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ส่วนที่ 1 

กำรประกอบธุรกจิ 
 

1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกจิ 
 
 บริษทัเร่ิมประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอลูมิเนียมเม่ือปี พ.ศ. 2522 โดยไดจ้ดทะเบียนน าหุน้สามญัของบริษทัฯ เขา้
ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ตั้งแต่วนัท่ี 16  มิถุนายน  2534   และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน
จ ากดั  เม่ือวนัท่ี  26  มกราคม  2537 ในปลายปี 2538 ได้มีบริษทัในกลุ่ม Mitsubishi ประกอบดว้ย Mitsubishi Aluminum 
Co., Ltd. กบั Mitsubishi Corporation (MC) จากประเทศญ่ีปุ่น และ Thai-MC Co., Ltd. ไดเ้ขา้ร่วมทุนกบับริษทัดว้ยการเขา้
ถือหุน้ร่วมกนัคิดเป็น 20 % ของทุนจดทะเบียน โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะขยายสายการผลิตเพื่อผลิตผลิตภณัฑอ์ลูมิเนียมชนิด
ท่ีมีการเคลือบ (Precoated Finstock) ท่ีจะตอ้งใชเ้ทคโนโลยีพิเศษในการผลิต ซ่ึงกลุ่ม Mitsubishi เป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียง   มี
เทคโนโลยีและกรรมวิธีการผลิตท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล ในช่วงปี 2544 และ 2545 Thai-MC Co., Ltd. และ MCได้
โอนหุ้นทั้งหมดให้แก่ MC Non-Ferrous Metal Products Co., Ltd. บริษทัในกลุ่ม Mitsubishi เช่นเดียวกนั ต่อมาในปี 2551 
MC ไดก้ลบัเขา้ถือหุน้ในส่วนน้ี และต่อมาไดโ้อนหุน้ทั้งหมดให้แก่ Mitsubishi Corporation Unimetals Ltd. ในปี 2556 หุ้น
ทั้งหมดไดถู้กโอนใหแ้ก่ Mitsubishi Corporation Rtm Japan Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่ม Mitsubishi เช่นเดียวกนั 
 ในเดือนธันวาคม 2549 บริษทัฯ ไดท้ าสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิค และสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัจ าหน่ายกบั 
Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. และกลุ่ม Mitsubishi โดยเน้นการผลิตแผ่นอลูมิเนียมระบายความร้อน ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์
ใหม่ไปสู่อุตสาหกรรมรถยนต ์ต่อมาในเดือนธนัวาคม 2559 บริษทัฯไดต้กลงขยายระยะเวลาของสัญญาทั้ง 2 ฉบบั ดงักล่าว
ออกไปเป็นระยะเวลา 3 เดือนนบัถดัจากวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2559 หรือจนกวา่สัญญาฉบบัใหม่จะมีผลบงัคบัใชแ้ลว้แต่วนัใด
จะถึงก่อน ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2560 บริษทัฯไดท้ าสญัญารับความช่วยเหลือทางเทคนิค และสญัญาแต่งตั้งผูจ้ดัจ าหน่าย
ฉบบัใหม่ เป็นระยะเวลา 5 ปี 

 ทั้งน้ี แมว้่า Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั จะประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับ
บริษทั อาจมองไดว้า่จะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) แต่เน่ืองจากทั้ง Mitsubishi Aluminum 
Co., Ltd. และบริษทัมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายและช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีไม่เหมือนกนั ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษทั และ Mitsubishi 
Aluminum Co., Ltd. ไม่เคยมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดข้ึน  

 
1.1) เป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกจิ/นโยบำยและทศิทำงองค์กร 

 
 บริษทัฯ มีนโยบายด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยยึดหลกัการด าเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส ตรวจสอ
ได ้มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ภายใต ้นโยบายคุณภาพมาตรฐาน บริการฉับ
ไว ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม พร้อมอนุรักษพ์ลงังาน เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจของบริษทั คือ การเป็นหน่ึงในผูน้ าดา้นการผลิต
อลูมิเนียมแผน่และมว้น  
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1.2) กำรเปลีย่นแปลง และพฒันำกำรทีส่ ำคญัในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ 
 ในปี   2560 บริษทัฯ มียอดขายโดยรวม เพ่ิมข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559 ประมาณ 6.8% โดยอลูมิเนียมมว้น ( 
Rolled Product) มีสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน 5.12% ส่วนอลูมิเนียมแผ่นมีสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน 26.51% ซ่ึงเป็นผลมาจากการขยายฐาน
ลูกคา้เพ่ิมข้ึน ในส่วนของตลาดผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมฟินสต๊อกแบบเคลือบ ทั้ งกลุ่มลูกคา้ญ่ีปุ่น กลุ่มลูกค้าในประเทศ 
ตลอดจนลูกคา้ต่างประเทศ 
 ในปี 2560 บริษทั ฯ ไดต้่อสัญญาความร่วมมือใกลชิ้ดกบั บริษทั มิตซูบิชิ อลูมินมั จ ากดั ประเทศญ่ีปุ่น ในการให้
ความช่วยเหลือทางเทคนิค และสญัญาการจดัจ าหน่ายกบัทางบริษทัอยา่งต่อเน่ืองไปอีก 5 ปี โดยคร้ังน้ีเป็นการเซ็นสญัญาต่อ
เป็นคร้ังท่ี 3 นับจากปี พ.ศ.2538 ท่ีมีความร่วมมือทางเทคนิคในการพฒันาผลิตภณัฑ์ และขยายฐานลูกคา้ไปยงักลุ่มลูกคา้
ของ Mitsubishi Aluminum Co., Ltd มาโดยตลอดกวา่ 20 ปี ความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดกบั บริษทั มิตซูบิชิ อลูมินมัฯ ซ่ึงเป็น
หน่ึงในกลุ่มผูผ้ลิตอะลูมิเนียมระดบัไฮเอนดท่ี์ใหญ่ท่ีสุดรายหน่ึงของโลก ไดช่้วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งใหก้บับริษทัมา
อยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนช่วยใหบ้ริษทัฯสามารถขยายฐานลูกคา้กา้วสู่การเป็นหน่ึงในบริษทัชั้นน าในการผลิตอะลูมิเนียมของ
ไทยจากผลของการร่วมมือคร้ังน้ี รวมถึงแผนการด าเนินงานท่ีจะผลกัดนัการเติบโตของบริษทัอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะยนืหยดัใน
การเป็นผูผ้ลิตอะลูมิเนียมรีดเยน็ชั้นน าของไทย และกา้วไปสู่การเป็นบริษทัชั้นน าในภูมิภาคอาเซียน โดยคาดวา่ส่วนแบ่ง
ตลาดในภูมิภาคอาเซียน ส าหรับแผ่นอะลูมิเนียมระบายความร้อนในรถยนตข์องบริษทัจะเพ่ิมข้ึนเป็น 45% ภายในปี พ.ศ.
2561 จากปัจจุบนัท่ีมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 24% ส าหรับแผ่นอะลูมิเนียมระบายความร้อนในเคร่ืองปรับอากาศบา้นและ
ส านกังาน บริษทัยงัคาดหวงัวา่ส่วนแบ่งตลาดในภูมิภาคอาเซียนจะเพ่ิมข้ึนเป็น 25% ภายในส้ินปี พ.ศ.2562 จากปัจจุบนัท่ีได้
ส่วนแบ่งการตลาดในภูมิภาคน้ีท่ีประมาณ 20%  

ทั้งน้ี จากเป้าหมายการเติบโตดงักล่าว บริษทัฯไดว้างแผนท่ีจะเพ่ิมอตัราการใชก้ าลงัการผลิตของบริษทัโดยรวม
ให้ถึง 90% ภายในปี พ.ศ.2562 จากปัจจุบนัท่ีอยู่ท่ี 75% รวมถึงการลงทุนในสายการผลิตเพ่ือเคลือบแผ่นอะลูมิเนียมฟิน
สตอ็กส าหรับตลาดเคร่ืองปรับอากาศเพ่ิมเติมอีก 1 สายการผลิต ซ่ึงสามารถเร่ิมการด าเนินการผลิตในเดือนมีนาคม 2561เป็น
ตน้ไป ส าหรับมุมมองการเติบโตของธุรกิจแผน่ อะลูมิเนียมฟินสตอ็กส าหรับใชใ้นอุตสาหกรรมรถยนตแ์ละเคร่ืองท าความ
เย็นในภูมิภาคอาเซียน ในปัจจุบันมีปริมาณความต้องการต่อปีอยู่ท่ีประมาณ 6,000 เมตริกตนั และ 50,000 เมตริกตัน 
ตามล าดบั และคาดวา่จะขยายตวัประมาณ 3-4% ต่อปี จากความตอ้งการใชท่ี้เติบโตอยา่งต่อเน่ือง จะเป็นตวัช่วยผลกัดนัให้
ธุรกิจของบริษทัสามารถเติบโตไดต้ามเป้าหมายไดอ้ย่างแน่นอน และในขณะเดียวกนับริษทัยงัมองโอกาสท่ีจะสามารถ
ส่งออกไปยงัตลาดอ่ืนๆ ท่ีมีการเติบโตสูงไดด้ว้ย เช่น ประเทศอินเดีย ตุรกี ออสเตรเลีย 
 ปัจจุบนับริษทัฯ มีสัดส่วนการส่งออกไปยงัประเทศอินเดียเพ่ิมข้ึนทั้งในส่วนของตลาดอลูมิเนียมฟินสต๊อก และ 
ตลาดอลูมิเนียมฟอยล ์ซ่ึงถือเป็นตลาดส าคญัท่ีน่าจบัตามอง เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศไดก้ลายเป็นปัจจยัส าคญัส าหรับคน
อินเดียไปแลว้ โดยเฉพาะคนอินเดียท่ีอาศยัอยู่ในเมืองใหญ่ อินเดียเป็นประเทศท่ีกวา้งใหญ่มีลกัษณะภูมิอากาศและภูมิ
ประเทศท่ีหลากหลายตั้งแต่ทะเลทรายทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ ร้อนช้ืนทางภาคใต ้และหนาวเยน็ทางภาคเหนือ ความ
ตอ้งการเคร่ืองปรับอากาศจึงเพ่ิมข้ึนมาตลอดโดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีอยูใ่กลก้บัทะเลทรายทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือและพ้ืนท่ี
ร้อนช้ืนในภาคใต ้ทั้ งน้ี กรุงเดลีและปริมณฑลเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความตอ้งการเคร่ืองปรับอากาศมากท่ีสุดในประเทศอินเดีย
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายนของทุกปีซ่ึงเป็นช่วงท่ีอากาศร้อนท่ีสุด ตลาดเคร่ืองปรับอากาศในประเทศ
อินเดียมีการแข่งขนักนัสูงมากดว้ยจ านวนผูเ้ล่นในตลาดท่ีมีจ านวนมากทั้งท่ีเป็นแบรนด์ระดบัโลกและแบรนด์อินเดียเอง    
จึงถือเป็นโอกาสส าคญัในการส่งออกอลูมิเนียม ฟินสต๊อกของบริษทัฯ ตลอดจนความไดเ้ปรียบจาก FTA อาเซียน - อินเดีย  
ไทย - อินเดีย ท าให้กลุ่มบริษัทท่ีผลิตภาชนะบรรจุอาหารท่ีผลิตจากอลูมิเนียมนั้ น หันมาให้ความสนใจในการน าเข้า
อลูมิเนียมฟอยลเ์พ่ือการผลิตภาชนะบรรจุอาหารจากทางบริษทัฯมากข้ึน 
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 ส าหรับสัดส่วนการส่งออกสินคา้ของทางบริษทัฯ ในปี 2560 มีอตัราการส่งออกเพ่ิมข้ึนจาก 10% ของก าลงัการ
ผลิตทั้งหมด เป็น 30% และคาดวา่จะเพ่ิมสูงข้ึนถึง 45% ในปี 2561 น้ี และคาดว่าจะมีสัดส่วนการเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองไป
จนถึงปี 2565 จากแนวโน้มการส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึนนั้ น ท าให้บริษัทฯ ได้มีการวางแผนการขยายการลงทุนในเคร่ืองจักร
ทางดา้นของการรีด (Foil mill ) และ เคร่ืองจกัรส าหรับตดัและแยก (separator) เพ่ิมข้ึนในปี 2561 น้ี รวมถึงเคร่ืองมือในการ
ตรวจสอบมาตรฐานสินคา้ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพ่ิมข้ึน ตลอดจนการมุ่งมัน่พฒันา ทกัษะความสามารถ ของพนกังาน
ให้มีความเช่ียวชาญในการผลิต และการบริการ ท่ีเป็นท่ีพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการปรับกลยุทธ์ทาง
การตลาด การส่งเสริมการขาย ส่ือประชาสัมพนัธ์ และการร่วมมือกบัอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของภาครัฐและ
เอกชน เพื่อปรับปรุง วจิยั และพฒันาคุณภาพการผลิต นวตักรรม ใหม่ เพ่ือใหมี้ความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่งขนัทั้ง
จากในและต่างประเทศได ้ 

โครงการสาธิต (ตน้แบบ) ส าหรับเตาหลอมประสิทธิภาพสูงในอุตสาหกรรมอลูมิเนียมเป็นครงการระหวา่งกรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กบั องค์การพฒันาพลงังานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ญ่ีปุ่น (NEDO) เพ่ือสนบัสนุนใหมี้การใชพ้ลงังานใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและปกป้องส่ิงแวดลอ้มดว้ยการริเร่ิมน าเตา
หลอมอุตสาหกรรมประสิทธิภาพสูงมาใช้ ซ่ึงจะสามารถน าพลงังานความร้อนท่ีสูญเสีย (ปล่อยท้ิง) กลบัมาใชใ้หม่ได ้และ
ด าเนินการเผยแพร่การน าเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชใ้หแ้พร่หลาย ท่ีบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ และใชโ้รงงานของบริษทัฯ 
เป็นท่ีตั้งโครงการโดยไดใ้ชเ้งินลงทุนไปแลว้ 16 ลา้นบาท ยงัคงด าเนินไปไดด้ว้ยดี หลงัจากการติดตั้งไดแ้ลว้เสร็จสมบูรณ์
ในเดือนกนัยายน 2552 โดยได้มีพิธีเปิดโครงการฯ  และการสัมมนาเพ่ือเผยแพร่เทคโนโลยี คร้ังท่ี 1 ไปเม่ือเดือนตุลาคม 
2552 และคร้ังท่ี 2 ไปเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 2553 ทั้งมีผูป้ระกอบการเขา้เยี่ยมชมโครงการ เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ
บริษทัฯ ไดร่้วมจดัประชุมสัมมนา กบั กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ NEDO เพ่ือเผยแพร่เทคโนโลยท่ีีใชใ้นโครงการไปยงั
อุตสาหกรรมอ่ืน เช่น เหลก็ ซ่ึงเป็นโครงการต่อเน่ือง เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2554 และ 27 เมษายน 2555 ตามล าดบั ในปี 2556 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ NEDO ได้เข้าตรวจสอบโครงการ รวมถึงได้ข้ึนทะเบียนเคร่ืองจักร ตลอดจน Japan 
Industrial Furnace Manufacturers Association (JIFMA) จากประเทศญ่ีปุ่นไดน้ าสมาชิก 14 บริษทัเขา้เยีย่มชมโครงการ ใน
ปี 2557 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดเ้ขา้เยี่ยมชมโครงการเพื่อขยายผล และ ท า Knowledge management รวมถึงการเขา้
ตรวจสอบ ตลอดจน Sumitomo Electric Toyama Co., Ltd. จากประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงจะเขา้มาตั้งโรงงานในประเทศไทยไดเ้ขา้
เยี่ยมชมโครงการ ทั้งน้ี โครงการสามารถลดการใชพ้ลงังาน และ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงไดร้้อยละ 30  
ตามเป้าหมาย เท่ากบัเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศและช่วยลดสภาวะโลกร้อนไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 
โดยบริษทัฯ ยงัใช้เตาหลอมในโครงการเป็นเคร่ืองจักรหลกั ซ่ึงมีส่วนช่วยให้การผลิตได้ปริมาณและคุณภาพมากข้ึน 
นอกจากน้ีในเดือนมกราคม 2560 JETRO และ NEDO ภายใตก้ารเห็นชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จดัสัมมนา
ผูป้ระกอบการเพ่ือขยายผลและเยีม่มชมโครงการจ านวนกวา่ 40 คน 

ส่วนโครงการส่งเสริมวสัดุและอุปกรณ์การอนุรักษ์พลังงาน ของ กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน (พพ.) เพ่ือลดการใชพ้ลงังาน รักษาส่ิงแวดลอ้ม ท่ีบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ ไม่วา่จะเป็นโครงการปรับเปล่ียน
หวัเผาของเตาหลอมไปเป็นหวัเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟท่ีสามารถน าพลงังานความร้อนท่ีสูญเสีย (ปล่อยท้ิง) กลบัมาใชใ้หม่ได ้
ใชเ้งินลงทุน 15 ลา้นบาทเศษ โดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) จะใหเ้งินสนบัสนุนโครงการเป็น
จ านวนเงิน 2 ลา้นบาทเศษ หลงัจากการติดตั้งได้แลว้เสร็จสมบูรณ์ในเดือนธันวาคม 2556 โดยสามารถประหยดัการใช้
พลงังานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดล์งได ้ร้อยละ 30-40 ตามเป้าหมาย เท่ากบัเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในประเทศและช่วยลดสภาวะโลกร้อนไดอี้กทางหน่ึงดว้ย โดยบริษทัฯ ยงัคงใช้เตาหลอมในโครงการเป็น
เคร่ืองจักรหลกั ซ่ึงมีส่วนช่วยให้การผลิตได้ปริมาณและคุณภาพมากข้ึนดว้ยรวมถึงโครงการเปล่ียนหลอดไฟ LED กับ 
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ติดตั้ง VSD ของเคร่ืองอดัอากาศ ใชเ้งินลงทุนประมาณ 3 ลา้นบาทเศษ ซ่ึงกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 
(พพ.) จะใหเ้งินสนบัสนุนโครงการเป็นจ านวนเงิน 20% ของเงินลงทุนแต่ไม่เกินราคากลางท่ีก าหนด เป็นเงิน 0.7 ลา้นบาท
เศษ โดยมีผลประหยดัค่าไฟฟ้าประมาณ 2.4 ลา้นบาท/ปี มีระยะเวลาคืนทุนเฉล่ียประมาณ 1.2 ปี การติดตั้งไดด้ าเนินการแลว้
เสร็จสมบูรณ์ในเดือนเมษายน 2559 โดยสามารถประหยดัการใช้พลังงานและลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ตามเป้าหมาย  
นอกจากน้ีในปี 2560 บริษทัฯ ยงัไดเ้ขา้ร่วมโครงการส่งเสริมวสัดุและอุปกรณ์การอนุรักษพ์ลงังาน ของ กรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) เพ่ือลดการใชพ้ลงังาน รักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศ กบั เคร่ืองท าน ้ า
เยน็ (Chiller) ของเคร่ืองจกัรเป็นแบบประสิทธิภาพสูง อีก 1 โครงการใชเ้งินลงทุนประมาณ 3.7 ลา้นบาทเศษ ซ่ึงกรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) จะใหเ้งินสนบัสนุนโครงการเป็นจ านวนเงิน 20% ของเงินลงทุนแต่ไม่เกินราคา
กลางท่ีก าหนด หรือไม่เกิน 0.7 ลา้นบาทเศษ การติดตั้งคาดวา่จะด าเนินการแลว้เสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนพฤษภาคม 2561 
และจะมีผลประหยดัค่าไฟฟ้าประมาณ 1.2 ลา้นบาท/ปี มีระยะเวลาคืนทุนเฉล่ียประมาณ 4 ปี 

 
1.3) โครงสร้ำงกำรถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 

บริษทัฯ  ไม่มีบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม 
 

 2. ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ 
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ อุตสาหกรรมอลูมิเนียมดว้ยการผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์อลูมิเนียมก่ึงส ำเร็จรูปประเภท

แผ่นและมว้นชนิดต่าง ๆ จ าหน่ายให้กบัผูผ้ลิตอ่ืน ซ่ึงจะน าไปผลิตเป็นสินคา้ หรือเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินคา้
ประเภทอ่ืน ๆ ต่อไป โดยได้รับการรับรอง ISO 9001 : 2008 และ ISO 14001 : 2004 ทั้ งน้ี โดยบริษัทไม่มีบริษัทใหญ่     
บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 
 
โครงสร้ำงรำยได้ 

บริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวและด าเนินธุรกิจในประเทศไทยเท่านั้นแต่มีกลุ่มผลิตภณัฑห์ลกัดงัน้ี 

ผลติภัณฑ์ (Products) 

 ปี 2560 / Y2017  ปี 2559 / Y2016  ปี 2558 / Y2015 

รำยได้ 
% 

รำยได้ 
% 

รำยได้ 
% 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

อลูมิเนียมแผน่ (Sheet Product) 145.61 9.32 115.10 7.87 245.78 16.46 

อลูมิเนียมมว้น (Rolled Product) 1,417.02 90.68 1,348.04 92.13 1,247.87 83.54 

รำยได้จำกกำรขำย (Total Sales) 1562.60 100.00 1,463.13 100.00 1,493.65 100.00 

รายไดอ่ื้น ๆ (Other Income) 16.77  3.87  15.35  

รวมรำยได้ (Total Revenues) 1,579.40  1,467.01  1,509.00  
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2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์ 
 

ลกัษณะของผลิตภณัฑช์นิดต่าง ๆ ของบริษทั คือ 
 

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

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

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

(1.2) อลูมเินียมชนิดม้วน (ROLLED PRODUCT) ประกอบด้วย 
▪ อลูมเินียมฟินสต๊อค (ALUMINIUM FINSTOCKS) ใชเ้ป็นส่วนประกอบในการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ

ในบา้น อาคาร ส านกังาน หา้งสรรพสินคา้ และแผงระบายความร้อนของรถยนต ์ตูแ้ช่ รถตูเ้ยน็ ฯลฯ   
▪ อลูมิเนียมฟินสต๊อคเคลือบ (ALUMINIUM PRECOATED FINSTOCKS) ใชท้ าแผงระบายความร้อน

เช่นกนั โดยน า ALUMINIUM FINSTOCKS มาเคลือบสารเคมีท่ีมีคุณสมบติัท าให้หยดน ้ าไม่เกาะจะ
ช่วยระบายอากาศไดดี้ ประหยดัพลงังาน และยดือายกุารใชง้าน 

▪ อลูมิเนียมฟินสต๊อคส ำหรับหมวดยำนยนต์ (ALUMINIUM FINSTOCKS FOR AUTOMOTIVE) 
เป็นอลูมิเนียมเกรดพิเศษ เพื่อน าไปผลิต หมอ้น ้ ารถยนต์ (Radiator)  แผงระบายความร้อนอ่ืน ๆ ใน
รถยนต ์เช่น คอนเดน็เซอร์ (Condensor)   อินเตอร์คูลเลอร์ (Intercooler) 

▪ อลูมเินียมฟอยล์ (ALUMINIUM FOILS) มีลกัษณะบาง ขนาดความหนาตั้งแต่ 0.020 ม.ม. ถึง 0.10 ม.ม. 
ใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมหลากหลาย  

▪ อลูมเินียมม้วน (ALUMINIUM COILS)  เป็นอลูมิเนียมท่ีมีลกัษณะเป็นมว้น มีหลากหลายเกรด ความ
หนา และ ความกวา้งตามความตอ้งการของลูกคา้ บางลูกคา้อาจจะน าไปตดัเป็นแผ่น หรือ แถบ หรือ
เป็นเสน้ เพื่อน าไปผลิตเป็นผลิตภณัฑอ์ลูมิเนียมอ่ืนๆ ของลูกคา้เลย 

 

2.2 การตลาดและการแข่งขนั 
 
(ก) นโยบำยและลกัษณะกำรตลำดของผลติภัณฑ์หรือบริกำรทีส่ ำคญั 
 
(1)  กลยุทธ์ทำงกำรตลำด 

เน่ืองจากสินคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัจดัเป็นสินคา้อุตสาหกรรมท่ีผลิตก่ึงส าเร็จ (Intermediate products) ซ่ึงลูกคา้ตอ้ง
น าไปเขา้กระบวนการผลิตต่อ หรือแปรรูปจนเป็นสินคา้ส าเร็จ (Finished products)  
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1.1  กลุ่มลูกคา้ประจ า และสินคา้ประจ าส่วนใหญ่จะสัง่สินคา้ท่ีมีคุณลกัษณะ (Specification) เดิม ๆ ความพึงพอใจ
ของลูกคา้ คือ ใหสิ้นคา้มีคุณภาพดีสม ่าเสมอส่งมอบไดต้ามเวลา และการต่อรองดา้นราคา  

กลยุทธ์ทางการตลาด ท่ีบริษทัฯ พึงใชใ้นการด าเนินธุรกิจ เพ่ือสนองความตอ้งการของตลาดและลูกคา้กลุ่มน้ี มี
ดงัน้ี  

▪ ผลิตสินคา้ตามความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้าตรฐาน 
▪ รักษาคุณภาพสม ่าเสมอ 
▪ ส่งมอบสินคา้ไดภ้ายในเวลาท่ีตกลงกบัลูกคา้ 
▪ ร่วมมือพฒันาผลิตภณัฑก์บัลูกคา้ เพ่ือใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพดีข้ึน  
▪ พนักงานขายเข้าเยี่ยมพบลูกค้าอย่างใกล้ชิด แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ทันสมัยในเชิงการตลาด        

แลว้แจง้ขอ้มูลตลาดแก่ผูบ้งัคบับญัชาและทีมงานใหรู้้สถานการณ์ ทนัเหตุการณ์ 
▪ เชิญลูกคา้เขา้เยี่ยมชมโรงงานเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าบริษทัฯ สามารถผลิตสินคา้เพ่ือสนองตอบความ

ตอ้งการได ้
▪ กรณีลูกคา้ต่างประเทศ ตอ้งให้ความร่วมมือกบัหน่วยราชการ ศึกษาระเบียบวิธีการส่งออกเพ่ือใหมี้ระบบท่ีดี 

มีการประสางานและการส่ือสารท่ีรวดเร็วน่าเช่ือถือ 
▪ ท าการพฒันาผลิตภณัฑ ์และขบวนการผลิต ใหป้ระหยดัและลดตน้ทุน เพ่ือใหส้ามารถแข่งขนัได ้
▪ ท าการส ารวจตลาดลูกคา้ปัจจุบนัพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมตลาดและขยายตลาด 
1.2  กลุ่มลูกคา้ใหม่  เน่ืองจากมีการแข่งขนัสูง จึงจ าเป็นตอ้งมีการสรรหาลูกคา้ใหม่ ๆ ท่ีอาจใชผ้ลิตภณัฑท่ี์บริษทั 

ฯ ผลิตไดอ้ยูแ่ลว้ หรืออาจพฒันาน าเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ อยูต่ลอดเวลา บริษทัฯ ไดน้ าเสนอขีดความสามารถการผลิตและ
พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ อนัเน่ืองจากมีเคร่ืองจกัรใหม่ ๆ  หรือพฒันาปรับปรุงเคร่ืองจกัรท่ีมีอยู ่ท าใหบ้ริษทัฯ มีความสามารถ
และก าลงัการผลิต (Capability) ท่ีจะพฒันา ผลิตสินคา้ใหม่ ๆ และขยายฐานลูกคา้ใหม่ เพ่ือเพ่ิมตลาดได ้

 
(2) ลกัษณะ / กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 

ผลิตภณัฑท่ี์บริษทัฯ ผลิตอยูแ่ลว้ ไดแ้ก่ สินคา้อลูมิเนียมประเภทรีด (Aluminium Rolled Products) ซ่ึงผลผลิตท่ีไดจ้ะมี 2 ลกัษณะ 
คืออลูมิเนียมมว้น และอลูมิเนียมแผน่ ส าหรับกลุ่มลูกคา้เป้าหมายมีหลกั ๆ ดงัน้ี 

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

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

1.3 กลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นผูผ้ลิตสินคา้เพื่ออุปโภค ซ้ืออลูมิเนียมจากบริษทัฯ ไปเพ่ือป้ัมหรือข้ึนรูป ผลิตเป็นสินคา้
ส าเร็จโดยตรง เช่น ป๊ัมข้ึนรูปเป็นตูค้วบคุมไฟฟ้า  ป๊ัมเป็นรังผึ้งหรือท่อดูดควนัอาหาร  ป๊ัมท าฝาและไส้
หมอ้หุงขา้ว  ป๊ัมท าแผ่นป้ายทะเบียน  ป๊ัมข้ึนรูปเป็นขั้วหลอดไฟ  ป้ัมข้ึนรูปทรงกรุกนัความร้อนส าหรับ
โครงสร้างรถยนต ์ฯลฯ 

1.4 กลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบการมีโรงงาน สั่งซ้ืออลูมิเนียมจากบริษทัฯ ไปเพ่ือผลิตเป็นผลิตภณัฑอ่ื์นๆ เช่น 
แผน่รองเจาะ แผงควบคุมวงจร ตาไก่ร้อยเชือกรองเทา้ กระเป๋า เขม็ขดั ตาไก่ส าหรับผา้ม่าน ฯลฯ 
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(3) กำรจ ำหน่ำยและช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 

บริษทัจ าหน่ายสินคา้ใหก้บัลูกคา้ ดงัน้ี 
- ลูกคา้ภายในประเทศ  ทั้ งบริษทัคนไทย บริษทัท่ีถือหุ้นกบัต่างชาติ และบริษทัต่างชาติท่ีตั้งโรงงานอยู่ในประเทศ
ไทย ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตเพ่ือขายทั้งในประเทศและเพ่ือการส่งออก 

-  ลูกคา้ต่างประเทศ  บริษทัฯ มีการส่งจ าหน่ายลูกคา้ต่างประเทศโดยตรงตามใบสั่งซ้ือของลูกคา้ ซ่ึงเป็นโรงงาน
ผูผ้ลิตสินคา้ท่ีใชอ้ลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบ ตามลกัษณะสินคา้/กลุ่มเป้าหมายเดียวกนักบัลูกคา้ภายในประเทศ 

- นอกจากน้ียงัมีการจ าหน่ายผา่นตวัแทน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ   
 

ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสำมำรถจ ำแนกได้ 3 ทำงหลกั ๆ ดงันี ้
1.5 จ าหน่ายโดยพนักงานขายของบริษทัจ าหน่ายตรงถึงผูผ้ลิต  ผลิตภณัฑ์แปรรูปจากอลูมิเนียม ซ่ึงเป็น

ผูป้ระกอบการในประเทศไทย (Local Converters and/or Manufacturers) ซ่ึงมีทั้งบริษทัของคนไทย บริษทั
ต่างชาติ และบริษทัร่วมทุนคนไทยและต่างชาติท่ีมาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย รวมถึงท่ีตั้งอยูใ่น
เขตการส่งออก (Export Zone)  เป็นผูผ้ลิตเพ่ือขายทั้งในประเทศและเพ่ือการส่งออก  

1.6 จ าหน่ายโดยพนกังานขายต่างประเทศของบริษทั จ าหน่ายตรงไปยงัลูกคา้ต่างประเทศทั้งท่ีเป็นโรงงาน
ผูผ้ลิต และท่ีเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายในต่างประเทศผูท่ี้จ  าหน่ายต่อไปยงัผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์แปรรูปในประเทศ
นั้น ๆ และประเทศใกลเ้คียง  

1.7 จ าหน่ายผ่านผูแ้ทนจ าหน่ายในประเทศ ซ่ึงจดัจ าหน่ายให้กบัผูผ้ลิตและผูส่้งออกต่างชาติท่ีตั้ งอยู่ใน
ประเทศไทย ทั้งท่ีผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศไทยเองผลิตเพ่ือการส่งออก (Export) รวมทั้งบริษทัผู ้
ส่งออกไปยงัต่างประเทศดว้ย 

  การจ าหน่ายใน 2 ช่องทางแรก โดยพนกังานขายของบริษทัฯ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 50 ส่วนการจ าหน่ายใน
 ช่องทาง  ท่ี 3 โดยผูแ้ทนจ าหน่ายในประเทศคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 50 
 
(ข) สถำนกำรณ์กำรขำยและกำรตลำด  

 
ในปี 2560 ยอดขของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 6.8 เม่ือเทียบกบัปี 2559 โดยมีผลิตภณัฑท่ี์มีผลใหป้ริมาณขาย

สูงข้ึน และท่ีเป็นตลาดใหม่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ระบายความร้อนทั้ งแบบไม่เคลือบ (Bare Finstocks) และ แบบเคลือบ 
(Precoated Finstocks) ในเคร่ืองปรับอากาศบา้นและส านกังานท่ีขายโดยตรงจากบริษทัฯ เพ่ือการส่งออก มียอดสูงข้ึนกวา่ปี 
2559 ผลิตภณัฑร์ะบายความร้อนแบบเคลือบ (Precoated Finstocks) ในเคร่ืองปรับอากาศบา้น และส านกังานท่ีขายโดยตรง
จากบริษทัฯ เพ่ือการส่งออก มีเป้าหมายตลาดใหม่ในต่างประเทศมากข้ึนและมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในปี 2561 
โดยผลิตภณัฑ์ระบายความร้อนแบบเคลือบ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้แข่งขนักับต่างประเทศได้ ส่วน
ผลิตภัณฑ์ระบายความร้อนในยานยนต์หมวดใหม่ ยงัอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเน่ืองจากวิวฒันาการรถยนต์มีการ
เปล่ียนแปลงรวดเร็ว คาดวา่จะเร่ิมทดลองสัง่ซ้ือคร้ังแรกเล่ือนออกไปเป็นประมาณไตรมาสท่ี 2 ของปี 2561 
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กำรพฒันำผลติภัณฑ์เพือ่เพิม่โอกำสทำงกำรตลำด 
 
ปี 2559 มีการร่วมมือกบัลูกคา้ทั้งลูกคา้ในประเทศ และ ลูกคา้ต่างประเทศเป้าหมายใหม่ ในการพฒันาผลิตภณัฑ์

ใหม่ ๆ หลายราย หากแต่ผลการขายยงัไม่ปรากฏในปี 2560 คาดวา่น่าจะเร่ิมซ้ือขายไดใ้นไตรมาสท่ี 2-3 ของปี 2561  
ในปี 2560 บริษทัมีสัดส่วนการส่งออกผลิตภณัฑ ์ไปต่างยงัประเทศ ไดแ้ก่ มาเลเซีย, จีน, อินโดนีเซีย, ไตห้วนั, 

อินเดีย, ญ่ีปุ่น, นิวซีแลนด์, ออสเตรเลีย ทั้งท่ีขายผา่นออกไปจ าหน่ายต่างประเทศใน Export zone ทั้งท่ีผ่านผูจ้ดัจ าหน่ายใน
ประเทศและในต่างประเทศเพ่ือส่งออกผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ โดยยงัไม่แปรรูปใดๆ คิดต่อปริมาณการขายโดยรวม คิดเป็น
สดัส่วนประมาณร้อยละ 30%  ทั้งน้ีการส่งออกจากขายตรงโดยบริษทัมีปริมาณเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากลูกคา้พอใจในคุณภาพและ
การส่งมอบตรงเวลา จึงสั่งซ้ือต่อเน่ืองในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน หากแต่ผลิตภณัฑ์ระบายความร้อนในยานยนตท่ี์ส่งผ่านผูแ้ทน
จ าหน่าย เพ่ือขายในต่างประเทศชลอตวัลงเลก็นอ้ย 

ในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมประเภทรีด ได้มีการพัฒนาเพ่ิมประเภทของผลิตภัณฑ์เพ่ือ
ตอบสนองให้ไดห้ลายประเภทผลิตภณัฑ์ตามความตอ้งการของตลาด ลูกคา้ส่วนใหญ่จะตอ้งน าผลิตภณัฑ์อลูมิเนียมประเภท
รีดไปแปรรูปให้เป็นผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปอ่ืนหรือดดัแปลงใชเ้ป็นส่วนประกอบในการผลิตผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรมอ่ืน ๆ หรือ
ผลิตภณัฑเ์พ่ือการอุปโภค บริโภค ประเภท ต่าง ๆ  

 
ผลติภัณฑ์อลูมเินียมประเภทรีดเป็นประเภทหลกั ๆ  เพือ่กำรแปรรูปเป็นผลติภัณฑ์ส ำเร็จรูปได้ สำมำรถจ ำแนกได้ ดงันี ้

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

▪ อลูมิเนียมแผ่น เป็นวตัถุดิบหลกัในอุตสาหกรรมฝาเคร่ืองด่ืม ฝายา  ส่วนประกอบในช่องแข็งตูเ้ยน็  เป็นวตัถุดิบ
ส าหรับอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง  เคร่ืองครัว  เคร่ืองเรือน  งานตกแต่ง  แผ่นเสริมประกอบในการผลิตสินคา้หมวด
อีเลคโทรนิค  แผ่นฉนวนกันความร้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ และยงัเป็นส่วนประกอบใน
ผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  

▪ อลูมิเนียมคอยล์ น าไปเป็นวตัถุดิบหลกัของผลิตภณัฑ์ได้หลากหลาย ได้แก่ เป็นส่วนประกอบของเส้ือผา้  เข็มขดั  
กระเป๋า  และรองเทา้  เป็นส่วนประกอบหรือตกแต่งในเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคโทรนิค  เป็นส่วนประกอบในวสัดุตกแต่ง
อาคาร เป็นอุปกรณ์ส่วนประกอบในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ ท าแผ่นป้ายทะเบียน เป็นท่อดูดควนัหรือเป็นรังผึ้งส าหรับ
เคร่ืองดูดควนัในหอ้งครัว รวมถึงลูกหมุนดูดอากาศ 

▪ อลูมิเนียมฟอยล ์สามารถแปรรูปไดห้ลากหลาย เช่น ใชเ้ป็นส่วนประกอบของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ส าหรับ
บรรจุอาหาร ขนม  ยา  เคร่ืองด่ืม ใชใ้นครัวเรือนหรือภตัตาคาร โรงแรม เพ่ือถนอมอาหาร เผา  ยา่ง  อบ ท าเป็นถาด  ถว้ย  
กล่อง ใชใ้นอุตสาหกรรมอาหารอบ  เคก้  พาย ต่าง ๆ นอกจากน้ียงัใชใ้นอุตสาหกรรมประกอบรถยนต ์เป็นส่วนประกอบ
หลกัของแผน่กนัความร้อน พนัท่อแอร์ในอาคารต่าง ๆ ฯลฯ 

อลูมิเนียมสามารถแปรรูปและท าผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปได้หลายประเภท เน่ืองจากมีคุณสมบัติพิเศษ กล่าวคือ มี
น ้ าหนกัเบา  ผิวหนา้สวยใส  ทนต่อการสึกกร่อนไดดี้  ไม่เป็นสนิมง่าย ข้ึนรูปเป็นบรรจุภณัฑ์ เป็นฝา ข้ึนรูปทรงต่าง  ๆ ได ้
เหมาะท่ีจะใชก้บัผลิตภณัฑท่ี์มีความเยน็ช้ืนไดดี้  ทนและน าความร้อนไดดี้ 

บริษทัฯ ไดพ้ยายามคงมาตรฐานคุณภาพและการจดัส่งให้อยูใ่นระดบัมาตรฐาน  ISO 9001  :  2008  ซ่ึงเกิดจากความ
ร่วมมือประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษทัฯ เป็นอยา่งดี ทั้ งน้ีจะสามารถวดัไดจ้ากการประเมินความพึงพอใจจาก
ลูกคา้ไดต้อบแบบสอบถามวา่มีความพึงพอใจสูงกวา่ท่ีตั้งเป้าหมายมาตรฐานไว ้
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ผลกระทบต่อกำรขำย และกำรตลำดจำกปัจจัยภำยนอกองค์กร  
 
1. ความผนัผวนของราคาอลูมิเนียมโลกในปี 2560 ข้ึน-ลงต่างกนัมากถึงร้อยละ 21  
2. ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน: อตัราแลกเปล่ียน บาท : ดอลล่าร์ ข้ึน-ลงประมาณร้อยละ 1.6 
3. ฤดูกาล : เน่ืองจากผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ส่วนใหญ่ท าเพ่ือเป็นตวัระบายความร้อน ไดแ้ก่ เคร่ืองปรับอากาศ ตูแ้ช่ 

เม่ือมีอากาศหนาวเยน็หรือลูกคา้ต่างประเทศมีฤดูมรสุมยาว ท าให้การผลิตเพ่ือการส่งออกมีการชะลอตวับา้งบาง
ระยะเวลา 
 

เน่ืองจากท่ีบริษัทฯ  ได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และ  ISO 9001 : 2008 และได้ผ่านการ
รับรองคุณภาพมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2004 ตั้งแต่ปี 2555 ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาและปรับปรุงระดบั
มาตรฐานไดต่ื้นตวัในการปฏิบติัตามเพื่อรักษามาตรฐาน มีการตรวจสอบภายในเป็นระยะ รวมถึงการส่งตรวจสอบคุณภาพ
กบับริษทัฯ หรือองคก์รท่ีสามารถออกเอกสารรับรองมาตรฐานสากล (Third party) เพื่อให้เป็นไปตามความตอ้งการของ
ลูกคา้ จึงท าให้บริษทัฯ สามารถคงคุณภาพมาตรฐานตามท่ีไดรั้บการรับรองทั้ง 2 คุณภาพมาตรฐาน ท าให้ลูกคา้เกิดความ
มัน่ใจวา่บริษทัเป็นผูผ้ลิตสินคา้มีคุณภาพไดม้าตรฐาน และ รักษาส่ิงแวดลอ้ม มีการทบทวนการบริหารจดัการ จดัส่งไดต้าม
เวลา ท าให้ไดรั้บการยอมรับมากข้ึน ทั้งน้ี ส่วนหน่ึงเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนกังานทั้งองค์กรในการรักษาระดบั
มาตรฐาน  การวางแผนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การพฒันาสินคา้ การจดัส่ง และการบริการหลงัการขาย เช่น การ
ปรับระเบียบวธีิการน าเสนอ ปรับปรุงผลิตภณัฑปั์จจุบนั ช่วยวเิคราะห์การผลิตในสายงานของลูกคา้เพื่อใหไ้ดสิ้นคา้ส าเร็จรูป
ท่ีตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ สร้างสรรคคิ์ดคน้ วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีไม่เคยผลิต เปิดทศวรรษความสามารถใน
การผลิตส่ิงใหม่ ๆ สามารถส่งออกสู่อุตสาหกรรมปลายทางไดท้ั้งในและต่างประเทศได ้ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของขั้นตอนการ
กา้วสู่การเป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมน้ี 

เน่ืองจากประเทศไทยมีความเหมาะสมและพร้อมในปัจจยัพ้ืนฐานหลายประการ อาทิเช่น สาธารณูปโภค  ไฟฟ้า  
ประปา  โทรศพัท ์  มีมาตรการสนบัสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ และสภาวะเศรษฐกิจในประเทศมหาอ านาจยงัมีปัญหา 
จึงกล่าวไดว้า่อุตสาหกรรมอลูมิเนียมประเภทรีดน้ียงัมีความตอ้งการของตลาดสูง และยงัสามารถพฒันาตลาดใหเ้จริญเติบโต
ไดต้่อเน่ือง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมท่ีน าไปผลิตเพ่ือการส่งออก   

ยงัคงมีปัญหาการขายราคาต ่ากวา่ทุน (ทุ่มตลาด) ของคู่แข่งจากต่างประเทศ ประกอบกบัภาษีน าเขา้มีอตัราร้อยละ 
0 อนัเป็นการแข่งขนัท่ีไม่สมบูรณ์ ท าให้ผูผ้ลิตอลูมิเนียมก่ึงส าเร็จรูปประเภทรีดในประเทศประสบปัญหาอยา่งเช่นทุกวนัน้ี 
ส่ิงท่ีจะกระทบตามมาก็คือปัญหาการขาดดุลการคา้และปัญหาแรงงานในประเทศ ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวมและ
ภาพพจน์แง่การลงทุนในประเทศเป็นอย่างมาก อยากใคร่ขอให้ภาครัฐควรเร่งพิจารณาหามาตรการช่วยชะลอการน าเขา้จาก
ต่างประเทศ  
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ควำมยำก/ง่ำยทีจ่ะมคู่ีแข่งรำยใหม่ 
 

ธุรกิจท่ีบริษทัด าเนินการเป็นอุตสาหกรรมผลิตอลูมิเนียมประเภทแผ่นและมว้น ตอ้งใชเ้ทคโนโลยีสูง ลงทุนสูง
มาก ตอ้งปรับปรุงลงทุนในดา้นเทคโนโลยีเพ่ิมเติมเป็นระยะ ๆ เพ่ือรองรับกบัตลาดใหม่ ๆ ให้สามารถรองรับและพฒันา
ร่วมกบัลูกคา้ เพ่ือขยายโอกาสทางการตลาดไดต้ลอดเวลา การก่อตั้งโรงงานใหม่มาเป็นคู่แข่งในประเทศก็อาจเกิดข้ึนได ้
โดยมีบริษทัขา้มชาติรายใหญ่มาลงทุนและมีความรู้ด้านเทคโนโลยีเป็นพ้ืนฐานมาก่อน นอกจากน้ีได้มีบริษทัตวัแทน/
ตวักลางเกิดข้ึนเพ่ือการน าเขา้ สินคา้ประเภทเดียวกบัท่ีบริษทัผลิตอยู ่โดยใชข้อ้ไดเ้ปรียบจากการปรับลดภาษีน าเขา้ในหมวด
สินคา้อลูมิเนียมแผ่นเหลือร้อยละ 0 มาแบ่งตลาดไปเพราะเห็นถึงโอกาสการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมอลูมิเนียม และ
ไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลประเทศนั้น ๆ  

คู่แข่งขนัปัจจุบันส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศในแถบ Asia ซ่ึงมีตน้ทุนท่ีถูกกว่าเน่ืองจากผูผ้ลิตส่วนใหญ่ใน
ประเทศนั้น ๆ มีปริมาณการผลิตสูงมาก จนตน้ทุนต่อหน่วยต ่ามาก มีการสนบัสนุนจากรัฐบาลในประเทศนั้น ๆ ประกอบ
กบัผลกระทบจากการปรับลดภาษีขาเขา้ (FTA) จนเป็น 0% จึงใชน้โยบายดา้นราคา เพ่ือแยง่ส่วนแบ่งการตลาดในประเทศ
ไทย หากแต่บริษทัฯ ไดป้รับตวัและกลยทุธทางการตลาดจากปี 2558 ถึง ปัจจุบนั จนไดรั้บการยอมรับดา้นคุณภาพและการ
บริการมากข้ึน จึงไดส้าวนแบ่งตลาดกลบัคืนบา้ง ประกอบกบัไดต้ลาดใหม่ ๆ ในต่างประเทศมากข้ึน 

ส าหรับสินคา้ท่ีท าทดแทนอลูมิเนียมมีน้อยมาก แต่อาจเกิดการทดแทนดว้ยการใชอ้ลัลอย (Alloy) ท่ีต่างกัน มี
คุณสมบติัสูงข้ึนราคาอาจเท่าเดิม ลูกคา้จึงอาจหนัไปใชอ้ลูมิเนียมอลัลอยใหม่ทดแทน   

มีบางสินคา้กลบัมาใชอ้ลูมิเนียมทดแทนวสัดุท่ีใชอ้ยูเ่ดิม เพราะคุณสมบติัของอลูมิเนียมท่ีมีน ้ าหนกัเบา ทนต่อการ
ผกุร่อนไดดี้กวา่ 

 
อ ำนำจต่อรองของผู้ซื้อและผู้ขำย 
 

ในปีท่ีผ่านมาลูกค้าทั้ งรายใหญ่ และขนาดกลางยงัคงมีอ านาจการต่อรองสูงมาก เพราะมีผูผ้ลิต (คู่แข่ง) จาก
ต่างประเทศเขา้มาบุกตลาดต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัมีตวัแทนจ าหน่ายเสนอตวัเขา้มาอยา่งต่อเน่ือง แมลู้กคา้หลกั ๆ ท่ีพอใจใน
ผลิตภณัฑ์และบริการของบริษทัฯ และยงัคงให้ความไวว้างใจและสั่งซ้ืออยูเ่ป็นประจ า ก็ยงัมีผลกระทบบา้ง นโยบายของ
ภาครัฐก็เป็นปัจจยัส าคญัหน่ึงท่ีมีส่วนท าใหย้อดขายไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ 
 

2.3 การจัดหาผลติภัณฑ์ 
 

(1) กำรจัดหำผลติภัณฑ์และบริกำร 
 
(ก) ลกัษณะกำรจดัให้ได้มำซ่ึงผลติภัณฑ์เพือ่จ ำหน่ำย 
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1. กำรผลติ 
 

บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตผลิตภณัฑอ์ลูมิเนียมมว้นแห่งแรกในประเทศไทยท่ีไดก้ารรับรอง ISO 9001 : 2008 และไดผ้า่น
การรับรองคุณภาพมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2004 อีกดว้ย  โดย มีโรงงานท่ีใชใ้นการผลิต จ านวน 4 โรง อยูท่ี่จงัหวดั
สมุทรปราการ  มีก าลงัการผลิตโดยรวมประมาณ 1,800 ตนั /เดือน มีพนักงานและพนักงานของผูรั้บเหมารวม 266 คน 
ส าหรับการผลิตจะข้ึนกบัปริมาณการสัง่ซ้ือของลูกคา้ ฤดูกาล และการคาดการณ์ยอดขายของฝ่ายจดัการ (ฝ่ายการตลาด) ซ่ึง
สามารถรองรับความตอ้งการของลูกคา้ได ้แต่เพ่ือรองรับการเติบโตของยอดขายในอนาคตท่ีมีแนวโนม้จะเพ่ิมสูงข้ึน บริษทั
ฯ จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับปรุงพฒันาประสิทธิภาพ และเพ่ิมเติมเคร่ืองจกัรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและก าลงัในการผลิต 
รักษาคุณภาพ และสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
 
2. กำรจดัหำวตัถุดบิทใีช้ในกำรผลติ 

 
 วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตของบริษทั คือ อลูมิเนียม และอ่ืน ๆ การจดัซ้ือมีทั้งจากผูผ้ลิตโดยตรง (Producer) เช่น 
Sumitomo Crop Pte. Ltd..  และผู ้ค ้าท่ีเป็นตัวแทนจากต่างประเทศ  (Trader) เช่น Glencore International AG., Reach 
Aluminium Crop. Ltd., Thai-MC Co., Ltd. โดยบริษทัท าสัญญาซ้ือขายอลูมิเนียมบวกค่า Premium เป็นรายไตรมาส /ราย
เดือนโดยส่วนใหญ่ตกลงราคาเป็น CIF และใชร้าคาซ้ือขายตามราคาตลาด London Metal Exchange (LME) บวก Premium 
และเม่ือไดรั้บส าเนาเอกสารการส่งวตัถุดิบจากผูข้ายแลว้บริษทัช าระเงินภายใตเ้ง่ือนไข L/C, TT ตามท่ีตกลงกนั  
 จากการท่ีบริษทัมีประวติัและความสมัพนัธ์อนัดีในการซ้ือขายอลูมิเนียม และอ่ืน ๆ กบัผูข้ายหลายราย ท าใหไ้ดรั้บ
ความไวว้างใจและไดรั้บการเสนอขายจากผูผ้ลิตและผูค้า้รายใหม่ ๆ อยา่งสม ่าเสมอ ท าใหบ้ริษทัมีแหล่งวตัถุดิบมากข้ึนและ
ไดรั้บเง่ือนไขการซ้ือขายท่ีดีข้ึน อาทิเข่น การต่อรองค่า Premium การจองราคาล่วงหนา้ การช าระเงินภายใตเ้ง่ือนไข Open 
Account (แทนการเปิด L/C) เป็นตน้ ซ่ึงช่วยในการบริหารตน้ทุนและลดค่าใช้จ่าย บริษัทจึงมีความมัน่ใจในการจัดหา 
อลูมิเนียมแท่งอยา่งสม ่าเสมอและในเง่ือนไขท่ีน่าพอใจ 
 โดยสรุปจากความสมัพนัธ์ท่ีดีอยา่งยาวนานกบัผูข้ายหลายรายจนเป็นท่ีไวว้างใจและไดรั้บการสนบัสนุนท่ีดีตลอด
มา ประกอบกบันโยบายบริหารจดัการท่ีกระจายความเส่ียงในการจดัหาวตัถุดิบ โดยการจดัหาผูข้ายรายใหม่เพ่ิมเติม และการ
ช าระเงินท่ีตรงต่อเวลา ท าให้บริษทัมีความมัน่ใจการจดัหาวตัถุดิบในการผลิตทั้งวตัถุดิบหลกัและวตัถุดิบอ่ืนๆวา่จะมีความ
สม ่าเสมอดา้นปริมาณ ความเช่ือถือดา้นคุณภาพ และความสมเหตุสมผลดา้นราคา ไดต้ลอดไป   
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3. ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 

กระบวนการผลิตและวตัถุดิบเหลือใชข้องบริษทัไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เกินกว่าปริมาณท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
ทั้งน้ี เน่ืองจากการหลอมอลูมิเนียมของบริษทัฯ ใชอ้ลูมิเนียมแท่ง (Ingot) ซ่ึงมีความบริสุทธ์ิ 99.7% และใชก๊้าซธรรมชาติ (NG) 
เป็นเช้ือเพลิงแทนน ้ ามนัเตาเกรดสูงเป็นเช้ือเพลิงในการหลอม จึงมีมลสารเกิดข้ึนนอ้ยมากและอยูใ่นเกณฑต์ามท่ีกฎหมายก าหนด 
เตาหลอมรวมทั้งเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ ท่ีเก่ียวเน่ืองอยูภ่ายในอาคารโรงงานท่ีมีฝาผนังโดยรอบ จึงท าให้เสียงไม่มีผลกระทบใด ๆ 
ส่วนน ้ าเสีย เช่น น ้ าปนคราบน ้ ามนั ท่ีเกิดจากระบบหล่อเยน็ของขั้นตอนหล่อรีดแผน่อลูมิเนียม  ซ่ึงมีการบ าบดัโดยผ่านบ่อพกัน ้ า
เสีย ระบบดกัคราบน ้ ามนัตลอดจนระบบบ าบดัน ้ าเสียก่อนปล่อยน ้ าท้ิง และยงัมีโรงบ าบดัน ้ าเสียท่ีไดม้าตรฐานในการบ าบดัน ้ า
เสีย  ส าหรับวตัถุดิบเหลือใชบ้างอยา่ง สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) ไดบ้างอยา่งถูกส่งไปก าจดั/บ าบดั โดยผูป้ระกอบการ
ท่ีไดรั้บอนุญาตจากทางราชการท่ีเก่ียวขอ้ง จึงท าใหไ้ม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อส่ิงแวดลอ้ม  

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดด้ าเนินการตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบส่ิงแวดลอ้ม 
(EIA) ภายใตก้ารควบคุมดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกองวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ส านกังานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้มก าหนดเป็นประจ าทุกปี ๆ  ละ 2 คร้ังมาโดยตลอด ซ่ึงผลการตรวจคุณภาพส่ิงแวดลอ้มยงั
ต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานก าหนดไวทุ้กรายการ และท่ีผ่านมาบริษทัยงัไม่เคยมีประวติัการกระท าความผิดเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มใด ๆ  
เลย  โดยในปีท่ีผ่านมาบริษทัเสียค่าใชจ่้ายในการด าเนินการเพ่ือควบคุมผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดงักล่าวไปเป็นเงินประมาณร่วม     
2  ลา้นบาท รวมถึงการท่ีบริษทัไดด้ าเนินการน าก๊าซธรรมชาติ (NG) มาใชแ้ทนเช้ือเพลิงหรือพลงังานท่ีใชอ้ยู่เดิมตั้งแต่ปลายปี 
2546 การติดตั้งระบบดูดฝุ่ นบริเวณเตาหลอม, เตาเผาก าจดักล่ิน ท าให้สามารถช่วยลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มใหน้อ้ยลงไปกวา่เดิม
อีกทางหน่ึง  

ส่วนโครงการสาธิต (ตน้แบบ) ส าหรับเตาหลอมประสิทธิภาพสูงในอุตสาหกรรมอลูมิเนียมท่ีเป็นโครงการ
ระหวา่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กบัองคก์ารพฒันาพลงังานใหม่และเทคโนโลยอุีตสาหกรรมแห่ง
ประเทศญ่ีปุ่น (NEDO) รวมถึงโครงการส่งเสริมวสัดุและอุปกรณ์การอนุรักษพ์ลงังานของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) เพ่ือลดการใชพ้ลงังาน รักษาส่ิงแวดลอ้ม ท่ีบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหวัขอ้ 1.2 
การเปล่ียนแปลง และพฒันาการท่ีส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา ขา้งตน้ 

 
 

2.4 งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 
 
- ไม่มี -  
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4. ปัจจยัควำมเส่ียง 
 

 
 ปัจจยัความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของบริษทั ท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของผูล้งทุน
อยา่งมีนยัส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
 
ควำมเส่ียงเกีย่วกบักำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำ (FTA) ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อยอดขำยและต้นทุนกำรผลติ  
 บริษทัฯ ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภณัฑอ์ลูมิเนียมชนิดแผ่นและมว้นจ าหน่าย เป็นการผลิตเพ่ือทดแทนการน าเขา้ 
การท่ีรัฐบาลไดด้ าเนินการปรับโครงสร้างอตัราภาษีน าเขา้ทัว่ไป (MFN RATE)  โดยสินคา้ท่ีบริษทัผลิตและจ าหน่ายมีอตัรา
ภาษีน าเขา้ลดลงเหลือ 5% ตั้งแต่  วนัท่ี 1 มกราคม 2548 บางส่วนลดลงเหลือ 3% ตั้งแต่วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2559 แลว้  ส่วน
เขตการคา้เสรีอาเซียน (AFTA) มีอตัราภาษีน าเขา้ลดลงเหลือ 0% ตั้งแต่ปี 2553 ส าหรับการเปิดเสรีการคา้ (FTA) ในรูปแบบ
ทวภิาคี (Bilateral) กบัประเทศต่าง ๆ เช่น บาห์เรน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์อินเดีย จีน อาเซียน-จีน ญ่ีปุ่น, ฯลฯ ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นผูผ้ลิตวตัถุดิบและผลิต-จ าหน่ายสินคา้อลูมิเนียมเช่นเดียวกบับริษัทฯ มีการลดภาษีเหลือ 0% ส่วนอาเซียน-อินเดีย 
อาเซียน-เกาหลี จะทยอยมีผลไล่เล่ียกนั การลดอตัราภาษีน าเขา้ของรัฐบาลดงักล่าวมีแนวโนม้ท าให้การน าเขา้เพ่ิมสูงข้ึนและ
มีคู่แข่งจากต่างประเทศเพ่ิมข้ึนซ่ึงมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งตลาด รายได ้และก าไรสุทธิของบริษทัอยา่งมาก อยา่งไรก็ตาม
บริษทัไดพ้ยายามให้ขอ้มูลถึงผลกระทบและเตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์ดงักล่าวดว้ยการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของเคร่ืองจกัรและพฒันาเทคนิคการผลิต เพ่ือให้ไดท้ั้งผลผลิตและคุณภาพท่ีสูงข้ึน รวมถึงการควบคุมค่าใชจ่้ายในการผลิต 
การพฒันาตลาดและสินคา้ใหม่ ๆ อยูต่ลอดเวลา  จึงเช่ือวา่น่าจะมีส่วนช่วยลดผลกระทบดงักล่าวลงไดบ้า้ง 
 
ควำมเส่ียงจำกกำรพึง่พิง่ผู้จดัจ ำหน่ำยรำยใหญ่หรือน้อยรำย 

ในปี  2560 บริษัทได้มียอดขายผ่านผู ้จัดจ าหน่าย คือ MALC Thai Co., Ltd. เป็นจ านวนเงิน 952.63 ล้านบาท               
(คิดเป็นร้อยละ 60.96 ของรายไดจ้ากการขาย) ทั้งน้ี บริษทัมีสัญญาแต่งตั้งให้ MALC Thai Co., Ltd. และ Thai-MC Co., Ltd. 
เป็นผูจ้ดัจ าหน่าย และผูจ้ดัจ าหน่ายช่วง อายสุญัญา 5 ปี ต่อเน่ืองจากสญัญาเดิม มีผลตั้งแต่วนัท่ี 27 มกราคม 2560โดย MALC 
Thai Co., Ltd. และ Thai-MC Co., Ltd. เป็นตัวแทนของกลุ่ม Mitsubishi และด้วยความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกลุ่มผู ้ถือหุ้น
ประกอบกบัผลิตภณัฑข์องบริษทัเองก็ไดถู้กพฒันาจนเป็นท่ียอมรับจากกลุ่มลูกคา้ของผูจ้ดัจ าหน่ายรายน้ี จึงมีความเป็นไป
ไดน้อ้ยท่ีผูจ้ดัจ าหน่ายรายน้ีจะยกเลิกหรือไม่ต่อสญัญากบัทางบริษทั  

 
ควำมเส่ียงเกีย่วกบักำรผลติ          
 Aluminium เป็นวตัถุดิบในการผลิตของบริษทั ซ่ึงมีการจดัจ าหน่ายโดยตรงจากผูผ้ลิต (Producer) และโดยผูค้า้ 
(Trader) โดยในปี 2560 ตลาด Aluminium ไดมี้แนวโนม้ท่ีจะมีความผนัผวนทั้งปริมาณและราคา เน่ืองจากความตอ้งการท่ี
เพ่ิมข้ึนจากการฟ้ืนตวัของประเทศเศรษฐกิจหลกัของโลก 

นอกจากน้ี ในตลาดการเงินไดมี้การน า Aluminium ไปเป็นฐานของตราสารทางการเงิน ท าให้เพ่ิมความผนัผวนดา้น
ปริมาณและราคามากข้ึน กล่าวคือ ไม่เป็นไปตามกลไกตลาดดา้นอุปสงคแ์ละดา้นอุปทานท่ีแทจ้ริง  

จากปัจจยัเส่ียงดงักล่าว บริษทัไดเ้ตรียมพร้อมในการบริหารความเส่ียงดา้นอุปทานโดยการสร้างพนัธมิตรทาง
ธุรกิจดว้ยการจดัซ้ือจากผูจ้  าหน่ายหลายรายจากทั้งสองประเภทและจากแหล่งผลิตในภูมิภาคต่างๆ และการท าสญัญาซ้ือขาย
ในระยะยาวและระยะสั้นประกอบกนั นอกจากน้ีบริษทัยงัมีเคร่ืองมือทางการเงินในการป้องกนัความเส่ียงดา้นราคา เช่น 



บริษัท วโรปกรณ์ จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 56 - 1 

 

…….….รับรองความถกูต้อง 

หน้า 14   
 

สัญญาแลกเปล่ียนราคาสินคา้โภคภณัฑ์ (Commodity Swap) ระยะสั้ นกบัธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงจะช่วยให้สามารถบริหาร
ตน้ทุนมิใหมี้ความผนัผวนมากนกั และทราบตน้ทุนล่วงหนา้ เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนดา้นรายไดต้่อไป  

อยา่งไรก็ดีการท าสญัญาป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวมิไดป้ระกนัวา่บริษทัฯ จะสามารถจดัการซ้ือวตัถุดิบไดใ้นราคา
ต ่ากวา่ตลาดซ่ึงไม่สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งแม่นย  าในขณะท่ีท าสัญญา และบริษทัฯ มิไดมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือมุ่งเนน้การท า
ก าไรจากการผันผวนของราคา Ingot โดยในปี 2560 บริษัทฯ ขาดทุนจากสัญญาแลกเปล่ียนราคาสินค้าโภคภัณฑ ์
(Commodity Swap) จ านวน 26.80 ลา้นบาท  

 
ควำมเส่ียงด้ำนกำรเงนิ          
 เน่ืองจากบริษทัมีการน าเขา้วตัถุดิบหลกัในการผลิตจากต่างประเทศ ในขณะท่ีจ าหน่ายสินคา้เป็นสกุลเงินบาท
บางส่วน จึงมีความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน ทั้งน้ี บริษทัไดรั้บการสนบัสนุนทางการเงินจากสถาบนัการเงินหลายแห่งใน
การท าสญัญาซ้ือขายสกลุเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Contract) ในการบริการความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ซ่ึง
ส่วนใหญ่มีอายสุญัญาไม่เกิน 1 ปี โดยในปี 2560 บริษทัฯ ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 9.55 ลา้นบาท 

นอกจากน้ีสถาบนัการเงินต่าง ๆไดใ้ห้การสนบัสนุนวงเงินสินเช่ือในการน าเขา้วตัถุดิบหลกัอยา่งเพียงพอและใน
อตัราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสม  

บริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบญัชี และ เงินกูย้ืม
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทส์ เงินกูย้มืเงินระยะยาว และ หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีมีดอกเบ้ีย บริษทั
ฯ ควบคุมบริหารจดัการความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียอยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการใชจ่้ายดา้นต่าง ๆ เช่น ใชว้งเงิน
กูย้มืเงินระยะยาวส าหรับการลงทุนท่ีจะสร้างผลตอบแทนในระยะยาว หรือใชว้งเงินเบิกเกินบญัชี หรือเงินกูย้มืระยะสั้นเพ่ือ
เป็นทุนหมุนเวยีน 

 
ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ          
 บริษทัฯ มีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการ
ก าหนดให้มีนโยบายและวธีิการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็น
สาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ จ านวนสูงสุดท่ีบริษทัฯ อาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือ คือ มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ี
การคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 
ควำมเส่ียงจำกกำรทีบ่ริษัทมถีือหุ้นรำยใหญ่มำกกว่ำร้อยละ 25       
 ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2561 บริษทั โลหการไทย จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัเพื่อการลงทุน  (Holding Company) ถือหุ้น 
100% โดยบุคคลในตระกูลชยัเฉนียน ซ่ึงถือหุ้นในบริษทัฯ จ านวน 41,848,338 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.89 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ จึงท าใหต้ระกลูชยัเฉนียนสามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้กือบทั้งหมด ไม่วา่จะ
เป็นเร่ืองการแต่งตั้ งกรรมการ การขอมติในเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งใช้เสียงขา้งมากของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ยกเวน้เร่ืองท่ีตาม
ขอ้บังคบับริษัทฯและกฎหมาย ก าหนดให้ตอ้งได้รับเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดังนั้ น ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนจึงอาจ
รวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นใหญ่เสนอไดค้่อนขา้งยาก แต่อยา่งไรก็ตามท่ีผ่านมาบริษทัฯ 
ด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม และรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะของเสียงขา้งนอ้ยอยูแ่ลว้ จึงไม่เคยเกิดปัญหา
ดงักล่าวกบับริษทัฯ เลย 
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หน่วย : ล้ำนบำท 

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

 

ประเภท/ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี  

ณ 31 ธ.ค. 2560 

ภำระผูกพนั 

 (วงเงนิจ ำนอง) 

ท่ีดิน บริษทัเป็นเจา้ของ 40.31 
295.44 

อาคาร บริษทัเป็นเจา้ของ 42.27 

เคร่ืองจกัร-อปุกรณ์ บริษทัเป็นเจา้ของ 722.20 * 963.68 ** 

         หมายเหตุ    * ไม่รวมงานระหวา่งก่อสร้างอีก 44.16 ลา้นบาท 

บัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) 

 บริษทัฯไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดงัน้ี 
1. บตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 61-0139-1-00-1-0 ลงวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561  
บริษทัฯไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เพ่ือการผลิตอลูมิเนียมแผ่น

และอลูมิเนียมแผ่นมว้น ประเภท 2.15  กิจการรีด ดึง หล่อ หรือทุบโลหะท่ีมิใช่เหลก็ มีก าลงัการผลิต ปีละประมาณ 16,000 
ตนั โดยไดรั้บสิทธิและประโยชน์ (ทง้น้ี ตั้งแต่วนัท่ี 3 มกราคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีคณะกรรมการอนุมติัใหก้ารส่งเสริม) ดงัน้ี 

• ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั  
• ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนมาเกิน

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

• ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมค านวณ
เพ่ือเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น 

• ให้ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบและวสัดุจ าเป็นท่ีตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศเพ่ือใชใ้นการผลิตเพ่ือ
การส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัน าเขา้คร้ังแรก 
 

(2) บริษทัไม่ไดป้ระกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 
 

(3) บริษทัไม่มีบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม จึงไม่มีนโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 
 



บริษัท วโรปกรณ์ จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 56 - 1 

 

…….….รับรองความถกูต้อง 

หน้า 16   
 

4.2 ทรัพย์สินทีไ่ม่มตีวัตนทีส่ ำคญัในกำรประกอบธุรกจิ 
                                                                                                              (หน่วย : ล้ำนบำท) 

ค่ำลขิสิทธ์ิ ซอฟท์แวร์คอมพวิเตอร์ รวม 

3.78 1.46 5.24 
 

 
5. ข้อพพิำททำงกฎหมำย 
 

นอกเหนือจากการด าเนินคดีบังคบัช าระหน้ีจากลูกคา้ท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติแลว้ บริษทัไม่มี
ขอ้พิพาทกบัหน่วยงานอ่ืนใด ซ่ึงบริษทัเป็นคู่ความหรือคู่กรณีโดยท่ีคดีหรือขอ้พิพาทยงัไม่ส้ินสุด 

 

6. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลส ำคญัอืน่ 
 

6.1) ข้อมูลทัว่ไปของบริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ 
 
ช่ือ   บริษทั วโรปกรณ์ จ ากดั (มหาชน)  
 
ประเภทธุรกิจ  ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ อุตสาหกรรมอลูมิเนียมด้วยการผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์

อลูมิเนียมก่ึงส ำเร็จรูปประเภทแผ่นและมว้นชนิดต่าง ๆ จ าหน่ายให้กบัผูผ้ลิตอ่ืน ซ่ึงจะน าไป
ผลิตเป็นสินคา้ หรือเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินคา้ประเภทอ่ืน ๆ ต่อไป โดยไดรั้บการ
รับรอง ISO 9001 : 2008 และ  ISO 14001 : 2004 ปัจจุบันนับว่าบริษัท เป็นผู ้ผลิตสินค้า
อลูมิเนียมท่ีไดรั้บการยอมรับของลูกคา้อยา่งกวา้งขวาง  ลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นผูป้ระกอบการท่ี
อยูใ่นสายการผลิตปลายทาง ประเภทโรงงานต่าง ๆ ซ่ึงมีทั้งลูกคา้ภายในประเทศรวมถึงบริษทั
ต่างชาติท่ีตั้งโรงงานอยูใ่นประเทศไทย ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตเพ่ือการส่งออก (Export  zone) และลูกคา้
ต่างประเทศโดยตรง ทั้งน้ี บริษทัมีช่องทางการจ าหน่ายหลกัๆ โดยพนกังานขาย ของบริษทัฯ 
เอง  และผ่านผูจ้ดัจ าหน่าย โดยบริษทัไม่มีบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย  บริษทัร่วม ตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือถือหุน้ในนิติบุคคลตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป 

 
ส านกังาน 181 ซอยอมร ถนนนางล้ินจ่ี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เลขทะเบียน

บริษทั 0107537000238 (เดิมเลขท่ี บมจ.270)    
 โทรศพัท ์02-213 2514   โทรสาร 02-287 2031    
 Home Page : http//:www.varopakorn.com      
 E-mail : admin@varo.thai.com 
 
โรงงาน  274 หมู่ท่ี 4 ถนนสุขมุวทิ กิโลเมตรท่ี 41.5 ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ   

จงัหวดัสมุทรปราการ 10270  
โทรศพัท ์02-323 1684 โทรสาร 02-323 9635 

mailto:admin@varo.thai.com
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นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ บริษทั  ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย)  จ ากดั  

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ถนนรัชดาภิ เษก แขวงดินแดง เขตดิน
แดง  กรุงเทพฯ 10400   

 โทรศพัท:์ 02 009 9999  โทรสาร : 0 2009-9991  
 SET Contact center: 0 2009-9999    Website: http://www.set.or.th/tsd 

 E-mail: SETContactCenter@set.or.th 
 
ผูส้อบบญัชี  บริษทั ส านกงาน อีวาย จ ากดั (เดิมช่ือ บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ ากดั)  

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

https://www.set.or.th/tsd
mailto:TSDCallCenter@set.or.th
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ส่วนที่ 2 
กำรจดักำรและกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

 
7. ข้อมูลหลกัทรัพย์ และผู้ถอืหุ้น 

 
7.1) จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุช ำระแล้ว  

 
บริษทัมีทุนจดทะเบียน  500,000,000 บาท  เรียกช าระแลว้  487,328,400 บาท  แบ่งเป็นหุน้สามญั  99,902,123 หุน้ มูลค่า
หุน้ละ  5  บาท  (ไม่มีหุน้บุริมสิทธิ) 
 

7.2)  ผู้ถือหุ้น 
 
 รำยช่ือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ณ วนัที ่12 มนีำคม 2561  
 

ช่ือผู้ถือหุ้น / กลุ่มผู้ถือหุ้น สัญชำต ิ จ ำนวนหุ้นทีถ่ือ สัดส่วนกำรถือหุ้น % 

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

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

20.09 

  - MITSUBISHI ALUMINUM CO., LTD.2 ถือหุน้ 13,381,476 หุน้ คิดเป็น 13.39%             

  - Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. 2 ถือหุน้ 6,690,921 หุน้ คิดเป็น 6.70%             

3. กลุ่มนางสิริเกตุ ชยัเฉนียน 3 ไทย               7,354,769  7.36 

4. กลุ่มนางอรวรรณ จยัวฒัน ์4 ไทย                4,248,318  4.25 

5. กลุ่มนางนิดา ชิตานนท์ 5 ไทย              3,906,275  3.91 

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

7. นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิตร ไทย 2,193,900 2.20 

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

9. นางสงาม  เจริญรัถ ไทย               1,813,402  1.82 

10. นางพรทิพย ์ รุจิณรงค ์ ไทย 1,749,995 1.75 

   
1 เป็นบริษทัเพื่อการลงทุน (Holding Company) ถือหุน้ 100% โดยบุคคลในตระกลูชยัเฉนียน โดยไม่มีผูถื้อหุน้รายใดถือหุน้มากกวา่ร้อยละ 30 ของ
ทุนจดทะเบียนของบริษทั Holding Company ประกอบดว้ย 

 
กลุ่มผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้นทีถ่ือ สัดส่วนร้อยละ (%) 

 
1) กลุ่มนางสิริเกตุ  ชยัเฉนียน        437,180 21.86 

 
2) กลุ่มนายสนัชยั  ชยัเฉนียน         306,300 15.32 

 
3) กลุ่มนางอรวรรณ  จยัวฒัน ์       331,140 16.56 

 
4) กลุ่มนางศรีพรรณ  ชยัเฉนียน    307,660 15.38 

 
5) กลุ่มนางนิดา  ชิตานนท ์             316,940 15.85 

 
6) กลุ่มนางสงาม  เจริญรัถ              300,780 

15.04 
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2 MITSUBISHI ALUMINUM CO., LTD. ถือหุ้นโดย Mitsubishi Materials Corporation ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่ม Mitsubishi Group ในสัดส่วนร้อยละ 90 ของหลกัทรัพย์
ท่ีมีสิทธิออกเสียง และ Mitsubishi Corporation RTM Japan Ltd. ถือหุ้นโดย Mitsubishi Corporation ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหลกัทรัพยท่ี์มีสิทธิออกเสียง ซ่ึงเป็น
กลุ่มผูถื้อหุ้นญ่ีปุ่นตามสัญญาระหวา่งกลุ่มผูถื้อหุ้นไทยกบักลุ่มผูถื้อหุ้นญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นบริษทัในเครือมิตซูบิชิกรุ๊ป (Mitsubishi Group) วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2538 

3 กลุ่มนางสิริเกตุ  ชัยเฉนียน ประกอบดว้ย นางสิริเกตุ  ชยัเฉนียน  นางสรณีย ์ (กรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทัฯ) นายไชยยง   นางสาวกญัญภทัร และ นายณพีร์  
ดีพนัธุ์พงษ ์

4 กลุ่มนางอรวรรณ  จยัวฒัน์  ประกอบดว้ย นางอรวรรณ  นางสาวปุรณี  นายจิรวฒุิ และ นายศุภนิจ จยัวฒัน์  กบั บริษทั สมาสัย จ ากดั 
5 กลุ่มนางนิดา  ชิตานนท ์ประกอบดว้ย นางนิดา  น.พ.หทยั  นางสาวกุลยา  นายสหสีห์ (กรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทัฯ) และ นายพีราย ุชิตานนท ์           
6 กลุ่มนางศรีพรรณ  ชยัเฉนียน ประกอบดว้ย นางศรีพรรณ ร.ท.กมลนยั และ นางสาวสุภิดา  ชยัเฉนียน 
7 กลุ่มนายสันชยั  ชยัเฉนียน ประกอบดว้ย  นายสันชยั (กรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทัฯ ) นางสาวหน่ึงนุช  ชยัเฉนียน  และ นางจุฑาพร เตชะไพบูลย ์ 

 

7.3)  กำรออกหลกัทรัพย์อืน่ 
 

- บริษทัไม่มีหลกัทรัพยไ์ปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอ่ื์น 
-      บริษทัไม่มีหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีไม่ใช่หุน้สามญั 
 

7.4)  นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 
 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ปีละ 1 คร้ัง ในอตัราไม่เกิน 60% ของก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงาน ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาอนุมติัของท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 

ประวตัิกำรจ่ำยเงินปันผลเปรียบเทยีบกบัก ำไรสุทธิทีผ่่ำนมำย้อนหลงั 
ปี เงนิปันผล  (บำท/หุ้น) ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (บำท/หุ้น) เงนิปันผลต่อก ำไรสุทธิ (%) 

2559 0.12 0.18 66.67 
2558 - (0.28) - 
2557 - 0.03 - 
2556 - (0.97) - 
2555 - (0.70) - 
2554             0.325* 0.55 59.09 
2553             0.225** 0.34 59.47 
2552             0.45*** 0.68 66.17 
2551 - 0.03 - 
2550             0.40**** 0.68 58.82  

 

* - จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัรา 40 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นใหม ่รวมเป็นหุ้นปันผล 2,436,642 หุ้น คิดเป็นเงินปันผล 12,183,210 บาท  
หรือคิดเป็นอตัราจ่ายปันผล 0.125 บาท ต่อหุ้น กบัจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอตัรา 0.20 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 19,493,136 บาท 

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

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

**** - จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัรา 20 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นใหม ่รวมเป็นหุ้นปันผล 4,312,430 หุ้น คิดเป็นเงินปันผล 21,561,085 บาท  
หรือคิดเป็นอตัราจ่ายปันผล 0.25 บาท ต่อหุ้น กบัจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอตัรา 0.15 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 12,938,357 บาท 
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8.  โครงสร้ำงกำรจดักำร  
โครงสร้างกรรมการบริษทัประกอบดว้ย คณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ 
  1. คณะกรรมการบริษทั 2. คณะกรรมการบริหาร   3. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

8.1) คณะกรรมกำรบริษัท 
 

 โครงสร้ำงคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบด้วยบุคคลผูมี้คุณวุฒิ ประสบการณ์  ความรู้ และความสามารถ จ านวน         

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

รำยช่ือคณะกรรมกำรบริษัท   
ปัจจุบันบริษัทมีกรรมกำรรวม 11 ท่ำน รวมกรรมกำรทีท่ ำหน้ำที่เลขำนุกำร คือ 

ล ำดับ รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

จ ำนวนคร้ังที่

เข้ำร่วมประชุม 

คณะกรรมกำร
บริษัท 

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท 

บ ำเหน็จ 
 

เบี้ยประชุม 
 

1* นำยสันชัย       ชัยเฉนียน ประธำนกรรมกำร / ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 5/5 32,695 25,000 

2* นำยสหสีห์       ชิตำนนท์ กรรมกำร / กรรมกำรผู้จัดกำร / ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและกำรเงิน   5/5 32,695 25,000 

3* นำงสรณีย์        ดีพนัธ์ุพงษ์ กรรมกำร / เลขำนุกำรคณะกรรมกำร / เลขำนุกำรบริษัท 4/5 32,695 20,000 

4 นำยจิรวุฒิ    จัยวัฒน์ กรรมกำร  5/5 32,695 25,000 

5 นำงทรงศิริ     สุนทรวิภำต กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 5/5 32,695 25,000 

6 นำยมำโมรุ      คูโบต้ำ กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ 4/5 32,695 20,000 

7 นำยสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ 5/5 32,695 25,000 

8 นำยสุจินต์       หวั่งหลี กรรมกำรอิสระ 4/5 32,695 20,000 

9 ร.ท. กมลนัย    ชัยเฉนียน กรรมกำร 2/5 32,695 10,000 

10 นำยทำเคชิ       ยำตำเบ้ กรรมกำร 4/5 32,695 20,000 

11 นำยโทชิอำกิ     ซำซำก ิ กรรมกำร 5/5 32,695 25,000 

   รวม 359,645 240,000 

*     กรรมการผูมี้อ  านาจตามหนงัสือรับรอง                    

(มีขอ้มูล/รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทัฯ ตามเอกสารแนบ 1) 
 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที ่  : ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ และขอ้บงัคบั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
โดยกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ีตดัสินใจและดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯ เวน้แต่เร่ืองดงัต่อไปน้ี ซ่ึงคณะกรรมการตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนด าเนินการ 
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(1) เร่ืองท่ีกฎหมาย และ/หรือ ขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
(2) การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการเก่ียวกับการได้มา หรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของ

บริษัทฯ ตามความหมายท่ีก าหนดท่ีใช้บังคับกับการท าราย การท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจด
ทะเบียน หรือการได้มา หรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัฯ จดทะเบียนแลว้แต่กรณี ให้
บริษทัฯ ปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามประกาศดงักล่าวก าหนดไวใ้นเร่ืองนั้น ๆ 

กรรมการบริษทัอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนใดคนหน่ึง หรือหลายคน หรือกรรมการบริหารให้ไป
ด าเนินกิจการใด ๆ แทนกรรมการได ้ทั้งน้ีภายในขอบข่ายท่ีคณะกรรมการก าหนดไว ้ซ่ึงในทางปฏิบติัหากมีการมอบอ านาจ
ก็จะมอบอ านาจเป็นการเฉพาะเป็นคราว ๆ ไป 

ช่ือและจ ำนวนกรรมกำรซ่ึงมีอ ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบริษัทฯ    :  คือ นายสนัชยั   ชยัเฉนียน  หรือ  นาง
อรวรรณ  จยัวฒัน์ หรือ นายสหสีห์  ชิตานนท ์ลงลายมือช่ือร่วมกนัสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ  

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

รำยช่ือคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ล ำดบั รำยช่ือ ต ำแหน่ง จ ำนวนคร้ัง 

ที่เข้ำร่วมประชุม 
 

เบีย้ประชุม 
ประจ ำปี  

ค่ำตอบแทน

ประจ ำปี ** 

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

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

                                                                                                                                              รวม 60,000 440,000 
 
*     มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน โดยเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
**  ค่าตอบแทนประจ าปี 2559 จ่ายในปี 2560 

(มีขอ้มูล/รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทัฯ ตามเอกสารแนบ 1) 
 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที ่: 
1) สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2) สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง 
โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของงบบริษทั  

4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้ งน้ี เพ่ือให้ความมัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 
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6) จดัท ารายงานการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร (charter) 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ

ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
7) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

8.2) ผู้บริหำร 

รำยช่ือคณะกรรมกำรบริหำร/ผู้บริหำร/ผู้มอี ำนำจควบคุม 

ล ำดบั รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
1* นายสนัชยั               ชยัเฉนียน  ประธานกรรมการ / ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
2* นายไชยยง               ดีพนัธ์ุพงษ ์ รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร / ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการ 
3* นายสหสีห์              ชิตานนท ์ กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารและการเงิน 
4* นางสรณีย ์              ดีพนัธ์ุพงษ ์ กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / เลขานุการบริษทั 
5* นายปราโมทย ์        หาญสกุล  ผูอ้  านวยการฝ่ายนิติกรรม สายนิติกรรม 
6** นางสาววาสนา        สุขสายนัต ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี สายบริหารและสนบัสนุน 
7** นางสาวกญัญภทัร   ดีพนัธ์ุพงษ ์ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายวิศวกรรม สายโรงงาน 
8** นายเกษม                 กุศลศิริคุณ ผูช่้วยผูอ้  านวยการ ดา้นวางแผนและประกนัคุณภาพ / ผูช่้วยผูจ้ดัการโรงงาน สายโรงงาน   
9** นางรัชฎาภรณ์         ยะธาตุ*** ผูช่้วยผูอ้  านวยการ สายการตลาด  
10 นายประจวบ            เลือดไทย ท่ีปรึกษาฝ่ายวิศวกรรม สายโรงงาน 
11 นายคาซูฮิโร             อิโนอุเอะ            ท่ีปรึกษาดา้นเทคนิคอาวโุส สายโรงงาน 
12 นางสาวประภา        พิศุทธิธาดา ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ สายบริหารและสนบัสนุน 
13 นายจกัรี                   เวียงหิรัณย ์ ผูจ้ดัการฝ่ายบ ารุงรักษา สายโรงงาน 
14** นายอาณฐั               จมัปานนัท ์ ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 1 สายโรงงาน 
15** นายสมเกียรติ         ขนุพิทกัษ ์ ผูจ้ดัการฝ่ายจผัลิต 2 สายโรงงาน 
16** นางสาวรัศมี           นนทศิ์ริ ผูจ้ดัการฝ่ายกลยทุธจดัหาและโลจิสติกส์ สายบริหารและสนบัสนุน 
17 นางสาวสุธีรัตน์      กนกพรกุล****     ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล สายบริหารและสนบัสนุน 

          *       ล  าดบั 1, 2, 3, 4, 5 :  ผูบ้ริหาร 4 รายแรก นบัจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร       ล  าดบั 6-17 : เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารประจ าโรงงาน 
 **     ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2561 
 ***    เขา้รับต าแหน่งแทนนางกุลยา  ธีรกานตอ์นนัต ์เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2560         
 **** เขา้รับต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2561 
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ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที ่ :  บริหารงานภายในขอบเขตตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ตลอดจนด าเนินงานต่าง ๆ  อนัเป็นการประกอบธุรกิจปกติหรือเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจปกติของบริษทัฯ และเป็นไป
ตามเง่ือนไขการค้าทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ 
รวมถึงพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัหรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ  หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือกฎหมาย 

 ทั้งน้ี อ านาจหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ อยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของบริษทั  ดงันั้น การอนุมติัรายการท่ีท าให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษทัฯ จะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ  เพื่อพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าว 

 (มีขอ้มูล/รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทัฯ ตามเอกสารแนบ 1) 
 

8.3) เลขำนุกำรบริษัท  

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติแต่งตั้ง นางสรณีย ์ ดีพนัธ์ุพงษ ์กรรมการของบริษทัฯ ด ารงต าแหน่งเลขานุการ
บริษทัฯ ดว้ยตั้งแต่วนัท่ี 11 สิงหาคม 2551 

(มีขอ้มูล/รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทัฯ ตามเอกสารแนบ 1) 
 

8.4)  ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
 

 (1)  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน (ปี 2560) 
(ก) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษทัทุกคน   (ค่าเบ้ียประชุมและบ าเหน็จกรรมการ กบั ค่าเบ้ียประชุม 

และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบทั้ งหมด) รวม  11 คน  (รวมกรรมการท่ีท าหน้าท่ีเลขานุการ
คณะกรรมการ) รวมเป็นเงิน 1.1 ลา้นบาท  (ดูรายละเอียดในตารางใน หวัขอ้ 8.1, 8.2) 

(ข) ค่าตอบแทนรวมและจ านวนรายของกรรมการบริหาร/ผูบ้ริหารของบริษทัทุกคน (เงินเดือน, โบนัส)     
รวม 6 คน [เฉพาะผูบ้ริหาร 4 รายแรก นบัจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO) ดูรายละเอียดในตารางใน 
หัวข้อ 8.2] (ไม่รวมค่าตอบแทนผูจ้ ัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารประจ าโรงงาน)      
เป็นเงิน 15.29 ลา้นบาท 

 (2)  ค่าตอบแทนอ่ืนท่ีไม่ใช่เงิน 
  - รถประจ าต าแหน่งของผูบ้ริหาร 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท วโรปกรณ์ จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 56 - 1 

 

..............รับรองความถกูต้อง 

ห น้ า   24 

 





  

 ผู้บริหาร 4 รายแรก

 * ท าหนา้ทีค่ณะอนกุรรมการสรรหา และ พิจารณาค่าตอบแทนด้วย





          
BOARD OF DIRECTORS

                
EXECUTIVE COMMITTEE

                
MANAGING DIRECTOR

(MD)

                       
INTERNAL

AUDIT COMMITTEE  

                   
SECRETARY 

OF THE BOARD DIRECTORS

                                      
SENIOR VICE PRESIDENT FOR 

A DMINISTRATIVE & FINANCE

                    
PURCHASING MANAGER

                  
ACCOUNTING MANAGER

                   
 VICE PRESIDENT FOR SALES 

               
PLANT  MANAGER

            
SEINOR ENGINEER

                          
PRODUCTION PLANNING MANAGER

                 
PRODUCTION  MANAGER

                        

 VICE PRESIDENT FOR
LEGAL AFFAIRS 

               
INTERNAL AUDIT 

                  
PERSONEL MANAGER

                         
QUA LITY ASSURANCE MANAGER

                          
VICE-CHIEF EXCUTIVE OFFICER 

(V.CEO)

                       
CHIEF EXCUTIVE OFFICER 

(CEO)

                    
FINANCIAL MANAGER

                     
ENGINEERING MANAGER

                                
VICE PRESIDENT FOR 

ADMINISTRATIVE & FINANCE

                          
QUA LITY/ENVIROMMENT MANAGER 

REPRESENTATIVE

                  

                     
Strategic Sourcing & Logistic Manager

                   
 Assistant Plant Manager

         
SENIOR ADVISO

                     
Engineering Adviso

                             

Liaison Officer
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8.5) บุคลำกร 
 
 ในปี 2560 บริษทัฯ มีจ านวนพนกังานและพนกังานของผูรั้บช่วงเหมาทั้งหมด 271 คนโดยมีผลตอบแทนของพนกังาน
รวมทั้งหมดเป็นเงิน  116.8  ลา้นบาท  ประกอบดว้ย เงินเดือน  ค่าแรง  เงินประกนัสังคม  เงินกองทุนทดแทน  สวสัดิการ  
เงินโบนสัฯ   
 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน นอกจากบริษัทจะได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ  ISO 9001 : 2008                 
ซ่ึงครอบคลุมการบริหารงานโดยรวม และการน าโครงการพฒันาความเจริญกา้วหนา้ในงานและการวางผงัทดแทนต าแหน่งมาใช้
เพ่ือให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการท างานสามารถเห็นความกา้วหน้าในอนาคตของตนเองไดแ้ลว้ บริษทัฯ ยงัไดผ้่าน
การรับรองมาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2004  อบรบพฒันาผูบ้ริหาร และพนักงานทั้งภายในสถานท่ี   
และภายนอก ในเร่ืองต่าง ๆ เช่น  

• อบรมความรู้พ้ืนฐานดา้นระเบียบขอ้บงัคบัในการท างาน, การป้องกนัและระงบัอคัคีภยัเบ้ืองตน้ และ
การฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ, เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการท างานระดับบริหาร , เจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้างาน, คณะกรรมการความปลอดภัยในการท างาน, เจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบความปลอดภยัการเก็บรักษาวตัถุอนัตราย, เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัทางรังสี, Industrial Safety 
Technology, ผูต้รวจประเมินการจดัการพลงังานภายในองคก์ร, การใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองภยัส่วนบุคคล, 
ความปลอดภยัในการท างานในสถานท่ีอบัอากาศ, ผูค้วบคุมเครน-ป้ันจัน่, 

• ขอ้ก าหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 และ การบริหารด้านส่ิงแวดลอ้ม ISO 14000, Hydraulic 
piston pump,  การซ่อมบ ารุง, ระบบหมอ้ไอน ้ าโครงการพฒันาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ, แนวทางการออกแบบโครงสร้างและเลือกใชว้สัดุเพื่อความปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ
ของหมอ้น ้ าแบบท่อไฟ, 5 ส. เพื่อเพ่ิมผลผลิต, การประกนัคุณภาพ, การเปล่ียน work roll  

• อบรมความรู้ดา้น IT, การพฒันาระบบสารสนเทศ, กลยยุทุธ์จดักาและโลจิสติกส์, เง่ือนไขการช าระเงิน
ค่าสินคา้ระหวา่งประเทศ, พิธีการศุลกากรน าเขา้-ส่งออก ตาม พรบ.ศุลกากร ฉบบัใหม่ 2560, Incoterm 
2010, Port sightseeing crouse 
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9. กำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
 

9.1)  นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
 

ในส่วนขอ้พึงปฏิบัติท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน (Code of best practices) ท่ีเป็นแนวทางของตลาด
หลกัทรัพยน์ั้น บริษทัฯ และกรรมการของบริษทัฯ ถือปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียนตามท่ี
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด ยกเวน้เพียงเร่ืองประธานกรรมการท่ีควรเลือกมาจากกรรมการท่ีเป็นอิสระหรือกรรมการภายนอก 
ทั้งน้ี เพราะอุตสาหกรรมอลูมิเนียมท่ีบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจอยู่เป็นธุรกิจท่ีตอ้งใช้บุคคลากรท่ีมีความรู้ความช านาญและ
ประสบการณ์เฉพาะดา้น ซ่ึงประธานกรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูมี้คุณสมบติัดงักล่าวและมีประสบการณ์อยู่
ในธุรกิจน้ีมากกวา่ 30 ปี สามารถท าคุณประโยชน์และก าหนดนโยบายก ากบัดูแล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ ได้
เป็นอยา่งดี 

 
9.2)  คณะกรรมกำรชุดย่อย 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการท่ีมีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดของ 

ส านกังาน ก.ล.ต.   และตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด เพ่ือช่วยในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ เพียงชุดเดียว คือ  
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ท่ีมีความเป็นอิสระเหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบริษทัฯ โดยจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 11 

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

ในปลายปี 2550 คณะกรรมการบริษทัฯ ได้แต่งตั้งและมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าท่ีเป็น
คณะอนุกรรมการสรรหา และ คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือท าหนา้ท่ีดงักล่าวตามท่ีไดรั้บมอบหมายอีกดว้ย 
โดยในปีท่ีผ่านมาคณะอนุกรรมการทั้ง 2 คณะดงักล่าวไดมี้การประชุมพิจารณาสรรหากรรมการและพิจารณาค่าตอบแทน
แก่กรรมการ 1 คร้ัง 

 
9.3)  กำรสรรหำและกำรแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด 

 
เม่ือปลายปี 2550 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติแต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนา้ท่ีเป็น

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

กำรแต่งตั้ง : ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการดงัต่อไปน้ี 
1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียง = 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง 
2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย 
คนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
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3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการ = จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ งในคร้ังนั้ น  ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาดนอกจากน้ีในกรณี
ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระตามขอ้บังคบัของบริษทัฯ ก าหนดให้
คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจ ากดั เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป 
 

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

 
บริษทัฯ ไม่มีบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

 

9.5)  กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
 

บริษทัมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบ้ริหารในการน าขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือเพ่ือการ
ซ้ือขายหลักทรัพย์ โดยก าหนดให้ผู ้บริหารรายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์ตามท่ีกฎหมายก าหนด เพราะ หากการถือครอง
หลกัทรัพยมี์การเคล่ือนไหว ก็จะสามารถเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงความสุจริตได้และท่ีผ่านมาไม่มีการเคล่ือนไหวของการถือครอง
หลกัทรัพยห์รือปรากฏวา่มีผูบ้ริหารของบริษทัฯ น าขอ้มูลภายในไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนแต่ประการใด  
 
9.6)  ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) ท่ีบริษทัไดจ่้ายใหแ้ก่นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย ์ ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตเลขท่ี 5419 สงักดั บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั (เดิมช่ือ บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ ากดั) ในรอบปีบญัชีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 รวมเป็นเงิน 1,390,000 บาท  

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

 
9.7)  กำรปฏิบัติตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ีในเร่ืองอื่น ๆ 

 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตระหนักถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและไดด้ าเนินการอยา่ง

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

 
1) สิทธิของผู้ถือหุ้น  

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

ในปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ มีการประชุมผูถื้อหุน้ 2 คร้ัง (วสิามญั 1 คร้ัง กบั สามญั 1 คร้ัง) นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มูล
สารสนเทศผ่านส่ือต่าง ๆ ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดแลว้ บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมให้ขอ้มูล วนั เวลา สถานท่ี และ
วาระการประชุม พร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ หนงัสือมอบฉันทะตาม
แบบของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หลกัเกณฑ์การมอบฉันทะ การลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน แผนท่ี 
รวมถึงการประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ให้ผูถื้อหุ้นทุกรายทราบล่วงหน้าตามท่ีข้อบังคบัของบริษัทฯ และกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งก าหนด ซ่ึงสถานท่ีจดัประชุมเป็นภายนอกบริษทัฯ โดยค านึงถึงความประหยดัและสะดวกต่อผูถื้อหุ้นในการเขา้ร่วม
ประชุม  และจะปรับปรุงขอ้มูลประกอบการประชุมผูถื้อหุน้ใหมี้รายละเอียดมากยิง่ข้ึน 

ในการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีผ่านมามีกรรมการท่ีอยูใ่นประเทศเขา้ร่วมประชุมเกือบทั้งหมด โดยประธานในท่ีประชุม
จะด าเนินการประชุมไปตามวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการซกัถาม ตรวจสอบ
การด าเนินงาน การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มท่ี  รวมทั้ งได้บันทึกประเด็นซักถามและ
ขอ้คิดเห็นท่ีส าคญัไวด้ว้ย 

 
2) ควำมเท่ำเทยีมกนัของผู้ถือหุ้น  

ผู ้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติ ท่ี เท่าเทียมกันและเป็นธรรมโดยเฉพาะสิทธิขั้ นพ้ืนฐาน 
คณะกรรมการจึงมีนโยบายอ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่าน โดยให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้
สามารถใชห้นงัสือมอบฉนัทะตามแบบของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เพ่ือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาด าเนินการ
แทน โดยบริษทัฯ จะเสนอช่ือประธานกรรมการอิสระหรือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ท่าน เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะ
ของผูถื้อหุ้น เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการไดเ้ป็นรายบุคคล สนับสนุนให้มีการใชบ้ตัร
ลงคะแนนเสียงในวาระส าคญั เช่น การท ารายการเก่ียวโยงฯ เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบไดใ้นกรณีมีขอ้โตแ้ยง้ใน
ภายหลงั  รวมถึงสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุมไดภ้ายใตก้รอบขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างรอบคอบกรณีเกิดรายการท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ยดึหลกัเกณฑร์ายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบติั โดย
ราคาและเง่ือนไขจะเสมือนท ารายการกบับุคคลภายนอก นอกจากน้ียงัก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียกบั
ธุรกรรมท่ีท ากบับริษทัไม่เขา้ร่วมและงดออกเสียงในการตดัสินใจท าธุรกรรมนั้น ๆ และไดเ้ปิดเผยรายละเอียดไวใ้นรายงาน
ประจ าปี และแบบ 56-1 รวมทั้ งดูแลก าหนดแนวทางปฏิบัติในการเก็บรักษาและป้องกันไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหารและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งน าขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบซ่ึงเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุ้นอ่ืน 
โดยกรรมการและผูบ้ริหารไดร้ายงานการถือครองหลกัทรัพยใ์หแ้ก่คณะกรรมการเป็นประจ า 

 



บริษัท วโรปกรณ์ จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 56 - 1 

 

..............รับรองความถกูต้อง 

ห น้ า   29 

3) บทบำทผู้มส่ีวนได้เสีย 
บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ  ไม่วา่จะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน  ไดแ้ก่ พนกังาน

และผูบ้ริหารของบริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก ไดแ้ก่ ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี ภาครัฐและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ชุมชน 
โดยเฉพาะการดูแลส่ิงแวดลอ้มและสงัคม เน่ืองจากบริษทัตระหนกัถึงความร่วมมือและแรงสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง 
ๆ ซ่ึงจะสร้างความสามารถในการแข่งขนัและสร้างก าไรใหก้บับริษทั ซ่ึงถือวา่เป็นการสร้างความส าเร็จ ความหมัน่คง ความ
ยัง่ยืน ในกิจการของบริษทัได ้ทั้งน้ี บริษทัจะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไม่
กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิ เพ่ือให้สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่าน้ีไดรั้บการดูแลอยา่งดี รวมถึงมีแนวทางการแจง้
เบาะแสในประเด็นเก่ียวกบัการกระท าผิด ความไม่ถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง 
 
4) กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 

คณะกรรมการมีนโยบายให้บริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษทั ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางการเงิน 
ขอ้มูลท่ีไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงิน อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส เป็นปัจจุบนั ผา่นช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายและ
ส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามมาตรฐานและขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมาย
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

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

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

คณะกรรมการบริษทัฯ มีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั มีความรับผิดชอบ
ต่อผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อผูถื้อหุน้และเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ โดยมีแนวทางปฏิบติัท่ีดี ดงัน้ี 
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 บทบำท หน้ำทีค่วำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยบุคคลผูมี้คุณวฒิุ ประสบการณ์  ความรู้ และความสามารถ ซ่ึงไดมี้ส่วน

ร่วมในการก าหนดหรือให้ความเห็นชอบวสิัยทศัน์ ภารกิจ  เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณของบริษทัฯ ตลอดจนก ากบั
ดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือประโยชน์สูงสุด
แก่กิจการและผูถื้อหุ้น โดยมีการทบทวนติดตามตรวจสอบการด าเนินการเป็นประจ า และเพ่ือเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีในการ
ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและการบริหารงานประจ า  ผูด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการกับกรรมการผูจ้ดัการของ
บริษทัฯจึงมิไดเ้ป็นบุคคลเดียวกนั 

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีขอ้พึงปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณของบริษทัฯ ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็นคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ทุกระดบัชั้น ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัตาม
ภาระหนา้ท่ีดว้ยระบบการบริหารจดัการท่ีดี มีความชดัเจน โปร่งใส มีความซ่ือสตัย ์สุจริต และเท่ียงธรรม ทั้งต่อบริษทัฯ ผูมี้
ส่วนไดเ้สียและสังคมส่วนรวม ซ่ึงทุกฝ่ายในบริษทัฯ จะตอ้งร่วมกนัดูแลรับผิดชอบและถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีพึงปฏิบติัตาม
อยา่งจริงจงั ดว้ยการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ ส่งเสริม ติดตามผล ตลอดจนทบทวนและปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและ
ทนัสมยั  

กรณีเกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะพิจารณายึดหลกัเกณฑ์รายการท่ีเก่ียวโยง
กนัตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบติัดงัไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

บริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดบับริหาร และระดบัปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ โดย
มีคณะกรรมการตรวจสอบและผูต้รวจสอบภายใน  ข้ึนตรงต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ท าหน้าท่ีในการตรวจสอบและ
ควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ ให้เกิดประโยชน ์ การปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงินส าคญัของบริษทัฯ 
ไดด้ าเนินการไปตามแนวทางท่ีก าหนดและมีประสิทธิภาพหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนด
ท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยมีการแบ่งแยกหนา้ท่ี ผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนั เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลและ
ตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม  

บริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงเป็นอยา่งมาก จึงไดมี้การก าหนดและประเมินความเส่ียง
ของกิจการ  ให้ความส าคญักบัสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้และรายการผิดปกติทั้งหลาย  มีการก าหนดมาตรการป้องกนัและ
จดัการความเส่ียง มีการก ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
 กำรประชุมคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการมีก าหนดประชุมโดยปกติเป็นประจ าอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง โดยมีการก าหนดวาระชัดเจน 
ล่วงหนา้ และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า ฝ่ายเลขานุการบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหนา้ เพ่ือใหค้ณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อน
เขา้ร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละคร้ังจะใชเ้วลาไม่น้อยกวา่  1 ชม.  และไดมี้การจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์
อกัษร จดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผา่นการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมใหค้ณะกรรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้

โดยในปีท่ีผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจ านวน 5 คร้ัง โดยมีจ านวนกรรมการเขา้ร่วมประชุม
ครบองคป์ระชุมทุกคร้ัง (ดูรายละเอียดในโครงสร้างการจดัการ หวัขอ้รายช่ือคณะกรรมการบริษทัฯ  นอกจากน้ียงัมีประชุม
นอกรอบก่อนการมีประชุมจริง (Pre Board’s meeting) ทุก  ๆ คร้ัง รวมถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารและผูบ้ริหารอีก
เป็นประจ าไม่นอ้ยกวา่เดือนละ 1 คร้ัง 

 



บริษัท วโรปกรณ์ จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 56 - 1 

 

..............รับรองความถกูต้อง 

ห น้ า   31 

 กำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการบริษทัฯ ทุกท่านมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ มีภาระ

ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าท่ี ตามขอ้บังคบัและตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมถึงต่อผูถื้อหุ้น ซ่ึงในปีท่ีผ่านมา
โดยรวมถือวา่ปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ แต่อยา่งไรก็ตามในอนาคตคณะกรรมการก็ควรท่ีจะมีการประเมินผล
การปฏิบติังานดว้ยตนเอง เพ่ือใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

 
 ค่ำตอบแทน 

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

 
 กำรพฒันำกรรมกำรและผู้บริหำร 

คณะกรรมการได้ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้กรรมการ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษัทฯ ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมในระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ สมาคมบริษทัจดทะเบียน ฯ 
ไดจ้ดัข้ึน เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งต่อเน่ือง และทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม่ ๆ กรรมการ
นั้น ๆ จะไดรั้บการแนะน าลกัษณะธุรกิจ แนวทางการด าเนินธุรกิจ ขอ้มูลและเอกสารท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
นอกจากน้ีกรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารฯ ยงัไดมี้การรายงาน ติดตาม ทบทวน ปรับปรุง วางแผน การด าเนินงาน การ
พฒันา และสืบทอดงาน เพ่ือใหท้นัต่อเหตุการณ์อยา่งสม ่าเสมอเป็นประจ า 
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10. ควำมรับผดิชอบต่อสังคม 
 

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

กำรก ำกบัดูแลองค์กร : บริหารจดัการตามหลกัการธรรมาภิบาล  มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัผูล้งทุนและ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อการด าเนินธุรกิจ เพ่ิมมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืขององคก์ร 

กำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงำน : บริษทัฯ มีนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษพ์ลงังานท่ีชดัเจน 
และถือเป็นแนวปฏิบติัอย่างเคร่งครัด โดยปฏิบติัตามกฎหมายและมาตรฐานทางดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ น าระบบบริหาร
ส่ิงแวดล้อม ISO 14001 มาใช้ จัดระบบภายในเพ่ือขจัดปัญหาส่ิงแวดล้อมอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ พร้อมการ
ตรวจสอบ ตรวจวดัด้านส่ิงแวดลอ้มจากการด าเนินกิจการ ท า Environmental Impact Assessment (EIA)  การวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในทางบวกและทางลบ เพ่ือน าไปพิจารณาปรับปรุงและพฒันาใหดี้ยิง่ๆ ข้ึน การเขา้ร่วมโครงการ
ต่าง ๆ กบัภาครัฐเพ่ืออนุรักษพ์ลงังานและรักษาส่ิงแวดลอ้ม เช่น อุตสาหกรรมสีเขียว ตาสบัปะรด ฯลฯ 

กำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นธรรม :  บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจใน
การปฏิบติัตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสงัคม  

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

กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม : บริษทัฯ มีการก ากบัดูแลใหค้่าจา้งอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัอุตสาหกรรม 
ภายใตก้รอบแห่งกฎหมาย จัดสวสัดิการและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นพอเพียง มีคณะกรรมการสวสัดิการเพื่อให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวสัดิการแก่พนักงาน ให้ความส าคญักับการดูแลเร่ืองความปลอดภยัและ
สุขอนามยัในการท างาน มีคณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในโรงงาน เพ่ือด าเนินงานเก่ียวกบั
ความปลอดภยัและสุขอนามยัท่ีดีแก่พนกังาน จดัให้มีการฝึกซอ้มดบัเพลิงเบ้ืองตน้ ฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ ตรวจร่างกาย เป็น
ประจ าทุกปี ตรวจสอบความปลอดภยัของสถานท่ีท างาน  ติดตั้งสัญญาณเตือนภยั ถงัดบัเพลิง สร้างสภาพแวดลอ้มการ
ท างานท่ีมีความปลอดภยัส าหรับพนักงาน ผูม้าเยี่ยมชมโรงงาน ตลอดจนการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้ดา้นต่าง ๆ  การ
สนัทนาการ เช่น การแข่งขนัฟตุบอล กิจกรรมการท่องเท่ียววนัแรงงาน ท าบุญเล้ียงพระ-เล้ียงสงัสรรค ์แจกรางวลังานปีใหม่ 
แจกของขวญัวนัเกิด 

ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ และคู่ค้ำ : บริษทัฯ มุ่งเน้นการผลิตท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน มีความปลอดภยั เพื่อความ
พอใจสูงสุดของลูกคา้ รับขอ้ร้องเรียน ส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ เพื่อน าขอ้มูลมาแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากการผลิต และ/หรือการบริการ ในขณะเดียวกนัก็มีความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บสินคา้ และบริการในลกัษณะเดียวกนัน้ี
จากคู่คา้โดยใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ และคงไวซ่ึ้งความสมัพนัธ์ท่ีดีและยัง่ยนื 

  กำรบริจำคเพือ่กำรกศุลต่ำงๆ : นอกจากการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมในส่วนของการด าเนินธุรกิจ
ปกติ (in process) บริษทั ยงัไดด้ าเนินการนอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจปกติ (after process) ดว้ยการบริจาคทรัพยร่์วมงาน
การกศุลสาธารณะต่าง ๆ ผา่นหน่วยงานภาครัฐและองคก์รการกศุล ตลอดจนกิจกรรมสาธารณะกศุุล 
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11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 
 
กำรควบคุมภำยใน 

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

กำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 

บริษทัฯ ไม่มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง กระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงของบริษทัฯ จดัการโดยคณะ

กรรมการบริหารเป็นผูก้  าหนดใหฝ่้ายจดัการน าไปปฏิบติั ฝ่ายจดัการเป็นผูรั้บผิดชอบในการก าหนดและออกแบบระบบงาน 

รวมทั้งการระบุปัจจยัเส่ียง ซ่ึงการวางแผนการด าเนินธุรกิจหรือปฏิบติังานโดยค านึงถึงปัจจยัเส่ียงดว้ยน้ี ช่วยให้ฝ่ายจดัการ

สามารถออกแบบระบบท่ีมีจุดควบคุมเพ่ือควบคุมความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้โดยรายละเอียดปัจจยัความ

เส่ียงไดมี้การระบุไวแ้ลว้ 
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12. รำยกำรระหว่ำงกนั 
 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ลกัษณะรำยกำร ควำมสัมพนัธ์ (ล้ำนบำท) ยอดค้ำง 

บริษทั โลหการไทย 
จ ากดั  

บริษทัฯ เช่าอาคารพ้ืนท่ี 640 ตารางเมตร เพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้ง
ส านกังานของบริษทั อายสุญัญาเช่าคราวละ 1 ปี ส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 80,000 บาท 
และผูเ้ช่ามีสิทธิในการต่อสญัญาเม่ือครบก าหนดเม่ือแจง้
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ 
โดยถือหุ้นคิดเป็นสดัส่วนร้อย
ละ 41.89 ของจ านวนหุ้น
ทั้งหมดของบริษทัฯ  

0.96 - 

Mitsubishi Aluminum 
Co., Ltd.    

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

เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ 
โดยถือหุ้นคิดเป็นสดัส่วนร้อย
ละ  13.39 ของจ านวนหุ้น
ทั้งหมดของบริษทัฯ และเป็น
บริษทัในกลุ่ม Mitsubishi 
Group ซ่ึงถือหุ้นในบริษทัฯ 
รวมทั้งส้ินคิดเป็นสดัส่วนร้อย
ละ 20.09 ของจ านวนหุ้น
ทั้งหมดของบริษทัฯ 

- - 

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

6.00 - 

- ค่าสิทธิต่อเน่ือง (Running Royalty)  
จ่ายเป็นรายคร่ึงปี (Semi-annual period) โดยแบ่งเป็น 
1) แผน่อลูมิเนียมส าหรับระบายความร้อนชนิดใหม่ส าหรับ
สญัญาฉบบัน้ี (New Fin stock for heat exchangers) อยูท่ี่ 1- 
6% ของ Roll Margin โดยแปรผนัตามปริมาณ ราคาขาย 
และประสิทธิผลของการผลิต (yield) ตลอดอายสุญัญา 5 ปี 
นบัจากมีการขายคร้ังแรก ยกเวน้สินคา้ชนิดหน่ึงท่ีจะเร่ิมนบั
จากวนัท่ี 23 เมษายน 2559 ไปอีก 5 ปีและจะจ่ายตามอตัรา
ขา้งตน้ตั้งแต่วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2559  
2) แผน่อลูมิเนียมส าหรับเคร่ืองปรับอากาศชนิดใหม่ส าหรับ
สญัญาฉบบัน้ี (New fin stock for air conditions) ตามท่ี
คู่สญัญาจะตกลงกนั แต่ไม่เกิน 4.5% ของ Roll Margin 
3) ผลิตภณัฑช์นิดใหม่อ่ืน ๆส าหรับสญัญาฉบบัน้ี (Other 
New products) (ถา้มี) ตามท่ีคู่สญัญาจะตกลงร่วมกนั แต่ไม่
เกิน 6% ของ Roll Margin 

0.51 0.24 

 ค่าใชจ่้ายในการอบรมท่ีบริษทัฯ ส่งพนกังานไปอบรมท่ี 
Mitsubishi Aluminum Co., Ltd.    

0.003 - 

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

สญัญาการแต่งตั้งเป็นผูจ้ดัจ  าหน่าย (Exclusive Distribution 
Agreement) กบับริษทัในกลุ่ม Mitsubishi Group โดย
แต่งตั้งให้ MALC-Thai Co., Ltd. เป็นผูจ้ดัจ  าหน่าย และ 
Thai-MC Co., Ltd. เป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายช่วง เพ่ือจ าหน่าย
ผลิตภณัฑแ์ผน่อลูมิเนียมไปยงัลูกคา้ญ่ีปุ่ น โดยมีเง่ือนไข
การคา้ทัว่ไป คือ ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม ตั้งแต่วนัท่ี 27 
มกราคม 2560 รวมระยะเวลา 5 ปี 

-บริษทั MALC-Thai Co., Ltd. 
ถือหุน้โดย บริษทัในกลุ่ม 
Mitsubishi Group โดยมี 
Mitsubishi Aluminum Co., Ltd 
(ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ) ใน
สัดส่วนร้อยละ 49.00 และมี
บริษทัอ่ืนในเครือถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ 
 

952.63 168.16 

รำยกำรระหว่ำงกนั (ณ 31 ธันวำคม 2560) 



บริษัท วโรปกรณ์ จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 56 - 1 

 

..............รับรองความถกูต้อง 

ห น้ า   35 

 

รายการระหวา่งกนัขา้งตน้ เป็นรายการท่ีเป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดใ้ห้ความเห็นชอบการสอบทานรายการดงักล่าวแลว้ เป็นไปตามลกัษณะธุรกิจปกติทัว่ไป มีความสมเหตุสมผลของรายการ 
รวมถึงเป็นไปตามกลไกลตลาด ราคาตลาดเทียบเท่ากบัราคาท่ีท ากบับุคคลภายนอกทัว่ไป โดยปฏิบติัตามระเบียบ ผา่นขั้นตอน
การอนุมติัถูกตอ้ง และในอนาคตจะยงัคงมีอยู่ต่อไปตามความจ าเป็น ภายใตเ้ง่ือนไขการด าเนินตามปกติทางการคา้ โดยใช้
นโยบายซ้ือขายต่อรองกนัตามกลไกลตลาดและไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ 

 ( ดูงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินประกอบ )  

Mitsubishi Group คือ 
Mitsubishi Corporation (ซ่ึง
เป็นผูถื้อหุ้น Mitsubishi 
Corporation RTM Japan Ltd. 
ในสดัส่วนร้อยละ 100) ใน
สดัส่วนร้อยละ 75.00 และมี
บริษทัอ่ืนในเครือถือหุ้นส่วน
ท่ีเหลือ 

Thai-MC Co., Ltd. บริษทัฯ สัง่ซ้ือวตัถุดิบ ซ่ึงเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจปกติ
และเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไปท่ีตกลงกนั 

Thai-MC Co., Ltd. ถือหุ้นโดย
บริษทัในกลุ่ม Mitsubishi 
Group คือ Mitsubishi 
Corporation Plc. (ซ่ึงเป็นผูถื้อ
หุ้น Mitsubishi Corporation 
RTM Japan Ltd. ในสดัส่วน
ร้อยละ 100) ในสดัส่วนร้อย
ละ 75.00 และมีบริษทัอ่ืนใน
เครือถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

35.26 - 

นางนิดา   ชิตานนท ์  บริษทัฯ เช่าท่ีดินดา้นหนา้ของท่ีดินบริเวณโรงงานของ
บริษทัฯ รวมเน้ือท่ี 9 ไร่ เพ่ือใชป้ระโยชน์ในกิจการของ
บริษทัฯ และเป็นท่ีจอดรถ อายสุญัญาเช่าคราวละ 1 ปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 
15,000 บาท และผูเ้ช่ามีสิทธิในการต่อสญัญาเม่ือครบ
ก าหนดโดยจะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

มารดาของนาย สหสีห์ ชิตา
นนท ์ซ่ึงเป็นกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทั โดยกลุ่ม
ของนางชิดา ชิตานนท ์ถือหุ้น 
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 3.91 
ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ
บริษทัฯ 

0.18 - 

บริษทั นิติคาสต้ิง จ  ากดั  บริษทัฯ วา่จา้งผลิตงานเหล็ก ให้ผลิตวสัดุใชส้ิ้นเปลืองท่ี
จ  าเป็น ซ่ึงเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจปกติและเง่ือนไข
การคา้โดยทัว่ไปท่ีตกลงกนั 

มีกรรมการร่วมกบับริษทัฯ 
ไดแ้ก่ นายสนัชยั ชยัเฉนียน 
และนางสรณีย ์ดีพนัธ์ุพงษ์ 

0. 39 - 

ซ้ืออลูมิเนียม (เศษ) ท่ีไม่ใชแ้ลว้ จากบริษทัฯ ซ่ึงเป็นไปตาม
การด าเนินธุรกิจปกติและเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป 

0.06 - 

บริษทั ไทยรีฟริเจอเรชัน่ 
คอมโพเนน้ท ์จ  ากดั  

บริษทัฯ จ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ซ่ึงเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจ
ปกติและเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป 

กรรมการร่วมกบับริษทัฯ คือ 
นายสนัชยั ชยัเฉนียน 

73.20 18.24 

บริษทัฯ ซ้ืออลูมิเนียม (เศษ) ท่ีไม่ใชแ้ลว้ ซ่ึงเป็นไปตามการ
ด าเนินธุรกิจปกติและเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป 

15.25 - 
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ส่วนที่ 3 
ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 

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

 
(ก)  สรุปรำยงำนกำรสอบบัญชี 

ปี 2560, 2559, 2558 ผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาวศิริรัตน์  ศรีเจริญทรัพย ์ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เลข
ทะเบียน 5419 ส่วน ปี 2557 ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ คือ นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 
4498 แห่ง บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั (เดิมช่ือ บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั)  รายงานการสอบบญัชีประจ าปี 
สรุปไดด้งัน้ี   
 ปี 2560 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท  วโรปกรณ์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซ่ึงประกอบด้วย       
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบ
กระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผลการด า เนินงานและกระแสเงิน
สด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั วโรปกรณ์ จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
 ปี 2559 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท  วโรปกรณ์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซ่ึงประกอบด้วย       
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบ
กระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ผลการด า เนินงานและกระแสเงิน
สด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั วโรปกรณ์ จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ปี 2558 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั วโรปกรณ์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ แลว้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั วโรปกรณ์ 
จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
  
(ข)  ข้อมูลจำกงบกำรเงนิ เปรียบเทยีบ 3 ปีทีผ่่ำนมำ  

งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั  เปรียบเทียบ 3 ปียอ้นหลงั ( ตามตารางท่ี 13/1 ) 
งบก าไรขาดทุนรวมของบริษทั เปรียบเทียบ 3 ปียอ้นหลงั ( ตามตารางท่ี 13/2 ) 
งบกระแสเงินสด เปรียบเทียบ 3 ปียอ้นหลงั ( ตามตารางท่ี 13/3 ) 
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(ค)  อตัรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั เปรียบเทยีบ 3 ปีทีผ่่ำนมำ ( ตำมเอกสำรแนบ 13/4 ) 
 
 

ตำรำงที ่13/1 
ตารางสรุปงบการเงนิ 2560 อตัรา 2559 อตัรา 2558 อตัรา 

% % %

สนิทรพัย์

สนิทรพัยห์มุนเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 4,636,752 0.25 637,163 0.04 5,193,453 0.32

เงนิลงทนุในหลักทรัพย์เพือ่คา้

ลกูหนีก้ารคา้

บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกัน 186,396,009 9.85 213,820,049 12.52 199,754,414 12.34

บรษัิททีไ่ม่เกีย่วขอ้งกัน - สทุธิ 124,986,575 6.61 86,542,432 5.07 92,782,212 5.73

ลกูหนีก้ารคา้ - สทุธิ 311,382,584 16.46 300,362,481 17.59 292,536,626 18.07

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 653,067,585 34.53 486,250,231 28.47 317,808,994 19.64

สนิทรัพย์หมุนเวยีนอืน่

ภาษีซือ้รอเรียกคนื 15,339,370 0.81 4,901,663 0.29 1,486,947 0.09

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลรอเรียกคนื -                   0.00 -                   0.00 -                   0.00

สนิทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 0 0.00 5,118,419 0.30 7,182,861 0.44

อืน่ ๆ 11,948,079 0.63 10,297,197 0.60 2,824,853 0.17

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 996,374,369      52.68 807,567,155      47.28 627,033,734      38.74

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 856,336,825 45.27 893,058,994 52.29 983,198,688 60.75

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่

คา่ความชว่ยเหลอืทางเทคนคิรอตัดบญัชี 1,090,871

เงนิมัดจ าคา่ซือ้เครือ่งจักร 31,400,216.21   1.66 -                   0.00 -                   0.00

สนิทรัพย์ไม่มตีัวตน 5,238,284 0.28 6,463,529 0.38 7,535,627 0.47

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 1,059,500 0.06 969,500 0.06 709,500 0.04

รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 895,125,696      47.32 900,492,023      52.72 991,443,816      61.26

รวมสนิทรพัย์ 1,891,500,065 100.00 1,708,059,178 100.00 1,618,477,550 100.00

หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้

หนีส้นิหมุนเวยีน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้ ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 8,594,453 0.45 130,875 0.01 21,173,831 1.31

เจา้หนีท้รัสตร์ีซทีส์ 606,803,257 32.08 449,001,118 26.29 306,992,740 18.97

เจา้หนีก้จิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน

เจา้หนีก้ารคา้

บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกัน 0                      0.00 297,648            0.02 -                   0.00

บรษัิททีไ่ม่เกีย่วขอ้งกัน 84,619,736 4.47 58,787,670 3.44 70,553,570 4.36

รวมเจา้หนีก้ารคา้ 84,619,736 4.47 59,085,318 3.46 70,553,570 4.36

เจา้หนีอ้ ืน่บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกัน

บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกัน 255,593 0.01 6,010,056 0.35 6,492,363 0.40

บรษัิททีไ่ม่เกีย่วขอ้งกัน 4,485,906 0.24 1,035,506 0.06 1,804,366 0.11

สว่นของเงนิกูย้ ืมระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 28,080,000 1.48 28,080,000 1.64 35,350,000 2.18

สว่นของหนีส้นิตามสัญญาเชา่การเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี -                   0.00 -                   0.00 -                   0.00

หนีส้นิหมุนเวยีนอืน่

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลคา้งจา่ย -                   0.00 -                   0.00 -                   0.00

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 9,564,495 0.51 9,620,547 0.56 10,697,068 0.66

เจา้หนีค้า่ซือ้เครือ่งจักรและอุปกรณ์โรงงาน 8,199,670 0.43 2,866,332 0.17 3,079,987 0.19

คา่ซอ่มแซมเครือ่งจักรทีเ่สยีหายจากไฟไหมค้า้งจา่ย

อืน่ๆ 24,668,097 1.30 1,500,078 0.09 1,586,821 0.10

รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 775,271,208 40.99 557,329,831 32.63 457,730,746 28.28

หนีส้นิไมห่มุนเวยีน

เงนิกูย้ ืมระยะยาว - สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 16,720,000 0.88 44,800,000 2.62 72,880,000 4.50

หนีส้นิตามสัญญาเชา่การเงนิ-สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี -                   0.00 -                   0.00 -                   0.00

รายไดจ้ากโครงการรัฐบาลรอตัดบญัชี 2,503,922 0.13 2,098,464 0.12 2,218,951 0.14

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน 27,428,985 1.45 27,423,029 1.61 29,739,856 1.84

หนีส้นิภาษีเงนิไดร้อตัดบญัชี 0.00 6,534,683 0.38 5,661,784 0.35

รวมหนีส้นิไมห่มุนเวยีน 46,652,907       2.47 80,856,176       4.73 110,500,591      6.83

รวมหนีส้นิ 821,924,115 43.45 638,186,007 37.36 568,231,337 35.11

สว่นของผูถ้อืหุน้

ทนุเรือนหุน้

ทนุจดทะเบยีน

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

ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลคา่แลว้

    หุน้สามัญ 99,902,123 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 5 บาท 499,510,615 26.41 499,510,615 29.24 499,510,615 30.86

สว่นเกนิมูลคา่หุน้สามัญ 374,400,000 19.79 374,400,000 21.92 374,400,000 23.13

ก าไรสะสม

จัดสรรแลว้ - ส ารองตามกฏหมาย 50,000,000 2.64 50,000,000 2.93 50,000,000 3.09

ยังไม่ไดจั้ดสรร 145,665,335 7.70 145,962,556 8.55 126,335,597 7.81

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,069,575,950   56.55 1,069,873,171   62.64 1,050,246,212   64.89

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,891,500,065 100.00 1,708,059,178 100.00 1,618,477,550 100.00  
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ตำรำงที ่13/2 
 
ตารางสรุปงบการเงนิ 2560 อตัรา 2559 อตัรา 2558 อตัรา 

บาท % บาท % บาท %

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,562,625,671 98.94 1,463,133,553 99.74 1,493,650,057 98.98

รายไดอ้ืน่

ก าไรจากตราสารอนุพันธท์ีย่ังไม่เกดิขึน้จรงิ 0.00 453,164            0.03 7,479,102         0.50

ดอกเบีย้เงนิกูท้ีไ่ดรั้บลดหย่อน

เงนิชดเชยเครือ่งจักรทีเ่สยีหายจากไฟไหม ้

ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น 9,545,833         0.60 -                   0.00 1,765,289         0.12

ก าไรจากการขายสนิทรัพย์ 1,351,657         

อืน่ๆ 5,876,908 0.37 3,418,709 0.23 6,100,789 0.40

รวมรายได้ 1,579,400,069 100.00 1,467,005,426 100.00 1,508,995,237 100.00

คา่ใชจ้า่ย

ตน้ทนุขาย 1,463,451,367 92.66 1,358,596,559 92.61 1,450,680,371 96.14

คา่เผือ่การลดลงของมูลคา่สนิคา้คงเหลอื ( โอนกลับ ) (863,657) -0.05 0.00 0.00

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 12,036,312 0.76 14,702,966 1.00 15,694,301 1.04

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 48,239,376 3.05 46,580,708 3.18 43,278,066 2.87

คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 12,628,191 0.80 15,284,400 1.04 15,674,400 1.04

ขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่น 0.00 3,113,388.00     0.21 -                   0.00

ขาดทนุจากสัญญาแลกเปลีย่นราคาสนิคา้ในโภคภัณฑ์ 26,797,272

รวมคา่ใชจ้า่ย 1,562,288,861 98.92 1,438,278,021 98.04 1,525,327,138 101.08

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล 17,111,208 1.08 28,727,405 1.96 (16,331,900) -1.08

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 13,045,740 0.83 9,689,418 0.66 12,416,836 0.82

ก าไรกอ่นภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล 4,065,468 0.26 19,037,987 1.30 (28,748,737) -1.91

(รายได)้/คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล (7,625,554) -0.48 580,525 0.04 (1,260,146) -0.08

ก าไรสทุธสิ าหรบัปี 11,691,022 0.74 18,457,462 1.26 (27,488,591) -1.82

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี 1,169,497         -                   

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปี 11,691,022 19,626,959 (27,488,591)

ก าไรสทุธิ 0.12 0.18 (0.28)  
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ตำรำงที ่13/3 
งบกระแสเงนิสด 2560 2559 2558

บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน

ก าไรก่อนภาษี 4,065,468 19,037,987 (28,748,737)

รายการปรับกระทบก าไรสทุธกิ่อนภาษีเป็นเงนิสดรับ(จา่ย)จากกจิกรรมด าเนนิงาน :-

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 103,973,291 105,802,507 105,665,536

คา่เผือ่หนีส้งสัยจะสญู -517,105 517,105.00           -                       

คา่เผือ่การลดลงของมูลคา่สนิคา้คงเหลอื ( โอนกลับ ) 3,041,817 10,133,329 1,335,664

ตัดจ าหน่ายเครือ่งจักร อุปกรณ์ 122,004.00           -                       

(ก าไร) ขาดทนุ จากการจ าหน่ายเครือ่งจักร อุปกรณ์และยานพาหนะ (1,351,657)

(ก าไร) ขาดทนุ จากการจ าหน่ายสนิทรัพย์ไม่มตีัวตน

(ก าไร) ขาดทนุ จากอัตราแลกเปลีย่นทีย่ังไม่เกดิขึน้จรงิ (4,177,336) 1,897,147 (747,990)

(ก าไร) ขาดทนุ จากตราสารอนุพันธท์ีย่ังไม่เกดิขึน้จรงิ (1,830,596)

(ก าไร) ขาดทนุ จากสัญญาแลกเปลีย่นราคาสนิคา้โภคภัณฑท์ีย่ังไม่เกดิขึน้จรงิ 18,007,128

รายไดจ้ากเงนิอุดหนุนรัฐบาล (251,972) (120,486) (120,486)

คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ 13,045,740 6,972,451 12,416,375

ดอกเบีย้ตัดจ าหน่ายตามสัญญาเชา่การเงนิ 461

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน 3,134,156 3,433,558 3,140,641

ก าไรจาการด าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิ

ด าเนนิงาน 139,091,534 147,673,598 91,110,868

สนิทรัพย์ด าเนนิงานลดลง (เพิม่ข ึน้)

ลกูหนีก้ารคา้ (10,698,276) (8,236,872) 75,359,699

สนิคา้คงเหลอื (172,744,020) (182,399,717) 172,498,487

สนิทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ (6,962,458) (8,822,149) 8,111,263

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ (90,000) (260,000) 229,000

หนีส้นิด าเนนิงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)

เจา้หนีก้ารคา้ 20,013,884 (14,029,375) 25,466,614

เจา้หนีอ้ ืน่บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกัน

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย

เจา้หนีค้า่ซือ้เครือ่งและอุปกรณ์โรงงาน

หนีส้นิหมุนเวยีนอืน่ 1,097,380 5,031,676 80,803

หนีส้นิไม่หมุนเวยีนอืน่ (2,470,770) (4,288,514) (1,923,249)

เงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน (32,762,726) (65,331,353) 370,933,486

จา่ยดอกเบีย้ (12,648,505) (6,777,588) (12,915,097)

จา่ยภาษีเงนิได ้ (7,710) (470) (903)

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนนิงาน (45,418,941) (72,109,411) 358,017,486

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงนิมัดจ าคา่ซือ้เครือ่งจักรลดลง(เพิม่ข ึน้) -31,400,216 -                       -                       

ซือ้เครือ่งจักรและอุปกรณ์ (55,016,147) (10,772,519) (7,875,578)

เงนิสดรับจากการจ าหน่ายเครือ่งจักรและยานพาหนะ 1,355,742.00        -                       -                       

ซือ้สนิทรัพย์ไม่มตีัวตน (51,300) (202,400) (387,900)

เงนิสดรับจากการจ าหน่ายสนิทรัพย์ไม่มตีัวตน -                       -                       

เงนิสดรับจากเงนิอุดหนุนรัฐบาล -                       -                       

เงนิสดสทุธใิชไ้ปจากกจิกรรมลงทนุ (85,111,921) (10,974,919) (8,263,478)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้ ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้(ลดลง) 8,463,578 (21,042,956) (179,617,555)

เจา้หนีท้รัสตร์ีซทีสเ์พิม่ข ึน้(ลดลง) 166,125,724 134,920,997 (132,238,112)

ช าระคนืเงนิกูร้ะยะยาว (28,080,000) (35,350,000) (45,810,000)

เงนิสดรับจากเงนิกูร้ะยะยาว -                       -                       

ช าระคนืหนีส้นิตามสัญญาเชา่การเงนิ -                       (97,426)

เงนิปันผลจา่ย -11,978,851 -                       -                       

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิ 134,530,451 78,528,041 (357,763,093)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ข ึน้(ลดลง)สทุธิ 3,999,589 (4,556,289) (8,009,085)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 637,163 5,193,453 13,202,538

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายปี 4,636,752 637,164 5,193,453

ขอ้มูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ 

รายการทีไ่ม่ใชเ่งนิสด 

ซือ้เครือ่งจักรและอุปกรณ์ซึง่ยังไม่ถงึก าหนดช าระ 8,199,670 2,866,332 3,080,513

ยานพาหนะทีไ่ดม้าภายใตส้ัญญาเชา่การเงนิ -                       -                       -                       

การจา่ยหุน้ปันผล -                       -                       -                       

เงนิปันผลคา้งจา่ย 9,392.00               -                       

โอนเงนิมัดจ าเป็นเครือ่งจักรและอุปกรณ์ -                       -                       -                        
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(ค)  อตัรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั เปรียบเทยีบ 3 ปีทีผ่่ำนมำ  
 
ตำรำงที ่13/4 
อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั 2560 2559 2558

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratio)

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.285 1.449 1.370

อัตราสว่นสภาพคลอ่งหมุนเร็ว เทา่ 0.41 0.54 0.65

อัตราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงนิสด เทา่ (0.07) (0.14) 0.59

อัตราสว่นหมุนเวยีนลกูหนีก้ารคา้ เทา่ 5.08 4.91 4.50

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั 71 73 80

อัตราสว่นหมุนเวยีนสนิคา้เฉลีย่ เทา่ 24.75 39.70 37.27

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั 14.55                  9.07                  9.66                  

อัตราสว่นหมุนเวยีนเจา้หนี้ เทา่ 20.37 20.96 24.87

ระยะเวลาช าระหนี้ วนั 17.68                  17.18                14.47                

Cash Cycle วนั 67.73                  65.25                75.11                

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitablility Ratio)

อัตราก าไรขัน้ตน้ % 6.35% 7.14% 2.88%

อัตราสว่นก าไรจากการด าเนนิงาน % 0.02% 1.91% -2.12%

อัตราก าไรอืน่ % 0.37% 0.05% 1.02%

อัตราสว่นเงนิสดตอ่การท าก าไร % -265.43% -251.01% -1130.21%

อัตราก าไรสทุธิ % 0.74% 1.26% -1.84%

อัตราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ % 1.09% 1.74% -2.58%

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการด าเนนิงาน (Efficiency Ratio)

อัตราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ % 0.65% 2.52% -1.53%

อัตราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร % 12.81% 12.72% 7.25%

อัตราการหมุนของสนิทรัพย์ เทา่ 1.00 0.88 0.84

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)

อัตราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้ือหุน้ เทา่ 0.77 0.60 0.54

อัตราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ (4.13) (4.98) 29.73

อัตราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพัน เทา่ (0.68) (6.57) 43.33

อัตราสว่นการจา่ยเงนิปันผล % 102.46% 0.00% 0.00%

EBITDA % 7.67% 9.17% 5.92%  
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14. กำรวเิครำะห์ และ ค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำร 
 
 

 บริษทัฯ คงยงัเน้นการจ าหน่ายอลูมิเนียมชนิดมว้น (Rolled Product) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์กลุ่ม Fin Stock & Precoated 
Fin Stock for Automotive Heat Exchangers & office air  condition โดยมีสดัส่วนยอดขายอยูท่ี่ร้อยละ 68 ของยอดขายทั้งหมด
ของบริษทัฯ เน่ืองจากเป็นกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์บริษทัฯ มีความสามารถในการแข่งขนัโดยเนน้การผลิตท่ีมีคุณภาพและการบริการ
ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถเขา้ถึงความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ประกอบกบัการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบักลุ่ม 
Mitsubishi Group ท าให้บริษทัฯ สามารถจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีมาตรฐานการผลิตสูงไปยงัผูป้ระกอบการในประเทศญ่ีปุ่นท่ีให้
ความส าคญักบัคุณภาพของสินคา้ ส าหรับผลิตภณัฑ์ชนิดแผ่น (Sheet product) มีปริมาณการจ าหน่ายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 26.5%  
ส่วนผลิตภณัฑ์ชนิดมว้น (Rolled product) มีปริมาณการจ าหน่ายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.1% บริษทัฯ มีกลยทุธ์ในการเพ่ิมยอดขาย 
โดยมีพนัธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขยายฐานลูกคา้ไปยงัอินเดีย ออสเตรเลีย ตุรกี และกลุ่ม
ประเทศอาเซียน มุ่งเนน้การใหบ้ริการท่ีรวดเร็วกบักลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการในประเทศ ไม่วา่จะเป็นบริการดา้นผลิตภณัฑ ์การ
ขนส่ง และการมีสินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสม เป็นปัจจยัสนบัสนุนใหลู้กคา้สัง่ซ้ือสินคา้จากบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง  ดา้นการบริหาร
ต้นทุน บริษัทฯ มุ่งเน้นการแสวงหาแหล่งวตัถุดิบท่ีได้คุณภาพและราคาเหมาะสม รวมถึงนโยบายการบริหารต้นทุน
ค่าตอบแทนพนักงาน การแสวงหาวิธีการประหยดัต้นทุนค่าพลังงาน และนโยบายการบริหารสายการผลิตให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  

 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขาย ในปี 2560 เท่ากบั 1,562.62 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 99.5 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.8 
เม่ือเทียบกบัปี 2559 โดยสินคา้ประเภทอลูมิเนียมชนิดแผ่น (Sheet Product) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.32 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 
7.87 และสินคา้ประเภทอลูมิเนียมชนิดมว้น (Roll Product) คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 90.68 ลดลงจากร้อยละ 92.13 เม่ือเทียบกบั
ปีก่อน โดยยอดขายผลิตภณัฑ์ฟอยล์อลูมิเนียมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 72 ผลิตภณัฑ์ระบายความร้อนเคร่ืองปรับอากาศแบบเคลือบ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17 เน่ืองจากความตอ้งการของตลาดท่ีเพ่ิมสูงข้ึนและสามารถเพ่ิมตลาดไปยงักลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหม่ของบริษทั
ฯ รวมถึงสามารถควบคุมการผลิตใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ส่วนผลิตภณัฑร์ะบายความร้อนเคร่ืองปรับอากาศแบบไม่
เคลือบลดลงร้อยละ 25 และผลิตภณัฑร์ะบายความร้อนในยานยนตล์ดลงเลก็นอ้ย   

 ตน้ทุนการขายหลกัของบริษทัมาจากตน้ทุนของอลูมิเนียมซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิต โดยราคาอลูมิเนียมมีการ
เปล่ียนแปลงตามราคาตลาดโลก ในปี 2560 ราคาตลาดโลกเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ส่งผลให้ตน้ทุนค่าวตัถุดิบเพ่ิมข้ึน โดยตน้ทุน
ขายในปี  2560 เท่ากบั 1,463.45ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93.65 ของรายไดจ้ากการขาย เพ่ิมข้ึนจาก 1,358.59 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 92.85ส าหรับปี 2559ของรายไดจ้ากการขายส าหรับปี 2559 อตัราก าไรขั้นตน้คิดเป็นร้อยละ 6.78ของรายได้
จากการขายลดลงจากปี 2559 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 7.14 ของรายไดจ้ากการขาย  ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร เท่ากบั  72.04 
ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจาก 76.57 ลา้นบาท จากปี 2559  ส่งผลให้ก าไรจากการด าเนินงานส าหรับปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 0.75 ของ
รายไดจ้ากการขาย ลดลงจากปี 2559 ซ่ึงมีก าไรจากการด าเนินงานร้อยละ 1.26 ของรายไดจ้ากการขาย ส าหรับค่าใชจ่้ายทาง
การเงินเท่ากบั 13.05 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 9.69 ลา้นบาท จากปี 2559 สาเหตุส่วนใหญ่จากราคาวตัถุดิบและอตัราดอกเบ้ียท่ี
สูงข้ึน ส าหรับปี 2560 บริษทัฯ มีรายไดอ่ื้น ๆ 7.23 ลา้นบาท มีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 9.54 ลา้นบาท   และมีขาดทุน
จากสัญญาแลกเปล่ียนราคาสินคา้โภคภณัฑ์ จ านวน 26.79 ลา้นบาท โดยเป็นการท าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวน
ของราคาอลูมิเนียม  
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 ในปี 2560 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิเท่ากบั 11.69 ลา้นบาท หรือเท่ากบั 0.12 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 
0.75 และบริษทัฯ มีก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษีบวกดว้ยค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ่าย (EBITDA) คิดเป็นอตัราก าไร EBITDA 
เท่ากบัร้อยละ 7.67 ของรายไดร้วม ลดลงจากอตัราร้อยละ 9.17 ของรายไดร้วมในปี 2559 

 ณ ส้ินปี 2560 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม 1,891.5 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 183.44 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559 ส่วน
ใหญ่เป็นการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยห์มุนเวียนโดยเฉพาะสินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน 166.8 ลา้นบาท จาก 486.3 ลา้นบาท เป็น 653 
ลา้นบาท ส าหรับสินทรัพยถ์าวรลดลง 36.7 ลา้นบาท เน่ืองจากการบนัทึกบญัชีเคร่ืองจกัรใหม่ (FCL2) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน
อ่ืนเพ่ิมข้ึนเป็น 32.45 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินมดัจ าค่าเคร่ืองจกัรใหม่ หน้ีสินรวม เพ่ิมข้ึน 183.7 ลา้นบาท จาก 638 ลา้น
บาท เป็น 821.9 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปในทางเดียวกนัการเพ่ิมข้ึนในทรัพยสิ์นหมุนเวียนและส่วนใหญ่เป็นทรัสตรี์ซีทท่ีเพื่อการ
จดัหาวตัถุดิบหน้ีสินระยะยาวและส่วนท่ีครบก าหนดช าระใน 1 ปี ลดลงมาอยท่ีู 44.8 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตามคาดวา่จะมียอด
เพ่ิมเป็น 250 ลา้นบาท ภายในปี 2561 เน่ืองจากการกูย้ืมในโครงการใหม่ ส ารองผลประโยชน์พนกังานยงัคงท่ีในระดบั 27.42 
ลา้นบาท ส าหรับส่วนของผูถื้อหุ้นอยูใ่นระดบัเดียวกนักบัปีก่อนหนา้โดยอยูท่ี่ 1,069.5 ลา้นบาท ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรก็
อยูใ่นระดบัเดิมท่ี 145.6 ลา้นบาท 

 สถานะการเงินโดยรวมยงัมีสภาพคล่องดี อตัราส่วนสภาพคล่องลดลงเล็กนอ้ย จาก 1.44 ในปี 2559 มาอยูท่ี่ 1.29 ใน
ปี 2560 หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้สูงข้ึนจาก 0.61 ในปี 2559 มาอยูท่ี่ 0.77 ในปี 2560 เน่ืองจากยอดเงินกูย้มืสูงข้ึน  อตัรา
ความสามารถในการท าก าไรยงัมีตวัเลขบวก โดยมี Profit Margin อยูท่ี่ 0.75% อตัราผลตอบแทนต่อส่วนทุนและต่อทรัพยสิ์น
อยูท่ี่ 1.09% และ 0.65% ตามล าดบั 

 ปี 2560 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจากการด าเนินงานอยูท่ี่ 45.4 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เน่ืองจากการใช้
ซ้ือวตัถุดิบเพื่อรองรับการขยายตวัในปี 2561 ประสิทธิภาพในการบริหารลูกหน้ีมีระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียอยูท่ี่ 83 วนั ซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัในปี 2559 อตัราส่วนระยะเวลาในการจ่ายช าระหน้ีของบริษทัฯ อยู่ท่ี 221 วนั เพ่ิมข้ึน จาก 140 วนั ในปี 2559 
ส าหรับสินคา้คงเหลือส่วนใหญ่เป็นอลูมิเนียมซ่ึงไม่มีการเส่ือมสภาพ ราคาอลูมิเนียมมีการเปล่ียนแปลงตามราคาตลาดโลก
และส่วนใหญ่จะสอดคลอ้งกบัราคาซ้ือขายท่ีตกลงกบัลูกคา้  
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กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 
 

“ บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงับริษทัขอรับรอง
ว่า ขอ้มูลดังกล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิดหรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรตอ้งแจ้งในสาระส าคัญ 
นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

1. งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัแลว้ 

2. บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้ง
ของบริษทัอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

3. บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัได้
แจง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 10 สิงหาคม 2560 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิ
ชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายการทางการเงินของบริษทั 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ บริษทั
ไดม้อบหมายให ้นายสหสีห์  ชิตานนท ์เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ 
นายสหสีห์  ชิตานนท ์ก ากบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ ” 

ช่ือ ต ำแหน่ง 
 

ลำยมอืช่ือ 
 

 
1.  นายสนัชยั  ชยัเฉนียน 
 

 
ประธานคณะกรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 

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

 

2.  นายสหสีห์  ชิตานนท ์
 
กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ/ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารและการเงิน 

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

 
3.  นางสรณีย ์ ดีพนัธ์ุพงษ ์
 

 
กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ/เลขานุการบริษทั 
 

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

 
 

 
ช่ือ ต ำแหน่ง 

 

ลำยมอืช่ือ 
 

ผูรั้บมอบอ านาจ นายสหสีห์  ชิตานนท ์
กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ/ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารและการเงิน 

 
..................................... 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคมุ และเลขานกุารบรษิทั
สดัสว่นการ ความสมัพนัธท์าง

ถอืหุน้ใน ครอบครวัระหวา่ง ชือ่หนว่ยงาน/

บรษิทั (%) กรรมการและ บรษิทั/

ผูบ้รหิาร ประเภทธุรกจิ

1* นายสันชัย  ชัยเฉนียน ประธานกรรมการ / ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 81  ปรญิญาโทวศิวกรรมศาสตร ์สาขาไฟฟ้า  มหาวทิยาลัยซรีาควิส ์ประเทศสหรัฐอเมรกิา 1.12          2534-2551  กรรมการ / กรรมการผูจั้ดการ  บมจ. วโรปกรณ์

2551-ปัจจบุัน  ประธานกรรมการ / ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร  บมจ. วโรปกรณ์

2* นายสหสหี ์ ชติานนท ์ กรรมการ / กรรมการผูจั้ดการ / 54  ปรญิญาโท MBA Eastern Michigan University 0.17          หลานประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 2539-ปัจจบุัน  กรรมการ  บมจ. วโรปกรณ์

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

 การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD)  หลักสตูร Director 

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

2551-ปัจจบุัน  กรรมการผูจั้ดการ  บมจ. วโรปกรณ์

3* นางสรณีย ์ ดพัีนธุพ์งษ์ กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / เลขานุการบรษัิท 64  ประกาศนียบัตร บอนมัทคอลเลจออฟเทคโนโลย ีประเทศอังกฤษ ** 2.26 ภรรยารองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 2543-ปัจจบุัน  เลขานุการคณะกรรมการ  บมจ. วโรปกรณ์

 การอบรมจากสมาคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย  หลักสตูร Corporate Secretary Development 

รุน่ที ่15
2551-ปัจจบุัน  กรรมการ / เลขานุการบรษัิท  บมจ. วโรปกรณ์

 การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD)  หลักสตูร Director 

Accreditation Program (DAP) รุน่ 81/2009

4 นายจริวฒุ ิ จัยวฒัน์ กรรมการ 61 ปรญิญาโท วศิวกรรมการจัดการ (Engineering Management) 0.39          หลานประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 2558-ปัจจบุัน  กรรมการ  บมจ. วโรปกรณ์

ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาเครือ่งกล (Mechanical Engineering)  Rensselaer 

Polytechnic Institute (RPI), NY, USA.

5 นางทรงศริ ิ สนุทรวภิาต กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 84  ปรญิญาตร ีสาขาบัญช ีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 0.01          - 2542-ปัจจบุัน  กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ. วโรปกรณ์

 การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD)  หลักสตูร Director 

Accreditation Program (DAP) ปี 2003

6 นายมาโมร ุ คโูบตา้ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 75  ปรญิญาตรทีางดา้นนติศิาสตร ์มหาวทิยาลัย เค.โอ. ประเทศญีปุ่่ น ** 0.33 - 2538-ปัจจบุัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ  บมจ. วโรปกรณ์

7 นายสมเกยีรต ิถวลิเตมิทรัพย์ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 55  ปรญิญาตร ีสาขาการบัญช ีการเงนิและเศรษฐศาสตร ์ มหาวทิยาลัยเอสเส็กซ,์ United Kingdom - - 2558-ปัจจบุัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ  บมจ. วโรปกรณ์

 การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD)  หลักสตูร Director 

Accreditation Program (DAP) 90/2554

8 นายสจุนิต ์ หวัง่หลี กรรมการอสิระ 81  ปรญิญาตรทีางดา้นวศิวกรรมศาสตร ์ Northrop Institute of Technology, U.S.A.  - - 2537-ปัจจบุัน กรรมการอสิระ  บมจ. วโรปกรณ์

 การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD)  หลักสตูร The Role of 

Chairman (RCM) ปี 2002

9 ร.ท.กมลนัย  ชัยเฉนียน กรรมการ 61  ปรญิญา MBA Cornell University / ปรญิญาตรทีางดา้นวศิวเคม ีมหาวทิยาลัยนวิแฮมเชยีร์           0.72  หลานประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 2539-ปัจจบุัน กรรมการ  บมจ. วโรปกรณ์

 การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD)  หลักสตูร Director 

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

10 นายทาเคช ิ ยาตาเบ ้ กรรมการ 58  Mechanical Engineering Dept. Eaculty of Engineering of Shiruoka University  - -
2548-2553, 

2558-2559
ทีป่รกึษาดา้นเทคนคิอาวโุส  บมจ. วโรปกรณ์

2559-ปัจจบุัน กรรมการ  บมจ. วโรปกรณ์

11 นายโทชอิาก ิ ซาซากิ กรรมการ 58
 Graduated from Otaru University of Commerce in March, 1993  (Banchelor of 

Commerce)
 - - 2558-ปัจจบุัน กรรมการ  บมจ. วโรปกรณ์

* **
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กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพันบรษัิทตามทีก่ าหนดในหนังสอืรับรอง นับรวมหุน้ของคูส่มรส      ล าดับ 1 -11 กรรมการบรษัิทฯ      ล าดับ 1 - 3, 12, 13 ผูบ้รหิาร 4 รายแรก      ล าดับ 14 - 23 เจา้หนา้ทีฝ่่ายบรหิารประจ าโรงงาน       ***  ไดรั้บการการแตง่ตัง้เมือ่ 1 มกราคม 2561

**** เขา้รับต าแหน่งเมือ่ 1 มกราคม 2561      (ผูบ้รหิาร/ผูม้อี านาจควบคมุทกุทา่นไมเ่คยมปีระวตักิารกระท าผดิกฏหมายทางอาญา การถูกพพิากษาวา่เป็นบคุคลลม้ละลายหรอืถูกพทัิกษ์ทรัพยใ์นระยะ 10 ปี ทีผ่า่นมา)  ………………..รับรองความถกูต้อง

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั

ชือ่-สกลุ / ต าแหนง่

อายุ

คณุวุฒทิางการศกึษา
ชว่งเวลา ต าแหนง่

(ปี)
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคมุ และเลขานกุารบรษิทั

สดัสว่นการ ความสมัพนัธท์าง

ถอืหุน้ใน ครอบครวัระหวา่ง ชือ่หนว่ยงาน/

บรษิทั (%) กรรมการและ บรษิทั/

ผูบ้รหิาร ประเภทธุรกจิ

12* นายไชยยง   ดพัีนธุพ์งษ์ รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 70  ปรญิญาโทวศิวกรรมไฟฟ้า I.I.T. Chicago ประเทศสหรัฐอเมรกิา  ** 2.26  สามนีางสรณีย์  2539-2540 ผูจั้ดการโรงงาน / ผูจั้ดการฝ่ายผลติ  บมจ. วโรปกรณ์

 2540-2545 ผูจั้ดการโรงงาน  บมจ. วโรปกรณ์

 2545-2558 ผูอ้ านวนการฝ่ายปฏบิัตกิาร  บมจ. วโรปกรณ์

 2551-ปัจจบุัน รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร  บมจ. วโรปกรณ์

13* นายปราโมทย ์ หาญสกลุ ผูอ้ านวยการฝ่ายนติกิรรม สายนติกิรรม 60  ปรญิญาตร ีสาขานติศิาสตร ์มหาวทิยาลัยรามค าแหง  - 2537-2545 นติกิร  บมจ. วโรปกรณ์

2545-2550 รองผูอ้ านวยการฝ่านนติกิรรม  บมจ. วโรปกรณ์

2550-ปัจจบุัน ผูอ้ านวยการฝ่านนติกิรรม  บมจ. วโรปกรณ์

14 น.ส.วาสนา  สขุสายันต์ ผูอ้ านวยการฝ่ายบัญช ีสายบรหิารและสนับสนุน 48 ปรญิาโท สาขาบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลัยรามค าแหง / ปรญิญาตร ีสาขาบัญชี - - 2554-2560 ผูจั้ดการฝ่ายบัญชี  บมจ. วโรปกรณ์

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 2561-ปัจจบุัน ผูอ้ านวยการฝ่ายบัญช ี***  บมจ. วโรปกรณ์

15 น.ส.กัญญภัทร ดพัีนธุพ์งษ์ ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการฝ่ายวศิวกรรม สายโรงงาน 35 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมสาสตร ์(ไฟฟ้า) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 0.27          บตุรรองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 2558-2560 วศิวกรอาวโุส  บมจ. วโรปกรณ์

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

16 นายเกษม  กศุลศริคิณุ ผูจั้ดการฝ่ายวางแผนการผลติ สายโรงงาน 42 ปรญิญาตรวีทิยาศาสตรอ์ตุสาหกรรม สาขาอเิลคทรอนคิและคอมพวิเตอร์ - - 2547 หัวหนา้ฝ่ายวางแผน  บมจ. วโรปกรณ์

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ลาดกระบัง 2548 วศิวกรฝ่ายผลติ / วศิวกรฝ่ายเทคโนโลยกีารผลติ บมจ. วโรปกรณ์

2550-2552 รักษาการผูจั้ดการฝ่ายวางแผนการผลติ  บมจ. วโรปกรณ์

2552-2560 ผูจั้ดการฝ่ายวางแผนการผลติ  บมจ. วโรปกรณ์

2559-ปัจจบุัน ผูช้ว่ยผูจั้ดการโรงงาน  บมจ. วโรปกรณ์

2561-ปัจจบุัน ผช.ผอ.ดา้นวางแผนและประกันคณุภาพ ***  บมจ. วโรปกรณ์

17 นางรัชฎาภรณ์  ยะธาตุ ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการสายการตลาด 40 ปรญิญาตรบีรหิารธรุกจิ การตลาด มหาวทิยาลัยกรงุเทพ - - 2560-2561 ผูจั้ดการฝ่ายการตลาด  บมจ. วโรปกรณ์

สายบรหิารและสนับสนุน 2561-ปัจจบุัน ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการสายการตลาด ***  บมจ. วโรปกรณ์

* **
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ชือ่-สกลุ / ต าแหนง่

อายุ

คณุวุฒทิางการศกึษา

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั

ชว่งเวลา ต าแหนง่

(ปี)

กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพันบรษัิทตามทีก่ าหนดในหนังสอืรับรอง นับรวมหุน้ของคูส่มรส      ล าดับ 1 -11 กรรมการบรษัิทฯ      ล าดับ 1 - 3, 12, 13 ผูบ้รหิาร 4 รายแรก      ล าดับ 14 - 23 เจา้หนา้ทีฝ่่ายบรหิารประจ าโรงงาน       ***  ไดรั้บการการแตง่ตัง้เมือ่ 1 มกราคม 2561

**** เขา้รับต าแหน่งเมือ่ 1 มกราคม 2561      (ผูบ้รหิาร/ผูม้อี านาจควบคมุทกุทา่นไมเ่คยมปีระวตักิารกระท าผดิกฏหมายทางอาญา การถูกพพิากษาวา่เป็นบคุคลลม้ละลายหรอืถูกพทัิกษ์ทรัพยใ์นระยะ 10 ปี ทีผ่า่นมา)  ………………..รับรองความถกูต้อง



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

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคมุ และเลขานกุารบรษิทั

สดัสว่นการ ความสมัพนัธท์าง

ถอืหุน้ใน ครอบครวัระหวา่ง ชือ่หนว่ยงาน/

บรษิทั (%) กรรมการและ บรษิทั/

ผูบ้รหิาร ประเภทธุรกจิ

18 นายประจวบ  เลอืดไทย ทีป่รกึษาฝ่ายวศิวกรรม 51  วศิวกรรมศาสตรบ์ัณฑติ สาขาเครือ่งกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ - - 2544-2546 ผูช้ว่ยผูจั้ดการฝ่ายเทคนคิการผลติ  บมจ. วโรปกรณ์

 2546-2559 ผูจั้ดการฝ่ายวศิวกรรม  บมจ. วโรปกรณ์

2559-ปัจจบุัน ทีป่รกึษาฝ่ายวศิวกรรม  บมจ. วโรปกรณ์

19 นายคาซฮูโิร  อโินะอเุอะ ทีป่รกึษาดา้นเทคนคิอาวโุส สายโรงงาน 50  Bachelor of Engineering (Chemical  Engineering). Kagoshima University, Japan -  - 2542-2546 ทีป่รกึษาดา้นเทคนคิ  บมจ. วโรปกรณ์

2559-ปัจจบุัน ทีป่รกึษาดา้นเทคนคิอาวโุส  บมจ. วโรปกรณ์

20 น.ส.ประภา พศิทุธธิาดา ผูจั้ดการจัดซือ้ 46
 ปรญิญาโทวศิวกรรมศาสตร ์สาขาอตุสาหการ ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี/ ปรญิญาตร ี

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

21 นายจักร ี เวยีงหรัิณย์ ผูจั้ดการฝ่ายบ ารงุรักษา สายโรงงาน 47 ปรญิญาตรวีศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, MBA วหาวทิยาลัยรามค าแหง - - 2561-ปัจจบุัน ผูจั้ดการฝ่ายบ ารงุรักษา  บมจ. วโรปกรณ์

22 นายอาณัฐ  จัมปานันท์ ผูจั้ดการฝ่ายผลติ 1 38 ปรญิญาตรวีศิวกรรมอตุสาหการ มหาวทิยาลัยศรปีทมุ - - 2552-2554 วศิวกรผลติและเทคโนโลยกีารผลติ  บมจ. วโรปกรณ์

2554-2555 Supervisor  2  บมจ. วโรปกรณ์

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

2561-ปัจจบุัน ผจก.ฝ่ายผลติ 1 ***  บมจ. วโรปกรณ์

23 นายสมเกยีรต ิ ขนุพทัิกษ์ ผูจั้ดการฝ่ายผลติ 2 สายโรงงาน 38 ปรญิญาตรวีศิวกรรมอตุสาหการ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี - - 2552 วศิวกร / Supervisor 4  บมจ. วโรปกรณ์

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

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

2561-ปัจจบุัน ผจก.ฝ่ายผลติ 2 ***  บมจ. วโรปกรณ์

24 นางสาวรัศม ี นนทศ์ริิ ผูจั้ดการฝ่ายกลยทุธจัดหาและโลจสิตกิส์ 34 ปรญิญาตรมีนุษยศาสตร ์ภาษาอังกฤษ มหาวทิยาลัยรามค าแหง -  - 2559-2560 Sales Co-ordinator  บมจ. วโรปกรณ์

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

2561 ผจก.ฝ่ายกลยทุธจัดหาและโลจสิตกิส ์***  บมจ. วโรปกรณ์

25 นางสาวสุรีรัตน์ กนกพรกลุ ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล สายบริหารและสนบัสนุน 50 ปรญิญาตร ีบรหิารงานบคุคล มหาวทิยากรงุเทพ -  - 2561-ปัจจบุัน ผูจั้ดการฝ่ายบคุคล ****  บมจ. วโรปกรณ์

ปรญิญาโท การจัดการ มหาวทิยาศรนีครนิทรวโิรฒ

* **

หน้า 46

กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพันบรษัิทตามทีก่ าหนดในหนังสอืรับรอง

**** เขา้รับต าแหน่งเมือ่ 1 มกราคม 2561      (ผูบ้รหิาร/ผูม้อี านาจควบคมุทกุทา่นไมเ่คยมปีระวตักิารกระท าผดิกฏหมายทางอาญา การถูกพพิากษาวา่เป็นบคุคลลม้ละลายหรอืถูกพทัิกษ์ทรัพยใ์นระยะ 10 ปี ทีผ่า่นมา)  ………………..รับรองความถกูต้อง

นับรวมหุน้ของคูส่มรส      ล าดับ 1 -11 กรรมการบรษัิทฯ      ล าดับ 1 - 3, 12, 13 ผูบ้รหิาร 4 รายแรก      ล าดับ 14 - 23 เจา้หนา้ทีฝ่่ายบรหิารประจ าโรงงาน       ***  ไดรั้บการการแตง่ตัง้เมือ่ 1 มกราคม 2561

ชือ่-สกลุ / ต าแหนง่

อายุ

คณุวุฒทิางการศกึษา

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั

ชว่งเวลา ต าแหนง่
(ปี)



บริษัท วโรปกรณ์ จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 56 - 1 

 

 
…….….รับรองความถกูต้อง 
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เอกสำรแนบ 2 
รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำรของบริษทัย่อย 
 

-ไม่มี - 
 



บริษัท วโรปกรณ์ จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 56 - 1 

 

 
…….….รับรองความถกูต้อง 
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เอกสำรแนบ 3 
รำยละเอยีดเกีย่วกบัเจ้ำหน้ำที่งำนตรวจสอบภำยใน 

 

นำงสำวสุธิษำ  บุญเนตร  อำยุ 37 ปี 
 
การศึกษา:        ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
        ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง สาขาบญัชี ร.ร.เทคโนโลยเีปรมฤทยั 
 
การอบรม:  - วฒิุบตัร “การปฏิบติังานตรวจสอบภายใน หลกัสูตร 1”  
                                              สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถนัภ ์

- Work shop การลงรายงานภาษีซ้ือ ภาษีขาย ประเดน็ปัญหา การบนัทึกรายการเพ่ือปิดบญัชี  
   บริษทั ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิติ จ ากดั 
 
ประสบการณ์ท างาน:    2558 – ปัจจุบนั  : เจา้หนา้ท่ีงานตรวจสอบภายใน บริษทั วโรปกรณ์ จ ากดั (มหาชน) 
 2558   : เจา้หนา้ท่ีแผนกตรวจสอบภายใน บริษทั โมเดอร์นฟอร์ม จ ากดั (มหาชน) 
 2550 – 2558  : พนกังานประจ าส านกังาน แผนกควบคุมงานตรวจสอบภายใน  
     ฝ่ายควบคุมงานตรวจสอบภายใน บริษทั กนัยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน) 
 
สดัส่วนการถือหุน้  -ไม่มี- 
 
ลกัษณะความสมัพนัธ์  -ไม่มี- 
 
 



บริษัท วโรปกรณ์ จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 56 - 1 

 

 
…….….รับรองความถกูต้อง 
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เอกสำรแนบ 4 
 

รำยละเอยีดเกีย่วกบัรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน 
 

             - ไม่มี - 
 



บริษัท วโรปกรณ์ จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 56 - 1 

 

 
…….….รับรองความถกูต้อง 
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รำยละเอยีดอืน่ๆ 
          เอกสำรแนบ 5 

รำยงำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

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

1. งบการเงินของบริษทัฯ ไดจ้ดัท าถกูตอ้ง ครบถว้นตามมาตรฐานบญัชีท่ีไดก้ าหนดเพ่ิมเติม 
2. ประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียง ท่ีเกิดข้ึนจากภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั 
3. การปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ถกูตอ้งครบถว้น 
4. ไม่มีรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
5. ขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร คงเป็นไป

ตามปกติ ไม่มีการเปล่ียนแปลงส าหรับปี 2560 ยงัไม่มีรายการอ่ืนใดท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้ควรทราบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบร่วมกันในการแต่งตั้ งผู ้สอบบัญ ชี   น าเสนอต่อกรรมการ                 

บริษัท วโรปกรณ์  จ ากัด (มหาชน) เพ่ือขออนุมัติต่อท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี  2561 โดยแต่งตั้ ง              
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในปี 2561 ต่อจากปี 2560   
 
 
 

      (นางทรงศิริ  สุนทรวิภาต) 
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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