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รายงานจากคณะกรรมการ
2564 เป็ นอีกปี หนึ่งที่เศรษฐกิจทั่วโลกยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด 19) สายพันธุ์ใหม่ที่ยงั คงระบาดอยู่อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางวิกฤตการณ์สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอานาจ รวมถึงด้าน
เศรษฐกิจ สั งคม การเมือง ภาพภูมิอากาศแปรปรวน ทั้งภายในและของโลก ขณะที่ ต้นทุน พลังงานและต้นทุน วัตถุดิบ ปรับตัว
สู งขึ้นอย่างต่อเนื่ องและมีความผันผวนค่อนข้างมาก กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในประเทศและทุกประเทศทั่วโลก
ยังคงต้องหยุดชะงักหยุดดาเนินการ ต้องปิ ดกิจการโดยเฉพาะ กิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก การเดินทางระหว่างประเทศ
การส่งออก กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ ยังคงต้องปรับตัวและค้นหามาตรการใหม่ ๆ มาประ
ยุคใช้ให้อยู่รอดภายใต้ “วิถีชีวิตใหม่” (New Normal)
สาหรับปี 2564 บริ ษทั ฯ มีผลกาไรสุ ทธิหลังหักภาษีอยู่ที่ 3.87 ล้านบาท สามารถทายอดขายเติบโตได้เป็ นประวัติการณ์
อยู่ที่ 2,575.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,020.35 ล้านบาท คิดเป็ น 152.22% จากปี ก่อนหน้า หลังจากที่ ขาดทุน ต่อเนื่ องมาตั้งแต่ปี
2562 และ 2563 สู งถึง 148.87 และ 138.21 ล้านบาท ตามลาดับ สาเหตุหลักเป็ นผลจากการมุ่งมัน่ ขยายตลาดไปยังทุกภูมิภาคได้
มากขึ้น สาหรับเปอร์เซ็นต์ตน้ ทุนขายต่อยอดขายลดลงจาก 107.4% มาอยู่ที่ 95.45% ซึ่งต่ากว่าปี ก่อนเนื่ องจากการผลิตและขายใน
ระดับที่เพิ่มมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเพิ่มขึ้น 17.94 ล้านบาท จาก 67.81 ล้านบาท มาอยู่ที่ 85.76 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น
ตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 23.76 ล้านบาท เนื่องจากเงินบาทอ่อนตัวลงในปี นี้ ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็ น 16.49
จากที่ 13.96 ล้านบาท รายได้อื่น 7.95 ล้านบาท มีกาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุ พนั ธ์ 3.77 ล้านบาท ส่ งผลให้
บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิก่อนภาษีอยู่ที่ 2.84 ล้านบาท และหลังจากภาษีมีผลกาไรอยู่ที่ 3.87 ล้านบาท
ณ สิ้ นปี 2564 บริ ษ ัท ฯ มีสิ นทรัพ ย์รวมอยู่ ที่ 2,839.14 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ นจาก 1,649.71 ล้านบาท เมื่อ เที ยบกับ ปี 2563
สิ นทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 841.39 ล้านบาท มาอยู่ที่ 2,088.86 ล้านบาท ซึ่ งส่วนใหญ่เป็ นการเพิ่มขึ้นในหมวดสิ นค้าคงเหลือ
เพื่อสนับสนุ นการฟื้ นตัวของธุ รกิจ สาหรับลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น เพิ่มขึ้นจาก 286.93 ล้านบาท มาอยู่ที่ 513.94 ล้านบาท
สิ นทรัพย์ถาวรลดลงมาอยู่ที่ 746.16 ล้านบาท สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจาก 48.21 ล้านบาท มาอยู่ที่ 167.29 ล้านบาท ส่ วน
ใหญ่เป็ นภาษีซ้ือรอเรี ยกคืนและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า ทางด้านหนี้สินโดยรวมนั้นอยู่ที่ 2,058.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จาก 873.12
ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อรองรับปริ มาณธุ รกิจที่เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้หนี้ สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้นจาก 688.03 ล้านบาท มาอยู่ที่ 1,905.39 ล้าน
บาท ในขณะที่ ย อดคงค้างเงิ น กู้ระยะยาวและส่ ว นที่ ค รบก าหนดใน 1 ปี ลดลงจาก 188.01 ล้า นบาท เหลื อ 154.47 ล้านบาท
ส ารองผลป ระโยชน์ พนั ก งาน เพิ่ มขึ้ น จาก 28.32 มาอยู่ ที่ 30.08 ล้ า น บ าท ส าห รั บ ส่ วน ของผู ้ ถื อ หุ้ น เพิ่ มขึ้ นจาก
776.59 ล้านบาท มาอยู่ที่ 780.46ล้านบาท สาเหตุจากมีกาไรในปี นี้ ส่งผลให้กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จัดสรรติดลบลดลงจาก 147.32
ล้านบาท มาอยู่ที่ติดลบ 143.45 ล้านบาท สถานะการเงินโดยรวมสภาพคล่องตึงตัวขึ้นเล็กน้อย โดยมีอตั ราส่วนสภาพคล่องลดลง
จาก 1.22 มาอยู่ที่ 1.09 สัดส่วนของหนี้สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น ปรับเพิ่มขึ้นจาก 1.12 มาอยู่ที่ 2.64 อัตราส่วนความสามารถใน
การทากาไรมีตวั เลขเป็ นบวก โดยมี Profit Margin อยู่ที่ 0.15% อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนและต่อสิ นทรัพย์รวมอยู่ที่ 0.50%
และ 0.17% ตามลาดับ
สาหรับปี 2565 นี้ บริ ษทั ฯ ยังคงต้องปรับเปลี่ยนทิศทางและแผนกลยุทธ์การดาเนิ นงานให้สอดคล้องกับ “วิถีชีวิตใหม่”
(New Normal) และการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน เพื่ อที่จะให้ยงั คงรักษาความสามารถในการแข่งขันและสามารถรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลง สร้างการเติบโตและยัง่ ยืนทางธุรกิจ โดยบริ ษทั ฯ ยังคงมุ่งเน้นการขยายตลาดไปยังทั้งต่างประเทศและภายในประเทศ
เพื่อลดความเสี่ ยงจากความไม่แน่ นอนของตลาดโลก การปรับเปลี่ยนสัดส่วนการขายชนิดสิ น ค้าเพื่อปรับปรุ งผลการดาเนินการให้
ดีข้ นึ การควบคุมค่าใช้จ่าย การปรับปรุ งและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของโรงงานผลิตซึ่งบริ ษทั ฯ ยืดถือเป็ นแนวปฏิบัติมาโดยตลอด การ
ป้ องกัน ความเสี่ ยงจากความผัน ผวนของอัตราแลกเปลี่ย นและราคาวัตถุ ดิบ การพัฒนาผลิ ตภัณ ฑ์ มูล ค่ าสู งด้วยการวิ จัย และ
นวัตกรรม มีการพัฒนาร่ วมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง การใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ที่มีอยู่ รวมถึงการหาพันธมิตรทางธุ รกิจ เพื่ อ
ขยายตลาดและเพิ่มช่องทางการจาหน่ ายสิ นค้าเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต บริ ษทั ฯ จึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้เป็ น
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.......................................................................................................................................................... ........................................
รู ปธรรมและมีประสิ ทธิ ภาพ โดยสนับสนุ นให้พนักงานทุกระดับในองค์กรได้ใช้ความรู ้ความสามารถอย่างเต็มที่มีโอกาสเจริ ญ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของธุรกิจในอนาคตได้ บริ ษทั ฯ ตั้งมัน่ อยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลที่ต้องมีความ
โปร่ งใสและตรวจสอบได้ ให้ความสาคัญผูม้ ีส่วนได้เสี ยในทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ขอขอบคุณผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายที่ได้ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนการดาเนินงานและ
กิจการของบริ ษทั ฯ ด้วยดีเสมอมาและอยู่เบื้องหลังความสาเร็ จทั้งหลายของบริ ษทั ฯ โดยเฉพาะคณะผูบ้ ริ หารและพนักงานของ
บริ ษทั ฯ ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความร่ วมมือร่ วมใจ บริ ษทั ฯ จะพยายามตระหนักถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ
มุ่งมัน่ บริ หารงานอย่างมีจริ ยธรรม โปร่ งใส มีความรับผิดชอบ และนาพาองค์กรไปสู่เป้าหมายภายใต้กรอบการกากับดูแลกิจการที่
ดี เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายอย่างยัง่ ยืน
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ส่ วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
1. โครงสร้ างและการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ฯ เริ่ มประกอบธุ รกิจอุตสาหกรรมอลูมิเนี ยมเมื่อปี พ.ศ. 2522 โดยได้จดทะเบียนนาหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ เข้าซื้ อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนั ที่ 16 มิถุนายน 2534 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด เมื่อ
วัน ที่ 26 มกราคม 2537 ในปลายปี 2538 ได้ มีบ ริ ษ ัท ในกลุ่ ม Mitsubishi ประกอบด้ว ย Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. กั บ
Mitsubishi Corporation (MC) จากประเทศญี่ปนุ่ และ Thai-MC Co., Ltd. ได้เข้าร่ วมทุนกับบริ ษทั ด้วยการเข้าถือหุ้นร่ วมกันคิดเป็ น
20 % ของทุนจดทะเบียน โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะขยายสายการผลิตเพื่ อผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนี ยมชนิ ดที่มีการเคลือบ (Precoated
Finstock) ที่จะต้องใช้เทคโนโลยีพิเศษในการผลิต ซึ่งกลุ่ม Mitsubishi เป็ นบริ ษทั ที่มีชื่อเสี ยง มีเทคโนโลยีและกรรมวิธีการผลิตที่
เป็ นที่ยอมรับ ในระดับสากล ในช่วงปี 2544 และ 2545 Thai-MC Co., Ltd. และ MCได้โอนหุ้นทั้งหมดให้แก่ MC Non-Ferrous
Metal Products Co., Ltd. บริ ษทั ในกลุ่ม Mitsubishi เช่นเดียวกัน ต่อมาในปี 2551 MC ได้กลับ เข้าถือหุ้นในส่ วนนี้ และต่อมาได้
โอนหุ้ นทั้งหมดให้ แก่ Mitsubishi Corporation Unimetals Ltd. ในปี 2556 หุ้ น ทั้งหมดได้ถู กโอนให้แ ก่ Mitsubishi Corporation
Rtm Japan Ltd. ซึ่งเป็ นบริ ษทั ในกลุ่ม Mitsubishi เช่นเดียวกัน ในเดือนธันวาคม 2549 บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญารับความช่วยเหลือทาง
เทคนิค และสัญญาแต่งตั้งผูจ้ ัดจาหน่ายกับ Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. และกลุ่ม Mitsubishi โดยเน้นการผลิตแผ่นอลูมิเนี ยม
ระบายความร้อน ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ไปสู่ อุตสาหกรรมรถยนต์ ต่อมาในเดือนธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯได้ตกลงขยายระยะเวลา
ของสัญญาทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าวออกไปเป็ นระยะเวลา 3 เดือนนับถัดจากวันที่ 26 ธันวาคม 2559 หรื อจนกว่าสัญญาฉบับใหม่จะมีผล
บังคับใช้แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน ซึ่ งเมื่ อวันที่ 27 มกราคม 2560 บริ ษทั ฯได้ทาสัญญารับ ความช่วยเหลือทางเทคนิ ค และสัญญา
แต่งตั้งผูจ้ ดั จาหน่ ายฉบับใหม่ เป็ นระยะเวลา 5 ปี (ครบกาหนดเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565) ต่อมาในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2565
Mitsubishi Corporation Rtm Japan Ltd. ได้โอนหุ้นที่ถืออยู่ท้งั หมดให้กบั บริ ษทั โลหการไทย จากัด ซึ่งเป็ นผูถ้ ือใหญ่ของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ แม้ว่า Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นใหญ่ของบริ ษทั ฯ จะประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริ ษทั ฯ
อาจมองได้ว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) แต่เนื่ อ งจากทั้ง Mitsubishi Aluminum Co., Ltd.
และบริ ษทั ฯ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการจัดจาหน่ายที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งที่ผ่านมาบริ ษทั และ Mitsubishi Aluminum Co.,
Ltd. ไม่เคยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น

1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรื อกลยุทธ์
บริ ษทั ฯ มีนโยบายดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่ โดยยึดหลักการดาเนินธุรกิจ
ที่โปร่ งใส ตรวจสอบได้ มีจ ริ ยธรรม เคารพต่อ สิ ท ธิ มนุ ษยชน และผลประโยชน์ ของผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ภายใต้ นโยบาย คุ ณ ภาพ
มาตรฐาน บริ การฉับไว ใส่ใจสิ่ งแวดล้อม พร้อมอนุรักษ์พลังงาน
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็ นผูน้ าการผลิตอลูมิเนียมแผ่นเรี ยบคุณภาพสู ง โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสู งสุ ดต่อลูกค้า
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พันธกิจ (Mission)
· วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพ และสร้างมูลค่าเพิม่ ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
· มุ่งเน้นกระบวนการผลิตที่ทนั สมัยและใส่ใจในสิ่ งแวดล้อม
· มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริ มคุณภาพชีวิตบุคลากร
· พัฒนาระบบบริ หารที่ชดั เจนและวิธีการทางานอย่างคล่องตัว
· มุ่งมัน่ พัฒนาการบริ การที่เหนือกว่าเพื่อสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดแก่ลูกค้า
· สร้างความสัมพันธ์กบ
ั สังคม ลูกค้า ผูถ้ ือหุ้น พนักงาน และคู่คา้ ทางธุรกิจ โดยอาศัยความไว้ใจและความเคารพซึ่งกันและกัน
ค่านิยมองค์ กร (Core Value)
TO BE GREAT
มุ่งมัน่ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Improvement Continuity)
มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Oriented)
ซื่อสัตย์และเปี่ ยมคุณธรรม (Morality and Ethical )
ยืดหยุ่นปรับตัว (Flexibility)
ตระหนักถึงต้นทุนและความคุม้ ค่า (Awareness to Worthiness)
กลยุทธ์ การเติบเติม Corporate/ Company Strategic Objectives
1) ขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทวั่ ประเทศ และต่างประเทศเพิ่มขึ้น
2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตรงความต้องการ เพื่อให้ทนั ต่อการแข่งทางธุรกิจ
3) ปรับปรุ ง พัฒนา ประสิ ทธิภาพการผลิตให้ทนั สมัยโดยใช้เทคโนโลยีมากขึ้น
4) ยกระดับการบริ หารงานขององค์กร และพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เป็ นมืออาชีพ
5) มุ่งประกอบธุรกิจโดยคานึงถึงความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนสามารถส่งมอบงานให้กบั ลูกค้าได้ตามกาหนดเวลา
เป้าหมาย Corporate GOAL
เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั คือ การเป็ นหนึ่งในผูน้ าด้านการผลิตอลูมิเนียมแผ่นและม้วน
โรงงานของ บริ ษทั วโรปกรณ์ จากัด (มหาชน) เพียบพร้อมเพื่อตอบสนองความต้องการด้านคุณภาพที่มีความต้องการ
มากที่ สุ ดและผ่ า นการรั บ รองมาตรฐาน ISO 9001 ด้า นเทคโนโลยี ล่ าสุ ดในด้า นการปฏิ บัติงานประจ าวัน บริ ษ ัท เป็ นผู ้ผ ลิ ต
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดอลูมิเนียมรายแรกที่ได้รับการรับรองอันทรงเกียรติในประเทศไทย สิ่ งนี้นาไปสู่การปรับปรุ งอย่างมากซึ่ งควรถือ
เป็ นก้าวสาคัญในการส่ งเสริ มให้ลูกค้ามัน่ ใจในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานด้วยการจัดส่งที่รวดเร็วและตรงเวลา ส่งผลให้มีการ
ยอมรับผลิตภัณฑ์ของเราในวงกว้างมากขึ้น และคาสั่งซื้ อที่เพิ่มขึ้น กุญแจสู่ ความสาเร็จของความคิดริ เริ่ มเหล่านี้ คือ ความมุ่งมั่น
ของพนักงานทุกคนในทั้งองค์กรในการสนับสนุ นการริ เริ่ มการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องและต่อเนื่ อง เพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพการ
ทางานของบริ ษทั ในทุกด้าน และบรรลุความก้าวหน้าเชิงปริ มาณในทุกด้าน
บริ ษทั วโรปกรณ์ จากัด (มหาชน) เป็ นหนึ่ งในผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ ายผลิตภั ณฑ์แผ่นรี ดอลูมิเนียมที่ทนั สมัยแห่งหนึ่ งใน
ประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยีข้ นั สู งในการรี ดขึ้นรู ปเป็ นแบบต่อเนื่ อง บริ ษทั ฯ เริ่ มทาการผลิตเชิงพาณิ ชย์ของอลูมิเนี ยมแผ่นรี ดและ
ผลิตภัณฑ์แผ่นที่โรงงานทันสมัยในจังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 หลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ในปี พ.ศ.2534 แล้วแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดในปี พ.ศ.2537 บริ ษทั ฯ ได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ในช่วง 2 ทศวรรษ
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ที่ผ่านมา บริ ษทั ได้รับการยอมรับในด้านการเติบโตและความทันสมัย ผลิตภัณฑ์รีดอลูมิเนียมของเราได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานและหลากหลายมากขึ้นเช่น Bare Finstock, Precoated Finstock, Capstocks,Foil,Coil,Sheet and Automotive Fin
อลู มิเนี ย มเป็ นองค์ป ระกอบของเนื้ อ โลหะที่ มีอ ยู่มากที่ สุ ดในโลกคิ ดเป็ นประมาณแปดเปอร์ เซ็ น ต์ ของเปลือ กโลก
อลูมิเนียมมีคุณสมบัติที่ทาให้เป็ นหนึ่งในวัสดุอเนกประสงค์ที่สุดในโลก มันมีน้ าหนักเบาแข็งแรงทนต่อการกัดกร่ อนและทนทาน
มันสามารถเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและคุ้มค่าด้วยเทคนิ คที่หลากหลาย อลูมิเนียมทนทานต่อทั้งความร้อนและความเย็นและง่ายต่อ
การฆ่าเชื้อ มันเป็ นสิ่ งกีดขวางที่ยอดเยี่ยมสาหรับของเหลวไอระเหยและแสง มันไม่เป็ นพิษและไม่มีรสหรื อไม่มีกลิ่น มันมีความ
หลากหลายของการใช้งานอุตสาหกรรมและผูบ้ ริ โภค
แผ่นอลูมิเนียมถูกนามาใช้ในอาคารผลิตภัณฑ์การขนส่งเครื่ องใช้ในครัวเรื อน อุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ดา้ นงาน
พิมพ์ ตัวระบายความร้อน แต่ พบว่ามีก ารใช้งานมากที่ สุดในภาชนะบรรจุและบรรจุอาหารขนมและยาเป็ นเวลาหลายปี ฟอยล์
อลูมิเนี ยมช่วยให้มนุ ษย์รู้สึ กสบายและมีสุขภาพดี ง่ายต่อการฆ่าเชื้ อส าหรับการใช้งานทางการแพทย์อลูมิเนี ยมฟอยล์ยงั คงเป็ น
บรรจุภณั ฑ์ที่ดีที่สุดสาหรับผลิตภัณฑ์อาหาร ดังนั้นเราสามารถพูดได้ว่าแอปพลิเคชันในบรรจุภณั ฑ์เกือบจะไร้ขีด จากัด ยิ่งไปกว่า
นั้นสิ่ งที่ทาจากอลูมิเนียมสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ไม่เพียงแต่กระป๋ องเท่านั้น แต่ยงั รวมถึงอลูมิเนียมฟอยล์, แผ่นเพลท, จานรับ
สัญญาณดาวเทียมและเสาอากาศทีวี อลูมิเนียมรี ไซเคิลได้ 100% ศตวรรษที่ 40 จะเห็นผลของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่น่าชื่ นชมนี้
การปรับปรุ งในงานวิศวกรรมโลหกรรมอลูมิเนี ยมคุณภาพและสัญญาสุ ดท้ายเพื่อปฏิวตั ิคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์น้ ี ยุคอลูมิเนี ยม
มาถึงพวกเราแล้ว
1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
ในปี 2564 นั้น บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มทาการตลาดเชิงรุ กในหลายเขตการค้า รวมถึงยังมีแผนเพิ่มประสิ ทธิภาพและอัตรากาลังการ
ผลิตเพื่อรองรับการตลาดเชิงรุ กที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขยายตัว สาหรับอลูมิเนียนฟิ นสต็อกที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่ อง
ทาความเย็นในภูมิภาค เอเชีย ยุโรป และ อเมริ กา ซึ่งส่งผลให้ยอดขายการขยายตัวเป็ นจานวนมาก ในปี 2565 บริ ษทั ฯ คาดว่าจะมีการ
ส่งออกสิ นค้าในส่วนของอลูมิเนียมฟิ นสต็อกใช้ในเครื่ องทาความเย็นและอลูมิเนียมฟอยล์ไปยังประเทศอินเดีย ในสัดส่วนที่ใกล้เคียง
กับปี 2564 แต่จะเพิ่มสัดส่วน ลูกค้าไปยังประเทศในโซน ยุโรปและอเมริ กา ให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่สินค้าประเภท แผ่นอลูมิเนียม
ระบายความร้อนในรถยนต์ เครื่ องปรับอากาศ ฟอยล์ และ คอยล์
สถานการณ์โควิด 2019 ในปี ที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าจะส่ งผลกระทบไม่รุนแรงต่อธุ รกิจเช่นปี 2563 อย่างไรก็ตาม ตลอดปี
2564 นั้น บริ ษทั ก็ยงั ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ปั ญหาการหยุดไลน์ผลิตของลูกค้าเนื่ องจากการขาดชิ้นส่ วน
อิเลคทรอนิก หรื อ การติดโควิดภายในโรงงานของลูกค้า หรื อ ปัญหาขาดแคลนตูค้ อนเทนเนอร์เป็ นต้น
ทั้งนี้ ในปี 2564 ทางบริ ษทั ฯ ได้มีการปรับแผนการบริ หารเป็ นยโยบายเชิงรุ กมากยิ่งขึ้นซึ่งเป้าหมายทางการตลาดที่เราได้
วางไว้ คือ ต้องการขยายไปยังตลาดโซน ยุ โรป อเมริ ก า และ เอเชี ยแปซิ ฟิ ค โดยในต้น ปี บริ ษ ัท ฯ ได้ก ลุ่ มลูก ค้าจากประเทศ
เป้ าหมายเพิ่มเข้ามามากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะมีอตั ราการส่ งออกเพิ่มขึ้นจาก 50% เป็ น 60% ทาให้ตอ้ งปรับแผนในการขยายการผลิต
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขายและรองรับคาสั่งซื้อที่เพิ่มเข้ามาให้ทนั ต่อความต้องการของลูกค้า ตลอดจนมุ่งพัฒนาใน
เรื่ องทักษะ รวมถึงขีดความสามารถของพนักงานในส่ วนของการผลิต และมีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด การส่ งเสริ มการขาย
และการร่ วมมือกับอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนทั้งหน่ วยงานรัฐบาลและเอกชน เพื่อพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพการผลิตสิ นค้าให้
เป็ นไปตามมาตรฐานสากล และสามารถแข่งขันในตลาดได้
สาหรับแผนการขยายตลาดในปี 2565 นั้น เนื่ องจากปัจจุบัน จานวนความต้องการสิ นค้านั้นได้เพิม่ ขึ้นจนเต็มกาลังการ
ผลิต ทางบริ ษทั จึงมีนโยบายที่จะมุ่งเน้นประสิ ทธิภาพการผลิตเพื่อให้สามารถดันยอดขายให้ได้มากขึ้น และ ปรับให้มีสัดส่วนของ
สิ นค้าที่มีความหลากหลายและเหมาะสม ทาให้สามารถที่จะทายอดขายได้เต็มประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 นั้น ความท้าทายใหม่จะยังคงเป็ นเรื่ องของราคาอลูมิเนี ยมและต้นทุนที่ สูงขึ้นเป็ นอย่างมาก
โดยเฉพาะราคาพลังงาน ซึ่งเป็ นต้นทุนหลักในการผลิตสิ นค้า อย่างไรก็ตาม ทางบริ ษทั ไม่ได้นิ่งนอนใจ และยังวางกลยุทธ์ในการ
ปรับลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เช่น การประหยัดพลังงาน รวมถึงโครงการร่ วมทุนกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต
นอกจากนี้ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้รับการคัดเลือกจากลูกค้า (เดนโซ่) โดยพิจารณาจากต้นทุน คุณภาพ การส่งมอบ และ
การพัฒนาเป็ นสาคัญ จนได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยมระดับภูมิภาค
ยอดจาหน่ าย
ไทย
ภูมิภาคเอเชีย
ภูมิภาคโอเชียเนีย
ภูมิภาคอเมริ กา
ภูมิภาคยุโรป
รวม
ไทย
ส่งออก
รวม

2564
1,367.00
606.00
60.00
529.00
14.00

53.07%
23.52%
2.33%
20.54%
0.54%

2563
696.00
290.00
34.00
-

เพิ่มขึ้น
671.00
316.00
26.00
529.00
14.00

68.24%
28.43%
3.33%
0.00%
0.00%

2,576.00

100.00%

1,020.00

100.00%

1,556.00

152.55%

1,367.00
1,209.00

53.07%
46.93%

696.00
324.00

68.24%
31.76%

671.00
885.00

96.41%
273.15%

2,576.00

100.00%

1,020.00

100.00%

1,556.00

152.55%

96.41%
108.97%
76.47%
0
0

1.1.3 -ไม่มี1.1.4 -ไม่มี1.1.5 ชื่อ สถานที่ต้ งั สานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริ ษทั โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์บริ ษทั (ถ้ามี)
จานวนและชนิดของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั
ชื่อ

บริ ษทั วโรปกรณ์ จากัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริ ษทั

0107537000238 (เดิมเลขที่ บมจ.270)

สานักงาน

181 ซอยอมร ถนนนางลิน้ จี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์
02-2132514โทรสาร
02-287 2031
Home page: http//:www.varopakorn.com E-mail : admin@varo.thai.com

โรงงาน

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

ประเภทธุรกิจ

ธุ ร กิ จ หลัก ของบริ ษ ัท ฯ คื อ อุ ต สาหกรรมอลู มิ เนี ย มด้ ว ยการผลิ ต และจ ำหน่ ำ ยผลิ ตภัณ ฑ์
อลูมิเนี ยมกึ่งสำเร็จรู ป ประเภทแผ่นและม้วนชนิ ดต่าง ๆ จาหน่ ายให้กับผูผ้ ลิตอื่น ซึ่ งจะนาไป
ผลิตเป็ นสิ น ค้า หรื อเป็ นส่ วนประกอบในการผลิตสิ น ค้าประเภทอื่น ๆ ต่อไป โดยได้รับ การ
รับรอง ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015 ปัจจุบนั นับว่าบริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตสิ นค้าอลูมิเนียม
ที่ได้รับ การยอมรับ ของลูก ค้าอย่างกว้างขวาง ลูก ค้าส่ วนใหญ่ จ ะเป็ นผูป้ ระกอบการที่ อยู่ใ น
สายการผลิ ต ปลายทาง ประเภทโรงงานต่ าง ๆ ซึ่ งมี ท้ ั งลู ก ค้าภายในประเทศรวมถึ งบริ ษ ัท
ต่างชาติที่ต้งั โรงงานอยู่ในประเทศไทย ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตเพื่อการส่ งออก (Export zone) และลูกค้า
7
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ต่างประเทศโดยตรง ทั้งนี้ บริ ษทั มีช่องทางการจาหน่ ายหลักๆ โดยพนักงานขาย ของบริ ษทั ฯ
เอง และผ่านผูจ้ ัดจาหน่ าย โดยบริ ษ ัทไม่ มีบ ริ ษ ัทใหญ่ บริ ษ ัท ย่อย บริ ษ ัท ร่ วม ตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อถือหุ้นในนิติบุคคลตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
จัดตั้ง

21 กุมภาพันธ์ 2522

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 29 กรกฎาคม 2534
ทุนจดทะเบียน

500 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท

จานวนหุ้นสามัญที่เรี ยกชาระแล้ว 99,902,123 หุ้น
ทุนเรี ยกชาระแล้ว

499,510,615 บาท

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ คือ อุตสาหกรรมอลูมิเนี ยมด้วยการผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมกึ่งสำเร็จรู ปประเภทแผ่นและ
ม้วนชนิ ดต่าง ๆ จาหน่ายให้กบั ผูผ้ ลิตอื่น ซึ่งจะนาไปผลิตเป็ นสิ นค้า หรื อเป็ นส่วนประกอบในการผลิตสิ นค้าประเภทอื่น ๆ ต่อไป
โดยได้รับการรับรอง ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015 ทั้งนี้ โดยบริ ษทั ไม่มีบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม
1.2.1 โครงสร้ างรายได้ 1
บริ ษทั ดาเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวและดาเนินธุรกิจในประเทศไทยเท่านั้นแต่มีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักดังนี้
ปี 2564 / Y2021
ผลิตภัณฑ์ (Products)

รายได้
ล้านบาท

ปี 2563 / Y2020

%

รายได้

ปี 2562 / Y2019

%

ล้านบาท

รายได้

%

ล้านบาท

อลูมิเนียมแผ่น (Sheet Product)

150.57

5.58%

40.30

3.95

142.85

9.10

อลูมิเนียมม้วน (Rolled Product)

2,425.37

94.42%

980.06

96.05

1,426.35

90.90

รายได้ จากการขาย (Total Sales)

2,575.82

100.00

1,020.36

100.00

1,569.20

100.00

รายได้อื่น ๆ (Other Income)
รวมรายได้ (Total Revenues)

11.73

25.86

34.73

2,587.55

1,046.22

1,603.93

1.2.2 ข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ของบริ ษทั คือ
(1.1) อลูมิเนียมชนิดแผ่น (SHEET PRODUCT) ประกอบด้ วย
▪ แผ่ นอลูมิเนียมตัดตามความต้ องการของลูกค้ า (CUT TO LENGTH) เป็ นแผ่นอลูมิเนี ยมที่จะผลิตตาม อัลลอยด์
หน้ากว้าง ความหนา และตัดความยาวตามขนาดที่ลูกค้ากาหนด การผลิตจะทาตามคาสั่งของลูกค้าแต่ละราย
(Made to order) แผ่นอลูมิเนี ยมชนิดนี้ใช้เป็ นวัตถุดิบในสิ นค้าต่าง ๆ เช่น เป็ นแผ่นประกอบใช้ในการก่อสร้าง
อาคาร เป็ นแผ่นประกอบใช้ในเครื่ องใช้ไฟฟ้ า เป็ นแผ่นประกอบใช้ทาแผ่นกันความร้อนสาหรับรถยนต์และ
อาคารทัว่ ไป เป็ นแผ่นใช้สาหรับทาฝาจุกเกลียว ใช้ในอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้า ฯลฯ
▪ อลูมิเนียมแผ่นตัดสาเร็จสาหรับทาฝาบรรจุเครื่ องดื่ม (Cap Stock)
8
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(1.2) อลูมิเนียมชนิดม้ วน (ROLLED PRODUCT) ประกอบด้ วย
▪ อลู มิ เนี ย ม ฟิ น ส ต๊ อ ค (ALUMINIUM BARE FINSTOCKS) ใช้ เป็ น ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ใ น ก าร ผ ลิ ต
เครื่ องปรับอากาศในบ้าน อาคาร สานักงาน ห้างสรรพสิ นค้า และแผงระบายความร้อนของรถยนต์ ตู้แช่ รถ
ตูเ้ ย็น ฯลฯ
▪ อลูมิเนียมฟิ นสต๊ อคเคลือบ (ALUMINIUM PRECOATED FINSTOCKS) ใช้ทาแผงระบายความร้อนเช่นกัน
โดยน า ALUMINIUM FINSTOCKS มาเคลื อ บสารเคมี ที่ มีคุ ณ สมบัติ ท าให้ ห ยดน้ า ไม่ เกาะจะช่ วยระบาย
อากาศได้ดี ประหยัดพลังงาน และยืดอายุการใช้งาน
▪ อลู มิ เนี ยมฟิ นสต๊ อคสาหรั บ หมวดยานยนต์ (ALUMINIUM FINSTOCKS FOR AUTOMOTIVE) เป็ น
อลูมิเนี ยมเกรดพิเศษ เพื่อนาไปผลิต หม้อน้ ารถยนต์ (Radiator) แผงระบายความร้อนอื่น ๆ ในรถยนต์ เช่น
คอนเด็นเซอร์ (Condensor) อินเตอร์คูลเลอร์ (Intercooler) อีวาโปรเรเตอร์ (Evaporator)
▪ อลูมิเนียมฟอยล์ (ALUMINIUM FOILS) มีลกั ษณะบาง ขนาดความหนาตั้งแต่ 0.007 ม.ม. ถึง 0.10 ม.ม. ใช้
เป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมหลากหลาย
▪ อลูมิเนียมม้ วน (ALUMINIUM COILS) เป็ นอลูมิเนี ยมที่มีลกั ษณะเป็ นม้วน มีหลากหลายเกรด ความหนา
และ ความกว้างตามความต้องการของลูกค้า บางลูกค้าอาจจะนาไปตัดเป็ นแผ่น หรื อ แถบ หรื อเป็ นเส้น เพื่อ
นาไปผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมอื่นๆ ของลูกค้าเลย
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บัตรส่ งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI)
บริ ษ ัท ฯได้รั บ การส่ งเสริ มการลงทุ น จากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน ตามพระราชบัญญัติส่ งเสริ มการลงทุ น
พ.ศ. 2520 เพื่อการผลิตอลูมิเนียมแผ่นและอลูมิเนียมแผ่นม้วน ประเภท 2.15 กิจการรี ด ดึง หล่อ หรื อทุบโลหะที่มิใช่เหล็ก มีกาลัง
การผลิต ปี ละประมาณ 16,000 ตัน โดยได้รับสิ ทธิ และประโยชน์ (ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 3 มกราคม 2561 ซึ่งเป็ นวันที่คณะกรรมการ
อนุมตั ิให้การส่งเสริ ม) ตามบัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที่ 61-0139-1-00-1-0 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ดังนี้
• ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริ มการลงทุนมาเกินร้อยละ
100 ของเงินลงทุน (258 ล้านบาท) ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกาหนด 3 ปี นับแต่วนั เริ่ มมีรายได้จากไการประกอบ
กิจการนั้น
• ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคานวณเพื่อ
เสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผไู ้ ด้รับการส่งเสริ มได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
• ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบและวัสดุจาเป็ นที่ต้องนาเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการ
ส่งออกเป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั นาเข้าครั้งแรก
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้แจ้งเปิ ดดาเนินการ และบริ ษทั ฯ ได้รับการขยายเวลาการแจ้งเปิ ดออกไปอีกถึงเดือนสิ งหาคม 2565
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด
ปี 2564 บริ ษทั ฯ ยังคงมีการร่ วมมือกับลูกค้าทั้งลูกค้าในประเทศ และ ลูกค้าต่างประเทศ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
อย่างต่อเนื่องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลายราย ในปี 2564 นั้นบริ ษทั ฯ มีสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ ไป
ต่างยังประเทศ ได้แก่ มาเลเซี ย , จีน, อินโดนี เซี ย, ไต้หวัน, อินเดีย, ญี่ปุ่น, นิ วซี แลนด์, ออสเตรเลีย, ยุโรป และ อเมริ กา รวมทั้งที่
ขายผ่านออกไปจาหน่ ายใน Export zone ทั้งที่ผ่านผูจ้ ัดจาหน่ ายในประเทศและในต่างประเทศ เพื่อส่ งออกผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ
โดยยังไม่แปรรู ปใดๆ คิดต่อปริ มาณการขายโดยรวม คิดเป็ นสัดส่ วนประมาณร้อยละ 47% ของยอดการขายสิ นค้าทั้งหมด ทั้งนี้
การส่งออกจากขายตรงโดยบริ ษทั ฯ มีปริ มาณเพิ่มขึ้นเนื่องจากลูกค้าพอใจในคุณภาพและการส่งมอบตรงเวลา จึงสั่งซื้อต่อเนื่องใน
ปริ มาณที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสิ นค้าอุปโภคเช่นฟอยล์สาหรับทาภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นต้น
สาหรับปี 2565 นั้น บริ ษทั จะยังคงสัดส่วนของสิ นค้าไว้คงเดิมคล้ายกับปี 2564 โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่ทางบริ ษทั นั้นมีความ
ชานาญ แต่จะมุ่งเน้นประสิ ทธิภาพการทางานให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อ ตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีสูงให้ได้รวดเร็ว และ มากขึ้น
ในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนี ยมประเภทรี ด ได้มีการพัฒนาเพิ่มประเภทของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองให้
ได้หลายประเภทผลิตภัณฑ์ ตามความต้องการของตลาด ลูกค้าส่ วนใหญ่จะต้องนาผลิตภัณฑ์อลูมิเนี ยมประเภทรี ดไปแปรรู ปให้เป็ น
ผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ปอื่นหรื อดัดแปลงใช้เป็ นส่วนประกอบในการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่น ๆ หรื อผลิตภัณฑ์เพื่อการอุปโภค
บริ โภค ประเภทต่าง ๆ
(2) การตลาดและการแข่ งขัน
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ หรื อบริการที่สาคัญ
1) กลยุทธ์ ทางการตลาด
เนื่องจากสิ นค้าส่ วนใหญ่ของบริ ษทั จัดเป็ นสิ นค้าอุตสาหกรรมที่ผลิตกึ่งสาเร็จ (Intermediate products) ซึ่ งลูกค้าต้องนาไป
เข้ ากระบวนการผลิ ต ต่ อ หรื อแปรรู ปจนเป็ นสิ นค้ า ส าเร็ จ (Finished products) ฐานลู ก ค้ า จึ งเป็ นโรงงานผลิ ต สิ นค้ า ใน
ภาคอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ปรับเปลี่ยนฐานลูกค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งในตลาดในประเทศ
และ ตลาดประเทศ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ ยงจากปั จจัยภายนอกที่สามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายในแต่ละอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม
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ในแง่การผลิตสิ นค้าอลูมิเนี ยมนั้นบริ ษทั ฯ ยังจากัดการผลิตสิ นค้าอยู่ในสิ นค้าที่บริ ษทั ฯ มีความชานาญ อาทิ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์
อลูมิเนี ยมแผ่นทั้งเคลือบและไม่เคลือบสาหรับใช้แลกเปลี่ยนความร้อน ทั้งในอุตสาหกรรมแอร์และรถยนต์, กลุ่มผลิตภัณฑ์ ฝา
บรรจุเครื่ องดื่ม, กลุ่มสิ นค้าอลูมิเนียมฟอยล์สาหรับทาฟอยล์ห่ออาหาร และ สิ นค้าอลูมิเนียมจาหน่ ายเป็ นม้วน เพื่อนามาใช้ข้ ึนรู ป
ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
สาหรับกลุ่มลูกค้านั้นบริ ษทั ฯ ได้ปรับกลยุทธ์เพื่อนาเสนอสิ นค้าประเภทต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยกลุ่มลูกค้านั้นบริ ษทั ฯ ได้แบ่งกลุ่มลูกค้าเป็ นสองกลุ่มหลัก ๆ ด้วยกัน ได้แก่
1.1 กลุ่มลูกค้าประจา และสิ นค้าประจาส่วนใหญ่จะสั่งสิ นค้าที่มีคุณลักษณะ (Specification) เดิม ๆ ความพึงพอใจของ
ลูกค้า คือ ให้สินค้ามีคุณภาพดีสม่าเสมอส่งมอบได้ตามเวลา และ ได้ราคาสิ นค้าที่ทางลูกค้าพึงพอใจ
กลยุทธ์ทางการตลาด ที่บริ ษทั ฯ พึงใช้ในการดาเนินธุรกิจ เพื่อสนองความต้องการของตลาดและลูกค้ากลุ่มนี้ มีดงั นี้
▪ ผลิตสิ นค้าตามความต้องการของลูกค้าให้ได้มาตรฐาน
▪ รักษาคุณภาพสม่าเสมอ
▪ ส่งมอบสิ นค้าได้ภายในเวลาที่ตกลงกับลูกค้า
▪ ร่ วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์กบั ลูกค้า เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดีข้ นึ
▪ พนักงานขายเข้าเยี่ยมพบลู กค้าอย่างใกล้ชิด แลกเปลี่ยนข้อ มูลข่ าวสารใหม่ ๆ ทันสมัยในเชิ งการตลาดแล้วแจ้ง
ข้อมูลตลาดแก่ผบู ้ งั คับบัญชาและทีมงานให้รู้สถานการณ์ ทันเหตุการณ์
▪ เชิญลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าบริ ษทั ฯ สามารถผลิตสิ นค้าเพื่อสนองตอบความต้องการได้
▪ กรณี ลูกค้าต่างประเทศ ต้องให้ความร่ วมมือกับหน่ วยราชการ ศึกษาระเบียบวิธีการส่งออกเพื่อให้มีระบบที่ดี มีการ
ประสางานและการสื่ อสารที่รวดเร็วน่าเชื่อถือ
▪ ทาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และขบวนการผลิต ให้ประหยัดและลดต้นทุน เพื่อให้สามารถแข่งขันได้
▪ ทาการสารวจตลาดลูกค้าปัจจุบนั พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มตลาดและขยายตลาด
1.2 กลุ่ มลู ก ค้า ใหม่ เนื่ องจากมี การแข่งขัน สู ง จึ งจาเป็ นต้องมีก ารสรรหาลูก ค้าใหม่ ๆ อย่างต่อ เนื่ อง ทั้งนี้ อาจใช้
ผลิตภัณฑ์ที่บริ ษทั ฯ ผลิตได้อยู่แล้ว หรื ออาจพัฒนานาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา บริ ษทั ฯ ได้นาเสนอขีดความสามารถ
การผลิตและพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ ใหม่ ๆ อัน เนื่ องจากมี เครื่ อ งจัก รใหม่ ๆ หรื อ พัฒนาปรับ ปรุ งเครื่ อ งจัก รที่ มีอ ยู่ ทาให้ บ ริ ษ ัทฯ มี
ความสามารถและกาลังการผลิต (Capability) ที่จะพัฒนาสิ นค้าใหม่ ๆ และขยายฐานลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มตลาดได้ ซึ่งในช่วงปี 2563
และ 2564 นั้น ทางบริ ษทั ฯ ได้ปรับเป้ าหมายไปยังกลุ่มเป้ าหมายในต่างประเทศให้มากขึ้น โดยเฉพาะตลาดในประเทศอินเดี ย
สหรัฐอเมริ กา และในภูมิภาคยุโรป ซึ่งยังมีความต้องการสิ นค้า อลูมิเนี ยมสู ง โดยจะเน้นการตลาดในสิ นค้าที่ทางบริ ษทั ฯมีความ
เชี่ ยวชาญเป็ นหลัก แต่ไม่จากัดซึ่ งการพัฒ นาสิ นค้าใหม่ๆ ทั้งนี้ บริ ษทั เริ่ มได้รับการสั่งซื้ อจากทางลูกค้าใหม่ซ่ ึ งได้เริ่ มส่ งสิ นค้ า
ตัวอย่างตั้งแต่ปลายปี 2563 ตั้งแต่ชว่ งปลายไตรมาสที่ 1 ของปี 2564
สาหรับกลยุทธ์ทางการตลาดนั้น ทางบริ ษทั ฯ ตั้งเป้ าหมายยอดขายสิ นค้าเพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับยอดขายของปี 2564
โดยแบ่ งสัดส่ วนเป็ นลูกค้าในประเทศ 50% และ ลูก ค้าในต่ างประเทศ 50% โดยจัดให้ สัดส่ วนสิ นค้าแต่ละประเภทให้ มีความ
เหมาะสมกับอัตราการผลิตมากยิ่งขึ้น
2) ลักษณะ / กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ผลิ ตภัณฑ์ ที่ บริ ษ ัทฯ ผลิ ตอยู่ แล้ว ได้ แก่ สิ นค้ าอลู มิ เนี ยมประเภทรี ด (Aluminium Rolled Products) ซึ่ งผลผลิ ตที่ ได้ จะมี 2
ลักษณะ คือ อลูมิเนียมม้วน และอลูมิเนียมแผ่น สาหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีหลัก ๆ ดังนี้
2.1 กลุ่มลูกค้าที่เป็ นผูป้ ระกอบการที่มีโรงงาน รับซื้ออลูมิเนียมจากบริ ษทั ฯ ไปเพื่อผลิตเป็ นสิ นค้าประเภทชิ้นส่วน
ประกอบ เช่น ชิ้นส่ วนประกอบเครื่ องปรับอากาศ ตู้เย็น ตู้แช่ ชิ้นส่ วนประกอบในเครื่ องใช้ไฟฟ้ า หม้อน้ า
รถยนต์ แผงกันความร้อนในอุตสาหกรรมรถยนต์ ฯลฯ
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2.2 กลุ่มลูกค้าที่เป็ นผูป้ ระกอบการมีโรงงาน รับซื้ออลูมิเนี ยมจากบริ ษทั ฯ ไปเพื่อแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ประกอบ
สิ นค้าเพื่อการบริ โภคและรับประทาน เช่น ใช้อลูมิเนี ยมทาฝาจุกเกลียวบิ ดขาด ฝาถ้วยโยเกิร์ต ถ้วยและถาด
ขนม ฟอยล์ห่ออาหาร ฯลฯ
2.3 กลุ่มลูกค้าที่เป็ นผูผ้ ลิตสิ นค้าเพื่ออุปโภค ซื้ ออลูมิเนี ยมจากบริ ษทั ฯ ไปเพื่อปั้ มหรื อขึ้นรู ป ผลิตเป็ นสิ นค้าสาเร็ จ
โดยตรง เช่ น ปั๊ มขึ้นรู ปเป็ นตู้ควบคุมไฟฟ้ า ปั๊ มเป็ นรังผึ้ งหรื อท่ อดู ดควันอาหาร ปั๊ มท าฝาและไส้ หม้อหุ งข้าว
ปั๊มทาแผ่นป้ายทะเบียน ปั๊มขึ้นรู ปเป็ นขั้วหลอดไฟ ปั้มขึ้นรู ปทรงกรุ กนั ความร้อนสาหรับโครงสร้างรถยนต์ ฯลฯ
2.4 กลุ่มลูกค้าที่เป็ นผูป้ ระกอบการมีโรงงาน สั่งซื้ ออลูมิเนี ยมจากบริ ษทั ฯ ไปเพื่อผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น แผ่น
รองเจาะ แผงควบคุมวงจร ตาไก่ร้อยเชือกรองเท้า กระเป๋ า เข็มขัด ตาไก่สาหรับผ้าม่าน ฯลฯ
3) การจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย
บริ ษทั จาหน่ายสิ นค้าให้กบั ลูกค้า ดังนี้
- ลูกค้าภายในประเทศ ทั้งบริ ษทั คนไทย บริ ษทั ที่ถือหุ้นกับต่างชาติ และบริ ษทั ต่างชาติที่ต้ งั โรงงานอยู่ในประเทศไทย ซึ่ ง
เป็ นผูผ้ ลิตเพื่อขายทั้งในประเทศและเพื่อการส่งออก
- ลูกค้าต่างประเทศ บริ ษทั ฯ มีการส่ งจาหน่ ายลูกค้าต่างประเทศโดยตรงตามใบสัง่ ซื้ อของลูกค้า ซึ่ งเป็ นโรงงานผูผ้ ลิต
สิ นค้าที่ใช้อลูมิเนียมเป็ นส่วนประกอบ ตามลักษณะสิ นค้า/กลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับลูกค้าภายในประเทศ
- นอกจากนี้ยงั มีการจาหน่ายผ่านตัวแทน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ช่ องทางการจาหน่ ายสามารถจาแนกได้ 4 ทางหลัก ๆ ดังนี้
1) จ าหน่ ายโดยพนั ก งานขายของบริ ษ ัท ฯ จ าหน่ า ยตรงถึ งผู ้ผ ลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ปรรู ป จากอลู มิ เนี ย ม ซึ่ งเป็ น
ผู ้ป ระกอบการในประเทศไทย (Local Converters and/or Manufacturers) ซึ่ งมี ท้ ั งบริ ษ ัท ของคนไทย บริ ษัท
ต่างชาติ และบริ ษทั ร่ วมทุนคนไทยและต่างชาติที่มาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย รวมถึงที่ต้งั อยู่ในเขตการ
ส่งออก (Export Zone) เป็ นผูผ้ ลิตเพื่อขายทั้งในประเทศและเพื่อการส่งออก
2) จาหน่ายโดยพนักงานขายต่างประเทศของบริ ษทั ฯ จาหน่ ายตรงไปยังลูกค้าต่างประเทศทั้งที่เป็ นโรงงานผูผ้ ลิต
และที่ เป็ นผู ้แทนจาหน่ ายในต่างประเทศผูท้ ี่จ าหน่ ายต่อไปยังผู ้ผ ลิต ผลิ ตภัณ ฑ์ แปรรู ป ในประเทศนั้น ๆ และ
ประเทศใกล้เคียง
3) จาหน่ายผ่านผูแ้ ทนจาหน่ายในประเทศ ซึ่งจัดจาหน่ายให้กบั ผูผ้ ลิตและผูส้ ่งออกต่างชาติที่ต้งั อยู่ในประเทศไทย
ทั้ งที่ ผ ลิ ต เพื่ อ จ าหน่ า ยในประเทศไทยเองผลิ ต เพื่ อ การส่ งออก (Export) รวมทั้ งบริ ษัท ผู ้ ส่ งออกไปยัง
ต่างประเทศด้วย
4) จาหน่ายผ่านตัวแทนจาหน่ ายในต่างประเทศ ซึ่ งจัดจาหน่ายให้กับผูผ้ ลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศ
นั้น ๆ
โดยแบ่งสัดส่วนเป็ นการขายในประเทศ 50% และต่างประเทศ 50%
(ข) สภาพการแข่ งขัน สถานการณ์ การขายและการตลาด
ต่อเนื่ องจากปี 2563 บริ ษทั ฯ ยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด 2019 ส่ งผลให้ การส่ งมอบ
สิ นค้าให้ทางลูกค้ามีปัญหาบ้าง อย่างไรก็ตามความต้องการของตลาดอลูมิเนี ยมนั้น ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ แต่ในบาง
อุตสาหกรรมนั้น ยังไม่สามารถฟื้ นจากสถานการณ์ได้ ทาให้ยอดขายไม่เป็ นไปตามเท่าที่ควร ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้มีการปรับกลยุทธ์
ทางการขาย เพิ่อให้สัดส่วนสิ นค้าต่าง ๆ นั้นมีความเหมาะสมกับความต้องการตลาดในช่วงปี ที่ผ่านมา
ในปี 2564 นั้น บริ ษทั ฯ สามารถทายอดขายได้สูงเกินกว่าเป้าที่ได้ต้ งั ไว้ ซึ่ งสาเหตุหลักมาจากความต้องการอลูมิเนี ยมที่
สู งขึ้น และ งานพัฒนาสิ นค้าใหม่ที่ได้เริ่ มพัฒนาในช่วงปลายปี 2563 ซึ่งสามารถที่จะส่งมอบให้กบั ลูกค้าใหม่ ๆ ได้เพิ่มมากขึ้น
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ในปี 2565 นั้น ทางฝ่ ายการตลาด ได้วางแผนที่จะรักษาสัดส่วนของสิ นค้าให้อยู่ในระดับเดียวกัน หรื อ สู งกว่ายอดขายใน
ปี 2564 โดยจะเน้นสิ นค้าที่ทางบริ ษทั มีความชานาญเป็ นหลัก แต่จะแบ่งสัดส่วนให้สินค้านั้นเป็ นสิ นค้าส่งออกมากขึ้น โดยจะเน้น
เพิ่มขึ้นไปทางตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริ กาให้มากขึ้น
ผลิตภัณฑ์ อลูมิเนียมประเภทรีดเป็ นประเภทหลัก ๆ เพื่อการแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ สาเร็จรูปได้ สามารถจาแนกได้ ดังนี้
▪ อลูมิเนี ยมฟิ นสต๊อค เป็ นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมผูผ้ ลิตคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ส าหรับเครื่ องปรับอากาศบ้าน
สานักงานและรถยนต์ สาหรับเครื่ องทาความเย็น (Heat Exchanger) ประเภทตูแ้ ช่ ฯลฯ
▪ อลูมิเนี ย มแผ่ น เป็ นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมฝาเครื่ องดื่ ม ฝายา ส่ วนประกอบในช่องแข็งตู้เย็น เป็ นวัตถุดิบส าหรั บ
อุปกรณ์ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เครื่ องครัว เครื่ องเรื อน งานตกแต่ง แผ่นเสริ มประกอบในการผลิตสิ นค้าหมวดอีเลคโทรนิ ค
แผ่นฉนวนกันความร้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ และยังเป็ นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่น ๆ
▪ อลูมิเนี ยมคอยล์ นาไปเป็ นวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ได้แก่ เป็ นส่ วนประกอบของเสื้ อผ้า เข็มขัด กระเป๋ า
และรองเท้า เป็ นส่ วนประกอบหรื อตกแต่งในเครื่ องใช้ไฟฟ้ า อุปกรณ์อิเลคโทรนิ ค เป็ นส่ วนประกอบในวัสดุตกแต่งอาคาร เป็ น
อุปกรณ์ส่วนประกอบในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ ทาแผ่นป้ ายทะเบียน เป็ นท่อดูดควันหรื อเป็ นรังผึ้งสาหรับเครื่ องดูดควันใน
ห้องครัว รวมถึงลูกหมุนดูดอากาศ
▪ อลูมิเนี ยมฟอยล์ สามารถแปรรู ปได้หลากหลาย เช่น ใช้เป็ นส่ วนประกอบของอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับบรรจุ
อาหาร ขนม ยา เครื่ องดื่ม ใช้ในครัวเรื อนหรื อภัตตาคาร โรงแรม เพื่อถนอมอาหาร เผา ย่าง อบ ทาเป็ นถาด ถ้วย กล่อง ใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหารอบ เค้ก พาย ต่าง ๆ นอกจากนี้ ยงั ใช้ในอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ เป็ นส่ วนประกอบหลักของแผ่นกัน
ความร้อน พันท่อแอร์ในอาคารต่าง ๆ ฯลฯ
อลูมิเนียมสามารถแปรรู ปและทาผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ปได้หลายประเภท เนื่ องจากมีคุณสมบัติพิเศษ กล่าวคือ มีน้ าหนักเบา
ผิวหน้าสวยใส ทนต่อการสึ กกร่ อนได้ดี ไม่เป็ นสนิ มง่าย ขึ้นรู ปเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นฝา ขึ้นรู ปทรงต่าง ๆ ได้ เหมาะที่จะใช้กับ
ผลิตภัณฑ์ที่มีความเย็นชื้นได้ดี ทนและนาความร้อนได้ดี
บริ ษทั ฯ ได้พยายามคงมาตรฐานคุณภาพและการจัดส่งให้อยู่ในระดับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ซึ่ งเกิดจากความร่ วมมือ
ประสานงานระหว่างหน่ วยงานต่าง ๆ ในบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างดี ทั้งนี้ จะสามารถวัดได้จากการประเมินความพึงพอใจจากลูกค้าได้ตอบ
แบบสอบถามว่ามีความพึงพอใจสู งกว่าที่ต้ งั เป้ าหมายมาตรฐานไว้ นอกจากนี้ น้ นั ในปี 2563 ทางบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการขอระบบการ
รับรองมาตรฐาน JIS 4001 (ญี่ปน)
ุ่ กับ BIS IS 15392:2003 (อินเดีย) ซึ่งเป็ นมาตรฐานการผลิตอุตสากรรมของญี่ปนุ่ กับ อินเดีย ที่ได้รับ
การยอมรับมาตรฐานไปทัว่ โลก เพื่อตอกย้าความมัน่ ใจในมาตรฐานของสิ นค้าของบริ ษทั ฯ มากยิ่งขึ้น
ผลกระทบต่ อการขาย และการตลาดจากปัจจัยภายนอกองค์ กร
1. สถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด 2019
2. ความผันผวนของอัตราและเปลี่ยนของสกุลเงินบาทและดอลล่าร์สหรัฐ
3. ความผันผวนของราคาอลูมิเนียมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง
4. ปัญหาด้านราคาพลังงานและต้นทุนอื่นๆที่เพิ่มขึ้น
5. ปัญหาเรื่ องการขาดแคลนตูค้ อนเทนเนอร์ที่ส่งผลกระทบตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 จนถึงปัจจุบนั
6. ปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนอิเลคทรอนิก
ถึงแม้ว่าทางบริ ษทั นั้นสามารถทายอดขายได้เกินเป้ าหมาย อย่างไรก็ตามสถานการการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด 2019 นั้น
ยังได้ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่ องมาถึงปั จจุบันในวงกว้าง ซึ่ งในปั จจุบันถึงแม้ว่าความต้องการของอลูมิเนี ยมนั้นสู งขึ้นมาก อย่างไร
ก็ตาม ตลอดช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา ทางบริ ษทั ได้รับผลกระทบจากสถานการการแพร่ ระบาดทั้งในทางตรงและทางอ้อม ซึ่งส่ งผลให้การ
ส่งมอบสิ นค้าบ้าง ซึ่งอาจจะต่อเนื่ องถึงความไม่สม่าเสมอของออเดอร์ และ การหยุดรับสิ นค้าจากทางลูกค้าในบางช่วงเวลา จากการปิ ด
โรงงานของลูกค้าเนื่องจากการแพร่ ระบาดภายใน หรื อ ภาวะขาดแคลนชิ้นส่วนอิเลคทรอนิก
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ก่อนหน้าเนื่ องจากโครงสร้างทางการขายของทางบริ ษทั ฯ นั้น ได้มีสัดส่ วนของการขายในประเทศ และ ต่างประเทศ เป็ น
อัตราส่วนอย่างละ 50% ทั้งนี้ วัตถุดิบจาเป็ น เช่น อลูมิเนี ยมแท่ง ต้องนาเข้าจากต่างประเทศ ความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้น จึง
ส่ งผลกระทบโดยตรงต่ อราคาขายและต้นทุ น ทั้งนี้ บริ ษ ัทฯ ได้ลดความเสี่ ยงในจุ ดนี้ ด้วยการบริ การจัดการจึงไม่ กระทบกับผล
ดาเนินการมากนัก โดยบริ ษทั ฯ ได้มีทีมงานเฉพาะดูและบริ หารจัดการความผันผวนนี้ อีกทั้ง ในปี 2564 นั้น ทางบริ ษทั ได้ปรับสัดส่วน
งานส่ งออกให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่ งการเพิ่มขึ้นของยอดส่ งออกนั้นส่ งผลให้ความเสี่ ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน นั้น ลดลง
ซึ่งนโยบายนี้ยงั คงไว้สาหรับช่วงปี 2565 ซึ่งทางบริ ษทั คาดว่าว่าจะได้รับยอดขายจากทางต่างประเทศมากยิ่งขึ้น
ฉะนั้น ถึงแม้ว่าการแข่งขันในตลาดในประเทศนั้นยังคงมีการแข่งขันแย่งชิ งตลาดกันอย่างต่อเนื่ อง ซึ่งในปั จจุบนั ทางลูกค้า
ของทางบริ ษทั ฯ ได้มุ่งเน้นที่จะแข่งขันด้วยราคาและต้นทุนที่ลดลงอย่างต่อเนื่ องทุกปี อย่างไรก็ตาม ความต้องการทางการตลาดของ
สิ นค้าอลูมิเนี ยมนั้น ยังคงมีการเพิ่มขึ้นทุกปี แม้ว่าการแข่งขันนั้นจะสู งขึ้น ยอดการใช้ของสิ นค้าอลูมิเนี ยมก็ยงั มีความต้องการอยู่ใน
หลากหลายประเทศ ทางบริ ษทั จึงได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการขาย ให้มีสัดส่ วนในการส่ งออกให้มากขึ้นโดยมุ่ งเน้นในภูมิภาคที่ มี
ความต้องการสิ นค้าอลูมิเนียมรี ดเย็นสู ง เช่น ประเทศอินเดีย, สหรัฐอเมริ กา, และ หลากหลายประเทศในโซนยุโรป เป็ นต้น
ความท้าทายในปี 2564 นั้น ราคาอลูมิเนียมนั้นมีความผันผวนมาก ราคาขายอลูมิเนี ยมปฐมภูมิได้มีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในทุกไตรมาส อีกทั้งราคาพลังงานและต้นทุนหลายรายการที่ปรับเพิ่มสู งขึ้นตลอดทั้งปี ส่งผลกระทบให้บริ ษทั ฯ ต้องมีการปรับราคา
สิ นค้าหลายครั้ง เพื่อลดความเสี่ ยงในการขาดทุน ส่ งผลให้ยอดขายในบางอุตสาหกรรมได้ลดลงไปบ้าง แต่บริ ษทั ฯ ก็ได้รับการสั่งซื้ อ
จากลู กค้าใหม่ ข้ ึ นมาทดแทน ท าให้ ยอดขายสามารถที่ จะรั กษาปริ มาณไว้ได้ตลอดปี ซึ่ งความท้าทายนี้ ยังคงมี อย่างต่อเนื่ อง และ
คาดการณ์ว่าสถานการณ์จะไม่สิ้นสุ ดในปี 2565
ต่อเนื่องจากช่วงปลายปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้เผชิ ญกับวิกฤติการขาดแคลนตู้สินค้า ซึ่งส่ งผลให้สินค้าที่ลูกค้าต้องการให้ส่งมอบ
หลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายแล้วนั้นมีความล่าช้าในการจัดส่ งมากยิ่งขึ้น อีกทั้งราคาค่าส่ งสิ นค้าได้เพิ่มมากขึ้นถึง 5 เท่า ส่งผลให้
ต้นทุนสิ นค้าและวัตถุดิบนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่ งปั ญหาในส่ วนนี้ ได้ส่งผลต่อเนื่ องกับการขายของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้มุ่งเน้นการ
ส่งออก ได้ประสบกับปัญหาการส่ งมอบ และมูลค่าต้นทุนของสิ นค้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งปั ญหานี้จากเดิมคาดว่าจะส่ งผลกระทบไป
จนถึงช่วงสิ้ นไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 อย่างไรก็ตามปัญหานี้ ยงั ไม่สามารถที่จะกลับสู่ภาวะปกติได้จนถึงปั จจุบนั นอกเหนือไปจากนี้
ยังมี ปั ญหาขาดแคลนชิ้ นส่ วนอิเลคทรอนิ ก ซึ่ งส่ งผลกระทบไปยังหลาย ๆ อุ ตสาหกรรมในกลุ่ มลู กค้า โดยเฉพาะอุ ตสาหกรรม
เครื่ องใช้ไฟฟ้า และยานยนต์ ทาให้การส่งมอบสิ นค้าของกลุ่มลูกค้านี้ได้รับผลกระทบจากการเลื่อนรับสิ นค้าในหลาย ๆ ครั้ง
ความยาก/ง่ ายที่จะมีค่แู ข่ งรายใหม่
ธุรกิจที่บริ ษทั ฯ ดาเนินการเป็ นอุตสาหกรรมผลิตอลูมิเนี ยมประเภทแผ่นและม้วน ต้องใช้เทคโนโลยีสูง ใช้เครื่ องจักร
เฉพาะเจาะจง และ จาเป็ นต้องลงทุนสู งมาก อีกทั้งต้องปรับปรุ งลงทุนในด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมเป็ นระยะ ๆ เพื่อรองรับกับตลาด
ใหม่ ๆ ให้สามารถรองรับและพัฒนาร่ วมกับลูกค้า เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดได้ตลอดเวลา การก่อตั้งโรงงานใหม่มาเป็ นคู่แข่ง
ในประเทศก็อาจเกิดขึ้นได้ เช่น มีบริ ษทั ข้ามชาติรายใหญ่มาลงทุนและมีความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีเป็ นพื้นฐานมาก่อน นอกจากนี้ได้มี
บริ ษทั ตัวแทน/ตัวกลางเกิดขึ้นเพื่อการนาเข้า สิ นค้าประเภทเดียวกับที่บริ ษทั ผลิตอยู่ โดยใช้ขอ้ ได้เปรี ยบจากการปรับลดภาษีนาเข้า
ในหมวดสิ นค้าอลูมิเนียมแผ่นเหลือร้อยละ 0 มาแบ่งตลาดไปเพราะเห็นถึงโอกาสการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอลูมิเนียม และ
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศนั้น ๆ
คู่แข่งขันปัจจุบนั ส่ วนใหญ่มาจากต่างประเทศในแถบ Asia ซึ่งมีต้นทุนที่ถูกกว่าเนื่องจากผูผ้ ลิตส่วนใหญ่ในประเทศนั้น
ๆ มีปริ มาณการผลิตสู งมาก จนต้นทุนต่อหน่ วยต่ามาก มีการสนับสนุ นจากรัฐบาลในประเทศนั้น ๆ ประกอบกับผลกระทบจาก
การปรับลดภาษีขาเข้า (FTA) จนเป็ น 0% จึงใช้นโยบายด้านราคา เพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาดในประเทศไทย หากแต่บริ ษทั ฯ ได้
ปรับตัวและกลยุทธทางการตลาด รวมถึงการปรับลดต้นทุ นมาตลอดจนถึงปั จจุบัน อีกทั้งยังมี การยอมรับด้านคุณ ภาพและการ
บริ การมากขึ้น จึงได้ส่วนแบ่งตลาดกลับคืนบ้าง ประกอบกับได้ตลาดใหม่ ๆ ในต่างประเทศมากขึ้น
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สาหรับสิ นค้าที่ทาทดแทนอลูมิเนียมมีน้อยมาก แต่อาจมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ราคาต้นทุนถูกกว่าแต่ประสิ ทธิภาพเท่า
เทียมก็เป็ นไปได้ ซึ่งการพัฒนาในแบบนี้ยงั เป็ นสิ่ งที่บริ ษทั ฯ ยังต้องติดตามอย่างสม่าเสมอ
อานาจต่ อรองของผู้ซื้อและผู้ขาย
ในปี ที่ผ่านมาลูกค้าทั้งรายใหญ่ และขนาดกลางยังคงมีอานาจการต่อรองสู ง แต่เนื่ องจากความต้องการที่สูงรวมทั้งการ
ผลิตสิ นค้าที่ไม่พอเพี ยงกับความต้องการของตลาด ทาให้ ผูซ้ ้ื อสิ นค้ามีอานาจการต่อรองที่ลดลง อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นค้า
อลูมิเนียมรี ดสาเร็จ เป็ นสิ นค้าที่มีการแข่งขันสู ง ถึงแม้ว่าความต้องการของสิ นค้าจะสู ง แต่ทางบริ ษทั ก็ต้องมีนโยบายออกมาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ส่งสิ นค้าคุณภาพในราคาที่ลูกค้าพอใจ เพื่อรักษาฐานของตลาดในแต่ละกลุ่มไว้

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
ลักษณะการจัดให้ ได้ มาซึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อจาหน่ าย
1. การผลิต
บริ ษทั ฯ เป็ นผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนี ยมม้วนที่ได้การรับรอง ISO 9001 : 2015 และได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
สิ่ งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 อีกด้วย โดย มีโรงงานที่ใช้ในการผลิต จานวน 4 โรง อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ มีกาลังการผลิต
โดยรวมประมาณ 3,600 ตัน/เดือน มีพนักงานและพนักงานของผูร้ ับเหมารวม 309 คน สาหรับการผลิตจะขึ้นกับปริ มาณการสั่งซื้ อ
ของลูกค้า ฤดูกาล และการคาดการณ์ยอดขายของฝ่ ายจัดการ (ฝ่ ายการตลาด) ซึ่งสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ แต่เพื่อ
รองรับการเติบโตของยอดขายในอนาคตที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสู งขึ้น บริ ษทั ฯ จึงจาเป็ นที่จะต้องปรับปรุ งพัฒนาประสิ ทธิภาพ และ
เพิ่มเติมเครื่ องจักรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและกาลังในการผลิต รักษาคุณภาพ และสนองความต้องการของลูกค้า

2. การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิต
วัตถุดิ บหลักในการทาอัลลอยด์ชนิ ดต่าง ๆ ในการผลิตของบริ ษทั คือ อลูมิเนี ยม และ โลหะชนิ ดอื่น ๆ การจัดซื้ อนั้น
ส่วนมากวัตถุดิบมีความจาเป็ นต้องนาเข้าจากต่างประเทศเนื่ องจากวัตถุดิบส่ วนมากไม่ได้มีการผลิตอยู่ในประเทศไทย โดยแหล่ง
วัต ถุ ดิ บ นั้น มาจากแหล่ งที่ ไ ด้รั บ ความน่ าเชื่ อ ถื อ ในระดับ สากล ซึ่ งในการจัด หาวัต ถุ ดิ บ นั้ น ราคาของวัต ถุ ดิ บ จะเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล ซึ่ งราคาของวัตถุดิบนั้น เป็ นไปตามราคาตลาดโภคภัณฑ์ ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ต้องมีการบริ หารจัดการเพื่อการได้มาซึ่ ง
วัตถุดิบที่มีราคาดี อีกทั้ง จากการที่บริ ษทั มีประวัติและความสัมพันธ์อนั ดีในการซื้อขายอลูมิเนียม และอื่น ๆ กับผูข้ ายหลายราย ทา
ให้ได้รับความไว้วางใจและได้รับการเสนอขายจากผูผ้ ลิตและผูค้ ้ารายใหม่ ๆ อย่างสม่าเสมอ ทาให้บริ ษทั มีแหล่งวัตถุดิบมากขึ้น
และได้รับเงื่อนไขการซื้อขายที่ดีข้ นึ โดยสรุ ปจากความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยาวนานกับผูข้ ายหลายรายจนเป็ นที่ไว้วางใจและได้รับการ
สนับสนุ นที่ดีตลอดมา ประกอบกับนโยบายบริ หารจัดการที่กระจายความเสี่ ยงในการจัดหาวัตถุดิบ โดยการจัดหาผูข้ ายรายใหม่
เพิ่มเติม และการชาระเงินที่ตรงต่อเวลา ทาให้บริ ษทั มีความมัน่ ใจการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตทั้งวัตถุดิบหลักและวัตถุดิบอื่นๆว่า
จะมีความสม่าเสมอด้านปริ มาณ ความเชื่อถือด้านคุณภาพ และความสมเหตุสมผลด้านราคา ได้ตลอดไป
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(4) ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจของบริษัท

ลักษณะสาคัญของทรัพย์สินถาวรหลัก ๆ ที่บริ ษทั ใช้ในการประกอบธุ รกิจ คือ บริ ษทั เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินรวม 6 โฉนด
(ติดต่อกัน) รวมเนื้ อที่ 34 ไร่ 2 งาน 47 ตารางวา ตั้งอยู่บริ เวณ ถนนสุ ขุมวิท กิโลเมตรที่ 41.5 ตาบลบางปูใหม่ อาเภอเมืองฯ จังหวัด
สมุทรปราการ พร้อมสิ่ งปลูกสร้าง เช่น อาคารโรงงาน 4 โรง อาคารเก็บสิ นค้า 1 หลัง อาคารสานักงาน 2 หลัง ฯลฯ เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ที่สาคัญ เช่น เตาหลอม เครื่ องหล่อ รี ด อบ ตัด ดึง เคลือบ แผ่นอลูมิเนียม ฯลฯ ซึ่ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉพาะเครื่ องจักร
ที่สาคัญบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ได้ปรับปรุ งพัฒนาประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้มีขีดความสามารถและความเพียงพอเหมาะสมต่อการใช้ประกอบ
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ ทั้งในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั และอนาคต โดยมีมูลค่าและภาระดังนี้
หน่ วย : ล้านบาท
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

ที่ดิน
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
อาคาร
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
เครื่ องจักร-อุปกรณ์
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
หมายเหตุ * ไม่รวมงานระหว่างก่อสร้างอีก 176.82 ล้านบาท

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2564

40.31

ภาระผูกพัน
(วงเงินจานอง)
97.44

30.64
494.78*

963.68

4.2 ทรัพย์สินที่ไม่ มีตัวตนที่สาคัญในการประกอบธุรกิจ
(หน่ วย : ล้านบาท)
ค่าลิขสิทธิ์

ซอฟท์ แวร์ คอมพิวเตอร์

รวม

0.69

0.95

1.63

(5) งานที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี –
1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริ ษทั
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ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565 (Record Date)

-

บริ ษทั ไม่มีหลักทรัพย์ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น
บริ ษทั ไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ
บริ ษทั ไม่มีบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม หรื อไปถือหุ้นในบริ ษทั อื่น (holding company)
1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ไม่มีบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม หรื อไปถือหุ้นในบริ ษทั อื่น (holding company)
1.3.3 ความสัมพันธ์กบั กลุ่มธุรกิจของผูถ้ ือหุ้นใหญ่
ได้เปิ ดไว้ในหัวข้อ 1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจแล้ว

1.3.4 ผูถ้ ือหุ้น
(1) รายชื่อผูถ้ ือหุ้นใหญ่
รายชื่ อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564 (Record Date )
ลาดับ
ชื่ อ –สกุล
จานวนหุ้น ณ วันกาหนดรายชื่ อ
ผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้ า
ประชุ มผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
1
1
บริ ษทั โลหการไทย จากัด
41,848,338
41.89
2
2
13,381,476
13.39
Mitsubishi Aluminum Co., Ltd.
2
3
6,690,921
6.70
Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd.
4
กลุ่มนางสรณี ย ์ ดีพนั ธุ์พงษ์
7,354,769
7.36

จานวนหุ้น
ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
48,539,259
48.59
13,381,476
13.39
7,354,769

7.36
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5
6
7
8
9
10
11
12
1

กลุ่มนายจิรวุฒิ จัยวัฒน์
กลุ่มนายสหสี ห์ ชิตานนท์
กลุ่มร.ท.กมลนัย ชัยเฉนียน
นายวิเชียร ศรี มุนินทร์นิมิตร
กลุ่มนายสันชัย ชัยเฉนียน
นางพรทิพย์ รุ จิณรงค์
นางสงาม เจริ ญรัถ
อื่นๆ
รวม

4,241,318
3,971,675
2,686,741
2,623,600
1,919,722
2,056,195
1,813,402
11,313,966
99,902,123

4.25
3.98
2.69
2.63
1.92
2.06
1.82
11.31
100.00

4,241,318
3,971,675
2,686,741
2,623,600
1,919,722
2,056,195
1,813,402
11,313,966
99,902,123

4.25
3.98
2.69
2.63
1.92
2.06
1.82
11.31
100.00

เป็ นบริ ษทั เพื่อการลงทุน (Holding Company) ถือหุ้น 100% โดยบุคคลในตระกูลชัยเฉนียน โดยไม่มีผถู ้ ือหุ้นรายใดถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
Holding Company ประกอบด้วย
กลุ่มผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้นที่ถือ

สัดส่ วนร้ อยละ (%)

1) นางสรณีย์ ดีพนั ธุ์พงษ์ และครอบครัว

437,180

21.86

2) นายสันชัย ชัยเฉนียน และครอบครัว

306,300

15.32

3) นายจิรวุฒิ จัยวัฒน์ และครอบครัว

331,140

16.56

4) ร.ท.กมลนัย ชัยเฉนียน และครอบครัว

307,660

15.38

5) นายสหสีห์ ชิตานนท์ และครอบครัว

316,940

15.85

6) นางสงาม เจริ ญรัถ และครอบครัว

300,780

15.04

2

เป็ นกลุ่มผูถ้ ือหุ้นญี่ปนตามสั
ุ่
ญญาระหว่างกลุ่มผูถ้ ือหุ้นไทยกับกลุ่มผูถ้ ือหุ้นญี่ปนซึ
ุ่ ่ งเป็ นบริ ษทั ในเครื อมิตซูบิชิกรุ๊ป (Mitsubishi Group) วันที่ 15 ธันวาคม 2538
กลุ่มสรณีย์ ดีพนั ธุ์พงษ์ ประกอบด้วย นางสิริเกตุ ชัยเฉนียน นางสรณีย์ (ประธานกรรมการ/กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั ฯ) นายไชยยง (ประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร/กรรมการ) นางสาวกัญญภัทร และ นายณพีร์ ดีพนั ธุ์พงษ์
4
กลุ่มนายจิรวุฒิ จัยวัฒน์ ประกอบด้วย นางสาวปุรณี นายจิรวุฒิ (กรรมการ) นายศุภนิจ จัยวัฒน์ และ บริ ษทั สมาสัย จากัด
5
กลุ่มนายสหสีห์ ชิตานนท์ ประกอบด้วย นางสาวกุลยา นายสหสีห์ (กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ/กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั ฯ) และ นายพีรายุ ชิตานนท์
6
กลุ่มร.ท.กมลนัย ชัยเฉนียน ประกอบด้วย นางศรี พรรณ ร.ท.กมลนัย (กรรมการ) และ นางสาวสุภิดา ชัยเฉนียน
7
กลุ่มนายสันชัย ชัยเฉนียน ประกอบด้วย นายสันชัย นางสาวหนึ่งนุช ชัยเฉนียน และ นางจุฑาพร เตชะไพบูลย์
3

(2) บริ ษทั ฯ ไม่มีบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม หรื อไปถือหุ้นในบริ ษทั อื่น (holding company)
(3) บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ ตกลงระหว่างผูถ้ ือหุ้นใหญ่ (shareholders’ agreement) ในเรื่ องที่มีผลกระทบต่อการออก
และเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อการบริ หารงานของบริ ษทั
1.4 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว

1.4.1 บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000 ล้านบาท เรี ยกชาระแล้ว 499,510,615 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ
99,902,123 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ไม่มีหุ้นบุริมสิ ทธิ
1.4.2 บริ ษทั ฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรื อเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
1.4.3 บริ ษทั ฯ ไม่มีหุ้นหรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์
1.5 บริษัทฯ ไม่ มีการออกหลักทรัพย์ อื่น
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1.6 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุ้นปี ละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่เกิน 60% ของกาไรสุ ทธิจากการดาเนินงาน
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั การพิจารณาอนุมตั ิของที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้น
ปี
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
*
**
***
****

ประวัติการจ่ ายเงินปันผลเปรี ยบเทียบกับกาไรสุ ทธิที่ผ่านมาย้ อนหลัง
เงินปันผล (บาท/หุ้น)
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ (บาท/หุ้น)
เงินปันผลต่ อ
กาไรสุ ทธิ (%)
0. 17
0.28
60.71
0.20
0.12
166.67
0.12
0.18
66.67
(0.28)
0.03
(0.97)
(0.70)
0.325*
0.55
59.09
0.225**
0.34
59.47
0.45***
0.68
66.17
0.03
0.40****
0.68
58.82
จ่ายเป็ นหุ้นปันผลในอัตรา 40 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ คิดเป็ นอัตราจ่ายปันผล 0.125 บาท ต่อ
หุ้น กับจ่ายเป็ นเงินสดปันผลในอัตรา 0.20 บาท ต่อหุ้น
จ่ายเป็ นหุ้นปันผลในอัตรา 40 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ คิดเป็ นอัตราจ่ายปันผล 0.125 บาท ต่อหุ้น กับ
จ่ายเป็ นเงินสดปันผลในอัตรา 0.10 บาท ต่อหุ้น
จ่ายเป็ นหุ้นปันผลในอัตรา 20 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ คิดเป็ นอัตราจ่ายปันผล 0.25 บาท ต่อ
หุ้น กับจ่ายเป็ นเงินสดปันผลในอัตรา 0.20 บาท ต่อหุ้น
จ่ายเป็ นหุ้นปันผลในอัตรา 20 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ คิดเป็ นอัตราจ่ายปันผล 0.25 บาท ต่อ
หุ้น กับจ่ายเป็ นเงินสดปันผลในอัตรา 0.15 บาท ต่อหุ้น

2. การบริหารจัดการความเสี่ ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ ยง
จากการดาเนิ น งานในปั จจุ บัน ของบริ ษ ัทฯ ต้องเผชิ ญกับ การผัน ผวนและเปลี่ ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา ทั้ง ด้า นปั จ จัย
ภายนอก เช่ น การเปลี่ ยนแปลงทางสภาวะเศรษฐกิ จ ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ อัตราดอกเบี้ ย การเมื อง โรคระบาด การ
แข่งขันที่สูงขึ้นและรุ นแรง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนด้านกฎหมายและข้อกาหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ด้านปัจจัยภายใน
เช่น การกาหนดกลยุทธ์การดาเนินงานของบริ ษทั ฯ การบริ หารจัดการข้อมูลภายใน ตลอดจนความเสี่ ยงจากการปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น
โดยเชื่อมัน่ ว่าการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรเป็ นกระบวนการที่ช่วยให้บริ ษทั ฯ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้ งั ไว้ ใน
ขณะเดียวกันก็ช่วยลดอุปสรรคหรื อสิ่ งที่ไม่คาดคิดที่ อาจจะเกิดขึ้น ทั้งในด้านผลประกอบการ การปฏิบัติงาน ความเชื่ อ ถือจาก
ผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ ต่อองค์กร การป้องกันความเสี ยหายต่อทรัพยากรขององค์กร ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีระบบจัดการและควบคุมที่ดี เสริ มสร้างความเชื่ อมั่นและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ แก่
ผูล้ งทุน พนักงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่น
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บริ ษ ัทฯ ไม่ มีคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง กระบวนการบริ ห ารจัดการความเสี่ ย งของบริ ษ ัท ฯ จัดการโดยคณะ
กรรมการบริ หารเป็ นผู ้กาหนดให้ฝ่ายจัดการนาไปปฏิบัติ ฝ่ ายจัดการเป็ นผูร้ ับ ผิดชอบในการกาหนดและออกแบบระบบงาน
รวมทั้งการระบุปัจจัยเสี่ ยง ซึ่งการวางแผนการดาเนินธุรกิจหรื อปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงปัจจัยเสี่ ยงด้วยนี้ ช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถ
ออกแบบระบบที่มีจุดควบคุมเพื่อควบคุมความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยรายละเอียดปัจจัยความเสี่ ยงได้มีการ
ระบุไว้แล้ว
บริ ษทั ฯ มีการบริ หารความเสี่ ยง โดยกาหนดวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ในการบริ หารความเสี่ ยงอย่าง
ชัดเจน เพื่อให้การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
1) นาการบริ หารความเสี่ ยงที่เป็ นมาตรฐานสากลมาใช้เป็ นแนวทาง และกาหนดให้การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ในการตัดสิ นใจ การกาหนดกลยุทธ์ แผนงาน และ การดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
2) กาหนดมาตรการและแนวทางบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่เหลืออยู่ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยพิจารณามาตรการที่
จะลดโอกาส และหรื อ ผลกระทบจากความเสี่ ยงที่อ าจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ อันจะเป็ นการผลักดันให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรที่กาหนดไว้
3) ระบุค วามเสี่ ยง เหตุการณ์ หรื อวิก ฤตการณ์ ที่ไม่คาดคิ ด และผลกระทบ หรื อลดความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายต่ อ
บริ ษทั ฯ ได้อย่างเหมาะสมและทันกาล
4) ให้ทุกส่ วนงานได้รับทราบข้อมูลความเสี่ ยงที่สาคัญ แนวโน้มของความเสี่ ยง และความเสี่ ยงในภาพรวม ตลอดจน
กากับดูแลความเสี่ ยงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล มีหน้าที่ระบุ ประเมิน จัดทาแผนปฏิบัติงานบริ หารความเสี่ ยง และ
บริ หารจัดการความเสี่ ยงที่สาคัญ ๆ อย่างสม่าเสมอ รวมถึงกรณี ที่มี เหตุการณ์ กิจกรรม กระบวนการ และหรื อ โครงการที่สาคัญ
หรื อการเปลี่ยน แปลงที่มีสาระสาคัญภายในบริ ษทั โดยคานึ งถึงระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้และความสามารถที่จะปฏิบัติได้จริ ง
ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
5) มี ก ารสื่ อสาร ถ่ ายทอดความรู ้ และพัฒนาพนัก งานที่ เกี่ ยวข้อ งให้ มีค วามเข้า ใจในการบริ ห ารความเสี่ ย ง มี ค วาม
ตระหนักถึงการเป็ นผูก้ ่อให้เกิดความเสี่ ยง ตลอดจนมีการบริ หารความเสี่ ยงร่ วมกันภายใต้งานที่รับผิดชอบอย่างสม่าเสมอ
6) ดาเนินการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อช่วยลดโอกาสของการเกิดความเสี่ ยง
และผลกระทบจากความเสี่ ยง ลดความไม่แน่นอนในผลการดาเนินงานโดยรวม รวมถึงเพิ่มโอกาสให้กบั ความสาเร็จ
2.2 ปัจจัยความเสี่ ยงต่ อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
2.2.1 ความเสี่ ยงต่ อการดาเนิ น ธุ รกิจของบริ ษ ัทหรื อ กลุ่ มบริ ษ ัท ทั้งในปั จ จุบันและที่ อาจเกิ ดขึ้ นใหม่ (emerging risk)
สรุ ปได้ดงั นี้
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปิ ดเสรีทางการค้ า (FTA) ที่อาจมีผลกระทบต่ อยอดขายและต้ นทุนการผลิต การแข่ งขันในอุตสาหกรรม
บริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิจผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนี ยมชนิดแผ่นและม้วนจาหน่าย เป็ นการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้า การที่
รัฐบาลได้ดาเนินการปรับโครงสร้างอัตราภาษีนาเข้าทั่วไป (MFN RATE) โดยสิ นค้าที่บริ ษทั ผลิตและจาหน่ ายมีอตั ราภาษีนาเข้า
ลดลงเหลือ 5% ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2548 บางส่ วนลดลงเหลือ 3% ตั้งแต่วนั ที่ 23 พฤษภาคม 2559 แล้ว ส่ วนเขตการค้าเสรี
อาเซียน (AFTA) มีอตั ราภาษีนาเข้าลดลงเหลือ 0% ตั้งแต่ปี 2553 สาหรับการเปิ ดเสรี การค้า (FTA) ในรู ปแบบทวิภาคี (Bilateral)
กับประเทศต่าง ๆ เช่น บาห์เรน ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ อินเดีย จีน อาเซียน-จีน ญี่ปุ่น, ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผูผ้ ลิตวัตถุดิบและ
ผลิต-จาหน่ ายสิ น ค้าอลูมิเนี ยมเช่น เดียวกับ บริ ษทั ฯ มีการลดภาษีเหลือ 0% ส่ วนอาเซี ยน-อิน เดีย อาเซี ยน-เกาหลี จะทยอยมีผ ล
ไล่ เลี่ย กัน การลดอัต ราภาษี น าเข้าของรั ฐบาลดังกล่ าวมี แนวโน้ มท าให้ ก ารน าเข้าเพิ่ มสู งขึ้ น รวมถึ งโครงการพัฒ นาระเบี ย ง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor (EEC) ที่ทาให้มีนกั ลงทุนรายใหญ่จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในพื้นที่
อี อี ซี ส่ งผลให้ ส ภาพการแข่ งขัน ในอุ ตสาหกรรมมี แ นวโน้ ม ที่ สู งขึ้ น และรุ น แรง โดยเฉพาะกลุ่ มคู่ แ ข่ งที่ เป็ นนัก ลงทุ น จาก
ต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน ที่เข้ามาตั้งโรงงานผลิตสิ นค้าในประเทศไทยเพื่อใช้สิทธิ ประโยชน์ทางด้านภาษีหรื อเพื่อหลบหลีก
ผลกระทบจากมาตรการขึ้น ภาษี น าเข้า สิ น ค้าจากประเทศจี น ของสหรัฐ อเมริ ก า อิ น เดี ย อี ยู ฯลฯ เนื่ อ งจากประเทศไทยมี ข้อ
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ได้เปรี ยบและความพร้อมมากกว่าหลาย ๆ ประเทศในอาเซี ยน ทั้งในเรื่ องระบบโครงสร้างพื้ นฐาน ระบบคมนาคมและขนส่ ง
รวมถึงความพร้อมในการเป็ นฐานการผลิตสิ นค้าอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ การเพิ่มขึ้ นของการแข่ งขันในอุตสาหกรรมส่ ง
ผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ ได้พยายามให้ขอ้ มูลถึงผลกระทบต่อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เตรี ยมความพร้อมต่อเหตุการณ์ดงั กล่าวด้วยการลงทุนปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของเครื่ องจักรและพัฒนาเทคนิ คการผลิต เพื่อให้ได้
ทั้งผลผลิตและคุณภาพที่สูงขึ้น การควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิต การพัฒนาตลาดและสิ นค้าใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา รวมถึงในด้านการ
บริ การตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย ให้อยู่ในสถานะที่สามารถจะแข่งขันได้อย่างทัดเทียมกับคู่แข่ง
ในทุกด้าน ติ ดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสภาวะตลาด คู่แ ข่ง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อ งทั้งในและต่างประเทศ เพื่ อ
เตรี ยมรับมือกับสภาวะการณ์ที่อาจเกิดขึ้น จึงเชื่อว่าน่าจะมีส่วนช่วยลดผลกระทบดังกล่าวลงได้บา้ ง
ความเสี่ ยงจากการพึ่งพิ่งผู้จัดจาหน่ ายรายใหญ่ หรื อน้ อยราย
ในปี 2564 บริ ษทั ได้มียอดขายผ่านผูจ้ ัดจาหน่ าย คือ MALC Thai Co., Ltd. เป็ นจานวนเงิน 926.25 ล้านบาท (คิดเป็ นร้อยละ
35.96 ของรายได้จ ากการขาย) เพิ่ มขึ้น จาก 497.77 ล้านบาท (คิ ดเป็ นร้อ ยละ 48.78 ของรายได้จ ากการขาย) ของปี ก่ อ นหน้ า
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีสัญญาแต่งตั้งให้ MALC Thai Co., Ltd. และ Thai-MC Co., Ltd. เป็ นผูจ้ ดั จาหน่าย และผูจ้ ดั จาหน่ายช่วง อายุสัญญา 5
ปี ต่อเนื่องจากสัญญาเดิม มีผลตั้งแต่วนั ที่ 27 มกราคม 2560 โดย MALC Thai Co., Ltd. และ Thai-MC Co., Ltd. เป็ นตัวแทนของกลุ่ม
Mitsubishi และครบกาหนดแล้วเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 โดยบริ ษทั ฯ มีสัญญาแต่งตั้งให้ MALC Thai Co., Ltd. เป็ นผูจ้ ดั จาหน่าย
อายุสั ญญาคราวละ 1 ปี ต่อ เนื่ องจากสั ญญาเดิม มี ผลตั้งแต่ว ันที่ 27 มกราคม 2565 ด้ว ยความสัมพัน ธ์ที่ ดีระหว่ างกลุ่มผูถ้ ื อหุ้ น
ประกอบกับผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ เองก็ได้ถูกพัฒนาจนเป็ นที่ยอมรับจากกลุ่มลูกค้าของผูจ้ ดั จาหน่ ายรายนี้ จึงมีความเป็ นไปได้
น้อยที่ผจู ้ ดั จาหน่ายรายนี้จะยกเลิกหรื อไม่ต่อสัญญากับทางบริ ษทั ฯ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต
Aluminium เป็ นวัตถุ ดิบ ในการผลิ ต ของบริ ษ ัท ฯ ซึ่ งมี ก ารจั ดจ าหน่ า ยโดยตรงจากผู ้ผ ลิ ต (Producer) และโดยผู ้ค้ า
(Trader) โดยในปี 2564 ตลาด Aluminium มีความผันผวนทั้งปริ มาณและราคาอย่างต่อเนื่ อง เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจาก
การฟื้ นตัวของประเทศเศรษฐกิจหลักของโลก
นอกจากนี้ ในตลาดการเงินได้มีการนา Aluminium ไปเป็ นฐานของตราสารทางการเงิน ทาให้เพิ่มความผันผวนด้านปริ มาณ
และราคามากขึ้น กล่าวคือ ไม่เป็ นไปตามกลไกตลาดด้านอุปสงค์และด้านอุปทานที่แท้จริ ง
จากปั จจัยเสี่ ยงดังกล่าว บริ ษทั ได้เตรี ยมพร้อมในการบริ หารความเสี่ ยงด้านอุปทานโดยการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจด้วย
การจัดซื้อจากผูจ้ าหน่ายหลายรายจากทั้งสองประเภทและจากแหล่งผลิตในภูมิภาคต่างๆ และการทาสัญญาซื้อขายในระยะยาวและ
ระยะสั้นประกอบกัน นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังมีเครื่ องมือทางการเงินในการป้องกันความเสี่ ยงด้านราคา เช่น สัญญาแลกเปลี่ยนราคา
สิ นค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Swap Agreement) ระยะสั้นกับธนาคารพาณิ ชย์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริ หารต้นทุนมิให้มีความผัน
ผวนมากนัก และทราบต้นทุนล่วงหน้า เพื่อประโยชน์ในการวางแผนด้านรายได้ต่อไป
อย่างไรก็ดีการทาสัญญาป้องกันความเสี่ ยงดังกล่าวมิได้ประกันว่าบริ ษทั ฯ จะสามารถจัดการซื้อวัตถุดิบได้ในราคาต่ากว่า
ตลาดซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยาในขณะที่ทาสัญญา และบริ ษทั ฯ มิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการทากาไรจากการ
ผันผวนของราคา Aluminium โดยณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ ไม่มียอดคงเหลือของสัญญาแลกเปลี่ยนราคาสิ นค้ าโภค
ภัณฑ์ (Commodity Swap Agreement)
ความเสี่ยงด้ านการเงิน
เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีการนาเข้าวัตถุดิบหลักในการผลิตจากต่างประเทศ ในขณะที่จาหน่ายสิ นค้าเป็ นสกุลเงินบาทบางส่วน
จึงมีความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินหลายแห่งในการทาสัญญา
ซื้ อขายสกุลเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ในการบริ การความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่ งส่ วนใหญ่ มีอายุ
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สัญญาไม่ เกิ น 1 ปี โดยในปี 2564 บริ ษทั ฯ กาไรจากการปรับ มู ลค่า ยุติธ รรมของตราสารอนุ พนั ธ์ จานวน 3.77 ล้านบาท และ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 23.76 ล้านบาท
นอกจากนี้ สถาบันการเงินต่าง ๆได้ให้การสนับสนุ นวงเงินสิ นเชื่ อในการนาเข้าวัตถุดิบหลักอย่างเพียงพอและในอัตรา
ดอกเบี้ยที่เหมาะสม
บริ ษ ัทฯ มีค วามเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยที่ส าคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับ เงิน เบิกเกิน บัญชี และ เงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบัน
การเงิน เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์ เงินกู้ยืมเงินระยะยาว สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตรา
ตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน บริ ษทั ฯ ควบคุมบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้จ่ายด้านต่าง ๆ เช่น ใช้วงเงินกูย้ ืมเงินระยะยาวสาหรับการลงทุนที่จะสร้างผลตอบแทนใน
ระยะยาว หรื อใช้วงเงินเบิกเกินบัญชี หรื อเงินกูย้ ืมระยะสั้นเพื่อเป็ นทุนหมุนเวียน
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูก หนี้ การค้า ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้ โดยการกาหนดใช้
นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญ
จากการให้สินเชื่อ จานวนสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯ อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่อ คือ มูลค่าตามบั ญชีของลูกหนี้การค้าที่แสดงอยู่ในงบ
แสดงฐานะการเงิน นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่าเสมอ และการขายสิ นค้าให้ลูกค้าบาง
รายในต่างประเทศมักจะให้จ่ายเงินล่วงหน้าบางส่ วน บริ ษทั ฯ พิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้ง
สารองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคานวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระสาหรับกลุ่ม
ลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ ยงด้านเครดิ ตที่คล้ายคลึงกัน การคานวณผลขาดทุนจากการด้อ ยค่าด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น
คานึ งถึงข้อมูล ที่มีค วามสมเหตุ ส มผลและสามารถสนับ สนุ น ได้ที่ มีอยู่ ณ วัน ที่รายงานเกี่ยวกับ เหตุการณ์ ในอดีต สภาพการณ์
ปัจจุบนั และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต
ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีถือหุ้นรายใหญ่ มากกว่ าร้ อยละ 25
ณ วัน ที่ 11 มีน าคม 2565 (RD) บริ ษ ัท โลหการไทย จ ากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท เพื่ อ การลงทุ น (Holding Company) ถื อหุ้ น
100% โดยบุคคลในตระกูลชัยเฉนียน ซึ่งถือหุ้นในบริ ษทั ฯ จานวน 41,848,338 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 41.89 ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ จึงทาให้ตระกูลชัยเฉนี ยนสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการ
แต่งตั้งกรรมการ การขอมติในเรื่ องอื่น ๆ ที่ต้องใช้เสี ยงข้างมากของที่ประชุมผูถ้ ือ หุ้น ยกเว้น เรื่ องที่ตามข้อ บังคับบริ ษทั ฯ และ
กฎหมาย กาหนดให้ตอ้ งได้รับเสี ยง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ดังนั้น ผูถ้ ือหุ้นรายอื่นจึงอาจรวบรวมคะแนนเสี ยงเพื่อตรวจสอบ
และถ่วงดุลเรื่ องที่ผถู ้ ือหุ้นใหญ่เสนอได้ค่อนข้างยาก แต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาบริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่ งใส เป็ นธรรม
และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของเสี ยงข้างน้อยอยู่แล้ว จึงไม่เคยเกิดปัญหาดังกล่าวกับบริ ษทั ฯ เลย
ความเสี่ยงจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตั้งแต่ต้นปี 2563 ทั่วโลกเผชิ ญกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซึ่ งเป็ นไวรัสที่ มี
อัตราการแพร่ ระบาดที่สูง และในขณะนั้นยังไม่มียาหรื อวัคซี นที่สามารถรักษาหรื อป้องกันได้ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 ส่ งผลให้การบริ โภคและกาลังซื้ อทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลง และการส่ งออกสิ นค้าอาจมีก าร
หยุดชะงักชัว่ คราวจากความเข้มงวดในการเดินทางและการขนส่ งตามนโยบายในการป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรค รวมถึงการ
สภาวะการลงทุน โดยรวมที่อ าจจะต้องชะลอออกไปเนื่ องจากสถานการณ์ โรคระบาด บริ ษ ัทฯ ต้อ งปรับ ตัวเปลี่ ยนรู ป แบบการ
ดาเนิ นงานและนามาตรการต่าง ๆ มาใช้เพื่อให้สอดคล้องรองรับไปกับการดาเนินชีวิตวิถีใหม่ (New normal) มิให้ธุรกิจหยุดชะงัก
ไม่เกิดผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อพนักงานและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต่าง ๆ พนักงานของบริ ษทั ฯ ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่และได้รับ
การสื่ อสารข้อมูลที่เกี่ยวกับการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ทราบทั้งข้อมูลภายในบริ ษทั ฯ และข้อมูลจากภายนอกที่จาเป็ น
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ในปี 2564 ยัง มี เหตุ ก ารณ์ ก ารแพร่ ระบาดของเชื้ อ ไวรั ส โควิ ด -19 สายพัน ธุ์ ใ หม่ บริ ษ ัท ฯ ได้กาหนดแนวปฏิ บัติแ ละ
มาตรการป้องกันการแพร่ ระบาด COVID-19 เพื่อให้พนักงานทุกระดับปรับตัวมีความเข้าใจและตระหนักในเรื่ องการป้องกันตนเอง
จากโรคระบาดดังกล่าวและยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง และป้ องกัน ทั้งในเรื่ องการเข้าทางานในพื้น ที่บริ ษทั ฯ การใช้บริ การโรง
อาหารและพื้นที่ส่วนกลาง การงดการเดินทางไปพื้นที่เสี่ ยงและต่างประเทศ การงดนัดหมายกับบุคคลภายนอก การหลีกเลี่ยงการ
ประชุมที่ไม่จาเป็ น การทางานที่บา้ น รวมไปถึงการดูแลตัวเองทั้งในและนอกเวลางาน เป็ นต้น
ทั้งนี้ ในช่วงปี 2564 ที่ยงั คงเกิดสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ขึ้น บริ ษทั ฯ ยังคงหาตลาดและได้รับคาสั่งซื้ อ
สิ นค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่ อง ส่งผลให้รายได้รวมเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 152 และมีกาไรสุ ทธิ 3.8 ล้านบาท หลังจากที่ขาดทุนในปี 2562
จานวน 146 ล้าน ปี 2563 จานวน 136 ล้าน ในปี 2565 แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ยังไม่ยุติ บริ ษทั ฯ เชื่อมัน่ ว่า
จะยังคงมียอดคาสั่งซื้ อสิ นค้ าเข้ามาอย่างต่อเนื่ องเช่นเดิม โดยเฉพาะสิ นค้าในกลุ่ม ALUMINIUM PRECOATED FINSTOCKS ที่
ใช้ทาแผงระบายความร้อนในเครื่ องปรับอากาศ ALUMINIUM FINSTOCKS FOR AUTOMOTIVE สาหรับหมวดยานยนต์ และ
อลูมิเนียมม้วน

2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผูถ้ ือหลักทรัพย์ -ไม่มี2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ -ไม่มี3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้ านความยั่งยืน
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ เรื่ องการพัฒ นาผลิตภัณฑ์และบุคลากรเพื่อสร้างคุณค่าให้กับองค์กร โดยคานึ งถึงผลกระทบต่อ
ชุมชน สิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เพื่อเป้าหมายความยัง่ ยืนของการดาเนินกิจการ ภายใต้หลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี
เพื่อส่งเสริ มให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับ มีการปฏิบตั ิงานอย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรม คานึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่วนรวม และเพื่อให้การดาเนิ นธุ รกิจเติบโตอย่างยัง่ ยืน บริ ษทั ฯ ได้มีการกาหนดนโยบายการจัดการความยัง่ ยืนความ
รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงได้นาแนวปฏิบตั ิมาใช้เป็ นส่วนหนึ่งในการบริ หารจัดการกระบวนการทาธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ยึดหลักในการทาธุ รกิจตามกรอบจริ ยธรรม จรรยาบรรณและนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริ ษทั ฯ โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติดว้ ยความเป็ นธรรม ซื่อสัตย์ โปร่ งใส และคานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย เพื่อมุ่งสู่การเป็ น
องค์กรที่ดาเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนาไปสู่ ความยัง่ ยืน โดยมีการดาเนินงานตามแนวทางรายงานความยัง่ ยืน
ซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีดงั ต่อไปนี้
การดาเนินธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริ ตและเท่าเทียมกัน โดยยึดถือปฏิบตั ิตามสัญญาและเงื่อนไข
ทางการค้า รวมทั้งให้ความเสมอภาคและความยุติธรรมแก่คู่คา้ ทุกราย เคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ื่น
บริ ษทั ฯ มุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต และดาเนิ นงานธุ รกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งมั่นทา
ความดีต่อ ชุมชน สั งคม และสิ่ งแวดล้อม ประกอบธุ รกิจ โดยมี ระบบการด าเนิ น งานที่ มีมาตรฐาน มี การควบคุ มที่ ดี ใช้ค วามรู ้
ความสามารถอย่างเต็มที่ดว้ ยความระมัดระวัง ตามมาตรฐานสากล ถือปฏิบตั ิตามข้อกฎหมายและข้อกาหนดอย่างเคร่ งครัด รวมถึง
การปฏิบตั ิต่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรม ไม่เรี ยกร้องหรื อรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรม และไม่เปิ ดเผยข้อมูล ทางการค้าของลูกค้า
เว้นแต่จะเป็ นการเปิ ดเผยตามหน้าที่หรื อกฎหมาย
การแข่ งขันที่เป็ นธรรม : มีการปฏิบตั ิอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม เป็ นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้ากับลูกค้า และผูข้ าย
อย่า งเคร่ งครั ด ตลอดจนแข่ งขัน ทางการค้าอย่ างยุ ติธ รรม โดยค านึ งถึ งจริ ยธรรมในการประกอบการค้า ไม่ บิ ดเบื อ นข้อ มู ล
หลอกลวงหรื อใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้อง
- บริ ษทั ส่งเสริ มนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็ นธรรม
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- ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่คา้ ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่ชอบธรรม
- ไม่ทาลายชื่อเสี ยงหรื อโจมตีของคู่แข่งด้วยการให้ร้าย
การเคารพสิ ท ธิ ในทรั พ ย์ สิน : ส่ งเสริ มให้ พ นักงานปฏิ บัติตามสิ ท ธิ ในทรัพ ย์สิ น และเคารพในทรัพ ย์สิ น ทางปั ญญาสิ ท ธิ บัตร
ลิขสิ ทธิ์ อย่างเคร่ งครัด
- บริ ษทั จะไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิบตั รและเครื่ องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด
- พนักงานของบริ ษทั ฯ มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า วิธีประกอบธุ รกิจที่เป็ นความลับ ไม่ว่าจะเป็ นของบริ ษทั ฯ ลูกค้า
หรื อคู่คา้
- พนักงานของบริ ษทั ฯ ต้องใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ในการทางาน ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดกฎหมายศีลธรรม
ขนบธรรมเนียมและจารี ตประเพณี
- พนักงานของบริ ษทั ฯ ต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิ ทธิ์ ถูกต้อง ห้ามติดตั้งและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มี
ลิขสิ ทธิ์ไม่ถูกต้องในบริ ษทั ฯ โดยเด็ดขาด
ส่ งเสริมความรั บผิดชอบต่ อสังคมในคู่ค้า: ส่งเสริ มและให้ความร่ วมมือในการดาเนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของลูกค้า
ผูข้ าย รวมทั้งตรวจสอบให้มีตามกฎหมายการปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงานของผูร้ ับจ้างซึ่งเป็ นคู่คา้ ของบริ ษทั ฯ
- ปฏิบตั ิกบั คู่คา้ ซึ่งถือเป็ นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสาเร็จทางธุรกิจที่สาคัญด้วยความเสมอภาค และคานึงถึงผลประโยชน์
ร่ วมกัน
- การคัดเลื อกคู่ค้ าเป็ นไปอย่างโปร่ งใส มีระบบ และมี มาตรฐาน มี การพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ย งั่ ยื นกับ คู่ค้าและ
คู่สัญญา
- มีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
- ปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเคร่ งครัด โดยมีการคัดเลือกคู่ค้าที่มีมาตรฐาน มีการเปรี ยบเทียบราคาก่อนการ
สั่งซื้อ มีการประเมินคู่คา้ โดยใช้เกณฑ์ที่มีมาตรฐานสากล
การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯ มีจรรยาบรรณ/นโยบายดาเนิ นการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และสนับสนุ นให้พนักงานของบริ ษทั ฯ ปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรม รวมถึงส่งเสริ มให้คู่ค้าของบริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิจให้ถูกต้อง มีความโปร่ งใสด้วยเช่นกัน พร้อมกับการ
สร้างจิตสานึก ค่านิยม ทัศนคติที่ถูกต้องในทุกระดับ จัดให้มีการตรวจสอบถ่วงดุล และระบบควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิภาพ ไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้นโยบายการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษทั ได้รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยบริ ษ ทั ฯ ได้
ประกาศใช้จ รรยาบรรณ/นโยบายการต่อ ต้านการทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่น และให้ถือ เป็ นระเบียบข้อบังคับ การทางานของบริ ษทั ฯ ที่
พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุ จ ริ ต (Collective Action Coalition: CAC) ซึ่ งเป็ นความร่ ว มมื อ ของ 8 องค์ก รชั้น น า อัน ได้ แ ก่ สมาคมส่ งเสริ มสถาบั น
กรรมการบริ ษทั ไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุ รกิจตลาดทุน
ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดย
ได้เปิ ดเผยไว้แล้วในห้วข้อ 8.1.4 (3)
การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ เคารพในสิ ทธิมนุษยชนและปัจเจกชน ยึดหลักสิ ทธิ มนุษยชนเป็ นหลักปฏิบัติร่วมกัน พนักงานทุกคนจะต้องไม่
กระทาการใด ๆ หรื อส่งเสริ มให้มีการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนโดยเคร่ งครัด ต้องปฏิบตั ิต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซ่ ึงกันและกัน
ประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงานตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และตามขนบธรรมเนี ยมประเพณี โดยไม่สร้างความ
เสื่ อมเสี ยต่อภาพลักษณ์ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงสิ ทธิ ในความเป็ น มนุ ษย์และความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิต่อบุคคล
24
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ใดบุคคลหนึ่งไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของเชื้อชาติ สัญชาติภาษา ศาสนา เพศ อายุ และการศึกษา สิ ทธิ เสรี ภาพส่วนบุคคลต้องได้รับความ
คุม้ ครองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจากการใช้หรื อการเปิ ดเผยไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยได้กาหนดให้ มีจรรยาบรรณ/นโยบายและ
แนวทางในการปฏิบตั ิ ที่ผ่านมาบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรี ยนอันเนื่องมาจากการปฏิบตั ิที่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่เป็ นธรรมแต่อย่างใด
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรบุคคลเป็ นปัจจัยหลักสาคัญในการดาเนินธุ รกิจ มีการกาหนดแนวทางการ
ปฏิบัติต่อพนักงาน โดยผูบ้ ริ หารยึดหลักการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความยุติธรรมในทุกระดับไม่มีการแบ่งแยกเชื้ อชาติ ศาสนา
และเพศ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่ งครัด โดยพนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบตั ิอย่างเสมอภาค และเป็ น
ธรรม สนับสนุ นการสร้างศักยภาพเพื่อเพิ่มความก้าวหน้า และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงาน รวมทั้งส่ งเสริ มให้
พนักงานมีความเข้าใจในเรื่ องจรรยาบรรณที่พนักงานพึงปฏิบตั ิ จัดให้มีการกาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่าง
เหมาะสม เพื่อให้มีคุณภาพชี วิตที่ดี มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาเพื่อความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน รวมทั้งมีการทางานที่ปลอดภัยและถูกสุ ขอนามัย ส่งเสริ มให้บุคลากรในองค์กรปฏิบตั ิต่อกันด้วยความสุ จริ ตใจ
รับฟั งข้อคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมถึงเปิ ดโอกาสให้พนักงานเสนอความคิดเห็น และรับฟั งข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล บริ ษทั ฯ ได้จัด
ให้มีจรรยาบรรณ/นโยบายการที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับความสาคัญของทรัพยากรบุคคลที่ ถือว่ามี
ความสาคัญสู งสุ ดในการดาเนินธุรกิจที่จะทาให้บริ ษทั ฯ บรรลุเป้าหมายอย่างยัง่ ยืน
ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษทั ฯ มุ่ งมั่นที่ จะสร้างความพึ งพอใจให้ กับ ลูก ค้า ด้วยการพัฒ นาคุ ณ ภาพสิ น ค้าและบริ การ เพื่ อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนผลิตสิ นค้าที่มีความปลอดภัย และรับผิดชอบต่อลูกค้าและผูบ้ ริ โภค บริ ษทั ฯ
ตระหนัก ถึงความสาคัญและคานึ งถึ งสุ ขภาพความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค มี การปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย การตรวจ
ติดตามการรักษาระบบมาตรฐานดังกล่าวของบริ ษทั ฯ อย่างต่ อเนื่ อง ยังคงความสอดคล้องกับข้อกาหนด แสดงให้เห็นถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
- บริ ษทั ฯ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการหรื อสู งกว่าความคาดหมายของลูกค้าภายใต้เงื่อนไขที่เป็ นธรรม
- ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้ าเพื่อให้ลูกค้ามีขอ้ มูลเพียงพอใน
การตัดสิ น ใจ โดยไม่มีการปกปิ ดความเป็ นจริ งกับลู กค้าอัน เป็ นเหตุให้ ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิ ดเกี่ยวกับคุณ ภาพ ปริ มาณ หรื อ
เงื่อนไขใดๆ ของสิ นค้าและบริ การ
- รักษาความลับของลูกค้าและไม่นาไปใช้ประโยชน์ของตนเองหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพ
ของสิ นค้าและบริ การได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
การเกี่ยวข้ องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ
บริ ษทั ฯ มีจรรยาบรรณ/นโยบายเป็ นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุ น หรื อกระทาการอันเป็ นการฝักใฝ่
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุ นทางการเมือง เพื่อส่ งเสริ มระบอบ
ประชาธิป ไตย การสนับสนุ นดังกล่ าวจะต้องไม่ขดั ต่อหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรื อกระทาไปด้วยความคาดหวังที่จะได้รับการ
ปฏิบัติตอบแทนเป็ นพิเศษ ทั้งนี้ ในการสนับสนุ นจะต้องจัดทาหนังสื อขออนุ มตั ิ ระบุชื่อผูร้ ับการสนับสนุ นและวัตถุประสงค์ของ
การสนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมด เสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารหรื อกรรมการผูจ้ ดั การพิจารณาอนุมตั ิ ทั้งนี้
พนักงานทุกคนมีสิทธิ เสรี ภาพในการเข้าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนู ญ แต่จะต้องไม่ แอบอ้างความ
เป็ นพนักงาน หรื อนาทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่ องมือใดๆ ของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการใด ๆ ในทางการเมือง หาก
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เข้าร่ วมจะต้องพึงระมัดระวังการดาเนินการใด ๆ ที่อาจทาให้เกิดความเข้าใจว่าบริ ษทั ฯ ได้ให้การสนับสนุนหรื อฝักใฝ่ ในพรรค
การเมืองใดพรรคหนึ่ง
3.2 การจัดการผลกระทบต่ อผู้มีส่วนได้ เสี ยในห่ วงโซ่ คุณค่าของธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่วนในห่ วงโซ่ คุณค่าของธุรกิจมีความสาคัญต่อการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั
อันเป็ นส่วนสาคัญที่จะทาให้ธุรกิจสามารถเจริ ญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน บริ ษทั ฯ จึงมีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาสร้างคุณค่า
สิ นค้าของบริ ษทั ฯ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งภายในและภายนอกของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ทาการชี้ บ่งผูม้ ีส่วนได้เสี ยในห่วงโซ่ คุณค่าของธุ รกิจและ วิเคราะห์ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยในห่ วงโซ่คุณค่าของ
ธุรกิจจากการสานสัมพันธ์ ความคาดหวัง และการตอบสนอง ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ดังนี้
3.2.1 ห่ วงโซ่ คุณค่ าของธุรกิจ

PRODUCTION PROCESS
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3.2.2 การวิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้ เสียในห่ วงโซ่ คุณค่ าของธุรกิจ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อความยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
เป็ นไปอย่างเกื้อกูลจึงได้กาหนดวิธีการมีส่วนร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และพิจารณาประเด็นที่สาคัญไว้ ดังนี้
• กลุ่มผู้มีส่วนได้ เสี ย การสานสั มพันธ์ และการตอบสนอง
กลุ่มผู้มีส่วนได้ เสี ย
กิจกรรมการสื่ อสารสาน
สัมพันธ์
พนักงาน
(employee)

ช่องทางรับความคิดเห็นข้อ
ร้องเรี ยน
-บอร์ดประชาสัมพันธ์
-E-mail
-Morning talk พนักงาน
-ประชุมประจาเดือน
-การอบรมปฐมนิเทศ
-การประเมินผลงานประจาปี

ความคาดหวังและประเด็น

การตอบสนอง

สาคัญ
-ค่าตอบแทน,สวัสดิการที่
เหมาะสม
-ความมัน่ คงของรายได้
-ความก้าวหน้าในการทางาน
-มีความปลอดภัยในการ
ทางาน
-สภาพแวดล้อมในการทางาน
ดี มีสิ่งอานวยความสะดวกที่
เอื้อต่อการทางาน มีความ
ปลอดภัย
-มีแผนในการอบรมพัฒนา

-ค่าแรงสู งกว่าค่าแรงขั้นต่า
-สวัสดิการสอดคล้องกับ
กฏหมายกาหนด
-มีการดูแลเรื่ องความปลอดภัยใน
การทางาน สนับสนุนเรื่ อง
อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
-มีการจัดอบรมเพิ่มความรู ้
ทักษะให้กบั พนักงาน
-มีระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม

ความรู ้ความสามารถ

-รับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ

ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
กฏหมาย
เพื่อนามาพิจารณาและปรับปรุ ง

คู่คา้ ที่ส่งมอบสิ นค้า/
วัตถุดิบ (supplier)

-E-mail
-ปริ มาณการสั่งซื้อเพิ่มขึ้น
-การประเมิน Supplier
-มีความโปร่ งใส เป็ นธรรม
-แบบสอบถาม (Questionnaire) - -เป็ นที่นิยมและให้ความ
ไว้วางใจ
โทรศัพท์
ได้รับสิ นค้าตรงตามที่ตกลง ได้รับเงินค่าสิ นค้าและบริ การ
ตามกาหนด
-ปริ มาณการสั่งซื้อที่คาดหวัง
(Forecast)
-ไม่เลือกปฏิบตั ิ

-สนับสนุนข้อมูลที่จาเป็ นต่องาน
จัดซื้อ เช่น สเปคสิ นค้า
รายละเอียดสิ นค้า รวมถึงเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งด้านคุณภาพ
การส่งมอบ การให้บริ การ ที่ได้
ตกลงร่ วมกันไว้ เป็ นต้น
-จ่ายค่าสิ นค้าตามกาหนดเวลา
ถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อตกลง
-มีการคัดเลือกผูข้ าย
-มีการตรวสอบ ณ แหล่งผลิต
กากับดูแลกิจการอย่างโปร่ งใส
และเป็ นธรรม ตรวจสอบได้

ลูกค้า (customer and -พบปะลูกค้า
-สารวจความพึงพอใจ
consumer)
-โบชัวร์สินค้า

ส่งมอบตรงตามเวลา
-ราคาที่เหมาะสม/สมเหตุผล

-บรัษทั ฯ ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001 และ14001

-ข้อร้องเรี ยนด้านคุณภาพเป็ น

- วัดผลตามความพึงพอใจของ
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-E-mail
-อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น
Line โทรศัพท์

ศูนย์

ลูกค้า

-ไม่มีการปนเปื้ อนใน
ผลิตภัณฑ์

-ปฏิบตั ิขอ้ กาหนดของลูกค้า
เพื่อตอบสนองความต้องการ

-การรักษาความลับของลูกค้า

-ผลิตสิ นค้าตามความต้องการ
ของลูกค้า
-ปฏิบตั ิตามกฏหมายการค้า
-ปฏิบตั ิตามระบบคุณภาพและ -รับฟังความเห็นข้อเสนอแนะ
เพื่อนามาพิจารณาและปรับปรุ ง
สิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
-การรับประกันและบริ การ
หลังการขายที่ดี
-การลดราคา
ชุมชน (community) -พบปะชุมชน
-โทรศัพท์ / ไลน์
-บอร์ดประชาสัมพันธ์ชุนชน

-สภาพแวดล้อมที่ดีไม่ก่อ
มลพิษที่เป็ นอันตรายต่อ
ชุมชน
-สนับสนุนกิจกรรมของชุน
ชน CSR

-มีกิจกรรม สนับสนุน บริ จาค
ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน โรงเรี ยน
วัด
-มีการรับข้อร้องเรี ยนจากชุมชน
รอบข้างเพื่อนาไปปรับปรุ ง
-มีการตรวจสอบจากภาครัฐ
สม่าเสมอ

พันธมิตรทางธุรกิจ
(business partner)

-การประชุม /ซูม
-E-mail

-มีความโปร่ งใส เป็ นธรรม
-ไม่เลือกปฏิบตั ิ

-มีมาตรฐานสอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้า

-ผลตอบแทนที่ได้จากการขาย -วัดผลตามความพึงพอใจของ
ลูกค้า
สิ นค้าสมเหตุผล
-การรักษาความลับของลูกค้า
-ส่งมอบตรงตามเวลา
-การรับประกันการบริ การ
-ปฏิบตั ิตามความต้องการของ
ลูกค้า
เจ้าหนี้ (creditor)

-E-mail
-โทรศัพท์

-ชาระหนี้ตรงตามเวลา

-ปฏิบตั ิขอ้ กาหนดของลูกค้า
เพื่อตอบสนองความต้องการ
-ผลิตสิ นค้าตามความต้องการ
ของลูกค้า
-กากับดูแลกิจการอย่างโปร่ งใส
และเป็ นธรรม ตรวจสอบได้
-รับฟังความเห็นข้อเสนอแนะ

-ให้บริ ษทั ฯ มีผลประกอบการดี เพื่อนามาพิจารณาและปรับปรุ ง
-มีการตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ผูถ้ ือหุ้นและนัก

-ประชุมผูถ้ ือหุ้นประจาปี

-ได้รับปันผลอย่างเหมาะสม

-กากับดูแลกิจการอย่างโปร่ งใส
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ลงทุน (shareholder
and investor)

-การแถลงผลการดาเนินงานทุก
ไตรมาส
-รายงานประจาปี
-โทรศัพท์/ E-mail /นักลงทุน
สัมพันธ์/Call center
-เว็บไซต์
-การจัดกิจกรรมเยี่ยมชม

และสม่าเสมอ

และเป็ นธรรม ตรวจสอบได้

-ให้บริ ษทั ฯ มีผลประกอบการดี -เปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญและ
-มีการกากับดูแลกิจการที่ดี

จาเป็ นเกี่ยวกับการดาเนินงาน

โปร่ งใส

ของบริ ษทั ฯ
-รับฟังความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ เพื่อนามา
พัฒนาการดาเนินการ

โรงงาน

-มีจรรยบรรณในการทาธุรกิจ
หน่วยงานกากับดูแล -จดหมาย
ท้องถิ่นและภาครัฐ -E-mail
(government

-โทรศัพท์

authority)

-เยี่ยมชมพบปะ

-การดาเนินธุรกิจที่โปร่ งใส
และสอดคล้องตามกฎหมาย
-มลภาวะไม่เกินกฏหมาย
กาหนด
-ปฏิบตั ิตามกฏหมายกาหนด
ส่งรายงานครบถ้วน
-ช่วยเหลือ สนับสนุนข้อมูลที่

-ปฏิบตั ิตามกฎหมายครบถ้วน
-สนับสนุนข้อมูลตามกฎหมาย
และที่จาเป็ นตามที่ได้รับการ
ร้องขอ

จาเป็ นและต้องการ

การบริหารจัดการด้ านเศรษฐกิจ
ในปี 2564 บริ ษทั ฯ มีการตั้งเป้าหมายของการบริ หารจัดการองค์กรทางด้านเศรษฐกิจ 3 เรื่ องหลัก ได้แก่
1. การปรับปรุ งสายการผลิตให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล สามารถตอบสนองควาต้องการของลูกค้า ภายในปี 2565
2. พัฒนาระดับความพึงพอใจของลูกค้าทุกรายสู่ระดับ A และ
3. ข้อร้องเรี ยนจากการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ในสายห่วงโซ่อุปทานเป็ นศูนย์
3.3 การจัดการด้ านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้ อม
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ เป็ นผูน้ าเข้าอลูมิเนี ยมแท่ง (Ingot) เพื่อนามาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์อลูมิเนี ยมชนิ ดต่างๆ เป็ นวัตถุดิบจาหน่ าย
ให้กับผูผ้ ลิตอื่นๆ ซึ่ งจะนาไปผลิตสิ นค้าต่อ หรื อเป็ นส่วนประกอบในการผลิตสิ นค้าประเภทอื่นๆ ต่อไป โดยมุ่งเน้นเป็ นผูน้ าใน
การผลิตสิ นค้าที่มีลกั ษณะเฉพาะและมีคุณภาพ ซึ่งตระหนักถึง ความสาคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อมและสังคม มุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างมีประสิ ทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015
เพื่อการเติบโตของบริ ษทั ฯ อย่างยัง่ ยืน โดยผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิตามนโยบายดังต่อไปนี้
ความมุ่ งมั่น ดาเนิ น ระบบ ISO 14001 บริ ษ ัท วโรปกรณ์ จ ากัด (มหาชน) ได้ต ระหนั กถึ งสิ่ งแวดล้อ มที่ เกิ ด ขึ้น จาก
กิจกรรมต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงมีความมุ่งมัน่ ที่จะปรับปรุ งผลการดาเนิ นงานด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่ องและดี
ที่สุดเพื่อลดและป้องกันการเกิดมลภาวะและการเกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมให้น้อยที่สุด รวมทั้งปกป้องคุม้ ครองสิ่ งแวดล้อมให้
เป็ นไปตามกฎหมายกาหนด
1. จัดสร้างและปรับปรุ งระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตามข้อกาหนดต่างๆ ในมาตรฐานสากล ISO 14001
2. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย / RoHS และข้อกาหนดอื่นๆ ซึ่งสัมพันธ์กบั ลักษณะปัญหาสิ่ งแวดล้อมของลูกค้าและบริ ษทั ฯ
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3. จัดทาและทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อ
3.1 การใช้ปัจจัยต่างๆ อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยส่งเสริ มให้มีการใช้ซ้ า การหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ และการใช้ทดแทน
3.2 ลดของเสี ยจากกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม
3.3 จัดการของเสี ยและขยะต่างๆ อย่างเหมาะสม
3.4 ควบคุมการระบายอากาศเสี ย การระบายน้ าเสียและการปนเปื้ อนสู่ดินและมลภาวะทางเสี ยงให้เป็ นไปตามกฎหมาย
4. จัดฝึ กอบรมให้ความรู ้และสร้างจิตสานึกให้พนักงานและผูป้ ฏิบตั ิงานในนามของบริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญใน
การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมในกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษทั ฯ
5. ทาการเผยแพร่ น โยบาย วัตถุประสงค์และเป้ าหมายด้านสิ่ งแวดล้อม และมี การส่ งเสริ มให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมู ล
ข่าวสารกับลูกค้าผูส้ ่งมอบและสาธารณชน
3.3.2 ผลการดาเนินงานด้ านสิ่งแวดล้ อม
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริ ษ ัท ฯ ได้รั บ ใบรั บ รองมาตรฐานระบบการจัด การสิ่ งแวดล้อ ม ISO 14001 ฉบั บ ปี 2015 จากบริ ษ ัท SOCOTEC
certification UK ตามที่บริ ษทั ฯ ได้มีการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมอย่างเป็ นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบริ ษทั จัดให้มีแนวทางการปฏิบตั ิ ดังนี้
1.กาหนดให้มีผูร้ ับผิดชอบในการควบคุมการดาเนิ นธุรกิจเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่เกินกว่ามาตรฐาน
และได้ดาเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่ งแวดล้อม (EIA) ภายใต้การควบคุมดูแลของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม สานักงานนโยบายและแผนสิ่ งแวดล้อม
กาหนดเป็ นประจาทุกปี ๆ ละ 2 ครั้ง ซึ่งผลการตรวจคุณภาพสิ่ งแวดล้อมยังต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานกาหนดไว้ทุกรายการ และที่ผ่านมา
บริ ษทั ฯ ยังไม่เคยมีประวัติการกระทาความผิดเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมใด ๆ
2. ดาเนิ นกิจกรรมร่ วมกับสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม โดยเข้าร่ วมโครงการส่ งเสริ มโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความ
รับ ผิ ด ชอบต่ อสั งคมและชุ มชนอย่า งยัง่ ยื น (CSR-DIW) ประจ าปี 2564 กับ กรมโรงงานอุ ตสาหกรรม โดยบริ ษ ัท ฯ ผ่ านการ
พิจารณา เเละได้ รับเกียรติ บัตรและโล่ รางวัล CSR-DIW Award ปี 2564 ทั้งนี้ เพื่อให้ชุมชนรอบข้างที่ต้ งั อยู่มีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน
ทั้งที่ดาเนิ นการเอง ร่ วมมือกับรัฐและชุมชน ตลอดจนเข้ากิจกรรมงานตามประเพณี ท้องถิ่นที่หน่ วยงานต่าง ๆ ในบริ เวณพื้น ที่
ใกล้เคียงกับบริ ษทั ฯ จัดขึ้น และยังได้จัดให้มีช่องทางสาหรับการรับข้อร้องเรี ยนหากชุมชนได้รับผลกระทบใดๆ อันเนื่ องมาจาก
การ ดาเนิ นธุ รกิจขอบริ ษทั ซึ่ งในปี ที ผ่านมาทางบริ ษทั ไม่ได้รับเรื่ องร้องเรี ยนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการดาเนิ นงานด้าน
สิ่ งแวดล้อม จากชุมชนและบริ ษทั ที่อยู่ใกล้เคียงแต่อย่างใด
3. บริ ษทั ฯ มีการประเมินความเสี่ ยงและควบคุมการปล่อยของเสี ยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามมาตรฐาน รวมถึงมีการ
จัดทากิจกรรม 5 ส. เพื่อความเป็ นระเบียบภายในบริ ษทั ฯ รวมทั้งมีมาตรการลดการเกิดของเสี ยในกระบวนการผลิต ซึ่งจัดให้มีการ
แยกขยะและกาจัดของเสี ยที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย
4. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิ ทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชนอัน เนื่องมาจากการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯ โดยให้ความร่ วมมืออย่างเต็มที่กบั เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ส่ งเสริ มให้พนักงานของบริ ษทั ฯ มีจิตสานึ กและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมภายในระบบการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม (ISO 14001) และส่งเสริ มให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ
มลพิษทางอากาศ
เนื่องจากมลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อพนักงาน ชุนชนรอบข้างของบริ ษทั ฯ และสิ่ งแวดล้อม โดยบริ ษทั ฯดาเนิ น
ธุรกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมตลอดจนกระบวนการผลิตและมีการใช้พลังงานสะอาด
(ก๊าซธรรมชาติ NG) การจัดการของเสี ยที่เหมาะสม ควบคุมการปล่อยของเสี ยอยู่ในระดับต่ากว่าค่ามาตรฐานที่สามารถยอมรับได้
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น้อยกว่า 10% ของค่ามาตรฐาน โดยอ้างอิงจากรายงานการตรวจวัดปริ มาณสารเจือปนในอากาศที่ระบบออกจากปล่อง รวมทั้ง
รายงานการตรวจสิ่ งแวดล้อม (EIA) 2 ครั้ง/ปี และมีการตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิ ทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อ มและชุ มชน อัน เนื่ อ งมาจากการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท โดยให้ ค วามร่ วมมื อ อย่ างเต็ มที่ กับ เจ้า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความสาคัญต่อการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม การจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย โดยปลูกจิตสานึ ก
เรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับ รับผิดชอบและยึดมัน่ ในการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่ รวมถึงแนวทางในการปฏิบตั ิที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ในปี 2565 มีโครงการปรับปรุ งระบบ Dust collector จากแบบ Cyclone bag filter เป็ น Dust collector เป็ น wet scrubber
Dust collector (เพิม่ ข้อดี)เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการดักจับฝุ่ นได้ดีข้ นึ และเลิกใช้ถุงกรอง (Filter bag) จากระบบเดิม
การอนุรักษ์ พลังงานและการจัดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
กระบวนการผลิตและวัตถุดิบเหลือใช้ของบริ ษทั ไม่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม เกินกว่าปริ มาณที่กฎหมายกาหนดไว้ ทั้งนี้
เนื่องจากการหลอมอลูมิเนียมของบริ ษทั ฯ ใช้อลูมิเนียมแท่ง (Ingot) ซึ่งมีความบริ สุทธิ์ 99.7% และใช้ก๊าซธรรมชาติ (NG) เป็ นเชื้อเพลิง
แทนน้ ามันเตาเกรดสู งเป็ นเชื้ อเพลิงในการหลอม จึงมีมลสารเกิดขึ้นน้อยมากและอยู่ในเกณฑ์ตามที่กฎหมายกาหนด เตาหลอมรวมทั้ง
เครื่ องจักร อุปกรณ์ ที่เกี่ยวเนื่ องอยู่ภายในอาคารโรงงานที่มีฝาผนังโดยรอบ จึงทาให้เสี ยงไม่มีผลกระทบใด ๆ ส่วนน้ าเสี ย เช่น น้ าปน
คราบน้ ามัน ที่เกิดจากระบบหล่อเย็นของขั้นตอนหล่อรี ดแผ่นอลูมิเนี ยม ซึ่ งมีการบาบัดโดยผ่านบ่อพักน้ าเสี ย ระบบดักคราบน้ ามัน
ตลอดจนระบบบาบัดน้ าเสี ยก่อนปล่อยน้ าทิง้ และยังมีโรงบาบัดน้ าเสี ยที่ได้มาตรฐานในการบาบัดน้ าเสี ย สาหรับเศษวัตถุดิบซึ่ งส่วน
ใหญ่ เป็ นอลูมิเนี ยมสามารถนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ได้ ส่ วนเศษสิ่ งปฏิกูลหรื อวัส ดุที่ไม่ใช้แล้วได้ถูกส่ งไปกาจัด/บาบัดอย่าง
ถูกต้องตามระบบและกฎหมาย จึงทาให้ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อสิ่ งแวดล้อม
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังได้ดาเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่ งแวดล้อม (EIA)
ภายใต้การควบคุ มดูแลของกรมโรงงานอุ ตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกองวิ เคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม สานักงาน
นโยบายและแผนสิ่ งแวดล้อมกาหนดเป็ นประจาทุกปี ๆ ละ 2 ครั้งมาโดยตลอด ซึ่ งผลการตรวจคุณภาพสิ่ งแวดล้อมยังต่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานกาหนดไว้ทุกรายการ และที่ผ่านมาบริ ษทั ฯ ยังไม่เคยมีประวัติการกระทาความผิดเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมใด ๆ เลย โดยในปี ที่
ผ่านมาบริ ษทั เสี ยค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการเพื่อควบคุมผลกระทบสิ่ งแวดล้อมดังกล่าวไปเป็ นเงินประมาณร่ วม 2 ล้านบาท การที่
บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการนาก๊าซธรรมชาติ (NG) มาใช้แทนเชื้ อเพลิงหรื อพลังงานทดแทนการใช้น้ ามันเตาที่ใช้อยู่เดิมตั้งแต่ปลายปี 2546
สามารถช่วยลดมลภาวะและการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก (CO2 / emission) ลงได้ ไม่น้อยกว่าปี ละ 3,367,412 - 6,285,835 kg CO2/yr
คิดเป็ นร้อยละ 25 ตามตารางด้านล่าง รวมถึงการติดตั้งระบบดูดฝุ่ นบริ เวณเตาหลอม, เตาเผากาจัดกลิ่น ทาให้สามารถช่วยลดผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมให้น้อยลงไปกว่าเดิมอีกทางหนึ่ ง และยังคงกระบวนการจัดการสิ่ งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 ซึ่ งเป็ นฉบับ
ล่าสุ ดที่เป็ นปัจจุบนั
Type
Unit
CO2
Emission kg CO2/yr
kg CO2/Unit ใช้ NG 15,000 MMBtu/month ใช้ NG 28,000 MMBtu/month
Natural gas
scf
0.0572
10,060,219
18,779,075
Residual fuel oil
litre
3.0800
13,427,630
25,064,910
Reduce CO2 (emission) /yr
25%
3,367,412
6,285,835
บริ ษ ัท ฯ ได้เข้าร่ วมโครงการสาธิ ต (ต้น แบบ) ส าหรั บเตาหลอมประสิ ท ธิ ภาพสู งในอุ ตสาหกรรมอลูมิเนี ยม ซึ่ งเป็ น
โครงการระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กับ องค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แห่งประเทศญี่ปนุ่ (NEDO) เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและปกป้องสิ่ งแวดล้อมด้วยการริ เริ่ ม
นาเตาหลอมอุต สาหกรรมประสิ ทธิ ภ าพสู งมาใช้ ซึ่ งจะสามารถน าพลังงานความร้อนที่สู ญเสี ย (ปล่อ ยทิ้ ง) กลับมาใช้ใหม่ไ ด้
(Regenerative Burner) และดาเนินการเผยแพร่ การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้แพร่ หลาย และใช้โรงงานของบริ ษทั ฯ เป็ นที่ต้ งั
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โครงการ ยังคงดาเนิ นไปได้ด้วยดี หลังจากการติดตั้งได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกันยายน 2552 โดยได้มีพิธีเปิ ดโครงการฯ การ
สัมมนาเพื่อเผยแพร่ เทคโนโลยี การเข้าตรวจสอบโครงการ การขึ้นทะเบียนเครื่ องจักร ตลอดจนการเยี่ยมชมโครงการเพื่อขยายผล
และ ทา Knowledge management มาเป็ นล าดับ รวมถึงในปี 2556 บริ ษทั ฯ ยังได้เข้าร่ วมโครงการส่ งเสริ มวัส ดุและอุปกรณ์ การ
อนุ รักษ์พลังงาน ของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เพื่อลดการใช้พลังงาน รักษาสิ่ งแวดล้อม ด้วยการ
ปรับเปลี่ยนหัวเผาของเตาหลอมไปเป็ นหัวเผาแบบรี เจนเนอเรทีฟ (Regenerative Burner) ที่สามารถนาพลังงานความร้อนที่สูญเสี ย
(ปล่ อ ยทิ้ ง) กลับ มาใช้ใ หม่ ไ ด้ เช่ น เดี ย วกับ โครงกำรแรก ทั้งนี้ โครงการสามารถลดการใช้พ ลังงาน และ ลดการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ร้อยละ 30 ตามเป้าหมาย เท่ากับเป็ นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกในประเทศและช่วยลดสภาวะ
โลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยปั จจุบันบริ ษทั ฯ ยังคงใช้เตาหลอมในโครงการเป็ นเครื่ องจักรหลัก ซึ่ งมีส่วนช่วยให้การผลิตได้
ปริ มาณและคุณภาพมากขึ้น และสามารถช่วยลดมลภาวะและการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก (CO2 / emission) ลงได้ ไม่น้ อยกว่าปี ละ
4,311,522.28 - 8,048,175 kg CO2/yr คิดเป็ นร้อยละ 30 ตามตารางด้านล่าง
Emission kg CO2/yr
Type
Unit
NG use 15,000 MMBtu/month

Normal Burner
Regenerative Burner
Reduce CO2 emission kg CO2/yr

scf
scf
30%

14,371,740.94
10,060,218.66
4,311,522.28

NG use 28,000 MMBtu/month

26,827,250
18,779,075
8,048,175

บริ ษัท ฯ ยัง ได้ เข้ า ร่ ว มโครงการเปลี่ ย นหลอดไฟ LED กั บ ติ ด ตั้ ง VSD ของเครื่ อ งอัด อากาศ โครงการเปลี่ ย น
เครื่ องปรับอากาศ และ เครื่ องทาน้ าเย็น (Chiller) ของเครื่ องจักรเป็ นแบบประสิ ทธิ ภาพสู ง รวมถึงโครงการปรับเปลี่ยน ปรับปรุ ง
หรื อใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในระบบอากาศอัด ของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์พลังงาน
(พพ.) และแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2562 โดยได้รับเงินสนับสนุ นโครงการเป็ นจานวนเงิน 20% ของเงินลงทุนแต่ไม่เกินราคา
กลางที่กาหนด ในปี 2564 ยังสามารถใช้งานได้ดีมีผลประหยัดการใช้พลังงาน ลดผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อม และมีระยะเวลา
คืนตามเป้าหมาย
ในปี 2563 บริ ษ ัท ฯ ยังได้เข้า ร่ ว มโครงการพัฒ นาต้น แบบระบบการผลิ ตที่ เหมาะสมด้ว ยนวัตกรรมและ IoT ของ
สถาบันวิ จัยวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิท ยาลัยเชี ยงใหม่ และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่ อ สนับ สนุ น การน าระบบ
Internet of Things (IoT) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบการผลิตในโรงงานฯให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และได้รับ โล่ประกาศเกียรติ
คุณที่ได้รับการคัดเลือกเป็ นโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบด้านนวัตกรรม IoT จากการที่ได้เข้าร่ วมโครงการฯ
สาหรับแผนโครงการประหยัดพลังงานในปี 2565 นั้น ทางบริ ษทั มีนโยบาย มุ่งเน้นไปทางการประหยัดพลังงาน โดยใช้
พลังงานสะอาด โดยโครงการเริ่ มต้น จะเป็ นการปรับ ปรุ ง และติ ด ตั้งหลังคาโซล่ าเซลล์ (Solar rooftop) ร่ ว มกับ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด และ เป็ นการลดต้นทุนค่าไฟฟ้าเป็ นต้น
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ในการการอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร ด้วยการนาระบบการจัดการพลังงานตามแนวทางปฏิบัติ
ของพระราชบัญญัติส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พ ลังงาน ( ฉบับ แก้ไขเพิ่ มเติม พ.ศ.2550 ) เพื่ อให้ มีก ารดาเนิ นการปฏิบัติ และความ
รับผิดชอบดูแลการจัดการพลังงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และยัง่ ยืน โดยมีการแต่งตั้งคณะทางานอนุรักษ์พลังงานขึ้นเพื่อ
ควบคุ มการดาเนิ น การให้ เกิ ดประสิ ท ธิ ภ าพสู งสุ ดและสอดคล้อ งกับ กฏหมาย และ ตระหนั ก ถึ งความส าคัญของปั ญ หาการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิอ ากาศที่ รุ น แรงของโลก จากภาคอุ ต สาหกรรมซึ่ งส่ งให้ เกิ ด ภาวะโลกร้ อ น และส่ งผลกระทบ กั บ
สภาพแวดล้อม บริ ษทั ฯจึงมีการส่ งเสริ มและกาหนดแนวทางในการลดก๊าซเรื อนกระจก ได้มีการแต่งตั้งคณะทางานการจัดการ
คาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ ของบริ ษทั ฯ เพื่อร่ วมมือกันในการปกป้องระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน รวมถึงฟื้ นฟูสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายส่ งเสริ มให้พนักงานเข้าใจแนวคิดคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กรและผลิตภัณฑ์ การจัดเก็บ
ข้อมูลสาหรับคานวณปริ มาณคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ การติดตามตรวจสอบ การรายงานผลและการทวนสอบการปล่อยหรื อดูดกลับ
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ก๊าซเรื อนกระจก เพื่อนาไปสู่การวางแผนในการดาเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกในองค์ กร โดยส่งเสริ มการเข้าร่ วม
เป็ นโรงงานนาร่ องโครงการขยายผลการส่ งเสริ มการจัดทาคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม
แห่ งประเทศไทย ซึ่ งได้รับการทวนสอบจากบริ ษทั Lloyd's Register International (Thailand) ที่มีมาตรฐานและเป็ นที่ยอมรับใน
ระดับสากลเป็ นผูร้ ับรองโครงการดังกล่าว โดย องค์กรบริ หารก๊าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน) หรื อ อบก. ได้ให้การรับรอง
ปริ มาณการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของบริ ษทั อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และได้รับอนุ ญาตให้ใช้เครื่ องหมายรับรองการแสดง
คาร์บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์ ซึ่งทางบริ ษทั ยังมุ่งเน้นให้มีการจัดการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล

ปี 2563

ปี 2564

โดยปี 2563 มีการจัดทาโครงการลดพลังงานในด้านไฟฟ้าและด้านความร้อน จานวน 2 โครงการ ซึ่งส่งผลให้มีการลด
ก๊าซเรื อนกระจก โดยมีมาตราการดังนี้
มาตราการที่ 1 แก้ไขปัญหาลมรัว่ ของ Air Compressor ลดได้จานวน 112.322 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
มาตราการที่ 2 มาตราการปรับปรุ งพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตที่เหมาะสมด้วยนวัตกรรมและ IOT เพื่อปรับลดอุณหภูมิ
ปลายปล่อยไอเสี ยให้เหมาะสมกับค่ามาตรฐานและเพื่อปรับปริ มาณเชื้ อเพลิงให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบรู ณ์ ลดได้จานวน 607.878
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
จากการด าเนิ น การตาม 2 มาตรการจะสามารถลดปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้ า (ปี ฐาน) เท่ ากับ
800.092 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า สามารถลดลงในอัตราร้อยละ 7.158 ซึ่งเป็ นการเริ่ มต้นที่จะดาเนินการผลักดันให้มีการ
ดาเนินการจัดการลดการเกิดก๊าซเรื อนกระจกอย่างต่อเนื่องในระยะยาวต่อไป
ในปี 2564 ยังคงมีแผนการดาเนิ นการลดภาระต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้ าของบริ ษทั และส่ งผลให้มีการลดก๊าซเรื อน
กระจก โดยมีการจัดทา โครงการลดพลังงานในด้านไฟฟ้าและด้านความร้อน รวมจานวน 2 โครงการมีมาตราการ ดังนี้
มาตราการที่ 1 ติดตั้ง VSD Coolant Filtering Pump Flow Control ที่เครื่ อง CM2 ลดได้จานวน 51.02 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า
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มาตราการที่ 2 การลดการสู ญเสี ยความร้อนจากช่องเปิ ดหรื อรู รั่วของเตาอุ่น Holding Furnace (HF4) ลดได้จานวน 289.48
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากการดาเนินการตาม 2 มาตรการจะสามารถลดปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้ า
เท่ากับ 340.5 ตัน คาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า สามารถลดลงในอัตราร้อยละ 2.1 โดยทางบริ ษทั ฯได้มุ่งมั่นที่จ ะส่ งเสริ มและ
ผลักดันให้มีการดาเนินการจัดการลดการเกิดก๊าซเรื อนกระจกอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
ในปลายปี 2564 ต่อเนื่องมาถึงปี 2565 บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการศึกษาเพื่อจะดาเนินการติดตั้ง Solar rooftop จานวน 2 MW
บนหลังคาโรงงาน ภายในปี 2565-2566 ซึ่งเป็ นโครงการที่นอกจากจะช่วยลดก๊าซเรื อนกระจก (Emission) ไม่น้อยกว่า 954,000 kg
CO2/yr (2,000,000 x 0.4770) แล้วยังช่วยเรื่ องต้นทุนด้านพลังงานของบริ ษทั ฯ ไปพร้อมกันด้วย
การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
พลังงานหลักที่ บ ริ ษ ัท ฯ มี การใช้ คื อ ไฟฟ้ า และ ก๊า ซธรรมชาติ (NG) ซึ่ งเป็ นส่ ว นที่ข ับ เคลื่ อนกระบวนการผลิ ตของ
บริ ษทั ฯ และเป็ นต้นทุนหนึ่ งที่จะส่ งผลบริ ษทั มีกาไรที่เพิ่มสู งขึ้น โดยบริ ษ ัทฯ มีความมุ่งมั่นในการการอนุ รักษ์พลังงานภายใน
องค์กร ด้วยการนาระบบการจัดการพลังงานตามแนวทางปฏิบัติของพระราชบัญญัติส่งเสริ มการอนุ รักษ์พ ลังงาน ( ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2550 ) เพื่อให้มีการดาเนินการปฏิบัติ และความรับผิดชอบดูแลการจัดการพลังงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ และ
ยัง่ ยืน ซึ่ งบริ ษทั มีการเปรี ยบเทียบปริ มาณการใช้พลังงานต่อหน่ วยผลผลิตอลูมิเนียม ในรอบปี 2563 และ ปี 2564 โดยปริ มาณการ
ใช้พลังงานต่อหน่ วยผลผลิตอลูมิเนี ยมของปี 2564 มีค่าการใช้พลังงานต่ อหน่วยลดลงร้อยละ 21.96 ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า ปริ มาณ
การใช้พลังงานเพิ่มสู งขึ้นแต่ปริ มาณการผลิตก็เพิ่มสู งขึ้นตาม บริ ษทั ฯ มีการกาหนดเป้าหมายการลดใช้ไฟฟ้ าให้ลดลง ร้อยละ 1.5
โดยได้กาหนดมาตรการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ ให้พนักงานทุกคนคานึ งถึงการใช้พลังงาน อย่างรู ้คุ ณค่า เช่น ให้ปิดไฟเมื่อไม่
อยู่ในพื้นที่หรื อโต๊ะทางาน ปิ ดจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ได้ใช้งาน ปรับเครื่ องอากาศให้เหลือ 25 องศา และปิ ดเครื่ องปรับอากาศหลัง
เลิกงาน ซึ่งเป็ นสิ่ งที่พนักงานต้องปฏิบตั ิเป็ นวัฒนธรรมองคก์ร ที่พนักงานทุกคนให้ความร่ วมมือ เป็ นอย่างดี โดยในปี 2565 บริ ษทั
ยังคงมีมาตรการดาเนินการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ดต่อไป
ตารางเปรี ยบเทียบปริ มาณการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตอลูมิเนียม ในรอบปี 2563 และ ปี 2564
ปริมาณ
ผลผลิต
(หน่วย)
เฉลี่ย/เดือน

ปี 2563
ปริมาณพลังงานทีใ่ ช ้

ไฟฟ้ า
(กิโลวัตต์ชั่วโมง)
907.811
1,863,166.67

ความร ้อน
(เมกะจูน)
14,525,894.98

ค่าการใช ้
พลังงานจาเพาะ
(SEC)
(เมกะจูน/หน่วย)

ปริมาณ
ผลผลิต
(หน่วย)
เฉลี่ย/เดือน

23,389.58

1,977.27

ปี 2564
ปริมาณผลผลิต
(หน่วย)
ไฟฟ้ า
ความร ้อน
(กิโลวัตต์ชั่วโมง)
(เมกะจูน)
2,706,166.67
26,347,338.78

ค่าการใช ้
พลังงานจาเพาะ
(SEC)
(เมกะจูน/หน่วย)
18,252.20

34

บริษทั วโรปกรณ์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 One Report 2564

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นสังคม
บริ ษั ท วโรปกรณ์ จ ากั ด (มหาชน) มี น โยบายด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (Corporate Social
Responsibility : CSR) ด้วยความตระหนัก และให้ ความสาคัญในการสนับสนุ นการดาเนิ นกิ จกรรมดูแลรัก ษาสิ่ งแวดล้อ มและ
อนุ รักษ์พ ลังงานอย่างต่อเนื่ อง โดยยึดหลักการดาเนิ นธุ รกิจท าโปร่ งใสตรวจสอบได้ มี จริ ยธรรม เคารพต่อสิ ทธิ มนุ ษยชนและ
ผลประโยชน์ ข องผู ้มีส่ ว นได้เสี ย เช่ น ลู ก ค้ า ผู ้ถื อ หุ้ น พนั ก งาน ชุ ม ชนโดยรอบ คู่ ค้า หน่ ว ยงานภาครั ฐ รวมถึ งสั งคมและ
ประเทศชาติ ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อกาหนดขอกฎหมาย และ/หรื อหลักสากล รวมถึงต่อต้านการคอรัปชัน่ ทุกรู ปแบบ
บริ ษทั ฯ ดาเนิ นกิจกรรมร่ วมกับสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม โดยเข้าร่ วมโครงการส่ งเสริ มโรงงานอุตสาหกรรมให้มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยัง่ ยืน (CSR-DIW) ประจาปี 2564 กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และผ่ านการพิจารณา
ได้ รับเกียรติ บัตรและโล่ รางวัล CSR-DIW Award ปี 2564 ทั้งนี้ เพื่อให้ชุมชนรอบข้างที่ต้ งั อยู่มีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน ท้ังที่บริ ษทั ฯ
ดาเนิ นการเอง ร่ วมมือกับรัฐและชุมชน ตลอดจนเคารพเข้าร่ วมงานขนบธรรมเนียมประเพณี ท้องถิ่นที่องค์กรต่าง ๆ ได้จดั ตั้งขึ้น
ในบริ เวณใกล้เคียง และยังได้จัดให้มีช่องทางสาหรับการรับข้อ ร้องเรี ยนหากชุม ชนได้รับผลกระทบใด ๆ อันเนื่ องมาจากการ
ดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ซึ่ งในปี ที่ผ่านมาทางบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับเรื่ องร้องเรี ยนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการดาเนิ นงานด้าน
สิ่ งแวดล้อมจากชุมชนและบริ ษทั ฯ ที่อยู่ใกล้เคียงแต่อย่างใด

การผลิตและบริการอย่ างมีความรับผิดชอบต่ อลูกค้ า
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ในการเป็ นผูน้ าเข้าอลูมิเนียมแท่ง (Ingot) เพื่อนามาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมชนิดต่างๆ เป็ น
วัตถุดิบจาหน่ ายให้กับผูผ้ ลิตอื่นๆ ซึ่ งจะนาไปผลิตสิ นค้าต่อ หรื อเป็ นส่ วนประกอบในการผลิตสิ นค้าประเภทอื่นๆ ต่อไป โดย
มุ่งเน้นเป็ นผูน้ าในการผลิตสิ นค้าที่มีลกั ษณะเฉพาะและมี คุณภาพออกสู่ ตลาดเพื่อตอบสนองต่อความพึ งพอใจและสร้างความ
มัน่ ใจให้กับลูกค้าของบริ ษทั ฯ ที่จะได้รับผลิตภัณ ฑ์ที่มีคุณภาพและตรงต่อเวลา รักษาสัมพันธภาพที่ดีและดาเนิ นธุ รกิจร่ วมกัน
อย่างเป็ นธรรม มีการเปิ ดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การอย่างครบ ถ้วน ถูกต้อง จัดให้มีการรับประกันสิ นค้าภายใต้
เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายสามารถร้องเรี ยนเกี่ยวกับสิ นค้า และบริ การ ตลอดจนมีความ
จริ งใจและความพยายามต่อการจัดการข้อร้องเรี ยนและข้อบกพร่ องนั้น ๆ ไม่คา้ กาไรเกินควร และไม่กาหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่
เป็ นธรรมต่อลูกค้า รักษาความลับของลูกค้า และไม่นาข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
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3.4.2 ผลการดาเนินงานด้ านสังคม
บริ ษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็ นการร่ วมกันเพื่อพัฒนาชุมชนหรื อสังคมอย่างยัง่ ยืน เช่น
o การบริ จาคหน้ากากอนามัย เจลแอลกฮอล์ และอุปกรณ์ทาความสะอาด เช่น ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดดอก
หญ้า และที่ตักขยะจากสิ่ งของเหลือใช้ในโรงงาน ให้กับวัด สถานี อามัยของชุมชน ใกล้เคียงในพื้นที่รัศมี 5
กิโลเมตร เพื่อนาไปใช้ประโยนช์ต่อไป
o กิจ กรรมมอบของขวัญวัน เด็ก ให้ กับ ตัว แทนชุ มชน หมู่บ้าน และสถานี ตารวจภู ธ รบางปู เพื่ อ น าไปใช้ใ น
กิจกรรมวันเด็กทุก ๆ ปี
o บริ ษทั ฯ ส่งเสริ มและสนับสนุ นการทากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ติดตั้งที่
กดสบู่ที่วดั และชุมชน และร่ วมกันกวาดลานวัด เป็ นต้น

ติดตั้งกดสบู่ที่วดั และชุมชน

ร่ วมกันกวาดลานวัด

กิจกรรมมอบของขวัญวันเด็กให้กบั ตัวแทนของชุมชนหมู่บา้ น และสถานีตารวจภูธรบางปู

โครงการม้านง่ ั วโร ปันสุข
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การเคารพสิทธิมนุษยชน
สาหรับในปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรี ยนใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน การปฏิบตั ิต่อแรงงาน
ลูกค้า หรื อ สังคมและชุมชน ที่เป็ นการเอารัดเอาเปรี ยบ ไม่เป็ นธรรม อันขัดแย้งต่อนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยา
บรรณธุรกิจที่บริ ษทั ได้จดั ทาไว้แต่อย่างใด
บริ ษทั ฯ ไม่สนับสนุ นการใช้แรงงานเด็ก โดยระบุอยู่ในระเบียบการรับสมัครพนักงานของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ตามหลักสิ ทธิมนุ ษยชน และสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิสากล รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อบรมกฎระเบียบเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักสิ ทธิ มนุษยชน เช่น การตรวจค้น ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติงานสาหรับ รปภ.
ไม่เลือกปฏิบัติต่อผูพ้ ิการ โดยมีการจ้างงานผูพ้ ิการเพื่อเข้าทางานในบริ ษทั ฯ ตลอดจนมีการจัดหาสิ่ งอานวยความสะดวกให้ตาม
ความเหมาะสม
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ มีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานในทุกระดับเข้ารับการฝึ กอบรมและสัมมนาทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนา
คุณภาพและศักยภาพในการทางานของพนักงานอย่างสม่า เสมอ หัวข้ออบรบและสัมมนาในปี 2564 และ จานวน-อัตราการเกิด
อุบตั ิเหตุจากการทางานของพนักงาน ปี 2564 (อ้างอิงที่ได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหัวอื่น)
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย การรักษาความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการดูแลเรื่ องความปลอดภัยและสุ ขอนามัยในการทางาน ความเท่าเทียมกันทั้งลูกจ้าง และ
ผูร้ ับจ้างช่วง รวมถึงการจ้างงานนอกเวลา โดยความปลอดภัยในการทางานเป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบเป็ นอันดับแรกในการ
ปฏิ บัติงานของพนัก งานทุ ก คน บริ ษ ัทฯ ส่ งเสริ มให้ พ นัก งานตระหนัก รู ้ถึ งการท างานด้ว ยความปลอดภัย ให้ ก ารสนับ สนุ น
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ทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการดาเนิ นการ รวมทั้งก ากับ ดูแลให้ความรู ้ จัดทามาตรการป้ องกัน ติดตาม และ
ประเมินผลการดาเนิ นงานอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบและมาตรการต่างๆ สามารถนาไปใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้การ
ปฏิบตั ิงานในทุกขั้นตอนเกิดความปลอดภัย รวมทั้งกาหนดแนวทางปฏิบตั ิในการดาเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุ ขอนามัย
ที่ดีแก่ พนักงาน บริ ษ ัท ฯ ได้จัดให้มีอุปกรณ์ค วามปลอดภัยให้กับพนักงาน การตรวจสอบความปลอดภัย ของสถานที่ และการ
ทางานอย่างสม่ าเสมอ จัดท าแผนการป้ องกัน อุบัติภยั และการตอบสนองเหตุ ฉุก เฉิ น แผนการจัดเก็บ และจัดการสารเคมี สาร
อันตรายและสิ่ งปฏิกูล จัดให้มีการฝึ กซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟในส่ วนของโรงงาน ซ้อมเหตุฉุกเฉิ นเกี่ยวกับสารเคมีหกรั่วไหล
และเหตุฉุ กเฉิ น รังสี รั่ว ไหลเป็ นประจ าทุ กปี เพื่ อ สร้างความเชื่ อ มั่นและแนวทางการปฏิบัติ ให้ กับ พนักงานเมื่ อ เกิ ดเหตุก ารณ์
นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯ ได้จัดทาสถิ ติก ารเกิดอุบั ติ เหตุ ประจาปี โดยตั้งเป้ าหมายอุบัติเหตุจ ากการท างานเป็ น “ศู นย์” เพื่ อยกระดับ
มาตรฐานด้านความปลอดภัยให้เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
ปี 2563
ปี 2564
รายการ
(จานวนครั้ง)
(จานวนครั้ง)
จานวนการเกิดอุบตั ิเหตุท้งั หมด
9
13
จานวนการบาดเจ็บจากการทางาน
2
6
จานวนการเกิดอุบตั ิเหตุถึงขั้นหยุดงาน
7
7
จากจานวนและอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุจากการทางานของพนักงาน ปี 2564 พบอุบตั ิเหตุจากการทางานยังไม่เป็ นไปตาม
เป้าหมายกาหนดไว้ เมื่อเทียบอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุจากการทางานของพนักงานในปี 2563 พบว่าอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุของปี 2564
เพิ่มสู งขึ้น เนื่ องจากปี 2564 มีการรับพนักงานใหม่เพิ่มขึ้นจากปริ มาณการสั่งสิ นค้าที่เพิ่มสู งขึ้นและเพื่อสนับสนุ นกระบวนการ
ผลิตให้ทนั ความต้องการของลูกค้า ซึ่ งพนักงานใหม่มีประสบการณ์ในการทางานกับเครื่ องจักรน้อย ส่งผลให้มีอุบัติเหตุที่จากการ
ปฏิบตั ิงานซึ่ งเกิดจากพนักงานใหม่สูงกว่าปี 2563 ที่ผ่านมา แม้พนักงานใหม่จะได้รับการอบรมเรื่ องความปลอดภัยก่อนเข้างาน
เรี ยบร้อยแล้ว ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ทางบริ ษทั ฯ ต้องเพิ่มมาตรการการควบคุมและป้ องกันการเกิดอุบัติเหตุให้เข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดเป็ น
มาตรฐานและสอดคล้องกับเป้าหมายต่อไป
การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
ตามที่บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการจัดทาการสารวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพสิ นค้าและการบริ การโดยสารวจความ
คิดเห็นและประสบการณ์ที่ได้รับของลูกค้าที่สั่งซื้อสิ นค้าจากบริ ษทั ในปี 2564 จานวน 23 ราย โดยหัวข้อให้การประเมินมาจาก
ด้า น คุ ณ ภาพสิ น ค้า (Quality) ด้ า นการจั ด ส่ งสิ น ค้ า (Delivery) ด้ า นการขาย (Sales & Marketing) ด้ า นการบริ การ/เทคนิ ค
(Technical service) พบระดับเกณฑ์คะแนนความพึงพอใจปี 2564 มีดงั นี้
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โดยตั้งเกณฑ์เป้าหมายความพึงพอใจ และผลของคะแนนรวมที่ได้ รายละเอียดตามตารางด้านล่าง
เป้าหมาย
หัวข้ อ
วัตถุประสงค์
ผลการประเมิน
1. ลูกค้าที่สารวจทั้งหมด

สารวจ
ความพึง
พอใจลูกค้า 2. ลูกค้าที่สารวจ
เกรด A และเกรด B รวมกัน

≥ 70.00%

≥ 85.00%

ลูกค้าที่สารวจทั้งหมด
ลูกค้าที่ได้รับผลสารวจ
%ลูกค้าที่ส่งสารวจ

23
19
82.61%

ลูกค้าที่ประเมินเกรด A (ราย)

6

ลูกค้าที่ประเมินเกรด B (ราย)

12

%สารวจเกรด A และเกรด B

78.26%

เมื่อเทียบความพึงพอใจของลูกค้ากับปี 2563 คิดเป็ นร้อยละ ดังนี้
1. ลูกค้าที่สารวจทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.61
2. ลูกค้าที่สารวจเกรด A และเกรด B รวมกันลดลงร้อยละ 15.74
ความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษทั ฯ มีจรรยาบรรณ/นโยบายดาเนิ น ธุ รกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corperate Social Responsibility : CSR)
ด้วยความตระหนัก และให้ความส าคัญในการสนับ สนุ นการดาเนิ น กิจ กรรมดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมและอนุ รัก ษ์พ ลังงานอย่า ง
ต่อเนื่อง โดยยึดหลักการดาเนินธุรกิจที่โปร่ งใส ตรวจสอบได้ มีจริ ยธรรม เคารพต่อสิ ทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วน
ได้เสี ย เช่น ลูกค้า ผูถ้ ือหุ้น พนักงาน ชุมชนโดยรอบ คู่ค้า หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงสังคมและประเทศชาติ ปฏิบัติให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดของกฎหมาย และ/หรื อหลักสากล รวมถึงต่อต้านการคอรัปชัน่ ทุกรู ปแบบ
การกากับดูแลองค์กร : บริ หารจัดการตามหลักการธรรมาภิบาล มุ่งมั่นที่จะสร้างความน่ าเชื่ อถือให้กับผูล้ งทุนและผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสี ยต่อการดาเนินธุรกิจ เพิม่ มูลค่าและส่งเสริ มการเติบโตอย่างยัง่ ยืนขององค์กร
การดูแลรั กษาสิ่ งแวดล้ อมและอนุรักษ์ พลังงาน : บริ ษทั ฯ มีนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานที่ชดั เจน และ
ถือเป็ นแนวปฏิบัติอย่างเคร่ งครัด โดยปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางด้านสิ่ งแวดล้อมต่างๆ นาระบบบริ หารสิ่ งแวดล้อม
ISO 14001:2015 มาใช้ จัดระบบภายในเพื่อขจัดปั ญหาสิ่ งแวดล้อมอย่างมีระบบและประสิ ทธิ ภาพ พร้อมการตรวจสอบ ตรวจวัด
ด้านสิ่ งแวดล้อมจากการดาเนินกิจการ ทา Environmental Impact Assessment (EIA) การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ทั้งใน
ทางบวกและทางลบ เพื่ อน าไปพิ จารณาปรับ ปรุ งและพัฒ นาให้ ดียิ่งๆ ขึ้น การเข้าร่ ว มโครงการต่าง ๆ กับ ภาครัฐเพื่ ออนุ รัก ษ์
พลังงานและรักษาสิ่ งแวดล้อม เช่น อุตสาหกรรมสี เขียว ตาสับปะรด ฯลฯ
การดาเนินงานอย่ างเป็ นธรรม : บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมั่นในการดาเนิ นธุ รกิจอย่างเป็ นธรรมและมีจริ ยธรรม ใส่ ใจในการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม
การเคารพสิ ทธิมนุษยชน : บริ ษ ัทฯ ให้ ความสาคัญกับสิ ทธิ มนุ ษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อส่ งเสริ มการเคารพต่อสิ ทธิ และ
เสรี ภาพ ไม่เลือกปฏิบตั ิ ส่งเสริ มความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคอรัปชัน่ ทุกรู ปแบบ
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม : บริ ษทั ฯ มีการกากับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรม ภายใต้
กรอบแห่งกฎหมาย จัดสวัสดิการและสิ่ งอานวยความสะดวกที่จาเป็ นพอเพียง มีคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อให้พนักงานมีส่วน
ร่ วมในการบริ หารงานด้านสวัสดิการแก่พนักงาน ให้ความสาคัญกับการดูแลเรื่ องความปลอดภัยและสุ ขอนามัยในการทางาน มี
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อมในโรงงาน เพื่อดาเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุ ขอนามัยที่ดีแก่
พนักงาน จัดให้ มีการฝึ กซ้ อมดับ เพลิงเบื้ องต้น ฝึ กซ้อ มอพยพหนี ไ ฟ ตรวจสุ ขาภาพร่ างกายเป็ นประจ าทุก ปี ตรวจสอบความ
ปลอดภัยของสถานที่ ท างาน ติ ดตั้งสั ญญาณเตื อนภัย ถังดับเพลิ ง สร้ างสภาพแวดล้อ มการทางานที่ มีค วามปลอดภัยส าหรั บ
พนักงาน ผูม้ าเยี่ยมชมโรงงาน ตลอดจนการฝึ กอบรมสัมมนาให้ความรู ้ด้านต่าง ๆ การสันทนาการ เช่น Management Meeting &
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Training การแข่งขันฟุตบอล กิจกรรมการท่องเที่ยววันแรงงาน ทาบุญเลี้ยงพระ-เลี้ยงสังสรรค์ แจกรางวัลงานปี ใหม่ แจกของขวัญ
วันเกิด
ความสั มพันธ์ กับลูกค้ า และคู่ค้า : บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีความปลอดภัย เพื่อความพอใจ
สู งสุ ดของลูกค้า รับข้อร้องเรี ยน สารวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนาข้อมูลมาแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
ผลิต และ/หรื อการบริ การ ในขณะเดียวกันก็มีความคาดหวังที่จะได้รับสิ นค้า และบริ การในลักษณะเดี ยวกัน นี้ จากคู่ค้าโดยให้
เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้า และคงไว้ซ่ ึงความสัมพันธ์ที่ดีและยัง่ ยืน โดยได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยมระดับภูมิภาคจากลูกค้า
การบริจาคเพื่อการกุศลต่ างๆ : นอกจากการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในส่ วนของการดาเนินธุ รกิจ ปกติ
(in process) บริ ษทั ยังได้ดาเนิ นการนอกเหนือจากการดาเนินธุรกิจปกติ (after process) ด้วยการสนับสนุ น/บริ จาคทรัพย์ร่วมงาน
การกุศลสาธารณะต่าง ๆ ผ่านหน่วยงานภาครัฐและองค์กรการกุศล ตลอดจนกิจกรรมสาธารณะกุศุล เช่น มอบของขวัญวันเด็กแก่
ชุมชนโดยรอบ บริ จำคโลหิตแก่สภำกำชำดไทย งำนกฐิน
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4. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)
ในปี 2564 บริ ษทั ฯ ยังมุ่งเน้น การจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ ชนิ ดม้วน (Rolled Product) อันได้แก่ ผลิตภัณ ฑ์กลุ่ม Finstock &
Precoated Finstock, Finstock for Automotive Heat Exchangers และ Foil มี ย อดจ าหน่ ายเพิ่ ม ขึ้ นจาก 980.06 ล้ า นบาท เป็ น
2,425.37 ล้านบาท คิดเป็ น 147.47% โดยมีสัดส่ วนปริ มาณของ Rolled Product 94.16% ลดลงจาก 96.05% ของยอดขายทั้งหมด
เมื่อเทียบกับปี 2563 ส่ วนผลิตภัณฑ์ชนิดแผ่น (Sheet Product) มียอดจาหน่ายเพิ่มขึ้นจาก 40.30 ล้านบาท เป็ น 150.45 ล้านบาท คิด
เป็ น 273.32% โดยมีสัดส่วนของปริ มาณการขาย 5.58% เพิ่มขึ้นจาก 3.95% ของปริ มาณขายทั้งหมดของปี ก่อนหน้า
สาหรับผลการดาเนินงานในปี 2564 นั้น บริ ษทั ฯ มีผลกาไรสุ ทธิหลังหักภาษีอยู่ที่ 3.87 ล้านบาท ยอดขายอยู่ที่ 2,575.82
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,020.35 ล้านบาทในปี 2563 คิดเป็ นการเพิ่มขึ้น 152.22% จากปี ก่อนหน้า สาเหตุหลักเป็ นผลจากการท า
ตลาดต่ างประเทศได้มากขึ้น ส าหรั บ เปอร์ เซ็ น ต์ ต้น ทุ น ขายต่ อ ยอดขายลดลงจาก 107.4% มาอยู่ ที่ 95.45% ซึ่ งต่า กว่ าปี ก่ อ น
เนื่องจากการผลิตและขายในระดับที่เพิ่มมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเพิ่มขึ้น 17.94 ล้านบาท จาก 67.81 ล้านบาท มาอยู่
ที่ 85.76 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นตามยอดขายที่เพิม่ ขึ้น สื บเนื่องจากการอ่อนตัวของเงินบาทส่ งผลให้มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 23.76
ล้านบาท ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็ น 16.49 จากที่ 13.96 ล้านบาท เนื่องจากมีการกูย้ ืมเงินสู งขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ มีรายได้
อื่น 7.95 ล้านบาท มีกาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์ (derivatives) 3.77 ล้านบาท
โดยสรุ ป ในปี 2564 นี้ บริ ษทั ฯ มีก าไรทุน สุ ทธิ 3.87 ล้านบาท หรื อ 0.04 บาทต่อ ห้น โดยเมื่อ เที ยบกับ ปี ก่ อนหน้ า มี
ขาดทุนอยู่ที่ -1.38 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ มีกาไร ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี บวกด้วยค่าเสื่ อมราคาตัดจ่าย (EBITDA)
อยู่ที่ 4.60 ของรายได้ ดีข้ นึ จาก ร้อยละ -2.29
ณ สิ้ นปี 2564 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 2,839.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,649.71 ล้านบาท ณ สิ้ นปี 2563 สิ นทรัพย์
หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 841.39 ล้านบาท มาอยู่ที่ 2,088.86 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นการเพิ่มขึ้นในหมวดสิ นค้าคงเหลือ จาก 499.91
ล้านบาท มาอยู่ที่ 1,393.73 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็ นการสนับสนุนการฟื้ นตัวของธุรกิจ สาหรับลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้นจาก
286.93 ล้านบาท มาอยู่ที่ 513.94 ล้านบาท สิ นทรัพย์ถาวรลดลงจาก 804.22 มาอยู่ที่ 746.16ล้านบาท สาเหตุ จากไม่ มีการติดตั้ง
เครื่ องจักรใหม่และการลงทุนจานวนมาก สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจาก 48.21 ล้านบาท มาอยู่ที่ 167.29ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็ น
ภาษีซ้ื อรอเรี ยกคืนและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า ทางด้านหนี้ สินโดยรวมนั้นอยู่ที่ 2,058.68ล้านบาท เพิม่ ขึ้น จาก 873.12 ล้านบาท
เพื่อรองรับปริ มาณธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้หนี้สินหมุนเวียน (การกูย้ ืมเงินระยะสั้นรวมส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี ) เพิ่มขึ้นจาก 688.03 ล้านบาท มาอยู่ที่ 1,905.39 ล้านบาท ในขณะที่ยอดคงค้างเงินกูร้ ะยะยาว (ไม่รวมส่ วนของเงินกู้
ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี ) ลดลงเหลือ 120.93 ล้านบาท จาก 154.47 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงจาก 185.09
ล้านบาท มาอยู่ที่ 153.29 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เป็ นเงินกู้ยืมระยะยาวสาหรับเครื่ องจักร สารองผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจาก
28.32 มาอยู่ที่ 30.08 ล้านบาท สาหรับ ส่วนของผูถ้ ือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 776.59 ล้านบาท มาอยู่ที่ 780.46 ล้านบาท สาเหตุจากมีกาไร
หลังจากขาดทุนต่อเนื่อง และกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรติดลบลดลงจาก 147.32 ล้านบาท มาอยู่ที่ติดลบ 143.45 ล้านบาท
สาหรับสถานะการเงินโดยรวมสภาพคล่องตึงตัวขึ้นเล็กน้อย โดยมีอตั ราส่ วนสภาพคล่องลดลงจาก 1.22 มาอยู่ที่ 1.09
สัดส่ วนของหนี้ สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น ปรับเพิ่มขึ้นจาก 1.12 มาอยู่ที่ 2.64 อัตราส่วนความสามารถในการทากาไรมีตัวเลข
เป็ นบวก โดยมี Profit Margin อยู่ ที่ 0.15% อัตราผลตอบแทนต่อ ส่ วนของทุ น และต่ อ สิ น ทรัพ ย์รวมอยู่ที่ 0.50% และ 0.17%
ตามลาดับ
ในปี 2564 บริ ษ ัทฯ มี กระแสเงิ นสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมดาเนิ นงาน 656.07 เปรี ยบเที ยบกับปี 2563 มี เงิ นสดสุ ทธิ จาก
กิจกรรมดาเนิ นงานอยู่ที่ 4.56 เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 34.92 และในปี 2563 อยู่ที่ 12.30 ล้านบาท เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรม
จัดหาเงิน ในปี 2564 อยู่ที่ 694.79 ล้านบาท เที ยบกับปี 2563 อยู่ที่ 8.93 ล้านบาท เงินสดสุ ทธิ ประจางวดเพิ่ มขึ้นจาก 1.17 เป็ น 3.79
ล้านบาท ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 57 วัน ลดลงจาก 107 วัน อัตราเวลาการชาระหนี้ ลดลงจาก 172.40 วัน อยู่ที่ 161.50 วัน
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ตาราง : งบแสดงฐานะทางการเงิน เปรียบเทียบ 3 ปี ย้ อนหลัง
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
้

2564

อ ัตรา
%

2563

อ ัตรา
%

2562

อ ัตรา
%

10,129,688.43

0.36

6,335,929.56

0.38

5,158,933.14

0.30

237,512,310.63
276,426,135.82
513,938,446.45
1,393,729,306.52

8.37
9.74
18.10
49.09

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

145,916,856.20
0.00
3,773,106.17
21,375,785.62
2,088,863,189.39

5.14
0.00
0.13
0.75
73.57

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

746,159,240.77

26.28

804,216,893.17

48.75

885,842,280.72

51.49

0.00
1,632,713.34
1,636,633.06
849,500.00

0.00
0.06
0.06
0.03

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

750,278,087.17
2,839,141,276.56

26.43
100.00

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

49.00
100.00

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

51.85
100.00

90,725,310.29
1,171,364,648.21

3.20
41.26

91,432,932.92
434,846,505.93

5.54
26.36

33,243,813.60
462,983,647.05

1.93
26.91

1,448,643.08
468,286,078.94
469,734,722.02

0.05
16.49
16.54

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

33,540,000.00

0.00
0.00
1.18
0.00

12,865,821.19

0.00
0.00
0.45

127,162,149.58
1,905,392,651.29
120,928,000.00
2,281,343.47
30,077,951.92
153,287,295.39
2,058,679,946.68

33,540,000.00

0.00
0.00
2.03
0.00

25,880,000.00

0.00
0.00
1.50
0.00

11,010,097.11

0.00
0.00
0.67

14,035,393.95

0.00
0.00
0.82

4.48
67.11

17,393,018.61
688,025,021.24

1.05
41.71

8,567,929.93
582,302,206.53

0.50
33.84

4.26
0.00
0.08
1.06
0.00
5.40
72.51

154,468,000.00

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

500,000,000.00

2,304,414.85
28,321,562.92
185,093,977.77
873,118,999.01

500,000,000.00

499,510,614.96
374,400,000.00

17.59
13.19

50,000,000.00
(143,449,285.08)
780,461,329.88
2,839,141,276.56

1.76
-5.05
27.49
100.00

499,510,614.96
374,400,000.00

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

500,000,000.00
30.28
22.69

50,000,000.00
3.03
(147,322,806.27)
-8.93
776,587,808.69
47.07
1,649,706,807.70 100.00

499,510,614.96
374,400,000.00

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

42

แบบ 56-1 One Report 2564

บริษทั วโรปกรณ์ จำกัด (มหำชน)
ตาราง : งบกาไรขาดทุน 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
กาไรจากการปรั บมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุพน
ั ธ์
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

อ ัตรา
%

2564
บาท
2,575,822,823

กาไรสุทธิ

1,020,356,936

0.00

97.53

อ ัตรา
%

2562
บาท
1,569,203,917

0.00

97.83
0.00

0.00
0.00
0.00
0.15
0.31
100.00

6,942,874
0.66
1,046,216,392 100.00

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

1,095,847,180 104.74
0.00
18,509,738
1.77
49,304,117
4.71
0.00
0.00
0.00
6,090,676
0.58
1,169,751,711 111.81

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

2,568,215,974

95.02
0.00
1.31
2.00
0.00
0.92
0.00
0.00
99.25

19,333,291

0.75

(123,535,319)

-11.81

(130,940,095)

-8.16

(16,488,392)

-0.64

(13,995,797)

-1.34

(18,942,901)

-1.18

2,844,899

0.11

(137,531,116)

-13.15

(149,882,996)

-9.34

1,028,622

0.04

(674,514)

-0.06

1,014,980

0.06

3,873,521

0.15

(138,205,630)

-13.21

(148,868,016)

-9.28

3,773,106
7,953,336
2,587,549,265

2,458,696,412
33,899,622
51,856,639
23,763,301

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
่ สาหรั บปี
กาไรจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย -สุทธิจากภาษี เงินได ้

กาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จรวมสาหร ับปี

99.55

อ ัตรา
%

2563
บาท

0.00

18,916,582

1,415,665

1.81
0.00
0.00

0.14

30,618,400
34,222

1.91
0.00
0.00

1,734,869,624 108.16

2,040,653

3,873,521

(136,789,965)

(146,827,363)

0.04

(1.38)

(1.49)

0.13
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บริษทั วโรปกรณ์ จำกัด (มหำชน)
ตาราง : 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
้ (ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึ
่ น
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

2564
บาท

2563
บาท

2562
บาท

2,844,899

(137,531,116)

(149,882,996)

99,576,375

99,526,986

104,101,493

426,038

2,264,932

(183,545)

588,693

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

7,766,264

(8,178,071)

(470,702)

(3,773,106)
(453,071)
16,488,392

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

(339,445)
18,942,900

2,582,156

4,253,549

10,351,978

125,274,402

(19,401,498)

(30,224,161)

(226,710,445)
(899,706,228)
(119,086,095)
60,000

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

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

371,228,951

57,746,195

(53,363,829)

109,769,132
(395,768)
(639,566,051)

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

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

(16,508,430)

(14,244,245)

(656,074,481)

4,555,840

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

(35,276,437)
509,631
(150,000)

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

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

(34,916,806)

(12,304,252)

(139,336,213)

(707,623)
729,032,668
(33,540,000)

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

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

694,785,045

8,925,409

(16,966,936)
34,234,635

3,793,758
6,335,930
10,129,688

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

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

1,706,422

2,345,022

-

-

-

16,425.00
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บริษทั วโรปกรณ์ จำกัด (มหำชน)
ตาราง : อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ เปรี ยบเทียบ 3 ปี ที่ผ่านมา
อ ัตราส่วนทางการเงินทีส
่ าค ัญ

2564

2563

2562

อ ัตราส่วนสภาพคล่อ ง (Liquidity Ratio)
อัตราส่ว นสภาพคล่อ ง

เท่า

1.096

1.223

1.423

อัตราส่ว นสภาพคล่อ งหมุนเร็ว

เท่า

0.28

0.43

0.54

อัตราส่ว นสภาพคล่อ งกระแสเงินสด

เท่า

(0.51)

0.01

0.16

อัตราส่ว นหมุนเวียนลูกหนี้การค ้า

เท่า

6.43

3.40

5.15

ระยะเวลาเก็บ หนี้เ ฉลี่ย

วัน

57

107

71

อัตราส่ว นหมุนเวียนสินค ้าเฉลีย
่

เท่า

18.35

14.31

18.71

ระยะเวลาขายสินค ้าเฉลีย
่

วัน

19.89

25.50

19.51

อัตราส่ว นหมุนเวียนเจ ้าหนี้

เท่า

2.26

2.12

2.84

ระยะเวลาชาระหนี้

วัน

161.50

172.40

128.46

Cash Cycle

วัน

-84.86

-39.60

-38.09

อัตรากาไรขัน
้ ต ้น

%

4.55%

-7.40%

-4.43%

อัตราส่ว นกาไรจากการดาเนินงาน

%

1.22%

-14.04%

-10.56%

อัตรากาไรอืน
่

%

-0.61%

0.66%

0.25%

อัตราส่ว นเงินสดต่อการทากาไร

%

-3393.50%

-3.69%

-81.57%

อัตรากาไรสุทธิ

%

0.15%

-13.21%

-9.28%

อัตราผลตอบแทนผู ้ถือหุ ้น

%

0.50%

-16.36%

-14.96%

อ ัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratio)

อ ัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราส่ว นผลตอบแทนจากสินทรัพย์

%

0.17%

-8.20%

-8.25%

อัตราส่ว นผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

%

12.62%

-5.14%

-6.00%

อัตราการหมุ นของสินทรั พย์

เท่า

1.15

0.62

0.89

ิ ต่อ ส่วนของผู ้ถือ หุ ้น
อัตราส่ว นหนี้ สน

เท่า

2.64

1.12

0.88

อัตราส่ว นความสามารถชาระดอกเบีย
้

เท่า

47.98

0.53

4.27

อัตราส่ว นความสามารถชาระภาระผูก พัน

เท่า

(18.52)

0.34

0.62

อัตราส่ว นการจ่ ายเงินปั นผล

%

0.00%

0.00%

-11.40%

EBITDA

%

4.60%

-2.29%

-1.67%

จานวนวันในการคานวณ

วัน

365

365

365

อ ัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
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ส่ วนที่ 2
การกากับดูแลกิจการ
6. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
ในส่วนข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสำหรับกรรมกำรบริ ษทั จดทะเบียน (Code of best practices) ที่เป็ นแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์
นั้น บริ ษทั ฯ และกรรมกำรของบริ ษทั ฯ ถือปฏิบตั ิตำมข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสำหรับกรรมกำรบริ ษทั จดทะเบียนตำมที่ตลำดหลักทรัพย์
กำหนด
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และกำรมีจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ โดย
กำรดำเนินธุรกิจจะต้องคำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ำย ตลอดจนชุมชน สังคม และ สิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ฯ จึงได้
จัดทำ “หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี” หรื อ Corporate Governance Code (CG Code)โดยได้นำหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี หรื อ
Corporate Governance Code (CG Code) ของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พ ย์และตลำดหลักทรั พย์ ปี 2560 มำประยุกต์ใช้ให้
เหมำะสมกับบริ บทขององค์กร เพื่อเป็ นหลักปฏิบตั ิให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ซึ่งเป็ นผูน้ ำหรื อผูร้ ับผิดชอบสูงสุ ดขององค์กร นำไป
ปรับใช้ในกำรกำกับดูแลองค์กรให้เป็ นไปอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม ให้กิจกำรมีผลประกอบกำรที่ดีในระยะยำว น่ำเชื่อถือสำหรับ
ผูถ้ ือหุ้นและผูค้ นรอบข้ำงเพื่อประโยชน์ในกำรสร้ำงคุณค่ำให้กิจกำรอย่ำงยัง่ ยืน
คณะกรรมกำรเชื่ อ มั่น ว่ำผลพวงจำกกำรด ำเนิ น กำรดังกล่ำวอย่ำงมี คุ ณ ธรรม โปร่ งใส ซื่ อสั ตย์ เท่ ำเที ยมกัน มี ควำม
รับผิดชอบอย่ำงเคร่ งครัด และควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยปฏิบตั ิและประสำนประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มด้วยควำม
เป็ นธรรม จะเสริ มสร้ำงกำรเติบโตที่ยงั่ ยืนของบริ ษทั ฯ ในระยะยำว
โดยมีหลักปฏิบตั ิ 8 ข้อหลัก ดังนี้
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบตั ิ 1.1 คณะกรรมกำรควรเข้ำใจบทบำทและตระหนักถึงควำมรับผิดชอบในฐำนะผูน้ ำที่ตอ้ งกำกับดูแลให้องค์กรมีกำรบริ หำรจัดกำรที่ดี
หลักปฏิบัติ 1.2 ในกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยัง่ ยืน คณะกรรมกำรควรกำกับดูแลกิจกำรให้นำไปสู่ ผล หลักปฏิบตั ิ 1.3
คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ดูแลให้กรรมกำรทุกคนและผูบ้ ริ หำรปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบระมัดระวัง และซื่ อสัตย์สุจริ ตต่อ
องค์กร และดูแลให้กำรดำเนินงำนเป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
หลักปฏิ บัติ 1.4 คณะกรรมกำรควรเข้ำใจขอบเขตหน้ำที่ แ ละควำมรั บ ผิด ชอบของคณะกรรมกำร และกำหนดขอบเขตกำร
มอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบให้ผูบ้ ริ หำรสู งสุ ด/ผูบ้ ริ หำรระดับสู งและฝ่ ำยจัดกำรอย่ำงชัดเจน ตลอดจนติดตำมดูแลให้
ผูบ้ ริ หำรสูงสุ ด/ผูบ้ ริ หำรระดับสูงและฝ่ ำยจัดกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย
หลักปฏิบัติ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพือ่ ความยั่งยืน
หลักปฏิบตั ิ 2.1 คณะกรรมกำรควรกำหนดหรื อดูแลให้วตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำยหลักของกิจกำร เป็ นไปเพื่อควำมยัง่ ยืน โดยเป็ น
วัตถุประสงค์และเป้ ำหมำยที่สอดคล้องกับกำรสร้ำงคุณค่ำให้ท้งั กิจกำร ลูกค้ำ ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และสังคมโดยรวม
หลักปฏิบตั ิ 2.2 คณะกรรมกำรควรกำกับดูแลให้มนั่ ใจว่ำ วัตถุประสงค์และเป้ ำหมำย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลำปำนกลำงและ/
หรื อประจำปี ของกิจกำรสอดคล้องกับกำรบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำยหลักของกิจกำรโดยมีกำรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
มำใช้อย่ำงเหมำะสม ปลอดภัย
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้ างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบตั ิ 3.1 คณะกรรมกำรควรรับผิดชอบในกำรกำหนดและทบทวนโครงสร้ำงคณะกรรมกำร ทั้งในเรื่ องขนำดองค์ประกอบ
สัดส่วนกรรมกำรที่เป็ นอิสระ ที่เหมำะสมและจำเป็ นต่อกำรนำพำองค์กรสู่วตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำยหลักที่กำหนดไว้
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หลักปฏิบัติ 3.2 คณะกรรมกำรควรเลือกบุคคลที่ เหมำะสมเป็ นประธำนกรรมกำร และดูแลให้มั่นใจว่ำ องค์ประกอบและกำร
ดำเนินงำนของคณะกรรมกำรเอื้อต่อกำรใช้ดุลพินิจในกำรตัดสิ นใจอย่ำงมีอิสระ
หลักปฏิบตั ิ 3.3 คณะกรรมกำรควรกำกับดูแลให้กำรสรรหำและคัดเลือกกรรมกำรมีกระบวนกำรที่โปร่ งใสและชัดเจนเพื่อให้ได้
คณะกรรมกำรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้
หลักปฏิบตั ิ 3.4 ในกำรเสนอค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรให้ผถู ้ ือหุน้ อนุมตั ิ คณะกรรมกำรควรพิจำรณำให้โครงสร้ำงและอัตรำค่ำตอบแทนมี
ควำมเหมำะสมกับควำมรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมกำรนำพำองค์กรให้ดำเนินงำนตำมเป้ ำหมำยทั้งระยะสั้นและระยะยำว
หลักปฏิบตั ิ 3.5 คณะกรรมกำรควรกำกับดูแลให้กรรมกำรทุกคนมีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่และจัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอ
หลักปฏิบตั ิ 3.6 คณะกรรมกำรควรกำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในกำรกำกับดูแลนโยบำยและกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ย่อยและ
กิจกำรอื่นที่บริ ษทั ไปลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ ในระดับที่เหมำะสมกับกิจกำรแต่ละแห่ง รวมทั้งบริ ษทั ย่อยและกิจกำรอื่นที่บริ ษทั ไป
ลงทุนมีควำมเข้ำใจถูกต้องตรงกันด้วย
หลักปฏิบตั ิ 3.7 คณะกรรมกำรควรจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ประจำปี ของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย และ
กรรมกำรรำยบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนำไปใช้สำหรับกำรพัฒนำกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ต่อไปด้วย
หลักปฏิบตั ิ 3.8 คณะกรรมกำรควรกำกับดูแลให้คณะกรรมกำรและกรรมกำรแต่ละคนมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่
ลักษณะกำรประกอบธุ รกิ จ และกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้องกับกำรประกอบธุ รกิจ ตลอดจนสนับสนุ นให้กรรมกำรทุกคนได้รั บกำร
เสริ มสร้ำงทักษะและควำมรู ้สำหรับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่กรรมกำรอย่ำงสม่ำเสมอ
หลักปฏิบตั ิ 3.9 คณะกรรมกำรควรดูแลให้มนั่ ใจว่ำกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรเป็ นไปด้วยควำมเรี ยบร้อยสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่
จำเป็ น และมีเลขำนุกำรบริ ษทั ที่มีควำมรู ้และประสบกำรณ์ที่จำเป็ นและเหมำะสมต่อกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสู งและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบตั ิ 4.1 คณะกรรมกำรควรดำเนิ นกำรให้มนั่ ใจว่ำมีกำรสรรหำและพัฒนำผูบ้ ริ หำรสู งสุ ด/ผูบ้ ริ หำรระดับสู งและผูบ้ ริ หำร
ระดับสูงให้มีควำมรู ้ ทักษะ ประสบกำรณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็ นต่อกำรขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้ ำหมำย
หลักปฏิบตั ิ 4.2 คณะกรรมกำรควรกำกับดูแลให้มีกำรกำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนและกำรประเมินผลที่เหมำะสม
หลักปฏิบตั ิ 4.3 คณะกรรมกำรควรเข้ำใจโครงสร้ำงและควำมสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุ้นที่อำจมีผลกระทบต่อกำรบริ หำรและกำรดำเนินงำนของกิจกำร
หลักปฏิบตั ิ 4.4 คณะกรรมกำรควรติดตำมดูแลกำรบริ หำรและพัฒนำบุคลำกรให้มีจำนวน ควำมรู ้ ทักษะ ประสบกำรณ์และแรงจูงใจที่เหมำะสม
หลักปฏิบัติ 5 ส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบตั ิ 5.1 คณะกรรมกำรควรให้ควำมสำคัญและสนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่ำแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับกำร
สร้ำงคุณประโยชน์ต่อลูกค้ำหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
หลักปฏิบตั ิ 5.2 คณะกรรมกำรควรติดตำมดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม และสะท้อนอยู่
ในแผนดำเนินกำร เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่ำ ทุกฝ่ ำยขององค์กรได้ดำเนินกำรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ ำหมำยหลัก และแผนกลยุทธ์ของกิจกำร
หลักปฏิ บตั ิ 5.3 คณะกรรมกำรควรติดตำมดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรจัดสรรและจัดกำรทรัพยำกรให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและ
ประสิ ท ธิ ผล โดยคำนึ งถึ งผลกระทบและกำรพัฒ นำทรั พยำกรตลอดสำย value chain เพื่ อให้สำมำรถบรรลุวตั ถุป ระสงค์และ
เป้ ำหมำยหลักได้อย่ำงยัง่ ยืน
หลักปฏิบัติ 5.4 คณะกรรมกำรควรจัดให้มีกรอบกำรกำกับดูแลและกำรบริ หำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับองค์กร ที่
สอดคล้องกับ ควำมต้องกำรของกิ จกำร รวมทั้งดูแลให้ มีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรเพิ่มโอกำสทำงธุ รกิ จและ
พัฒนำกำรดำเนินงำน กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง เพื่อให้กิจกำรสำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำยหลักของกิจกำร
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบตั ิ 6.1 คณะกรรมกำรควรกำกับดูแลให้มนั่ ใจว่ำ บริ ษทั มีระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและกำรควบคุมภำยในที่จะทำให้
บรรลุวตั ถุประสงค์อย่ำงมีประสิ ทธิผล และมีกำรปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง
หลักปฏิบตั ิ 6.2 คณะกรรมกำรต้องจัดตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบที่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพและอิสระ
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หลักปฏิบตั ิ 6.3 คณะกรรมกำรควรติดตำมดูแลและจัดกำรควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นได้ระหว่ำงบริ ษทั กับฝ่ ำย
จัดกำร คณะกรรมกำร หรื อผูถ้ ือหุ้น รวมไปถึงกำรป้ องกันกำรใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกำสของบริ ษทั
และกำรทำธุรกรรมกับผูท้ ี่มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริ ษทั ในลักษณะที่ไม่สมควร
หลักปฏิบตั ิ 6.4 คณะกรรมกำรควรกำกับดูแลให้มีกำรจัดทำนโยบำยและแนวปฏิบตั ิดำ้ นกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันที่ชดั เจนและสื่ อสำร
ในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดกำรนำไปปฏิบตั ิได้จริ ง
หลักปฏิบตั ิ 6.5 คณะกรรมกำรควรกำกับดูแลให้กิจกำรมีกลไกในกำรรับเรื่ องร้องเรี ยนและกำรดำเนินกำรกรณี มีกำรชี้เบำะแส
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่ าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
หลักปฏิบตั ิ 7.1 คณะกรรมกำรมีควำมรับผิดชอบในกำรดูแลให้ระบบกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญต่ำง
ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลำ เป็ นไปตำมกฎเกณฑ์ มำตรฐำน และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
หลักปฏิบตั ิ 7.2 คณะกรรมกำรควรติดตำมดูแลควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้
หลักปฏิบตั ิ 7.3 ในภำวะที่กิจกำรประสบปั ญหำทำงกำรเงินหรื อมีแนวโน้มจะประสบปัญหำ คณะกรรมกำรควรมัน่ ใจได้ว่ำ กิจกำรมีแผน
ในกำรแก้ไขปัญหำ หรื อมีกลไกอื่นที่จะสำมำรถแก้ไขปัญหำทำงกำรเงินได้ ทั้งนี้ ภำยใต้กำรคำนึงถึงสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
หลักปฏิบตั ิ 7.4 คณะกรรมกำรควรพิจำรณำจัดทำรำยงำนควำมยัง่ ยืนตำมควำมเหมำะสม
หลักปฏิบตั ิ 7.5 คณะกรรมกำรควรกำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรจัดให้มีหน่วยงำนหรื อผูร้ ับผิดชอบงำนนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้ำที่ในกำร
สื่ อสำรกับผูถ้ ือหุ้น และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเครำะห์ ให้เป็ นไปอย่ำงเหมำะสม เท่ำเทียมกัน และทันเวลำ
หลักปฏิบตั ิ 7.6 คณะกรรมกำรควรส่งเสริ มให้มีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรเผยแพร่ ขอ้ มูล
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
หลักปฏิบตั ิ 8.1 คณะกรรมกำรควรดูแลให้มนั่ ใจว่ำ ผูถ้ ือหุ้นมีส่วนร่ วมในกำรตัดสิ นใจในเรื่ องสำคัญของบริ ษทั
หลักปฏิบตั ิ 8.2 คณะกรรมกำรควรดูแลให้กำรดำเนินกำรในวันประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นไปด้วยควำมเรี ยบร้อย โปร่ งใส มีประสิ ทธิภำพ
และเอื้อให้ผถู ้ ือหุ้นสำมำรถใช้สิทธิของตน
หลักปฏิบตั ิ 8.3 คณะกรรมกำรควรดูแลให้กำรเปิ ดเผยมติที่ประชุมและกำรจัดทำรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นไปอย่ำงถูกต้อง
และครบถ้วน
6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of conduct)
บริ ษ ัท วโรปกรณ์ จ ำกัด (มหำชน) ให้ ค วำมส ำคัญ กับ กำรปฏิ บัติ ต ำมหลัก กำรก ำกับ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี และกำรมี
จรรยำบรรณในกำรดำเนิ นธุ รกิจ โดยกำรดำเนิ นธุ รกิจจะต้องคำนึ งถึงควำมรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ำย ตลอดจนชุมชน
สั งคม และ สิ่ ง แวดล้อ ม บริ ษ ัท ฯ จึ งได้กำหนดนโยบำยเกี่ ยวกับ จรรยำบรรณและแนวปฏิ บัติ ใ นเรื่ อ งต่ ำง ๆ โดยจัด ท ำเป็ น
“จรรยำบรรณธุ รกิจและจรรยำบรรณด้ำนกำรปฏิบัติงำน” (Code of conduct) ในเรื่ องต่ำง ๆ ขึ้นเพื่อเป็ นแนวทำงในกำรดำเนิ น
ธุรกิจที่ดีสำหรับคณะกรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนยึดถือปฏิบตั ิ ซึ่งมุ่งเน้นหลักกำรสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำร ควำมสำคัญ
กับกำรปฏิบตั ิต่อ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่ำงเสมอภำค เป็ นธรรม ตรวจสอบได้รวมถึงกำรคำนึงถึงและกำรเคำรพสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ทุกกลุ่ม เพื่อสร้ำงควำมสมดุลในสังคมโดยรวม บริ ษทั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรพั ฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่ อง ทั้งด้ำนควำมรู ้
ควำมสำมำรถ ด้ำนคุณธรรมและด้ำนจริ ยธรรม โดยเสริ มสร้ำงพื้นฐำนพฤติกรรมที่มุ่งมัน่ ในกำรเรี ยนรู ้ หมัน่ พัฒนำสิ นค้ำและ
บริ กำร รวมถึงกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้ให้กนั และกันและปลูกจิตสำนึ กให้มีควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต พำกเพียรอดทนและรับผิ ดชอบ
บนพื้นฐำนของศักดิ์ศรี ควำมเป็ นมนุษย์
คณะกรรมกำรเชื่ อ มัน่ ว่ำผลพวงจำกกำรด ำเนิ น กำรดังกล่ำวอย่ำงมี คุ ณ ธรรม โปร่ งใส ซื่ อสั ตย์ เท่ ำเที ยมกัน มี ควำม
รับผิดชอบอย่ำงเคร่ งครัด และควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยปฏิบตั ิและประสำนประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มด้วยควำม
เป็ นธรรม จะเสริ มสร้ำงกำรเติบโตที่ยงั่ ยืนของบริ ษทั ฯ ในระยะยำว
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1. จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯ ถือเป็ นนโยบายสาคัญในการดาเนินธุรกิจที่คานึงถึงประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยโดยรวม จึงได้
กาหนดแนวปฏิ บัติที่ ดีเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ การดาเนิ น ธุ รกิ จอย่างโปร่ งใสและตรวจสอบได้ และให้ยืดถื อเป็ นหน้าที่ ของ
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับ รวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้องและผูท้ ี่มีความสัมพันธ์จะต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสี ยหรื อ
เกี่ยวข้องกับการดาเนินการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันจะส่งผลให้บริ ษทั ฯ เสี ยผลประโยชน์ หรื อ
ทาให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพลดลง ในกรณี ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงรายการดังกล่าวได้หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบจะเข้าไปดูแล
การทารายการนั้น ๆ ให้เป็ นไปด้วยความโปร่ งใส ชัดเจนเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ
บทบาทผู้มสี ่ วนได้ เสีย
บริ ษทั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยภำยใน ได้แก่ พนักงำนและ
ผูบ้ ริ ห ำรของบริ ษ ัท หรื อ ผู ้มี ส่ วนได้เสี ยภำยนอก ได้แ ก่ ลู ก ค้ำ คู่ ค้ำ เจ้ำหนี้ ภำครั ฐ และหน่ วยงำนอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ ง ชุ ม ชน
โดยเฉพำะกำรดูแลสิ่ งแวดล้อมและสังคม เนื่องจำกบริ ษทั ตระหนักถึงควำมร่ วมมือและแรงสนับสนุนจำกผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่ำง ๆ ซึ่ ง
จะสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและสร้ำงกำไรให้กบั บริ ษทั ซึ่ งถือว่ำเป็ นกำรสร้ำงควำมสำเร็ จ ควำมหมัน่ คง ควำมยัง่ ยืน ใน
กิจกำรของบริ ษทั ได้ ทั้งนี้ บริ ษทั จะปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดของกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่กระทำกำรใด ๆ ที่
เป็ นกำรละเมิ ดสิ ทธิ เพื่อให้สิทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยเหล่ำนี้ ได้รับกำรดูแลอย่ำงดี รวมถึ งมี แนวทำงกำรแจ้งเบำะแสในประเด็น
เกี่ยวกับกำรกระทำผิด ควำมไม่ถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยในที่บกพร่ อง
1.1 การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้น
สิทธิของผู้ถอื หุ้น
บริ ษทั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญและเคำรพสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น จึงได้กำหนดนโยบำยในกำรกำกับดูแลกิจกำร โดยคำนึงถึงสิ ทธิ ของ
ผูถ้ ือหุ้น เช่น สิ ทธิ ในกำรซื้ อขำยหรื อโอนหุ้น กำรได้รับกำรปั นผลจำกกำไรของกิจกำร กำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงเพียงพอและ
ทันเวลำ กำรเข้ำร่ วมและใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นภำยใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมำยและหลักกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับบริ ษทั จดทะเบียน
ในปี ที่ผ่ำนมำบริ ษทั ฯ มีกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น 1 ครั้ง นอกเหนือจำกกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำรสนเทศผ่ำนสื่ อต่ำง ๆ ตำมที่
ตลำดหลักทรัพย์กำหนดแล้ว บริ ษทั ได้จัดส่ งหนังสื อนัดประชุ มให้ ขอ้ มูล วัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม พร้อมทั้งข้อมูล
ประกอบกำรประชุ มและควำมเห็ นของคณะกรรมกำรในแต่ ละวำระ หนังสื อมอบฉันทะตำมแบบของกรมพัฒนำธุ รกิ จกำรค้ำ
กระทรวงพำณิ ชย์ หลักเกณฑ์ กำรมอบฉั น ทะ กำรลงทะเบี ยน กำรออกเสี ยงลงคะแนน แผนที่ รวมถึ งกำรประกำศโฆษณำใน
หนังสื อพิมพ์ให้ผถู ้ ือหุ้นทุกรำยทรำบล่วงหน้ำตำมที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งสถำนที่จดั ประชุมเป็ น
ภำยนอกบริ ษทั ฯ โดยคำนึงถึงควำมประหยัดและสะดวกต่อผูถ้ ือหุ้นในกำรเข้ำร่ วมประชุม และจะปรับปรุ งข้อมูลประกอบกำรประชุม
ผูถ้ ือหุ้นให้มีรำยละเอียดมำกยิ่งขึ้น
ในกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นที่ผ่ำนมำมีกรรมกำรที่อยู่ในประเทศเข้ำร่ วมประชุมเกือบทั้งหมด โดยประธำนในที่ประชุมจะ
ดำเนิ น กำรประชุ มไปตำมวำระกำรประชุ ม และเปิ ดโอกำสให้ ผูถ้ ื อหุ้ นมี สิทธิ อย่ำงเท่ำเที ยมกันในกำรซักถำม ตรวจสอบกำร
ดำเนินงำน กำรแสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ได้อย่ำงเต็มที่ รวมทั้งได้บนั ทึกประเด็นซักถำมและข้อคิดเห็นที่สำคัญ
ไว้ดว้ ย
ความเท่ าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุ้นทุกรำยของบริ ษทั ฯ จะได้รับกำรปฏิบตั ิที่เท่ำเทียมกันและเป็ นธรรมโดยเฉพำะสิ ทธิข้นั พื้นฐำน คณะกรรมกำรจึง
มีนโยบำยอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุ้นทุกท่ำน โดยให้ผถู ้ ือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่ วมประชุมได้สำมำรถใช้หนังสื อมอบฉันทะ
ตำมแบบของกรมพัฒ นำธุ รกิ จกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ เพื่ อมอบฉัน ทะให้ ผูอ้ ื่น มำดำเนิ น กำรแทน โดยบริ ษ ัทฯ จะเสนอชื่ อ
ประธำนกรรมกำรอิสระหรื อกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ท่ำน เป็ นทำงเลือกในกำรมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ้น เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ้น
สำมำรถใช้สิทธิ ในกำรแต่งตั้งกรรมกำรได้เป็ นรำยบุคคล สนับสนุ นให้มีกำรใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในวำระสำคัญ เช่น กำรทำ
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รำยกำรเกี่ยวโยงฯ เพื่อควำมโปร่ งใสและตรวจสอบได้ในกรณี มีขอ้ โต้แย้งในภำยหลัง รวมถึงสำมำรถเสนอเพิ่มวำระกำรประชุม
ได้ภำยใต้กรอบข้อบังคับ ข้อกำหนดของกฎหมำย
เพื่อป้ องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรจะพิจำรณำอย่ำงรอบคอบกรณี เกิดรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ ยึดหลักเกณฑ์รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนดเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิ โดยรำคำและเงื่อนไข
จะเสมือนทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก นอกจำกนี้ยงั กำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรที่มีส่วนได้เสี ยกับธุรกรรมที่ทำกับบริ ษทั ไม่
เข้ำร่ วมและงดออกเสี ยงในกำรตัดสิ นใจทำธุรกรรมนั้น ๆ และได้เปิ ดเผยรำยละเอียดไว้ในรำยงำนประจำปี /แบบ 56-1 รวมทั้งดูแล
กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิในกำรเก็บรักษำและป้ องกันไม่ให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและผูเ้ กี่ยวข้องนำข้อมูลภำยในของบริ ษทั ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนหรื อผูอ้ ื่นในทำงมิชอบซึ่ งเป็ นกำรเอำเปรี ยบผูถ้ ื อหุ้นอื่น โดยกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรได้รำยงำนกำรถือครอง
หลักทรัพย์ให้แก่คณะกรรมกำรเป็ นประจำ
1.2 การปฏิบตั ิต่อลูกค้า
1.3 การปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า
1.4 การปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้ และ/หรื อคู่คา้
1.5 การปฏิบตั ิต่อพนักงาน
1.6 การปฏิบตั ิต่อภาครัฐหรื อหน่วยงานกากับดูแล
1.7 การปฏิบตั ิต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม
2. จรรยาบรรณว่าด้ วยการเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญต่อการเคารพสิ ทธิมนุษยชนของทุกคน โดยปฏิบตั ิต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันปราศจาก
การเลือกปฏิบตั ิ หลีกเลี่ยงการกระทาที่เป็ นการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนและให้ความสาคัญด้านแรงงาน โดยปฏิบตั ิต่อพนักงานของ
บริ ษทั ฯ ทุกคนด้วยความเสมอภาพ ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยกถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สี ผิว ศาสนา หรื อความพิการใดๆ โดย
ให้มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่างเป็ นธรรม มีสิทธิ และเสรี ภาพที่จะมี
สถานที่ทางานที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุ ขลักษณะ ปราศจากการล่วงละเมิด หรื อกดขี่ข่มเหงในทุกรู ปแบบ รวมทั้งมีการสนับสนุน
ให้พนักงานได้แสดงศักยภาพและคุณค่าแห่ งตนในการเป็ นส่ วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้มีความเจริ ญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
และยัง่ ยืนร่ วมกัน
3. จรรยาบรรณว่าด้ วยการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และการเคารพวัฒนธรรมที่แตกต่ าง
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ในการดาเนิ นธุ รกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
เคารพขนบธรรมเนี ยมจารี ตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น โดยกาหนดข้อพึงปฏิบตั ิของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและ
พนักงาน บนพื้นฐานหลัก 5 ประการ ได้แก่
1. มีความรับผิดชอบต่อการตัดสิ นใจและการประพฤติปฏิบตั ิ
2. มีความโปร่ งใสและเปิ ดเผย
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมกำรมี จรรยำบรรณ/นโยบำยให้บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูลสำคัญ ที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ไม่ว่ำจะเป็ นข้อมูลทำง
กำรเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ขอ้ มูลทำงกำรเงิน อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ โปร่ งใส เป็ นปั จจุบนั ผ่ำนช่องทำงที่เข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย
และสื่ อกำรเผยแพร่ ขอ้ มูลต่ำง ๆ ของตลำดหลักทรัพย์ฯ ตำมมำตรฐำนและข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯ รวมถึงสำรสนเทศที่ปรำกฏในแบบแสดงรำยงำน
ข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 one report) แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รำยงำนประจำปี (แบบ 56-2) ฯ ว่ำได้จดั ทำ
ขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบตั ิอย่ำงสม่ำเสมอ และ
ใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวังและประมำณกำรที่ดีที่ สุดในกำรจัดทำ ตลอดจนมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุ
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ประกอบงบกำรเงิน รวมถึงเป็ นไปตำมข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งได้จดั ให้มีระบบ
ควบคุ ม ภำยในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล เพื่ อ ให้ มั่น ใจได้ว่ ำกำรบัน ทึ ก ข้อ มู ล ทำงบัญ ชี มี ค วำมถู ก ต้อ ง ครบถ้ว น และเพี ย งพอ โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับเรื่ องนี้ไว้ในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรจึงมีควำมเห็นว่ำ
ระบบควบคุมภำยในของบริ ษทั โดยรวมอยู่ในระดับที่น่ำพอใจ และสำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมัน่ อย่ำงมีเหตุผลต่อควำมเชื่อถือได้ของ
งบกำรเงินบริ ษทั ฯ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ตระหนักดีว่ำข้อมูลของบริ ษทั ฯ ดังกล่ำวล้วนมีผลต่อกระบวนกำรตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูท้ ี่มี
ส่วนได้ส่วนเสี ยของบริ ษทั ฯ จึงได้ดำเนินกำรในเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลผ่ำนช่องทำงและสื่ อกำรเผยแพร่ ขอ้ มูลต่ำง ๆ ของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ส่ วนงำนด้ำนผูล้ งทุนสัมพันธ์น้ นั เนื่องจำกกิจกรรมในเรื่ องดังกล่ำวยังมีไม่มำกนัก บริ ษทั ฯ จึงยังไม่ได้จดั ตั้ง
หน่วยงำนขึ้นเฉพำะ แต่ได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรและผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบริ หำรทำหน้ำที่ติดต่อสื่ อสำรกับผูล้ งทุน
สถำบัน ผูถ้ ือหุ้น รวมทั้งนักวิเครำะห์และภำครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งผูล้ งทุนสำมำรถติดต่อขอทรำบข้อมูลบริ ษทั ได้ที่ โทร. 02-2132514 โทรสำร. 02-287-2031 หรื อที่ e-mail address : admin@varo.thai.com
1. ปฏิบตั ิต่อทุกฝ่ ายอย่างเสมอภาคและยุติธรรม
2. มุ่งสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
3. ส่งเสริ มให้มีการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ
4. จรรยาบรรณว่าด้ วยการใช้ ข้อมูลภายในและการรักษาข้ อมูลอันเป็ นความลับ
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการข้อมูลภายในองค์กร โดยการบันทึกหรื อรายงานข้อมูลต้องสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ที่บริ ษ ทั ฯ กาหนดและถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย มีการเก็บรักษาข้อมูลให้อยู่ในสภาพที่ ปลอดภัยเหมาะสม ทั้ง
ข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ และข้อมูลของผูเ้ กี่ยวข้องทางธุรกิจและพนักงานต้องเก็บรักษาข้อมูลภายในไว้เป็ นความลับ ไม่นาข้อมูล
ภายในไปใช้แสวงหากาไรหรื อผลประโยชน์ นอกจากนี้ขอ้ มูลภายในจะต้องสามารถนามาใช้อา้ งอิงหรื อใช้ประโยชน์ได้ และเมื่อ
พ้นช่วงระยะเวลาที่ตอ้ งเก็บรักษาข้อมูล พนักงานผูท้ ี่เกี่ยวข้องต้องจัดให้มีการทาลายด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับข้อมูลหรื อเอกสาร
แต่ละประเภท
5. จรรยาบรรณว่าด้ วยทรัพย์สินทางปัญญา การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มให้พนักงานใช้สื่ออินเตอร์ เน็ตเพื่อประโยชน์ในการทางาน พนักงานต้องไม่กระทาการอันเป็ นการ
รบกวนระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์ เน็ตของผูอ้ ื่นในบริ ษทั ฯ และพึงใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็ นไป
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ และหลีกเลี่ยงการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั ฯ เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนี ยมและจารี ตประเพณี กฎหมายหรื อการกระทาอันก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ
ความมัน่ คงและความปลอดภัยของประเทศชาติ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่ชดั เจนที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเคร่ งครัดและจะไม่กระทาการใด ๆ อันจงใจที่จะละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะเป็ นด้านลิขสิ ทธิ์
สิ ทธิบตั ร หรื อเครื่ องหมายการค้า
6. จรรยาบรรณว่าด้ วยสิทธิและความเป็ นกลางทางการเมือง
บริ ษทั ฯ วางตัวเป็ นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทาการอันเป็ นฝักใฝ่ หรื อสนับสนุ นทางการเงินหรื อรู ปแบบอื่นแก่
พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่ วมทางการเมือง ผูอ้ านาจทางการเองหรื อผูล้ งสมัครรับเลือกตั้งทางการเอง ไม่ว่าจะเป็ นทางตรงหรื อ
ทางอ้อม ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคหรื อระดับประเทศ โดยบริ ษทั ฯ จะส่งเสริ มให้พนักงานพึงใช้สิทธิคนตนในฐานะพลเมือง
ดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริ มให้พนักงานได้ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
7. จรรยาบรรณว่าด้ วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การกระทาใดๆ ของบริ ษทั ฯ จะยึดถือประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เป็ นสาคัญและหลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจกรรมที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ทั้งในลักษณะการเข้าไปเป็ นหุ้นส่วน ดารงตาแหน่งมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงินหรื อมี
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ความสัมพันธ์กบั บุคคลภายนอก ทั้งนี้บุคลากรของบริ ษทั ฯ พึงปฏิบตั ิตามระเบียบของบริ ษทั ฯ และจัดทารายงานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เป็ นประจาทุกปี และ/หรื อทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์ในระหว่างปี
8. จรรยาบรรณว่าด้ วยรายการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษ ัท ฯ ยึด ถื อแนวทางในการด าเนิ น การเกี่ ยวกับ รายการที่ เกี่ ยวข้อ งกัน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งหรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
หากมีความจาเป็ นต้องทารายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้คานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เป็ นหลักและทารายการนั้นเสมือนการทา
รายการกับบุคคลภายนอก โดยต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมตั ิ
9. จรรยาบรรณว่าด้ วยระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน
• ฝ่ ายจัดการของบริ ษทั มีความรับผิดชอบต่อการจัดการทารายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลา
ทั้งงบรายปี และรายไตรมาส ซึ่งจัดทาตามมาตรฐานบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับ
• จัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่า บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานและ
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้การตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายในและการสอบทานของกรรมการตรวจสอบ
10. จรรยาบรรณว่าด้ วยการรักษาและการใช้ ทรัพย์สินของบริษัท
10.1 พนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริ ษทั มิให้เสื่ อมเสี ย สูญหาย และใช้ทรัพย์สินอย่าง
มีประสิ ทธิภาพให้เกิดประโยชน์ต่อบริ ษทั อย่างเต็มที่ และไม่นาทรัพย์สินของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ื่น
10.2 ทรัพย์สินดังกล่าวหมายถึงทรัพย์สินทั้งที่มีตวั ตนและไม่มีตวั ตน เช่น สังหาริ มทรัพย์ อสังหาริ มทรัพย์ เทคโนโลยี
ความรู ้ทางวิชาการ เอกสารสิ ทธิ์ สิ ทธิบตั ร ลิขสิ ทธิ์ ตลอดจนข้อมูลที่เป็ นความลับที่ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ แผนธุรกิจ
ประมาณการทางการเงิน ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
10.3 พนักงานทุกคนพึงหลีกเลี่ยงการเปิ ดเผย หรื อการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็ นความลับอย่างเด็ดขาด
11. จรรยาบรรณว่าด้ วยความปลอดภัยและสุ ขอนามัยในสถานที่ทางาน
บริ ษทั ฯ จะดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงความปลอดภัย และสุ ขอนามัยของพนักงานเป็ นสาคัญ เพราะพนักงานทุกๆ คน คือ
ทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง ตลอดจนเป็ นกลไกสาคัญในการที่จะทาให้บริ ษทั ฯ สามารถเติบโตและมีความสามารถในการแข่งขันได้อย่าง
ยัง่ ยืน ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั ฯ จึงเห็นสมควรให้มีการดาเนิ นงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในสถานที่ทางาน โดยกาหนดเป็ น
นโยบายไว้
12. จรรยาบรรณว่าด้ วยการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น การแจ้ งเบาะแสและการร้ องเรียน
บริ ษทั ฯ ให้บุคลากรทุกคนในองค์กรปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การต่อต้านการทุจริ ตและ
คอร์ รัปชั่นอย่างเคร่ งครัด เพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะดาเนิ นธุรกิจด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และโปร่ งใส รวมทั้ง
สนับสนุนในการดาเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริ ตและการคอร์รัปชัน่
มาตรการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
1. นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
2. หน้าที่ความรับผิดชอบ
3. แนวทางปฏิบตั ิสาหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ ยงสูงหรื อเป็ นช่องทางในการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
บริ ษทั ฯ กาหนดให้การทากิจกรรมที่มีความเสี่ ยงสู งหรื อเป็ นช่องทางในการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นต้องไม่อยู่ในช่วงเวลาที่มี
การต่อรองหรื อเสนอราคาโครงการต่างๆ และไม่กระทากับผูท้ ี่มีอานาจตัดสิ นใจในการทาธุรกิจกับบริ ษทั ฯ การกระทาดังกล่าว
จะต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
3.1 การช่วยเหลือทางการเมือง
3.2 การบริ จาคเพื่อการกุศล
3.3 การสนับสนุน
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3.4 การให้ หรื อ รับของขวัญ ของกานัล การเลี้ยงรับรองและผลประโยชน์อื่นใด
4. การประชาสัมพันธ์
1) ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลจัดอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เรื่ องมาตรการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่
2) เผยแพร่ มาตรการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ผ่านทาง Website บริ ษทั ฯ
3) ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Wallpaper ที่แทนการสื่ อสารเรื่ องมาตรการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้เข้าใจตรงกัน
ผ่านบอร์ดบริ ษทั ฯ
4) ระบุไว้ในสัญญาทางการค้าเป็ นเอกสารแนบท้าย
5. นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแส และการร้องเรี ยน
วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริ มให้การดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามจรรยาบรรณ กฎเกณฑ์ กฎหมาย มีความโปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้
- เพื่อส่งเสริ มให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน มีส่วนร่ วมในการแจ้งเบาะแส เมื่อพบพฤติกรรมที่อาจส่ อถึงการทุจริ ต
- เพื่อให้ความคุม้ ครองและความเชื่อมัน่ แก่ผแู ้ จ้งเบาะแส
ขอบเขตการแจ้ งเบาะแส
- การฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่กากับดูแลบริ ษทั ฯ
- การผ่าฝื นกฎ ระเบียบ ข้อบังคับบริ ษทั ฯ
- การฝ่ าฝื นหรื อการกระทาที่ผิดจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ
- การกระทาทุจริ ต หรื อ คอร์รัปชัน่
- รายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสม
- การกระทาที่ก่อให้เกิดผลเสี ยต่อบริ ษทั ฯ
- การได้รับความไม่เป็ นธรรมในการปฏิบตั ิงาน
ช่ องทางการแจ้ งเบาะแส ข้ อร้ องเรียน และข้ อเสนอแนะ
- กรรมการผูจ้ ดั การ : sahasee@varo.thai.com
- คณะกรรมการตรวจสอบ คุณถนอมศักดิ์ โชติกประกาย ประธานกรรมการตรวจสอบ : tchotikap@gmail.com
- ฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ : suchada@varo.thai.com
- ฝ่ ายบริ หารคุณภาพสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย : nichanach@varo.thai.com
- ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล: laphatrada@varo.thai.com
- สร้าง QR Code Line (เพื่อสะดวกในการแจ้ง)
การพิจารณาและการดาเนินการ
- รายละเอียดของเบาะแสและการร้องเรี ยนต้องเป็ นความจริ ง มีความชัดเจน
- ข้อมูลและกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริ งจะถือเป็ นความลับ
- กรรมการผูจ้ ดั การจะแต่งตั้งผูบ้ ริ หารที่เป็ นอิสระจากกิจกรรมที่ได้รับการแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน อย่างน้อย 3
คน ให้เป็ นคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ งโดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการสื บหาข้อเท็จจริ ง
- การตรวจสอบหาข้อเท็จจริ งจะต้องดาเนินการอย่างเป็ นธรรมต่อผูถ้ ูกร้องเรี ยน
- ระยะเวลาในการตรวจสอบขึ้นอยูก่ บั ความซับซ้อนของข้อเท็จจริ ง
- หากการแจ้งเบาะแสเป็ นไปโดยไม่สุจริ ต ทาให้บริ ษทั ฯ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้รับความเสี ยหาย ผูแ้ จ้งเบาะแสจะถูก
ลงโทษทางวินยั
6. มาตรการคุม้ ครอง
- ข้อมูลของผูแ้ จ้งเบาะแสผูร้ ้องเรี ยนผูถ้ ูกร้องเรี ยนจะถูกเก็บเป็ นความลับ
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- ผูแ้ จ้งเบาะแสและผูใ้ ห้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งจะได้รับความคุม้ ครองสิ ทธิและปลอดภัย
- ผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อผูใ้ ห้ความร่ วมมือในการตรวจสอบจะได้รับความเป็ นธรรม
- ผูท้ ี่ได้รับความเสี ยหายจะได้รับการบรรเทาด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็ นธรรม
13. จรรยาบรรณว่าด้ วยการคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล (PRIVACY POLICY)
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (Personal Data) ของพนักงำน ลูกค้ำ คู่คำ้ ธุรกิจ และ
บุคคลอื่นที่สำมำรถระบุตวั ตนได้ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทำนโยบำยและระเบียบด้ำนกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้ ข้ ึน
เพื่อให้กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงมีกำรปกป้ องข้อมูลส่ วนบุคคลจำกกำรถูกนำไปใช้ในทำงที่ผิดและรักษำข้อมูลดังกล่ำวให้ปลอดภัยตำม
มำตรฐำนสำกล
บริ ษทั ฯ กำหนดให้มีนโยบำยและระเบียบ รวมทั้งแนวปฏิบตั ิในกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนกำกับดูแลให้มี
กำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยและระเบียบ รวมทั้งแนวปฏิบตั ิอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และหำแนวทำงพัฒนำปรับปรุ งเพื่อให้กำรนำไปปฏิบตั ิมี
ประสิ ทธิภำพมำกขึ้น อีกทั้งเพื่อให้มนั่ ใจว่ำมีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนตำมนโยบำยและระเบียบ รวมทั้งแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
1. กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
2. วัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
3. คุณภำพของข้อมูลส่วนบุคคล
4. ข้อจำกัดในกำรนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
5. กำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
6. ควำมรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทำหน้ำที่เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
7. แนวปฏิบตั ิว่ำด้วยเรื่ องกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
8. สิ ทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล
9. บทลงโทษ
10. กำรทบทวน
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
1. การปฏิบตั ิตน
2. การปฏิบตั ิต่อผูร้ ่ วมงาน
3. การปฏิบตั ิต่อบริ ษทั ฯ
จรรยาบรรณของพนักงาน
บริ ษทั ฯ ตระหนักว่าพนักงานทุกท่านเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่าสาหรับบริ ษทั ฯ เป็ นทรัพยากรที่สาคัญที่ จะพาบริ ษทั ฯ
ไปสู่ ความสาเร็ จและบรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้ าหมาย บริ ษทั ฯ จึงมีนโยบายในการส่ งเสริ มสนับสนุ น และพัฒนาพนักงานให้มี
ความเจริ ญก้าวหน้าอย่างดีที่สุด เพื่อเป็ นการรณรงค์และเสริ มสร้างจิตสานึกของพนักงานให้ประพฤติปฏิบตั ิตามแนวทางและเพื่อ
แสดงเจตนารมณ์ ของบริ ษทั ฯ ที่จะดาเนิ นธุ รกิจอย่างโปร่ งใส มี คุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูม้ ี มีส่วนได้เสี ย จึงได้กาหนด
จรรยาบรรณของพนักงานขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิของพนักงาน ดังนี้
1. จรรยาบรรณต่อบริ ษทั
พนักงานต้องประพฤติปฏิบตั ิตามระเบียบ คาสั่งและประกาศของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด ต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์สุจริ ต อุทิศตน ปรับปรุ งและพัฒนางานให้มีประสิ ทธิภาพ มีความภักดี มีทศั นคติที่ดี ไม่พึงประกอบการใด ๆ อันมีลกั ษณะ
เป็ นการแข่งขันหรื อขัดผลประโยชน์กบั กิจการของบริ ษทั ฯ พึงใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ อย่างประหยัดและรักษาให้อยูใ่ นสภาพที่ดี
พึงรักษาความลับของข้อมูลและข่าวสารในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ และพึงสร้างภาพพจน์ ชื่อเสี ยง เกียรติยศอันดีงามให้เกิด
แก่บริ ษทั ฯ
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2. จรรยาบรรณต่อตนเอง
พนักงานต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต มานะอดทน มีความมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลและพึงรักษาความสามัคคี มีความเป็ นน้ าหนึ่ งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน ต้องละเว้นอบายมุข การทะเลาะวิวาทและ
การกระทาที่ผิดกฎหมายและศีลธรรม รวมทั้งไม่ประพฤติตนในทางเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงต่อตนเองและบริ ษทั ฯ ต้องเคารพสิ ทธิ ของ
พนักงานด้วยกันและเคารพสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ต้องรักษาความลับของลูกค้า คู่แข่งของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด
3. จรรยาบรรณต่อผูบ้ งั คับบัญชา
พนักงานต้องเชื่อฟังและปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชาด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมัน่ เพียร
เพื่อให้บรรลุผลสาเร็ จ ต้องเคารพในวิจารณญาณของผูบ้ งั คับบัญชา ไม่แสดงอาการก้าวร้าว ดูห มิ่นและเหยียดหยาม ต้องให้ขอ้ มูล
ที่ถูกต้อง ไม่รายงานอันเป็ นเท็จต่อผูบ้ งั คับบัญชา ต้องเต็มใจที่จะปฏิบตั ิงานตามที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมายและพึงให้ความเคารพ
นับถือ ให้เกียรติ รู ้จกั กาลเทศะและไม่กระทาตนกระด้างกระเดื่องต่อผูบ้ งั คับบัญชา
4. จรรยาบรรณต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ผูบ้ งั คับบัญชาต้องเป็ นผูน้ าที่เป็ นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม มีความยุติธรรมในการมอบหมายงานและการพิจารณาความดี
ความชอบ ต้องสอนงาน แนะนางาน ช่วยแก้ไขปั ญหาตลอดจนถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์ให้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อให้
ปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ต้องส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิ ตนด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีความคิด
สรรค์และวิริยะอุตสาหะ ต้องรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็นและให้คาปรึ กษาด้วยความจริ งใจ ให้ความเอาใจใส่ ดูแลทุกข์สุขและมีเมตตา
ธรรมต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
5. จรรยาบรรณต่อเพื่อนร่ วมงาน
พนักงานต้องปฏิบตั ิต่อเพื่อนร่ วมงานทุกคนด้วยความสุ ภาพให้เกียรติซ่ ึ งกันและกัน พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อน
ร่ วมงาน ต้องปรับตัวให้สามารถทางานเป็ นทีม ต้องส่ งเสริ มและสนับสนุ นเพื่อนร่ วมงานโดยให้ความรู ้ ถ่ายทอดประสบการณ์
เสี ยสละเพื่อส่ วนรวมด้วยความจริ งใจและเต็มความสามารถ ละเว้นการกระทาในลักษณะของการแข่งขันกันเองและไม่นาเรื่ อง
ส่วนตัวหรื อข้อมูลของเพื่อนร่ วมงานไปวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสื่ อมเสี ย
การติดตามดูแลให้ มีการปฏิบัติ
1) กาหนดเป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนที่ตอ้ งรับทราบและทาความเข้าใจ
รวมถึงปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจโดยเคร่ งครัด
2) กาหนดแนวทางยกย่องและลงโทษ เช่น การให้รางวัลแก่ผปู ้ ฏิบตั ิดี การลงโทษตามวินัยแก่ผกู ้ ระทาผิดจรรยาบรรณ
เพื่อให้มีการปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง
3) กาหนดให้มีวิธีการถามข้อสงสัยและการรายงานในกรณี ที่สงสัยว่าจะมีการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณ หรื อการรั บข้อร้องเรี ยน
อาจมีทางเลือกได้หลายช่องทาง เช่น ผูบ้ ังคับบัญชาตามลาดับชั้น กรรมการตรวจสอบ อีเมล หรื อผ่านช่องทางเว็บไซต์ภายใน
บริ ษทั เป็ นต้น
4) กาหนดสายการรายงานการติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิ เช่น ฝ่ ายกากับกิจกรรมองค์กร รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรื อคณะกรรมการวินยั และจรรยาบรรณ (ประกอบด้วย คณะผูบ้ ริ หารระดับสู ง นาโดยผูบ้ ริ หารระดับสู งที่ดูแลด้าน
กฎหมาย) ซึ่งจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง
5) กาหนดรอบระยะเวลาที่จะให้มีการทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจ เช่น ทุกปี หรื อทุก 2 ปี เพื่อให้มีความเหมาะสมกับ
ภาวการณ์ หรื อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่อาจเปลี่ยนไป
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การสอบถามหรือแจ้ งข้ อมูลต่ างๆ
กรณี ท่านมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย
การดูแลสิ่ งแวดล้อมหรื อพบเห็นการกระทาที่สงสัยว่าขัดต่อหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี หรื อจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ท่านสามารถสอบถามหรื อรายงานผูร้ ับผิดชอบดังต่อไปนี้
• ผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับขั้น
• เลขานุการบริ ษทั ฯ
• หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่ องนั้น ๆ โดยตรง
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้ฝ่ายทรัพยากรมนุ ษย์/ฝ่ ายตรวจสอบภายใน/เลขานุ การบริ ษทั ฯ ทาหน้าที่ เ ป็ นหน่ วยงานรับข้อ
ร้องเรี ยน ในกรณี ที่พบเห็นพฤติกรรม หรื อเหตุการณ์ ใดๆ ที่อาจเป็ นการขัดต่อหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี หรื อจรรยาบรรณ
ธุรกิจ สามารถแจ้งเรื่ องได้โดยตรง หรื อท่านแจ้งเรื่ องผ่านช่องทางต่างๆโดยตรงไปยังกรรมการได้ดงั นี้
• ประธานกรรมการตรวจสอบ e-mail: tchotikap@gmail.com
• เลขานุการบริ ษทั ฯ e-mail: pramot@varo.thai.com
• ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์/ฝ่ ายตรวจสอบภายใน e-mail: laphatrada@varo.thai.com
โทรศัพท์ สนญ. : 022132514, โรงงาน: 023231684
โทรสาร สนญ. : 022872031, โรงงาน: 023239635
E-mail: admin@varo.thai.com
Internet: https://www.varopakorn.com
โดยบริ ษทั ฯ จะดาเนินการพิจารณารับเรื่ องร้องเรี ยนที่กาหนดไว้และถือปฏิบตั ิเป็ นความลับ

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกากับดูแลกิจการในรอบปี ที่ผ่านมา
6.3.1 ในปี 2564 บริ ษทั ฯ ได้ปรับปรุ งแก้ไข “ หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี Corporate Governance Code (CG Code) ” และ
“จรรยำบรรณธุรกิจและจรรยำบรรณด้ำนกำรปฏิบตั ิงำน (Code of conduct) ”ให้สอดคล้องกับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับ
บริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) โดยได้รับควำมเห็นชอบตำมที่ประชุมคณะกรรมกำรเมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2565

6.3.2 บริ ษทั ฯ มีควำมมุ่งมัน่ ที่จะนำหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) มำ
ประยุกต์ใช้และถือปฏิบตั ิ ให้เป็ นรู ปธรรมภำยใต้วิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งจำเป็ นจะต้องพิจำรณำและทบทวนอย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครั้ง

7. โครงสร้ างการกากับดูแลกิจการ และข้ อมูลสาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุ ดย่ อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
7.1 โครงสร้ างการกากับดูแลกิจการ
โครงสร้ำงกรรมกำรบริ ษทั ประกอบด้วย คณะกรรมกำรทั้งหมด 3 ชุด คือ
1. คณะกรรมกำรบริ ษทั
2. คณะกรรมกำรบริ หำร
3. คณะกรรมกำรตรวจสอบ
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บริษทั วโรปกรณ์ จำกัด (มหำชน)
โครงสร้างบริษ ัท วโรปกรณ์ จาก ัด (มหาชน)
ORGANIZATION CHART OF VAROPAKORN PCL.,

คณะกรรมกำรบริ ท
Board Of Directors
คณะกรรมกำรตร จสอบ ำ นInternal

ล ำนุกำรกรรมกำรบริหำรSecretary of The
Board of Directors

Audit Committee *

คณะกรรมกำรบริหำร
Executive Committee

้ตร จสอบ ำ น
Internal Auditor

ระ ำน จ ้ำหน ้ำที่บริหำร
Chief Executive Officer 

กรรมกำร ้จ กำร
Managing Director


ทีมบริหำรระบบคุณ ำพ สิ่ แ ล ้อม
ค ำม ลอ
และอนุรก พล ำน
QMR / EMR / SMR Team

สำ กำรตลำ และสนบสนุน 

สำ บริหำรและกำร ิน
Admin & Finance Division

Marketing & Supporting Division

สำ ร ำน 
Factory Division

สำ นิตก
ิ รรม 
Legal Affair Division

ี
สำ บ
Accounting Division

ทีมที่ รก ำ
Advisor Team

้ำน ำ แ น และ ระกน
คุณ ำพ

้ำนกำร ลิตและ
ทค น ล ีกำร ลิต

้ำนกำร ลิตและ ิ กรรม
Production & Engeering

Planning, & QA

Production & Technology

ที่ รก ำ ่ ำ

ิ

กรรม

Engineering Advisor

่ ำ ำ และ
กำรตลำ
Sales &Marketing

Department

่ำ จ

อ

Purchasing
Department

่ ำ จ หำ ต ุ บ
ิ
และ ลจิสติกส
Strategic
Sourcing&Logistic
Department

่ ำ ทรพ ำกร
มนุ
Human Resource
Department

่ ำ กำร ิน
Financial
Department

่ำ บ

ี

Accounting
Department

่ำ

ำ แ นกำร
ลิต
Planning
Department

่ ำ ระกน
คุณ ำพ
Quality Assurance
Department

่ ำ ิ กรรม
Engineering
Department

่ ำ ลิต 1
Production 1
Department

่ ำ ลิต 2
Production 2
Department

่ ำ ลิต 3
Production 3
Department

่ ำ ลิต 4
Production 4
Department

่ ำ ทค น ล แ
ี ละ
สนบสนุนกำร ลิต
Technology & Productions
Support Department

* ทำหน ้ำทีค
่ ณะอนุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
„ ผู ้บริหาร 4 รายแรก
‚ƒ
•

7.2 ข้ อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยบุคคลผูม้ ีคุณวุฒิ ประสบกำรณ์ ควำมรู ้ และควำมสำมำรถ จำนวน 11 ท่ำน
ประกอบด้วย กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร 3 ท่ำน กับกรรมกำรที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หำร 8 ท่ำน โดยเป็ นกรรมกำรอิสระ 4 ใน 8 ท่ำน และ
ทำหน้ำที่กรรมกำรตรวจสอบ 3 ใน 8 ท่ำน ถือได้ว่ำบริ ษทั มีกำรถ่วงดุลระหว่ำงกรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำรกับกรรมกำรที่ไม่ได้เป็ น
ผูบ้ ริ หำรในสัดส่วนที่เหมำะสม ส่วนวำระกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรเป็ นไปตำมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริษัท :
ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 11 ท่ าน ประกอบด้ วย
ลาดับ

รายชื่อ

1. *

นำงสรณี ย ์

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

ดีพนั ธุ์พงษ์

ตาแหน่ ง

จานวนครั้งที่เข้ าร่ วม
ประชุม
คณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท
บาเหน็จ เบีย้ ประชุม

ประธำนกรรมกำร

4/4

-

20,000

นำยไชยยง ดีพนั ธุ์พงษ์

กรรมกำร / ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร

4/4

-

20,000

นำยสหสี ห์ ชิตำนนท์
นำยจิรวุฒิ จัยวัฒน์
นำยถนอมศักดิ์ โชติกประกำย 1
นำยมำโมรุ คูโบต้ำ 3
พลเรื อเอกถมรัตน์ หทโยดม2
นำยปิ ติพงษ์ พิศำลบุตร
ร.ท. กมลนัย ชัยเฉนียน
นำยโยชินำโอะ โตโยดะ
นำยเอะซึโอะ ยำมำมูระ
นำยปรำโมทย์ หำญสกุล

กรรมกำร / กรรมกำรผูจ้ ดั กำร / ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบริ หำรและกำรเงิน
กรรมกำร
กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร / เลขำนุกำรบริ ษทั

4/4
4/4
4/4
3/4
4/4
4/4
3/4
4/4
4/4
4/4

-

20,000
20,000
20,000
15,000
20,000
20,000
15,000
20,000
20,000
210,000

รวม

* กรรมการผู ้มีอานาจตามหนังสือรับรอง
1
นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย เข ้าเป็ น ประธานกรรมการตรวจสอบ เมือ
่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 แทน นางทรงศิร ิ สุนทรวิภาต ทีล
่ าออก (นับการเข ้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนรวมกัน)
2
พลเรือเอกถมรัตน์ หทโยดม เข ้าเป็ นกรรมการตรวจสอบ เมือ
่ วันที่ 28 เมษายน 2564 แทน นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์ ทีล
่ าออก (นับการเข ้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนรวมกัน)
3
นายมาโมรุ คูโบต ้า ลาออกจากการเป็ นกรรมการตรวจสอบ เมือ
่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 และ นายทองคูณ แสงธรรมรัตน์ เข ้าแทน เมือ
่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
(มีข ้อมูล/รายละเอียดเกีย
่ วกับกรรมการ ผู ้บริหาร เลขานุการบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 1)
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ขอบเขตอานาจหน้ าที่ : ปฏิบตั ิหน้ำที่ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดย
กรรมกำรมีอำนำจหน้ำที่ตดั สิ นใจและดูแลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ เว้นแต่เรื่ องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมกำรต้องได้รับอนุมตั ิ
จำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นก่อนดำเนินกำร
(1) เรื่ องที่กฎหมำย และ/หรื อ ข้อบังคับของบริ ษทั กำหนดให้ตอ้ งได้มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
(2) กำรทำรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกัน หรื อรำยกำรเกี่ยวกับกำรได้มำ หรื อจำหน่ ำยไปซึ่ งทรั พย์สินของบริ ษทั ฯ
ตำมควำมหมำยที่กำหนดที่ใช้บงั คับกับกำรทำรำย กำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบียน หรื อกำรได้มำ
หรื อจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ จดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรตำมประกำศดังกล่ำวกำหนดไว้ในเรื่ องนั้น ๆ
กรรมกำรบริ ษทั อำจมอบอำนำจให้กรรมกำรคนใดคนหนึ่ ง หรื อหลำยคน หรื อกรรมกำรบริ หำรให้ไป
ดำเนิ นกิจกำรใด ๆ แทนกรรมกำรได้ ทั้งนี้ภำยในขอบข่ำยที่คณะกรรมกำรกำหนดไว้ ซึ่ งในทำงปฏิบตั ิหำกมี
กำรมอบอำนำจก็จะมอบอำนำจเป็ นกำรเฉพำะเป็ นครำว ๆ ไป
ชื่ อ และจานวนกรรมการซึ่ ง มี อ านาจลงลายมื อ ชื่ อ แทนบริ ษั ท ฯ : คื อ นำงสรณี ย ์ ดี พ ัน ธุ์ พ งษ์ และ นำยสหสี ห์ ชิ ต ำนนท์
ลงลำยมือชื่อร่ วมกับ และประทับตรำสำคัญของบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ มีบทบำทสำคัญในกำรกำกับดูแลกิจกำรเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั มีควำมรับผิดชอบต่อผล
กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ต่อผูถ้ ือหุ้นและเป็ นอิสระจำกฝ่ ำยจัดกำร โดยมีแนวทำงปฏิบตั ิที่ดี ดังนี้
บทบาท หน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยบุคคลผูม้ ีคุณวุฒิ ประสบกำรณ์ ควำมรู ้ และควำมสำมำรถ ซึ่งได้มีส่วนร่ วมใน
กำรกำหนดหรื อให้ควำมเห็นชอบวิ สัยทัศน์ ภำรกิจ เป้ ำหมำย แผนงำนและงบประมำณของบริ ษทั ฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ำย
จัดกำรดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมแผนงำนที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุ ดแก่กิจกำรและผูถ้ ือ
หุ้น โดยมีกำรทบทวนติดตำมตรวจสอบกำรดำเนิ นกำรเป็ นประจำ และเพื่อเป็ นกำรแบ่งแยกหน้ำที่ในกำรกำหนดนโยบำยกำร
กำกับดูแลและกำรบริ หำรงำนประจำ ผูด้ ำรงตำแหน่ งประธำนกรรมกำรกับกรรมกำรผูจ้ ดั กำรของบริ ษทั ฯจึ งมิ ได้เป็ นบุคคล
เดียวกัน
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีขอ้ พึงปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยำบรรณของบริ ษทั ฯ ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่ำจะเป็ นคณะกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั ฯ ทุกระดับชั้น ยึดถือเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิตำมภำระหน้ำที่ดว้ ย
ระบบกำรบริ หำรจัดกำรที่ดี มีควำมชัดเจน โปร่ งใส มีควำมซื่อสัตย์ สุ จริ ต และเที่ยงธรรม ทั้งต่อบริ ษทั ฯ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยและสังคม
ส่ วนรวม ซึ่ งทุกฝ่ ำยในบริ ษทั ฯ จะต้องร่ วมกันดูแลรับผิดชอบและถือเป็ นสิ่ งสำคัญที่พึงปฏิบตั ิตำมอย่ำงจริ งจัง ด้วยกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ ส่งเสริ ม ติดตำมผล ตลอดจนทบทวนและปรับปรุ งให้มีควำมเหมำะสมและทันสมัย
กรณี เกิดรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรจะพิจำรณำยึดหลักเกณฑ์รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมที่
ตลำดหลักทรัพย์กำหนดเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิดงั ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น
บริ ษทั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญต่อระบบควบคุมภำยในทั้งในระดับบริ หำร และระดับปฏิบัติงำนที่มีประสิ ทธิ ภำพ โดยมี
คณะกรรมกำรตรวจสอบและผูต้ รวจสอบภำยใน ขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ทำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบและควบคุมดูแล
กำรใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ให้เกิดประโยชน์ กำรปฏิบตั ิงำนหลักและกิจกรรมทำงกำรเงินสำคัญของบริ ษทั ฯ ได้ดำเนิ นกำรไป
ตำมแนวทำงที่กำหนดและมีประสิ ทธิ ภำพหรื อไม่ รวมถึงตรวจสอบกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำร
แบ่งแยกหน้ำที่ ผูป้ ฏิบตั ิงำน ผูต้ ิดตำมควบคุมและประเมินผลออกจำกกัน เพื่อให้เกิดกำรถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่ำงกันอย่ำง
เหมำะสม

58

บริษทั วโรปกรณ์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 One Report 2564

บริ ษทั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญเกี่ยวกับกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงเป็ นอย่ำงมำก จึงได้มีกำรกำหนดและประเมินควำมเสี่ ยงของ
กิจกำร ให้ควำมสำคัญกับสัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ำและรำยกำรผิดปกติท้ งั หลำย มีกำรกำหนดมำตรกำรป้ องกันและจัดกำรควำม
เสี่ ยง มีกำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรมีกำหนดประชุมโดยปกติเป็ นประจำอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง โดยมีกำรกำหนดวำระชัดเจน ล่วงหน้ำ และ
มีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรดำเนินงำนเป็ นประจำ ฝ่ ำยเลขำนุกำรบริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งหนังสื อเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำร
ประชุมและเอกสำรก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำ เพื่อให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่ วมประชุม ปกติ
กำรประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ชม. และได้มีกำรจดบันทึกกำรประชุมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร จัดเก็บรำยงำนกำร
ประชุมที่ผำ่ นกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรพร้อมให้คณะกรรมกำรและผูท้ ี่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
โดยในปี ที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรมีกำรประชุมตำมวำระปกติจำนวน 4 ครั้ง โดยมีจำนวนกรรมกำรเข้ำร่ วมประชุม ครบ
องค์ประชุมทุกครั้ง (ดูรำยละเอียดในโครงสร้ำงกำรจัดกำร หัวข้อรำยชื่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ นอกจำกนี้ยงั มีประชุมนอกรอบ
ก่อนกำรมีประชุมจริ ง (Pre Board’s meeting) ทุก ๆ ครั้ง รวมถึงกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรและผูบ้ ริ หำรอีกเป็ นประจำไม่
น้อยกว่ำเดือนละ 1 ครั้ง
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ทุกท่ำนมีบทบำทสำคัญในกำรกำกับดูแลกิจกำรเพื่อประโยชน์ สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ มีภำระควำม
รับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ ตำมข้อบังคับและตำมที่กฎหมำยกำหนด รวมถึงต่อผูถ้ ือหุ้น ซึ่ งในปี ที่ ผ่ำนมำโดยรวมถือว่ำ
ปฏิบตั ิหน้ำที่ได้อยู่ในระดับที่น่ำพอใจ แต่อย่ำงไรก็ตำมในปี ที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรได้จดั ให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนด้วย
ตนเอง เพื่อให้มีกำรปรับปรุ งแก้ไขแล้ว
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมกำรได้ส่งเสริ มและอำนวยควำมสะดวกให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร เลขำนุ กำรบริ ษทั ฯ ได้เข้ำรับกำรฝึ กอบรมใน
ระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั ฯ ตำมที่สำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์ฯ สมำคมบริ ษทั จดทะเบียน ฯ ได้จดั ขึ้น เพื่อให้มี
กำรปรับปรุ งกำรปฏิบตั ิหน้ำที่อย่ำงต่อเนื่อง และทุกครั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรใหม่ ๆ กรรมกำรนั้น ๆ จะได้รับกำรแนะนำ
ลักษณะธุรกิจ แนวทำงกำรดำเนินธุรกิจ ข้อมูลและเอกสำรที่เป็ นประโยชน์ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ นอกจำกนี้กรรมกำรผูจ้ ดั กำร และ
ผูบ้ ริ หำรฯ ยังได้มีกำรรำยงำน ติ ดตำม ทบทวน ปรับปรุ ง วำงแผน กำรดำเนิ นงำน กำรพัฒนำ และสื บทอดงำน เพื่อให้ทันต่อ
เหตุกำรณ์อย่ำงสม่ำเสมอเป็ นประจำ
7.3 ข้ อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุ กรรมกำรที่มีควำมเหมำะสมและมีคุณสมบัติตำมข้อกำหนดของ สำนักงำน
ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อช่วยในกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั ฯ เพียงชุดเดียว คือ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ : ประกอบด้วยบุคคลผูม้ ีคุณวุฒิ ประสบกำรณ์ ควำมรู ้ และควำมสำมำรถ จำนวน 3 ท่ำน ที่มีควำมเป็ น
อิสระเหมำะสมกับลักษณะเฉพำะของบริ ษทั ฯ โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2542 มีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี
และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ในปี ที่ ผ่ำนมำมี กำรประชุ มคณะกรรมกำรตรวจสอบรวม 4 ครั้ ง โดยมี จำนวนกรรมกำร
ตรวจสอบเข้ำร่ วมประชุม ตลอดจนมีองค์ประกอบขอบเขตอำนำจหน้ำที่ คุณสมบัติและกำรสรรหำตำมที่ได้กล่ำวไว้แล้วใน หัวข้อ
โครงสร้ำงกำรจัดกำร ข้ำงต้น
ในปลำยปี 2550 คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ฯ ได้แ ต่ ง ตั้ง และมอบหมำยให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ ำ ที่ เป็ น
คณะอนุกรรมกำรสรรหำ และ คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน เพื่อทำหน้ำที่ดงั กล่ำวตำมที่ได้รับมอบหมำยอีกด้วย โดยใน
ปี ที่ผ่ำนมำคณะอนุกรรมกำรทั้ง 2 คณะดังกล่ำวได้มีกำรประชุมพิจำรณำสรรหำกรรมกำรและพิจำรณำค่ำตอบแทนแก่กรรมกำร
3 ครั้ง แต่กำรพิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรระดับสู งนั้น จะอยู่ภำยใต้กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรและที่
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ประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยคำนึงถึงระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นอุตสำหกรรมเดียวกัน ควำมเหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย
รวมถึงผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั และผลกำรดำเนิ นงำนของผูบ้ ริ หำรแต่ละท่ำน ในปี ที่ผ่ำนมำบริ ษทั ฯ ได้จ่ำยค่ำตอบแทนต่ำง ๆ
ให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ตำมที่กล่ำวไว้แล้วในตำรำงข้ำงต้นและด้ำนล่ำง
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ลาดับ
1
2
3

รายชื่อ
นำยถนอมศักดิ์ โชติกประกำย1
นำยมำโมรุ คูโบต้ำ 2
พลเรื อเอกถมรัตน์ หทโยดม 3

ตาแหน่ ง
กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ

จานวนครั้ง
ที่เข้าร่ วมประชุม
4/4
4/4
4/4
รวม

เบีย้ ประชุม
ประจาปี
20,000
10,000
20,000
50,000

ค่าตอบแทน
ประจาปี **
240,000
100,000
100,000
440,000

่ ถือของงบการเงิน โดยเป็ นผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต
*
มีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชือ
** ค่าตอบแทนประจาปี 2564 จ่ายในปี 2565
1
นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย เข ้าเป็ น ประธานกรรมการตรวจสอบ เมือ
่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 แทน นางทรงศิร ิ สุนทรวิภาต* ทีล
่ าออก (นับการเข ้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนรวมกัน)
2
นายมาโมรุ คูโบต ้า ลาออกจากการเป็ นกรรมการตรวจสอบ เมือ
่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 และ นายทองคูณ แสงธรรมรัตน์* ซึง่ เป็ นผู ้สอบบัญชี เข ้าแทน เมือ
่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
3
พลเรือเอกถมรัตน์ หทโยดม เข ้าเป็ นกรรมการตรวจสอบ เมือ
่ วันที่ 28 เมษายน 2564 แทน นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์ ทีล
่ าออก (นับการเข ้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนรวมกัน)
(มีข ้อมูล/รายละเอียดเกีย
่ วกับกรรมการ ผู ้บริหาร เลขานุการบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 1)

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ :
1) สอบทำนให้บริ ษทั มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ
2) สอบทำนให้บริ ษทั มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่เหมำะสมและ
มีประสิ ทธิ ผล และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็ นชอบในกำรพิจำรณำ
แต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรื อหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
3) สอบทำนให้บ ริ ษทั ปฏิ บัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรั พย์ หรื อ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของงบบริ ษทั
4) พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ำที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และเสนอค่ำตอบแทน
ของบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่ วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5) พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้อกำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้ควำมมัน่ ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
6) จัดทำรำยงำนกำรกำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั ซึ่ งรำยงำน
ดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั
(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริ ษทั
(ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่ วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
(ช) ควำมเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎบัตร (charter)
(ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผูถ้ ือหุ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
7) ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริ ษทั มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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บริษทั วโรปกรณ์ จำกัด (มหำชน)
7.4 ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร/ผู้บริหาร/ผู้มีอานาจควบคุม
ลาดับ
รายชื่อ
1*
2*
3*
4*
5*
6*
7*
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

นำงสรณีย์
นำยไชยยง
นำยสหสีห์
นำยปรำโมทย์
นำงสำววำสนำ
นำงสำวกัญญภัทร
นำยฐตวรรษ
นำยเกษม
นำยประจวบ
นำยพิพฒั น์ 1
นำยคำซูฮิโร 2
นำงสำวประภำ
นำยนวพล
นำยอำณัฐ
นำยชูเกียรติ 1
นำงสำวรัศมี
นำงสำวลภัสรดำ

ดีพนั ธุ์พงษ์
ดีพนั ธุ์พงษ์
ชิตำนนท์
หำญสกุล
สุขสำยันต์
ดีพนั ธุ์พงษ์
จันทร์ศรี
กุศลศิริคุณ
เลือดไทย
เจริ ญเลิศยศ
อิโนอุเอะ
พิศุทธิธำดำ
สิงห์นิล
จัมปำนันท์
แก้วขำ
นนท์ศิริ
สำยคำ

ตาแหน่ ง

ประธำนกรรมกำร
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร / ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบริ หำรและกำรเงิน
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยนิติกรรม สำยนิติกรรม
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญชี สำยบัญชี
ผูอ้ ำนวยกำรสำยกำรตลำดและสนับสนุน สำยกำรตลำดและสนับสนุน
ผูจ้ ดั กำรโรงงำน / สำยโรงงำน
ผช.ผูจ้ ดั กำรโรงงำน ด้ำนวำงแผน คุณภำพและเทคโนโลยีกำรผลิต สำยโรงงำน
ผช.ผูจ้ ดั กำรโรงงำน ด้ำนกำรผลิตและวิศวกรรม สำยโรงงำน
ผช.ผูจ้ ดั กำรโรงงำน ด้ำนกำรเทคโนโลยีกำรผลิต สำยโรงงำน
ที่ปรึ กษำด้ำนเทคนิคอำวุโส สำยโรงงำน
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยจัดซื้อ สำยบริ หำรและสนับสนุน
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยวิศวกรรม สำยโรงงำน
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยผลิต 2 สำยโรงงำน
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยเทคนิคและสนับสนุนกำรผลิต
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกลยุทธ์จดั หำวัตถุดิบและโลจิสติกส์ สำยบริ หำรและสนับสนุน
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยทรัพยำกรมนุษย์ สำยบริ หำรและกำรเงิน

* ลำดับ 1 - 7 : ผูบ้ ริ หำร 4 รำยแรก นับจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
1
ได้รับแต่งตั้งในปี 2564 2 หมดสัญญำตั้งแต่วนั ที่ 26 มกรำคม 2565

ลำดับ 8- 16 : เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริ หำรประจำโรงงำน

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ : บริ หำรงำนภำยในขอบเขตตำมอำนำจหน้ำที่ ที่ คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนดหรื อที่ ได้รับมอบหมำย
ตลอดจนดำเนินงำนต่ำง ๆ อันเป็ นกำรประกอบธุรกิจปกติหรื อเกี่ยวเนื่องกับกำรประกอบธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ และเป็ นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ำทัว่ ไป หรื อเป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ พิจำรณำและอนุมตั ิไว้แล้ว รวมถึงพิจำรณำ
เรื่ องต่ำง ๆ ซึ่ งจะต้องได้รับกำรอนุ มตั ิหรื อควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ตำมข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ หรื อกฎหมำย
ทั้งนี้ อำนำจหน้ำที่ ของประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริ หำร กรรมกำรผูจ้ ัดกำร อยู่ภำยใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมำย กฎ ระเบี ยบ
ข้อบังคับของบริ ษทั ดังนั้น กำรอนุมตั ิรำยกำรที่ทำให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำร หรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง
มีส่วนได้เสี ย หรื ออำจมี ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่น ใดกับ บริ ษัท ฯ จะต้องเสนอต่อที่ ประชุ มคณะกรรมกำร
บริ ษทั ฯ เพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิรำยกำรดังกล่ำว
(มีขอ้ มูล/รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร เลขำนุกำรบริ ษทั ฯ ตำมเอกสำรแนบ 1)
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่ำตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน (ปี 2564)
(ก) ค่ ำตอบแทนรวมของกรรมกำรบริ ษ ัท ฯ ทุ ก คน (ค่ ำเบี้ ยประชุ ม และบ ำเหน็ จ กรรมกำร กับ ค่ ำเบี้ ยประชุ ม และ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบทั้งหมด) รวม 11 คน เป็ นเงิน 0.71 ล้ำนบำท (ดูรำยละเอียดในตำรำงใน หัวข้อ 7.2)
(ข) ค่ำตอบแทนรวมและจำนวนรำยของกรรมกำรบริ หำร/ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ทุกคน (เงินเดือน, โบนัส) รวม 7 คน (เฉพำะ
ผูบ้ ริ หำร 4 รำยแรก นับจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร (CEO) ดูรำยละเอียดในตำรำงใน หัวข้อ 7.4) เป็ นเงิน 16.53 ล้ำนบำท
(2) ค่ำตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่เงิน
- รถประจำแหน่งของผูบ้ ริ หำร
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7.5 ข้ อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
ในปี 2564 บริ ษทั ฯ มีจำนวนพนักงำนและพนักงำนของผูร้ ับช่วงเหมำทั้งหมด 309 คน แบ่งเป็ น ชำย 235 คน คิดเป็ นสัดส่วน
76% (รวมผูพ้ ิกำร 3 คน) และ หญิง 73 คน คิดเป็ นสัดส่ วน 24% (รวมผูพ้ ิกำร 1 คน) โดยมีผลตอบแทนของพนักงำนรวมทั้งหมดเป็ น
เงิน 135.11 ล้ำนบำท ประกอบด้วย เงินเดือน ค่ำแรง เงินประกันสังคม เงินกองทุนทดแทน สวัสดิกำร เงินโบนัสฯ
นโยบำยในกำรพัฒนำพนักงำน นอกจำกบริ ษทั จะได้รับกำรรับรองระบบบริ หำรคุณภำพ ISO 9001 : 2015 ซึ่งครอบคลุมกำร
บริ หำรงำนโดยรวม และกำรนำโครงกำรพัฒนำควำมเจริ ญก้ำวหน้ำในงำนและกำรวำงผังทดแทนตำแหน่งมำใช้เพื่อให้พนักงำนมีควำม
กระตือรื อร้นในกำรทำงำนสำมำรถเห็นควำมก้ำวหน้ำในอนำคตของตนเองได้แล้ว บริ ษทั ฯ ยังได้ผำ่ นกำรรับรองมำตรฐำนระบบกำร
จัดกำรสิ่ งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 อบรบพัฒนำผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทั้งภำยในสถำนที่และภำยนอกในเรื่ องต่ำง ๆ เช่น
• อบรมเรื่ องธุรกิจกับสิ ทธิมนุษยชนและแนวทำงกำรกรอกข้อมูลด้ำนสิ ทธิมนุษยชน
• กำรสัมมนำแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กำรยกระดับโรงงำนอุตสำหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่ำต่อสังคม ภำยใต้ โครงกำรยกระดับ
และพัฒนำโรงงำนอุตสำหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่ำต่อสังคม (Eco Factory plus Social Value: Eco Factory +SV) ในพื้นที่
เป้ ำหมำย 15 จังหวัด กับ กำรให้คำปรึ กษำตำมเกณฑ์โรงงำนอุตสำหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่ำต่อสังคม” ภำยใต้ โครงกำร
พัฒนำและเพิ่มเติมฐำนข้อมูลตัวชี้วดั กำรเป็ นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศสู่อุตสำหกรรม 4.0
ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ
- เป้ ำหมำยกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม
– ระดับควำมเป็ นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ
- ควำมหมำยและกรอบแนวคิดของโรงงำนอุตสำหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่ำต่อสังคม
– ตัวชี้วดั ควำมเป็ นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศที่เกี่ยวข้องกับโรงงำนอุตสำหกรรม
-แนวทำงกำรยกระดับและพัฒนำโรงงำนอุตสำหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่ำต่อสังคม
-แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้แนวกำรยกระดับและพัฒนำโรงงำนอุตสำหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่ำต่อสังคมระหว่ำงโรงงำนต้นแบบกับผูเ้ ชี่ยวชำญ
ทฤษฎีหรื อองค์ควำมรู ้ที่เกี่ยวข้องกับกำรยกระดับและพัฒนำโรงงำนอุตสำหกรรม เชิงนิเวศที่มีคณ
ุ ค่ำต่อสังคม
- ด้ำนสิ่ งแวดล้อม
- ด้ำนควำมปลอดภัย
- ด้ำนกำรบริ หำรจัดกำรทรัพยำกร
- ด้ำนพลังงำน
- ด้ำนสำรเคมีอนั ตรำยหรื อวัตถุอนั ตรำย
แนวทำงกำรยกระดับและพัฒนำโรงงำนอุตสำหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่ำต่อสังคม
- กำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย
- กำรบริ กำรจัดกำรสำรเคมีอนั ตรำยหรื อวัตถุอนั ตรำย
แนวทำกำรยกระดับและพัฒนำโรงงำนอุตสำหกรรมเชิงนิเวศที่มีคณ
ุ ค่ำต่อสังคม
- กำรนำกำกของเสี ยกลับมำใช้ใหม่
- กำรบริ หำรจัดกำรคุณภำพอำกำศที่ปล่อยจำกโรงงำนให้เป็ นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
- กำรบริ หำรจัดกำรคุณภำพน้ ำทิง้ ของโรงงำนให้เป็ นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
- ควำมปลอดภัย
- สิ่ งแวดล้อม
- กำรจัดกำรพลังงำน
- กำรบริ หำรจักกำรทรัพยำกร
- กำรดำเนินกำรด้ำนชุมชน
62

บริษทั วโรปกรณ์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 One Report 2564

- กำรผลิตและกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสี เขียว
- มำตรกำรลดต้นทุนหรื อเพิ่มประสิ ทธิภำพกำรขนส่งและโลจิสติกส์
- กำรปล่อยก๊ำซเรื อนกระจก
• กำรตรวจคัดกรองกำรติดเชื้อโควิด 19 ในโรงงำนอุตสำหกรรมด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK)
• SD Professional Sharing 3/2021: Climate Change ควำมเสี่ ยงที่ธุรกิจไม่ควรมองข้ำม และกำรรำยงำนก๊ำซเรื อนกระจกใน
One Report
• Deep Dive into Climate Related Disclosures
• Climate Risk Management and Climate Scenario Analysis
• หลักสู ตร “กำรจัดทำรำยงำนกำรปล่อยก๊ำซเรื อนกระจก เพื่อควำมยัง่ ยืนของธุรกิจ”
• หัวข้อ “โลกเปลี่ยน ธุรกิจปรับ: ควำมหลำกหลำย และควำมเท่ำเทียม เข็มทิศสู่กำรเติบโตที่ยงั่ ยืน”
• ให้กลไกตลำดทุนเกื้อหนุนผูพ้ ิกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพ
• หลักสูตรกำรรำยงำนควำมยัง่ ยืนตำมกลุ่มอุตสำหกรรม
• หัวข้อ “Sustainability, ESG and a company’s reporting (แนวคิดควำมยัง่ ยืนขององค์กรกับกำรจัดทำข้อมูลเพื่อกำรรำยงำน)”
• เตรี ยมควำมพร้อมสำหรับกำรจัดทำรำยงำนกำรปล่อยก๊ำซเรื อนกระจกสำหรับบริ ษทั จดทะเบียน
• ธุรกิจกับสิ ทธิมนุษยชน สำหรับบริ ษทั จดทะเบียน และภำคธุรกิจในตลำดทุนไทย
• ESG Risk & Investment for Asset Managers and Market Participants
• กำรจัดทำระบบกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อมและระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน สำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมในพื้นที่ส่วนภูมิภำค
• นโยบำยเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจคำร์บอนต่ำ : ร่ วมส่งเสริ มนโยบำยกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศและเป้ ำหมำย Carbon Neutrality ของไทย
• ระบบกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อมสำหรับโรงงำนอุตสำหกรรม (EMS-DIW)
• โครงกำรส่งเสริ มโรงงำนอุตสำหกรรมให้มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่ำงยัง่ ยืน (CSR-DIW) (ภำยใต้ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรพัฒนำและยกระดับเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ)
• กำรปรับปรุ งประสิทธิภำพกำรจัดกำรพลังงำนในระบบอำกำศอัด
• คณะกรรมกำรควำมปลอดภัยฯ (คปอ.)
• เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนระดับบริ หำร
• ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนและกำรใช้ปั่นจัน่
• ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนกับสำรเคมีและตอบโต้กรณี ฉุกเฉิน
• มำตรฐำนควำมปลอดภัยสำหรับหม้อน้ ำ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็ นสื่ อนำควำมร้อนภำชนะควำมดัน ภำชนะบรรจุก๊ำซทนควำมร้อน
• ทบทวนกำรทำงำนในที่อบั อำกำศ
• Mindset กำรบริ หำรจัดกำรในภำวะวิกฤต2
• ผูจ้ ดั กำรสิ่ งแวดล้อม
• ผูป้ ฏิบตั ิงำนประจำระบบกำจัดกำกมลพิษอุตสำหกรรม
• กฎหมำยสิ่ งแวดล้อม
• ข้อกำหนด ISO 9001:2015
• กำรควบคุมกระบวนกำรผลิตด้วยสถิติ
• กำรสอบเทียบเครื่ องมือวัด
• Problem Solving by 8D
• WI-E--0132 ขั้นตอนกำรเปิ ด Purchase Requistion (PR)
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• กำรจัดทำเอกสำร ISO
• เรำมำรู ้จกั Fin-Stock กันเถอะ
• WI-P-0002 กำรควบคุมกระบวนกำรหลอมอลูมิเนียม
• WI-P-0084 กำรเขียนเบอร์คอยล์
• WI-P-0085 กำรควบคุมเศษ Scrap /SOW
7.6 ข้ อมูลสาคัญอืน่ ๆ
7.6.1 รำยชื่อผูท้ ี่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี เลขำนุกำรบริ ษทั หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน
หรื อผูต้ รวจสอบภำยในที่ว่ำจ้ำงจำกภำยนอก หัวหน้ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของบริ ษทั (compliance) พร้อมทั้งแนบข้อมูลของ
บุคคลดังกล่ำวที่ได้รับมอบหมำยในเอกสำรแนบด้วย
ผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี
• นำงสำววำสนำ สุ ขสำยันต์ ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญชี สำยบัญชี wassana@varo.thai.com
(มีขอ้ มูล/รำยละเอียดเกี่ยวกับผูท้ ี่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี ตำมเอกสำรแนบ 1)
เลขานุการบริษัทฯ
• นำยปรำโมทย์ หำญสกุล pramot@varo.thai.com
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ได้มีม ติแต่งตั้ง นำงสรณี ย ์ ดีพนั ธุ์พงษ์ กรรมกำรของบริ ษทั ฯ ดำรงตำแหน่ งเลขำนุ กำรบริ ษทั ฯ
ด้วยตั้งแต่วนั ที่ 11 สิ งหำคม 2551 และพ้นจำกหน้ำที่ เมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2563 โดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นำย
ปรำโมทย์ หำญสกุล ดำรงตำแหน่งเลขำนุกำรบริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 9 มีนำคม 2563 แทน
(มีขอ้ มูล/รำยละเอียดเกี่ยวกับ เลขำนุกำรบริ ษทั ฯ ตำมเอกสำรแนบ 1)
หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน / ผู้ตรวจสอบภายในที่ว่าจ้ างจากภายนอก เป็ นการใช้ บริ การหน่ วยงานภายนอกบริ ษัท (outsource)
• นำงสำวฤทัยชนก สุ ภำพงษ์ จำก บริ ษทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จำกัด
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ เห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอให้ใช้บริ กำรหน่วยงำนภำยนอกบริ ษทั (outsource)
คือ บริ ษทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จำกัด ตั้งแต่วนั ที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564 เป็ นต้นไป
หัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท (compliance)
-

7.6.2 หัวหน้ำงำนนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลเพือ่ กำรติดต่อ
7.6.3 ค่ำตอบแทนที่ผสู ้ อบบัญชี สำนักงำนสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด
(1) ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (Audit fee) ที่บริ ษทั ได้จ่ำยให้แก่นำงสำววธู ขยันกำรนำวี ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต
เลขที่ 5423 สังกัด บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด ในรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 รวมเป็ นเงิน 1,250,000 บำท
(บริ ษทั ฯ ได้รับส่วนลดเนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 จำนวน 60,000 บำท) คงเหลือ 1,190,000 บำท
(2) ค่ำบริ กำรอื่น (non-audit fee) เรี ยกเก็บเท่ำที่จำเป็ นตำมที่จ่ำยจริ ง เช่น ค่ำเดินทำง ค่ำที่พกั แต่ไม่เกิน 120,000 บำท
ซึ่งเป็ นไปตำมธรรมเนียมปฏิบตั ิโดยทัว่ ไป
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8. รายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้ านการกากับดูแลกิจการ
8.1 สรุ ปผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรในรอบปี ที่ผำ่ นมำ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ มีบทบำทสำคัญในกำรกำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ที่นำไปสู่ กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน กำรสร้ำงวัฒนธรรมและค่ำนิยมองค์กร รวมถึงกำรเพิ่มประสิ ทธิภำพกำรกำกับดูแลควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน
และกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงขององค์กร กำรให้ควำมเห็นอื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำองค์กร
8.1.1 กำรสรรหำ พัฒนำ และประเมินผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
แต่ ในปลำยปี 2550 คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ฯ ได้แ ต่ งตั้ง และมอบหมำยให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ ำที่ เป็ น
คณะอนุกรรมกำรสรรหำ และ คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน เพื่อทำหน้ำที่ดงั กล่ำวตำมที่ได้รับมอบหมำยอีกด้วย มีหน้ำที่
รับผิดชอบในกำรพิจำรณำคัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมตำมนโยบำยของบริ ษทั ฯ และเป็ นผูเ้ สนอชื่อผูท้ ี่มี
คุณสมบัติเหมำะสม และเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อขอควำมเห็นชอบจำกรรมกำร จำกนั้นจะนำเสนอรำยชื่ อ
กรรมกำรดังกล่ำวต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นผูเ้ ลือกตั้งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์ต่อไป
บริ ษ ัท ฯ ไม่ มี ค ณะกรรมกำรสรรหำ เมื่ อ ปลำยปี 2550 คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ฯ ได้มี ม ติ แ ต่ งตั้ง และมอบหมำยให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ำที่ เป็ นคณะอนุ กรรมกำรสรรหำ และคณะอนุ กรรมกำรพิ จำรณำค่ ำตอบแทน ในปี ที่ ผ่ำนมำ
คณะอนุกรรมกำรฯ ได้ทำกำรประชุม 3 ครั้ง เพื่อพิจำรณำดำเนินกำรสรรหำ คัดเลือก กลัน่ กรอง บุคคลผูม้ ีคุณสมบัติเหมำะสมตำม
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ที่จะแต่งตั้งให้เป็ นกรรมกำร แล้วนำเสนอรำยชื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ และประธำนกรรมกำรจะเป็ น
ผูเ้ สนอรำยชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นกรรมกำร ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของจำนวนหุ้นที่มำประชุม และออก
เสี ยงลงคะแนนพิจำรณำอนุ มัติ ทั้งนี้ คณะกรรมกำรสรรหำได้เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ื อหุ้ นมี ส่วนร่ วมในกำรเสนอชื่ อกรรมกำรที่ มี
คุณสมบัติเหมำะสมด้วย โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีกำรดังต่อไปนี้
การแต่ งตั้ง : ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรดังต่อไปนี้
1) ผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสี ยง = 1 หุ้น ต่อ 1 เสี ยง
2) ผูถ้ ือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้งั หมดตำม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลำย
คนเป็ นกรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุ ดตำมลำดับลงมำเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมกำร = จำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรื อ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี บุคคลซึ่ งได้รับกำรเลือกตั้งในลำดับลงมำมีคะแนนเสี ยงเท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรที่
จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธำนเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขำดนอกจำกนี้ในกรณี ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลง
เพรำะเหตุอื่น นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระตำมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กำหนดให้คณะกรรมกำรเลือกบุคคลใดบุคคล
หนึ่ งซึ่ งมีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริ ษทั มหำชนจำกัด เข้ำเป็ นกรรมกำรแทนในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป
ส่ วนในกำรสรรหำผูบ้ ริ หำรระดับสู ง คณะกรรมกำรบริ หำรจะเป็ นผูพ้ ิจำรณำเบื้ องต้น เพื่อกลัน่ กรอง สรรหำ บุคคลที่ มี
คุณสมบัติเหมำะสม มีทักษะ ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ควำมชำนำญ ประสบกำรณ์ เฉพำะด้ำน มีควำมเข้ำใจในกำรดำเนิ นธุ รกิจของ
บริ ษทั ฯ เป็ นอย่ำงดี และสำมำรถบริ หำรงำนให้บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้ ำหมำย ที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ กำหนดไว้ได้ แล้วนำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ ำตอบแทนพิ จำรณำคัดเลื อ กผูท้ ี่ มี ค วำมเหมำะสมในด้ำนควำมรู ้ ประสบกำรณ์ และควำม
เชี่ยวชำญ กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ เพื่อนำเสนอรำยชื่อต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ และ/หรื อ ที่ประชุมผู ้
ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งต่อไป
คณะกรรมกำรจัด ให้ มี กำรประเมิ น ผลงำนของคณะกรรมกำรบริ ษ ัท ฯ คณะกรรมกำรชุ ด ย่อ ย กำรประเมิ น ตนเอง
รำยบุคคล โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรของฝ่ ำยพัฒนำธรรมำภิบำลเพื่อตลำดทุน ตลำดหลักทรัพย์ฯ
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แบบประเมินผลของคณะกรรมกำร มุ่ง เน้นกำรนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์ เพื่อกำรปรับปรุ งกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำร โดยมีเกณฑ์กำรประเมินผล ดังนี้
0 = ไม่มีกำรดำ เนินกำรในเรื่ องนั้น
1 = มีกำรดำเนินกำรในเรื่ องนั้นเล็กน้อย
2 = มีกำรดำ เนินกำรในเรื่ องนั้นพอสมควร
3 = มีกำรดำ เนินกำรในเรื่ องนั้นดี
4 = มีกำรดำ เนินกำรในเรื่ องนั้นอย่ำงดีเยี่ยม
แบบประเมินผลคณะกรรมกำร ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก คือ 1) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร 2) กำร
ประชุมคณะกรรมกำร 3) บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 4) เรื่ องอื่น ๆ
สรุ ปผลกำรประเมินผลคณะกรรมกำร ในภำพรวม 4 หัวข้อ เห็นว่ำกำรดำเนินกำรส่วนใหญ่จดั ทำได้ดีค่อนข้ำงมำก
สรุ ปผลกำรประเมินคณะกรรมกำรตรวจสอบ เห็นว่ำกำรดำเนินกำรอยูใ่ นเกณฑ์ดีเยี่ยม
8.1.2 กำรเข้ำร่ วมประชุมและกำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรรำยบุคคล
(ได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหัวข้อ 7.2 - 7.3)
8.1.3 กำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ย่อยและ/หรื อบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ฯ ไม่มีบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
8.1.4 กำรติดตำมให้มีกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยและแนวปฏิบตั ิในกำรกำกับดูแลกิจกำร
บริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญในเรื่ องกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยได้กำหนดจรรยำบรรณ/นโยบำยและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
ไว้ในจรรยำบรรณธุรกิจ และ หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี Corporate Governance Code (CG Code) พร้อมทั้งส่งเสริ มให้เกิดกำร
ปฏิบตั ิอย่ำงแท้จริ งเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมัน่ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยมีกำรติดตำมเพื่อให้เกิดกำรปฏิบตั ิตำมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
และได้โดยได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหัวข้อ 6
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ได้ติดตำมเพือ่ ให้เกิดกำรปฏิบตั ิตำมกำรกำ กับดูแลกิจกำรที่ดีอีก 4 ประเด็น ดังนี้
(1) กำรป้ องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
บริ ษทั ฯ ได้กำหนดจรรยำบรรณ/นโยบำยว่ำคณะกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนจะต้องปฏิบตั ิหน้ำที่เพื่อผลประโยชน์
สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ กรณี ที่บุคคลใดมีส่วนได้เสี ยหรื อมีส่วนเกี่ยวข้องในรำยกำรที่พิจำรณำจะต้องแจ้งให้หน่วยงำนที่ดูแลทรำบและ
ไม่ร่วมพิจำรณำกำรทำธุรกรรม ในปี ที่ผ่ำนมำ กรณี ที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหัวข้อที่ 9
รำยกำรระหว่ำงกัน
(2) กำรใช้ขอ้ มูลภำยในเพื่อแสวงหำผลประโยชน์
บริ ษทั ฯ มีจรรยำบรรณ/นโยบำยและวิธีกำรดูแลผูบ้ ริ หำรในกำรนำข้อมูลภำยในของบริ ษทั ฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
หรื อเพื่อกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ โดยกำหนดให้ผูบ้ ริ หำรรำยงำนกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ตำมที่กฎหมำยกำหนดและตำมหลักกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี ได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหัวข้อที่ 6 เพรำะหำกกำรถือครองหลักทรัพย์มีกำรเคลื่อนไหว ก็จะสำมำรถเป็ นเครื่ องบ่งชี้ถึงควำม
สุ จริ ตได้และที่ผ่ำนมำไม่มีกำรเคลื่อนไหวของกำรถือครองหลักทรัพย์หรื อปรำกฏว่ำมีผบู ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ นำข้อมูลภำยในไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนแต่ประกำรใด
(3) กำรต่อต้ำนทุจริ ตคอร์รัปชัน่
บริ ษทั ฯ มีจรรยำบรรณ/นโยบำยดำเนิ นกำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำย และสนับสนุ นให้พนักงำนของบริ ษทั ปฏิบตั ิงำน
อย่ำงมีคุณธรรม จริ ยธรรม รวมถึงส่ งเสริ มให้คู่คำ้ ของบริ ษทั ฯ ดำเนินธุ รกิจให้ถูกต้อง มีควำมโปร่ งใสด้วยเช่นกัน พร้อมกับกำร
สร้ำงจิตสำนึก ค่ำนิยม ทัศนคติที่ถูกต้องในทุกระดับ จัดให้มีกำรตรวจสอบถ่วงดุล และระบบควบคุมภำยในที่มีประสิ ทธิภำพ ไม่มี
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ผลประโยชน์ทบั ซ้อน เพื่อให้จรรยำบรรณ/นโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษทั ฯ ได้รับกำรปฏิบตั ิอย่ำงเป็ นรู ปธรรม
และให้ถือเป็ นระเบียบข้อบังคับกำรทำงำนของบริ ษทั ฯ ที่พนักงำนทุกคนต้องปฏิบตั ิ
นอกจำกนี้ บริ ษ ัท ฯ ได้ร่วมประกำศเจตนำรมณ์ เป็ นแนวร่ วมปฏิ บัติ ข องภำคเอกชนไทยในกำรต่ อ ต้ำนกำรทุ จ ริ ต
(Collective Action Coalition: CAC) ซึ่ งเป็ นควำมร่ วมมือของ 8 องค์กรชั้นนำ อันได้แก่ สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั
ไทยหอกำรค้ำไทย หอกำรค้ำนำนำชำติ สมำคมบริ ษ ัท จดทะเบี ยนไทยสมำคมธนำคำรไทย สภำธุ ร กิ จ ตลำดทุ น ไทย สภำ
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย และสภำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกำยน 2564 โดยบริ ษทั ฯ มี
ระยะเวลำ 18 เดือน ในกำรจัดทำแบบประเมิ นและปรับปรุ งระบบเพื่อยื่นขอรั บรองกับ CAC และให้ ได้รับใบรับรองกำรเป็ น
สมำชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริ ต (CAC) จำกคณะกรรมกำรแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยใน
กำรต่อต้ำนทุจริ ต ที่ให้กำรรับรองว่ำบริ ษทั ฯ ผ่ำนกระบวนกำรประเมินตนเอง ว่ำมีนโยบำยและมีแนวปฏิบตั ิรวมถึงมำตรกำรต่ำง
ๆ เพื่อป้ องกันกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ภำยในองค์กรครบถ้วนตำมเกณฑ์ที่ CAC กำหนด
บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงำนกำรจัดแบบประเมินตนเองและปรับปรุ งระบบเพื่อต่อต้ำน โดยให้ทุกหน่วยงำนได้มีส่วน
ร่ วมแสดงควำมคิดเห็น รวมทั้งกำหนดแนวปฏิบตั ิและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชั่น เพื่อใช้เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิ
ภำยในบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ กำหนดให้มีช่องทำงกำรร้องเรี ยนหรื อกำรแจ้งเบำะแสจำกกำรกระทำผิดกฎหมำย จรรยำบรรณ นโยบำยต่อต้ำน
กำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ พฤติกรรมที่อำจส่อถึงกำรทุจริ ต หรื อประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ซึ่ งรวมถึงพนักงำนผูบ้ ริ หำร และ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ผ่ำนระบบรับข้อร้องเรี ยนและแจ้งเบำะแส (Whistleblower) นอกเหนือจำกกำรแจ้งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรผ่ำนทำง
e-mail จดหมำย หรื อกล่องรับฟังควำมคิดเห็น หำกพบเห็นกำรฝ่ ำฝื นกำรปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่กฎหมำยกำหนด กำร
กระทำผิดในเรื่ องกำรกำกับดูแลที่ดี กำรกระทำทุจริ ตคอร์ รัปชั่น หรื อพบเห็นกำรกระทำที่ผิดจรรยำบรรณและนโยบำยต่อต้ำน
คอร์รัปชัน่ ของบริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ สำนักงำนตรวจสอบภำยในจะมี กำรประเมิน ติดตำมกำรกำกับดูแลที่ ดี กำรปฏิ บัติตำมจรรยำบรรณ และ
นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชัน่ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
(4) กำรแจ้งเบำะแส (Whistleblowing)
เพื่อให้กำรดำเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่ำงถูกต้อง เหมำะสม ยุติธรรม และตรวจสอบได้ บริ ษทั ฯ จึงได้กำหนด
จรรยำบรรณ/นโยบำยให้มีช่องทำงกำรร้องเรี ยนหรื อกำรแจ้งเบำะแส จำกกำรกระทำผิดกฎหมำย จรรยำบรรณ/นโยบำยต่อต้ำนกำร
ทุจริ ตคอร์ รัปชั่น หรื อพฤติกรรมที่ อำจส่ งผลถึงกำรทุจริ ตหรื อประพฤติ มิชอบของบุคคลในองค์กร บุคคลใดหำกพบเห็ นกำร
กระทำที่เข้ำข่ำยกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อส่ อไปในทำงทุจริ ตที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ต้องไม่ละเลย
หรื อเพิกเฉยต่อพฤติ กรรมดังกล่ำว ควรแจ้งโดยผ่ำนช่องทำงกำรรับเรื่ องไว้ โดยได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหัวข้อที่ 6 หัวข้อย่อย 12.
จรรยาบรรณว่าด้วยการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ การแจ้งเบาะแสและการร้องเรี ยน
8.2 รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบในรอบปี ที่ผำ่ นมำ
8.2.1 จำนวนครั้งกำรประชุมและกำรเข้ำประชุมของกรรมกำรตรวจสอบรำยบุคคล ได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหัวข้อ 7.3
8.2.2 ผลกำรปฏิ บัติ ห น้ ำที่ ข องคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้เปิ ดเผยไว้แ ล้วในหั วข้อ เอกสำรแนบ เอกสำรแนบ 6 รำยงำน
คณะกรรมกำร
8.3 สรุ ปผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น ๆ
8.3.1 จำนวนครั้งกำรประชุมและกำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรชุดย่อยรำยบุคคล
8.3.2 ผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยดังกล่ำวที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยจำนวนครั้งกำรประชุมและกำรเข้ำประชุม กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริ ษทั ฯ
ซึ่งมีเพียงชุดเดียว คือ คณะกรรมกำรตรวจสอบ ที่ทำหน้ำที่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนด้วย ในหัวข้อที่ 8.1.1
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
9.1 การควบคุมภายใน
นอกจำกกรรมกำรบริ ษ ัท ฯ กรรมกำรบริ หำร ผูบ้ ริ หำร จะบริ หำรงำนและควบคุ ม ภำยในระดับหนึ่ งแล้ว บริ ษ ัทฯ ยังมี
คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่ งมีควำมเป็ นอิสระรวม 3 ท่ำน โดยมีกรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒิดำ้ นบัญชีเป็ นประธำน กับมีผตู ้ รวจสอบภำยใน
ที่ว่ำจ้ำงจำกภำยนอก โดยเป็ นกำรใช้บริ กำรหน่วยงำนภำยนอกบริ ษทั (outsource) จำก บริ ษทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จำกัด
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบและผูต้ รวจสอบภำยในได้ดำเนินกำรตรวจสอบ กำกับดูแล โดยตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน สอบถำมข้อมูล
จำกฝ่ ำยบริ หำร ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง รวมถึงเข้ำร่ วมประชุมปรึ กษำหำรื อ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นร่ วมกับฝ่ ำยจัดกำร ผูส้ อบบัญชี เกี่ยวกับควำม
ถูกต้อง ครบถ้วน และควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน กำรบันทึกบัญชีของฝ่ ำยต่ำง ๆ เอกสำรสำคัญทำงบัญชี ระบบภำษีอำกร รำยงำน
กำรเสี ยภำษี ภำษีซ้ื อ-ภำษีขำย ควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกกำรควบคุมภำยใน-ลูกหนี้กำรค้ำ ระบบกำรควบคุมภำยในของแผนกต่ำง ๆ ตัวเลข
ทำงบัญชีที่มีควำมเชื่อมโยงกัน มำตรฐำนบัญชีที่แก้ไขใหม่ ฯลฯ ซึ่ งผลกำรตรวจสอบจำกสภำพโดยรวมแล้วอยู่ในระดับที่ดี เป็ นที่น่ำ
พอใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ (ได้เปิ ดไว้แล้วใน หัวข้อ เอกสำรแนบ 6 รำยงำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ) ส่ งผลให้รำยงำน
ทำงกำรเงินมีควำมถูกต้องครบถ้วน และเชื่ อถือได้ ดังนั้น คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ จึ งเห็ นว่ำระบบกำรควบคุมภำยใน ตลอดจนกำร
ติดตำมกำกับดูแลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯ มีควำมเพียงพอและเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบนั โดยไม่ปรำกฏว่ำมีผบู ้ ริ หำรของ
บริ ษทั ฯ นำทรัพย์สินของบริ ษทั ไปใช้โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอำนำจ
บริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี ซึ่ งเป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ด้วยกำรปฏิบตั ิงำนในหน้ำที่ต่ำง ๆ ด้วยควำมโปร่ งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ และมีกลไกกำรถ่วงดุลอำนำจ สำมำรถตรวจสอบได้ อัน
จะน ำไปสู่ ประโยชน์ สูงสุ ด ต่อผูถ้ ื อหุ้ น พนักงำน และผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องทุ กฝ่ ำย โดยคณะกรรมกำรบริ ษ ัท ฯ ได้ม อบหมำยให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบทำหน้ำที่สอบทำนให้บริ ษทั ฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบ
ภำยใน (Internal Audit) ที่ดี ตลอดจนสอบทำนกำรปฏิบตั ิงำนของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิ ทธิ ภำพ เพื่อให้
มั่น ใจว่ำบริ ษ ัท มี ระบบกำรดำเนิ น ธุ รกิ จที่ สอดคล้อ งกับ แนวทำงของตลำดหลักทรั พ ย์ฯ และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
9.1.1 ควำมเพียงพอและควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั
9.1.2 ข้อบกพร่ องเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยใน
จำกกำรเข้ำตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภำยในบริ ษทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิ ติ จำกัด จำกหน่ วยงำนภำยนอกบริ ษทั
(outsource) ได้สอบทำนและประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริ ษทั ฯ และกำรทดสอบกำรปฏิบตั ิงำนตำม
ระบบควบคุมภำยในของบริ ษทั ฯ มีขอ้ สังเกตที่พบจำกกำรสอบทำน และมีควำมคืบหน้ำในกำรดำเนิ นกำรติดตำมแก้ไขหลำน
เรื่ อง ทั้งนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบรำยงำนผลกำรสอบทำนและประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน และ
ได้แจ้งให้ฝ่ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯ รับทรำบและดำเนินกำรปรับปรุ งแก้ไขประเด็นข้อสังเกตที่พบจำกกำรตรวจสอบ ซึ่ งประเด็น
ดังกล่ำวที่พบมีควำมเสี่ ยงอยูใ่ นหลำยระดับกลำง คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงพิจำรณำเบื้องต้น ระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั
ฯ ยังอยูใ่ นระดับที่เหมำะสมยอมรับได้
9.1.3 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบในกรณี ที่มีควำมเห็นแตกต่ำงไปจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ หรื อผูส้ อบ
บัญชีมีขอ้ สังเกตเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน
- ไม่มี –
9.1.4 ควำมเห็ น ของคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ ำ ได้ดู แ ลให้ ผูด้ ำรงต ำแหน่ ง หั วหน้ ำงำนตรวจสอบภำยในมี วุฒิ กำรศึ ก ษำ
ประสบกำรณ์ กำรอบรม ที่เหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
บริ ษทั ฯ ได้ใช้บริ กำรหน่วยงำนภำยนอกบริ ษทั (outsource) จำก บริ ษทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จำกัด ให้ทำหน้ำที่ผู ้
ตรวจสอบภำยในให้กบั บริ ษทั ฯ ซึ่ งผ่ำนกำรกลัน่ กรองจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรเสนอให้ใช้บริ กำร โดยผูใ้ ห้บริ กำรมี
คุณสมบัติเหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ ตำมที่ได้เปิ ดเผยไว้แล้ว ในหัวข้อ เอกสำรแนบ 3
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บริษทั วโรปกรณ์ จำกัด (มหำชน)
9.1.5 กำรแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ำยผูด้ ำรงตำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน
- ไม่มี –

9.2 รายการระหว่ างกัน
หน่ วย : ล้ านบาท

(ณ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563)

2564

รายการระหว่างกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษทั โลหกำร
ไทย จำกัด

Mitsubishi
Aluminum Co.,
Ltd.

ลักษณะรายการ

ความสั มพันธ์

บริ ษทั ฯ เช่ ำอำคำรพื้นที่ 250 ตำรำงเมตร เพื่อใช้
เป็ นที่ ต้ ัง ส ำนั ก งำนของบริ ษ ัท อำยุ สั ญ ญำเช่ ำ
ครำวละ 1 ปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ใน
อัตรำค่ำเช่ำเดือนละ 10,000 บำท และผูเ้ ช่ำมีสิทธิ
ในกำรต่อสัญญำเมื่อครบกำหนดเมื่อแจ้งเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษร ซึ่งเป็ นไปตำมกำรดำเนินธุรกิจปกติ
และเงื่ อ นไขกำรค้ำ โดยทั่ว ไปที่ ต กลงกั น แต่
บริ ษ ัท ฯ ได้ รั บ การยกเว้น การเรี ย กเก็ บ ค่ า เช่ า
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
สัญญำรับควำมช่วยเหลือทำงเทคนิ ค (Technical
Assistance Agreement) ตั้งแต่ว นั ที่ 27 มกรำคม
2560 รวมระยะเวลำ 5 ปี โดยมีรำยละเอียดดังนี้
- ค่ำสิ ทธิรำยเดือน (Fixed Monthly Royalties)
จ่ำยเดื อนละ 500,000 บำท ต่อกำรส่ งวิศวกร 2
คน มำประจำที่บริ ษทั ฯ (ยังไม่รวมเงินเดือนและ
สวัสดิกำรอื่น ๆ) ตรำบเท่ำที่ยงั คงทำงำนที่บริ ษทั
ฯ
- ค่ำสิ ทธิต่อเนื่อง (Running Royalty)
จ่ ำ ยเป็ นรำยครึ่ งปี (Semi-annual period) โดย
แบ่งเป็ น
1) แผ่นอลูมิ เนี ยมสำหรับระบำยควำมร้ อนชนิ ด
ใหม่ ส ำหรั บ สั ญ ญำฉบั บ นี้ (New Fin stock for
heat exchangers) อยู่ ที่ 1- 6% ของ Roll Margin
โด ย แ ป รผั น ต ำม ป ริ ม ำณ รำค ำข ำย แ ล ะ
ประสิ ทธิ ผ ลของกำรผลิ ต (yield) ตลอดอำยุ
สั ญ ญำ 5 ปี นั บ จำกมี ก ำรขำยครั้ งแรก ยกเว้น
สิ นค้ำชนิ ดหนึ่ งที่จะเริ่ มนับจำกวันที่ 23 เมษำยน
2559 ไปอีก 5 ปี และจะจ่ำยตำมอัตรำข้ำงต้นตั้งแต่
วันที่ 27 ธันวำคม 2559
2) แผ่นอลูมิเนี ยมสำหรับเครื่ องปรับอำกำศชนิ ด
ใหม่สำหรับสัญ ญำฉบับนี้ (New fin stock for air
conditions) ตำมที่คู่สัญญำจะตกลงกัน แต่ไม่เกิ น
4.5% ของ Roll Margin
3) ผลิตภัณฑ์ชนิ ดใหม่อื่น ๆสำหรับสัญญำฉบับ
นี้ (Other New products) (ถ้ำมี) ตำมที่คู่สัญญำจะ
ตกลงร่ วมกัน แต่ไม่เกิน 6% ของ Roll Margin

เป็ นผูถ้ ือหุ้นใหญ่ของบริ ษทั ฯ โดยถือหุ้น
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 41.89 ของจำนวน
หุ้นทั้งหมดของบริ ษทั ฯ

เป็ นผูถ้ ือหุ้นใหญ่ของบริ ษทั ฯ โดยถือหุ้น
คิ ด เป็ น สั ดส่ วน ร้ อ ยละ 13.39 ข อง
จำนวนหุ้นทั้งหมดของบริ ษทั ฯ และเป็ น
บริ ษ ัทในกลุ่ ม Mitsubishi Group ซึ่ ง ถื อ
หุ้ น ใน บ ริ ษั ท ฯ รวม ทั้ งสิ้ น คิ ด เป็ น
สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 20.09 ของจ ำนวนหุ้ น
ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ

2563

มูลค่ า
รายการ
-

ยอดค้ าง

3.00

-

3.00

-

0.35

0.35
ยกมำ
0.25

0.25

0.25

-

มูลค่ า ยอดค้ าง
รายการ
-
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บริษทั วโรปกรณ์ จำกัด (มหำชน)
MALC-Thai Co.,
Ltd. และ
Thai-MC Co., Ltd.

นำงนิดำ ชิตำ
นนท์

สั ญ ญำกำรแต่ งตั้งเป็ นผูจ้ ัด จ ำหน่ ำย (Exclusive
Distribution Agreement) กั บ บ ริ ษั ท ใน ก ลุ่ ม
Mitsubishi Group โดยแต่ ง ตั้ ง ให้ MALC-Thai
Co., Ltd. เป็ นผูจ้ ัด จ ำหน่ ำย และ Thai-MC Co.,
Ltd. เป็ น ผู ้ จั ด จ ำห น่ ำย ช่ ว ง เพื่ อ จ ำห น่ ำย
ผลิตภัณฑ์แผ่นอลูมิเนียมไปยังลูกค้ำญี่ปุ่น โดยมี
เงื่ อนไขกำรค้ำทัว่ ไป คือ ต้นทุนบวกกำไรส่ วน
เพิ่ม ตั้งแต่วนั ที่ 27 มกรำคม 2560 รวมระยะเวลำ
5 ปี

บริ ษทั ฯ เช่ำที่ดินด้ำนหน้ำของที่ดินบริ เวณโรงงำน
ของบริ ษทั ฯ รวมเนื้ อที่ 9 ไร่ เพื่อใช้ประโยชน์ใน
กิจกำรของบริ ษทั ฯ และเป็ นที่จอดรถ อำยุสัญญำ
เช่ำครำวละ 1 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ใน
อัตรำค่ำเช่ำเดือนละ 5,000 บำท และผูเ้ ช่ำมีสิทธิใน
กำรต่อสัญญำเมื่อครบกำหนดโดยจะต้องแจ้งเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษร ซึ่ งเป็ นไปตำมกำรดำเนิ นธุ รกิ จ
ปกติและเงื่ อนไขกำรค้ำโดยทัว่ ไปที่ตกลงกัน แต่
บริ ษ ั ท ฯ ได้ รั บ การยกเว้ น การเรี ย กเก็ บ ค่ า เช่ า
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
บริ ษทั นิติคำสติ้ง
บริ ษ ัท ฯ ว่ ำจ้ำงผลิ ต งำนเหล็ ก ให้ ผ ลิ ต วัส ดุ ใ ช้
จำกัด
สิ้ น เปลื อ งที่ จ ำเป็ น ซึ่ งเป็ นไปตำมกำรด ำเนิ น
ธุ รกิจปกติและเงื่อนไขกำรค้ำโดยทัว่ ไปที่ตกลง
กัน เทียบเคียงรำคำตลำด
ซื้ออลูมิเนี ยม (เศษ) ที่ไม่ใช้แล้ว จำกบริ ษทั ฯ ซึ่ ง
เป็ นไปตำมกำรด ำเนิ น ธุ รกิ จ ปกติ แ ละเงื่ อ นไข
กำรค้ำโดยทัว่ ไป เทียบเคียงรำคำตลำด
บริ ษทั ไทยรี ฟริ เจอ บริ ษ ัทฯ จำหน่ ำยผลิ ตภัณฑ์ ซึ่ งเป็ นไปตำมกำร
เรชัน่ คอมโพเน้นท์ ดำเนินธุรกิจปกติและเงื่อนไขกำรค้ำโดยทัว่ ไป
จำกัด
บริ ษ ัท ฯ ซื้ อ อลู มิ เนี ย ม (เศษ) ที่ ไ ม่ ใ ช้ แ ล้ว ซึ่ ง
เป็ นไปตำมกำรด ำเนิ น ธุ รกิ จ ปกติ แ ละเงื่ อ นไข
กำรค้ำโดยทัว่ ไปเทียบเคียงรำคำตลำด

-บริ ษทั MALC-Thai Co., Ltd. ถือหุ้น
โดย บริ ษทั ในกลุ่ม Mitsubishi Group
โดยมี Mitsubishi Aluminum Co., Ltd
(ผูถ้ ือหุ้นใหญ่ของบริ ษทั ฯ) ในสัดส่ วน
ร้อยละ 49.00 และมีบริ ษทั อื่นในเครื อถือ
หุ้นส่ วนที่เหลือ
Mitsubishi Group คือ Mitsubishi
Corporation (ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้น Mitsubishi
Corporation RTM Japan Ltd. ใน
สัดส่ วนร้อยละ 100) ในสัดส่ วนร้อยละ
75.00 และมีบริ ษทั อื่นในเครื อถือ
หุ้นส่ วนที่เหลือ
มำรดำของนำย สหสี ห์ ชิตำนนท์ ซึ่งเป็ น
กรรมกำรและผูบ้ ริ ห ำรของบริ ษ ัท โดย
กลุ่ ม ของนำงชิ ด ำ ชิ ต ำนนท์ ถื อหุ้ น คิ ด
เป็ นสัดส่ วนร้อยละ 3.91 ของจำนวนหุ้น
ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ

929.25

237.51

497.77

162.80

-

-

-

-

มีกรรมกำรร่ วมกับบริ ษ ัทฯ ได้แ ก่ นำย
สันชัย ชัยเฉนี ยน นำยสหสี ห์ ชิตำนนท์.
รท.กมลนัย ชัยเฉนี ยน และ นำงสรณี ย ์
ดีพนั ธุ์พงษ์

1.13

0.62

0.02

-

0.03

-

0.15

0.08

0.4

-

8.6

0.34

กรรมกำรร่ วมกับบริ ษทั ฯ คือ นำยสันชัย
ชัยเฉนียน

รำยกำรระหว่ำงกันข้ำงต้น เป็ นรำยกำรที่เป็ นธรรมและไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้
ควำมเห็นชอบกำรสอบทำนรำยกำรดังกล่ำวแล้ว เป็ นไปตำมลักษณะธุรกิจปกติทวั่ ไป มีควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร รวมถึงเป็ นไป
ตำมกลไกลตลำด รำคำตลำดเที ยบเท่ำกับรำคำที่ ทำกับบุคคลภำยนอกทัว่ ไป โดยปฏิ บตั ิตำมระเบียบ ผ่ำนขั้นตอนกำรอนุ มตั ิถูกต้อง
และในอนำคตจะยังคงมีอยูต่ ่อไปตำมควำมจำเป็ น ภำยใต้เงื่อนไขกำรดำเนินตำมปกติทำงกำรค้ำ โดยใช้นโยบำยซื้ อขำยต่อรองกันตำม
กลไกลตลำดและไม่มีกำรถ่ำยเทผลประโยชน์
(ดูงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินประกอบ )
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บริษทั วโรปกรณ์ จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 3
งบการเงิน
(งบการเงินประจาปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษ ัทฯ รวมถึงสาระสนเทศที่ปรากฏใน
รายงานประจาปี ซึ่งจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบาย
การบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน เป็ นไปตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่า
ด้วยการจัดทาและนาเสนอรายงานทางการเงิ นภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่เป็ นอิสระทา
หน้าที่
สอบทานกากับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
และ
ประสิ ทธิผล เพื่อให้มีความมัน่ ใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญ ชี ถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสาคัญ อย่าง
เพี ยงพอ ทัน เวลาและป้ อ งกั น ไม่ ให้ เกิ ด การทุ จ ริ ต หรื อ การด าเนิ น การที่ ผิ ด ปกติ โดยความเห็ น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจาปี นี้แล้ว
คณะกรรมการบริ ษ ทั มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริ ษทั
สามารถ
สร้างความเชื่อมัน่ ได้อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือของงบการเงินของบริ ษทั ว่าได้แสดงฐานะการเงิน ผลการ
ดาเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระสาคัญแล้ว

นางสรณีย์ ดีพนั ธุ์พงษ์
ประธานกรรมการ

นายสหสีห์ ชิตานนท์
กรรมการผูจ้ ดั การ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั วโรปกรณ์ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้า ได้ต รวจสอบงบการเงิน ของบริ ษ ทั วโรปกรณ์ จ ากัด (มหาชน) (บริ ษ ทั ฯ) ซึ่ ง ประกอบด้ว ย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของผูถ้ ือหุ้น และงบกระแสเงินสด สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึง
หมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็น ว่างบการเงิน ข้างต้น นี้แสดงฐานะการเงิน ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดาเนิ นงานและ
กระแสเงินสด สาหรับ ปี สิ้ นสุ ดวัน เดียวกันของบริ ษ ทั วโรปกรณ์ จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระ
จากบริ ษ ัท ฯตามข้อ ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิช าชี พ บัญ ชี ที่ ก าหนดโดยสภาวิช าชี พ บั ญ ชี
ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ
ตามที่ระบุในข้อกาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงิน สาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้น าเรื่ องเหล่านี้ มาพิจ ารณาในบริ บทของการ
ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก
ต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บัติ งานตามความรั บผิด ชอบที่ได้ก ล่าวไว้ในวรรคความรั บผิ ดชอบของผู้สอบบั ญชี ต่ อการ
ตรวจสอบงบการเงิ น ในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่ งได้รวมความรั บผิ ด ชอบที่ เกี่ ย วกับเรื่ องเหล่ านี้ ด้วย การ
ปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวม
วิธีการตรวจสอบสาหรับเรื่ องเหล่านี้ ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน
โดยรวม
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เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายถือเป็ นรายการบัญชีที่มีสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯเนื่องจากจานวนรายได้ที่บนั ทึก
ในบัญชีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกาไรขาดทุนประจาปี ของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
หลักในการผลิตและการแข่งขันในอุตสาหกรรมการรี ดอลูมิเนี ยมคอยล์และแผ่น ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อ
รายได้จากการขายของบริ ษทั ฯ ข้าพเจ้าจึงให้ความสาคัญในการตรวจสอบการรับรู ้รายได้ของบริ ษทั ฯโดยเฉพาะ
เรื่ องงวดเวลาในการรับรู ้รายได้
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู ้รายได้ของบริ ษ ัทฯโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของ
บริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบ
การปฏิบตั ิตามการควบคุมสาคัญที่บริ ษทั ฯออกแบบไว้ และข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการ
ขายที่เกิ ดขึ้ นในระหว่างปี และขยายขอบเขตการตรวจสอบส าหรับรายการขายที่ เกิด ขึ้น ช่วงใกล้สิ้น รอบ
ระยะเวลาบัญชี ประกอบกับได้สอบทานใบลดหนี้ที่บริ ษทั ฯออกภายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี รวมถึง
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายสินค้า
ค่ าเผื่อการลดลงของมูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
การประมาณการมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับของสิ นค้าคงเหลือตามที่ เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบ
การเงินข้อ 9 ต้องอาศัยดุ ลยพิ นิ จ ของฝ่ ายบริ หาร ประกอบกับสิ น ค้าคงเหลือส่ ว นใหญ่ ข องบริ ษ ัทฯเป็ น
ผลิตภัฑณ์อลูมิเนียมกึ่งสาเร็จรู ป โดยมีวตั ถุดิบหลักในการผลิตเป็ นอลูมิเนียมอินกอทซึ่งมีราคาอ้างอิงตาม
ราคาตลาดโลก จึงอาจทาให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ข้าพเจ้าได้ประเมิน วิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริ หารใช้ในการพิจ ารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ น ค้า
คงเหลือโดยการทาความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ รวมถึง
สอบทานความสม่าเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและ
การเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มีขอ้ บ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนของสินค้าที่ชา้ กว่าปกติ
และวิเคราะห์เปรี ยบเทียบจานวนเงินสุทธิที่กิจการจะได้รับจากการขายสินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับ
ราคาทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้า
ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิด ชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่ งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ าปี ของบริ ษทั ฯ (แต่ไม่
รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น ) ซึ่ งคาดว่าจะถูก จัดเตรี ยมให้กับ
ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้
ความเชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น
นั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่
หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูล
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวให้ผูม้ ีหน้ าที่ในการกากับดูแลทราบ
เพื่อให้มีการดาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิด ชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจ ารณาว่าจ าเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัด ทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรั บผิดชอบในการประเมิน ความสามารถของบริ ษ ัทฯในการด าเนิ นงาน
ต่อเนื่ อง การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนิน งานต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การ
บัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั ฯหรื อหยุดดาเนินงาน
หรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของ
บริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ค วามเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ข ัด ต่อข้อเท็จจริ งอัน เป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิด จากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิด พลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ซ่ ึ งรวมความเห็ น ของข้าพเจ้าอยู่ด้ว ย ความเชื่ อมั่น อย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชื่ อมั่น ในระดับ สู งแต่ ไม่ได้เป็ นการรับ ประกัน ว่าการปฏิ บัติ งานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่าง
สมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ดว้ ย
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ข ัดต่ อข้อเท็จจริ งอัน เป็ นสาระสาคัญในงบ
การเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
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เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ต
อาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การ
แสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารจัดทา
• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับกิจการที่ดาเนิ น งานต่อเนื่ องของ
ผูบ้ ริ หาร และสรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับ
เหตุ ก ารณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุ ให้เกิด ข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญ ต่อความสามารถของ
บริ ษ ัท ฯในการด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งหรื อ ไม่ หากข้าพเจ้าได้ข ้อ สรุ ป ว่ า มี ค วามไม่ แ น่ น อนที่ มี
สาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อหากเห็นว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดง
ความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ น
เหตุให้บริ ษทั ฯต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมิน การน าเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควร
หรื อไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดู แลในเรื่ องต่ าง ๆซึ่ งรวมถึง ขอบเขตและช่ว งเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญ
ในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดู แลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ ตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพัน ธ์ท้ งั หมด
ตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดใน
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ อง
เหล่านี้ ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญ ชี เว้น แต่ ก ฎหมายหรื อข้อบังคับ ห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวต่ อ
สาธารณะ หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงาน
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ของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้

วธู ขยันการนาวี
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5423
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
กรุ งเทพฯ: 25 กุมภาพันธ์ 2565
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บริษทั วโรปกรณ์ จำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่ วย: บาท)
2564

2563

7

10,129,688

6,335,930

6, 8

513,938,446

286,929,726

9

1,393,729,307

499,914,938

หมายเหตุ

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์

26.1

3,773,106

-

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

10

167,292,642

48,206,547

2,088,863,189

841,387,141

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

11

746,159,241

804,216,893

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

12

1,632,713

2,585,263

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

20

1,636,633

608,011

849,500

909,500

750,278,087

808,319,667

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2564

2563

13
13
6, 14
15
26.1
16

90,725,310
1,171,364,648
482,600,543
33,540,000
127,162,150

91,432,933
434,846,506
110,812,564
33,540,000
6,090,676
11,302,342

1,905,392,651

688,025,021

120,928,000
30,077,952
2,281,343

154,468,000
28,321,563
2,304,415

153,287,295

185,093,978

2,058,679,946

873,118,999

หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

15
17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั วโรปกรณ์ จำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2564

2563

500,000,000

500,000,000

499,510,615
374,400,000

499,510,615
374,400,000

50,000,000
(143,449,285)

50,000,000
(147,322,806)

780,461,330

776,587,809

2,839,141,276

1,649,706,808

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 99,902,123 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร (ขาดทุนสะสม)
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

18
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บริษทั วโรปกรณ์ จำกัด (มหำชน)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์
อื่นๆ
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์
รวมค่าใช้ จ่าย
กาไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

20

2564

(หน่วย: บาท)
2563

2,575,822,823

1,020,356,936

3,773,106
7,953,336
2,587,549,265

18,916,582
6,942,874
1,046,216,392

2,458,696,412
33,899,622
51,856,639
23,763,301
2,568,215,974
19,333,291
(16,488,392)
2,844,899

1,095,847,180
18,509,738
49,304,117
6,090,676
1,169,751,711
(123,535,319)
(13,995,797)
(137,531,116)

1,028,622
3,873,521

(674,514)
(138,205,630)

-

1,415,665
1,415,665

3,873,521

(136,789,965)

0.04

(1.38)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไรจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

22
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(138,205,630)
1,415,665
(136,789,965)
776,587,809
776,587,809
3,873,521
3,873,521
780,461,330

(138,205,630)
1,415,665
(136,789,965)
(147,322,806)
(147,322,806)
3,873,521
3,873,521
(143,449,285)

50,000,000
50,000,000
50,000,000

374,400,000
374,400,000
374,400,000

499,510,615
499,510,615
499,510,615

ขำดทุนสำหรับปี

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

กำไรสำหรับปี

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

-

-

913,377,774

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

(10,532,841)

รวม

50,000,000

(ขำดทุนสะสม)

สำรองตำมกฎหมำย

มูลค่ำหุ้นสำมัญ

ทีอ่ อกและชำระแล้ว
374,400,000

ยังไม่ได้จดั สรร

จัดสรรแล้ว -

ส่วนเกิน

ทุนเรื อนหุ้น

กำไรสะสม

(หน่ วย: บำท)

499,510,615

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถื อหุ้น

บริษทั วโรปกรณ์ จากัด (มหาชน)

บริษทั วโรปกรณ์ จำกัด (มหำชน)
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งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)
2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
ขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่าย/ตัดจาหน่ายเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ขาดทุน (กาไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล
ต้นทุนทางการเงิน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน่
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่
หนี้สินหมุนเวียนอืน่
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

2563

2,844,899 (137,531,116)

99,576,375
426,038
(183,545)
7,766,264
(3,773,106)
(453,071)
16,488,392
2,582,156

99,526,986
2,264,932
588,693
(8,178,071)
6,090,676
(412,944)
13,995,797
4,253,549

125,274,402

(19,401,498)

(226,710,445)
(899,706,228)
(119,086,095)
60,000

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

371,228,951
109,769,132
(395,768)
(639,566,051)
(16,508,430)
(656,074,481)

57,746,195
6,455,488
(8,333,121)
18,800,085
(14,244,245)
4,555,840

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
2564

2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินรับจากการจาหน่ายเครื่ องจักรและอุปกรณ์

(35,276,437)
(150,000)
509,631

(12,909,255)
(353,875)
958,878

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(34,916,806)

(12,304,252)

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว

(707,623)
729,032,668
(33,540,000)

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

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน

694,785,045

8,925,409

3,793,758
6,335,930

1,176,997
5,158,933

10,129,688

6,335,930

-

1,706,422

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใช่เงินสด
เจ้าหนี้จากการซื้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
1.
ข้อมูลทั่วไป
1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษทั ฯ
บริ ษทั วโรปกรณ์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็ นบริษทั มหาชนและมีภูมิลาเนาในประเทศไทย
ธุ รกิ จหลักของบริ ษ ัทฯ คื อการผลิตและจ าหน่ ายอลูมิ เนี ยมกึ่งสาเร็ จรู ป ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯอยู่ที่ 181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร และมีโรงงานตั้งอยู่ที่ 280
หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท กม. 41.5 ตาบลบางปูใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
บริ ษทั วโรปกรณ์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็ นบริษทั มหาชนและมีภูมิลาเนาในประเทศไทย
ธุ รกิ จหลักของบริ ษ ัทฯ คื อการผลิตและจ าหน่ ายอลู มิ เนี ยมกึ่งสาเร็ จรู ป ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯอยู่ที่ 181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร และมีโรงงานตั้งอยู่ที่ 280
หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท กม. 41.5 ตาบลบางปูใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
1.2

การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบนั ยังมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุต สาหกรรมส่ ว นใหญ่ สถานการณ์ ดัง กล่ าวอาจน ามาซึ่ งความไม่ แ น่ น อนและผลกระทบต่ อ
สภาพแวดล้อมของการดาเนินธุรกิจ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์
ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงิน เกี่ยวกับมูลค่าของสิ น ทรัพย์ ประมาณการหนี้สิน และ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ฝ่ายบริ หารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ
เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

2.

เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯ ใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการ
บัญชี
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน

แบบ 56-1 One Report 256

ในระหว่างปี บริ ษทั ฯ ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับปรับปรุ งจานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงิน ที่มีรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึน เพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญ
ต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
3.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งหลายฉบับ ซึ่งจะมีผล
บังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ดังกล่าวได้รับการปรับ ปรุ งหรื อจัด ให้มี ข้ ึน เพื่ อให้มี เนื้ อหาเท่ าเที ย มกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติ ทางการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บางฉบับมีการให้ข ้อผ่อนปรนในทาง
ปฏิบตั ิหรื อข้อยกเว้นชัว่ คราวกับผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ เชื่อว่าการปรับปรุ งมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบ
การเงินของบริ ษทั ฯ

4.

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ

4.1

การรับรู้รายได้และค่าใช้ จ่าย
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อบริ ษทั ฯ ได้โอนอานาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ
เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรื อคาดว่าจะได้รับสาหรับสินค้าที่
ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายคานวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ย
ที่แท้จริ งและรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
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4.2

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงิน อุดหนุน จากรัฐบาลรับรู ้เมื่ อมีค วามเชื่อมั่นอย่างสมเหตุผลว่าบริ ษทั ฯ จะได้รับเงิน อุดหนุน นั้น
และบริ ษทั ฯ จะสามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของเงินอุดหนุนที่กาหนดไว้ เงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับ
ค่าใช้จ่ายรายการใดจะรับรู ้เป็ นรายได้ในกาไรหรื อขาดทุนอย่างเป็ นระบบตลอดระยะเวลาที่บริ ษทั ฯ
รับรู ้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนที่ได้รับการชดเชย เงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์จะรับรู ้เป็ น
รายได้รอการรับรู ้และทยอยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์

4.3

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ
คล่องสูง ซึ่งถึงกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จากัดในการ
เบิกใช้

4.4

สินค้าคงเหลือ
สิ นค้าสาเร็ จรู ปและสิ น ค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อนและวิธี
ต้นทุนถัวเฉลี่ย) หรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย
ต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต
วัตถุดิบ วัสดุและอะไหล่โรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรื อมูลค่าสุทธิ
ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า และจะถือเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคา
ที่ดิน แสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการ
ให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
อาคารโรงงาน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
เครื่ องใช้และเครื่ องตกแต่ง
ยานพาหนะ

-

20
10 - 20
3-5
10

ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคานวณผลการดาเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสาหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างและเครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง
บริ ษทั ฯ ตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจาหน่ายสินทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้
รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจ ในอนาคตจากการใช้หรื อการจ าหน่ ายสิ น ทรัพย์ รายการผลกาไรหรื อ
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ขาดทุ น จากการจ าหน่ ายสิ น ทรั พย์ จะรับรู ้ในส่ วนของก าไรหรื อขาดทุ น เมื่ อบริ ษ ัทฯ ตัด รายการ
สินทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
4.6

ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกูย้ ืมของเงินกูท้ ี่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรื อการผลิตสินทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานาน
ในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนาไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์
นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวด
ที่เกิดรายการต้นทุนการกูย้ ืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ ืมนั้น

4.7

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
บริ ษทั ฯ บันทึกต้นทุนเริ่ มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู ้รายการเริ่ มแรก
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้า
มี) ของสินทรัพย์น้ นั
บริ ษทั ฯ ตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมีขอ้
บ่งชี้ว่าสิ น ทรัพย์น้ ัน เกิด การด้อยค่า บริ ษ ัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจ าหน่ ายและวิธีก ารตัด
จาหน่ ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจาหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัด มีดงั นี้
ค่าลิขสิทธิ์
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์

4.8

อายุการให้ประโยชน์
10 ปี
10 ปี

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั ฯ
หรื อถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
บริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วม และบุคคลหรื อกิจการที่มีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่งทาให้มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสาคัญ
กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
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สัญญาเช่ า
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่า บริ ษ ัทฯ จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรื อไม่ โดยสัญญาจะเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิใน
การควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน
บริษัทฯ ในฐานะผู้เช่ า
บริ ษทั ฯ ใช้วิธีการบัญชี เดียวสาหรับการรับรู ้รายการและการวัด มูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่
สัญ ญาเช่าระยะสั้น และสัญ ญาเช่าที่สิ น ทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่า ณ วัน ที่สั ญ ญาเช่าเริ่ มมีผล (วัน ที่
สินทรัพย์อา้ งอิงพร้อมใช้งาน) บริ ษทั ฯ บันทึกสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ซ่ ึงแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์
อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชาระตามสัญญาเช่า
สัญญาเช่ าระยะสั้นและสัญญาเช่ าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่า
สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่านับตั้งแต่วนั ที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล หรื อสัญญาเช่าซึ่ง
สินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า จะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.10 เงินตราต่างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงินเป็ นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กาไรและขาดทุน ที่เกิด จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค านวณผลการ
ดาเนินงาน
4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ ทางการเงิน
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯ จะทาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หรื อสินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของบริ ษทั ฯหากมีขอ้ บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริ ษทั ฯ รับรู ้
ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สิ น ทรัพย์น้ ัน ทั้งนี้ มู ลค่าที่ค าดว่าจะได้รับ คืน หมายถึงมู ลค่ายุติ ธรรมหัก ต้น ทุน ในการขายของ
สิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย์ บริ ษทั ฯ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่ กิจการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์และ
คานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ ยงใน
สภาพตลาดปั จจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ ยงซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ น ทรัพย์ที่
กาลังพิจ ารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติ ธรรมหักต้นทุ น ในการขาย บริ ษ ัทฯ ใช้แบบจาลองการ
ประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจานวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มา
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จากการจาหน่ายสิ น ทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจาหน่ าย โดยการจาหน่ายนั้นผูซ้ ้ือกับผูข้ ายมีความ
รอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่
ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯ จะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
4.12 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯ รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและสวัสดิการอื่นเป็ นค่าใช้จ่าย
เมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
บริ ษทั ฯ มีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และ
ตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริ ษทั ฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ จัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบตั ิงานครบกาหนดระยะเวลา
บริ ษทั ฯ ค านวณหนี้ สิน ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการ
ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิด ลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected
Unit Credit Method) โดยผู ้เชี่ ย วชาญอิ ส ระได้ ท าการประเมิ น ภาระผู ก พั น ดั ง กล่ า วตามหลั ก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลก าไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ส าหรั บ โครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลก าไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ส าหรั บ โครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
4.13 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดย
คานวณจากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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บริ ษ ัท ฯ บัน ทึ ก ภาษีเงิน ได้ร อการตัด บัญ ชี ข องผลแตกต่างชั่ว คราวระหว่ างราคาตามบัญ ชี ข อง
สิ น ทรัพ ย์และหนี้ สิ น ณ วัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษี ข องสิ น ทรัพ ย์แ ละหนี้ สิ น ที่
เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯ รับรู ้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่
รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษทั ฯ จะมีกาไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุก วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริ ษทั ฯ จะ
ไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้
ประโยชน์
บริ ษ ัทฯ จะบัน ทึ ก ภาษี เงิน ได้ร อการตัด บัญ ชี โ ดยตรงไปยังส่ ว นของผู ้ถือหุ้ น หากภาษี ที่เกิ ด ขึ้ น
เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุ้น
4.14 เครื่องมือทางการเงิน
บริ ษทั ฯ รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการ
ทารายการเฉพาะในกรณีที่เป็ นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อ
ขาดทุน อย่างไรก็ตาม สาหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสาคัญ
บริ ษ ัทฯ จะรับรู ้สิน ทรั พย์ทางการเงินดังกล่าวด้ว ยราคาของรายการตามที่ก ล่าวไว้ในนโยบายการ
บัญชีเรื่ องการรับรู ้รายได้
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
ยกเว้น สิ น ทรั พย์ต ราสารอนุ พัน ธ์ บริ ษ ัทฯ จัด ประเภทสิ น ทรัพย์ทางการเงิน ณ วัน ที่รับรู ้รายการ
เริ่ มแรก เป็ นสิ น ทรัพย์ทางการเงิน ที่ว ดั มูลค่าในภายหลัง ด้ว ยราคาทุน ตัดจาหน่าย สิ น ทรัพย์ทาง
การเงิน ที่ว ดั มูล ค่า ในภายหลัง ด้ว ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จ อื่ น และสิ น ทรัพ ย์
ทางการเงิน ที่ว ดั มูลค่าในภายหลัง ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน โดยพิจารณาจากแผน
ธุรกิจของกิจการในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของ
สินทรัพย์ทางการเงิน
สิ น ทรั พย์ ท างการเงิน ที่ วัด มูล ค่ าด้ วยราคาทุน ตัด จาหน่ าย
บริ ษทั ฯ วัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย เมื่อบริ ษทั ฯ ถือครองสิ นทรัพย์ทาง
การเงิน นั้น เพื่อรับ กระแสเงิน สดตามสัญ ญา และเงื่อนไขตามสั ญ ญาของสิ น ทรัพย์ทางการเงิน
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ก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็ นการรับชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นใน
วันที่ระบุไว้เท่านั้น
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งและต้องมีการประเมิน
การด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกาไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรื อการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ดงั กล่าวจะรับรู ้ในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน
ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพนั ธ์ บริ ษทั ฯ รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกสาหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนการทารายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็ นหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่า
ในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ทั้งนี้ ผลกาไรและขาดทุนที่เกิดขึ้น
จากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งจะรับรู ้ในส่วนของ
กาไรหรื อขาดทุน โดยการคานวณมูลค่าราคาทุนตัดจาหน่ายคานึงถึงค่าธรรมเนียมหรื อต้นทุนที่ถื อ
เป็ นส่ วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งแสดง
เป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
การซื้อหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติ
การซื้ อหรื อ การขายสิ น ทรั พย์ทางการเงิน ตามวิธีป กติที่ มี เงื่อนไขการส่ งมอบสิ น ทรัพ ย์ภ ายใน
ระยะเวลาที่กาหนดขึ้นจากหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบตั ิโดยทัว่ ไปของตลาด จะรับรู ้ ณ วันซื้อขาย ซึ่งเป็ น
วันที่กิจการมีขอ้ ผูกมัดที่จะซื้อหรื อขายสินทรัพย์น้ นั
การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์
นั้นได้สิ้นสุ ดลง หรื อได้มีการโอนสิ ทธิที่จะได้รับกระแสเงิน สดของสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงได้มีการ
โอนความเสี่ ย งและผลตอบแทนเกื อบทั้งหมดของสิ น ทรัพ ย์น้ ัน หรื อมี ก ารโอนการควบคุม ใน
สินทรัพย์น้ นั
บริ ษทั ฯ ตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มี
การยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรื อมีการสิ้ น สุ ด ลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนหนี้ สิน
ทางการเงิน ที่มีอยู่ให้เป็ นหนี้ สินใหม่จากผูใ้ ห้กู้รายเดียวกัน ซึ่งมีข ้อกาหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก
หรื อมีการแก้ไขข้อกาหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็ นสาระสาคัญ จะถือว่าเป็ นการตัดรายการหนี้สิน
เดิมและรับรู ้หนี้ สิ นใหม่ โดยรับ รู ้ผลแตกต่ างของมู ลค่าตามบัญ ชี ดังกล่าวในส่ ว นของก าไรหรื อ
ขาดทุน
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
บริ ษ ัทฯ ใช้วิธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุ น ด้านเครดิต ที่ค าดว่าจะเกิด ขึ้น สาหรับลูก หนี้
การค้า ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯ จึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความ
เสี่ ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้
การค้า
การคานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก
ประสบการณ์ ในอดีต ปรั บ ปรุ งด้ว ยข้อ มู ลการคาดการณ์ ไ ปในอนาคตเกี่ ย วกับ ลู ก หนี้ นั้น และ
สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจาหน่ายออกจากบัญชี เมื่อบริ ษทั ฯคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสด
ตามสัญญาอีกต่อไป
4.15 ตราสารอนุพันธ์
บริ ษทั ฯ ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ คือ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาซื้อขายสิ นค้า
โภคภัณฑ์ล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าโภค
ภัณฑ์ ตามลาดับ
บริ ษทั ฯ รับรู ้มูลค่าเริ่ มแรกของตราสารอนุพนั ธ์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทาสัญญา และวัดมูลค่าใน
ภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู ้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่วนของกาไร
หรื อขาดทุน ทั้งนี้ บริ ษ ัทฯ แสดงตราสารอนุ พัน ธ์เป็ นสิ น ทรัพย์ทางการเงิน เมื่ อมีมูลค่ายุ ติ ธรรม
มากกว่าศูนย์ และแสดงเป็ นหนี้สินทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย์
บริ ษ ัทฯ แสดงตราสารอนุพัน ธ์ที่มีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ภายใน 12 เดือน เป็ นสิ น ทรัพย์ไม่หมุน เวียนอื่น หรื อหนี้ สิน ไม่หมุน เวีย นอื่น และแสดงตราสาร
อนุพนั ธ์อื่นเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน หรื อหนี้สินหมุนเวียน
4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อ
โอนหนี้สินให้ผูอ้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ าย (ผู ้
ร่ วมในตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั ฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มี
ลักษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯ จะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูล
ที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
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ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินในงบ
การเงินแบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข ้อมู ลที่ไม่ สามารถสั งเกตได้ เช่น ข้อมู ลเกี่ยวกับกระแสเงิน สดในอนาคตที่ กิจ การ
ประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯ จะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดับ
ชั้นของมูลค่ายุติธรรมสาหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัด
มูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
4.17 ประมาณการหนี้สิน
บริ ษทั ฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต
ได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั ฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ
ปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้
ส่ งผลกระทบต่ อจ านวนเงิน ที่แสดงในงบการเงิน และต่ อข้อมูลที่ แสดงในหมายเหตุ ประกอบงบ
การเงิน ผลที่เกิด ขึ้น จริ งอาจแตกต่ างไปจากจ านวนที่ป ระมาณการไว้ การใช้ดุ ลยพิ นิ จ และการ
ประมาณการที่สาคัญ มีดงั นี้
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ
ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยจานวนเงินที่
คาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรื อต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน และฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจ
ในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าเสื่อมสภาพโดยคานึงถึงประสบการณ์การ
ขายในอดีต การเสื่อมสภาพและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยู่ในขณะนั้น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่ อมราคา
ในการคานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุการให้
ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิก ใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุก ารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
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นอกจากนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบัน ทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์น้ ัน ในการนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์น้ นั
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ จะรับรู ้สิน ทรัพย์ภ าษีเงินได้ร อการตัด บัญ ชีสาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หัก ภาษีและ
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริ ษทั ฯ จะมีกาไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุน นั้น ในการนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้อง
ประมาณการว่าบริ ษทั ฯควรรับรู ้จานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจานวนเท่าใด โดย
พิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ ระยะยาวอื่น
ของพนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะ
ยาวอื่นของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆใน
การประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ
เปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อ
ขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้ อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจ ในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจาลองการประเมิน
มูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจาลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคานึงถึง
ความเสี่ ยงทางด้านเครดิ ต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพัน ธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของ
เครื่ องมือทางการเงินในระยะยาว ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ใน
การคานวณ อาจมีผลกระทบต่อมู ลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิ ดเผย
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
6.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี บริ ษ ัทฯ มีรายการธุ รกิจ ที่สาคัญกับบุค คลหรื อกิจ การที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุ รกิจ
ดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ ต ามที่ต กลงกัน ระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ขายสินค้า
ซื้อวัตถุดิบ
ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค

2564

2563

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกาหนดราคา

926
6
1
3

498
9
3

ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
ราคาตามที่ตกลงกัน
ราคาตามที่ตกลงกัน
ตามสัญญา

บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาแต่งตั้งผูจ้ ดั จาหน่ายกับกลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันเพื่อจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับ
ลูกค้าญี่ปนุ่ และได้ทาสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริ ษทั มิตซูบิชิ อลูมินมั่ จากัด (ผูถ้ ือหุ้น
ของบริ ษทั ฯ) ซึ่งได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24.2
ยอดคงค้างระหว่างบริ ษ ัท ฯ และกิ จ การที่ เกี่ ยวข้องกัน ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 และ 2563 มี
รายละเอียดดังนี้
2564
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุ้นร่ วมกัน)
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 14)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุ้นร่ วมกัน)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่ วมกัน)
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: พันบาท)
2563

237,512
237,512

162,803
162,803

597
852
1,449

245
339
584

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้
กรรมการและผูบ้ ริ หารดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
2564
2563
10.4
9.2
0.3
5.1
10.7
14.3
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

2564
198
9,932
10,130

(หน่วย: พันบาท)
2563
191
6,145
6,336

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพย์ มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 0.250 ต่ อปี (2563: ระหว่างร้อย
ละ 0.125 ถึง 0.250 ต่อปี )
8.

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
2564
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุ ทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
2563

126,789

100,171

110,723
237,512

62,632
162,803

136,700

106,786

139,692
1,437
277,829

17,328
1,437
125,551

(1,437)
276,392
513,904

(1,437)
124,114
286,917

34
34
513,938

13
13
286,930

ระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าโดยปกติมีระยะเวลา 30 วัน ถึง 60 วัน
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9.

สินค้าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
งานระหว่างทา
วัตถุดิบ
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม

2564
191,210
335,808
345,721
115,176
426,097
1,414,012

2563
76,815
184,697
92,189
95,142
70,929
519,772

รายการปรับลดราคาทุน
ให้ เป็ นมูลค่ าสุ ทธิ
ที่จะได้ รับ
สิ นค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ
2564
2563
2564
2563
(2,503) 191,210
74,312
(1,693)
334,115
184,697
(3,283)
(1,408) 342,438
90,781
(14,893)
(14,893) 100,283
80,249
(414)
(1,053) 425,683
69,876
(20,283)
(19,857) 1,393,729
499,915

ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ บันทึกการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะ
ได้รับ เป็ นจานวน 0.4 ล้านบาท (2563: 2.3 ล้านบาท) โดยแสดงเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย
10.

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
2564
141,156
8,555
17,582
167,293

ภาษีซ้ือรอเรี ยกคืน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
11.

(หน่วย: พันบาท)
2563
37,293
1,153
9,761
48,207

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)

ที่ดิน

อาคารโรงงาน

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์
โรงงาน

เครื่ องใช้ และ
เครื่ องตกแต่ง

161,256
605
161,861

2,639,495
1,872
(123,173)
2,518,194

25,506
694
26,200

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้ างและ
เครื่ องจักร
ระหว่างติดตั้ง

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ซื้อเพิ่ม
โอน
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

40,312
40,312

26,179
(7,461)
18,718

157,076
12,100
(605)
168,571

3,049,824
14,666
(130,634)
2,933,856
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40,312

2,383
164,244

5,393
18,443
(7,564)
2,534,466

804
(3,967)
23,037

(35)
18,683

29,079
(20,826)
176,824

35,276
(11,566)
2,957,566

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี

-

125,735
3,889

1,992,709
88,374

20,575
1,980

24,963
500

-

2,163,982
94,743

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่ วนที่
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี

-

129,624
3,982

(121,625)
1,959,458
87,466

22,555
1,399

(7,461)
18,002
161

-

(129,086)
2,129,639
93,008

-

133,606

(7,238)
2,039,686

(3,967)
19,987

(35)
18,128

-

(11,240)
2,211,407

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

40,312

32,237

558,736

3,645

716

168,571

804,217

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

40,312

30,638

494,780

3,050

555

176,824

746,159

ซื้อเพิ่ม
โอน
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาสะสม

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่ วนที่
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี

2563 (จานวน 92 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

94,743

2564 (จานวน 92 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

93,008

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯมีอาคาร เครื่ องจักรและอุปกรณ์จานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่ อมราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดังกล่าวมีจานวน
เงินประมาณ 1,078 ล้านบาท (2563: 1,071 ล้านบาท)
บริ ษทั ฯ ได้นาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่ องจักรบางส่ วนซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 จานวนรวมประมาณ 363 ล้านบาท (2563: 364 ล้านบาท) ไปจดจานองไว้กบั สถาบัน
การเงิน เพื่อค้ าประกัน เงิน กู้ยืมระยะสั้น เงิน กู้ยืมระยะยาว และวงเงิน สิ น เชื่ อที่ได้รับ จากสถาบัน
การเงิน
12.

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดงั นี้
ค่ าลิขสิ ทธิ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจาหน่ายสะสม

7,735
(7,050)

ซอฟท์ แวร์ คอมพิวเตอร์
5,617
(4,669)

(หน่วย: พันบาท)
รวม
13,352
(11,719)
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มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

685

948

1,633

7,735
(6,277)
1,458

5,467
(4,340)
1,127

13,202
(10,617)
2,585

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสาหรับปี 2564 และ 2563 แสดงได้ดงั นี้
2564
2,585
150
(1,102)
1,633

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซื้อซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
ค่าตัดจาหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี
13.

(หน่วย: พันบาท)
2563
3,361
354
(1,130)
2,585

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน / เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์
(หน่วย: พันบาท)
อัตราดอกเบี้ย
(ร้ อยละต่ อปี )
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
รวม
เจ้ าหนี้ทรั สต์ รีซีทส์
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์

2564

MOR
2.1 และ 2.8

LIBOR/SIBOR
บวกอัตราคงที่

2563

725
90,000
90,725

1,433
90,000
91,433

1,171,365

434,847

วงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงินของบริ ษทั ฯ ค้าประกันโดยการจดจานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
และเครื่ องจักรบางส่วนของบริ ษทั ฯ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11
14.

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

2564
234
428,972

(หน่วย: พันบาท)
2563
339
72,724
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เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่ องจักร
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
15.

แบบ 56-1 One Report 256
1,215
20,551
11,699
19,930
482,601

245
9,566
10,792
17,147
110,813

เงินกู้ยืมระยะยาว
(หน่วย: พันบาท)
เงินกู้
1

อัตราดอกเบี้ย
(ร้ อยละ)
การชาระคืน
MLR
ชาระคืนเป็ นรายเดือน เริ่ มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ใน
- 2.25%
อัตรางวดละ 0.7 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 72 เดือน
3M THBFIX ชาระคืนเป็ นรายเดือน เริ่ มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ใน
+1.85%
อัตรางวดละ 2.1 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 84 เดือน

2564

2563

17,268

25,608

รวม

137,200
154,468

162,400
188,008

หัก: ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาว - สุ ทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

(33,540)
120,928

(33,540)
154,468

2

การเปลี่ย นแปลงของบัญ ชีเงิน กู้ยืมระยะยาวสาหรับปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 และ 2563 มี
รายละเอียดดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
จ่ายคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือปลายปี

2564
188,008
(33,540)
154,468

(หน่วย: พันบาท)
2563
213,888
(25,880)
188,008

เงิน กู้ยืมดังกล่าวค้ าประกัน โดยการจดจานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง และเครื่ องจักรบางส่ วนของ
บริ ษทั ฯ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11
ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืมดังกล่าว บริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดต่างๆและเงื่อนไขทางการเงินบาง
ประการตามที่ ร ะบุในสั ญ ญา ได้แ ก่ การด ารงอัต ราส่ ว นหนี้ สิ น ต่อส่ ว นของผูถ้ ื อหุ้น อัต ราส่ ว น
ความสามารถในการชาระหนี้และอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยให้เป็ นไปตามอัตราที่
กาหนดในสัญญา

100
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯไม่สามารถดารงอัตราส่ วนทางการเงินบางประการได้
ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริ ษ ัทฯ ได้รับหนังสื อผ่อนผัน การปฏิบัติ ตาม
ข้อกาหนดต่าง ๆ จากธนาคารแล้ว ดังนั้น จึงไม่มีการจัดประเภทรายการใหม่สาหรับยอดคงเหลือของ
เงินกูย้ ืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
16.

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
17.

2564
118,656
8,506
127,162

(หน่วย: พันบาท)
2563
9,684
1,618
11,302

สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จานวนเงินสารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
และโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น แสดงได้ดงั นี้

สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้นปี
ส่วนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริการในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริการในอดีตและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจ่ายชาระ
ผลประโยชน์
ส่วนที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

2564
28,322

(หน่วย: พันบาท)
2563
34,171

2,424
158

2,316
145

-

1,793

(826)
30,078

(387)
1,047
(2,430)
(8,333)
28,322
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บริ ษทั ฯ คาดว่าจะจ่ายชาระผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า เป็ นจานวน
ประมาณ 20 ล้านบาท (2563: จานวน 1 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานของบริ ษทั ฯประมาณ 4 ปี (2563: 4 ปี )
สมมติฐานที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้
2564
(ร้อยละต่อปี )
0.56
3.00
0.00 - 50.00

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน

2563
(ร้อยละต่อปี )
0.56
3.00
0.00 - 50.00

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
2564
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน

18.

เพิ่มขึ้น 1%
(1)
1
(1)

ลดลง 1%
1
(1)
1

(หน่วย: ล้านบาท)
2563
เพิม่ ขึ้น 1%
ลดลง 1%
(1)
1
1
(1)
(1)
1

สารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯ ต้อง
จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิประจาปี หัก
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเงิน ปั น ผลได้ ในปั จ จุบัน บริ ษ ัทฯ ได้
จัดสรรสารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

19.

ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาคัญดังต่อไปนี้

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจาหน่าย

2564
135,108
93,008
6,568

(หน่วย: พันบาท)
2563
108,045
94,743
4,784
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ค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษา
ค่าไฟฟ้าและเชื้อเพลิง
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทา

20.

แบบ 56-1 One Report 256
50,861
215,566
2,260,650
(265,507)

31,502
117,295
752,336
12,151

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
2563

2564
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่าย (ผลประโยชน์ ) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน
กาไรขาดทุน

-

-

(1,029)

674

(1,029)

674

จานวนภาษีเงิน ได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ ละส่ วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ อื่น สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
2563

2564
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเี่ กีย่ วข้องกับผลกาไรจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

-

354

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาคัญดังต่อไปนี้

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจาหน่าย
ค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษา
ค่าไฟฟ้าและเชื้อเพลิง
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทา

2564
135,108
93,008
6,568
50,861
215,566
2,260,650
(265,507)

(หน่วย: พันบาท)
2563
108,045
94,743
4,784
31,502
117,295
752,336
12,151
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ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
2563

2564
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่าย (ผลประโยชน์ ) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน
กาไรขาดทุน

-

-

(1,029)

674

(1,029)

674

จานวนภาษีเงิน ได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ ละส่ วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ อื่น สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
2563

2564
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเี่ กีย่ วข้องกับผลกาไรจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

-

354

รายการกระทบยอดระหว่างกาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้มีดงั นี้

กาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่บนั ทึกในปี ก่อน
แต่ไม่ได้นามาใช้ประโยชน์ในปี
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้รับรู ้ในงวดก่อน
ซึ่งนามาใช้ประโยชน์ในปี ปัจจุบนั
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บนั ทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวม
ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกาไรขาดทุน

2564
2,845

(หน่วย: พันบาท)
2563
(137,531)

20%
569

20%
(27,506)

-

1,284

210
(1,230)

925
(48)

(578)
(1,598)
(1,029)

26,019
26,896
674
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ส่ ว นประกอบของสิ น ทรัพ ย์ภ าษี เงิน ได้ร อการตัด บัญ ชี และหนี้ สิ น ภาษี เงิน ได้ร อการตัด บัญ ชี
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
2564

(หน่วย: พันบาท)
2563

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวม

287
2,978
456
6,016
9,737

287
2,978
461
5,665
9,391

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
ค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่ องจักร
รวม

755
7,345
8,100

8,783
8,783

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

1,637

608

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯมีขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้จานวน 271 ล้านบาท (2563: 294
ล้านบาท) ที่บริ ษทั ฯไม่ได้บนั ทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริ ษทั ฯพิจารณาแล้ว
เห็นว่า บริ ษทั ฯอาจไม่มีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนาขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ขา้ งต้น
มาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งผลขาดทุนทางภาษีเหล่านี้จะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี
2568
21.

การส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ฯ ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนสาหรับกิจการผลิตอะลูมิเนียม
แผ่ น และอะลู มิ เนี ย มแผ่ น ม้ว นตามบัต รส่ ง เสริ ม การลงทุ น เลขที่ 61-0139-1-00-1-0 เมื่ อ วัน ที่ 3
มกราคม 2561 ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการยกเว้นอากรขาเข้า
สาหรับเครื่ องจักรและวัตถุดิบ และการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิ ติบุคคลสาหรับกาไรที่ได้จากการ
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มรวมกัน ไม่เกิน ร้อยละ 100 ของมูลค่าเงินลงทุน โดยไม่รวมค่า
ที่ดินและทุนหมุนเวียนเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (ยังไม่
เปิ ดดาเนินการ)
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22. กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไร (ขาดทุน) สาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่
รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการคานวณได้ดงั นี้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี (พันบาท)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุ้น)
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

2564
3,874
99,902,123
0.04

2563
(138,206)
99,902,123
(1.38)

23. ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่วนงานดาเนินงานที่นาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจ
สู งสุ ดด้านการด าเนิน งานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรร
ทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและประเมินผลการดาเนินงานของส่ วนงาน ทั้งนี้ผมู ้ ีอานาจตัดสินใจสู งสุ ด
ด้านการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ คือ ประธานกรรมการบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจหลักในส่ วนงานดาเนิ นงานที่รายงานเพียงส่ วนงานเดียว คือ การผลิตและจัด
จาหน่ายอลูมิเนียมกึ่งสาเร็จรู ป บริ ษทั ฯประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกาไร
หรื อขาดทุนจากการดาเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกาไรหรื อขาดทุนจาก
การดาเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดง
อยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามส่วนงานดาเนินงานแล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมศิ าสตร์
รายได้จากลูกค้าภายนอกกาหนดขึ้นตามสถานที่ต้งั ของลูกค้า
2564
รายได้จากลูกค้าภายนอก
ประเทศไทย
ประเทศในเขตภูมิภาคเอเชีย
ประเทศในเขตภูมิภาคโอเชียเนีย
ประเทศในเขตภูมิภาคอเมริ กา
ประเทศในเขตภูมิภาคยุโรป
รวม

1,367
606
60
529
14
2,576

(หน่วย: ล้านบาท)
2563
696
290
34
1,020
106
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ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2564 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จานวน 2 ราย เป็ นจานวนเงิน 1,449 ล้านบาท (ปี 2563:
มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จานวน 1 ราย เป็ นจานวนเงิน 498 ล้านบาท)
24.

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึน้

24.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนและการซื้อวัตถุดิบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ และการซื้อวัตถุดิบจานวนเงินประมาณ 34.4 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา 5.1 ล้านเยน และ 1.1
ล้านบาท (2563: 8.8 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และ 0.5 ล้านบาท)
24.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญารับความช่ วยเหลือทางเทคนิค
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2549 บริ ษ ัทฯ ได้ทาสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิ คกับบริ ษทั มิต ซูบิ ชิ
อลู มิ นั่ ม จ ากัด (ผู ้ถื อ หุ้ น ของบริ ษ ัท ฯ) เพื่ อ รั บ การถ่ า ยทอดความรู ้ ด้า นเทคนิ ค ในการพัฒ นา
ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็ นระยะเวลา 10 ปี
ต่อมาเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 บริ ษทั ฯได้ทาสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิค ฉบับใหม่เป็ น
ระยะเวลา 5 ปี (27 มกราคม 2560 - 26 มกราคม 2565)
ทั้งนี้บริ ษทั ฯจะต้องชาระค่าความช่วยเหลือดังนี้
ก. ค่าสิ ทธิรายเดือนเป็ นจานวนเงิน 0.25 ล้านบาทต่อเดือน สาหรับการส่ งวิศวกร 2 คนมาทางาน
โดยไม่รวมเงินเดือนและสวัสดิการอื่นๆของวิศวกร
ข. ค่าสิ ทธิต่อเนื่องชาระเป็ นรายครึ่ งปี ในอัตราร้อยละ 1.0 ถึง 6.0 ของยอดขายสุทธิของผลิตภัณฑ์
แผ่นอลูมิเนียมสาหรับระบายความร้อนชนิดใหม่หักด้วยต้นทุนอลูมิเนียมอินกอทและค่าใช้จ่าย
ในการจัดหาอลูมิเนียมอินกอท
24.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่ าและสัญญาบริการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั ฯ มีจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตภายใน 1 ปี ภายใต้สัญญา
เช่าและสัญญาบริ การจานวนเงิน 2 ล้านบาท (2563: 2 ล้านบาท)
24.4 การคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั ฯ มีหนังสือค้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษทั ฯ เพื่อค้า
ประกันการใช้ไฟฟ้าเป็ นจานวนเงินประมาณ 9.8 ล้านบาท (2563: จานวน 9.8 ล้านบาท) และเพื่อเป็ น
หลักประกันการขอรับคืนเงินภาษีไปก่อนการตรวจแล้วเสร็จเป็ นจานวนเงินประมาณ 18.4 ล้านบาท
(2563: จานวน 18.4 ล้านบาท)
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25. ลาดับชั้นของมูลค่ายุตธิ รรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์และหนี้สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยก
แสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2564
สินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

3.8

-

3.8
(หน่วย: ล้านบาท)

2563
หนี้สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
26.

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

6.1

-

6.1

เครื่องมือทางการเงิน

26.1 ตราสารอนุพันธ์
2564
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ตราสารอนุพนั ธ์ที่ไม่ได้กาหนดให้เป็ น
เครื่ องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวมสินทรัพย์ (หนี้สิน) ตราสารอนุพันธ์

3.8
3.8

(หน่วย: พันบาท)
2563

(6.1)
(6.1)

ตราสารอนุพันธ์ ที่ไม่ได้กาหนดให้เป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง
บริ ษ ัท ฯ ใช้สัญ ญาซื้ อ ขายเงิน ตราต่ างประเทศล่ว งหน้าเพื่ อบริ หารความเสี่ ยงในการท าธุ รกรรม
บางส่วนโดยเข้าทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าใน ช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการอ้างอิงซึ่งมีอายุสัญญาโดยทัว่ ไปตั้งแต่ 1 เดือนถึง 12 เดือน
108

บริษทั วโรปกรณ์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 One Report 256

26.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงินที่สาคัญของบริ ษทั ฯประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้อนื่ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น สินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพนั ธ์ และเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน บริษทั ฯมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบาย
การบริ หารความเสี่ยง ดังนี้
ความเสี่ยงด้านเครดิต
บริ ษทั ฯมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับ ลูกหนี้การค้า และเงินฝากกับธนาคารและสถาบัน
การเงิน โดยจานวนเงินสูงสุดที่บริษทั ฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดง
อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนีก้ ารค้า
บริ ษทั ฯ บริ หารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม
จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสาคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีการติดตามยอดคงค้าง
ของลูกหนี้การค้าอย่างสม่าเสมอ และการขายสินค้าให้ลูกค้าบางรายในต่างประเทศมักจะให้จ่ายเงิน
ล่วงหน้าบางส่วน
บริ ษทั ฯ พิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสารองของผลขาดทุนด้าน
เครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้นคานวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระสาหรับ
กลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน การคานวณผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคานึงถึงข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ
วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนั และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจใน
อนาคต
เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร
บริ ษทั ฯ บริ หารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงินโดย
จะลงทุน กับคู่สัญญารายใหญ่หลายรายซึ่งได้รับการอนุ มัติแล้วเท่านั้น เพื่อบรรเทาผลขาดทุน ทาง
การเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดนัดชาระของคู่สัญญา
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงด้านเครดิตของตราสารอนุพนั ธ์ไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สัญญาเป็ นธนาคารที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสู งซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้าน
เครดิตระหว่างประเทศ
ความเสี่ยงด้านตลาด
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงด้านตลาด 3 ประเภท คือ ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ ยงจากอัตรา
ดอกเบี้ยและความเสี่ ยงจากราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งบริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยนโยบายการบริ หารความเสี่ยง
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ในเรื่ องดังกล่าวไว้ในหัวข้อความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความ
เสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ตามลาดับ
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรื อขายสินค้าเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ โดยบริ ษทั ฯบริ หารความเสี่ยงส่ วนใหญ่โดยการเข้าทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า ซึ่งสัญญาโดยส่วนใหญ่มีอายุไม่เกินหนึ่งปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ที่
เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
2564
2563
(ล้าน)
(ล้าน)
5
2

หนี้สินทางการเงิน
2564
2563
(ล้าน)
(ล้าน)
46
13

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
2564
2563
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
33.4199
30.0371

เพื่อป้องกันความเสี่ ยงจากอัต ราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น บริ ษ ัทฯ มีสัญ ญาซื้อขายเงิน ตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าคงเหลือดังนี้
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564
2563

สกุลเงิน

จานวนที่ซ้ือ

เหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา
เหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา

(ล้าน)
10
6

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา

วันครบกาหนดตามสัญญา

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
32.3400 - 33.7800
มกราคม 2565 - มิถุนายน 2565
30.0400 - 31.4375
กุมภาพันธ์ 2564 - กรกฎาคม 2564

การวิเคราะห์ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
ตารางต่ อ ไปนี้ แสดงให้ เห็ น ถึ ง ผลกระทบต่ อ ก าไร (ขาดทุ น ) ก่ อ นภาษี ข องบริ ษ ัท ฯ จากการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา โดย
ก าหนดให้ ต ัว แปรอื่น ทั้งหมดคงที่ ทั้งนี้ ผลกระทบต่ อก าไร (ขาดทุน ) ก่อ นภาษี น้ ี เกิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงิน รวมถึงตราสารอนุพนั ธ์ที่เป็ น
เงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้กาหนดให้เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
และ 2563
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2564
สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

2563
กาไรก่อนภาษี
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(พันบาท)
(10,277)
10,277

เพิ่มขึ้น/ลดลง
(ร้อยละ)
+1
-1

ขาดทุนก่อนภาษี
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
(พันบาท)
(1,491)
1,491

เพิ่มขึ้น/ลดลง
(ร้อยละ)
+1
-1

ทั้งนี้ ข้อมู ล นี้ ไม่ ใช่ก ารคาดการณ์ ห รื อพยากรณ์ ส ภาวะตลาดในอนาคต และควรใช้ด้ว ยความ
ระมัดระวัง
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้น
จากสถาบัน การเงิน เจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีทส์ และเงิน กู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน การเงิน สิ น ทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึง
ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบนั
รายละเอียดของเงินเบิกเกินบัญ ชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน / เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์ และ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ได้แสดงไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 13 และ 15 ตามลาดับ
การวิเคราะห์ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้
ผลกระทบต่ อ ก าไร (ขาดทุ น ) ก่ อ นภาษี ข องบริ ษ ัท ฯ จากการเปลี่ ย นแปลงที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น อย่า ง
สมเหตุสมผลของอัตราดอกเบี้ยของเงินเบิกเกินบัญชี เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์ และเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบัน การเงิน ที่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
แสดงได้ดงั นี้
2564
สกุลเงิน
บาท
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

เพิ่มขึ้น/ลดลง
(ร้อยละ)
+1
-1
+1
-1

2563
กาไรก่อนภาษี
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(พันบาท)
(1,561)
1,561
(11,735)
11,735

เพิ่มขึ้น/ลดลง
(ร้อยละ)
+1
-1
+1
-1

ขาดทุนก่อนภาษี
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
(พันบาท)
(1,880)
1,880
(3,572)
3,572

การวิเคราะห์ผลกระทบข้างต้นจัดทาขึ้นโดยใช้สมมติฐานว่าจ านวนเงินเบิก เกิน บัญ ชี เจ้าหนี้ทรัสต์
รี ซีทส์ และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน รวมถึงตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่ตลอด 1 ปี และยังถือ
เสมือนว่าอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดของเงิน เบิก เกิน บัญ ชี เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์ และ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินไม่ได้มีอตั ราดอกเบี้ยที่กาหนดไว้แล้ว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของ
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อัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจึงมีผลกระทบต่อดอกเบี้ยที่ตอ้ งชาระตลอด 12 เดือนเต็ม ทั้งนี้ ข้อมูลนี้ไม่ใช่การ
คาดการณ์หรื อพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต และควรใช้ดว้ ยความระมัดระวัง
ความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์
บริ ษ ัท ฯ มีค วามเสี่ ยงจากความผัน ผวนของราคาวัต ถุดิ บและราคาขายสิ น ค้าเนื่ องจากบริ ษ ัทฯ มี
วัตถุดิบหลักในการผลิตเป็ นอลูมิเนียมอินกอทซึ่งเป็ นสินค้าโภคภัณฑ์ และราคาขายสินค้าของบริ ษทั
ฯถูกกาหนดโดยอ้างอิงจากราคาวัตถุดิบดังกล่าว ในการบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าว บริ ษทั ฯได้เข้าทา
สัญญาแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Swap Agreement) ระยะสั้นกับธนาคารพาณิชย์
ทั้งนี้ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 และ 2563 บริ ษ ัทฯไม่มียอดคงเหลือของสัญญาแลกเปลี่ยนราคา
สินค้าโภคภัณฑ์
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
บริ ษทั ฯ มีการติดตามความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์ บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการใช้เงินเบิกเกินบัญ ชี และเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อใช้หมุนเวียนภายในบริ ษทั ฯภายในวงเงินที่ได้รับอนุมตั ิจากสถาบัน
การเงิน ซึ่ งจะขึ้น อยู่กับการพิ จ ารณาของฝ่ ายบริ ห าร สาหรับ เจ้าหนี้ ทรัสต์รีซี ทส์ ระยะเวลาครบ
กาหนดชาระคืน สถาบัน การเงิน จะสอดคล้องกับ ระยะเวลาการได้รับชาระหนี้ จากลูก หนี้ ก ารค้า
บริ ษทั ฯ ได้ประเมินการกระจุกตัวของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกูย้ ืมเงินเพื่อนาไปชาระหนี้สินเดิม
และได้ขอ้ สรุ ปว่า ความเสี่ ยงดังกล่าวอยู่ในระดับต่า บริ ษทั ฯ มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของ
เงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ อีกทั้งฝ่ ายบริ หารเชื่อว่า บริ ษทั ฯ สามารถตกลงกับผูใ้ ห้กู้รายเดิม
เพื่อขยายระยะเวลาของหนี้สินที่จะครบกาหนดภายใน 12 เดือนออกไปได้อีกหากจาเป็ น
รายละเอีย ดการครบก าหนดชาระของหนี้ สิน ทางการเงิน ที่ ไม่ใช่ ต ราสารอนุ พัน ธ์แ ละเครื่ อ งมื อ
ทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ่งพิจารณาจาก
กระแสเงินสดตามสัญญาที่ยงั ไม่คิดลดเป็ นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

รายการที่ไม่ ใช่ ตราสารอนุพันธ์
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาว
รวมรายการที่ไม่ ใช่ ตราสารอนุพันธ์

เมื่อทวงถาม

ไม่เกิน 1 ปี

2564
1 - 5 ปี

725
725

92,550
1,176,251
482,601
36,916
1,788,318

115,769
115,769

มากกว่า 5 ปี
11,269
11,269

รวม
725
92,550
1,176,251
482,601
163,954
1,916,081
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(หน่วย: พันบาท)
2563
1 - 5 ปี

เมื่อทวงถาม

ไม่เกิน 1 ปี

1,433
1,433

90,359
436,813
110,813
37,467
675,452

126,184
126,184

36,993
36,993

1,433
90,359
436,813
110,813
200,644
840,062

-

6,091
6,091

-

-

6,091
6,091

รายการที่ไม่ ใช่ ตราสารอนุพันธ์
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาว
รวมรายการที่ไม่ ใช่ ตราสารอนุพันธ์
ตราสารอนุพันธ์
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์: จ่ายชาระสุ ทธิ
รวมตราสารอนุพันธ์

มากกว่า 5 ปี

รวม

26.3 มูลค่ายุตธิ รรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่ องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรื อมีอตั ราดอกเบี้ย
ใกล้เคีย งกับอัต ราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษ ัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุ พนั ธ์ค านวณโดยใช้เทคนิ คการคิด ลดกระแสเงินสดในอนาคตและ
แบบจาลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่นามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่ วนใหญ่เป็ น
ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
ของเงินตราต่างประเทศ และเส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย เป็ นต้น บริ ษทั ฯ ได้คานึงถึง
ผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์
ในระหว่างปี ปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
27.

การบริหารจัดการทุน
วัต ถุป ระสงค์ในการบริ ห ารจัด การทุ น ที่ส าคัญ ของบริ ษ ัท ฯ คื อ การจัด ให้มี ซ่ ึ งโครงสร้างทุ น ที่
เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯและเสริ มสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผูถ้ ือหุ้ น
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 2.64:1 (2563: 1.12:1)

28.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
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ส่ วนที่ 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลสาหรับการส่ งแบบ 56-1 One Report
ของบริษัทที่มิใช่ บริษัทจดทะเบียน
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี นั้น
ให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ลงลายมือชื่ อพร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี แทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“บริ ษทั ได้สอบทานข้อมู ลในแบบแสดงรายการข้อมู ลประจาปี /รายงานประจาปี ฉบับนี้ แล้ว
ด้วยความระมัดระวัง บริ ษ ทั ขอรับ รองว่า ข้อ มูล ดัง กล่า วถูก ต้อ งครบถ้วน ไม่เป็ น เท็จ ไม่ทาให้ ผู อ้ ื่น สาคัญ ผิด
หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงิ น และข้อ มู ล ทางการเงิ น ที่ ส รุ ป มาในแบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ าปี /
รายงานประจาปี ได้แสดงข้อ มู ลอย่างถูก ต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ เกี่ ย วกับฐานะการเงิน ผลการดาเนิ น งาน
และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษ ัทได้จัดให้ มีร ะบบการเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ ดี เพื่ อ ให้ แ น่ ใจว่ า บริ ษ ัทได้เปิ ดเผยข้อ มู ล
ในส่ ว นที ่เ ป็ น สาระส าคัญ ทั้ ง ของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ยอย่า งถูก ต้อ งครบถ้ว นแล้ว รวมทั้ ง ควบคุม ดูแ ล
ให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษ ัทได้จัด ให้ มี ร ะบบการควบคุม ภายในที่ ดี และควบคุ มดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บัติ ต าม
ระบบดังกล่าว และบริ ษทั ได้แจ้งข้อมู ลการประเมิ นระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ ล่ าสุ ดที่ มี ต่อผู ้สอบบัญ ชี
และกรรมการตรวจสอบของบริ ษ ัทแล้ว ซึ่ งครอบคลุ มถึง ข้อบกพร่ อ งและการเปลี่ย นแปลงที่ส าคัญ ของระบบ
การควบคุมภายใน รวมทั้ง การกระทาที่ มิชอบที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่อ การจัด ทารายงานทางการเงิ น ของบริ ษ ัท
และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่ อ เป็ นหลั ก ฐานว่ า เอกสารทั้ งหมดเป็ นเอกสารชุ ด เดี ย วกั น กั บ ที่ บ ริ ษั ท
ได้รั บรองความถูกต้องแล้ว บริ ษ ัทได้มอบหมายให้ นายสหสี ห์ ชิ ตานนท์ เป็ นผู ้ลงลายมื อชื่ อก ากับเอกสารนี้
ไว้ ทุ ก หน้ า ด้ ว ย หากเอกสารใดไม่ มี ล ายมื อ ชื่ อของ นายสหสี ห์ ชิ ต านนท์ ก ากั บ ไว้ บริ ษั ท จะถื อ ว่ า
ไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ
1. นางสรณี ย ์ ดีพนั ธุ์พงษ์
2. นายสหสี ห์ ชิตานนท์
ชื่อ
ผูร้ ับมอบอานาจ

นายสหสี ห์ ชิตานนท์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ*

ลายมือชื่อ

กรรมการผูจ้ ดั การ
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ทั้ง นี้ มาตรา 89/20 *** แห่ ง พระราชบัญ ญัติห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พย์ พ.ศ. 2535
ซึ่ งแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2551 ก าหนดให้
กรรมการและผู ้บ ริ ห ารต้ อ งร่ ว มกั น รั บ ผิ ด ต่ อ บุ ค คลที่ ซ้ื อ ขายหลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษั ท ในความเสี ย หายใด ๆ
อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุ้นหรื อประชาชนทัว่ ไป โดยแสดงข้อความที่เป็ นเท็จในสาระสาคัญ
หรื อปกปิ ดข้อความจริ งที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสาคัญในกรณี ของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดาเนิ น งานของบริ ษ ทั หรื อ รายงานอื่น ใดที่ต้อ งเปิ ดเผยตามมาตรา 56 โดยมิไ ด้จากัดความรับผิดไว้
เฉพาะกรรมการและผู ้บริ หารที่ลงลายมื อชื่ อรับรองความถู กต้องของข้อมู ลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ ดี
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตาแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู ้ถึงความแท้จริ งของข้อมูลหรื อ
การขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20
หมายเหตุ *** ใช้ บั ง คับ กั บ บริ ษ ัท ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ บัง คับ ของหมวด 3/1 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม
ผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี
เลขานุการบริษัท
หมายเหตุ. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ี อานาจควบคุม ทุกท่านไม่มีขอ้ มูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
ผูม้ ี อ านาจควบคุ มในช่ วง 5 ปี ที่ ผ่านมา เนื่ องจากการกระท าความผิด ตามพระราชบัญ ญัติห ลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์
พ.ศ. 2535 หรื อพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) การกระทาการโดยไม่สุจริ ต หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
(2) การเปิ ดเผย หรื อเผยแพร่ ขอ้ มูล หรื อข้อความอันเป็ นเท็จที่อาจทาให้สาคัญผิด หรื อปกปิ ดข้อความจริ งที่ควร
บอกให้แจ้งในสาระสาคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุ้น ผูล้ งทุน หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
(3) การกระทาอันไม่เป็ นธรรมหรื อการเอาเปรี ยบผูล้ งทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนการกระทาดังกล่าว
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ี ละการเงิน
1. ข้อมูลของกรรมการ ผูบ
้ ริหาร ผูม
้ อ
ี านาจควบคุม ผูท
้ ไี่ ด้ร ับมอบหมายให้ร ับผิดชอบสูงสุดในสายงานบ ัญชแ
ี
ผูท
้ ไี่ ด้ร ับมอบหมายให้ร ับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบ ัญช เลขานุการบริษ ัท

อายุ
่ -สกุล / ตาแหน่ง
ชือ

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา
(ปี )

1*

2

3*

4

นางสรณีย ์ ดีพันธุพ
์ งษ์

นายไชยยง ดีพันธุพ
์ งษ์

นายสหสีห ์ ชิตานนท์

นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย 1

ประธานกรรมการ /
กรรมการผู ้มีอานาจ

ประธาน
เจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร

-กรรมการ /
กรรมการผู ้จัดการ
-ผู ้อานวยการสายบริหาร
และสนับสนุน
-ผู ้ได ้รับมอบหมายให ้
รับผิดชอบสูงสุด
ในสายงานบัญชีและ
การเงิน
กรรมการ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ

68

74

58

59

-ประกาศนียบัตร บอนมัทคอลเลจออฟเทคโนโลยี
ประเทศอังกฤษ
-การอบรมจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตร Corporate Secretary Development รุ่น
ที่ 15
-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 81/2009
-ปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้ า I.I.T. Chicago ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
-Director Accreditation Program (DAP) รุ่น
184/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
-ปริญญาโท MBA Eastern Michigan University
-ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ม.
เกษตรศาสตร์
-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) ปี 2003
-MBA, Eastern Michigan University, Ypsilanti,
Michigan, U.S.A.
-วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-Director Certification Program สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP 90)

ส ัดส่วน
การ
ถือหุน
้
ใน
บริษ ัท
(%)
**
4.59

**
4.59

0.17

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหล ัง
ความส ัมพ ันธ์ทาง
ครอบคร ัวระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ
้ ริหาร
ภรรยาประธาน
เจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร

สามีประธาน
กรรมการ

ลูกพีล
่ ก
ู น ้อง
ประธานกรรมการ

ช่วงเวลา

2543-ปั จจุบัน

เลขานุการคณะกรรมการ

2551-ปั จจุบัน

กรรมการ / เลขานุการบริษัท

2563-ปั จจุบัน

ประธานกรรมการ /
กรรมการผู ้มีอานาจ

2539-2540

ผู ้จัดการโรงงาน /
ผู ้จัดการฝ่ ายผลิต
ผู ้จัดการโรงงาน
ผู ้อานวยการฝ่ ายปฏิบัตก
ิ าร
รองประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร
ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร
กรรมการ
รองผู ้อานวยการฝ่ ายบริหาร
ผู ้อานวยการฝ่ ายบริหารและ
การเงิน
กรรมการผู ้จัดการ /
กรรมการผู ้มีอานาจ

2540-2545
2545-2558
2551-ปั จจุบัน
2563-ปั จจุบัน
2539-ปั จจุบัน
2541-2543
2544-ปั จจุบัน
2551-ปั จจุบัน

-

-

ตาแหน่ง
ใน บมจ.วโรปกรณ์

2564-ปั จจุบัน

กรรมการ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
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่ -สกุล / ตาแหน่ง
ชือ

5

นายมาโมรุ คูโบต ้า

2

6

พลเรือเอกถมรัตน์ หทโยดม

3

กรรมการ / กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ

อายุ

79

7

นายปิ ตพ
ิ งษ์ พิศาลบุตร

กรรมการอิสระ

57

8

นายจิรวุฒ ิ จัยวัฒน์

กรรมการ

65

9

ร.ท.กมลนัย ชัยเฉนียน

กรรมการ

65

10

นายโยชินาโอะ โตโยดะ

กรรมการ

57

11

นายเอะซึโอะ ยามามูระ

กรรมการ

54

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา

ส ัดส่วน
การ
ถือหุน
้
ใน
บริษ ัท
(%)

ความส ัมพ ันธ์ทาง
ครอบคร ัวระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ
้ ริหาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหล ัง

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง
ใน บมจ.วโรปกรณ์

-ปริญญาตรีทางด ้านนิตศ
ิ าสตร์ มหาวิทยาลัย เค.โอ.
ประเทศญีป
่ น
ุ่

**
0.47

-

2538-2565

กรรมการ /
กรรมการตรวจสอบ

-UFFOLK UNIVERSITY, BOSTON, MA

-

-

2564-ปั จจุบัน

กรรมการ /
กรรมการตรวจสอบ

-

-

2562-ปั จจุบัน

กรรมการ /
กรรมการอิสระ

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
-Director Accreditation Program (DAP) รุ่น
184/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Hartford
สหรัฐอเมริกา
-Successful Formulation & Execution of
Strategy (SFE 3/2009)
-Director Certification Program (DCP 5/2003)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย/ Thai
Institute of Directors Association (IOD)
-การบริหารการจัดการด ้านความมั่งคงขัน
้ สูง 2554
-การป้ องกันราชอาณาจักร (วปอ.57) สมาคม
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
-การพัฒนาผู ้บริหารระดับสูง สานักงานตารวจ
แห่งชาติ 2563
-ปริญญาโท วิศวกรรมการจัดการ (Engineering
Management)
-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครือ
่ งกล
(Mechanical Engineering) Rensselaer
Polytechnic Institute (RPI), NY, USA.
-ปริญญา MBA Cornell University / ปริญญาตรี
ทางด ้านวิศวเคมี มหาวิทยาลัยนิวแฮมเชียร์
-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification
Program (DCP), Director Accreditation
Program (DAP) ปี 2003
Faculty of Business and Commerce, Keio
University
Hokkaido University, Faculty of Economics and
Business

0.89

ลูกพีล
่ ก
ู น ้อง
ประธานกรรมการ

2558-ปั จจุบัน

กรรมการ

0.72

ลูกพีล
่ ก
ู น ้อง
ประธานกรรมการ

2539-ปั จจุบัน

กรรมการ

-

-

2563-ปั จจุบัน

กรรมการ

-

-

2563-ปั จจุบัน

กรรมการ
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บริษทั วโรปกรณ์ จำกัด (มหำชน)

่ -สกุล / ตาแหน่ง
ชือ

12

นายปราโมทย์ หาญสกุล

13

น.ส.วาสนา สุขสายันต์

14

น.ส.กัญญภัทร ดีพันธุพ
์ งษ์

ผู ้อานวยการฝ่ ายนิตก
ิ รรม
สายนิตก
ิ รรม
-ผู ้อานวยการฝ่ ายบัญชี
สายบัญชี
-ผู ้ได ้รับมอบหมายให ้
รับผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการทาบัญชี
ผู ้อานวยการสายการตลาด
และสนับสนุน
สายการตลาดและ
สนับสนุน

อายุ

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา

64

-ปริญญาตรี สาขานิตศ
ิ าสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

52

-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
-ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง

39

-ปริญญาตรี วิศวกรรมสาสตร์ (ไฟฟ้ า)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Science in Industrial Engineering,
University of Pittsburgh /

ส ัดส่วน
การ
ถือหุน
้
ใน
บริษ ัท
(%)

ความส ัมพ ันธ์ทาง
ครอบคร ัวระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ
้ ริหาร
-

-

0.27

-

บุตรประธาน
เจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหล ัง

ช่วงเวลา
2537-2545
2545-2550
2550-ปั จจุบัน
2554-2560
2561-ปั จจุบัน

นิตก
ิ ร
รองผู ้อานวยการฝ่ ายนิตก
ิ รรม
ผู ้อานวยการฝ่ ายนิตก
ิ รรม
ผู ้จัดการฝ่ ายบัญชี
ผู ้อานวยการฝ่ ายบัญชี
สายบัญชี

2558-2560
2561-2563

2544-2548
2563-ปั จจุบัน

วิศวกรอาวุโส
ผู ้ช่วยผู ้อานวยการฝ่ าย
วิศวกรรม สายโรงงาน
ผู ้ช่วยผู ้อานวยการสาย
การตลาดและสนับสนุน
ผู ้อานวยการสายการตลาด
และสนับสนุน
ผู ้จัดการฝ่ ายผลิต
ผู ้จัดการโรงงาน

2547

หัวหน ้าฝ่ ายวางแผน

2548

วิศวกรฝ่ ายผลิต / วิศวกรฝ่ าย
เทคโนโลยีการผลิต
รักษาการผู ้จัดการฝ่ ายวาง
แผนการผลิต
ผู ้จัดการฝ่ ายวางแผนการผลิต
ผู ้ช่วยผู ้จัดการโรงงาน
ผช.ผอ.ด ้านวางแผนและ
ประกันคุณภาพ
ผู ้ช่วยผู ้อานวยการงานบริหาร
จัดการต ้นทุน

2563
2563-ปั จจุบัน

15

นายฐตวรรษ จันทร์ศรี

ผู ้จัดการโรงงาน
สายโรงงา

58

16

นายเกษม กุศลศิรค
ิ ณ
ุ

ผช.ผอ./ผช.ผู ้จัดการ
โรงงาน
ด ้านวางแผน คุณภาพและ
เทคโนโลยีการผลิต
สายโรงงาน

46

-ครุศาสตร์อต
ุ สาหกรรมบัณฑิต (Bachelor of
Science in Industrial Education)
-สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ
่ งกล(Mechanical
Engineering) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้า
ธนบุรี
- M.B.A. B.Sc.in Ind Ed. (Mechanical
Engineering) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้า
ธนบุรี
ปริญญาตรีวท
ิ ยาศาสตร์อต
ุ สาหกรรม สาขา
อิเลคทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าลาดกระบัง

-

-

-

ตาแหน่ง
ใน บมจ.วโรปกรณ์

2550-2552
2552-2560
2559-2561
2561
2562-ปั จจุบัน
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บริษทั วโรปกรณ์ จำกัด (มหำชน)
่ -สกุล / ตาแหน่ง
ชือ

อายุ

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา

ส ัดส่วน
การ
ถือหุน
้
ใน
บริษ ัท
(%)

ความส ัมพ ันธ์ทาง
ครอบคร ัวระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ
้ ริหาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหล ัง
ตาแหน่ง
ใน บมจ.วโรปกรณ์

ช่วงเวลา

17

นายประจวบ เลือดไทย

ผู ้ช่วยผู ้จัดการโรงงานด ้าน
การผลิตและวิศวกรรม
สายโรงงาน

55

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครือ
่ งกล ม.
เทคโนโลยีพระจอมเกล ้าพระนครเหนือ

-

-

2544-2546
2546-2559
2559-2563
2563-ปั จจุบัน

18

นายพิพัฒน์ เจริญเลิศยศ

49

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครือ
่ งกล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-

-

2564-ปั จจุบัน

19

น.ส.ประภา พิศท
ุ ธิธาดา

ผู ้ช่วยผู ้จัดการโรงงาน 3
สายโรงงาน
้ สายบริหาร
ผู ้จัดการจัดซือ
และสนับสนุน

50

-

-

2552-ปั จจุบัน

20

นายนวพล สิงห์นล
ิ

ผู ้จัดการฝ่ ายวิศวกรรม
สายโรงงาน

45

-ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอาหาร
(กว.เครือ
่ งกล)
ปริญญาตรีวศ
ิ วกรรมไฟฟ้ ากาลัง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผช.ผจก.ฝ่ ายเทคนิคการผลิต
ผู ้จัดการฝ่ ายวิศวกรรม
ทีป
่ รึกษาฝ่ ายวิศวกรรม
ผช.ผู ้จัดการโรงงานด ้านการ
ผลิตและวิศวกรรม
ผช.ผู ้จัดการโรงงานด ้าน
เทคโนโลยีการผลิต
้
ผู ้จัดการ/ฝ่ ายจัดซือ

-

-

2561-2563
2564-ปั จจุบัน

รษ.ผจก.ฝ่ ายบารุงรักษา
ผู ้จัดการฝ่ ายวิศวกรรม

21

นายอาณัฐ จัมปานันท์

ผู ้จัดการฝ่ ายผลิต 2
สายโรงงาน

42

ปริญญาตรีวศ
ิ วกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

-

-

2552-2554

ผู ้จัดการ ด ้านเทคนิคและ
สนับสนุนการผลิต
สายโรงงาน
ผู ้จัดการฝ่ ายกลยุทธ์จัดหา
และโลจิสติกส์
สายบริหารและสนับสนุน

62

ปวส.วิทยาเขตเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

-

-

2554-2555
2555-2560
2561-2563
2563-ปั จจุบัน
2564-ปั จจุบัน

วิศวกรผลิตและเทคโนโลยี
การผลิต
Supervisor 2
ผช.ผจก.ฝ่ ายผลิต 1
ผจก.ฝ่ ายผลิต 1
ผจก.ฝ่ ายผลิต 2
ผจก.ด ้านเทคนิคและ
สนับสนุนการผลิต

38

-ปริญญาตรีมนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
-ปริญญาโท Master of Science in Supply Chain
Management มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

-

-

22

นายชูเกียรติ ขาแก ้ว

23

นางสาวรัศมี นนท์ศริ ิ

24

นางสาวลภัสรดา สายคา

2559-2560
2560
2561-ปั จจุบัน

Sales Co-ordinator
ผช.ผจก.ฝ่ ายกลยุทธ์จัดหา
และโลจิสติกส์
ผจก.ฝ่ ายกลยุทธ์จัดหา
และโลจิสติกส์
ผู ้จัดการฝ่ ายบุคคล
ผู ้จัดการฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์

ผู ้จัดการ
45
ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย
2562-2563
ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
รามคาแหง
2563-ปั จจุบัน
สายบริหารและการเงิน
*กรรมการผู ้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทตามทีก
่ าหนดในหนังสือรับรองปั จจุบัน
** นับรวมหุ ้นของคูส
่ มรส
ลาดับ 1-11 กรรมการบริษัทฯ
ลาดับ 1-3, 12-15 ผู ้บริหาร 4 รายแรก
ลาดับ 16-24 จนท.ฝ่ ายบริหารประโรงงาน
1 นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย ได ้รับแต่งตัง
้ ให ้เป็ นกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ เมือ
่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 แทน นางทรงศิร ิ สุนทรวิภาต ทีล
่ าออกมีผลวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
2 พลเรือเอกถมรัตน์ หทโยดม ได ้รับแต่งตัง
้ ให ้เป็ นกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ เมือ
่ วันที่ 28 เมษายน 2564 แทน นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์ ทีค
่ รบวาระ
3 นายทองคูณ แสงธรรมรัตน์ ได ้รับแต่งตัง
้ เป็ นกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ เมือ
่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 แทน นายมาโมรุ คูโบต ้า ทีล
่ าออกมีผลวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
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Report 256
1.2 หน้ าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุการของบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ปฏิบตั ิตามที่กาหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บงั คับในวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ
ความระมัดระวัง และความซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริ ษทั มติ
คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
โดยคณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้ง นายปราโมทย์ หาญสกุล ซึ่ งดารงตาแหน่ ง ผูอ้ านวยการฝ่ ายนิ ติกรรม ให้
ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นเลขานุการบริ ษทั ฯ อีกหน้าที่หนึ่ง ตั้งแต่วนั ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 จนถึงปัจจุบนั
ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริ ษทั ฯ มีดงั นี้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
1.1. ทะเบียนกรรมการ
1.2 หนังสื อนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ รายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ
1.3 หนังสื อนัดประชุม และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร และจัดส่งสาเนารายงาน การมี
ส่วนได้เสี ยตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน
7 วันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับรายงานนั้น
3. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
นอกจากนี้ เลขานุการบริ ษทั ฯ ยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริ ษทั ฯ และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย ดังนี้
-ให้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแล ในการ
ดาเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย
- ทาหน้าที่ในการดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และการประชุมผูถ้ ือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่ วยงานภายในบริ ษทั ฯ ให้ปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ มติที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่ วยงานที่กากับดูแล เช่น สานักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิ ดเผย
ข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่ วยงานที่กากับดูแลและสาธารณะชน ให้ถูกต้องครบถ้วน ตาม
กฎหมาย
-จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คาแนะนาแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริ ษทั ฯ
1.3 บริษัทฯ ไม่ ได้ ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)
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เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
-ไม่มีบริ ษทั ย่อย-
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เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
เอกสารแนบ : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็ นการใช้ บริ การหน่ วยงานภายนอกบริ ษัท (outsource)
ชื่อ
คุณวุฒิการศึกษา
Certificate
การอบรม:

สัดส่วนการถือหุ้น
ลักษณะความสัมพันธ์

นางสาวฤทัยชนก สุ ภาพงษ์ จากบริ ษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จากัด อายุ 38 ปี
ปริ ญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)
โครงการอบรมการตรวจสอบภายใน เพื่อเตรี ยมตัวเป็ นผูต้ รวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre CIA)
โครงการอบรมหลักสูตร CIA Part II
หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
หลักสูตรแนวทางการควบคุมภายในสาหรับบริ ษทั ที่เตรี ยมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หลักสูตรมาตรฐานสากลการปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
หลักสูตร IT Audit
หลักสูตรแนวทางการสื บสวน สอบสวน การทุจริ ต
โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต
โครงการดารงและปรับปรุ งคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors conference 2018
Internal Audit Comprehensive : IAC
-ไม่มี-ไม่มี-
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ประสบการณ์
ช่ วงเวลา

บริษัท

ตาแหน่ ง

มิ.ย.2559 - ปัจจุบนั

บริ ษทั ตรวจสอบภายใน
ธรรมนิติ จากัด

กรรมการบริ หารผูจ้ ดั การ

2554 - 2559

บริ ษทั สอบบัญชี
ธรรมนิติ จากัด

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ

2552 - 2553

บริ ษทั สอบบัญชี
ธรรมนิติ จากัด
บริ ษทั สอบบัญชี
ธรรมนิติ จากัด

ผูต้ รวจสอบภายในอาวุโส

2550 - 2551

ผูต้ รวจสอบภายใน

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
▪ ร่ วมกาหนดนโยบาย เป้ าหมาย กลยุทธ์ วางแผน ติดตามและควบคุมคุณภาพการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบภายในให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด
▪ เห็นชอบในแผนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบก่อนนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอนุมตั ิ และ
ลงนามในรายงานผลการตรวจสอบ
▪ ให้ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ความเสี่ ยงและการตรวจสอบภายในแก่
ทีมงาน และผูร้ ับการตรวจสอบ
▪ วางแผนและควบคุมการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในให้เป็ นไปตามแผนงานกาหนด
▪ วางแผนและควบคุมการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในให้เป็ นไปตามแผนงานกาหนด
▪ ควบคุมผูต้ รวจสอบภายใน และปฏิบตั ิงานตรวจสอบให้เป็ นไปตามแผนงานกาหนด
▪ จัดทาแผนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในนาเสนอผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการ
▪ ควบคุมผูต้ รวจสอบภายใน และปฏิบตั ิงานตรวจสอบให้เป็ นไปตามแผนงานกาหนด
▪ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมาย
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เอกสารแนบ 4
ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน
- ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

หน่ วย : พันล้านบาท
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ที่ดิน
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
อาคาร
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
เครื่ องจักร-อุปกรณ์
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
หมายเหตุ * ไม่รวมงานระหว่างก่อสร้างอีก 168.57 ล้านบาท

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2563
40.31
32.24
558.74*

ภาระผูกพัน
(วงเงินจานอง)
97.44
963.68

ทรัพย์สินที่ไม่ มีตัวตนที่สาคัญในการประกอบธุรกิจ
(หน่ วย : ล้านบาท)
ค่าลิขสิทธิ์

ซอฟท์ แวร์ คอมพิวเตอร์

รวม

1.46

1.13

2.59

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน
-ไม่ ม-ี
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เอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวปฏิบัติการกากับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้ จัดทาในเรื่องดังต่ อไปนี้
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยแล้วในแบบ 56-1 One Report ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ ข้อที่ 6 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
หมวดที่ 1 จรรยาบรรณธุรกิจ
1. จรรยาบรรณว่าด้วยการปฎิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
1.1 การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้น
1.2 การปฏิบตั ิต่อลูกค้า
1.3 การปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า
1.4 การปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้ และ/หรื อคู่คา้
1.5 การปฏิบตั ิต่อพนักงาน
1.6 การปฏิบตั ิต่อภาครัฐหรื อหน่วยงานกากับดูแล
1.7 การปฏิบตั ิต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม
2. จรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพสิ ทธิมนุษยชน
3. จรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการเคารพวัฒนธรรมที่แตกต่าง
4. จรรยาบรรณว่าด้วยการรับหรื อให้ของขวัญ หรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด
5. จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้ขอ้ มูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็ นความลับ
6. จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสาร
7. จรรยาบรรณว่าด้วยสิ ทธิและความเป็ นกลางทางการเมือง
8. จรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9. จรรยาบรรณว่าด้วยรายการที่เกี่ยวข้องกัน
10. จรรยาบรรณว่าด้วยระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน
11. จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั
12. จรรยาบรรณว่าด้วยความปลอดภัยและสุ ขอนามัยในสถานที่ทางาน
13. จรรยาบรรณว่าด้วยการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ การแจ้งเบาะแสและการร้องเรี ยน
14. จรรยาบรรณว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
หมวดที่ 2 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
1. การปฏิบตั ิตน
2. การปฏิบตั ิต่อผูร้ ่ วมงาน
3. การปฏิบตั ิต่อบริ ษทั ฯ
หมวดที่ 3 จรรยาบรรณของพนักงาน
1. จรรยาบรรณต่อบริ ษทั
2. จรรยาบรรณต่อตนเอง
3. จรรยาบรรณต่อผูบ้ งั คับบัญชา
4. จรรยาบรรณต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
5. จรรยาบรรณต่อเพื่อนร่ วมงาน
การติดตามการปฏิบตั ิ
การสอบการหรื อการแจ้งข้อมูล
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หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
Corporate Governance Code (CG Code)

บริษทั ฯ ได้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวอย่างละเอียดแก่สาธารณชนผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ สามารถดูเนื้อหา
โดยละเอียดได้ท่ี https://www.varopakorn.com
จรรยาบรรณธุรกิจ http://www.varopakorn.com/th/wp-content/uploads/2022/03/Code-of-conduct-VARO-TH.pdf
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี http://www.varopakorn.com/th/wp-content/uploads/2022/03/CG-Code-VARO-TH.pdf
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท วโรปกรณ์ จ ากั ด (มหาชน) ประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระ 3 ท่ า น คื อ
1) นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย ประธานกรรมการตรวจสอบ 2) นายมาโมรุ คูโบต้า และ 3) พลเรื อเอกถมรัตน์ หทโยดม
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุม
ทุกครั้ง และทาการประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ผูต้ รวจสอบภายใน และผูบ้ ริ หาร ซึ่ ง 1 ในจานวน 4 ครั้ง เป็ นการประชุม
โดยไม่มีฝ่ายบริ หาร ซึ่ งผลจากการประชุมในแต่ละครั้ง ได้นาสรุ ปประเด็นที่สาคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯทุกครั้ง ทั้งนี้การ
ดาเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบในปี ที่ผา่ นมา สรุ ปได้ดงั นี้
1) รายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี ของบริ ษทั ฯ
โดยหารื อร่ วมกับผูส้ อบบัญชี และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯในเรื่ องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุ งรายการบัญชี ที่
สาคัญ ซึ่ งมีผลกระทบต่องบการเงิ น ขอบเขตการตรวจสอบ ความเพียงพอและเหมาะสมของวิธีการบันทึ กบัญชี ความเพียงพอ
ถูกต้องและครบถ้วนของการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน รวมทั้งรับทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชีว่า รายงานการเงินดังกล่าว มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ และเชื่อถือได้
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
2) การบริหารความเสี่ ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของกระบวนการบริ หาร
ความเสี่ ยง แผนงานและแนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน ร่ วมกับฝ่ ายจัดการอย่างสม่าเสมอ
โดยมีระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่เพียงพอ
3) การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการควบคุมภายในร่ วมกับบริ ษทั
ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ตรวจสอบจากภายนอก จึงมีความเป็ นอิสระในการปฏิ บตั ิหน้าที่ โดยในปี 2564ได้
ดาเนินการตรวจสอบในด้านการผลิตและการควบคุมสิ นค้าคงเหลือ การขายและการรับเงิน การจัดซื้อจัดจ้างและการจ่ายเงิน เพื่อให้
เป็ นไปตามระเบี ยบการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ตลอดจนแก้ไขปรับปรุ งให้มีความเหมาะสม โดยมี ระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอ และได้หารื อกับผูต้ รวจสอบภายใน ในการวางแผนและอนุมตั ิแผนการตรวจสอบประจาปี
4) กระบวนการกากับดูแล คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และติดตามการดาเนินงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่ งใส และการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
5) ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติ เห็นชอบให้ผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯในปี 2565 และเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ นาเสนอขออนุ มตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้ นประจาปี เพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจาปี 2565
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู ้ความสามารถ ความ
ระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็ นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ของผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน
(นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย)
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