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 บรษิทั วโรปกรณ จำกดั (มหาชน)

ป 2556 เปนอกีปหนึง่ทีต่องผานพนไปดวยความยากลำบากอยางยิง่
ดังจะเห็นไดจากประเทศในภูมิภาคสำคัญของโลกที่แมจะมีการฟนตัวทาง
เศรษฐกิจ แตก็ยังคงมีความเปราะบาง รวมถึงประเทศไทยซึ่งแมจะมี
สัญญาณที่ดีขึ้น แตขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลง ตามการบริโภคของ
ภาคเอกชน ภาคครัวเรือนมีความกังวลตอการเพิ่มขึ้นของหนี้ครัวเรือน คา
ครองชพีทีส่งูขึน้ รวมถงึปญหาสถานการณทางเศรษฐกจิและการเมอืงภายใน
ประเทศ การแขงขันจากตางประเทศที่สูงขึ้น ซึ่งภาคเศรษฐกิจไดเผชิญกับ
ความผนัผวนในดานตาง ๆ  ตลอดทัง้ป

ในป 2556 บริษัทฯ ยังไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอกอยางมี
นยัสำคญั อนัไดแก การปรบัอตัราคาแรงงานขัน้ต่ำ การขาดแคลนแรงงานที่
มฝีมอืในภาคการผลติ ราคาพลงังานทีส่งูขึน้อยางตอเนือ่ง และการแขงขนัที่
รนุแรงจากประเทศจนีและญีป่นุ นอกจากนีป้จจยัภายในกย็งัสงผลกระทบ
ตอเนือ่งตอผลประกอบการโดยรวมของบรษิทัฯ ซึง่แมวาคณะกรรมการและ
คณะผูบริหารของบริษัทฯไดมุงมั่นบริหารจัดการอยางเต็มกำลังความ
สามารถ พรอมกบัไดลงทนุเครือ่งจกัรทีท่นัสมยัและพฒันาบคุลการภายใน
ไปพรอมกนั ผลกระทบจากปจจยัดงักลาวขางตนไดสงผลใหการดำเนนิงาน
ทัง้ปของบรษิทัฯไมเปนทีน่าพอใจ

ในป 2556 บริษัทฯมีรายไดรวม 1,457.74 ลานบาท และมีรายได
จากการขาย 1,433.08 ลานบาท เมือ่เปรยีบเทยีบกบัป 2555 ลดลง 354.63
ลานบาท หรอืลดลงรอยละ 19.84 สาเหตหุลกัเนือ่งจากการแขงขนัทีร่นุแรง
ซึง่สงผลใหยอดขายและราคาขายลดลง  ในปนีบ้รษิทัฯ มกีำไรจากอตัราแลก
เปลี่ยน 20.16 ลานบาท และรายไดอื่น ๆ 4.49 ลานบาท ตนทุนขายอยูที่
1,462.99 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 102.04 ของยอดขาย เพิ่มขึ้นจากป
2555 ซึ่งอยูที่รอยละ 99.1 ของยอดขาย เนื่องจากตนทุนวัตถุดิบ พลังงาน
และคาแรงเพิ่มขึ้น รวมถึงการผลิตในระดับที่ต่ำ คาใชจายขายและบริหาร
รวมอยูที่ 70.03 ลานบาท ลดลงเล็กนอยจากป 2555 ซึ่งอยูที่ 73.6  ลานบาท
คาใชจายทางการเงนิอยทูี ่18.41 ลานบาท เพิม่ขึน้จากป 2555 ซึง่อยทูี ่16.9
ลานบาท สาเหตุมาจากเงินกูยืมและอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น สงผลทำให
บรษิทัฯ มผีลขาดทนุสทุธใินป 2556 จำนวน  96.59 ลานบาท

บรษิทัฯ ยอมรบัและตระหนกัดวีาป 2556 เปนปทีผ่ลประกอบการและ
ฐานะการเงนิไมเปนไปตามทีว่างแผนไว    ซึง่ทำใหป 2557 จะเปนปทีท่าทาย
เพิม่มากยิง่ขึน้  เนือ่งจากปจจยัภายนอกดานเศรษฐกจิโลกยงัไมมแีนวโนม
วาจะคลี่คลายไปอยางมีนัยสำคัญ และอาจจะมีปจจัยเสี่ยงอื่นๆเพิ่มขึ้นอีก
ดวย โดยเฉพาะความเสีย่งดานการเมอืงทีย่งัเปนประเดน็หลกัของสงัคมไทย
ซึง่นอกจากจะสงผลโดยตรงตอปรมิาณความตองการในสนิคาและผลติภณัฑ
แลว อาจจะสงผลใหมีความเสี่ยงดานการเงินจากอัตราดอกเบี้ยและอัตรา
แลกเปลี่ยนมากขึ้น ทำใหบริษัทฯ จะตองบริหารจัดการอยางรอบคอบและ
เปนระบบมากยิง่ขึน้ โดยมงุมัน่ในการปรบักลยทุธทางการตลาด กลยทุธทาง
การขายและพฒันาสนิคาเพือ่ตอบสนองความตองการของลกูคา มงุเนนพฒันา
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการผลติใหสอดคลองกบัภาวการณแขงขนัในตลาด
ปจจบุนั ประการสำคญับรษิทัฯ จะตองตระหนกัอยางยิง่ถงึปจจยัเสีย่งตางๆ
และใหความสำคัญตอการบริหารความเสี่ยงที่ตองดำเนินการในเชิงรุกเพิ่ม
มากขึน้

บรษิทัฯ ไดเตรยีมพรอมสำหรบัความทาทายดงักลาวซึง่จะดำเนนิไป
ไดดวยการสนบัสนนุจากผถูอืหนุ หนวยงานราชการ พนัธมติรทางธรุกจิ และ
พนกังานทกุทาน บรษิทัฯ จงึใครขอแสดงความขอบคณุทกุหนวยงานและทกุ
ทานที่ไดใหการสนับสนุน ความรวมมือ และขอเสนอแนะตางๆ อันมีสวน
สำคญัยิง่ตอการเจรญิเตบิโตของบรษิทัฯตลอดมา บรษิทัฯ ขอใหคำมัน่ทีจ่ะยดึ
หลักธรรมาภิบาล มีความโปรงใสตรวจสอบได ตลอดจนดำเนินธุรกิจตาม
ขัน้ตอนทีถ่กูตองตามกฎหมาย รวมถงึรกัษาประโยชนของผมูสีวนไดสวนเสยี
ทกุกลมุอยางเปนธรรม

รายงานจากคณะกรรมการ
THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT

2013 was another year that we went through obstacles
with difficulties as can be seen from the economic in the main
regions has recovered but still be fragile. Thailand economy has
some better signal but the expansion rate was slow down by the
consumption of private sector. The household sector had been
worried about the increasing of household debt, higher costs of
living, and poor economical and political situation in our country.
Higher competition from other countries caused volatility in Thai
economy throughout the year.

In year 2013, the company had been significantly affected
from external factors which are the raise in daily minimum labor
wages, the shortage of skilled labor in production sector, and the
severe competition from China and Japan. Moreover, the internal
factors have continuously affected the overall performance of
the company. Although, the Board of Directors and management
team have extremely concentrated in managing the company
together with invested in modern machinery and human resource
development. The above-mentioned factors have resulted in the
company's overall unsatisfactory performance.

For the year of 2013, the company reported total revenues
of 1,457.74 million baht. The revenue from sales of 1,433.08
million baht decreased by 354.63 million baht or 19.84 percent
from the year of 2012 mainly due to the strong competition which
resulted to a lower selling volume and price.  In this year, the
company gained on exchange rate at 20.16 million baht and had
other revenues of 4.49 million baht. The cost of goods sold was
1,462.99 million baht or 102.04% of revenues from sales which
increased from year 2012 at 99.1% due to higher raw material
cost, energy cost and labor cost. Selling & Administrative expense
was 70.03 million baht slightly decrease from year 2012 at 73.6
million baht. Financial cost was 18.41 million baht increased
from year 2012 at 16.9 million baht due to higher borrowing
amount and interest rate. Hence, the company had a net loss in
year 2013 at 96.59 million baht.

The company has admitted and realized that the year 2013
performance and financial position were not good as projected,
therefore year 2014 will be the increasingly challenging year.
There are no significantly improved indicators in external factors
in the world economy while there will be additional risk factors
eventually political risk that is the key challenge for Thai society.
This will not only affect directly to the demand in goods and
products but also affect to the risk of financial condition and
exchange rate. Consequently, the company has to manage the
business more carefully and systematically. The company has to
focus on changing the marketing strategy, selling strategy, and
developing our products to match the customer needs. Focusing
on increasing efficiency in production according to the present
competitive situation.  Importantly, the company has to realize
on each risk factor and emphasize on risk management to be
ready for more active operation.

The company has prepared for these challenges by getting
support from our shareholders, government agencies, business
partners and all our employees. The company would like to
thank you all organizations and parties who have provided us the
support, co-operation and recommendation which are important
for our growth. The company would promise to comply with
good governance, uphold transparency and accountability, and
operate legally and fairly to protect the interest of all stakeholders.



รายงานประจำป 2556

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการที่
เปนอสิระ 3 ทาน ไดมกีารประชมุรวมกบัผสูอบบญัช ีและ
ผบูรหิาร 3 ครัง้ และประชมุโดยไมมฝีายบรหิาร 1 ครัง้ รวม
4 ครั้ง กรรมการมาประชุมครบองคประชุมทุกครั้ง สาระ
สำคัญในการประชุมรวมกัน เพื่อประเมินผลการตรวจสอบ
ของผสูอบบญัชภีายใน สรปุไดดงันี้

1. งบการเงินของบริษัทฯ ไดจัดทำถูกตองครบ
ถวนตามมาตรฐานบญัชทีีไ่ดกำหนดเพิม่เตมิ

2. ประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นจาก
ภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน

3. การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และ
ขอกำหนดของตลาดหลกัทรพัย ถกูตองครบถวน

4. ไมมีรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน
5. ขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ

ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร คงเปน
ไปตามปกติ ไมมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับ
ป 2556 ยังไมมีรายการอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุน
ควรทราบ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบรวมกันในการ
แตงตั้งผูสอบบัญชี นำเสนอตอกรรมการบริษัท วโรปกรณ
จำกัด (มหาชน) เพื่อขออนุมัติตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป 2556 โดยแตงตั้งบริษัทสำนักงาน เอินสท แอนด
ยงั จำกดั เปนผสูอบบญัชขีองบรษิทัฯ ในป 2557 ตอจากป
2556

นางทรงศริ ิ สนุทรวภิาต
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
AUDIT COMMITTEE’S REPORT

Audit committee comprising of 3 independent
directors who hold the meeting with the external auditor
and team of management 3 times and without team of
management 1 time, total 4 times, thus forming a quorum
every time, the audit committee hold the meeting with the
important agendas to review and analysis, detail were as
follows.

1. To review the financial statement of the
company were corrected and, completed
according to the addition new accounting
standard and rules.

2. To estimate and analysis risk of economy
situation which change at present.

3. To follow the rule of practice The Stock
Exchange of Thailand.

4. There were no conflict of interest.
5. As the whole the audit committee had follow

the rule and regulations and code of best
practice which were normal, there were no
change for year 2013. There were no specific
items which shareholder should be informed.

The audit committee agreed and approved to
propose the member of the board director of Varopakorn
Public Company Limited to propose to shareholder
meeting No.36 to appoint Ernst & Young Company
Limited to be our external auditor for year 2014 in
continuation from the year 2013.

Mrs. Songsiri  Soontornwipat
Chairman of the Audit Committee
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NAME Varopakorn Public Company Limited

สำนักงาน 181 ซอยอมร  ถนนนางลิ้นจี่  ชองนนทรี  ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120   โทรศัพท 02-213 2514    โทรสาร 02-287 2031
OFFICE 181 Soi Amorn,  Nanglinchee Road,  Chongnonsri, Yannawa,  Bangkok 10120.  Tel. 02-213 2514    Fax. 02-287 2031

Home page : varopakorn.com            E-mail : admin@varo.thai.com

โรงงาน 274 หมู 4 ถนนสุขุมวิท กม. 41.5 ตำบลบางปูใหม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทรศัพท 02-323 1684  โทรสาร 02-323 9635
FACTORY 274 Moo 4, Sukumvit Road Km.41.5, Tumbol Bangpoo-Mai, Amphur Muang, Samuthprakarn Province.  Tel. 02-323 1684   Fax. 02-323 9635

ประเภทธรุกจิ ดำเนนิธรุกจิอตุสาหกรรมอลมูเินยีมดวยการนำเขาอลมูเินยีมแทง (Ingot) มาเขากระบวนผลติและแปรรปูเปนผลติภณัฑอลมูเินยีมประเภทแผนและ
มวนชนดิตาง ๆ  จำหนายใหกบัผผูลติอืน่ ซึง่จะนำไปผลติสนิคาตอ หรอืเปนสวนประกอบในการผลติสนิคาประเภทอืน่ ๆ  ตอไป  โดยบรษิทัฯ ผาน
การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

TYPE OF BUSINESS The Company engages in the business of importing aluminium ingot for manufacturing process and transform them into aluminium
sheets & coils for sale to other manufacturers who could reproduce them further or use them as components for other products. The
company is certified under ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004

ทะเบยีนเลขที่ 0107537000238 (บมจ. 270)
Registration number 0107537000238 (Bor Mor Jor. 270)

ผสูอบบญัชี บรษิทั สำนกังาน อวีาย จำกดั (เดมิชือ่บรษิทั สำนกังาน เอนิสท แอนด ยงั จำกดั)
ชั้นที่ 33 อาคารเลครัชดา คอมเพล็กซ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม กรุงเทพฯ 10110   โทร.02-264 0777   โทรสาร 02-264 0789

AUDITORS EY Office Limited (Formerly known as Ernst & Young Office Limited)
33rd Floor, Lake Rajada Office Complex, 193/136-137 New Rajadapisek Road, Bangkok 10110.   Tel. 02-264 0777   Fax. 02-264 0789

นายทะเบยีน บรษิทั  ศนูยรบัฝากหลกัทรพัย (ประเทศไทย)  จำกดั
62 อาคารตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย  ชัน้ 4, 6-7 ถ.รชัดาภเิษก คลองเตย กรงุเทพฯ 10110
โทร. 02-359 1200 - 1  โทรสาร. 02-359 1259

SHARE REGISTRARS Thailand Securities Depository Co., Ltd.
62 The Stock Exchange of  Thailand Building, 4, 6-7th Floor, Rachadapisek Klongtoey, Bangkok 10110
Tel. 02-359 1200 - 1  Fax. 02-359 1259

จดัตัง้ 21 กุมภาพันธ  2522
INCORPORATE February 21, 1979

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย 29 กรกฏาคม  2534
SET LISTING July  29,  1991

ทนุจดทะเบยีน 500 ลานบาท * มลูคาหนุละ 5 บาท
REGISTERED CAPITAL 500 Million Baht, * par value 5 Baht each

จำนวนหนุสามญัทีเ่รยีกชำระแลว 99,902,123 หุน *
No. of Paid-up Shares 99,902,123 Shares *

ทนุเรยีกชำระแลว 499,510,615 บาท *
Paid-up Share Capital 499,510,615 Baht *
หมายเหตุ / Note * บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 392,040,000 บาท เปน 500,000,000 บาท โดยออกหุนสามัญจำนวน 21,592,083 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท เพื่อรองรับการ   จายหุนปนผลเมื่อวันที่

30 เม.ย. 2550 บริษัทไดนำหุนเพิ่มทุนที่เหลือจากการเพิ่มทุนครั้งนี้และยังไมไดจัดสรรเฉพาะจำนวน 2,436,443 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท มาทำการจัดสรรเปนหุนปนผล และ
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2555 เปน 499,510,615 บาท 99,902,123 หุน
To support the distribution of the stock dividend, the Company registered such capital increase from Baht 392,040,000 to Baht 500,000,000
through the issuance of 21,592,083 Million ordinary shares of Baht 5 each on 30 April 2007, the Company allocated of the remaining capital
increase of the previous time which had not yet been allocated, particularly in the amount of 2,436,443 shares of 5 Baht each and the registered
change in the paid-up share capital on 15 May 2012 to Baht 499,510,615, 99,902,123 shares

ขอมูลทั่วไปของบริษัท
GENERAL PROFILE
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ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
COMPANY’S FINANCIAL CONCLUSION
ขอมลูจากงบการเงนิ/Financial Information

(หนวย :  พนับาท)
(Unit   :  Thousand Baht)

2556/2013 2555/2012 2554/2011
รายไดจากการขาย / Sales 1,433,080.18  1,787,707.39  1,887,957.57
รายไดรวม / Total Revenues 1,457,736.35  1,795,369.30  1,918,929.61
ตนทนุขาย / Cost of Sales 1,462,988.63  1,772,749.88  1,750,311.56
คาใชจายในการขายและบรหิาร / Selling and Administrative Expenses 70,031.00  73,635.85  72,200.46
คาใชจายทางการเงนิ / Finance Cost (18,411.735) (16,952.81) (18,398.51)
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น /  Loss on Exchange  -  (1,569.91)  (17,423.26)
ขาดทนุจากสญัญาแลกเปลีย่นราคาสนิคาโภคภณัฑ / Loss on Commodity Swap Agreement 3,038.74  -  -
ภาษเีงนิได / Income Tax 140.82  13,953.90 (7,334.29)
กำไร(ขาดทนุ) สทุธ ิ/ Net Profit (96,592.93) (55,585.26)  53,261.53
กำไรสทุธติอหนุ (บาท) / Earning per Share (Baht) (0.97)  (0.56)  0.55
จำนวนหนุทีใ่ชในการคำนวณกำไรสทุธติอหนุ
Number of Share used to Calculate Net Profit per Share 99,902,123 99,902,123 97,465,680
อตัราเงนิปนผล (บาท/หนุ) / Dividend (Baht/Share)  *  - 0.325

อตัราสวนทางการเงนิทีส่ำคญั/Financial Ratio
2556/2013 2555/2012 2554/2011

1) อตัรากำไรสทุธติอรายไดรวม (%)   (6.63)  (3.87)  2.78
Rate of Return on Total Income

2) ผลตอบแทนตอสวนผถูอืหนุ (%)   (8.99)  (5.69)  4.24
Rate of Return on Common Stock Equity

3) ผลตอบแทนตอสนิทรพัยรวม (%)   (4.63)  (3.16)  2.50
Rate of Return on Total Assets

4) กำไรสทุธติอหนุ (บาท)   (0.97)  (0.56)  0.55
Earning per Share (Baht)

5) เงินปนผลตอหุน   *  - 0.325
Dividend per Share

6) มลูคาหนุตามบญัช ี (บาท)    10.75  11.78  12.99
Book Value (Baht)

7) มลูคาสนิทรพัยสทุธติอหนุ (บาท) 18.98  22.79  21.81
Net Assets Value per Share (Baht)

3

12 2

3

Note
หมายเหตุ 1 บรษิทัไดนำหนุเพิม่ทนุทีเ่หลอืจากการเพิม่ทนุครัง้กอนและยงัไมไดจดัสรรเฉพาะจำนวน 2,377,014 หนุ มลูคาหนุละ 5 บาท มาทำการจดัสรรเปนหนุปนผลและจดทะเบยีน

เปลีย่นแปลงทนุชำระเมือ่วนัที ่19 พ.ค. 2554 เปน 487,328,400 บาท 97,465,680 หนุ
To support the distribution of the stock dividend, the Company allocated of the remaining capital increase of the previous time which had not yet been allocated,
particulary in the amount of 2,377,014 shares of 5 Baht each and registered the change in the paid-up share capital on 19 May 2011 to Baht 487,328,400, Shares 97,465,680

2 บรษิทัไดนำหนุเพิม่ทนุทีเ่หลอืจากการเพิม่ทนุครัง้กอนและยงัไมไดจดัสรรเฉพาะจำนวน 2,436,443 หนุ มลูคาหนุละ 5 บาท มาทำการจดัสรรเปนหนุปนผลและจดทะเบยีน
เปลีย่นแปลงทนุชำระเมือ่วนัที ่15 พ.ค. 2555 เปน 499,510,615 บาท 99,902,123 หนุ
To support the distribution of the stock dividend, the Company allocated of the remaining capital increase of the previous time which had not yet been allocated,
particulary in the amount of2,436,443 shares of 5 Baht each and registered the change in the paid-up share capital on 15 May 2012 to Baht 499,510,615 , Shares 99,902,123

3 จายเปนหนุปนผลในอตัรา 40 หนุสามญัเดมิตอ 1 หนุใหม รวมเปนหนุปนผล 2,436,642 หนุ คดิเปนเงนิปนผล 12,183,210 บาท หรอืคดิเปนอตัราจายปนผล 0.125 บาท ตอหนุ กบั
จายเปนเงนิสดปนผล ในอตัรา 0.20 บาท ตอหนุ คดิเปนเงนิ 19,493,136 บาท
Allocation of stock dividend payment in the from of new share proportion of 40 : 1 for a total of 2,436,642 shares or a total value of Baht 12,183,210 or equivalent dividend
of 0.125 Baht per share and payment of cash dividend of 0.20 Baht per share totalling Baht 19,493,136

* หลงัจากไดรบัมตอินมุตัจิากทีป่ระชมุใหญสามญัผถูอืหนุในวนัที ่28 เมษายน 2557
after receiving approval from the annual general meeting of shareholders on 28 April 2014

หมายเหตุ : นำมาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติกับป 2556 และ 2555     Note: Adopted new accouting standards become effective for the year 2013 and 2012.



 บรษิทั วโรปกรณ จำกดั (มหาชน)

หมายเหต ุ: นำมาตรฐานการบญัชใีหมมาถอืปฏบิตักิบัป 2556 เทานัน้        Note: Adopted new accouting standards become effective for the year 2013 only.
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
POLICY AND OVERVIEW OF BUSINESS

บรษิทัฯ เริม่ประกอบธรุกจิเมือ่ป พ.ศ. 2522 โดยไดจดทะเบยีน
นำหนุสามญัของบรษิทัฯ เขาซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศ
ไทย  ตั้งแตวันที่ 16 มิถุนายน 2534 และจดทะเบียนแปรสภาพเปน
บรษิทัมหาชนจำกดั เมือ่วนัที ่26 มกราคม 2537  ในชวงปลายป 2538
ไดมบีรษิทัในกลมุ Mitsubishi ซึง่ประกอบดวย Mitsubishi Aluminum
Co., Ltd. (MAC) กบั Mitsubishi Corporation (MC) จากประเทศญีป่นุ
และ Thai-MC Co.,Ltd. (Thai-MC)ไดเขารวมทนุกบับรษิทัฯ โดยเขา
ถอืหนุรวมกนัคดิเปน 20 % ของทนุจดทะเบยีน โดยซือ้หนุจากบรษิทั
โลหการไทย จำกดั และกลมุผถูอืหนุรายใหญผานตลาดหลกัทรพัย ทัง้นี้
บริษัทมีวัตถุประสงคที่จะขยายสายการผลิตเพื่อผลิตผลิตภัณฑใหม
(Precoated finstock) ซึง่จะตองใชเทคโนโลยพีเิศษในการผลติ ซึง่กลมุ
Mitsubishi เปนบรษิทัทีม่ชีือ่เสยีงมเีทคโนโลยแีละกรรมวธิกีารผลติที่
เปนที่ยอมรับในระดับสากล ในชวงปลายป 2544 และ 2545 Thai-
MC และ MC ไดโอนหุนทั้งหมดใหแก MC Non-Ferrous Metal
Products Co.,Ltd. ซึง่เปนบรษิทัในกลมุ Mitsubishi ในป 2551 MC
ไดกลบัเขาถอืหนุในสวนนี ้ตอมาไดโอนหนุทัง้หมดใหแก Mitsubishi
Corporation Unimetals Ltd. ในป 2556 หนุทัง้หมดไดถกูโอนใหแก
Mitsubishi Corporation Rtm Japan Ltd. ซึ่งเปนบริษัทในกลุม
Mitsubishi เชนเดยีวกนั

ในเดอืนธนัวาคม 2549 บรษิทัฯ ไดทำสญัญารบัความชวยเหลอื
ทางเทคนิค และสัญญาแตงตั้งผูจัดจำหนายกับ MAC และกลุม
Mitsubishi โดยเนนการผลติแผนอลมูเินยีม ระบาย  ความรอน ซึง่เปน
ผลติภณัฑใหมไปสอูตุสาหกรรมรถยนต

ทัง้นี ้แมวา MAC ซึง่เปนผถูอืหนุใหญของบรษิทั จะประกอบ
ธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท อาจมองไดวาจะกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน (Conflict of Interest) แตเนื่องจากทั้ง MAC และ
บริษัทมีกลุมลูกคาเปาหมายและชองทางการจัดจำหนายที่ไมเหมือน
กัน  ซึ่งที่ผานมาบริษัท  และ  MAC ไมเคยมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนเกิดขึ้น

บรษิทัฯ มเีปาหมายในการดำเนนิธรุกจิของบรษิทั คอื การเปน
หนึง่ในผนูำดานการผลติอลมูเินยีมแผนและมวน โดยมนีโยบายดำเนนิ
ธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม  โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่
โปรงใส ตรวจสอบได มีจริยธรรม เคารพตอสิทธิมนุษยชน และ
ผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย ภายใต นโยบายคุณภาพมาตรฐาน
บรกิารฉบัไว ใสใจสิง่แวดลอม พรอมอนรุกัษพลงังาน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ ดำเนินกิจการอุตสาหกรรมอลูมิเนียมดวยการเปนผู

นำเขาอลูมิเนียมแทง (อินกอท) เพื่อนำมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑอลูมิ
เนยีมชนดิตาง ๆ  และเปนวตัถดุบิจำหนายใหกบัผผูลติอืน่ ซึง่จะนำไป
ผลติเปนสนิคา หรอืเปนสวนประกอบในการผลติสนิคาประเภทอืน่ ๆ
ตอไป โดยไดรบัการรบัรอง ISO 9001: 2008 และ ISO 14001: 2004
ทัง้นี ้บรษิทัฯ ไมมบีรษิทัใหญ บรษิทัยอย และบรษิทัรวม

บรษิทัดำเนนิกจิการในสวนงานทางธรุกจิเดยีวและดำเนนิธรุกจิ
ในประเทศไทยเทานั้น แตมีผลิตภัณฑหลายชนิด ลักษณะของผลิต
ภณัฑชนดิตาง ๆ ของบรษิทั คอื

Varopakorn Publice Company Limited commenced its
operation in aluminium business in 1979.  The Company imported
aluminium ingots and transformed them into various types of
aluminium products and raw materials to be supplied to other
producers for further reproduction into various goods or as
components of other goods.  The company's ordinary shares were
registered for purchase of sale at the Stock Exchange of Thailand
(S.E.T.) on 16 June 1991.  The Company registered its conversion
into Public Company Limited on 26 January 1994.  Forwards the
end of 1995 companies within the Mitsubishi Group consisting of
Mitsubishi Aluminium Co., Ltd. (MAC) and Mitsubishi Corporation
MC) from Japan and Thai-MC Co., Ltd. joined in investment in the
Company, taking a total of 20% of the registered shares by purchasing
shares from Thai Metal Work Co., Ltd. and a major shareholding
group through the S.E.T.  By such deal, the Company wished to
expand a production line in the new precoated finstock product
which required special technology in its productions.  The Mitsubishi
Group is internationally renowned for this technology and the technical
know-how involved.  At the end of 2001 and 2002 Thai-MC Co.,
Ltd., and MC transferred all the shares to MC Non-Ferrous Metal
Products Co., Ltd., a company in the Mitsubishi Group. In 2008 MC
received all these shares back, latter-day MC transferred all the shares
to Mitsubishi Corporation Unimetals Ltd.,. In 2013 all the shares
transferred to Mitsubishi Corporation Rtm Japan Ltd. a company in
the Mitsubishi Group.

In December 2006, the Company entered into a technical
assistance agreement and a distribution agreement with MAC and
Mitsubishi Group to concentrate on the production of aluminium
finstock for heat exchanger which meant new products for the
automotive industry.

In this connection, even though MAC, considered as a
Company's major shareholder, also operates in the same category as
the Company's business, such may be regarded as holding a conflict
of interest.  However, both MAC and the Company contain different
target of customers and different sales organisation.  Further more, in
the past, the Company and MAC have never had any conflict of
interest.

The goal of the business of the company is to become one of
the leading manufacturers of aluminum sheet and coil.  The business
policy are corporate social responsibility. The principles of business
ethics, transparency, accountability, respect for human rights, interests
of stakeholders under the policy environment responsive quality
service standards, energy conservation.

NATURE OF BUSINESS
The Company operates the business of importing aluminium

ingots an transforming them into various types of aluminium products
and raw materials to be supplied to other producers for further
reproduction into various goods or as components of other goods.
The Company is certified under ISO 9001:2008, ISO 14001:2004.
The Company has no other affiliate companies nor any subsidiaries.

The Company operates only in one line of business. Its
operation is in Thailand only and Nature of the Company's various
products are :
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  ป 2556 / Y2013  ป 2555 / Y2012  ป 2554 / Y2011
รายได รายได รายไดผลิตภัณฑ

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %(Products)
 Million Baht Million Baht Million Baht

อลมูเินยีมแผน  (Sheet Product)      315.06  21.98  431.33  24.13  407.02  21.56
อลมูเินยีมมวน  (Rolled Product)     1,118.02  78.02  1,356.38  75.87  1,480.93  78.44
ผลติภณัฑอืน่ๆ  (Other Products)  -  -  - -   - -
รายไดจากการขาย  (Total Sales)       1,433.08  100.00  1,787.71  100.00  1,887.95  100.00
รายไดอืน่ๆ  (Other Income)    24.66  7.66  30.97
รวมรายได  (Total Revenues)    1,457.74  1,795.37  1,918.92

โครงสรางรายได / Income Structure

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปที่ผานมา
บรษิทัฯ ประสบความสำเรจ็ในการพฒันาดานการผลติและจำหนาย

ผลติภณัฑเพือ่เปนสวนประกอบในอตุสาหกรรมยานยนตเพิม่มากขึน้ โดยยงั
มแีนวโนมเตบิโตขึน้อยางมากในอนาคต บรษิทัฯ ไดทำการตดิตัง้และทดสอบ
เครือ่งจกัรใหมทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลแลวเสรจ็ สามารถผลติได
ปริมาณที่มากขึ้นและคุณภาพดีขึ้นตอบสนองความตองการของลูกคาการ
ขยายตวัของตลาดและประเภทผลติภณัฑไดหลากหลายมากขึน้ นอกจากนี้
บริษัทฯไดนำเครื่องมือในทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑที่ทันสมัย เที่ยงตรง
รวดเรว็มาใช รวมถงึรณรงคและดำเนนิการลดตนทนุการผลติ การประหยดั
พลังงาน รักษาสิ่งแวดลอม โดยบริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน ระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 : 2004

Significant Changes in the Past Year
The Company succeeded in development in production and selling

for products used in automobile industry which has strongly potential
growth in the future. The company has installed and commissioning a new
machine effectively and efficiently completed, that can produce greater
quantities and better quality to meet customer demand, expansion of
markets and products are more diverse. In addition, the company has
utilized fast, accurate and modern testing measuring instrument for product
quality testing. As well as promoting and implement for production cost
reduction, energy-saving and environmental protection. The company has
been certified under environmental management system ISO 14001 :
2004.

1. อลูมิเนียมชนิดแผน ประกอบดวย
แผนอลมูเินยีมตดัตามความยาว : เปนแผนอลมูเินยีมที่
จะผลิตตามความหนาและกวางแลวตัดความยาวตาม
ขนาดที่ลูกคาตองการ การผลิตจะทำตามคำสั่งของ
ลกูคาแตละราย (Made to order) แผนอลมูเินยีมชนดินี้
ใชเปนวตัถดุบิในสนิคาตาง ๆ เชน แผนฝาเพดาน ผนงั
แผงเครือ่งใชไฟฟา ฝาจกุเกลยีว ตกูบัขาว แผนกนัความ
รอน สำหรบัรถยนต  อาคารทัว่ไปฯลฯ
แผนอลมูเินยีม 4 ฟตุ x 8 ฟตุ : ซึง่เปนขนาดมาตรฐาน
สำหรบัใชงานทัว่ไป ทีค่วามหนาตางๆกนั

2. อลมูเินยีมชนดิมวน ประกอบดวย
อลมูเินยีมฟนสตอค : ใชสำหรบัแผงระบายความรอน
เครือ่งปรบัอากาศ สำหรบับาน - สำนกังาน และรถยนต
ตแูช ฯลฯ
อลมูเินยีมฟนสตอคเคลอืบ : ใชทำแผงระบายความรอนเชน
กัน โดยนำ ALUMINIUM FINSTOCKS มา เคลือบสาร
เคมีที่มีคุณสมบัติทำใหหยดน้ำไมเกาะ ระบายอากาศไดดี
ประหยดัพลงังาน และยดือายกุารใชงาน
อลมูเินยีมฟนสตอคสำหรบัหมวดยานยนต  : เปนอลมูเินยีม
เกรดพิเศษ เพื่อนำไปผลิตหมอน้ำรถยนต (Radiator) แผง
ระบายความรอนอืน่ ๆ ในรถยนต เชน Condensor
อลมูเินยีมฟอยล : มลีกัษณะบาง ขนาดความหนาตัง้แต 0.007
ถึง ม.ม.0.10 ม.ม. สวนใหญใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
บรรจภุณัฑ
อลมูเินยีมมวน : เปนแผนอลูมิเนียมที่มีลักษณะเปนมวน มี
หลากหลายเกรด ความหนาและความกวาง ผลิตตามความ
ตองการของลูกคา บางลูกคาอาจจะนำไปตัดเปนแผนเอง
หรอืนำไปผลติเปนผลติภณัฑอลมูเินยีมอืน่ๆ ตอไป หรอืใช
งานตามขนาดทีส่ัง่จากบรษิทั เพือ่ผลติงานสำเรจ็ของลกูคาเลย

1. SHEET PRODUCT Consists of
Cut - to - length aluminium sheets  :  The sheets are
made-to-order by customers' requirement for thickness
and width. They are used as raw material for producing
products such as ceiling boards, partition boards,
electrical panel, PP cap, food cabinets, heat shield for
automobile, composite panel for building, etc.
4 x 8 feet Aluminium sheets :  The sheets are standard
products for general-purpose applications for various-
thickness.

2. ROLLED PRODUCT Consists of
Aluminium finstocks  :  They are used for producing
screens for heat ventilation in air-conditionings for
household, office and automotive, refrigerators etc.
Aluminium precoated finstocks  :  They are also used
for  producing screens for heat ventilation. The
aluminium finstocks are pre-coated by some chemicals
to make better features in preventing formation of water
drop and creating more heat ventilation, energy-saving
and last-long product life.
Aluminium finstocks for automotive   :  They are
special grade aluminium for producing radiator and other
heat exchange in automotive, called condenser.
Aluminium Foils  :  They are thin aluminium which are
0.007 to 0.10 mm. thickness. They are mainly used as
raw material in packing industry.
Aluminium Coils  :  They are various alloy, thickness
and width rolled coils that are made- to-order by the
customers' requirement. The customers can use the coils
by cutting them into sheets by themselves or producing
them to other kinds of aluminum products or using the
ready-made coils for their production.



รายงานประจำป 2556

บริษัทไดเขารวมโครงการสาธิต (ตนแบบ) สำหรับเตาหลอม
ประสทิธภิาพสงูในอตุสาหกรรมอลมูเินยีม เปนโครงการระหวางกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กับองคการพัฒนาพลังงานใหม และ
เทคโนโลยี   อุตสาหกรรมแหงประเทศญี่ปุน (NEDO) เพื่อสนับสนุนใหมี
การใชพลงังานใหเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพและปกปองสิง่แวดลอมดวย
การริเริ่มนำเตาหลอมอุตสาหกรรมประสิทธิภาพสูงมาใช ซึ่งจะสามารถ
นำพลงังานความรอนทีส่ญูเสยี (ปลอยทิง้) กลบัมาใชใหมได และดำเนนิการ
เผยแพรการนำเทคโนโลยีมาประยุกตใชใหแพรหลาย และใชโรงงานของ
บรษิทัฯ เปนทีต่ัง้โครงการ     การตดิตัง้ไดแลวเสรจ็สมบรูณในเดอืนกนัยายน
2552 โดยไดมีพิธีเปดโครงการฯ และการสัมมนาเพื่อเผยแพรเทคโนโลยี
ครัง้ที ่1 ไปเมือ่เดอืนตลุาคม 2552 และครัง้ที ่2 ไปเมือ่เดอืนกมุภาพนัธ 2553
ทั้งมีผูประกอบการเขาเยี่ยมชมโครงการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ
บรษิทัฯ ไดรวมจดัประชมุสมัมนา กบั กรมโรงงานอตุสาหกรรม และ NEDO
เพือ่เผยแพรเทคโนโลยทีีใ่ชในโครงการไปยงัอตุสาหกรรมอืน่ เชน เหลก็ ซึง่
เปนโครงการตอเนือ่ง เมือ่วนัที ่9 กนัยายน 2554 และ 27 เมษายน 2555 ตาม
ลำดับ ทั้งนี้โครงการสามารถลดการใชพลังงาน และ ลดการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดลงไดรอยละ 30  ตามเปาหมาย เทากับเปนการชวยลด
การปลอยกาซเรอืนกระจกในประเทศและชวยลดสภาวะโลกรอนไดอกีทาง
หนึง่ดวย ทัง้ยงัมสีวนชวยใหการผลติไดปรมิาณและคณุภาพมากขึน้โดยได
ใชเงินลงทุนไปแลว 16 ลานบาท

นอกจากนี้บริษัทฯยังไดเขารวมโครงการสงเสริมวัสดุและอุปกรณ
การอนรุกัษพลงังาน กบั กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษพลงังาน
(พพ.) เพือ่ลดการใชพลงังาน รกัษาสิง่แวดลอม และนำผลสำเรจ็จากการเขา
รวมโครงการไปเผยแพรขยายผลตอไป ดวยการปรับเปลี่ยนหัวเผาของ
เตาหลอมไปเปนหัวเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟ (Regenerative Burner) ที่
สามารถนำพลังงานความรอนที่สูญเสีย (ปลอยทิ้ง) กลับมาใชใหมได การ
ตดิตัง้ไดแลวเสรจ็สมบรูณในเดอืนธนัวาคม 2556 โดยสามารถประหยดัการ
ใชพลังงานและ ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดลงได รอยละ 30-40
ตามเปาหมาย เทากบัเปนการชวยลดการปลอยกาซเรอืนกระจกในประเทศ
และชวยลดสภาวะโลกรอนไดอกีทางหนึง่ดวย ทัง้ยงัมสีวนชวยใหการผลติ
ไดปรมิาณและคณุภาพมากขึน้ ใชเงนิลงทนุ 15 ลานบาทเศษ โดยกรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนรุกัษพลงังาน (พพ.) จะใหเงนิสนบัสนนุโครงการเปน
จำนวนเงนิ 2 ลานบาทเศษ

บรษิทัฯไดรบัสทิธปิระโยชนทางภาษจีากคณะกรรมการสงเสรมิการ
ลงทุน ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามบัตรสงเสริม
การลงทนุเลขที ่9041(2)/2556 ลงวนัที ่20 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ประเภท 2.17
กจิการรดี ดงึ หลอ หรอืทบุโลหะทีม่ใิชเหลก็ เพือ่การผลติอลมูเินยีมแผนและ
อลมูเินยีมแผนมวน ซึง่เปนการปรบัเปลีย่นเครือ่งจกัรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
การผลติตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแขง็คาของเงนิบาท มกีำลงั
การผลติ ปละประมาณ 24,000 ตนั โดยไดรบัสทิธแิละประโยชน ดงันี้

ยกเวนอากรขาเขาสำหรบัเครือ่งจกัรตามทีค่ณะกรรมการพจิารณา
อนมุตัิ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ไดจากการ
ประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนมาเกินรอยละ 70
ของมูลคาเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยไม
รวมคาทีด่นิและทนุหมนุเวยีน (ไมเกนิ 80.5 ลานบาท) มกีำหนด
3 ป นบัจากวนัทีม่รีายไดภายหลงัจากไดรบับตัรสงเสรมิ
ยกเวนอากรขาเขาสำหรบัวตัถดุบิและวสัดจุำเปนทีต่องนำเขาจาก
ตางประเทศเพือ่ใชในการผลติเพือ่การสงออกเปนระยะเวลา 1 ป
นบัแตวนันำเขาครัง้แรก

The company have jointly the model project for high-performance
industrial furnace in aluminium industry is a joint project between the
Department of Industrial Works (DIW) of  the Ministry of Industry and
the New Energy and Industrial Technology Development Organization of
Japan (NEDO) for promoting the efficient use of energy and the protection
of natural environment. This project has introduced a high performance
industrial furnace that can recycle the waste energy and has widely
disseminated the applied technology through demonstration of the furnaces,
and our factory has been selected as the project's location. In September
2009, the project installation was completed. In October 2009, an opening
ceremony and the first seminar for publicizing the technology were held.
In February 2010, the second seminar was also held and then on June 30,
2010 some companies visited the project site, and the company have
jointly organized a meeting with the Department of Industrial Works. and
NEDO to follow up the continuous implementation of the project in order
to disseminate the technology to other industries such as steel industry
which is continue project on 9 September 2011 and 27 April 2012
respectively, The project has been resulted in the decrease in energy
usage and emission of carbon dioxide by 30% as targeted. Such achieved
reduction has lessened the local emission of green-house gas and the
global warming. In addition, the project has increased in quantity and
quality of products. Presently, the project investment cost is 16 million
Baht.

Moreover, the company has also joined the project of promotion of
equipment and supplies for energy saving with Department of Alternative
Energy Development and Efficiency (DEDE), for reduction of energy
usage, environmental protection. Then, the company will promote the
successful results to extend the published from participation in the projects
with modifications to the burners of the furnace to Regenerative Burner,
that can recovery heat energy loss (omit) is recycled. The installation has
been completed in December 2013. The project has been resulted in the
decrease in energy usage and emission of carbon dioxide by 30-40% as
targeted.  Such achieved reduction has lessened the local emission of
green-house gas and the global warming. In addition, the project has
increased in quantity and quality of products. Presently, the project
investment cost is 15 million Baht. The Department of Alternative Energy
Development and Efficiency (DEDE) agreed to subsidy the project in the
amount of 2 million baht.

The Company has received promotional privileges from the Board
of Investment under the Investment promotion Act B.E.2520 pursuant to
the Promotion certificate  No. 9041 (2) / 2013 dated 20 December 2013.
Activities 2.17 rolling, drawing,  casting or forging of non- ferrous metals
for the manufacture of aluminum sheet and aluminum coil by upgrade
machinery to improve production efficiency  to alleviate the impact of the
strengthening of the baht.  Production capacity of approximately 24,000
tons per year. Privileges will be granted as follow.

Exemption of import duty on machinery approved by the Board.
Exemption of corporate income tax from such promoted
operations, totaling not exceeding 70% on profits from the
operation that has been promoted for more than 70 percent of
the value of investments to improve production efficiency.
Excluding cost of land and working capital (up to 80.5 million
baht) for a period of three years from the date of the later of
the promotion.
Exemption of import duty on raw and essential materials
imported from abroad for use in the production for export for
a period of one year from the date of first import.



 บรษิทั วโรปกรณ จำกดั (มหาชน)

ปจจัยความเสี่ยง
RISK FACTORS
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

รฐับาลไดดำเนนิการปรบัโครงสรางอตัราภาษนีำเขาทัว่
ไป (MFN RATE) เหลอื 3 ขัน้ตอน คอื วตัถดุบิเหลอื 1% สนิคากึง่
สำเรจ็รปูเหลอื 5% สนิคาสำเรจ็รปูเหลอื 10% แลว โดยสนิคาที่
บรษิทัผลติและจำหนายมอีตัราภาษนีำเขาลดลงเหลอื 5% ตัง้แต
วนัที ่1 มกราคม 2548 แลว สวนเขตการคาเสรอีาเซยีน (AFTA)
มอีตัราภาษนีำเขาลดลงเหลอื 0% ตัง้แตป 2553 สำหรบัการเปดเสรี
การคา (FTA) ในรปูแบบทวภิาค ี(Bilateral) กบัประเทศตาง ๆ  เชน
บาหเรน ออสเตรเลยี นวิซแีลนด อนิเดยี จนี อาเซยีน-จนี ญีป่นุ
ฯลฯ ซึง่สวนใหญเปนผผูลติวตัถดุบิและผลติ-จำหนายสนิคาอลมูิ
เนยีมเชนเดยีวกบับรษิทัฯ รฐับาลไดลดภาษเีหลอื 0% ในรายการ
เรงลดภาษี (Early Harvest) ตั้งแตป 2547 และในรายการปกติ
(Normal Track) ตัง้แตในชวงป 2550 - 2553 ตามลำดบั สวน อา
เซยีน -  อนิเดยี อาเซยีน - เกาหล ีจะทยอยมผีลไลเลีย่กนั ซึง่การ
ลดอตัราภาษนีำเขาของรฐับาลดงักลาวคาดวานาจะมผีลกระทบตอ
สวนแบงตลาด รายได และกำไรสุทธิของบริษัท อยางไรก็ตาม
บรษิทัไดพยายามใหขอมลูถงึผลกระทบ และเตรยีมความพรอม
ตอเหตุการณดังกลาวดวยการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพของ
เครื่องจักรและพัฒนาเทคนิคการผลิต เพื่อใหไดทั้งผลผลิตและ
คุณภาพที่สูงขึ้น รวมถึงการควบคุมคาใชจายในการผลิต การ
พฒันาตลาดและสนิคาใหม ๆ  อยตูลอดเวลา  จงึเชือ่วานาจะมสีวน
ชวยลดผลกระทบดงักลาวลงไดบาง

ในป  2556  บรษิทัไดมยีอดขายผานผจูดัจำหนาย คอื
MALC Thai Co., Ltd. (MALC) เปนจำนวนเงนิ  845.54  ลาน
บาท (คดิเปนรอยละ  58.99 ของรายไดจากการขาย) ทัง้นี ้บรษิทัมี
สัญญาแตงตั้งให MALC และ Thai MC Co., Ltd. (Thai MC)
เปนผจูดัจำหนายและผจูดัจำหนายชวง อายสุญัญา 10 ป ตอจาก
สัญญาเดิม มีผลตั้งแตวันที่ 27 ธันวาคม 2549 เปนตนไป โดย
MALC. และ Thai MC เปนตวัแทนของกลมุ Mitsubishi และดวย
ความสมัพนัธทีด่ ีระหวางกลมุผถูอืหนุ ประกอบกบัผลติภณัฑของ
บรษิทัเองกไ็ดถกูพฒันา จนเปนทีย่อมรบัจากกลมุลกูคาของผจูดั
จำหนายรายนี ้จงึมคีวามเปนไปไดนอยทีผ่จูดัจำหนายรายนีจ้ะยก
เลกิหรอืไมตอสญัญากบัทางบรษิทั

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต
Aluminium Ingot เปนวตัถดุบิในการผลติของบรษิทั ซึง่

มีการจัดจำหนายโดยตรงจากผูผลิต (Producer) และโดยผูคา
(Trader) โดยในป 2556 ตลาด Aluminium Ingot  ไดมแีนวโนมที่
จะมคีวามผนัผวนทัง้ปรมิาณและราคา เนือ่งจากความตองการที่
เพิม่ขึน้จากการฟนตวัของประเทศเศรษฐกจิหลกัของโลก

Business risk
The government has now adjusted the import tax

to 3 steps i.e. raw materials at 1%, semi-finished products at
5% and finished products at 10%.  This adjustment resulted
in the company's import tax to be reduced to 5%  as from
1st January 2005. The import tax for these countries under
AFTA was reduced to 0% since 2010 for those under FTA
who have bilateral treaties with other countries such as
Bahrain, Australia, New Zealand, India, China, ASEAN-
China, Japan,  etc., most of which produce the raw materials
and the same type of aluminium products as our company.
The government had reduce the import tax to 0% for those
under a schedule of early harvest since 2004 and for those
under normal track since 2007 - 2010, As for ASEAN- India,
ASEAN- Korea it should also be reduced in the same way.
Such a reduction of import tax is expected to affect the
company's ma1rket share, income and profit somewhat.
However, the company has tried its best to provide
information on the repercussion which may occur. The
company is fully prepared to meet such a situation by
increasing our investment to improve the efficiency of
machineries and to develop the production technique.  The
company's aim is to increase both production and quality,
including the control of production expenses, the
improvement of marketing and the development of new
products at all times.   It is expected that these efforts should
help reducing the effects of such a situation.
              In 2013, the company's sale through its distributor,
MALC Thai Co., Ltd. (MALC) amounted to Baht 845.45
million (58.99% of the total sales).  Since 27th December
1995, the company made a contract, for 10 years duration,
appointing MALC Thai Co., Ltd. and Thai MC Co., Ltd. is
distributor and sub-distributor with the Mitsubishi Group
who holds shares in our company.  MALC and Thai MC
was appointed as representation of the Mitsubishi Group.
Owing to good relationships between the groups of
shareholders and the fact that our products have been so
developed as to be well accepted by customers of this
particular distributor, it is therefore unlikely that this
distributor would revoke or discontinue the contract with
our company.
Production risk

Aluminium Ingot is the main raw material for our
production and needed to be imported since there is no
producer in Thailand. Presently, the company has purchased
aluminium ingot from both producers and traders. In year
2013, the market for aluminium ingot is indicatively volatile
in both quantity and price since there is increase in demand
from key economic countries in the world.
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ชือ่ สญัชาติ จำนวนหนุทีถ่อื รอยละของหนุทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด
Name Nationality Number of Share (%) Percentage

1 บรษิทั โลหการไทย จำกดั * ไทย 41,848,338 41.889
2 MITSUBISHI ALUMINUM CO., LTD.** ตางดาว 13,381,476 13.395
3 Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd.** ตางดาว 6,690,921 6.697
4 นางสริเิกต ุ ชยัเฉนยีน ไทย 4,566,023 4.57
5 นางอรวรรณ  จยัวัฒน ไทย 2,886,308 2.889
6 นางนดิา  ชติานนท ไทย 2,489,105 2.492
7 นางสรณยี  ดพีนัธพุงษ ไทย 1,978,429 1.98
8 นางสงาม  เจรญิรถั ไทย 1,813,402 1.815
9 นายวริตัน  อดุมสนิวฒันา ไทย 1,315,404 1.317

10 นางศรพีรรณ  ชยัเฉนยีน ไทย 1,278,110 1.279
*ถอืหนุ 100% โดยบคุคลในตระกลูชยัเฉนยีน โดยไมมผีถูอืหนุรายใดถอืหนุมากกวารอยละ 30 ของทนุจดทะเบยีน
**ม ีMC ซึง่เปนบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยของประเทศญีป่นุเปนผถูอืหนุ

โครงสรางการถือหุนและการจัดการ
SHAREHOLDERS’ STRUCTURE AND MANAGEMENT
โครงสรางเงนิทนุ / Capital Structure

รายชือ่ผถูอืหนุรายใหญ ณ วนัที ่13 มนีาคม 2557 / List of major shareholders as at March 13, 2014

Moreover, in the world financial market, they have
used aluminium ingot as an underlying asset for financial
instrument. Therefore, there will be more volatility in
quantity and price as well. In conclusion, the market for
aluminium ingot is not totally based on real demand and
supply mechanism.

Regarding the above mentioned risk factors, the
company has diversified such risks by implementing the
efficient purchasing policy for aluminium ingot. The
company has established business relationship with suppliers
who supply aluminium ingot from several reliable raw
material sources in many regions and offer flexible
conditions of sales contracts in both short-term and long-
term basis. In addition, the company has been supporting
from both local and international financial institutions which
have provided financial instruments for aluminium price
hedging.
Financial risk

The company has  foreign exchange risk incurred
from payment for main raw material in foreign currency
while receipt from sales in Thai Baht. The company has
managed such risk by entering into Forward contracts with
several financial institutions.

For the interest rate risk, the financial institutions
have also provided us the sufficient credit facilities at
competitively reasonable interest rate for supporting
imported raw materials and investment in the business. The
company has negotiated for relatively low interest rate
compared to the market rate.

นอกจากนี้ ในตลาดการเงินไดมีการนำ Aluminium
Ingot ไปเปนฐานของตราสารทางการเงนิ ทำใหเพิม่ความผนัผวน
ดานปรมิาณและราคามากขึน้ กลาวคอื ไมเปนไปตามกลไกตลาด
ดานอปุสงคและดานอปุทานทีแ่ทจรงิ

จากปจจัยเสี่ยงดังกลาว บริษัทไดเตรียมพรอมในการ
บริหารความเสี่ยงดานอุปทานโดยการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ
ดวยการจดัซือ้จากผจูำหนายหลายรายจากทัง้สองประเภทและจาก
แหลงผลติในภมูภิาคตางๆ และการทำสญัญาซือ้ขายในระยะยาว
และระยะสัน้ประกอบกนั นอกจากนีบ้รษิทัยงัมเีครือ่งมอืทางการ
เงนิในการปองกนัความเสีย่งดานราคาอกีดวย

ความเสีย่งดานการเงนิ
เนือ่งจากบรษิทัมกีารนำเขาวตัถดุบิหลกัในการผลติจาก

ตางประเทศ ในขณะทีจ่ำหนายสนิคาเปนสกลุเงนิบาท จงึมคีวาม
เสีย่งดานอตัราแลกเปลีย่น ทัง้นี ้บรษิทัไดรบัการสนบัสนนุทาง
การเงนิจากสถาบนัการเงนิหลายแหงในการทำสญัญาซือ้ขายสกลุ
เงนิตราตางประเทศ    ลวงหนา (Forward Contract) ในการบรกิาร
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น

นอกจากนีส้ถาบนัการเงนิตางๆไดใหการสนบัสนนุวง
เงินสินเชื่อในการนำเขาวัตถุดิบหลักอยางเพียงพอและในอัตรา
ดอกเบีย้ทีเ่หมาะสม อยางไรกต็ามในภาวะทีอ่ตัราดอกเบีย้ไดปรบั
ตวัสงูขึน้อยางตอเนือ่ง บรษิทัจงึมคีวามเสีย่งดานอตัราดอกเบีย้ ซึง่
บริษัทไดใชการเจรจาตอรองเพื่อใหไดอัตราดอกเบี้ยในระดับที่
พอสมควร



 บรษิทั วโรปกรณ จำกดั (มหาชน)

ลำดบั รายชื่อ ตำแหนง
No. Names Positions
1 นายสนัชยั  ชยัเฉนยีน ประธานกรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร 4 - 20,000Mr. Sanchai  Chaixanien Chairman of the Board / Chief Executive Officer (CEO)
2 นายสหสหี  ชติานนท กรรมการ / กรรมการผจูดัการ / ผอูำนวยการฝายบรหิารและการเงนิ 4 4 20,000Mr.Sahasee  Chitanondh Director / Managing Director/ Administrative and Financial Director

3 นางอรวรรณ  จยัวฒัน กรรมการ / ผอูำนวยการฝายบรหิารและการเงนิอาวโุส 4 - 20,000Mrs.Orawan  Chaiyawat Director/Senior Vice President for Administration and Finance
4 นางทรงศริ ิ   สนุทรวภิาต กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 4 4 20,000Mrs.Songsiri Soontornwipat Director/Chairman of  the Audit Committee
5 นายมาโมร ุ   คโูบตา กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 4 4 20,000Mr. Mamoru  Kubota Director / Member of the Audit Committee
6 นายธงฉาน  โชตกิเสถยีร กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ - - 20,000Mr.Tongchan  Jotikasthira Independent Director  / Member of the Audit Committee
7 นายสุจินต  หวั่งหลี กรรมการอิสระ 3 - 15,000Mr.Suchin  Wanglee Independent Director
8 ร.ท. กมลนยั  ชยัเฉนยีน กรรมการ 2 - 10,000Flg.Off.Kamolnai  Chaixanien Director
9 นายทาคายา  โอยามา กรรมการ 4 - 20,000Mr.Takaya  Oyama Director

10 นายโทชโิร  ซาไก กรรมการ 4 - 20,000Mr.Toshiro  Sakai Director
11 นางสรณยี  ดพัีนธพุงษ กรรมการ / เลขานกุารคณะกรรมการ / เลขานกุารบรษิทั 4 4 20,000Mrs.Sorranee  Deephanphongs Director / Secretary of  The Board of Director / Secretary Company

1. The Board of Directors.   2. The Executive Committee.
3. The Audit Committee

1. คณะกรรมการบรษิทั 2. คณะกรรมการบรหิาร
3. คณะกรรมการตรวจสอบ

การจัดการ
(1) โครงสรางการจัดการ

โครงสรางกรรมการบรษิทัประกอบดวยคณะกรรมการ
ทัง้หมด 3 ชดุ คอื

Management
(1) Management structure

The Company 's management structure consists of
3 committees :

คณะกรรมการบรษิทั / The Board of Director
จำนวนครั้งที่เขารวมประชุม จำนวนครั้งที่เขารวมประชุม คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

Number of Meeting Attendances Number of Meeting Attendancesfor Company Directors for Independent Directors

ขอบเขตอำนาจหนาที ่  : ตามขอบงัคบับรษิทัฯ กรรมการ
มอีำนาจหนาทีต่ดัสนิใจและดแูลการดำเนนิงานขอบรษิทั เวนแตเรือ่ง
ดังตอไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
กอนดำเนินการ

(1) เรือ่งทีก่ฎหมาย และ/หรอื ขอบงัคบัของบรษิทักำหนด
ใหตองไดมตทิีป่ระชมุผถูอืหนุ

(2) การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ ตลท. เรื่อง
หลกัเกณฑ วธิกีารและการเปดเผยราย การทีเ่กีย่วโยง
กันของบริษัทจดทะเบียนกำหนด

กรรมการบรษิทัอาจมอบอำนาจใหกรรมการคนใดคนหนึง่
หรือหลายคน หรือกรรมการบริหารใหไปดำเนินกิจการใด ๆ แทน
กรรมการได ทัง้นี ้ภายในขอบขายทีค่ณะกรรมการกำหนดไว ซึง่ในทาง
ปฏบิตัหิากมกีารมอบอำนาจกจ็ะมอบอำนาจเปนการเฉพาะเปนคราว ๆ  ไป

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทน
บรษิทัฯ : คอื นายสนัชยั   ชยัเฉนยีน  หรอืนางอรวรรณ  จยัวฒัน หรอื
นายสหสีห  ชิตานนท ลงลายมือชื่อรวมกันสองคนและประทับตรา
สำคัญของบริษัทฯ

Power and duties :  According to the Company's
regulations, the directors are empowered to make decisions and
supervise the operation of the Company, except the following
matters which the Board must receive approved from the
shareholders' meeting before taking any action :

1. Any matter which, by how and/or by regulations of
the Company, it is required that approval must be
given by the shareholders' meeting.

2. Any relate party transaction according to the
announcement of the SET. in regard to the rules,
procedures and disclosures of related party
transaction of registered companies.

The Board of Directors of the Company may authorize
any one director or a number of directors or any member of the
Executive Committee to take any action on behalf of the Board
but within the specifications set by the Board.  In practice
however, this authorization is only given upon certain occasions.

Name and number of directors authorized to sign
on behalf of the company :  Mr. Sanchai Chaixanien or Mrs.
Orawan Chaiyawat or Mr.Sahasee  Chitanondh, two of whom
may sign jointly, with a company seal.

Remuneration

*

*

*

* กรรมการผมูอีำนาจตามหนงัสอืรบัรอง  ** ลาปวยเนือ่งจากประสบอบุตัเิหต ุ  *** คณะกรรมการมมีตแิตงตัง้เมือ่ 26 กมุภาพนัธ 2557 แทนนายอะซมึาซา  โนกจู ิทีล่าออก และนบัจำนวนครัง้
ทีเ่ขารวมประชมุรวมกนั

**

***
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ลำดบั รายชื่อ ตำแหนง จำนวนครัง้ที่ เบี้ยประชุม บำเหนจ็No. Names Positions เขารวมประชุม

1 นางทรงศริิ สนุทรวภิาต กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 4 20,000 110,000Mrs. Songsiri Soontornwipat Director / Chairman of the Audit Committee
2 นายมาโมรุ คโูบตา กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 4 20,000 40,000Mr. Mamoru Kubota Director / Member of the Audit Committee
3 นายธงฉาน โชตกิเสถยีร กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ - - -Mr. Tongchan Jotikasthira Independent Director / Member of the Audit Committee

* มีความรูและประสบการณในการสอบทางงบการเงิน โดยเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต      ** ลาปวยเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ

ลำดบั รายชื่อ ตำแหนง
No. Names Positions

1 นายสันชัย           ชัยเฉนียน ประธานกรรมการ / ประธานเจาหนาทีบ่รหิาร
Mr. Sanchai         Chaixanien Chairman of the Board / Chief Executive Officer (CEO)

2 นายไชยยง           ดีพันธุพงษ รองประธานเจาหนาทีบ่รหิาร / ผอูำนวยการฝายปฏบิตักิาร
Mr. Chaiyong      Deephanphongs Vice-Chief Executive Officer (Vice-CEO) / Vice President for Operation

3 นายสหสหี ชติานนท กรรมการ / กรรมการผจูดัการ / ผอูำนวยการฝายบรหิารและการเงนิ
Mr.Sahasee Chitanondh Director  / Managing Director (MD) / Vice President for Administration and Finance

4 นางอรวรรณ       จัยวัฒน กรรมการ / ผอูำนวยการฝายบรหิารและการเงนิอาวโุส
Mrs. Orawan Chaiyawat Director / Senior Vice President for Administration and Finance

5 นางสรณีย ดพีนัธพุงษ กรรมการ / เลขานกุารคณะกรรมการ / เลขานกุารบรษิทั
Mrs. Sorranee     Deephanphongs Director / Secretary of the Board of Director / Secretary company

6 นางกุลยา ธรีกานตอนนัต ผอูำนวยการฝายการตลาด / ผจูดัการฝายขาย
Mrs. Gulaya Teerakranarnun Vice President for Marketing

7 นายปราโมทย หาญสกลุ ผอูำนวยการฝายนติกิรรม
Mr. Pramot Hansakul Vice President for Legal Affairs

8 นายคาซูโอะ         ซาซากิ ผจูดัการโรงงาน
Mr. Kazuo            Sasaki Plant Manager

9 นายฮิเดโอะ         โยนิยามา ทีป่รกึษาดานเทคนคิอาวโุส
Mr. Hideo           Yoneyama Senior Technician Adviser

10 นายประจวบ เลือดไทย ผจูดัการฝายวศิวกรรม
Mr. Prajoub Lerdtai Engineering Manager

11 นายเกษม กศุลศริคิณุ ผจูดัการฝายวางแผนการผลติ
Mr.K1asem Kusolsirikrun Production Planning Manager

12 นางสาววาสนา สขุสายนัต ผจูดัการฝายบญัชี
Ms. Wassana Suksayan Accounting Manager

13 นายธรีะวฒุ ิ        พรพนิจิเจรญิ ผจูดัการฝายบคุคล
Mr. Teerawut      Pronpinitcharoeng Personnel Manager

* ผูบริหาร 4 รายแรก นับจากประธานเจาหนาที่บริหาร       ** เขารับตำแหนงแทนนายโยชิเอกิ  ซาดาคามิ เมื่อมกราคม 2557       *** เขารับตำแหนงเมื่อมีนาคม 2557

คณะกรรมการบรหิารและผบูรหิาร / The Executive Committee and Management Executives

คณะกรรมการตรวจสอบ / The Audit Committee

ขอบเขตอำนาจหนาที่
1) สอบทานใหบรษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอยางถกูตอง

และเพยีงพอ

ขอบเขตอำนาจหนาที่ : บริหารงานภายในขอบเขตที่
คณะกรรมการบริษัทกำหนด

Power and duties
1) Review the Company's financial statements with

accuracy and sufficiency.

Powers and duties :  Managing duties within the
specifications authorized by the board of Directors.

*

*

*

*

*

*

**

***

**

*
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2) Examine the Company's internal control system and
the internal audit to achieve suitability and efficiency.
Determine audit units independence as well as approve
the appointment, transfer, and dismissal of the chief of
an internal audit or any unit being responsible for the
Company's internal audit.

3) Examine the Company's performance to be in
compliance with the laws relating to securities and the
S.E.T., within the regulations of the S.E.T. or the laws
relating to the Company's business.

4) Consider, select and nominate an independent person
as the Company's auditor and to propose such person's
remuneration as well as attend a non-executive meeting
with auditor as least once a year.

5) Review connected transactions, or transactions that
may lead to conflicts of interests as to ensure that the
Company' complies with all related rules.

6) Arranging for the Audit Committee's report to be
disclosed in the Company's annual report and such
report must be signed by Chairman of the Audit
Committee.

7) Perform any task assigned by the Board of Directors
under recommendation from the Audit Committee.

(2)  Nomination of directors and management executives.
Towards the end of 2007 the Board of Directors resolved

to appoint and assign the Audit Committee to act as a
Nomination and remuneration Sub-Committee. In the past year,
the sub-committee held one meeting to consider and nominate
suitable persons to be directors and present the list to the
Board of directors to consider the nominations. Then, the
Chairman of the Board recommended the nominated persons
to be appointed at the shareholders’ meeting. The shareholders
then voted under majority of the number of attended shares
according to the rules and procedures as follows :-

Election
1) One shareholder can vote = 1 share per 1 vote.
2) Each shareholder must use all the votes to elect one

person or a number of persons but the votes can not be
divided.

3) Persons with the highest respective number of votes
will be elected as directors = the number of directors
required to be elected.  If respective candidates have
equal votes and the number exceeds what is required
to be elected, the Chairman will cost his vote. In the
case when a directorship is vacant for a reason, and
not upon completion of a director's term of duty as
specified by the Company's regulations, the Board of
Director will be required to select a qualified person,
who is not under any disqualification under the Public
Company Act.  This person will become a director in
replacement and will attend the next Board meeting.

2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal
Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระ
ของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหน็ชอบ
ในการพจิารณาแตงตัง้ โยกยาย เลกิจาง หวัหนาหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน หรอืหนวยงานอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบั
การตรวจสอบภายใน

3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลกัทรพัย ขอกำหนดของตลาดหลกัทรพัย หรอื
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของงบบริษัท

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ
เพื่อทำหนาที่ เปนผูสอบบัญชีของบริษัท  และเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุม
กับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย
อยางนอยปละ 1 ครัง้

5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ
ขดัแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนด
ของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหความมั่นใจวารายการ
ดงักลาวสมเหตสุมผลและเปนประโยชนสงูสดุตอบรษิทั

6) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบรษิทั ซึง่
รายงานดงักลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7) ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมาย
ดวยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(2) การสรรหากรรมการและผูบริหาร
เมื่อปลายป 2550 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติแตงตั้งและ

มอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทำหนาทีเ่ปนคณะอนกุรรมการ
สรรหา และพจิารณาคาตอบแทน ในปทีผ่านมาคณะอนกุรรมการฯ ได
ทำการประชมุ 1 ครัง้ พจิารณาดำเนนิการสรรหาบคุคลผมูคีณุสมบตัิ
เหมาะสมทีจ่ะแตงตัง้ใหเปนกรรมการ แลวนำเสนอรายชือ่ใหคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง จากนั้นประธานกรรมการจะเปนผูเสนอรายชื่อ
บคุคลทีจ่ะแตงตัง้เปนกรรมการใหทีป่ระชมุผถูอืหนุพจิารณาลงมตดิวย
คะแนนเสยีงขางมากของจำนวนหนุทีม่าประชมุ โดยมหีลกัเกณฑ และ
วธิกีารดงัตอไปนี้

การแตงตัง้
1) ผถูอืหนุคนหนึง่มคีะแนนเสยีง = 1 หนุ ตอ 1 เสยีง
2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม

(1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลายคน เปนกรรมการกไ็ด
แตจะแบงเสยีงใหแกผใูดมากนอยเพยีงใดไมได

3) บคุคลซึง่ไดรบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลำดบัลงมาเปน  ผไูด
รบัเลอืกตัง้เปนกรรมการ = จำนวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอื
จะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณบีคุคลซึง่ไดรบัการเลอืกตัง้
ในลำดับลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการที่
จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้  ใหผเูปนประธานเปน
ผอูอกเสยีงชีข้าดนอกจากนีใ้นกรณตีำแหนงกรรมการวางลง
เพราะเหตอุืน่ นอกจาก ถงึคราวออกตามวาระตามขอบงัคบั
ของบรษิทัฯ กำหนดใหคณะกรรมการเลอืกบคุคลใดบคุคล
หนึง่ซึง่มคีณุสมบตั ิและไมมลีกัษณะตองหามตามกฎหมาย
วาดวยบริษัทมหาชนจำกัด เขาเปนกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป



รายงานประจำป 2556

(3) คาตอบแทนผูบริหาร
(3.1) คาตอบแทนทีเ่ปนตวัเงนิ (ป 2556)

(ก) คาตอบแทนรวมของกรรมการบริษัททุกคน (คาเบี้ย
ประชุมและบำเหน็จซึ่งแปรตามผลดำเนินงานของ
บริษัทกับคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด)
รวม 11 คน (รวมกรรมการที่ทำหนาที่เลขานุการ
คณะกรรมการ) รวมเปนเงนิ 415,000 ลานบาท

(ดรูายละเอยีดในรายชือ่คณะกรรมการบรษิทัและ
คณะกรรมการตรวจสอบ)

(ข) คาตอบแทนรวมและจำนวนรายของกรรมการบรหิาร/
ผบูรหิารของบรษิทัทกุคน (เงนิเดอืน,โบนสั)  รวม 6 คน
[เฉพาะผบูรหิาร 4 รายแรก นบัจากประธานเจาหนาที่
บรหิาร (CEO)] (ไมรวมคาตอบแทนผจูดัการฝายบญัชี
และการเงนิ) เปนเงนิ 14.52 ลานบาท

(ดรูายละเอยีดในรายชือ่และคณะกรรมการบรหิาร
และผบูรหิาร)

(3.2) คาตอบแทนอืน่ทีไ่มใชเงนิ
-  รถประจำตำแหนงของผบูรหิาร

(4) การกำกับดูแลกิจการ
ในสวนขอพงึปฏบิตัทิีด่สีำหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีน (Code

of best practices) ที่เปนแนวทางของตลาดหลักทรัพยนั้น บริษัทฯ และ
กรรมการของบรษิทัฯ สามารถปฏบิตัติามขอพงึปฏบิตัทิีด่สีำหรบักรรมการ
บรษิทัจดทะเบยีนตามทีต่ลาดหลกัทรพัยกำหนด ยกเวนเพยีงเรือ่งประธาน
กรรมการทีค่วรเลอืกมาจากกรรมการทีเ่ปนอสิระหรอืกรรมการภายนอก ทัง้
นี ้เพราะอตุสาหกรรมอลมูเินยีมทีบ่รษิทัฯ ดำเนนิธรุกจิอยเูปนธรุกจิทีต่องใช
บคุคลากรทีม่คีวามรคูวามชำนาญและประสบการณเฉพาะดาน ซึง่ประธาน
กรรมการของบริษัทฯ เปนผูมีคุณสมบัติดังกลาวและมีประสบการณอยูใน
ธรุกจินีม้ากกวา 30 ป สามารถทำคณุประโยชนและกำหนดนโยบายกำกบั
ดแูล กอใหเกดิประโยชนสงูสดุแกบรษิทัฯ ไดเปนอยางดี

นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตระหนักถึงความ
สำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและไดดำเนินการอยางตอเนื่องในการ
สงเสรมิใหบรษิทัจดทะเบยีนมรีะบบการกำกบัดแูลกจิการทีด่ ีจงึไดนำขอพงึ
ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวน 15 ขอ มาปรับปรุงแกไข
เพิม่เตมิ เปน “หลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่สีำหรบับรษิทัจดทะเบยีน ป 2549”
จำนวน 5 หมวด เพือ่เปนแนวทางใหบรษิทัจดทะเบยีนถอืปฏบิตัแิละใหเปด
เผยการปฏบิตัติามหลกัการดงักลาวรวมทัง้เหตผุลทีไ่มสามารถปฏบิตัติามได
(ถาม)ี ในแบบแสดงรายการขอมลูประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำป
ของบรษิทั ดงันี้

(4.1) สทิธขิองผถูอืหนุ
บรษิทัฯ ไดใหความสำคญัและเคารพสทิธขิองผถูอืหนุ จงึ

ไดกำหนดนโยบายในการกำกบัดแูลกจิการ โดยคำนงึถงึสทิธขิองผถูอืหนุ เชน
สทิธใินการซือ้ขายหรอืโอนหนุ  การไดรบัการปนผลจากกำไรของกจิการ การ
ไดรบัขอมลูขาวสารอยางเพยีงพอและทนัเวลา การเขารวมและใชสทิธอิอก
เสยีงลงคะแนนในการประชมุผถูอืหนุภายใตกรอบขอกำหนดของกฎหมาย
และหลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่สีำหรบับรษิทัจดทะเบยีน

ในปทีผ่านมาบรษิทัฯ มกีารประชมุผถูอืหนุ 1 ครัง้ นอกเหนอื
จากการเปดเผยขอมลูสารสนเทศผานสือ่ตาง ๆ  ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยกำหนด
แลว บรษิทัไดจดัสงหนงัสอืนดัประชมุใหขอมลู วนั เวลา สถานที ่และวาระ
การประชุม พรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมและความเห็นของ
คณะกรรมการในแตละวาระ หนังสือมอบฉันทะตามแบบของกรมพัฒนา
ธรุกจิการคา กระทรวงพาณชิย หลกัเกณฑการมอบฉนัทะ การลงทะเบยีน
การออกเสยีงลงคะแนน แผนที ่รวมถงึการประกาศโฆษณาในหนงัสอืพมิพ
ใหผถูอืหนุทกุรายทราบลวงหนาตามทีข่อบงัคบัของบรษิทัฯ และกฎหมายที่
เกี่ยวของกำหนด ซึ่งสถานที่จัดประชุมเปนภายนอกบริษัทฯ โดยคำนึงถึง
ความประหยดัและสะดวกตอผถูอืหนุในการเขารวมประชมุ  และจะปรบัปรงุ
ขอมลูประกอบการประชมุผถูอืหนุใหมรีายละเอยีดมากยิง่ขึน้

(3) Management remuneration.
(3.1)  Cash remuneration (for 2013).

(a) Total remuneration of Board Directors (including
meeting allowances and gratuities which varied
according to the company's operation result and
remuneration of all the independent directors)
totaling 11 persons (together with the director
who acting secretary of the Board of Directors
amounted in total to Baht 415,000.

(See details in the list of the company's Board
Directors and Audit committe).

(b) Total remuneration and number of directors and
all management executives (salary, bonus)
totaling 6 persons [for the first four executives
from the Chief Executive Officer (CEO) downward]
(excluded remuneration of Accounting &
Financial Manager) amounted to Baht 14.52 million.

(See details in the list of the company’s
Management Executives).

(3.2) Other non-monetary remunerations.
- cars for some executives.

(4) Corporate Governance
The Company and its Board of directors were able to

comply under the code of best practices specified by the SET, except
the issue which required the Board Chairman to be independent or
an external director. This was due to the fact that the aluminium
industry, in which the Company involved, was a specialized business
and required experience in management. The existing chairman had
long been in this industry and his long experience could contribute a
great deal for the benefit of the company.

The SET stressed the importance of the principles of good
corporate governance and proceeded continuously to encourage
listed companies to maintain the principles of good corporate
governance. In this regard, the SET made additional adjustments to
the 15 principles of good corporate governance and the recommended
best practices are now presented in 5 categories to be regarded as
directives for listed companies to conform and to present such
principles publicly together with reasons for not conforming (if any)
in their Annual Statements (Form 56-1) and their annual reports as
follows :

(4.1) Rights of Shareholders
The Company gives great significance and respects

the rights of shareholders. The Board maintains a policy of good
corporate governance by adhering to the rights of shareholders such
as the rights to purchase or to sell or to transfer shares, the rights to
receive sufficient information within sufficient time, the rights to
attend and to vote at the meeting of shareholders, within legal
specifications and within the principles of good corporate governance
for listed companies.
         In the past year, the Company held a shareholders' meeting
once, apart from the disclosure of information through various media
within the specification by the SET.  The Company sent a letter
inviting to attend the meeting indicating the day, time and location of
the meeting, the meeting agendas together with the meeting documents
and directors' recommendations according to each agenda, the power
of attorney authorized to vote according to the form of the Business
Development Department, the Ministry of Commerce, specifications
of the power of attorney, the registration, the voting, the map of
location, together with the press advertisement informing all the
shareholders in advance according to the Company's regulations and
within legal qualifications.  The meeting location was arranged outside
the Company's premises, taking into consideration the economy
involved and the convenience of the shareholders to attend the meeting
and to adjust the information contained in the meeting documentation
with more details.



 บรษิทั วโรปกรณ จำกดั (มหาชน)

ในการประชมุผถูอืหนุทีผ่านมามกีรรมการทีอ่ยใูนประเทศ
เขารวมประชมุเกอืบทัง้หมด โดยประธานในทีป่ระชมุจะดำเนนิการประชมุ
ไปตามวาระการประชมุ และเปดโอกาสใหผถูอืหนุมสีทิธอิยางเทาเทยีมกนั
ในการซกัถาม ตรวจสอบการดำเนนิงาน การแสดงความคดิเหน็และขอเสนอ
แนะตาง ๆ  ไดอยางเตม็ที ่ รวมทัง้ไดบนัทกึประเดน็ซกัถามและขอคดิเหน็ที่
สำคัญไวดวย

(4.2) ความเทาเทยีมกนัของผถูอืหนุ
ผถูอืหนุทกุรายของบรษิทัฯ จะไดรบัการปฏบิตัทิีเ่ทาเทยีม

กันและเปนธรรมโดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการจึงมีนโยบาย
อำนวยความสะดวกใหแกผูถือหุนทุกทาน โดยใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขา
รวมประชมุไดสามารถใชหนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบของกรมพฒันาธรุกจิ
การคา กระทรวงพาณิชย เพื่อมอบฉันทะใหผูอื่นมาดำเนินการแทน โดย
บรษิทัฯ จะเสนอชือ่ประธานกรรมการอสิระหรอืกรรมการอสิระอยางนอย 1
ทาน เปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน เปดโอกาสใหผูถือหุน
สามารถใชสทิธใินการแตงตัง้กรรมการไดเปนรายบคุคล สนบัสนนุใหมกีาร
ใชบตัรลงคะแนนเสยีงในวาระสำคญั เชน การทำรายการเกีย่วโยงฯ เพือ่ความ
โปรงใสและตรวจสอบไดในกรณีมีขอโตแยงในภายหลัง  รวมถึงสามารถ
เสนอเพิม่วาระการประชมุไดภายใตกรอบขอบงัคบั ขอกำหนดของกฎหมาย

เพือ่ปองกนัความขดัแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการ
จะพิจารณาอยางรอบคอบกรณีเกิดรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน ยึดหลักเกณฑรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่ตลาดหลักทรัพย
กำหนดเปนแนวทางในการปฏบิตั ิโดยราคาและเงือ่นไขจะเสมอืนทำรายการ
กบับคุคลภายนอก นอกจากนีย้งักำหนดใหกรรมการและผบูรหิารทีม่สีวนได
เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทไมเขารวมและงดออกเสียงในการตัดสินใจ
ทำธรุกรรมนัน้ ๆ  และไดเปดเผยรายละเอยีดไวในรายงานประจำป และแบบ
56-1 รวมทัง้ดแูลกำหนดแนวทางปฏบิตัใินการเกบ็รกัษาและปองกนัไมให
กรรมการ ผูบริหารและผูเกี่ยวของนำขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตนหรอืผอูืน่ในทางมชิอบซึง่เปนการเอาเปรยีบผถูอืหนุอืน่ โดย
กรรมการและผบูรหิารไดรายงานการถอืครองหลกัทรพัยใหแกคณะกรรมการ
เปนประจำ

(4.3) บทบาทผมูสีวนไดเสยี
บรษิทัไดใหความสำคญัตอสทิธขิองผมูสีวนไดเสยีกลมุตางๆ

ไมวาจะเปนผมูสีวนไดเสยีภายใน  ไดแก พนกังานและผบูรหิารของบรษิทั
หรอืผมูสีวนไดเสยีภายนอก ไดแก ลกูคา คคูา เจาหนี ้ภาครฐัและหนวยงาน
อืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ ชมุชน โดยเฉพาะการดแูลสิง่แวดลอมและสงัคม เนือ่งจาก
บรษิทัตระหนกัถงึความรวมมอืและแรงสนบัสนนุจากผมูสีวนไดเสยีตางๆ
ซึง่จะสรางความสามารถในการแขงขนัและสรางกำไรใหกบับรษิทั ซึง่ถอืวา
เปนการสรางความสำเรจ็ ความหมัน่คง ความยัง่ยนื ในกจิการของบรษิทัได
ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามขอกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่
เกี่ยวของ โดยไมกระทำการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิ เพื่อใหสิทธิของผูมี
สวนไดเสยีเหลานีไ้ดรบัการดแูลอยางด ีรวมถงึมแีนวทางการแจงเบาะแสใน
ประเดน็เกีย่วกบัการกระทำผดิ ความไมถกูตองของรายงานทางการเงนิ ระบบ
ควบคมุภายในทีบ่กพรอง

(4.4) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
คณะกรรมการมนีโยบายใหบรษิทัฯ เปดเผยขอมลูสำคญัที่

เกี่ยวของกับบริษัท ไมวาจะเปนขอมูลทางการเงิน ขอมูลที่ไมใชขอมูลทาง
การเงนิ อยางถกูตอง ครบถวน ทนัเวลา โปรงใส เปนปจจบุนั ผานชองทางที่
เขาถงึขอมลูไดงายและสือ่การเผยแพรขอมลูตางๆ ของตลาดหลกัทรพัยฯ ตาม
มาตรฐานและขอกำหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย และกฎหมายอืน่ๆ ที่
เกี่ยวของ

คณะกรรมการบรษิทัฯ เปนผรูบัผดิชอบตองบการเงนิของ
บริษัทฯ รวมถึงสารสนเทศที่ปรากฏในแบบแสดงรายงานขอมูลประจำป
(แบบ 56-1) รายงานประจำป (แบบ 56-2) ฯ วาไดจดัทำขึน้ตามมาตรฐาน
การบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใชนโยบายบญัชทีีเ่หมาะ
สมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและ

In the past shareholders' meeting, nearly all the directors
present in the country attended the meeting.  The meeting chairman
would proceed according to the agendas and would give equal
opportunity for the shareholders to make enquiries, to examine the
operational results, to make recommendations and to give advices in
complete satisfaction.  The questions and recommendations would
be recorded.

(4.2) Equitable treatment of shareholders
Every shareholder would be given equitable and just

treatment, particularly the basic rights. The Board maintained a policy
to give convenience to every shareholder.  Any shareholder unable
to attend the meeting could use the power of attorney as per the form
issued from the Business Development Department, the Ministry of
Commerce to authorize  other person to attend on his behalf.  The
Company would recommend an independent Chairman would
recommend an independent Chairman or at least one independent
director as an alternative to be authorized.  An opportunity would be
given to a shareholder to use his right to appoint a director individually
or encourage him to use cards to make important voting such as in
related party transactions in order to achieve transparency or for
future examination in case of any conflict.  This opportunity includes
any addition of an agenda within the regulations and within the
permit of the law.

To prevent any conflict of interest, the Board would
have to take great care in making related party transactions by
upholding the principle of good corporate governance in this regard
according to the SET's directives, with particular care on price and
conditions as if the transactions were made with outsiders.  Moreover,
any director or any executive who has a conflict of interest in any
transaction with the Company would not be permitted to join or to
vote when any decision is made on such transaction.  Disclosures of
details of such transaction must be given in the annual report and in
Form 56-1.  This includes the care to ensure that executives and
related parties would not use inside information for their own interest
or for others which could be regarded as in advantage of other
shareholders.  The directors and executives regularly reported  their
holding of shares to the Board.

(4.3) Role of Stakeholders
The Company gives importance to various

stakeholders, not only in regard to those inside the Company such as
staff and executives, but also to those outside the Company such as
customers, trading partners, lenders, government sectors, other relating
organisations and communities particularly in connection with natural
environment and social environment.  This is due to the Company's
awareness in the co-operation and support of various stakeholders
which would contribute to competition and to make profit for the
Company, and would lead to success, security and stability for the
Company business.  The Company would operate under legal
enforcements and relating regulations.  The Company would not
violate any right  of stakeholders but protect their rights which would
include any communication regarding illegal or unethical practices,
incorrect financial reporting or insufficient internal control.

(4.4) Disclosure and Transparency
The Board maintains a policy to disclose any

important information relevant to the Company, both financial and
non-financial.  Such disclosure must be made correctly, accurately,
on a timely basis and transparently through easy-to-success channels
and through various communication medias according to the standard
and regulations of the Securities and Exchange Commission (SEC)
and other relevant law.

The Board of Directors of the Company  is responsible
for the Company's Financial Statements which include the relevant
information which appear on the Form disclosing the Annual Report
(Form 56-1) and the actual Annual Report  (Form 56-2).  These
Forms are made in accordance with generally accepted auditing
standards for Thailand, under an appropriate accounting policy,
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ประมาณการทีด่ทีีส่ดุในการจดัทำ ตลอดจนมกีารเปดเผยขอมลูสำคญัอยาง
เพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ  รวมถงึเปนไปตามขอกำหนดของ
ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย และกฎหมายอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของ ทัง้ไดจดัใหมรีะบบ
ควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธผิล เพือ่ใหมัน่ใจไดวาการบนัทกึขอมลูทางบญัชี
มีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดให
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการจึงมีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู
ในระดบัทีน่าพอใจ และสามารถสรางความเชือ่มัน่อยางมเีหตผุลตอความเชือ่
ถอืไดของงบการเงนิบรษิทัฯ

คณะกรรมการบรษิทัฯ ตระหนกัดวีาขอมลูของบรษิทัฯ ดงั
กลาวลวนมผีลตอกระบวนการตดัสนิใจของผลูงทนุและผทูีม่สีวนไดสวนเสยี
ของบรษิทัฯ จงึไดดำเนนิการในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการเปดเผยขอมลูผานชองทาง
และสื่อการเผยแพรขอมูลตาง ๆ ของตลาดหลักทรัพยฯ  สวนงานดานผูลง
ทนุสมัพนัธนัน้ เนือ่งจากกจิกรรมในเรือ่งดงักลาวยงัมไีมมากนกั บรษิทัฯ จงึ
ยังไมไดจัดตั้งหนวยงานขึ้นเฉพาะ  แตไดมอบหมายใหเลขานุการ
คณะกรรมการและผอูำนวยการฝายบรหิารทำหนาทีต่ดิตอสือ่สารกบัผลูงทนุ
สถาบนั ผถูอืหนุ รวมทัง้นกัวเิคราะหและภาครฐัทีเ่กีย่วของ ซึง่ผลูงทนุสามารถ
ติดตอขอทราบขอมูลบริษัท ไดที่ โทร.02-213-2514 โทรสาร.02-287-2031
หรอืที ่e-mail address : admin@varo.thai.com

(4.5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรษิทัฯ มบีทบาทสำคญัในการกำกบัดแูล

กิจการเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท มีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติ
หนาทีต่อผถูอืหนุและเปนอสิระจากฝายจดัการ โดยมแีนวทางปฏบิตัทิีด่ ีดงันี้

(4.5.1) โครงสรางคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบรษิทัฯ ประกอบดวยบคุคลผมูี

คุณวุฒิ ประสบการณ  ความรู และความสามารถ จำนวน 11 ทาน ประกอบ
ดวย  กรรมการทีเ่ปนผบูรหิาร 3 ทาน กรรมการทีไ่มไดเปนผบูรหิาร 8 ทาน
โดยเปนกรรมการอสิระ 4 ใน 8 ทาน และ ทำหนาทีก่รรมการตรวจสอบ 3
ใน 8 ทาน  ถือไดวาบริษัทมีการถวงดุลระหวางกรรมการที่เปนผูบริหารกับ
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารในสัดสวนที่เหมาะสม สวนวาระการดำรง
ตำแหนงของกรรมการเปนไปตามขอบงัคบัของบรษิทัฯ

คณะกรรมการของบรษิทัฯ มอีงคประกอบขอบเขต
อำนาจหนาที่คุณสมบัติและการสรรหาตามที่ไดกลาวไวแลวใน หัวขอ (1)
(2) โครงสรางการจดัการ ขางตน

(4.5.2) คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดแตงตัง้คณะอนกุรรมการ

ทีม่คีวามเหมาะสมและมคีณุสมบตัติามขอกำหนดของ สำนกังาน ก.ล.ต.และ
ตลาดหลกัทรพัยกำหนด  เพือ่ชวยในการกำกบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ เพยีง
ชุดเดียว คือ คณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีความเปนอิสระเหมาะสมกับ
ลกัษณะเฉพาะของบรษิทัฯ โดยจดัตัง้ขึน้เมือ่วันที ่11 พฤศจกิายน 2542 มวีาระ
การดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป และรายงานตอคณะกรรมการบรษิทั ในปที่
ผานมา มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง โดยมีจำนวน
กรรมการตรวจสอบเขารวมประชมุ ตลอดจนมอีงคประกอบขอบเขตอำนาจ
หนาที่คุณสมบัติและการสรรหาตามที่ไดกลาวไวแลวใน หัวขอ (1) (2)
โครงสรางการจดัการ ขางตน

ในปลายป 2550 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดแตงตัง้
และมอบหมายให คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหนาทีเ่ปนคณะอนกุรรมการ
สรรหา และ คณะอนกุรรมการพจิารณาคาตอบแทน เพือ่ทำหนาทีด่งักลาว
ตามทีไ่ดรบัมอบหมายอกีดวย โดยในปทีผ่านมาคณะอนกุรรมการทัง้ 2 คณะ
ดงักลาว ไดทำการประชมุพจิารณาสรรหากรรมการและพจิารณาคาตอบแทน
แกกรรมการ 1 ครัง้

(4.5.3) บทบาท หนาทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบรษิทัฯ ประกอบดวยบคุคลผมูี

คุณวุฒิ ประสบการณ  ความรู และความสามารถ ซึ่งไดมีสวนรวมในการ
กำหนดหรือใหความเห็นชอบวิสัยทัศน ภารกิจ  เปาหมาย แผนงานและ

normally practised, with a careful assessment of the accounting
principles and significant estimates, culminating in the disclosure of
sufficient information in the Notes to Financial Statements, all in
accordance with the specification required by the Stock Exchange
Commission and other relating laws.  In this connection, an efficient
system of internal control must be set up in order to ensure the
correctness, completeness and sufficiency of accounting principles.
The Audit Committee must offer recommendations in this regard in
the Report of the audit Committee.  The Board should also be of
opinion that the Company's internal control is within a level of
satisfaction and should lead to a reasonable assurance on the worthiness
of  the Company's Financial Statements.
                The Company's Board should be well aware that
Company's information have a direct influence on the Company's
investors and also the Company's stakeholders.  Such is the reason
for the Board to make disclosures of information through various
communicating channels organised by the SET.  In regard to
relationship with investors, the Company has not yet set up a division
in particular for this, since there has not much activities in this respect.
The Company has however assigned the Secretary to the Board and
the Administrative Director to arrange communication with investors,
institutions, shareholders, including analyst and relating government
sectors. Any investors interested may contact for information
by tel.02-213-2514 fax.02-287-2031 or by e-mail address :
admin@varo.thai.com

(4.5) Responsibilities of the Board
The Company's Board of Director play an important

role in keeping the principles of good corporate governance to reach
highest benefit. The Board is responsible to take care of shareholders
and take an independent part from the management.  Best
recommended practices are :

(4.5.1) Structure of the Board
The Company's Board of Directors consist of

11 persons of qualifications, experience and capability. These are 3
executive directors, and 8 non-executive directors, 4/8 whom are
independent and 3/8 are member of the Audit Committee. It can be
considered that the Company maintained a balance of power between
the executive directors and the non-executive directors in an
appropriate proportion.  A term of duty for directors is in accordance
with the Company's regulations.

The Company's Board is under the duty and
selection process as indicated in (1) (2) above under the Management
Structure.

(4.5.2) Sub-committee
The Board appointed only one sub-

committee under appropriateness and qualifications as specified by
the Stocks Exchange Commission in order to assist the Company
within the Principles of Good Corporate Governance.  This sub-
committee is the Audit Committee who maintains its independence
appropriate to the Company's particular nature.  This sub-committee
was established on 11th  November 1999 upon each term of three
years and it reported direct to the Board.  In the past year, the Audit
Committee met 4 times, with its member in attendance under the
duty and selection process as indicated in (1) (2) above under the
Management Structure.

At the end of 2007, the Board appointed and
assigned the Audit Committee to act as a Nominating sub-committee
and to consider the Director remunerations.  In the past year, both
the sub-Committee have performed for consider the Nominating and
remuneration of directors one time.

(4.5.3) The Board's role and responsibilities
The Board of Directors consist of persons of

qualifications, experience and capabilities. These directors would
make a joint commitment or give approval to the vision, the business,
the targets and the budget of the Company.  The Board would take
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งบประมาณของบรษิทัฯ ตลอดจนกำกบัดแูลใหฝายจดัการดำเนนิการใหเปน
ไปตามแผนงานที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อ
ประโยชนสงูสดุแกกจิการและผถูอืหนุ โดยมกีารทบทวนตดิตามตรวจสอบ
การดำเนินการเปนประจำ และเพื่อเปนการแบงแยกหนาที่ในการกำหนด
นโยบายการกำกบัดแูลและการบรหิารงานประจำ  ผดูำรงตำแหนงประธาน
กรรมการกบักรรมการผจูดัการของบรษิทัฯจงึมไิดเปนบคุคลเดยีวกนั

บริษัทฯ  ไดจัดใหมีขอพึงปฏิบัติ เกี่ ยวกับ
จรรยาบรรณของบรษิทัฯ ตามหลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่ ีเพือ่ใหผทูีเ่กีย่ว
ของไมวาจะเปนคณะกรรมการ ผบูรหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ ทกุระดบั
ชั้น ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติตามภาระหนาที่ดวยระบบการบริหาร
จดัการทีด่ ีมคีวามชดัเจน โปรงใส มคีวามซือ่สตัย สจุรติ และเทีย่งธรรม ทัง้
ตอบรษิทัฯ ผมูสีวนไดเสยีและสงัคมสวนรวม ซึง่ทกุฝายในบรษิทัฯ จะตอง
รวมกนัดแูลรบัผดิชอบและถอืเปนสิง่สำคญัทีพ่งึปฏบิตัติามอยางจรงิจงั ดวย
การเผยแพร ประชาสัมพันธ สงเสริม ติดตามผล ตลอดจนทบทวนและ
ปรับปรุงใหมีความเหมาะสมและทันสมัย

กรณี เกิดรายการที่ อาจมีความขัดแย งทาง
ผลประโยชน คณะกรรมการจะพจิารณายดึหลกัเกณฑรายการทีเ่กีย่วโยงกนั
ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยกำหนดเปนแนวทางในการปฏบิตัดิงัไดกลาวมาแลว
ขางตนบรษิทัฯ ไดใหความสำคญัตอระบบควบคมุภายในทัง้ในระดบับรหิาร
และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผูตรวจสอบภายใน  ขึ้นตรงตอคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหนาที่ในการ
ตรวจสอบและควบคมุดแูลการใชทรพัยสนิของบรษิทัฯ ใหเกดิประโยชน  การ
ปฏบิตังิานหลกัและกจิกรรมทางการเงนิสำคญัของบรษิทัฯ ไดดำเนนิการไป
ตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพหรือไม รวมถึงตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดที่เกี่ยวของ  โดยมีการแบงแยกหนาที่
ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการ
ถวงดลุและตรวจสอบระหวางกนัอยางเหมาะสม

บริษัทฯ ไดใหความสำคัญเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงเปนอยางมาก จึงไดมีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของ
กิจการ  ใหความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติ
ทัง้หลาย  มกีารกำหนดมาตรการปองกนัและจดัการความเสีย่ง มกีารกำกบั
ดแูลการปฏบิตัติามกฎหมายและขอกำหนดทีเ่กีย่วของ

(4.5.4) การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติเปน

ประจำอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน ลวงหนา
และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเปนประจำ ฝายเลขานุการ
บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและ
เอกสารกอนการประชมุลวงหนา เพือ่ใหคณะกรรมการไดมเีวลาศกึษาขอมลู
อยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม ปกติการประชุมแตละครั้งจะใชเวลาไม
นอยกวา  1 ชม.  และไดมกีารจดบนัทกึการประชมุเปนลายลกัษณอกัษร จดั
เก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการพรอมให
คณะกรรมการและผทูีเ่กีย่วของตรวจสอบได

โดยในปทีผ่านมา คณะกรรมการมกีารประชมุตาม
วาระปกติจำนวน 4 ครั้ง โดยมีจำนวนกรรมการเขารวมประชุมครบองค
ประชุมทุกครั้ง (ดูรายละเอียดในโครงสรางการจัดการ หัวขอรายชื่อ
คณะกรรมการบรษิทัฯ  นอกจากนีย้งัมปีระชมุนอกรอบกอนการมปีระชมุจรงิ
(Pre Board's meeting) ทุก  ๆ  ครั้ง รวมถึงการประชุมคณะกรรมการบริหาร
และผบูรหิารอกีเปนประจำไมนอยกวาเดอืนละ 1 ครัง้

(4.5.5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรษิทัฯ ทกุทานมบีทบาทสำคญัใน

การกำกบัดแูลกจิการเพือ่ประโยชนสงูสดุของบรษิทัฯ มภีาระความรบัผดิชอบ
ตอผลการปฏบิตัหินาที ่ตามขอบงัคบัและตามทีก่ฎหมายกำหนด รวมถงึตอ
ผถูอืหนุ ซึง่ในปทีผ่านมาโดยรวมถอืวาปฏบิตัหินาทีไ่ดอยใูนระดบัทีน่าพอใจ
แตอยางไรก็ตามในอนาคตคณะกรรมการก็ควรที่จะมีการประเมินผลการ
ปฏบิตังิานดวยตนเอง เพือ่ใหมกีารปรบัปรงุแกไขตอไป

care that the management proceeded according the planning in an
efficient way in order to achieve the highest benefits for its business
and its shareholders.  The Board would regularly examine and make
a follow up in its operation.  In order that the duty to determine the
policies with overall supervision and the actual executive management
should be separate, the past of Board Chairman and the Managing
Director of the Company would not be the same person.

The Company has arranged to produce a
guideline of business ethics according to the Principles of Good
Corporate Governance for any person relating to the Company,
whether they are Company Directors or executives or staff of any
level.  The guideline is to be adhered in performing duties under a
good management system, with transparency, honesty, good faith
and fairness for the Company or any stakeholder and the society in
general.  All departments must share the responsibilities and grasp
the significance of strict performance, using co-ordination, public
relations, support and follow up, making revisions and up-to-date
adjustments.

In case of conflict of interest, the Board would
consider the related party transactions according to SET's
recommended best practices in this regard. The Company gives great
significance to the internal control system, both at the executive level
and at the clerical level, in order to achieve efficiency.  The Audit
Committee and the internal auditors report direct to the Board, taking
the audit and protecting the Company's fixed assets to achieve highest
benefit.  Their duty is to ensure that the main operation and the
significant financial activities are proceeded according to the targeting
plan with efficiency.  Examination must be made into the performance
according to law and regulations.  A separation of duties must be
effected on the actual performer, the person to follow up, to control
or to assess the performance.  This is to achieve appropriate balance
among the auditors involved.

The Company stresses great importance upon
risk management.  This leads to the determining of risk involved and
the assessment of risk.  Advance alarm should noted.  Protective
measures should also be taken as to various abnormal accounts and
a risk management must be set up in accordance with the law and
relating regulations.

(4.5.4) The meeting of the Board
The Board normally holds a meeting regularly

at least once every quarter, fixing clear agendas in advance and these
must be one agenda regularly follows up on the operational results.
The Board's Secretary would send a letter of invitation to members of
the Board to attend the meeting together with the meeting agendas
and accompanied documents in advance of the meting to enable the
Board member to have sufficient time to study the documents before
attending the meeting.  The meeting usually takes at lease4 not less
that one hour and the meeting would be recorded in writing and the
report of the previous meeting, already accepted by the Board, would
be kept for examination by the Board and any relating persons.

In the past year, the Board held a meeting
according to the usual agendas totaling four times and every time in
full attendance of the Board.  (See details of the management structure
under the heading of list of the Company Directors.  Moreover, a pre
Board meeting had always been held every time before the actual
meeting.  This includes the meeting of the Executive Board and other
executives regularly not less than once a month.

(4.5.5) The Board's Self Assessment.
Every Director plays an important role in

over seeing the management in order that the Company should achieve
highest benefit.  The Board is responsible for its own performance in
accordance with the Company's regulations and under legal
specifications.  It is also responsible for the shareholders.  In the past
year the performance can be regarded as being under a satisfactory
level.  In the meantime however, the Board should in the future set
up a self assessment system, aiming to make necessary adjustments.



รายงานประจำป 2556

(4.5.6) คาตอบแทน
ในปลายป 2550 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดแตงตัง้

และมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทำหนาที่ คณะอนุกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน ดังนั้น ในปที่ผานมาคณะอนุกรรมการไดพิจารณา
คาตอบแทนแกกรรมการ 1 ครั้ง   แตการพิจารณากำหนดคาตอบแทนแก
กรรมการฯ นัน้  จะอยภูายใตการพจิารณาของคณะกรรมการและทีป่ระชมุ
ผถูอืหนุ โดยคำนงึถงึระดบัทีป่ฏบิตัอิยใูนอตุสาหกรรมเดยีวกนั ความเหมาะ
สมกบัหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดรบัมอบหมาย รวมถงึผลการดำเนนิงาน
ของบรษิทัและผลการดำเนนิงานของผบูรหิารแตละทาน

ในปทีผ่านมา บรษิทัฯ ไดจายคาตอบแทนตางๆ ให
แกกรรมการและผบูรหิาร ตามทีก่ลาวไวแลวใน (3) ขางตน

(4.5.7) การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการไดสงเสรมิและอำนวยความสะดวก

ใหกรรมการ ผบูรหิาร เลขานกุารบรษิทัฯ ไดเขารบัการฝกอบรมในระบบการ
กำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ
สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนฯ ไดจดัขึน้ เพือ่ใหมกีารปรบัปรงุการปฏบิตัหินาที่
อยางตอเนือ่ง และทกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงกรรมการใหมๆ  กรรมการนัน้ ๆ
จะไดรับการแนะนำลักษณะธุรกิจ แนวทางการดำเนินธุรกิจ ขอมูลและ
เอกสารทีเ่ปนประโยชนในการปฏบิตัหินาที ่นอกจากนีก้รรมการผจูดัการ และ
ผบูรหิารฯ ยังไดมกีารรายงาน ตดิตาม ทบทวน ปรบัปรงุ วางแผน การดำเนนิ
งาน การพฒันา และสบืทอดงาน เพือ่ใหทนัตอเหตกุารณอยางสม่ำเสมอเปน
ประจำ

(5) การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บรษิทัมนีโยบายและวธิกีารดแูลผบูรหิารในการนำขอมลูภายใน

ของบรษิทัฯ ไปใชเพือ่ประโยชนสวนตน หรอืเพือ่การซือ้ขายหลกัทรพัย โดย
กำหนดใหผูบริหารรายงานการซื้อขายหลักทรัพยตามที่กฎหมายกำหนด
เพราะ หากการถอืครองหลกัทรพัยมกีารเคลือ่นไหว กจ็ะสามารถเปนเครือ่ง
บงชี้ถึงความสุจริตไดและที่ผานมาไมมีการเคลื่อนไหวของการถือครอง
หลกัทรพัยหรอืปรากฏวามผีบูรหิารของบรษิทัฯ นำขอมลูภายในไปใชเพือ่
ประโยชนสวนตนแตประการใด

(6) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
นอกจากกรรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร ผบูรหิาร จะบรหิาร

งานและควบคมุภายในระดบัหนึง่แลว บรษิทัยงัมคีณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งมีความเปนอิสระรวม 3 ทาน โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานบัญชีเปน
ประธานกบัมผีตูรวจสอบภายใน ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบและผตูรวจสอบ
ภายในไดดำเนนิการตรวจสอบ กำกบัดแูล โดยตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน
สอบถามขอมูลจากฝายบริหาร ผูที่เกี่ยวของ รวมถึงเขารวมประชุมปรึกษา
หารอื แลกเปลีย่นความคดิเหน็รวมกบัฝายจดัการ ผสูอบบญัช ีเกีย่วกบัความ
ถูกตอง ครบถวน และความนาเชื่อถือของงบการเงิน  การบันทึกบัญชีของ
ฝายตาง ๆ  เอกสารสำคญัทางบญัช ี  ระบบภาษอีากร รายงานการเสยีภาษี
ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ความเสี่ยงที่เกิดจากการควบคุมภายใน-ลูกหนี้การคา
ระบบการควบคมุภายในของแผนกตาง ๆ  ตวัเลขทางบญัชทีีม่คีวามเชือ่มโยง
กนั มาตรฐานบญัชทีีแ่กไขใหม ฯลฯ  ซึง่ผลการตรวจสอบจากสภาพโดยรวม
แลวอยใูนระดบัทีด่ ีเปนทีน่าพอใจของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอยีด
ปรากฏตามรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ) สงผลใหรายงานทางการ
เงนิมคีวามถกูตองครบถวน และเชือ่ถอืได ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัจงึเหน็
วาระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการติดตามกำกับดูแลการดำเนินงาน
ของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน โดยไม
ปรากฏวามผีบูรหิารของบรษิทันำทรพัยสนิของบรษิทัไปใชโดยมชิอบหรอื
โดยไมมีอำนาจ

บริษัทฯ ไมมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
บรหิารเปนผบูรหิารจดัการความเสีย่งของบรษิทัฯ โดยกำหนดใหฝายจดัการ
นำไปปฏบิตั ิซึง่ชวยใหฝายจดัการสามารถควบคมุความเสีย่งใหอยใูนระดบั
ที่ยอมรับได โดยรายละเอียดปจจัยความเสี่ยงดังที่ไดระบุไวแลว

(4.5.6) Remuneration
At the end of 2007, the Board appointed and

assigned the Audit Committee to take the duty of acting as a sub-
committee to consider the remuneration of directors.  In this regard,
in the past year, this sub-committee has considered the remuneration
of directors one time.  However such consideration would be taken
by the Board at the meeting of shareholders, taking into view the
level in the same industry, the appropriateness of the duty and the
responsibility assigned and taking also into consideration the
operational results and the performance of each executive.

In the past year, the Company has made the
remuneration by payment to all the directors and executives according
the terms aforesaid in (3) above.

(4.5.7) Educational Development for Directors and
Executives

The Board has encouraged and provided
facilities for the directors, executives and Secretary to the Board to
undertake a training programme on good corporate governance as
arranged by the SEC, the SET and Listed Companies Association.  This
programme is to make continuous improvement on performance and
to make adjustments every time there is a change of new directors.
Every new director would receive introduction on the nature of business,
the guideline for a business operation, the information and documents
which would be useful in making the performance.  Moreover, the
Managing Director and the executives would receive reports, follow
up, revise, adjust, make planning, undertake an operation, carry out a
development and a takeover, to be ready under any circumstances in
good time and on a regular basis.

(5) The use of  inside information.
The Company sets policy and procedures to prevent the

management executives to use inside information for self interest or
for purchase and sale of securities. The Company specifies that all
management executives must report the purchase and sale of securities
in accordance with legal requirements, since movement in securities
may indicate in sincerity.  In the past, it never occurred that any of
the Company's management executives ever use inside information
for self interest.

(6)  The Internal Control System and Risk Management.
Apart from the Board of Directors, the Executive Committee

and the management executives who manage and control the internal
operation at one level, the Company also has an Audit Committee
consisting of 3 independent directors, one of which is qualified in
accounting and acts as Chairman, together with the internal auditors
undertake the audit and the supervision by examining the documents,
making enquiries from the management and any concerned persons.
This includes attendance at meetings for consultation, exchanging
views with the management and the external auditors regarding the
correctness, completeness and the reliability of the financial statements,
the recording of accounts at various departments,  the important
accounting documents, the system of taxes, the report of tax payments,
the purchase tax and the sales tax, the risk occurred in the internal
control system and trade accounts receivables, the internal control
system in various departments, the accounts of related party
transactions, revised and new accounting standards etc.  The audit
result in general is in a god ranges giving satisfaction to the Audit
Committee.  (Details appeared in the Audit Committee's Report)
These results prove the Financial Statements to be completely correct
and can be regarded as reliable.  The Board of Directors is of opinion
that the internal control system together with the monitoring and
supervision of the Company's operation can be regarded as sufficient
and appropriate accordi9ng to the present circumstances.  It has
never occurred that any of the Company's assets by wrong doing or
by any unauthorized act

The Company has no risk management committee. The
Executive Committee is the risk management of the Company, then
the management are implements which held the management to
control the risk to an acceptable level. Details of the risk factors, as
already stated.
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ความรับผิดชอบตอสังคม
บริษัทฯ  มีนโยบายดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม

(Corperate  Social Responsibility : CSR) ดวยความตระหนักและใหความ
สำคญัในการสนบัสนนุการดำเนนิกจิกรรมดแูลรกัษาสิง่แวดลอมและอนรุกัษ
พลงังานอยางตอเนือ่ง โดยยดึหลกัการดำเนนิธรุกจิทีโ่ปรงใส ตรวจสอบได
มจีรยิธรรม เคารพตอสทิธมินษุยชนและผลประโยชนของผมูสีวนไดเสยี เชน
ลูกคา ผูถือหุน พนักงาน ชุมชนโดยรอบ คูคา หนวยงานภาครัฐ  สังคมและ
ประเทศชาต ิ รวมถงึปฏบิตัใิหเปนไปตามขอกำหนดของกฎหมาย และ/หรอื
หลกัสากล

การกำกบัดแูลองคกร: บรหิารจดัการตามหลกัการธรรมาภบิาล
มงุมัน่ทีจ่ะสรางความนาเชือ่ถอืใหกบัผลูงทนุและผมูสีวนไดสวนเสยีตอการ
ดำเนนิธรุกจิ เพิม่มลูคาและสงเสรมิการเตบิโตอยางยัง่ยนืขององคกร

การดแูลรกัษาสิง่แวดลอมและอนรุกัษพลงังาน: บรษิทัฯ มนีโยบาย
ดานสิง่แวดลอมและอนรุกัษพลงังานทีช่ดัเจน และถอืเปนแนวปฏิบตัอิยาง
เครงครัด โดยปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางดานสิ่งแวดลอมตางๆ
นำระบบบรหิารสิง่แวดลอม ISO 14001 มาใช จดัระบบภายในเพือ่ขจดัปญหา
สิ่งแวดลอมอยางมีระบบและประสิทธิภาพ พรอมการตรวจสอบ ตรวจวัด
ดานสิง่แวดลอมจากการดำเนนิกจิการ ทำ Environmental Impact Assessment
: EIA  การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ทั้งในทางบวกและทางลบ เพื่อ
นำไปพจิารณาปรบัปรงุและพฒันาใหดยีิง่ๆ ขึน้ การเขารวมโครงการตางๆ
กบัภาครฐัเพือ่อนรุกัษพลงังานและรกัษาสิง่แวดลอม เชน อตุสาหกรรมสเีขยีว
ตาสบัปะรด ฯลฯ

การดำเนินงานอยางเปนธรรม:  บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการ
ดำเนนิธรุกจิอยางเปนธรรมและมจีรยิธรรม ใสใจในการปฏบิตัติามกฎหมาย
เคารพกฎระเบยีบของสงัคม

การเคารพสทิธมินษุยชน: บรษิทัฯ ใหความสำคญักบัสทิธมินษุย
ชนขัน้พืน้ฐาน เพือ่สงเสรมิการเคารพตอสทิธแิละเสรภีาพ ไมเลอืกปฏบิตั ิสง
เสริมความเสมอภาค ไมแบงแยกเพศและชนชั้น ไมใชแรงงานเด็ก และตอ
ตานการคอรปัชัน่ทกุรปูแบบ

การปฏบิตัติอแรงงานอยางเปนธรรม: บรษิทัฯ มกีารกำกบัดแูล
ใหคาจางอยใูนระดบัทีเ่หมาะสมกบัอตุสาหกรรม ภายใตกรอบแหงกฎหมาย
จัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเปนพอเพียง มีคณะกรรมการ
สวัสดิการเพื่อใหพนักงานมีสวนรวมในการบริหารงานดานสวัสดิการแก
พนักงาน ใหความสำคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยใน
การทำงาน มคีณะกรรมการความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสิง่แวดลอมใน
โรงงาน เพือ่ดำเนนิงานเกีย่วกบัความปลอดภยัและสขุอนามยัทีด่แีกพนกังาน
จัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงเบื้องตน ฝกซอมอพยพหนีไฟเปนประจำทุกป
ตรวจสอบความปลอดภยัของสถานทีท่ำงาน  ตดิตัง้สญัญาณเตอืนภยั ถงัดบัเพลงิ
สรางสภาพแวดลอมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน ผูมา
เยี่ยมชมโรงงาน

ความสัมพันธกับลูกคา และคูคา: บริษัทฯ มุงเนนการผลิตที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน มีความปลอดภัย เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกคา
รับขอรองเรียน สำรวจความพึงพอใจของลูกคา เพื่อนำขอมูลมาแกไข
ขอบกพรองตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือการบริการ ใน
ขณะเดยีวกนักม็คีวามคาดหวงัทีจ่ะไดรบัสนิคา และบรกิารในลกัษณะเดยีว
กันนี้จากคูคาโดยใหเปนไปตามเงื่อนไขการคา และคงไวซึ่งความสัมพันธ
ที่ดีและยั่งยืน

การบรจิาคเพือ่การกศุลตางๆ: นอกจากการดำเนนิงานดานความ
รบัผดิชอบตอสงัคมในสวนของการดำเนนิธรุกจิปกต ิ(in process) บรษิทั ยงั
ไดดำเนนิการนอกเหนอืจากการดำเนนิธรุกจิปกต ิ (after process) ดวยการ
บริจาคทรัพยรวมงานการกุศลสาธารณะตางๆ ผานหนวยงานภาครัฐและ
องคกรการกศุล
นโยบายการจายเงินปนผล

บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะจายเงนิปนผลใหแกผถูอืหนุปละ 1 ครัง้ ในอตัรา
ไมเกนิ 60% ของกำไรสทุธจิากการดำเนนิงาน ทัง้นีข้ึน้อยกูบัการพจิารณา
อนมุตัขิองทีป่ระชมุใหญสามญัผถูอืหนุ

Corporate Social Responsibility (CSR)
The Company has a strong business policy to operate under

corporate social responsibility (Corporate Social Responsibility: CSR)
with awareness and emphasize to continuously support environmental
protection and energy conservation activities. The principles of running
business are ethics, transparency, auditable, respect for human rights
and the interests of stakeholders, such as customers, shareholders,
employees, communities, partners, government agencies, including
society and the nation. The company also has an adherence to comply
with the requirements of the law and/or international.

Corporate governance: To manage with good corporate
governance, conduct business by committed to build credibility with
investors and stakeholders, add value and promote the sustainable
growth of the organization.

Environmental protection and conservation of energy: The
Company has a clear environmental and energy conservation policy,
and implement strictly by laws and environmental standards, ISO
14001 environmental management system, to eliminate environmental
problems systematically and efficiently. The company keeps
measuring and monitoring environmental affect from the operation,
Environmental Impact Assessment: EIA, environmental impact
analysis both positive and negative affect to improve and develop
even joining up with government programs for energy conservation
and environmental protection industries such as Green Industries
Project, Pineapple Eyes Project, etc.

Fair conductibility: The Company is committed in
conducting business with a fair and ethical manner, comply with law
and respect to the rules of society.

Respect of Human Rights: The basic of human rights is
crucial to promote respect for the rights and freedom, discrimination,
promote equality, not sexist and racist, no child labor and against all
forms of corruption.

Fair treatment to workers: The Company supervises payroll,
compensation and other facilities to be at the appropriate level
comparing to the industry under the framework of the law. The
company has a welfare Board so that employees can involve in the
administration of employee welfare to focus on the care, safety and
hygiene at work. The company also has a committee of safety, health
and environment in the factory to handle operation with safe and
good hygiene to employees. We provided training in basic fire fighting,
fire evacuation drills annually,safety inspections of the workplace,
installation of fire alarms, create a safe working environment for
employees, visitor.

Relationships with customers and partners: The Company
focuses on quality, standard product and safety for customer
satisfaction. Therefore it is opened for any complaints, conduct for
customer satisfaction survey, seek for defect modification that might
occur from the manufacturing, and/or services. Meanwhile, it is
expected for the company to receive good product and services in
the same manner from partners to meet the terms of trade and maintain
good relations and sustainability.

Donations for various charities: In addition to perform
social responsibility on the part of normal business operations (in
process), the company has performed beyond normal business
operations (after process) with a donation of money/property to the
public charity through various government agencies and charities.
Dividend Policy

The company has a policy to pay dividend to shareholders
once a year at not more than 60% of the net profit of the operation
but the approval for this must be considered at the annual general
meeting of shareholders.
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คณะกรรมการ
BOARD OF DIRECTORS

ORGANIZATION CHART
VAROPAKORN PUBLIC CO.,LTD.

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน *
INTERNAL AUDIT COMMITTEE

เลขานุการคณะกรรมการ
SECRETARY  OF  THE  BOARD  DIRECTORS

คณะกรรมการบริหาร
EXECUTIVE COMMITTEE

กรรมการผูจัดการ
MANAGING DIRECTOR

ผูอำนวยการฝายบริหารและการเงินอาวุโสSENIOR  VICE  PRESIDENT  FORADMINISTRATIVE  &  FINANCE

ผูอำนวยการฝายบริหารและการเงิน
VICE  PRESIDENT  FORADMINISTRATIVE  & FINANCE

ผูอำนวยการฝายขายและการตลาดVICE  PRESIDENT  FORSALES  &  MARKETING

ผูอำนวยการฝายนิติกรรม
VICE  PRESIDENT  FOR LEGAL  AFFAIRS

ผูอำนวยการฝายปฏิบัติการ
VICE  PRESIDENT  FOR  OPERATION

ผจูดัการโรงงาน
PLANT  MANAGER

ผจูดัการฝายจดัซือ้
PURCHASING MANAGER

ผชูวย/ผจูดัการฝายการเงนิและสารสนเทศ
ASSITTANT  FINANCIAL and  IT  MANAGER

ผูจัดการฝายขาย
SALES MANAGER
ผจูดัการฝายบคุคล

PERSONEL MANAGER

ที่ปรึกษาดานเทคนิคอาวุโส
SEINOR  TECHNICAL  ADVISOR

ผูจัดการฝายวางแผนการผลิต
PRODUCTION  PLANNING

ผชูวยผจูดัการฝายวางแผนการผลติ
ASSISTANT PRODUCTION PLANNING

ผูจัดการฝายผลิตและเทคโนโลยีการผลิต
PRODUCTION AND PRODUCTION

ผชูวยผจูดัการฝายผลติ 1
ASSISTANT PRODUCTION  MANAGER I

ผชูวยผจูดัการฝายผลติ 2
ASSISTANT PRODUCTION  MANAGER II

ผูชวยผูจัดการบำรุงรักษา
ASSISTANT MAINTENANCE  MANAGER

ผูจัดการฝายวิศวกรรม
ENGINEERING MANAGER

ผูชวยผูจัดการวิศวกรรมโรงงาน
ASSISTANT  PLANT  ENGINEERING   MANAGER

ผูจัดการฝายประกันคุณภาพ
QUALITY ASSURANCE MANAGER ผูชวยผูจัดการวิศวกรรมโครงการ

ASSISTANT  PROJECT  ENGINEERING  MANAGER

ผูชวย/ผูจัดการฝายมาตรฐานและความปลอดภัย
ASSISTANT/QUALITY STANDARD & SAFETY MANAGER

ทีป่รกึษาฝายประกนัคณุภาพ/ผจูดัการฝายเทคนคิการผลติ
ADVISOR FOR QA/PRODUCTION TECHNICAL MANAGER

* ทำหนาที่คณะอนุกรรมการสรรหาและ พิจารณาคาตอบแทนดวย

ผจูดัการฝายบญัชี
ACCOUNTING MANAGER

ผูตรวจสอบภายใน
INTERNAL AUDIT
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* กรรมการผมูอีำนาจลงนามผกูพนับรษิทัตามทีก่ำหนดในหนงัสอืรบัรอง ** นับรวมหุนของคูสมรส
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The Company made a rental agreement for a building of 640
sq.m.space together with a parking lot with Thai Metal Works Co., Ltd.
(with 100% shareholding by persons in the Chaixanien family) a holding
company with 41.84% stake in the Company as at 13th March 2014 and
sharing directors with the Company, for use as an office location.  The
Contractual term was for one year and the rental rate was Baht 80,000
per month which could be regarded as a normal course of a business
transaction. In 2013, these transactions totaled Baht 0.96 million and no
outstanding balance.

The Company also entered into a new technical assistance
agreement with Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. who held 13.39% stake in
the Company (after shareholder meeting was approved), for a period of
10 years effective from 27th December 2006 (in continuation from the
original contract) with an objective for a technology transfer to enhance
the production efficiency and quality in the existing products as well as
new products consisting of pre-coated fin stock for automobile heat
exchange in the motor car industry and new fin stock for air-conditioners
and other products to be agreed.  The remuneration is as follows :

- Initial royalty of Yen 7 million yearly at the end of 2007-2009
totaling 3 years.  Toward the end of the year, it was agreed to postpone
this initial royalty until a new agreement is reached. In 2013, these
transactions and outstanding (final) totaled Baht 2.21 million (Yen 7
million) , base on agree.

- Fixed monthly royalty of Baht 500,000 for 2 engineers to be sent
to the Company (excluding salaries and other privileges) as long as they
are in the Company's service. In 2013, these transactions totaled Baht
3.75 million and no outstanding balance, as per agreement.

- Running royalty at each quarter of 4.5-6% of the roll margin
(total sales minus aluminium ingot cost and premium) during the whole
contractual terms. In 2013 those transactions - outstanding balance totaled
Baht 1.58 million respectively, base on agree rate (less than agreement)

The Company also entered into a new exclusive distribution
agreement with Mitsubishi Group appointing MALC-Thai Co., Ltd. as
distributor and Thai-MC Co., Ltd. as sub-distributor in order to expand the
distribution base to Japanese customers (after shareholder meeting was
approved), for a period of 10 years (in continuation from the original
agreement) effective from 27th December 2007 with the same general
conditions as before. In 2013, these transactions totaled Baht 845.45
million, outstanding balance totaled Baht 154.89 million.

The Company partly purchased the raw materials through Thai-MC
Co., Ltd. (Mitsubishi Group) as this benefits the Company with flexibility
in raw materials procurement and in obtaining a credit line which was in
the normal course of trading business. In 2013, these transactions totaled
Baht 52.86 million and no outstanding balance.

The Company entered into a lease agreement for a piece of land,
locating at the front and next to the plant, covering an area of 9 rai, with
Mrs. Nida Chitanondh (persons in the Chaixanien family), a shareholder
holding 2.49% stake of the Company as at 13th March 2014and being the
overall owner of the title deed, for use the benefit of the Company's
business and also for use as a car park. The contractual term was for one
year and the rental rate was Baht 15,000 per month, which could be
regarded as a normal course of a business transaction. In 2013, these
transactions totaled Baht 0.18 million and no outstanding balance.

The Company employed Niti Casting Co., Ltd., a metal service
provider who shared the same directors as the Company to produce
necessary disposable supplies including sold its products (scraps) to Niti
Casting Co., Ltd, which was in accordance with normal trading conditions,
with a price comparable to the market price.  In 2013, these transactions
totaled Baht 3.35 and 0.59 million, outstanding balance totaled Baht 0.06
and 0 million respectively.

The Company procured disposable supplies (non ferrous & ferrous
core etc.) from Sirihathayanondh Co., Ltd., a producer of disposable who
shared the same directors as the Company as whenever necessary, which
was in the course of normal trading business, with a price comparable to
the market price.  In 2013, these transactions totaled Baht 4.92 million,
outstanding balance totaled Baht 0.23 million.

The Company sold its products to Thai Refrigeration Components
Co., Ltd., a producer of refrigerators who shared the same directors as
the Company, according to the orders which were in the normal course of
trading transactions (cost plus margin). In 2013, these transactions totaled
Baht 51.45 million, outstanding balance totaled Baht 9.65  million.

(Please see the Balance sheets and note to Financial Statements)

บรษิทัฯไดทำสญัญาเชาอาคารพืน้ที ่640 ตารางเมตร พรอมทีจ่อดรถจากบรษิทั
โลหการไทย จำกัด (ที่ถือหุน 100% โดยบุคคลในตระกูลชัยเฉนียน) ซึ่งเปน Holding
Company ถอืหนุของบรษิทัฯ ณ วนัที ่13 มนีาคม 2557 จำนวน 41.84% ของจำนวนหนุ
ทัง้หมด โดยมกีรรมการรวมกบับรษิทัฯ เพือ่ใชเปนทีต่ัง้และสำนกังานของบรษิทั อายุ
สัญญาเชาคราวละ 1 ป ในอัตราคาเชาเดือนละ 80,000 บาท ซึ่งเปนไปตามการดำเนิน
ธุรกิจปกติและเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปที่ตกลงกัน ในป 2556 มีมูลคารายการรวม
0.96 ลานบาท และยอดคงคางไมมี

 บริษัทฯ ไดทำสัญญารับความชวยเหลือทางเทคนิคฉบับใหมกับ Mitsubishi
Aluminum Co., Ltd.   ซึ่งถือหุนของบริษัทฯ จำนวน 13.39% ของจำนวนหุนทั้งหมด
โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน มีอายุสัญญา 10 ป นับแตวันที่ 27
ธันวาคม 2549 (ตอเนื่องจากสัญญาเดิม) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรับการถายทอดความ
รูดานเทคนิคในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพของผลิตภัณฑรวมทั้ง
คิดคนผลิตภัณฑใหม (New Product) อันประกอบดวย แผนอลูมิเนียมสำหรับระบาย
ความรอนในอุตสาหกรรมรถยนต แผนอลูมิเนียมชนิดใหมสำหรับเครื่องปรับอากาศ
และผลิตภัณฑอื่น ๆ ตามที่ตกลง ทั้งนี้มีมูลคาตอบแทนดังนี้

- คาสทิธเิบือ้งตน (Innitisl Royalty) จายปละ 7 ลานเยน ภายในสิน้ป 2550-2552
รวม 3 ป แตไดมีการตกลงเลื่อนการจายคาสิทธิเบื้องตนนี้ออกไปจนกวาจะไดมีการ
ตกลงกำหนดการจายกนัใหม ในป 2556 มมีลูคารายการ และยอดคงคาง (งวดสดุทาย)
รวม 2.21 ลานบาท (7 ลานเยน)   ซึง่เปนไปตามทีต่กลงกนั

- คาสิทธิรายเดือน (Fixed Monthly Royalty) จายเดือนละ 500,000 บาท   ตอ
การสงวศิวกร 2 คน มาประจำทีบ่รษิทัฯ (ไมรวมเงนิเดอืนและสวสัดกิารอืน่ ๆ) เทาที่
ยังคงทำงานที่บริษัทฯ ในป 2556 มีมูลคารายการรวม 3.75 ลานบาท และยอดคงคาง
ไมม ีซึง่เปนตามสญัญา

-คาสิทธิตอเนื่อง (Running Royalty) จายเปนรายไตรมาส 4.5 - 6 % ของ Roll
Margin (ยอดขายหักราคาอลูมิเนียมอินกอท และ Premium) ตลอดอายุสัญญา ในป
2556 มีมูลคารายการ  และยอดคงคางรวม 1.58 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามที่ตกลงกัน
(นอยกวาตามสัญญา)

บริษัทฯ ไดทำสัญญาการเปนผูจัดจำหนายฉบับใหม (Exclusive Distribution
Agreement) กับ Mitsubishi Group โดยแตงตั้งให MALC-Thai Co., Ltd. เปนผูจัด
จำหนาย และ Thai-MC Co., Ltd. เปนผูจัดจำหนายชวง เพื่อขยายฐานการจำหนาย
ผลติภณัฑแผนอลมูเินยีมไปยงัลกูคาญีป่นุ โดยไดรบัความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุผถูอื
หุน อายุสัญญา 10 ป (ตอเนื่องจากสัญญาเดิม) นับแตวันที่ 27 ธันวาคม 2549 โดยมี
เงื่อนไขการคาโดยทั่วไปเชนเดียวกับสัญญาเดิม คือ ตนทุนบวกกำไรสวนเพิ่ม ในป
2556 มมีลูคารายการ รวม 845.45 ลานบาท  มยีอดคงคางรวม 154.89 ลานบาท

บริษัทไดสั่งซื้อวัตถุดิบบางสวนผานทาง Thai-MC Co., Ltd. (Mitsubishi
Group) โดยบริษัทจะไดประโยชนในแงความคลองตัวในการจัดหาวัตถุดิบและใน
เรือ่งวงเงนิทีไ่ดรบัจากธนาคาร ซึง่เปนไปตามการดำเนนิธรุกจิปกตแิละเงือ่นไขการคา
โดยทัว่ไปทีต่กลงกนั ในป 2556 มมีลูคารายการรวม 52.86 ลานบาท และยอดคงคาง
ไมมี

บรษิทัฯ ไดทำสญัญาเชาทีด่นิดานหนาของทีด่นิบรเิวณโรงงานของบรษิทัฯ รวม
เนือ้ที ่9 ไร จากนางนดิา   ชติานนท  (บคุคลในตระกลูชยัเฉนยีน) ซึง่ถอืหนุของบรษิทัฯ
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2557 จำนวน 2.49% ของจำนวนหุนทั้งหมด   และในฐานะเจาของ
กรรมสิทธิ์รวม เพื่อใชประโยชนในกิจการของบริษัทฯ  และที่จอดรถ อายุสัญญาเชา
คราวละ 1 ป ในอัตราคาเชาเดือนละ 15,000 บาท ซึ่งเปนไปตามการดำเนินธุรกิจ
ปกตแิละเงือ่นไขการคาโดยทัว่ไปทีต่กลงกนั ในป 2556 มมีลูคารายการรวม 180,000
บาท และยอดคงคางไมมี

บรษิทัฯ ไดวาจาง บรษิทั นติคิาสติง้ จำกดั ผรูบัจางผลติงานเหลก็ โดยมกีรรมการ
รวมกบับรษิทัฯ ใหผลติวสัดใุชสิน้เปลอืงทีจ่ำเปน รวมถงึจำหนายผลติภณัฑ (เศษ) ซึง่
เปนไปตามการดำเนนิธรุกจิปกตแิละเงือ่นไขการคาโดยทัว่ไปเทีย่บเคยีงราคาตลาด ใน
ป 2556 มีมูลคารายการรวม 3.35 และ 0.59 ลานบาท ตามลำดับ มียอดคงคางรวม 0.06
และ 0 ลานบาท ตามลำดบั

บรษิทัฯ ไดซือ้วสัดใุชสิน้เปลอืง (ทออโลหะ-โลหะฯ) จากบรษิทั สริหิทยานนท
จำกดั ผจูำหนายวสัดใุชสิน้เปลอืง โดยมกีรรมการรวมกบับรษิทัฯ ตามความจำเปน ซึง่
เปนไปตามการดำเนนิธรุกจิปกตแิละเงือ่นไขการคาโดยทัว่ไปเทยีบเคยีงราคาตลาด  ใน
ป 2556 มีมูลคารายการรวม 4.92 ลานบาท  มียอดคงคางรวม 0.23 ลานบาท

บริษัทฯ ไดจำหนายผลิตภัณฑใหกับบริษัท ไทยรีฟริเจอเรชั่น คอมโพเนนท
จำกดั ผผูลติอปุกรณตเูยน็ มกีรรมการรวมกบับรษิทัฯ ตามคำสัง่ซือ้ทีเ่ปนไปตามการ
ดำเนนิธรุกจิปกตแิละเงือ่นไขการคาโดยทัว่ไปคอืตนทนุบวกกำไรสวนเพิม่ ในป 2556
มีมูลคารายการรวม 51.45 ลานบาท มียอดคงคางรวม 9.65 ลานบาท

( ดงูบการเงนิและหมายเหตปุระกอบงบการเงนิประกอบ )

รายการระหวางกัน
RELATED PARTY TRANSACTIONS



 บรษิทั วโรปกรณ จำกดั (มหาชน)

การวิเคราะหและคำอธิบายของฝายจัดการ
MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS : MD&A
(1) การวิเคราะหและคำอธิบายของฝายจัดการ

ป 2556 เปนปทีค่าดกนัวาเศรษฐกจิโลกและเศรษฐกจิไทยจะฟนตวั
อยางไรก็ตามเหตุการณดานภัยธรรมชาติ การเมืองและดานการเงินทั้ง
ในประเทศและตางประเทศทำใหการฟนตัวคอนขางเปราะบาง ภายใต
สถานการณดังกลาว บริษัทไดบริหารจัดการดวยความระมัดระวังเปน
อยางยิ่ง ดวยนโยบายที่รอบคอบในทุกดาน สงผลให ป 2556 บริษัทฯมี
ผลประกอบการทีเ่ปลีย่นแปลงอยางมนียัสำคญัจากปทีผ่านมา ดงันี้

ในป 2556 บริษัทฯมีรายไดรวม 1,457.7 ลานบาท ประกอบดวย
รายไดจากการขาย 1,433 ลานบาท กำไรจากอตัราแลกเปลีย่น 20.1 ลานบาท
และรายไดอื่นๆ 4.5 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2555 รายไดจากการ
ขายลดลง 354.6 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 19.8 สาเหตุหลักเนื่องจากการ
แขงขันที่รุนแรงสงผลใหราคาขายและปริมาณขายลดลง ตนทุนขายอยูที่
1,462.9 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 102 ของยอดขาย เพิ่มขึ้นจากป 2555
ซึ่งอยูที่รอยละ 99.1 ของยอดขาย เนื่องจากตนทุนวัตถุดิบ พลังงานและ
คาแรงเพิม่ขึน้ รวมถงึการผลติ และขายในระดบัทีค่อนขางต่ำ  คาใชจายขาย
และบรหิารรวมอยทูี ่70.03 ลานบาท ลดลงเลก็นอยจากป 2555 ซึง่อยทูี ่73.6
ลานบาท คาใชจายทางการเงนิอยทูี ่18.4 ลานบาท เพิม่ขึน้จากป 2555 ซึง่อยู
ที่ 16.9 ลานบาท สาเหตุมาจากเงินกูยืมและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และมี
ขาดทนุจากสญัญาแลกเปลีย่นสนิคาโภคภณัฑ 3 ลานบาท สงผลทำใหบรษิทัฯ
มผีลขาดทนุสทุธ ิ96.59 ลานบาท

ณ สิ้นป 2556 สินทรัพยรวมลดลง 380.6 ลานบาท มาอยูที่ 1,896.4
ลานบาท สาเหตหุลกัเนือ่งมาจากการลดลงในสนิทรพัยหมนุเวยีน โดยเฉพาะ
สินคาคงคลังที่ลดลง 263 ลานบาท จาก ณ สิ้นป 2555 มาอยูที่ 407.9 ลาน
บาท ลกูหนีก้ารคากล็ดลง 90.8 ลานบาท มาอยทูี ่285.5 ลานบาท โดยสาเหตุ
ในการลดลงนัน้มาจากปรมิาณขายและธรุกจิลดลงจากการแขงขนัทีร่นุแรง
สำหรบัสนิทรพัยถาวรเพิม่ขึน้เลก็นอยจาก 1,163.7 ลานบาท เปน 1,164 ลาน
บาท สาเหตจุากการตดิตัง้เครือ่งจกัรใหมในป 2556 นี้

หนี้สินหมุนเวียนลดลงอยางสอดคลองกับการลดลงในทรัพยสิน
หมนุเวยีน โดยลดลงจาก ณ สิน้ป 2555 เปนเงนิ 379.8 ลานบาท และมยีอด
ณ สิน้ป 2556 เปนเงนิ 688.67 ลานบาท เงนิกยูมืระยะยาวรวมสวนทีค่รบ
กำหนดชำระในหนึง่ป มยีอดเพิม่ขึน้จาก 79.2 ลานบาท เปน 138.5 ลานบาท
มาจากการกยูมืเงนิในการซือ้เครือ่งจกัร ภาระหนีส้นิภายใตสญัญาเชาซือ้ทาง
การเงิน คงเหลือเพียง 1.5 ลานบาท

สวนของผูถือหุนลดลงจาก 1,170.1 ลานบาท เปน 1,074 ลานบาท
เนือ่งจากผลขาดทนุ กำไรสะสมลดลงเชนกนัจาก 246.7 ลานบาท เหลอื 150.1
ลานบาท สถานะทางการเงินแสดงสภาพคลองที่ยังตึงตัว โดยมีอัตราสวน
หมุนเวียนอยูที่ 1.05 อัตราหนี้สินตอทุน ลดลงจาก 0.94 มาเปน 0.76 อัตรา
สวนแสดงความสามารถในการทำกำไรเปนลบทัง้หมด เนือ่งจากผลขาดทนุ
ในป 2556 มลูคาทางบญัชลีดลงเปน 10.8

(2)  คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
(2.1) คาตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit fee) ทีบ่รษิทัไดจายให

แกนางสพุรรณ ี ตรยิานนัทกลุ ผสูอบบญัช ีสงักดั  บรษิทั สำนกังาน เอนิสท
แอนด ยงั จำกดั ในรอบปบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 รวมเปนเงนิ
1,100,000 บาท

(2.2) คาบริการอื่น (non-audit fee) เรียกเก็บเทาที่จำเปนตามที่จาย
จรงิ เชน คาเดนิทาง คาทีพ่กั แตไมเกนิ120,000 บาท ซึง่เปนไปตามธรรมเนยีม
ปฏบิตัโิดยทัว่ไป

(1) Management discussion and analysis : MD&A
In 2013, it was expected that the world economic and also Thai

economic will rebound. However natural calamity, political situation and
financial difficulty both in Thailand and global countries caused the slow
economic recovery. Managing the company business through those
environments had to handle with careful policy in every aspect. Therefore,
the company result of operation in 2013 was significantly changed from
the previous year.

The total revenue in 2013 was 1,457.7 million baht comprising of
the total sale of 1,433 million baht, gain from foreign exchange rate of
20.1 million baht and others 4.5 million baht. Comparing to the year of
2012, the company revenue from sale decreased by 354.6 million baht or
equal to 19.8 percent because of the high competition that affected to the
decrease in price and volume. The cost of goods sold was 1,462.9 million
baht, equal to 102 percent of the total sale, while the previous year was
99.1 percent of the total sale. This resulted from the increase of raw
material, energy cost, labor cost and  the low production and sales.
Selling and administrative expenses decreased from the previous year at
73.6 million baht to be 70.03 million baht. The financial expense was 18.4
million baht, increase from 16.9 million baht in 2012 because of using
higher financial facilities and interest rate. There was a loss on commodity
swap agreements of 3 million baht. Therefore the company has a net loss
of 96.59 million baht.

At the end of 2013, the total assets decreased by 380.6 million baht
to be 1,896.4 million baht. The major cause was from the decrease in
current assets, especially the decrease of inventory by 263 million baht to
be 407.9 million baht. Account receivable also decreased by 90.8 million
baht to be 285.5 million baht, resulted from the lower revenue from sale
volume and business under the high competition. Fix assets slightly increased
from 1,163.7 million baht to 1,164 million baht because of installing of
new machine in 2013.

Current liabilities decreased by 379.8 million baht to be 688.67
million baht at the end of 2013 which was in line with decreasing of
current assets. Long-term loans including current portion increased from
79.2 million baht to be 138.5 million baht due to financing to purchase new
machinery. The remaining of liabilities under finance lease agreements
was only 1.5 million baht.

Shareholders' equity decreased from 1,170.1 million baht to be
1,074 million baht because of the loss from operation. Retain earning also
decreased from 246.7 million baht to be 150.1 million baht. The financial
liquidity was tight, showing current ratio at 1.05 times and all profitability
ratios were negative because of the net loss in 2013. The net book value
of the company was 10.8 baht per share.

(2) Fee for the external auditors
(2.1) The company pays the audit fee to Miss. Supannee

Triyanantakul, the auditor of Ernst & Young Office Limited for the
accounting period ending 31 December 2013 for the amount of Baht
1,100,000.
       (2.2) Non-audit fee : Miscellaneous expenses etc. traveling cost,
lodging cost, not exceeding Baht 120,000 in total which was normal
formality.



รายงานประจำป 2556

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
REPORT ON THE BOARD'S RESPONSIBILITIES TOWARDS THE FINANCIAL REPORT.

คณะกรรมการบรษิทัเปนผรูบัผดิชอบตองบการเงนิ
ของบรษิทัฯ รวมถงึสาระสนเทศทีป่รากฏในรายงานประจำป
ซึง่จดัทำขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป โดยไดมี
การพิจารณาเลือกใชนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือ
ปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสำคัญ
อยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เปนไปตาม
ขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลกัทรพัย วาดวยการจดัทำและนำเสนอรายงานทางการเงนิ
ภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่ประกอบดวย กรรมการทีเ่ปนอสิระทำหนาที่
สอบทานกำกับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิล เพือ่ใหมคีวามมัน่ใจไดวามกีารบนัทกึขอมลูทาง
บญัชถีกูตอง ครบถวนในสาระสำคญัอยางเพยีงพอ ทนัเวลา
และปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิด
ปกต ิโดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏใน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดแสดงไวในรายงาน
ประจำปนี้แลว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบการ
ควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในของบรษิทั สามารถ
สรางความเชื่อมั่นไดอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือของ
งบการเงนิของบรษิทัวาไดแสดงฐานะการเงนิ ผลการดำเนนิ
งาน และกระแสเงนิสดถกูตองในสาระสำคญัแลว

นายสหสหี  ชติานนท นางอรวรรณ  จยัวฒัน
กรรมการผูจัดการ กรรมการ

The Board of Directors is responsible for the
Company's Financial Statements including the information
as appeared in the Annual Report, which are made in
accordance with the generally accepted accounting
standard, with a consideration in choosing an appropriate
accounting system and using such on a regular basis.
Significant datas must be sufficiently disclosed in the Notes
accompanied the Financial Statements in accordance with
the regulations of the Securities and Exchange Commission
and the Stock Exchange in regard to the arrangement and
presentation of the Financial Statements according to the
Securities and Security Exchange Act B.E.2535.

The Board has appointed the Audit Committee
consisting of independent directors to examine and supervise
the Financial Statements, to assess the internal control
system and the internal audit to achieve efficiency, to assure
that the recording of factual accounting is correct and
complete in sufficient time and punctually, and to protect
against any wrongdoing or irregularity according to the
opinion of the Audit Committee as appeared in the Audit
Committee's Report which is shown in this year's Annual
Report.

The Board is of opinion that the internal control
system and the internal audit system are able to create
reasonable confidence towards the believability of the
Company's Financial Statements, showing correct financial
position, operation results and cash flow.

Mr.Sahasee  Chitanondh Mrs.Orawan  Chaiyawat
Managing Director Director



 บรษิทั วโรปกรณ จำกดั (มหาชน)

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผถูอืหนุของบรษิทั วโรปกรณ จำกดั (มหาชน)

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท วโรปกรณ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 งบกำไรขาดทนุเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสวนของผถูอืหนุและงบกระแสเงนิสด สำหรบั
ปสิน้สดุวนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชทีีส่ำคญัและหมายเหตเุรือ่งอืน่ ๆ

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจำเปนเพื่อใหสามารถจัดทำงบการเงนิที่
ปราศจากการแสดงขอมลูทีข่ดัตอขอเทจ็จรงิอนัเปนสาระสำคญัไมวาจะเกดิจากการทจุรติหรอืขอผดิพลาด

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาได

ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีซึง่กำหนดใหขาพเจาปฏบิตัติามขอกำหนดดานจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผน
และปฏบิตังิานตรวจสอบเพือ่ใหไดความเชือ่มัน่อยางสมเหตสุมผลวางบการเงนิปราศจากการแสดงขอมลูทีข่ดัตอขอเทจ็จรงิ
อนัเปนสาระสำคญัหรอืไม

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการ
เปดเผยขอมลูในงบการเงนิ วธิกีารตรวจสอบทีเ่ลอืกใชขึน้อยกูบัดลุยพนิจิของผสูอบบญัช ีซึง่รวมถงึการประเมนิความเสีย่งจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการ
ประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดย
ถกูตองตามทีค่วรของกจิการ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ แตไมใชเพือ่วตัถปุระสงคในการแสดง
ความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบัญชีที่ผูบริหารใช และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการ
นำเสนองบการเงินโดยรวม

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบญัชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็น
ของขาพเจา

ความเหน็
ขาพเจาเหน็วางบการเงนิขางตนนีแ้สดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2556 ผลการดำเนนิงานและกระแสเงนิสด

สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท วโรปกรณ จำกัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

ขอมูลและเหตุการณที่เนน
ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดนำมาตรฐานการบัญชี

ฉบบัที ่12 เรือ่ง ภาษเีงนิได มาถอืปฏบิตั ิทัง้นี ้บรษิทัฯไดปรบัยอนหลงังบการเงนิของงวดกอนทีแ่สดงเปนขอมลูเปรยีบเทยีบ
เพือ่สะทอนการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชเีนือ่งจากการนำมาตรฐานการบญัชดีงักลาวมาถอืปฏบิตั ิทัง้นี ้ขาพเจามไิดแสดง
ความเห็นอยางมีเงื่อนไขตอเหตุการณนี้แตอยางใด

สุพรรณี ตริยานันทกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498

บรษิทั สำนกังาน อวีาย จำกดั
(เดมิชือ่บรษิทั สำนกังาน เอนิสท แอนด ยงั จำกดั)
กรงุเทพฯ: 26 กมุภาพนัธ 2557



รายงานประจำป 2556

บรษิทั วโรปกรณ จำกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเปนสวนหนึง่ของงบการเงนินี้

(หนวย: บาท)
ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555
(ปรับปรุงใหม)

สินทรัพย
สนิทรพัยหมนุเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 8 1,428,877 10,606,052 1,041,391
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 7, 9 285,539,380 376,365,397 366,419,322
สนิคาคงเหลอื 10 407,908,744 670,938,504 539,810,892
สนิทรพัยหมนุเวยีนอืน่ 11 27,584,687 36,937,861 54,985,886

รวมสนิทรพัยหมนุเวยีน 722,461,688 1,094,847,814 962,257,491
สนิทรพัยไมหมนุเวยีน

เงินมัดจำคาซื้อเครื่องจักร - 10,168,051 21,430,291
ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ 12  1,164,168,174  1,163,722,909 1,135,903,480
สนิทรพัยไมมตีวัตน 13 8,863,867  7,332,182 5,182,218
สนิทรพัยไมหมนุเวยีนอืน่ 945,318 976,500 859,500

รวมสนิทรพัยไมหมนุเวยีน 1,173,977,359 1,182,199,642 1,163,375,489
รวมสินทรัพย 1,896,439,047 2,277,047,456 2,125,632,980



 บรษิทั วโรปกรณ จำกดั (มหาชน)

บรษิทั วโรปกรณ จำกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ)
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเปนสวนหนึง่ของงบการเงนินี้

(หนวย: บาท)
ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555
(ปรับปรุงใหม)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนีส้นิหมนุเวยีน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน 14 217,643,549 124,380,282 83,196,804

เจาหนีท้รสัตรซีทีส 14 334,702,768 685,732,846 518,113,449
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 7, 15 92,454,601 174,007,246 101,557,914
สวนของเงนิกยูมืระยะยาว

ทีถ่งึกำหนดชำระภายในหนึง่ป 16 39,800,000 75,400,000 32,400,000
สวนของหนีส้นิตามสญัญาเชาการเงนิ

ทีถ่งึกำหนดชำระภายในหนึง่ป 17 1,436,066 2,152,154 14,836,294
หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 2,633,333 6,853,017 1,886,256

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 688,670,317 1,068,525,545 751,990,717
หนีส้นิไมหมนุเวยีน

เงนิกยูมืระยะยาว - สทุธจิากสวน
ทีถ่งึกำหนดชำระภายในหนึง่ป 16 98,700,000 3,800,000  79,200,000

หนีส้นิตามสญัญาเชาการเงนิ - สทุธจิากสวน
ทีถ่งึกำหนดชำระภายในหนึง่ป 17 96,965 1,533,031 3,687,855

สำรองผลประโยชนระยะยาวพนกังาน 18 29,006,021 26,489,385 25,021,628
หนีส้นิภาษเีงนิไดรอการตดับญัชี 22 5,933,277 6,074,099 20,027,994

รวมหนีส้นิไมหมนุเวยีน 133,736,263 37,896,515 127,937,477
รวมหนี้สิน 822,406,580 1,106,422,060 879,928,194



รายงานประจำป 2556

บรษิทั วโรปกรณ จำกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ)
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเปนสวนหนึง่ของงบการเงนินี้

(หนวย: บาท)
ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555
(ปรับปรุงใหม)

สวนของผูถือหุน
ทนุเรอืนหนุ

ทุนจดทะเบียน
หนุสามญั 100,000,000 หนุ มลูคาหนุละ 5 บาท 500,000,000 500,000,000 500,000,000

ทุนออกจำหนายและชำระเต็มมูลคาแลว
หนุสามญั 99,902,123 หนุ มลูคาหนุละ 5 บาท
(31 ธนัวาคม 2555: หนุสามญั 99,902,123 หนุ

มลูคาหนุละ 5 บาท)
1 มกราคม 2555: หนุสามญั 97,465,680  หนุ

มลูคาหนุละ 5 บาท) 19 499,510,615 499,510,615 487,328,400
สวนเกนิมลูคาหนุสามญั 374,400,000 374,400,000 374,400,000
กำไรสะสม

จดัสรรแลว - สำรองตามกฎหมาย 20 50,000,000 50,000,000 50,000,000
ยงัไมไดจดัสรร 150,121,852 246,714,781 333,976,386

รวมสวนของผูถือหุน 1,074,032,467 1,170,625,396 1,245,704,786
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,896,439,047 2,277,047,456 2,125,632,980



 บรษิทั วโรปกรณ จำกดั (มหาชน)

บรษิทั วโรปกรณ จำกดั (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556

(หนวย : บาท)
หมายเหตุ 2556 2555

(ปรบัปรงุใหม)
กำไรขาดทุน
รายได

รายไดจากการขาย 7     1,433,080,180  1,787,707,394
รายไดอื่น

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  20,161,244 -
กำไรจากสัญญาแลกเปลี่ยนราคาสินคาโภคภัณฑ   -  5,000,755
อืน่ๆ   4,494,930 2,661,146

รวมรายได  1,457,736,354 1,795,369,295
คาใชจาย

ตนทุนขาย   1,462,988,630 1,772,749,882
คาใชจายในการขาย  9,754,663 13,321,550
คาใชจายในการบริหาร   60,276,337 60,314,297
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน     - 1,569,913
ขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนราคาสินคาโภคภัณฑ  3,038,740 -

รวมคาใชจาย   1,536,058,370 1,847,955,642
ขาดทุนกอนคาใชจายทางการเงิน

และรายไดภาษีเงินได  (78,322,016)  (52,586,347)
คาใชจายทางการเงิน  (18,411,735)  (16,952,806)
ขาดทุนกอนรายไดภาษีเงินได  (96,733,751) (69,539,153)
รายไดภาษีเงินได 22 140,822 13,953,895
ขาดทุนสำหรับป  (96,592,929)  (55,585,258)

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป  - -

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป   (96,592,929) (55,585,258)

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 24
ขาดทนุสทุธิ  (0.97)  (0.56)

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเปนสวนหนึง่ของงบการเงนินี้



รายงานประจำป 2556

บรษิทั วโรปกรณ จำกดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สำหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556

(หนวย : บาท)
กำไรสะสม

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเปนสวนหนึง่ของงบการเงนินี้

ทนุเรอืนหนุ สวนเกนิ จดัสรรแลว -หมายเหตุ
ทีอ่อกและชำระแลว มลูคาหนุสามญั สำรองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 - ตามทีร่ายงานไวเดมิ 487,328,400 374,400,000 50,000,000 354,004,380 1,265,732,780
ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี

เกีย่วกบัภาษเีงนิไดรอการตดับญัช ี(หมายเหต ุ 4) - - -  (20,027,994) (20,027,994)
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2554 - หลงัการปรบัปรงุ 487,328,400 374,400,000 50,000,000 333,976,386 1,245,704,786
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป - - -  (55,585,258)  (55,585,258)
เงนิปนผลจาย (หมายเหต ุ24)

เงนิสดปนผล - - - (19,494,132) (19,494,132)
หุนปนผล 12,182,215 - - (12,182,215) -

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 499,510,615 374,400,000 50,000,000 246,714,781 1,170,625,396

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 - ตามทีร่ายงานไวเดมิ 499,510,615 374,400,000 50,000,000 252,788,880 1,176,699,495
ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี

เกีย่วกบัภาษเีงนิไดรอการตดับญัช ี(หมายเหต ุ 4) - - - (6,074,099) (6,074,099)
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 - หลงัการปรบัปรงุ 499,510,615 374,400,000 50,000,000 246,714,781 1,170,625,396
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรบัป - - - (96,592,929) (96,592,929)
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 499,510,615 374,400,000 50,000,000 150,121,852 1,074,032,467



 บรษิทั วโรปกรณ จำกดั (มหาชน)

บรษิทั วโรปกรณ จำกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556

(หนวย : บาท)
2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
ขาดทุนกอนภาษี (96,733,751) (69,539,153)
รายการปรบักระทบขาดทนุกอนภาษเีปนเงนิสดรบั (จาย)

จากกิจกรรมดำเนินงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย  107,062,766 99,882,533
ตัดจำหนายเครื่องจักรและอุปกรณ - 1
การปรบัลดสนิคาคงเหลอืเปนมลูคาสทุธทิีจ่ะไดรบั 551,197  -
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหนายเครื่องจักรและอุปกรณ 472,176 (65,282)
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 3,597,117 (1,238,426)
(กำไร) ขาดทนุจากสญัญาแลกเปลีย่นราคาสนิคาโภคภณัฑ
     ทีย่งัไมเกดิขึน้จรงิ 1,322,651 (1,506,227)
คาใชจายดอกเบี้ย 18,265,950 16,453,803
ดอกเบี้ยตัดจำหนายตามสัญญาเชาการเงิน 145,786 499,003
สำรองผลประโยชนระยะยาวพนกังาน 2,879,936 2,978,070

กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนีส้นิดำเนนิงาน 37,563,828 47,464,322

สนิทรพัยดำเนนิงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 90,849,074 (9,969,838)
สนิคาคงเหลอื 256,372,933 (137,101,367)
สนิทรพัยหมนุเวยีนอืน่ 12,901,768 13,388,332
สนิทรพัยไมหมนุเวยีนอืน่ 31,182 (117,000)

หนีส้นิดำเนนิงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (81,017,659)  72,668,973
หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ (5,542,335) (65,038)
หนีส้นิไมหมนุเวยีนอืน่ (363,300) (1,510,313)

เงนิสดจาก (ใชไปใน) กจิกรรมดำเนนิงาน 310,795,491 (15,241,929)
จายดอกเบี้ย (18,572,254) (16,689,931)
รับคืนภาษีเงินได 3,773,540 6,165,920

เงนิสดสทุธจิาก (ใชไปใน) กจิกรรมดำเนนิงาน 295,996,777 (25,765,940)

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเปนสวนหนึง่ของงบการเงนินี้
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บรษิทั วโรปกรณ จำกดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ตอ)
สำหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556

(หนวย : บาท)
2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินมัดจำคาซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น - (10,168,051)
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ (91,323,385) (99,206,276)
เงินสดรับจากการจำหนายเครื่องจักรและอุปกรณ 921,916 65,346
ซือ้สนิทรพัยไมมตีวัตน (2,894,095) (3,053,642)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (93,295,564) (112,362,623)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 93,263,267 41,183,478
เจาหนีท้รสัตรซีทีสเพิม่ขึน้ (ลดลง) (362,143,715) 173,741,845
ชำระคนืหนีส้นิตามสญัญาเชาการเงนิ (2,297,940) (15,337,967)
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 100,700,000 -
ชำระคืนเงินกูยืมระยะยาว (41,400,000) (32,400,000)
เงินปนผลจาย - (19,494,132)

เงนิสดสทุธจิาก (ใชไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (211,878,388) 147,693,224
เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธิ (9,177,175) 9,564,661
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 10,606,052 1,041,391
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 1,428,877 10,606,052

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการทีไ่มใชเงนิสด

การจายหุนปนผล - 12,182,215
โอนเงินมัดจำเปนเครื่องจักรและอุปกรณ 10,168,051 21,430,291

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเปนสวนหนึง่ของงบการเงนินี้



 บรษิทั วโรปกรณ จำกดั (มหาชน)

บรษิทั วโรปกรณ จำกดั (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556

1. ขอมลูทัว่ไปของบรษิทัฯ
บรษิทั วโรปกรณ จำกดั (มหาชน) ("บรษิทัฯ") เปนบรษิทัมหาชนซึง่จดัตัง้ขึน้และมภีมูลิำเนาในประเทศไทย ธรุกจิหลกั

ของบรษิทัฯคอื การผลติและจำหนายอลมูเินยีมกึง่สำเรจ็รปู ทีอ่ยตูามทีจ่ดทะเบยีนของบรษิทัฯอยทูี ่181 ซอยอมร ถนนนางลิน้จี่
เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร และมโีรงงานตัง้อยทูี ่274 หม ู4 ถนนสขุมุวทิ กม. 41.5 ตำบลบางปใูหม อำเภอเมอืง จงัหวดั
สมุทรปราการ
2. เกณฑในการจดัทำงบการเงนิ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามขอกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543

งบการเงนิฉบบัภาษาไทยเปนงบการเงนิฉบบัทีบ่รษิทัฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษแปลจาก
งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ไดจัดทำขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี
3. มาตรฐานการบญัชใีหม

มาตรฐานการบญัชทีีเ่ริม่มผีลบงัคบัในปบญัชปีจจบุนัและทีจ่ะมผีลบงัคบัในอนาคตมรีายละเอยีดดงันี้
ก. มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปบัญชีปจจุบัน

มาตรฐานการบัญชี
ฉบบัที ่12 ภาษีเงินได

ฉบบัที ่20 (ปรบัปรงุ 2552) การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
ความชวยเหลือจากรัฐบาล

ฉบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที ่8 สวนงานดำเนนิงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบบัที ่10 ความชวยเหลอืจากรฐับาล - กรณทีีไ่มมคีวามเกีย่วของอยางเฉพาะเจาะจงกบั
กิจกรรมดำเนินงาน

ฉบบัที ่21 ภาษเีงนิได - การไดรบัประโยชนจากสนิทรพัยทีไ่มไดคดิคาเสือ่มราคาทีต่รีาคาใหม
ฉบบัที ่25 ภาษเีงนิได - การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษขีองกจิการหรอืของผถูอืหนุ

      แนวปฏบิตัทิางบญัชเีกีย่วกบัการโอนและการรบัโอนสนิทรพัยทางการเงนิ
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชีขางตน

ไมมผีลกระทบอยางเปนสาระสำคญัตองบการเงนินี ้ยกเวนมาตรฐานการบญัชดีงัตอไปนี้
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่12 เรือ่ง ภาษเีงนิได
มาตรฐานฉบับนี้กำหนดใหกิจการระบุผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดจากความแตกตางระหวางมูลคาสินทรัพยและหนี้สินที่

แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษี และรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ตามหลักเกณฑที่กำหนด บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวในงวดปจจุบันและปรับยอนหลังงบการเงินของ
ปกอนทีแ่สดงเปนขอมลูเปรยีบเทยีบเสมอืนหนึง่วาบรษิทัฯรบัรผูลกระทบทางภาษเีปนสนิทรพัยหรอืหนีส้นิภาษเีงนิไดรอการ
ตดับญัชมีาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัชดีงักลาวแสดงอยใูนหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ 4
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ข. มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต
มาตรฐานการบัญชี วนัทีม่ผีลบงัคบัใช

ฉบบัที ่1 (ปรบัปรงุ 2555) การนำเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557
ฉบบัที ่7 (ปรบัปรงุ 2555) กระแสเงนิสด 1 มกราคม 2557
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรงุ 2555) ภาษีเงินได 1 มกราคม 2557
ฉบบัที ่17 (ปรบัปรงุ 2555) สญัญาเชา 1 มกราคม 2557
ฉบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 2555) รายได 1 มกราคม 2557
ฉบบัที ่19 (ปรบัปรงุ 2555) ผลประโยชนพนกังาน 1 มกราคม 2557
ฉบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ 1 มกราคม 2557

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ฉบบัที ่24 (ปรบัปรงุ 2555) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกาที่เกี่ยวของกัน 1 มกราคม 2557
ฉบบัที ่28 (ปรบัปรงุ 2555) เงนิลงทนุในบรษิทัรวม 1 มกราคม 2557
ฉบบัที ่31 (ปรบัปรงุ 2555) สวนไดเสยีในการรวมคา 1 มกราคม 2557
ฉบบัที ่34 (ปรบัปรงุ 2555) งบการเงินระหวางกาล 1 มกราคม 2557
ฉบบัที ่36 (ปรบัปรงุ 2555) การดอยคาของสินทรัพย 1 มกราคม 2557
ฉบบัที ่38 (ปรบัปรงุ 2555) สนิทรพัยไมมตีวัตน 1 มกราคม 2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัที ่2 (ปรบัปรงุ 2555) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 1 มกราคม 2557
ฉบบัที ่3 (ปรบัปรงุ 2555) การรวมธรุกจิ 1 มกราคม 2557
ฉบบัที ่4 สญัญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559
ฉบบัที ่5 (ปรบัปรงุ 2555) สนิทรพัยไมหมนุเวยีนทีถ่อืไวเพือ่ขายและการดำเนนิงานทีย่กเลกิ 1 มกราคม 2557
ฉบบัที ่8 (ปรบัปรงุ 2555) สวนงานดำเนนิงาน 1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบบัที ่15 สญัญาเชาดำเนนิงาน - สิง่จงูใจทีใ่หแกผเูชา 1 มกราคม 2557
ฉบบัที ่27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 1 มกราคม 2557
ฉบบัที ่29 การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557
ฉบบัที ่32 สนิทรพัยไมมตีวัตน - ตนทนุเวบ็ไซต 1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัที ่1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน 1 มกราคม 2557

การบรูณะ และหนีส้นิทีม่ลีกัษณะคลายคลงึกนั
ฉบบัที ่4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 1 มกราคม 2557
ฉบบัที ่5 สทิธใินสวนไดเสยีจากกองทนุการรือ้ถอน การบรูณะ 1 มกราคม 2557

และการปรับปรุงสภาพแวดลอม
ฉบบัที ่7 การปรบัปรงุยอนหลงัภายใตมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่29 1 มกราคม 2557

เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง

ฉบบัที ่10 งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 1 มกราคม 2557
ฉบบัที ่12 ขอตกลงสมัปทานบรกิาร 1 มกราคม 2557
ฉบบัที ่13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 1 มกราคม 2557
ฉบบัที ่17 การจายสนิทรพัยทีไ่มใชเงนิสดใหเจาของ 1 มกราคม 2557
ฉบบัที ่18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา 1 มกราคม 2557

ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ
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5. นโยบายการบญัชทีีส่ำคญั
5.1 การรับรูรายได

รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทฯไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเปน
เจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกำกับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
สำหรบัสนิคาทีไ่ดสงมอบหลงัจากหกัสวนลดแลว

5.2 เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด
เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสดหมายถงึ เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทนุระยะสัน้ทีม่สีภาพคลอง

สงู ซึง่ถงึกำหนดจายคนืภายในระยะเวลาไมเกนิ 3 เดอืนนบัจากวนัทีไ่ดมาและไมมขีอจำกดัในการเบกิใช
5.3 ลูกหนี้การคา

ลกูหนีก้ารคาแสดงมลูคาตามจำนวนมลูคาสทุธทิีจ่ะไดรบั บรษิทัฯบนัทกึคาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูสำหรบัผลขาดทนุ
โดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิจากลกูหนีไ้มได ซึง่โดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณการเกบ็เงนิและ
การวิเคราะหอายุหนี้

5.4 สินคาคงเหลือ
สนิคาสำเรจ็รปูและสนิคาระหวางผลติแสดงมลูคาตามราคาทนุ (วธิเีขากอน-ออกกอนและวธิตีนทนุถวัเฉลีย่)

หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ำกวา ราคาทุนดังกลาวหมายถึงตนทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งคา
โสหยุโรงงานดวย

วตัถดุบิ วสัดแุละอะไหลโรงงานแสดงมลูคาตามราคาทนุ (วธิเีขากอน-ออกกอน) หรอืมลูคาสทุธทิีจ่ะไดรบั
แลวแตราคาใดจะต่ำกวา และจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช

5.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ทีด่นิแสดงมลูคาตามราคาทนุ อาคารและอปุกรณแสดงมลูคาตามราคาทนุหกัคาเสือ่มราคาสะสม และคาเผือ่

การดอยคาของสนิทรพัย (ถาม)ี

4. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชเีนือ่งจากการนำมาตรฐานการบญัชใีหมมาถอืปฏบิตัิ
ในระหวางปปจจบุนั บรษิทัฯไดเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชทีีส่ำคญัตามทีก่ลาวในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ 3

เนือ่งจากบรษิทัฯนำมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่12 เรือ่ง ภาษเีงนิได มาถอืปฏบิตั ิผลสะสมของการเปลีย่นแปลงนโยบายการ
บัญชีดังกลาวแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

จำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่มผีลกระทบตอรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้
(หนวย: พนับาท)

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่
31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

งบแสดงฐานะการเงนิ
หนีส้นิภาษเีงนิไดรอการตดับญัชเีพิม่ขึน้ 5,933 6,074 20,028
กำไรสะสมทีย่งัไมไดจดัสรรลดลง 5,933 6,074 20,028

(หนวย: พนับาท)
สำหรบัปสิน้สดุ วนัที่ สำหรบัปสิน้สดุ วนัที่
วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กำไรหรือขาดทุน:
รายไดภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น 141 13,954
กำไรตอหนุขัน้พืน้ฐานเพิม่ขึน้ (บาท) 0.0014 0.1397



รายงานประจำป 2556

คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการให
ประโยชนโดยประมาณดังนี้

อาคารโรงาน - 20 ป
เครื่องจักรและอุปกรณโรงงาน - 10 - 20 ป
เครื่องใชและเครื่องตกแตง - 3 - 5 ป
ยานพาหนะ - 10 ป

คาเสื่อมราคารวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน
ไมมกีารคดิคาเสือ่มราคาสำหรบัทีด่นิและงานระหวางกอสรางและเครือ่งจกัรระหวางตดิตัง้
บรษิทัฯตดัรายการทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ ออกจากบญัช ีเมือ่จำหนายสนิทรพัยหรอืคาดวาจะไมไดรบัประโยชน

เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากการใชหรอืการจำหนายสนิทรพัย รายการผลกำไรหรอืขาดทนุจากการจำหนายสนิทรพัย
จะรบัรใูนสวนของกำไรหรอืขาดทนุเมือ่บรษิทัฯตดัรายการสนิทรพัยนัน้ออกจากบญัชี

5.6 ตนทุนการกูยืม
ตนทนุการกยูมืของเงนิกทูีใ่ชในการไดมา การกอสราง หรอืการผลติสนิทรพัยทีต่องใชระยะเวลานานในการ

แปลงสภาพใหพรอมใชหรอืขาย ไดถกูนำไปรวมเปนราคาทนุของสนิทรพัยจนกวาสนิทรพัยนัน้จะอยใูนสภาพพรอม
ทีจ่ะใชไดตามทีม่งุประสงค  สวนตนทนุการกยูมือืน่ถอืเปนคาใชจายในงวดทีเ่กดิรายการ ตนทนุการกยูมืประกอบ
ดวยดอกเบี้ยและตนทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูยืมนั้น

5.7 สนิทรพัยไมมตีวัตน
บรษิทัฯบนัทกึตนทนุเริม่แรกของสนิทรพัยไมมตีวัตนตามราคาทนุ ภายหลงัการรบัรรูายการเริม่แรก สนิทรพัย

ไมมตีวัตนแสดงมลูคาตามราคาทนุหกัคาตดัจำหนายสะสมและคาเผือ่การดอยคา (ถาม)ี ของสนิทรพัยนัน้
บรษิทัฯตดัจำหนายสนิทรพัยไมมตีวัตนทีม่อีายกุารใหประโยชนจำกดัอยางมรีะบบตลอดอายกุารใหประโยชน

เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิด
การดอยคา บรษิทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจำหนายและวธิกีารตดัจำหนายของสนิทรพัยไมมตีวัตนดงักลาวทกุ
สิน้ปเปนอยางนอย คาตดัจำหนายรบัรเูปนคาใชจายในสวนของกำไรหรอืขาดทนุ

สนิทรพัยไมมตีวัตนทีม่อีายกุารใหประโยชนจำกดั ดงันี้
อายุการใหประโยชน

คาลขิสทิธิ์ - 10 ป
คอมพิวเตอรซอฟทแวร - 10 ป

5.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือ

ถกูบรษิทัฯควบคมุไมวาจะเปนโดยทางตรงหรอืทางออม หรอือยภูายใตการควบคมุเดยีวกนักบับรษิทัฯ
นอกจากนี ้บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วของกนัยงัหมายรวมถงึ บรษิทัรวมและบคุคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรง

หรอืทางออมซึง่ทำใหมอีทิธพิลอยางเปนสาระสำคญัตอบรษิทัฯ ผบูรหิารสำคญั กรรมการหรอืพนกังานของบรษิทัฯ
ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

5.9 สัญญาเชาระยะยาว
สญัญาเชาเครือ่งจกัรและยานพาหนะทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไป

ใหกบัผเูชาถอืเปนสญัญาเชาการเงนิ สญัญาเชาการเงนิจะบนัทกึเปนรายจายฝายทนุดวยมลูคายตุธิรรมของสนิทรพัย
ทีเ่ชาหรอืมลูคาปจจบุนัสทุธขิองจำนวนเงนิทีต่องจายตามสญัญาเชาแลวแตมลูคาใดจะต่ำกวา ภาระผกูพนัตามสญัญา
เชาหกัคาใชจายทางการเงนิจะบนัทกึเปนหนีส้นิระยะยาว สวนดอกเบีย้จายจะบนัทกึในสวนของกำไรหรอืขาดทนุ
ตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของ
สนิทรพัยทีเ่ชา

จำนวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดำเนินงานรับรูเปนคาใชจายในสวนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรง
ตลอดอายุสัญญาเชา
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5.10 เงนิตราตางประเทศ
บรษิทัฯแสดงงบการเงนิเปนสกลุเงนิบาท ซึง่เปนสกลุเงนิทีใ่ชในการดำเนนิงานของบรษิทัฯ
รายการทีเ่ปนเงนิตราตางประเทศแปลงคาเปนเงนิบาทโดยใชอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรายการ สนิทรพัย

และหนีส้นิทีเ่ปนตวัเงนิซึง่อยใูนสกลุเงนิตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงนิบาทโดยใชอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้
รอบระยะเวลารายงาน

กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน
5.11 การดอยคาของสินทรัพย

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทำการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณหรือ
สินทรัพยที่ไมมีตัวตนอื่นของบริษัทฯหากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯรับรูขาดทุนจากการ
ดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ำกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้ มูลคาที่
คาดวาจะไดรบัคนืหมายถงึ มลูคายตุธิรรมหกัตนทนุในการขายของสนิทรพัยหรอืมลูคาจากการใชสนิทรพัยแลวแต
ราคาใดจะสงูกวา

บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกำไรหรือขาดทุน
5.12 ผลประโยชนพนักงาน

ผลประโยชนระยะสัน้ของพนกังาน
บรษิทัฯรบัรเูงนิเดอืน คาจาง โบนสั เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคมและสวสัดกิารอืน่เปนคาใชจายเมือ่เกดิรายการ

ผลประโยชนหลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน)
บริษัทฯมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตาม

โครงการผลตอบแทนพนกังานอืน่ๆ ซึง่บรษิทัฯถอืวาเงนิชดเชยดงักลาวเปนโครงการผลประโยชนหลงัออกจากงาน
สำหรบัพนกังาน

บรษิทัฯคำนวณหนีส้นิตามโครงการผลประโยชนหลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชวธิคีดิลดแตละหนวย
ทีป่ระมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผเูชีย่วชาญอสิระไดทำการประเมนิภาระผกูพนัดงักลาวตาม
หลกัคณติศาสตรประกนัภยั

5.13ภาษเีงนิได
ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ภาษีเงินไดปจจุบัน
บรษิทัฯบนัทกึภาษเีงนิไดปจจบุนัตามจำนวนทีค่าดวาจะจายใหกบัหนวยงานจดัเกบ็ภาษขีองรฐั โดยคำนวณ

จากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและ
หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มี
ผลบงัคบัใช ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน

บรษิทัฯรบัรหูนีส้นิภาษเีงนิไดรอการตดับญัชขีองผลแตกตางชัว่คราวทีต่องเสยีภาษทีกุรายการ แตรบัรสูนิทรพัย
ภาษเีงนิไดรอการตดับญัชสีำหรบัผลแตกตางชัว่คราวทีใ่ชหกัภาษ ีรวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษทีีย่งัไมไดใชในจำนวน
เทาทีม่คีวามเปนไปไดคอนขางแนทีบ่รษิทัฯจะมกีำไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใชประโยชนจากผลแตกตาง
ชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น

บรษิทัฯจะทบทวนมลูคาตามบญัชขีองสนิทรพัยภาษเีงนิไดรอการตดับญัชทีกุสิน้รอบระยะเวลารายงานและ
จะทำการปรบัลดมลูคาตามบญัชดีงักลาว หากมคีวามเปนไปไดคอนขางแนวาบรษิทัฯจะไมมกีำไรทางภาษเีพยีงพอ
ตอการนำสนิทรพัยภาษเีงนิไดรอการตดับญัชทีัง้หมดหรอืบางสวนมาใชประโยชน

บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวของกับ
รายการทีไ่ดบนัทกึโดยตรงไปยงัสวนของผถูอืหนุ
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6. การใชดลุยพนิจิและประมาณการทางบญัชทีีส่ำคญั
ในการจดัทำงบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝายบรหิารจำเปนตองใชดลุยพนิจิและการประมาณการใน

เรือ่งทีม่คีวามไมแนนอนเสมอ การใชดลุยพนิจิและการประมาณการดงักลาวนีส้งผลกระทบตอจำนวนเงนิทีแ่สดงในงบการเงนิ
และตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจำนวนที่ประมาณการไว การใช
ดลุยพนิจิและการประมาณการทีส่ำคญัมดีงันี้

มูลคาสุทธิที่จะไดรับของสินคาคงเหลือ
ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคาสุทธิที่จะไดรับของสินคาคงเหลือ โดยจำนวนเงินที่คาดวาจะไดรับจาก

สินคาคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือตนทุนที่เกี่ยวของโดยตรงกับเหตุการณที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ใน
งบการเงิน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ในการคำนวณคาเสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ ฝายบรหิารจำเปนตองทำการประมาณอายกุารใหประโยชนและมลูคา

คงเหลือเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝายบริหารจำเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุน
จากการดอยคาหากคาดวามลูคาทีค่าดวาจะไดรบัคนืต่ำกวามลูคาตามบญัชขีองสนิทรพัยนัน้ ในการนี ้ฝายบรหิารจำเปนตอง
ใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น

สนิทรพัยภาษเีงนิไดรอการตดับญัชี
บรษิทัฯจะรบัรสูนิทรพัยภาษเีงนิไดรอการตดับญัชสีำหรบัผลแตกตางชัว่คราวทีใ่ชหกัภาษแีละขาดทนุทางภาษทีีไ่มไดใช

เมือ่มคีวามเปนไปไดคอนขางแนวา บรษิทัฯจะมกีำไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใชประโยชนจากผลแตกตางชัว่คราวและ
ขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝายบริหารจำเปนตองประมาณการวาบริษัทฯควรรับรูจำนวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปน
จำนวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน
หนีส้นิตามโครงการผลประโยชนหลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึน้ตามหลกัคณติศาสตรประกนัภยั ซึง่ตองอาศยั

ขอสมมตฐิานตาง ๆ ในการประมาณการนัน้ เชน อตัราคดิลด อตัราการขึน้เงนิเดอืนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลีย่น
แปลงในจำนวนพนกังาน เปนตน

5.14ตราสารอนุพันธ
สญัญาซือ้ขายเงนิตราตางประเทศลวงหนา

บริษัทฯไดเขาทำสัญญาซื้อ/ขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลีย่น บรษิทัฯบนัทกึสญัญาซือ้/ขายเงนิตราตางประเทศลวงหนาดงักลาวดวยมลูคายตุธิรรม กำไรขาดทนุทีย่งั
ไมเกดิขึน้จรงิจากสญัญาดงักลาวจะถกูรบัรใูนกำไรหรอืขาดทนุ
สัญญาแลกเปลี่ยนราคาสินคาโภคภัณฑ

บริษัทฯไดเขาทำสัญญาแลกเปลี่ยนราคาสินคาโภคภัณฑเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินคา
โภคภณัฑ บรษิทัฯบนัทกึสญัญาแลกเปลีย่นราคาสนิคาโภคภณัฑกบัธนาคารดวยมลูคายตุธิรรม กำไรขาดทนุทีย่งั
ไมเกดิขึน้จรงิจากสญัญาดงักลาวจะถกูรบัรใูนกำไรหรอืขาดทนุ

7. รายการธรุกจิกบักจิการทีเ่กีย่วของกนั
ในระหวางป บรษิทัฯมรีายการธรุกจิทีส่ำคญักบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วของกนั รายการธรุกจิดงักลาวเปนไปตามเงือ่นไข

ทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ
โดยสามารถสรปุไดดงันี้



 บรษิทั วโรปกรณ จำกดั (มหาชน)

                (หนวย : พนับาท)
หมายเหตุ        2556        2555

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน 9
บรษิทัทีเ่กีย่วของกนั (มผีถูอืหนุรวมกนั) 154,887 205,135
บรษิทัทีเ่กีย่วของกนั (มกีรรมการรวมกนั) 9,651 12,358

รวมลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 164,538 217,493
เจาหนีก้ารคาและเจาหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วของกนั 15

บรษิทัทีเ่กีย่วของกนั (มผีถูอืหนุรวมกนั) 4,021 87,705
บรษิทัทีเ่กีย่วของกนั (มกีรรมการรวมกนั) 56 -

รวมเจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 4,077 87,705

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในระหวางปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บรษิทัฯมคีาใชจายผลประโยชนพนกังานทีใ่หกรรมการและ

ผูบริหารดังตอไปนี้
                        (หนวย : ลานบาท)

                2556               2555
ผลประโยชนระยะสัน้ 15 16
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 1 1
รวม 16 17

8. เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด
                          (หนวย : พนับาท)
             2556               2555

เงนิสด 114 110
เงินฝากธนาคาร 1,315 10,496
รวม 1,429 10,606
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 เงนิฝากออมทรพัย มอีตัราดอกเบีย้ระหวางรอยละ 0.50 ถงึ 0.63 ตอป (2555:  ระหวางรอยละ

0.62 ถงึ 0.75 ตอป)

(หนวย : ลานบาท)
2556 2555 นโยบายการกำหนดราคา

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ขายสนิคา 897 1,048 ตนทนุบวกกำไรสวนเพิม่
ซื้อวัตถุดิบ 53 94 ราคาตามที่ตกลงกัน
ซือ้วสัดสุิน้เปลอืง 8 11 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
คาความชวยเหลือทางเทคนิค 4 5 ตามสญัญา
คาสทิธติอเนือ่ง 2 1 ราคาตามที่ตกลงกัน

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2549 บริษัทฯไดทำสัญญาแตงตั้งตัวแทนจำหนายกับกลุมบริษัทที่เกี่ยวของกันเพื่อจำหนาย
ผลติภณัฑใหกบัลกูคาญีป่นุเปนระยะเวลา 10 ป โดยมเีงือ่นไขการคาตามทีต่กลงกนัไวในสญัญา และไดทำสญัญารบัความชวยเหลอื
ทางเทคนคิกบับรษิทั มติซบูชิ ิอลมูนิัม่ จำกดั (ผถูอืหนุของบรษิทัฯ) ซึง่ไดกลาวไวในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ 27.2

ยอดคงคางระหวางบรษิทัฯและกจิการทีเ่กีย่วของกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มรีายละเอยีดดงันี้
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ลกูหนีก้ารคา - กจิการทีไ่มเกีย่วของกนั
ยงัไมถงึกำหนดชำระ 82,931 99,687
คางชำระ

ไมเกนิ 3 เดอืน 37,624 52,932
3 - 6 เดอืน 29 1,519
6 - 12 เดอืน - 2,371
มากกวา 12 เดอืน 1,474 1,874

รวม 122,058 158,383
หกั: คาเผือ่หนีส้งสยัจะสญู (1,437) (1,437)
รวมลกูหนีก้ารคา - กจิการทีไ่มเกีย่วของกนั, สทุธิ 120,621 156,946
รวมลกูหนีก้ารคา - สทุธิ 285,159 374,439
ลกูหนีอ้ืน่ 380 1,926
รวมลกูหนีก้ารคาและลกูหนีอ้ืน่ - สทุธิ 285,539 376,365

10. สินคาคงเหลือ
(หนวย : พนับาท)

               ราคาทุน รายการปรับลดราคาทุนให              สนิคาคงเหลอื-สทุธิเปนมลูคาสทุธทิีจ่ะไดรบั
    2556 2555 2556 2555 2556 2555

สนิคาสำเรจ็รปู 34,369 47,130 - - 34,369 47,130
งานระหวางทำ 214,530 266,799 - - 214,530 266,799
วัตถุดิบ 29,557 148,622 - - 29,557 148,622
อะไหลและวสัดโุรงงาน 89,324 98,654 (5,943) (5,392) 83,381 93,262
สนิคาระหวางทาง 46,071 115,126 - - 46,071 115,126
รวม 413,851 676,331 (5,943) (5,392) 407,908 670,939

9. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ยอดคงเหลอืของลกูหนีก้ารคา ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 แยกตามอายหุนีท้ีค่งคางนบัจากวนัทีถ่งึกำหนด

ชำระไดดงันี้
    (หนวย : พนับาท)

       2556      2555
ลกูหนีก้ารคา - กจิการทีเ่กีย่วของกนั

ยงัไมถงึกำหนดชำระ 157,082 207,906
คางชำระ

ไมเกนิ 3 เดอืน 7,456 9,587
รวมลกูหนีก้ารคา - กจิการทีเ่กีย่วของกนั, สทุธิ 164,538 217,493
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11. สนิทรพัยหมนุเวยีนอืน่
           (หนวย : พนับาท)

          2556           2555
ภาษีซื้อรอเรียกคืน 15,099 24,392
ภาษีเงินไดนิติบุคคลรอเรียกคืน 2 4,033
สนิทรพัยตราสารอนพุนัธ 7,579 1,506
อืน่ๆ 4,905 7,007
รวมสนิทรพัยหมนุเวยีนอืน่ 27,585 36,938

12. ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ
เครื่องจักร เครื่องใช งานระหวาง

อาคาร และอุปกรณ และ กอสราง
ที่ดิน โรงงาน โรงงาน เครื่องตกแตง ยานพาหนะ และติดตั้ง รวม

(หนวย : พนับาท)
งานระหวาง
กอสรางและ
เครื่องจักร
ระหวางติดตั้ง

ราคาทุน
ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 40,312 147,337 2,297,658 14,917 25,804 6,844 2,532,872
ซือ้เพิม่ - 200 10,718 1,979 267 107,472 120,636
จำหนาย/ตัดจำหนาย - - (243) (1,433) - - (1,676)
โอน - 4,236 109,191 - - (113,427) -
ดอกเบีย้จายทีถ่อืเปนตนทนุ - - - - - 438 438
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 40,312 151,773 2,417,324 15,463 26,071 1,327 2,652,270
ซือ้เพิม่ - - 17,690 964 - 82,838 101,492
จำหนาย/ตัดจำหนาย - - (2,300) - (1,238) - (3,538)
โอน - 6,805 58,390 - - (65,195) -
ดอกเบีย้จายทีถ่อืเปนตนทนุ - - - - - 112 112
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 40,312 158,578 2,491,104 16,427 24,833 19,082 2,750,336
คาเสือ่มราคาสะสม
ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 - 84,213 1,287,314 13,563 11,879 - 1,396,969
คาเสือ่มราคาสำหรบัป - 5,367 84,809 918 2,160 - 93,254
คาเสือ่มราคาสำหรบั
     สวนทีจ่ำหนาย/ตดัจำหนาย - - (243) (1,433) - - (1,676)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - 89,580 1,371,880 13,048 14,039 - 1,488,547
คาเสือ่มราคาสำหรบัป - 5,495 91,195 988 2,086 - 99,764
คาเสือ่มราคาสำหรบั
     สวนทีจ่ำหนาย/ตดัจำหนาย - - (1,140) - (1,003) - (2,143)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 95,075 1,461,935 14,036 15,122 - 1,586,168
มลูคาสทุธิตามบญัชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 40,312 62,193 1,045,444 2,415 12,032 1,327 1,163,723
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 40,312 63,503 1,029,169 2,391 9,711 19,082 1,164,168
คาเสือ่มราคาสำหรบัป
2555 (จำนวน 90 ลานบาท รวมอยใูนตนทนุการผลติ สวนทีเ่หลอืรวมอยใูนคาใชจายในการขายและบรหิาร) 93
2556 (จำนวน 97 ลานบาท รวมอยใูนตนทนุการผลติ สวนทีเ่หลอืรวมอยใูนคาใชจายในการขายและบรหิาร) 100

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัฯมยีอดของเครือ่งจกัรใหมจำนวนประมาณ 62 ลานบาท (2555: จำนวน 83 ลานบาท)
ซึง่บรษิทัฯไดใชเงนิกยูมืจากสถาบนัการเงนิแหงหนึง่เพือ่ใชในการตดิตัง้เครือ่งจกัรดงักลาว ในระหวางปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม
2556 บรษิทัฯไดรวมตนทนุการกยูมืเขาเปนราคาทนุของสนิทรพัยจำนวน 0.1 ลานบาท (2555: จำนวน 0.4 ลานบาท) โดยคำนวณ
จากอตัราการตัง้ขึน้เปนทนุในอตัรารอยละ 1 (2555: อตัรารอยละ 1)
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 เครือ่งจกัร ยานพาหนะและอปุกรณซึง่ไดมาภายใตสญัญาเชาการเงนิมมีลูคาสทุธติามบญัชี
เปนจำนวนเงนิประมาณ 6 ลานบาท (2555: จำนวน 10 ลานบาท)

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัฯมอีาคาร เครือ่งจกัรและอปุกรณจำนวนหนึง่ซึง่ตดัคาเสือ่มราคาหมดแลวแตยงั
ใชงานอย ูมลูคาตามบญัชกีอนหกัคาเสือ่มราคาสะสมของสนิทรพัยดงักลาวมจีำนวนเงนิประมาณ 923 ลานบาท (2555: จำนวน
895 ลานบาท)

บรษิทัฯไดนำทีด่นิพรอมสิง่ปลกูสรางและเครือ่งจกัรบางสวนซึง่มมีลูคาสทุธติามบญัช ีณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2556
จำนวนรวมประมาณ 675 ลานบาท (2555: จำนวน 636 ลานบาท) ไปจดจำนองไวกบัสถาบนัการเงนิเพือ่ค้ำประกนัเงนิกยูมื
ระยะสัน้ เงนิกยูมืระยะยาว และวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรบัจากสถาบนัการเงนิ

ตามบนัทกึขอตกลงระหวางบรษิทัฯและกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ลงวนัที ่27 มถินุายน 2550
ตามโครงการสาธติสำหรบัเตาหลอมประสทิธภิาพสงูในอตุสาหกรรมอลมูเินยีม กรมโรงงานอตุสาหกรรมอนญุาตใหบรษิทัฯ
ใชเครือ่งจกัรอปุกรณจำนวน 3 เครือ่ง เปนระยะเวลา 10 ปนบัจากวนัที ่27 มถินุายน 2550 โดยบรษิทัฯมหีนาทีต่ามทีก่ำหนด
ในบนัทกึขอตกลงหลายประการรวมทัง้ บรษิทัฯจะเปนผอูอกคาใชจายทีเ่กดิขึน้จากโครงการซึง่ไดแก คาขนสง คาการตดิตัง้
คาบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณดังกลาว รวมถึงคาสัมมนาเผยแพรเทคโนโลยีและคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสียหาย
เปนตน บรษิทัฯไดเริม่ใชงานเครือ่งจกัรอปุกรณดงักลาวในไตรมาสทีส่ีข่องป 2552

บรษิทัฯไดรบัอนญุาตใหใชเครือ่งจกัรอปุกรณดงักลาวโดยไมคดิมลูคา เนือ่งจากเปนโครงการสาธติเพือ่ชวยประหยดั
พลงังาน ดงันัน้ จงึไมมกีารบนัทกึมลูคาใดๆไวในงบการเงนิ นอกจากสวนทีบ่รษิทัฯเปนผจูาย

13. สนิทรพัยไมมตีวัตน
มลูคาตามบญัชขีองสนิทรพัยไมมตีวัตน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 แสดงไดดงันี้

(หนวย : พนับาท)
คาลขิสทิธิ์ ซอฟแวรคอมพิวเตอร รวม

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555:
ราคาทุน 5,524 2,966 8,490
หกั  คาตดัจำหนายสะสม (310) (848) (1,158)
มลูคาตามบญัช ี- สทุธิ 5,214 2,118 7,332
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556:
ราคาทุน 7,735 3,215 10,950
หกั  คาตดัจำหนายสะสม (863) (1,223) (2,086)
มลูคาตามบญัช ี- สทุธิ 6,872 1,992 8,864

การกระทบยอดมลูคาตามบญัชขีองสนิทรพัยไมมตีวัตนสำหรบัป 2556 และ 2555 แสดงไดดงันี้
(หนวย : พนับาท)

       2556 2555
มลูคาตามบญัชตีนป 7,332 5,182
ซื้อซอฟแวรคอมพิวเตอร 257 167
คาลขิสทิธิ์ 2,211 2,637
คาตัดจำหนาย (936) (654)
มลูคาตามบญัชปีลายป 8,864 7,332
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14. เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกยูมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ / เจาหนีท้รสัตรซีทีส
(หนวย : พนับาท)

        2556 2555
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 7,644 4,380
เงนิกยูมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 210,000 120,000
รวม 217,644 124,380
เงินเบิกเกินบัญชีคิดดอกเบี้ยตอปในอัตรารอยละ MOR หรืออัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด เงินกูยืมระยะสั้นจาก

สถาบันการเงินคิดดอกเบี้ยตอปในอัตรารอยละ 3.20 ถึง 3.65 เจาหนี้ทรัสตรีซีทสคิดดอกเบี้ยตอปในอัตรารอยละ LIBOR /
SIBOR บวกอัตราคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด

วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินของบริษัทฯค้ำประกันโดยการจำนองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและเครื่องจักรบาง
สวนของบรษิทัฯตามทีก่ลาวไวในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ 12

16. เงนิกยูมืระยะยาว (หนวย : พนับาท)
อัตราดอกเบี้ยเงนิกู (รอยละ)                        การชำระคนื 2556 2555

   1 4.5% ชำระคืนเปนรายเดือน เริ่มตั้งแตเดือน 3,800 18,200
ตลุาคม 2552 ในอตัรางวดละ 1.2 ลานบาท
ภายในระยะเวลา 54 เดอืน

   2 3M THBFIX ชำระคืนเปนรายเดือน เริ่มตั้งแตเดือน 43,000 61,000
+1.75% กรกฎาคม 2554 ในอตัรางวดละ 1.5 ลานบาท

ภายในระยะเวลา 59 เดอืน
   3 3M THBFIX ชำระคืนเปนรายเดือน เริ่มตั้งแตเดือน 91,700 -

+1.75% กรกฎาคม 2556 ในอตัรางวดละ 1.5 ลานบาท
ภายในระยะเวลา 68 เดอืน

รวม 138,500 79,200
หกั: สวนทีถ่งึกำหนดชำระภายในหนึง่ป (39,800) (75,400)
เงนิกยูมืระยะยาว - สทุธจิากสวนทีถ่งึกำหนดชำระภายในหนึง่ป 98,700 3,800

เงนิกยูมืระยะยาวค้ำประกนัโดยการจดจำนองเครือ่งจกัรบางสวนของบรษิทัฯตามทีก่ลาวไวในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ 12
ภายใตสญัญาเงนิกยูมืดงักลาว บรษิทัฯตองปฏบิตัติามขอกำหนดตางๆและเงือ่นไขทางการเงนิบางประการตามทีร่ะบใุนสญัญา ไดแก

การดำรงอตัราสวนหนีส้นิตอสวนของผถูอืหนุ อตัราสวนความสามารถในการชำระหนีแ้ละอตัราสวนความสามารถในการจายดอกเบีย้ให
เปนไปตามสญัญา ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บรษิทัฯไมสามารถดำรงอตัราสวนความสามารถในการชำระหนีแ้ละอตัราสวน
ความสามารถในการจายดอกเบีย้ไดตามทีส่ญัญาเงนิกยูมืขอที ่2 และขอที ่3 กำหนดไว ดงันัน้ เพือ่ใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน บริษัทฯจึงแสดงรายการยอดคงเหลือของเงินกูยืมระยะยาวดังกลาวเปนหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป ณ วันที่
31 ธนัวาคม 2555 อยางไรกต็าม ในเดอืนธนัวาคม 2556 บรษิทัฯไดรบัหนงัสอืผอนผนัการปฏบิตัติามขอกำหนดตางๆจากธนาคารแลว
ดงันัน้ จงึไมมกีารจดัประเภทรายการใหมสำหรบัยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556

15. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (หนวย : พนับาท)
           2556 2555

เจาหนีก้ารคา - กจิการทีเ่กีย่วของกนั 287 83,821
เจาหนีก้ารคา - กจิการทีไ่มเกีย่วของกนั 65,295 66,513
เจาหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วของกนั 3,790 3,884
เจาหนีอ้ืน่ - กจิการทีไ่มเกีย่วของกนั 808 1,181
เจาหนี้คาซื้อเครื่องจักร 9,165 3,596
คาใชจายคางจาย 13,110 15,012
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 92,455 174,007
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17. หนีส้นิตามสญัญาเชาการเงนิ
(หนวย : พนับาท)

          2556        2555
หนีส้นิตามสญัญาเชาการเงนิ 1,581 3,879
หกั: ดอกเบีย้รอการตดัจำหนาย (48) (194)
รวม 1,533 3,685
หกั: สวนทีถ่งึกำหนดชำระภายในหนึง่ป (1,436) (2,152)
หนีส้นิตามสญัญาเชาการเงนิ - สทุธจิากสวนทีถ่งึกำหนด
       ชำระภายในหนึง่ป 97 1,533

บรษิทัฯไดทำสญัญาขายและเชากลบัคนืมาในลกัษณะสญัญาเชาการเงนิกบับรษิทัลสีซิง่สำหรบัเครือ่งจกัรทีใ่ชในการ
ผลติสนิคาของกจิการ โดยมกีำหนดการชำระคาเชาเปนรายเดอืน อายขุองสญัญามรีะยะเวลาโดยเฉลีย่ประมาณ 5 ป

บริษัทฯไดเขาทำสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเชาเครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณใชในการดำเนินงาน
ของกจิการ โดยมกีำหนดการชำระคาเชาเปนรายเดอืน อายขุองสญัญามรีะยะเวลาโดยเฉลีย่ประมาณ 3 ปถงึ 5 ป

บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นต่ำตามสัญญาเชาการเงินดังนี้
                   (หนวย: พนับาท)
        ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556
ไมเกนิ 1 ป 1 - 5 ป รวม

ผลรวมของจำนวนเงนิขัน้ต่ำทีต่องจายทัง้สิน้ตามสญัญาเชา 1,481 100 1,581
หกั: ดอกเบีย้ตามสญัญาเชาการเงนิรอการตดับญัชี (45) (3) (48)
มลูคาปจจบุนัของจำนวนเงนิขัน้ต่ำทีต่องจายทัง้สิน้ตามสญัญาเชา 1,436 97 1,533

                   (หนวย: พนับาท)
        ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555
ไมเกนิ 1 ป 1 - 5 ป รวม

ผลรวมของจำนวนเงนิขัน้ต่ำทีต่องจายทัง้สิน้ตามสญัญาเชา 2,298 1,581 3,879
หกั: ดอกเบีย้ตามสญัญาเชาการเงนิรอการตดับญัชี (146) (48) (194)
มลูคาปจจบุนัของจำนวนเงนิขัน้ต่ำทีต่องจายทัง้สิน้ตามสญัญาเชา 2,152 1,533 3,685

18. สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนกังาน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานและโครงการ

ผลประโยชนหลงัออกจากงานอืน่ แสดงไดดงันี้
(หนวย: พนับาท)

2556 2555
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนตนป 26,489 25,022
ตนทนุบรกิารในปจจบุนั 1,952 2,091
ตนทุนดอกเบี้ย 928 886
ผลประโยชนทีจ่ายในระหวางป (363) (1,510)
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนปลายป 29,006 26,489
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คาใชจายเกีย่วกบัผลประโยชนระยะยาวของพนกังานรวมอยใูนสวนของกำไรหรอืขาดทนุแสดงไดดงันี้
(หนวย: พนับาท)

2556 2555
ตนทนุบรกิารในปจจบุนั 1,952 2,091
ตนทุนดอกเบี้ย 928 886
รวมคาใชจายที่รับรูในสวนของกำไรหรือขาดทุน 2,880 2,977
คาใชจายดังกลาวรับรูรวมอยูในคาใชจายในการขายและการบริหาร

       สมมตฐิานทีส่ำคญัในการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรประกนัภยั ณ วนัประเมนิสรปุไดดงันี้
2556 2555

   (รอยละตอป) (รอยละตอป)
อัตราคิดลด 3.45 3.45
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 2.48 2.48

จำนวนเงนิภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชนสำหรบัปปจจบุนัและสองปยอนหลงัแสดงไดดงันี้
                                                                         (หนวย: พันบาท)

ป 2556 ป 2555 ป 2554 ป 2553
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน 29,006 26,489 25,022 23,931

19. ทนุเรอืนหนุ
สำหรบัการออกหนุปนผลตามทีก่ลาวไวในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ 26 บรษิทัฯไดแจงการเพิม่ทนุเรยีกชำระ

แลวจาก 487 ลานบาท (จำนวน 97 ลานหนุ มลูคาตราไวหนุละ 5 บาท) เปน 500 ลานบาท (จำนวน 100 ลานหนุ มลูคาตราไว
หนุละ 5 บาท) กบักระทรวงพาณชิยแลวเมือ่วนัที ่15 พฤษภาคม 2555

20. สำรองตามกฎหมาย
ภายใตบทบญัญตัขิองมาตรา 116 แหงพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัฯตองจดัสรรกำไรสทุธิ

ประจำปสวนหนึง่ไวเปนทนุสำรองไมนอยกวารอยละ 5 ของกำไรสทุธปิระจำปหกัดวยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถาม)ี จนกวา
ทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนำไปจายเงิน
ปนผลได

21. คาใชจายตามลกัษณะ
รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สำคัญดังตอไปนี้

(หนวย: พนับาท)
     2556 2555

เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน 109,814 109,535
คาเสื่อมราคา 99,764 93,254
คาตัดจำหนาย 7,042 6,628
คาซอมแซมและบำรุงรักษา 35,605 35,639
คาไฟฟา 88,393 97,344
วตัถดุบิและวสัดสุิน้เปลอืงใชไป 1,077,479 1,434,977
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสำเร็จรูปและงานระหวางทำ 65,029 (3,606)



รายงานประจำป 2556

22. ภาษเีงนิได
คาใชจายภาษเีงนิไดสำหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สรปุไดดงันี้

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณของกำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช
สำหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงไดดงันี้ (หนวย: พนับาท)

2556 2555
(ปรบัปรงุใหม)

ขาดทุนทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล (96,734) (69,539)
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 20% 23%
ขาดทุนทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี (19,347) (15,994)
ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี - 1,052
ผลกระทบทางภาษสีำหรบัคาใชจายตองหาม 406 846
ผลกระทบทางภาษสีำหรบัคาใชจายทีม่สีทิธหิกัไดเพิม่ขึน้ (35) (5)
ขาดทนุทางภาษสีำหรบัปทีไ่มไดบนัทกึเปนสนิทรพัยภาษเีงนิได

รอการตดับญัชรีะหวางป 18,945 -
อืน่ๆ (110) 147
รายไดภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (141) (13,954)

(หนวย: พนับาท)
2556 2555

(ปรบัปรงุใหม)
ภาษีเงินไดปจจุบัน:
ภาษเีงนิไดนติบิคุคลสำหรบัป - -
ภาษเีงนิไดรอการตดับญัช:ี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางชั่วคราวและ

การกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว (141) (15,006)
ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี - 1,052
รายไดภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (141) (13,954)

สวนประกอบของสนิทรพัยภาษเีงนิไดรอการตดับญัชแีละหนีส้นิภาษเีงนิไดรอการตดับญัช ีประกอบดวยรายการดงัตอไปนี้
(หนวย: พนับาท)

งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555
(ปรบัปรงุใหม)

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผือ่หนีส้งสยัจะสญู 287 287 287
คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ 1,189 1,078 1,078
หนีส้นิตราสารอนพุนัธ 265 1,006 -
สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนกังาน 5,801 5,298 5,050
ขาดทนุทางภาษทีีย่งัไมไดใช 8,701 8,701 -

รวม 16,243 16,370 6,415
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

สนิทรพัยตราสารอนพุนัธ 1,516 301 5,242
สัญญาเชาทางการเงิน 20,660 22,143 21,201

รวม 22,176 22,444 26,443
สนิทรพัย (หนีส้นิ) ภาษเีงนิไดรอการตดับญัช ี- สทุธิ (5,933) (6,074) (20,028)



ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 เปน รอยละ
23 ในป 2555 และเปนรอยละ 20 ตั้งแตป 2556 เปนตนไป และในเดือนธันวาคม 2554 ไดมีพระราชกฤษฎีกาประกาศลด
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวสำหรับป 2555 - 2557 บริษัทฯไดสะทอนผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกลาวในการคำนวณภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามที่แสดงไวขางตนแลว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชจำนวน 95 ลานบาทที่บริษัทฯ ไมไดบันทึก
สนิทรพัยภาษเีงินไดรอการตดับญัช ี  เนือ่งจากบรษิทัฯพจิารณาแลวเหน็วา บรษิทัฯอาจไมมกีำไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอ
ทีจ่ะนำขาดทนุทางภาษทีีย่งัไมไดใชขางตนมาใชประโยชนได

23. การสงเสรมิการลงทนุ
บริษัทฯไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสำหรับกิจการผลิตอลูมิเนียมแผนและ

อลมูเินยีมแผนมวนตามบตัรสงเสรมิการลงทนุเลขที ่9041(2)/2556 เมือ่วนัที ่20 ธนัวาคม 2556 ภายใตเงือ่นไขทีก่ำหนดบาง
ประการ สิทธิพิเศษดังกลาวรวมถึงการยกเวนอากรขาเขาสำหรับเครื่องจักรและวัตถุดิบ และการไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 70 ของมูลคาเงินลงทุนเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยไมรวมราคาที่ดินและทุนหมุนเวียน เปนระยะเวลา 3 ปนับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการ
ประกอบกจิการนัน้ อยางไรกต็าม บรษิทัยงัไมเริม่มรีายไดจากการประกอบกจิการดงักลาวในปปจจบุนั

24. กำไรตอหนุขัน้พืน้ฐาน
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกำไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจำนวนของหุนสามัญที่ออกอยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยไดปรับจำนวนหุนสามัญเพื่อ
สะทอนผลกระทบของการออกหุนปนผลตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 26 และกำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
ของปกอนไดถกูคำนวณขึน้ใหม โดยถอืเสมอืนวาการออกหนุปนผลไดเกดิขึน้ตัง้แตวนัเริม่ตนของปแรกทีเ่สนอรายงาน

           2556 2555
(ปรบัปรงุใหม)

ขาดทนุสำหรบัป  (พนับาท) (96,593) (55,585)
จำนวนหนุสามญัถวัเฉลีย่ถวงน้ำหนกั (หนุ) 99,902,123  99,902,123
ขาดทนุตอหนุ (บาทตอหนุ) (0.97) (0.56)

25. ขอมลูทางการเงนิจำแนกตามสวนงาน
ขอมูลสวนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผูมีอำนาจตัดสินใจสูงสุดดานการ

ดำเนินงานไดรับและสอบทานอยางสม่ำเสมอเพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมิน
ผลการดำเนนิงานของสวนงาน ทัง้นีผ้มูอีำนาจตดัสนิใจสงูสดุดานการดำเนนิงานของบรษิทัคอื ประธานกรรมการบรษิทัฯ

บรษิทัฯดำเนนิธรุกจิหลกัในสวนงานดำเนนิงานทีร่ายงานเพยีงสวนงานเดยีว คอื การผลติและจดัจำหนายอลมูเินยีม
กึ่งสำเร็จรูป และดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานโดย
พิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับที่ใชในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการ
ดำเนนิงานและสนิทรพัยรวมในงบการเงนิ ดงันัน้ รายได กำไรจากการดำเนนิงาน และสนิทรพัยทีแ่สดงอยใูนงบการเงนิ จงึ
ถือเปนการรายงานตามสวนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตรแลว

ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ
ในป 2556 บรษิทัฯ มรีายไดจากลกูคารายใหญจำนวน 2 ราย เปนจำนวนเงนิ 845 ลานบาท และจำนวน 90 ลานบาท

(ป 2555: มรีายไดจากลกูคารายใหญจำนวน 2 ราย เปนจำนวนเงนิ 948 ลานบาท และจำนวน 118 ลานบาท)



26. เงินปนผลจาย
เงนิปนผล อนมุตัโิดย เงนิปนผลจาย เงนิปนผลจายตอหนุ

(พนับาท) (บาท)
เงินปนผลประจำป 2554 ทีป่ระชมุสามญัประจำปผถูอืหนุ

เมือ่วนัที ่27 เมษายน 2555
-  เงนิสดปนผล 19,494 0.200
-  หนุปนผล 2.4 ลานหนุ 12,182 0.125

รวมเงนิปนผลป 2555 31,676 0.325

27. ภาระผกูพนัและหนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้
27.1ภาระผูกพันรายจายฝายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีภาระผูกพันรายจายฝายทุนจำนวนเงินประมาณ 0.2 ลานเหรียญสหรัฐ
อเมรกิา จำนวน 5.2 ลานเยน และจำนวน 11.1 ลานบาท (2555: จำนวน 0.7 ลานเหรยีญสหรฐัอเมรกิาและจำนวน
9.2 ลานบาท) ทีเ่กีย่วของกบัการซือ้เครือ่งจกัร อปุกรณและงานกอสราง

27.2ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญารับความชวยเหลือทางเทคนิค
เมือ่วนัที ่27 ธนัวาคม 2549 บรษิทัฯไดทำสญัญารบัความชวยเหลอืทางเทคนคิกบับรษิทั มติซบูชิ ิอลมูนิัม่ จำกดั

(ผูถือหุนของบริษัทฯ) เพื่อรับการถายทอดความรูดานเทคนิคในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของ
ผลติภณัฑ รวมทัง้การผลติผลติภณัฑใหม เปนระยะเวลา 10 ป ซึง่ตามสญัญาดงักลาว บรษิทัฯจะตองชำระคาความ
ชวยเหลอืดงันี้
ก. คาสทิธเิบือ้งตนเปนจำนวนเงนิรวม 21 ลานเยน แบงชำระปละ 7 ลานเยนเปนระยะเวลา 3 ป ภายในป 2550 ถงึป

2552 เมือ่วนัที ่26 ธนัวาคม 2550 บรษิทัฯและบรษิทั มติซบูชิ ิอลมูนิัม่ จำกดั ไดมขีอตกลงเลือ่นการจายชำระคา
สิทธิเบื้องตนออกไปจนกวาจะไดตกลงตารางการจายชำระใหมเปนลายลักษณอักษร ซึ่งในปปจจุบันบริษัทดัง
กลาวไดเรียกชำระคาสิทธิเบื้องตนครบทั้งจำนวนแลว

ข. คาสทิธริายเดอืนเปนจำนวนเงนิ 0.5 ลานบาทตอเดอืน สำหรบัการสงวศิวกร 2 คนมาทำงานโดยไมรวมเงนิเดอืน
และสวสัดกิารอืน่ๆของวศิวกร

ค. คาสทิธติอเนือ่งชำระเปนรายไตรมาสในอตัรารอยละ 4.5 ถงึ 6 ของยอดขายผลติภณัฑใหมสทุธหิกัดวยตนทนุ
อลูมิเนียมอินกอทและคาใชจายในการจัดหาอลูมิเนียมอินกอท

27.3 การค้ำประกัน
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัฯมหีนงัสอืค้ำประกนัเพือ่ค้ำประกนัการใชไฟฟาซึง่ออกโดยธนาคารในนาม

บรษิทัฯเปนจำนวนเงนิประมาณ 9.8 ลานบาท (2555: จำนวน 16.6 ลานบาท)
28. เครือ่งมอืทางการเงนิ

28.1นโยบายการบรหิารความเสีย่ง
เครือ่งมอืทางการเงนิทีส่ำคญัของบรษิทัฯตามทีน่ยิามอยใูนมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่107 "การแสดงรายการ

และการเปดเผยขอมลูสำหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ" ประกอบดวย เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด ลกูหนีก้ารคา
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกยูมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ เจาหนีท้รสัตรซีทีส เงนิกยูมืระยะยาว และหนีส้นิตามสญัญาเชา
การเงนิ บรษิทัฯมคีวามเสีย่งทีเ่กีย่วของกบัเครือ่งมอืทางการเงนิดงักลาว และมนีโยบายการบรหิารความเสีย่งดงันี้ี้
ความเสีย่งดานการใหสนิเชือ่

บรษิทัฯมคีวามเสีย่งดานการใหสนิเชือ่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัลกูหนีก้ารคา ฝายบรหิารควบคมุความเสีย่งนีโ้ดยการ
กำหนดใหมนีโยบายและวธิกีารในการควบคมุสนิเชือ่ทีเ่หมาะสม ดงันัน้ บรษิทัฯจงึไมคาดวาจะไดรบัความเสยีหาย
ทีเ่ปนสาระสำคญัจากการใหสนิเชือ่ จำนวนเงนิสงูสดุทีบ่รษิทัฯอาจตองสญูเสยีจากการใหสนิเชือ่คอื มลูคาตามบญัชี
ของลกูหนีก้ารคาทีแ่สดงอยใูนงบแสดงฐานะการเงนิ
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บรษิทัฯมยีอดคงเหลอืของสนิทรพัยและหนีส้นิทางการเงนิทีเ่ปนสกลุเงนิตราตางประเทศ ดงันี้
สินทรัพยทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย              สกลุเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม
2556 2555 2556 2555 2556 2555
(ลาน) (ลาน) (ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา - 1 9 20 32.8136 30.6316
เยน - - 9 250 0.3130 0.3545
ยูโร - - - 2 45.0217 40.5563

บรษิทัฯมสีญัญาซือ้เงนิตราตางประเทศลวงหนาคงเหลอืดงันี้
ณ วนัที่ สกลุเงนิ จำนวนทีซ่ือ้ อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา วนัครบกำหนด มูลคายุติธรรม

31 ธนัวาคม ตามสญัญา  กำไร (ขาดทนุ)
(ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) (ลานบาท)

2556 เหรียญสหรัฐอเมริกา 7 30.31 - 32.61 มกราคม ถงึ 7.6
พฤษภาคม 2557

2555 เหรียญสหรัฐอเมริกา 11 30.78 - 31.75 มกราคม ถงึ (5.0)
เมษายน 2556

ความเสีย่งจากการผนัผวนของราคาวตัถดุบิ
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบเนื่องจากบริษัทฯมีวัตถุดิบหลักในการผลิตเปน

อลมูเินยีมอนิกอทซึง่เปนสนิคาโภคภณัฑ ในการบรหิารความเสีย่งดงักลาว บรษิทัฯไดเขาทำสญัญาแลกเปลีย่นราคา
สนิคาโภคภณัฑ (Commodity Swap Agreement) ระยะสัน้กบัธนาคารพาณชิย บรษิทัฯมสีญัญาแลกเปลีย่นราคาสนิคา
โภคภณัฑคงเหลอืดงันี้

ณ วนัที ่31ธนัวาคม 2556
     สญัญาแลกเปลีย่นราคาสนิคาโภคภณัฑ จำนวน (ตนั) ครบกำหนด มลูคายตุธิรรมกำไร (ขาดทนุ)

(ลานบาท)
สัญญาแลกเปลี่ยนจากราคาลอยตัวเปนราคาคงที่ 500 มกราคม 2557 (1.3)

ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้
บรษิทัฯมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่ำคญัอนัเกีย่วเนือ่งกบัเงนิฝากธนาคาร เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกยูมื

ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ เจาหนีท้รสัตรซีทีส เงนิกยูมืระยะยาว และหนีส้นิตามสญัญาเชาการเงนิทีม่ดีอกเบีย้
รายละเอยีดของเงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกยูมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ /

เจาหนีท้รสัตรซีทีส เงนิกยูมืระยะยาว และหนีส้นิตามสญัญาเชาการเงนิไดแสดงไวในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ขอ 8, 14, 16 และ 17 ตามลำดบั
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น

บรษิทัฯมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตางประเทศเนือ่งจากบรษิทัฯมรีายการซือ้วตัถดุบิหลกัและ
ขายสนิคาเปนสกลุเงนิตราตางประเทศ บรษิทัฯไดตกลงทำสญัญาซือ้เงนิตราตางประเทศลวงหนา ซึง่สวนใหญมอีายุ
สญัญาไมเกนิหนึง่ปเพือ่ใชเปนเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่ง
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28.2  มลูคายตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิ
เนือ่งจากเครือ่งมอืทางการเงนิสวนใหญของบรษิทัฯจดัอยใูนประเภทระยะสัน้ เงนิกยูมืมอีตัราดอกเบีย้ใกลเคยีง

กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชี
ทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ

มลูคายตุธิรรม หมายถงึ จำนวนเงนิทีผ่ซูือ้และผขูายตกลงแลกเปลีย่นสนิทรพัยกนัหรอืจายชำระหนีส้นิใน
ขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน
ลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกำหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลคา
ยตุธิรรมจะกำหนดจากราคาตลาดลาสดุ หรอืกำหนดขึน้โดยใชเกณฑการวดัมลูคาทีเ่หมาะสม

29. การบรหิารจดัการทนุ
วตัถปุระสงคในการบรหิารจดัการทนุทีส่ำคญัของบรษิทัฯคอื การจดัใหมซีึง่โครงสรางทางการเงนิทีเ่หมาะสมเพือ่

สนบัสนนุการดำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯและเสรมิสรางมลูคาการถอืหนุใหกบัผถูอืหนุ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัฯ
มอีัตราสวนหนีส้นิตอทนุเทากบั 0.77:1 (2555: 0.94:1)

30. การอนมุตังิบการเงนิ
งบการเงนินีไ้ดรบัอนมุตัใิหออกโดยคณะกรรมการบรษิทัฯเมือ่วนัที ่26 กมุภาพนัธ 2557

ณ วนัที ่31ธนัวาคม 2555
       สญัญาแลกเปลีย่นราคาสนิคาโภคภณัฑ จำนวน (ตนั) ครบกำหนด มลูคายตุธิรรมกำไร (ขาดทนุ)

(ลานบาท)
สัญญาแลกเปลี่ยนจากราคาลอยตัวเปนราคาคงที่ 500 มกราคม ถงึ กมุภาพนัธ 2556 (1.6)
สัญญาแลกเปลี่ยนจากราคาคงที่เปนราคาลอยตัว 600 มกราคม 2556 1.9
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Report of Independent Auditor
To the Shareholders of Varopakorn Public Company Limited

I have audited the accompanying financial statements of Varopakorn Public Company Limited,
which comprise the statement of financial position as at 31 December 2013, and the related statements of
comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended, and a
summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management’s Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements

in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management
determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor’s Responsibility
My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I

conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. Those standards require that I
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and
disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or
error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s
preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the financial statements.

I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis
for my audit opinion.

Opinion
In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects,

the financial position of Varopakorn Public Company Limited as at 31 December 2013, and their financial
performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Emphasis of matters
I draw attention to Note 4 to the financial statements, during the current year, the Company

adopted Thai Accounting Standard 12 Income Taxes. Therefore, the Company has restated the prior
period’s financial statements, presented as comparative information, to reflect the change in accounting
policy resulting from the adoption of this accounting standard. My opinion is not qualified in respect of
this matter.

Supannee Triyanantakul
Certified Public Accountant (Thailand) No. 4498

EY Office Limited
(Formerly known as Ernst & Young Office Limited)
Bangkok: 26 February 2014
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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENTS OF POSITION
As at 31 December 2013

  (Unit : Baht)
As at As at As at

Note 31 December 2013 31 December 2012 1 January 2012
(Restated)

Assets
Current assets

Cash and cash equivalents 8 1,428,877 10,606,052 1,041,391
Trade and other receivables 7, 9 285,539,380 376,365,397 366,419,322
Inventories 10 407,908,744 670,938,504 539,810,892
Other current assets 11 27,584,687 36,937,861 54,985,886

Total current assets 722,461,688 1,094,847,814 962,257,491
Non-current assets

Deposit for purchases of machinery - 10,168,051 21,430,291
Property, plant and equipment 12  1,164,168,174  1,163,722,909 1,135,903,480
Intangible assets 13 8,863,867  7,332,182 5,182,218
Other non-current assets 945,318 976,500 859,500

Total non-current assets 1,173,977,359 1,182,199,642 1,163,375,489
Total assets 1,896,439,047 2,277,047,456 2,125,632,980
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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENTS OF POSITION (Continued)
As at 31 December 2013

  (Unit : Baht)
As at As at As at

Note 31 December 2013 31 December 2012 1 January 2012
(Restated)

Liabilities and shareholders' equity
Current liabilities

Bank overdrafts and short-term loans
from financial institutions 14 217,643,549 124,380,282 83,196,804

Accounts payable - trust receipts 14 334,702,768 685,732,846 518,113,449
Trade and other payables 7, 15 92,454,601 174,007,246 101,557,914
Current portion of long-term loans 16 39,800,000 75,400,000 32,400,000
Current portion of liabilities

under finance lease agreements 17 1,436,066 2,152,154 14,836,294
Other current liabilities 2,633,333 6,853,017 1,886,256

Total current liabilities 688,670,317 1,068,525,545 751,990,717
Non-current liabilities

Long-term loans, net of current portion 16 98,700,000 3,800,000  79,200,000
Liabilities under finance lease agreements,

net of current portion 17 96,965 1,533,031 3,687,855
Provision for long-term employee benefits 18 29,006,021 26,489,385 25,021,628
Deferred tax liabilities 22 5,933,277 6,074,099 20,027,994

Total non-current liabilities 133,736,263 37,896,515 127,937,477
Total liabilities 822,406,580 1,106,422,060 879,928,194



รายงานประจำป 2556

VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENTS OF POSITION (Continued)
As at 31 December 2013

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

  (Unit : Baht)
As at As at As at

Note 31 December 2013 31 December 2012 1 January 2012
(Restated)

Shareholders' equity
Share capital

Registered
100,000,000 ordinary shares of Baht 5 each 500,000,000 500,000,000 500,000,000

Issued and fully paid
99,902,123 ordinary shares of Baht 5 each
(2011: 97,465,680 ordinary
      shares of Baht 5 each) 19 499,510,615 499,510,615 487,328,400

Premium on ordinary shares 374,400,000 374,400,000 374,400,000
Retained earnings

Appropriated - statutory reserve 20 50,000,000 50,000,000 50,000,000
Unappropriated 150,121,852 246,714,781 333,976,386

Total shareholders' equity 1,074,032,467 1,170,625,396 1,245,704,786
Total liabilities and shareholders' equity 1,896,439,047 2,277,047,456 2,125,632,980
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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
For the years ended 31 December 2013

                        (Unit : Baht)
Note 2013 2012

(Restated)
Profit and loss
Revenues

Sales 7     1,433,080,180  1,787,707,394
Other income

Gain on exchange  20,161,244 -
Gain on commodity swap agreements   -  5,000,755
Others   4,494,930 2,661,146

Total revenues  1,457,736,354 1,795,369,295
Expenses

Cost of sales   1,462,988,630 1,772,749,882
Selling expenses  9,754,663 13,321,550
Administrative expenses   60,276,337 60,314,297
Loss on exchange     - 1,569,913
Loss on commodity swap agreements  3,038,740 -

Total expenses   1,536,058,370 1,847,955,642
Loss before finance cost and tax incomes (78,322,016)  (52,586,347)
Finance cost  (18,411,735)  (16,952,806)
Loss before tax incomes  (96,733,751) (69,539,153)
Tax incomes 22 140,822 13,953,895
Loss for the year  (96,592,929)  (55,585,258)

Other comprehensive income for the year  - -

Total comprehensive income for the year   (96,592,929) (55,585,258)

Basic earnings per share 24
Net loss  (0.97)  (0.56)
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VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY
For the year ended 31 December 2013

    (Unit : Baht)

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Retained earnings
 Issued and paid-up  Premium on  Appropriated -Note

share capital ordinary shares  statutory reserve  Unappropriated Total

Balance as at 31 December 2011 - as previously reported 487,328,400 374,400,000 50,000,000 354,004,380 1,265,732,780
Cumulative effect of change in accounting policy for

deferred tax accounting (Note 4) - - -  (20,027,994) (20,027,994)
Balance as at 31 December 2011 - as restated 487,328,400 374,400,000 50,000,000 333,976,386 1,245,704,786
Total comprehensive income for the year - - -  (55,585,258)  (55,585,258)
Dividend paid (Note 26)

Cash dividend - - - (19,494,132) (19,494,132)
Stock dividend 12,182,215 - - (12,182,215) -

Balance as at 31 December 2012 499,510,615 374,400,000 50,000,000 246,714,781 1,170,625,396

Balance as at 31 December 2012 - as previously reported 499,510,615 374,400,000 50,000,000 252,788,880 1,176,699,495
Cumulative effect of change in accounting policy for

deferred tax accounting (Note 4) - - - (6,074,099) (6,074,099)
Balance as at 31 December 2012 - as restated 499,510,615 374,400,000 50,000,000 246,714,781 1,170,625,396
Total comprehensive income for the year - - - (96,592,929) (96,592,929)
Balance as at 31 December 2013 499,510,615 374,400,000 50,000,000 150,121,852 1,074,032,467
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VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
CASH FLOW STATEMENTS
For the years ended 31 December 2013

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

(Unit: Baht)
2013 2012

Cash flows from operating activities
Loss before tax (96,733,751) (69,539,153)
Adjustments to reconcile loss before tax to net cash

 provided by (paid from) operating activities
Depreciation and amortisation  107,062,766 99,882,533
Write-off machinery and equipment - 1
Reduction of inventory to net realisable value 551,197  -
(Gain) loss on sales of machinery and equipment 472,176 (65,282)
Unrealised exchange (gain) loss 3,597,117 (1,238,426)
Unrealised (gain) loss on commodity swap agreements 1,322,651 (1,506,227)
Interest expenses 18,265,950 16,453,803
Amortisation of deferred interest
     under finance lease agreements 145,786 499,003
Provision for long-term employee benefits 2,879,936 2,978,070

Profit from operating activities before changes
 in operating assets and liabilities 37,563,828 47,464,322

Operating assets (increase) decrease
Trade and other receivables 90,849,074 (9,969,838)
Inventories 256,372,933 (137,101,367)
Other current assets 12,901,768 13,388,332
Other non-current assets 31,182 (117,000)

Operating liabilities increase (decrease)
 Trade and other payables (81,017,659)  72,668,973
Other current liabilities (5,542,335) (65,038)
 Other non-current liabilities (363,300) (1,510,313)

Cash flows from (used in) operating activities 310,795,491 (15,241,929)
Cash paid for interest expenses (18,572,254) (16,689,931)
Cash receipt from income tax 3,773,540 6,165,920

Net cash flows from (used in) operating activities 295,996,777 (25,765,940)
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VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
CASH FLOW STATEMENTS  (Continued)
For the years ended 31 December 2013

The  accompanying notes are an integral part of financial statements.

(Unit: Baht)
2013 2012

Cash flows from investing activities
Increase in deposit for purchases of machinery - (10,168,051)
Acquisition of machinery and equipment (91,323,385) (99,206,276)
Proceed from sales of machinery and equipment 921,916 65,346
Acquisition of intangible assets (2,894,095) (3,053,642)

Net cash flows used in investing activities (93,295,564) (112,362,623)

Cash flows from financing activities
Increase in bank overdrafts and short-term loans

from financial institutions 93,263,267 41,183,478
Increase (decrease) in accounts payable - trust receipts (362,143,715) 173,741,845
Repayment of liabilities under finance lease agreements (2,297,940) (15,337,967)
Cash receipt from long-term loans 100,700,000 -
Repayment of long-term loans (41,400,000) (32,400,000)
Dividend paid - (19,494,132)

Net cash flows from (used in) financing activities (211,878,388) 147,693,224
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents (9,177,175) 9,564,661
Cash and cash equivalents at beginning of year 10,606,052 1,041,391
Cash and cash equivalents at end of year 1,428,877 10,606,052

Supplemental cash flows information
Non-cash items

Stock dividend - 12,182,215
Transfer of deposit to machinery and equipment 10,168,051 21,430,291
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VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For the years ended 31 December 2013

1. GENERAL INFORMATION
Varopakorn Public Company Limited ("the Company") is a public company incorporated and domiciled in Thailand.

The Company is principally engaged in the manufacture and distribution of semi-finished aluminium products and its
registered address is 181 Soi Amorn, Nanglinchee Road, Yannawa, Bangkok. Its factory is located at 274 Moo 4, Sukhumvit
Road Km. 41.5, Tumbol Bangpoo-Mai, Amphur Muang, Samutprakarn.
2. BASIS OF PREPARATION

The financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards enunciated under the
Accounting Profession Act B.E. 2547 and their presentation has been made in compliance with the stipulations of the Notification
of the Department of Business Development dated 28 September 2011, issued under the Accounting Act B.E. 2543.

The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of the Company. The financial
statements in English language have been translated from the Thai language financial statements.

The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise disclosed in the accounting
policies.
3. NEW ACCOUNTING STANDARDS

Below is a summary of accounting standards that became effective in the current accounting year and those that will
become effective in the future.

(a) Accounting standards that became effective in the current accounting year
Accounting standards:

TAS 12 Income Taxes
TAS 20 (revised 2009) Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
TAS 21 (revised 2009) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

Financial Reporting Standard:
TFRS 8 Operating Segments

Accounting Standard Interpretations:
TSIC 10 Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities
TSIC 21 Income Taxes - Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets
TSIC 25 Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders

        Accounting Treatment Guidance for Transfers of Financial Assets
These accounting standards, financial reporting standard, accounting standard interpretations and accounting treatment

guidance do not have any significant impact on the financial statements, except for the following accounting standard.
TAS 12 Income Taxes
This accounting standard requires an entity to identify temporary differences between the carrying amount of an asset

or liability in the statement of financial position and its tax base and recognise the tax effects as deferred tax assets or
liabilities subjecting to certain recognition criteria. The Company has changed this accounting policy in this current period
and restated the prior year's financial statements, presented as comparative information, as though the Company had
initially recognised the tax effects as deferred tax assets or liabilities. The cumulative effect of this change in accounting
policy has been presented in Note 4 to the financial statements.
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(b) Accounting standards that will become effective in the future
Accounting Standards: Effective date

TAS 1 (revised 2012) Presentation of Financial Statements 1 January 2014
TAS 7 (revised 2012) Statement of Cash Flows 1 January 2014
TAS 12 (revised 2012) Income Taxes 1 January 2014
TAS 17 (revised 2012) Leases 1 January 2014
TAS 18 (revised 2012) Revenue 1 January 2014
TAS 19 (revised 2012) Employee Benefits 1 January 2014
TAS 21 (revised 2012) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates 1 January 2014
TAS 24 (revised 2012) Related Party Disclosures 1 January 2014
TAS 28 (revised 2012) Investments in Associates 1 January 2014
TAS 31 (revised 2012) Interests in Joint Ventures 1 January 2014
TAS 34 (revised 2012) Interim Financial Reporting 1 January 2014
TAS 36 (revised 2012) Impairment of Assets 1 January 2014
TAS 38 (revised 2012) Intangible Assets 1 January 2014

Financial Reporting Standards:
TFRS 2 (revised 2012) Share-based Payment 1 January 2014
TFRS 3 (revised 2012) Business Combinations 1 January 2014
TFRS 4 Insurance Contracts 1 January 2016
TFRS 5 (revised 2012) Non-current Assets Held for Sale 1 January 2014

and Discontinued Operations
TFRS 8 (revised 2012) Operating Segments 1 January 2014

Accounting Standard Interpretations:
TSIC 15 Operating Leases - Incentives 1 January 2014
TSIC 27 Evaluating the Substance of Transactions Involving 1 January 2014

the Legal Form of a Lease
TSIC 29 Service Concession Arrangements: Disclosures 1 January 2014
TSIC 32 Intangible Assets - Web Site Costs 1 January 2014

Financial Reporting Standard Interpretations:
TFRIC 1 Changes in Existing Decommissioning, Restoration 1 January 2014

and Similar Liabilities
TFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a Lease 1 January 2014
TFRIC 5 Rights to Interests arising from Decommissioning, 1 January 2014

Restoration and Environmental Rehabilitation Funds
TFRIC 7 Applying the Restatement Approach under TAS 29 1 January 2014

Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
TFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment 1 January 2014
TFRIC 12 Service Concession Arrangements 1 January 2014
TFRIC 13 Customer Loyalty Programmes 1 January 2014
TFRIC 17 Distributions of Non-cash Assets to Owners 1 January 2014
TFRIC 18 Transfers of Assets from Customers 1 January 2014

The management of the Company has assessed the effect of the above financial reporting standard, accounting
standard interpretation and financial reporting standard interpretations and believes that they are not relevant to the
business of the Company or do not have any significant impact on the financial statements.
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5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
5.1 Revenue recognition

Sales of goods are recognised when the significant risks and rewards of ownership of the goods have passed
to the buyer. Sales are the invoiced value, excluding value added tax, of goods supplied after deducting discounts
and allowances.

5.2 Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents consist of cash in hand and at banks, and all highly liquid investments with an

original maturity of three months or less and not subject to withdrawal restrictions.
5.3 Trade accounts receivable

Trade accounts receivable are stated at the net realisable value. Allowance for doubtful accounts is provided for
the estimated losses that may be incurred in collection of receivables. The allowance is generally based on collection
experiences and analysis of debt aging.

5.4 Inventories
Finished goods and work in process are valued at the lower of cost (first-in, first-out basis and average cost basis)

and net realisable value. Such cost includes all production costs and attributable factory overheads.
Raw materials, factory supplies and spare parts are valued at the lower of cost (first-in, first-out basis) and net

realisable value and are charged to production costs whenever consumed.
5.5 Property, plant and equipment / Depreciation

Land is stated at cost. Buildings and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and
allowance for loss on impairment of assets (if any).

4. CUMULATIVE EFFECT OF CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES DUE TO THE ADOPTION OF
NEW ACCOUNTING STANDARD
During the current year, the Company made the changes described in Note 3 to the financial statements to its significant

accounting policies, as a result of the adoption of Thai Accounting Standard 12 Income Taxes. The cumulative effect of the
changes in the accounting policies has been separately presented in the statements of changes in shareholders' equity.

The amounts of adjustments affecting the statements of financial position and the statements of comprehensive income
are summarised below.

(Unit: Thousand Baht)
As at As at As at

31 December 2013 31 December 2012 1 January 2012
Statements of financial position
Increase in deferred tax liabilities 5,933 6,074 20,028
Decrease in unappropriated retained earnings 5,933 6,074 20,028

(Unit: Thousand Baht)
For the year ended For the year ended
31 December 2013 31 December 2012

Statements of comprehensive income
Profit or loss:
Increase in tax income 141 13,954
Increase in basic earnings per share (Baht) 0.0014 0.1397
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Depreciation of buildings and equipment is calculated by reference to their costs on the straight-line basis
over the following estimated useful lives.

Factory buildings - 20 years
Machinery and factory equipment - 10 - 20 years
Furniture and office equipment - 3 - 5 years
Motor vehicles - 10 years

Depreciation is included in determining income.
No depreciation is provided on land and construction in progress and machinery under installation.
An item of property, plant and equipment is derecognised upon disposal or when no future economic

benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on disposal of an asset is included in profit
or loss when the asset is derecognised.

5.6 Borrowing costs
Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that necessarily

takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalised as part of the cost of the
respective assets. All other borrowing costs are expensed in the period they are incurred. Borrowing costs consist
of interest and other costs that an entity incurs in connection with the borrowing of funds.

5.7 Intangible assets
Intangible assets are recognised at cost. Following the initial recognition, intangible assets are carried at

cost less accumulated amortisation and any allowance for impairment losses (if any).
Intangible assets with finite lives are amortised on a systematic basis over the economic useful life and

tested for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation
period and the amortisation method of such intangible assets are reviewed at least at each financial year end. The
amortisation expense is charged to profit or loss.

The intangible assets with finite useful lives are listed below.
Estimated useful lives

Royalty fee - 10 years
Computer software - 10 years

5.8 Related party transactions
Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the Company, whether

directly or indirectly, or which are under common control with the Company.
They also include associated companies and individuals which directly or indirectly own a voting interest

in the Company that gives them significant influence over the Company, key management personnel, directors
and officers with authority in the planning and direction of the Company's operations.

5.9 Long-term lease agreements
Leases of machinery and motor vehicles which transfer substantially all the risks and rewards of ownership

are classified as finance leases. Finance leases are capitalised at the lower of the fair value of the leased assets and
the present value of the minimum lease payments. The outstanding rental obligations, net of finance charges, are
included in other long-term payables, while the interest element is charged to profit or loss over the lease period.
The asset acquired under finance leases is depreciated over the useful life of the asset.

Operating lease payments are recognised as an expense in profit or loss on a straight line basis over the lease
term.
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5.10 Foreign currencies
The financial statements are presented in Baht, which is also the Company's functional currency.
Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the date of the

transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Baht at the
exchange rate ruling at the end of reporting period.

Gains and losses on exchange are included in determining income.
5.11 Impairment of assets

At the end of each reporting period, the Company performs impairment reviews in respect of the property,
plant and equipment and other intangible assets whenever events or changes in circumstances indicate that an
asset may be impaired. An impairment loss is recognised when the recoverable amount of an asset, which is the
higher of the asset's fair value less costs to sell and its value in use, is less than the carrying amount.

An impairment loss is recognised in profit or loss.
5.12 Employee benefits

Short-term employee benefits
Salaries, wages, bonuses, contributions to the social security fund and other benefits are recognised as

expenses when incurred.
Post-employment benefits (Defined benefit plans)

The Company has obligations in respect of the severance payments it must make to employees upon
retirement under labor law and other employee benefit plan. The Company treats these severance payment
obligations as a defined benefit plan.

The obligation under the defined benefit plan is determined by a professionally qualified independent
actuary, using the projected unit credit method.

5.13 Income tax
Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and deferred tax.

Current tax
Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the taxation authorities,

based on taxable profits determined in accordance with tax legislation.
Deferred tax

Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and
their carrying amounts at the end of each reporting period, using the tax rates enacted at the end of the reporting
period.

The Company recognises deferred tax liabilities for all taxable temporary differences while they recognise
deferred tax assets for all deductible temporary differences and tax losses carried forward to the extent that it is
probable that future taxable profit will be available against which such deductible temporary differences and tax
losses carried forward can be utilised.

At each reporting date, the Company reviews and reduces the carrying amount of deferred tax assets to the
extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred
tax asset to be utilised.

The Company records deferred tax directly to shareholders' equity if the tax relates to items that are
recorded directly to shareholders' equity.
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6. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS AND ESTIMATES
The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles at times requires

management to make subjective judgments and estimates regarding matters that are inherently uncertain. These judgments
and estimates affect reported amounts and disclosures and actual results could differ from these estimates. Significant
judgments and estimates are as follows:

Net realisable value of inventories
The management uses judgment to estimate the net realisable value of inventories taking into consideration the

fluctuation of price or cost directly relating to events occurring after the reporting date.
Property, plant and equipment/Depreciation
In determining depreciation of plant and equipment, the management is required to make estimates of the useful lives

and residual values of the Company's plant and equipment and to review estimate useful lives and residual values when
there are any changes.

In addition, the management is required to review property, plant and equipment for impairment on a periodical basis
and record impairment losses in the period when it is determined that their recoverable amount is lower than the carrying
amount. This requires judgments regarding forecast of future revenues and expenses relating to the assets subject to the
review.

Deferred tax assets
Deferred tax assets are recognised for deductible temporary differences and unused tax losses to the extent that it is

probable that taxable profit will be available against which the temporary differences and losses can be utilised. Significant
management judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognised, based upon the
likely timing and level of estimate future taxable profits.

Post-employment benefits under defined benefit plans
The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques. Such determination is made

based on various assumptions, including discount rate, future salary increase rate, mortality rate and staff turnover rate.

5.14 Derivatives
Forward exchange contracts

The Company enters into forward exchange contracts to reduce its exposure to exchange rate risk. The
Company records such forward exchange contracts at fair value. Unrealised gain or loss from such contracts are
recognised in profit or loss.
Commodity swap agreements

The Company enters into commodity swap agreements to reduce its exposure to price of commodity risk.
The Company records the commodity swap agreements with banks at fair value. Unrealised gain or loss from
such agreements are recognised in profit or loss.

7. RELATED PARTY TRANSACTIONS
During the years, the Company had significant business transactions with related parties. Such transactions, which are

summarised below, arose in the ordinary course of business and were concluded on commercial terms and bases agreed
upon between the Company and those related parties.
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         (Unit: Thousand Baht)
Note        2013 2012

Trade and other receivables - related parties 9
Related companies (related by shareholders) 154,887 205,135
Related companies (related by directors) 9,651 12,358

Total trade and other receivables - related parties 164,538 217,493
Trade and other payables - related parties 15

Related companies (related by shareholders) 4,021 87,705
Related companies (related by directors) 56 -

Total trade and other payables - related parties 4,077 87,705

Directors and management's benefits
During the year ended 31 December 2013 and 2012, the Company had employee benefit expenses of their

directors and management as below.
                     (Unit: Million Baht)

                2013 2012
Short-term employee benefits 15 16
Post-employment benefits 1 1
Total 16 17

8. CASH AND CASH EQUIVALENTS
                  (Unit: Thousand Baht)
                2013 2012

Cash 114 110
Bank deposits 1,315 10,496
Total 1,429 10,606
As at 31 December 2013, bank deposits in saving accounts carried interests between  0.50 and 0.63 percent per annum

(2012: between 0.62 and 0.75 percent per annum).

(Unit: Million Baht)
Transactions with related companies 2013 2012      Pricing policy
Sales of goods 897 1,048 Cost plus margin
Purchases of raw material 53 94 At an agreed price
Purchases of supplies 8 11 With reference to market price
Technical assistance fee 4 5 As per agreement
Running royalty 2 1 At an agreed price

On 27 December 2006, the Company entered into a 10-year distribution agreement with related companies for the
distribution of products to Japanese customers. Commercial terms are as stipulated in the agreement. In addition, the
Company entered into a technical assistance agreement with Mitsubishi Aluminum Company Limited (a shareholder of the
Company), as discussed in Note 27.2 to the financial statements.

The balances of the accounts as at 31 December 2013 and 2012 between the Company and those related parties
are as follows:
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Trade receivables - unrelated parties
Not yet due 82,931 99,687
Past due

Up to 3 months 37,624 52,932
3 - 6 months 29 1,519
6 - 12 months - 2,371
Over 12 months 1,474 1,874

Total 122,058 158,383
Less: Allowance for doubtful accounts (1,437) (1,437)
Total trade receivables - unrelated parties, net 120,621 156,946
Total trade receivables - net 285,159 374,439
Other receivables 380 1,926
Total trade and other receivables - net 285,539 376,365

10. INVENTORIES
(Unit: Thousand Baht)

               Cost Reduce cost to             Inventories - netnet realisable value
   2013 2012 2013 2012 2013 2012

Finished goods 34,369 47,130 - - 34,369 47,130
Work in process 214,530 266,799 - - 214,530 266,799
Raw materials 29,557 148,622 - - 29,557 148,622
Spare parts and factory supplies 89,324 98,654 (5,943) (5,392) 83,381 93,262
Goods in transit 46,071 115,126 - - 46,071 115,126
Total 413,851 676,331 (5,943) (5,392) 407,908 670,939

9. TRADE AND OTHER RECEIVABLES
The balances of trade accounts receivable as at 31 December 2013 and 2012, aged on the basis of due dates, are

summarised below.
  (Unit: Thousand Baht)

      2013 2012
Trade receivables - related parties

Not yet due 157,082 207,906
Past due

up to 3 months 7,456 9,587
Total trade receivables - related parties, net 164,538 217,493
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11. OTHER CURRENT ASSETS
                 (Unit: Thousand Baht)
          2013 2012

Input tax refundable 15,099 24,392
Corporate income tax refundable 2 4,033
Derivative assets 7,579 1,506
Others 4,905 7,007
Total other current assets 27,585 36,938

Cost:
1 January 2012 40,312 147,337 2,297,658 14,917 25,804 6,844 2,532,872
Additions - 200 10,718 1,979 267 107,472 120,636
Disposals / Written off - - (243) (1,433) - - (1,676)
Transfers - 4,236 109,191 - - (113,427) -
Capitalised interest - - - - - 438 438
31 December 2012 40,312 151,773 2,417,324 15,463 26,071 1,327 2,652,270
Additions - - 17,690 964 - 82,838 101,492
Disposals / Written off - - (2,300) - (1,238) - (3,538)
Transfers - 6,805 58,390 - - (65,195) -
Capitalised interest - - - - - 112 112
31 December 2013 40,312 158,578 2,491,104 16,427 24,833 19,082 2,750,336
Accumulated depreciation:
1 January 2012 - 84,213 1,287,314 13,563 11,879 - 1,396,969
Depreciation for the year - 5,367 84,809 918 2,160 - 93,254
Depreciation on
     disposals/ written off - - (243) (1,433) - - (1,676)
31 December 2012 - 89,580 1,371,880 13,048 14,039 - 1,488,547
Depreciation for the year - 5,495 91,195 988 2,086 - 99,764
Depreciation on
     disposals/ written off - - (1,140) - (1,003) - (2,143)
31 December 2013 - 95,075 1,461,935 14,036 15,122 - 1,586,168
Net book value:
As at 31 December 2012 40,312 62,193 1,045,444 2,415 12,032 1,327 1,163,723
As at 31 December 2013 40,312 63,503 1,029,169 2,391 9,711 19,082 1,164,168
Depreciation for the year
2012 (Baht 90 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses) 93
2013 (Baht 97 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses) 100

As at 31 December 2013, the Company had balance of new machineries of approximately Baht 62 million (2012:
Baht 83 million). Installation of the machinery has been financed with a loan from a financial institution and borrowing costs
totaling approximately Baht 0.1 million (2012: Baht 0.4 million) were capitalised during the year ended 31 December 2013.
The weighted average rate used to determine the amount of borrowing costs eligible for capitalisation was 1% (2012: 1%).

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
Machinery and Furniture and  in progress and

Factory factory office Motor  machinery under
Land buildings equipment equipment vehicles   installation Total

(Unit: Thousand Baht)
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As at 31 December 2013, the Company has machineries, motor vehicles and equipments acquired under finance
lease agreements, with net book value amounting to approximately Baht 6 million (2012: Baht 10 million).

As at 31 December 2013, certain building, machinery and equipment items have been fully depreciated but are still
in use. The gross carrying amount (before deducting accumulated depreciation) of those assets amounted to approximately
Baht 923 million (2012: Baht 895 million).

The Company has mortgaged land with structures thereon and part of its machinery, with a total net book value
as at 31 December 2013 amounting to approximately Baht 675 million (2012: Baht 636 million) to secure short-term loans,
long-term loans and credit facilities from financial institutions.

Under a Memorandum of Understanding between the Company and the Department of Industrial Works, Ministry
of Industry, dated 27 June 2007, as part of a model project for high-performance industrial furnace in the aluminum
industry, the Company was allowed to use 3 machines with equipment, for a period of 10 years commencing from 27 June
2007. The Company has various duties under the terms of the Memorandum of Understanding, including that the Company
is to pay project expenses incurred, such as transportation, installation and maintenance costs of the machines with equipment,
and technology seminar and potential costs of damage. The Company began running such machines with equipment in the
fourth quarter of 2009.

The Company was allowed to use these 3 machines with equipment free of charge because this is a model project,
in order to help save energy. Therefore the Company does not record any values in the financial statements, except for the
costs that are borne by the Company.

13. INTANGIBLE ASSETS
The net book value of intangible assets as at 31 December 2013 and 2012 is presented below.

      (Unit: Thousand Baht)
Royalty fee Computer software Total

As at 31 December 2012
Cost 5,524 2,966 8,490
Less:  Accumulated amortisation (310) (848) (1,158)
Net book value 5,214 2,118 7,332
As at 31 December 2013
Cost 7,735 3,215 10,950
Less:  Accumulated amortisation (863) (1,223) (2,086)
Net book value 6,872 1,992 8,864

A reconciliation of the net book value of intangible assets for the years 2013 and 2012 is presented below.
       (Unit: Thousand Baht)

       2013 2012
Net book value at beginning of year 7,332 5,182
Acquisition of computer software 257 167
Royalty fee 2,211 2,637
Amortisation (936) (654)
Net book value at end of year 8,864 7,332
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14. BANK OVERDRAFTS AND SHORT-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS /ACCOUNTS
PAYABLE - TRUST RECEIPTS

         (Unit: Thousand Baht)
        2013 2012

Bank overdrafts 7,644 4,380
Short-term loans from financial institutions 210,000 120,000
Total 217,644 124,380
Bank overdrafts carry interest at the rate of MOR or market rates per annum. Short-term loans from financial

institutions carry interest at the rate of 3.20% - 3.65% per annum. Accounts payable - trust receipts carry interest at the rate
of the rate of LIBOR / SIBOR plus a fixed rate or market rates per annum.

Credit facilities obtained from financial institutions are secured by the mortgage of the Company's land with
structures thereon and part of its machinery, as discussed in Note 12 to the financial statements.

16. LONG-TERM LOANS          (Unit: Thousand Baht)
Interest rateLoan (%)                        Repayment schedule 2013 2012

   1 4.5% Monthly installments of Baht 1.2 million 3,800 18,200
commencing from October 2009
within 54 months

   2 3M THBFIX Monthly installments of Baht 1.5 million 43,000 61,000
+1.75% commencing from July 2011

within 59 months
   3 3M THBFIX Monthly installments of Baht 1.5 million 91,700 -

+1.75% commencing from July 2013
within 68 months

Total 138,500 79,200
Less: Current portion (39,800) (75,400)
Long-term loans, net of current portion 98,700 3,800

Long-term loans are secured by the mortgage of its part of its machinery as discussed in Note 12 to the financial statements.
The loan agreements contain certain covenants as specified in the agreements that, among other things, require the Company to

maintain debt to equity, debt service coverage ratio, and interest coverage ratio according to the agreements. As at 31 December 2013
and 2012, the Company could not maintain debt service coverage ratio and interest coverage ratio as required in the loan agreement
no.2 and no.3. Therefore, in accordance with Thai Financial Reporting Standards, the Company presented the outstanding balance of
such long-term loan as the current portion as at 31 December 2012. However, in December 2013, the Company has already received
the waive letter for the covenants from the Bank, hence; there is no reclassification of the outstanding balance as at 31 December 2013.

15. TRADE AND OTHER PAYABLES          (Unit: Thousand Baht)
           2013 2012

Trade payables - related parties 287 83,821
Trade payables - unrelated parties 65,295 66,513
Other payables - related parties 3,790 3,884
Other payables - unrelated parties 808 1,181
Other payables for purchase of machineries 9,165 3,596
Accrued expenses 13,110 15,012
Total trade and other payables 92,455 174,007
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17. LIABILITIES UNDER FINANCE LEASE AGREEMENTS
         (Unit: Thousand Baht)

          2013          2012
Liabilities under finance lease agreements 1,581 3,879
Less: Deferred interest (48) (194)
Total 1,533 3,685
Less: Portion due within one year (1,436) (2,152)
Liabilities under finance lease agreements - net of current portion 97 1,533
The Company has entered into agreement to sell and lease back for machinery used in its production, which has

the characteristics of finance lease agreements. Under the agreements it is committed to pay rental fee on a monthly basis.
The terms of the agreements are generally 5 years.

The Company has entered into finance lease agreements with leasing companies for rental of machinery, motor
vehicle and equipment for use in its operation. Under the agreements it is committed to pay rental fee on a monthly basis.
The terms of the agreements are generally between 3 and 5 years.

The Company had the following minimum rental payment commitments under the finance lease agreements:

           (Unit: Thousand Baht)
        As at 31 December 2013

Less than 1 year 1-5 years Total
Future minimum lease payments 1,481 100 1,581
Less: Deferred interest (45) (3) (48)
Present value of future minimum lease payments 1,436 97 1,533

          (Unit: Thousand Baht)
        As at 31 December 2012

Less than 1 year 1-5 years Total
Future minimum lease payments 2,298 1,581 3,879
Less: Deferred interest (146) (48) (194)
Present value of future minimum lease payments 2,152 1,533 3,685

18. PROVISION FOR LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS
Provision for long-term employee benefits, which is compensations on employees' retirement, was as follows:

       (Unit: Thousand Baht)
2013 2012

Defined benefit obligation at beginning of year 26,489 25,022
Current service cost 1,952 2,091
Interest cost 928 886
Benefits paid during the year (363) (1,510)
Defined benefit obligation at end of year 29,006 26,489
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Long-term employee benefit expenses included in the profit or loss was as follows:
        (Unit: Thousand Baht)

2013 2012
Current service cost 1,952 2,091
Interest cost 928 886
Total expenses recognised in profit or loss 2,880 2,977
Such expenses are included in selling and administrative expenses

       Principal actuarial assumptions at the valuation date were as follows:
2013 2012

  (% per annum) (% per annum)
Discount rate 3.45 3.45
Future salary increase rate 2.48 2.48

Amounts of defined benefit obligation for the current and previous three periods are as follows:
                                                                 (Unit: Thousand Baht)

Year 2013 Year 2012 Year 2011 Year 2010
Defined benefit obligation 29,006 26,489 25,022 23,931

19. SHARE CAPITAL
For the distribution of the stock dividend discussed in Note 26 to the financial statements, the Company registered

the increase in its paid-up share capital from Baht 487 million (97 million ordinary shares of Baht 5 each) to Baht 500 million
(100 million ordinary shares of Baht 5 each), with the Ministry of Commerce on 15 May 2012.

20. STATUTORY RESERVE
Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to set aside to

a statutory reserve at least 5 percent of its net income after deducting accumulated deficit brought forward (if any), until the
reserve reaches 10 percent of the registered share capital. The statutory reserve is not available for dividend distribution.

21. EXPENSES BY NATURE
Significant expenses by nature are as follows:

      (Unit: Thousand Baht)
    2013 2012

Salary and wages and other employee benefits 109,814 109,535
Depreciation 99,764 93,254
Amortisation expenses 7,042 6,628
Repairs and maintenance expenses 35,605 35,639
Electricity 88,393 97,344
Raw materials and consumables used 1,077,479 1,434,977
Changes in inventories of finished goods and work in process 65,029 (3,606)
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22. INCOME TAX
Income tax expenses for the years ended 31 December 2013 and 2012 are made up as follows:

Reconciliation between income tax expenses and the product of accounting profit multiplied by the applicable tax rates
for the years ended 31 December 2013 and 2012

        (Unit: Thousand Baht)
2013 2012

(Restated)
Accounting loss before tax (96,734) (69,539)
Applicable tax rate 20% 23%
Accounting loss before tax multiplied by applicable tax rate (19,347) (15,994)
Effects of changes in the applicable tax rates - 1,052
Effects of non-deductible expenses 406 846
Effects of additional expense deductions allowed (35) (5)
Tax loss for the year which is not set up

for deferred tax asset during the year 18,945 -
Others (110) 147
Tax incomes reported in the statement of comprehensive income (141) (13,954)

        (Unit: Thousand Baht)
2013 2012

(Restated)
Current income tax:
Current income tax charge - -
Deferred tax:
Relating to origination and reversal of temporary differences (141) (15,006)
Effects of changes in the applicable tax rates - 1,052
Tax incomes reported in the statement of comprehensive income (141) (13,954)

The components of deferred tax assets and deferred tax liabilities are as follows:
(Unit: Thousand Baht)

As at As at As at
31 December 2013 31 December 2012 1 January 2012

(Restated)
Deferred tax assets

Allowance for doubtful accounts 287 287 287
Allowance for diminution in value of inventories 1,189 1,078 1,078
Derivative liabilities 265 1,006 -
Provision for long-term employee benefits 5,801 5,298 5,050
Unused tax loss 8,701 8,701 -

Total 16,243 16,370 6,415
Deferred tax liabilities

Derivative assets 1,516 301 5,242
Financial leases 20,660 22,143 21,201

Total 22,176 22,444 26,443
Deferred tax assets (liabilities) - net (5,933) (6,074) (20,028)
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In October 2011, the cabinet passed a resolution to reduce the corporate income tax rate from 30 percent to 23
percent in 2012, and then to 20 percent from 2013. In addition, in order to comply with the resolution of the cabinet, in
December 2011, the decreases in tax rates for 2012 - 2014 were enacted through a royal decree. The Company has reflected
the changes in the income tax rates in its deferred tax calculation, as presented above.

As at 31 December 2013 the Company has unused tax losses totaling Baht 95 million, on which deferred tax assets
have not been recognised as the Company believes future taxable profits may not be sufficient to allow utilisation of unused
tax losses.

23. PROMOTIONAL PRIVILEGES
The Company has received promotional privileges from the Board of Investment for the manufacture of aluminium

sheet product and aluminium rolled product, pursuant to the promotion certificate No. 9041 (2)/2556 issued on 20 December
2013. Subject to certain imposed conditions, the privileges include an exemption of import duty on imported machinery and
raw materials and an exemption of corporate income tax from such promoted operations, totaling not over 70 percent of the
investment amount for its manufacturing effective improvement, excluding the cost of land and working capital, for a
period of 3 years from the date the promoted operations commenced generating revenues. However, the Company has not
yet generated revenue from such promoted operations in the current year.

24. BASIC EARNINGS PER SHARE
Basic earnings per share is calculated by dividing the profit (loss) for the year attributable to equity holders of the

Company (excluding other comprehensive income) by the number of ordinary shares in issue as at the balance sheet date,
after adjusting the number of ordinary shares to reflect the impact of the stock dividend as discussed in Note 26 to the
financial statements. The prior year's basic earnings per share has been recalculated as if the stock dividend had been
distributed at the beginning of the earliest year reported.

          2013 2012
(Restated)

Loss for the year (Thousand Baht) (96,593) (55,585)
Weighted average number of ordinary shares (shares) 99,902,123  99,902,123
Loss per share (Baht per share) (0.97) (0.56)

25. SEGMENT INFORMATION
Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports that are regularly

reviewed by the chief operating decision maker in order to make decisions about the allocation of resources to the segment
and assess its performance. The chief operating decision maker has been identified as Chairman of the Board.

The Company is principally engaged in the manufacture and distribution of semi-finished aluminium products. Its
operations are carried on only in Thailand. Segment performance is measured based on operating profit or loss, on a basis
consistent with that used to measure operating profit or loss in the financial statements. As a result, all of the revenues,
operating profits and assets as reflected in these financial statements pertain to the aforementioned reportable operating
segment and geographical area.

Major customers
For the year 2013, the Company has revenue derived from 2 major customers in amount of Baht 845 million and

Baht 90 million (2012: revenue derived from 2 major customers in amount of Baht 948 million and Baht 118 million).
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26. DIVIDENDS
Dividends Approved by Total dividends Dividend per share

(Thousand Baht) (Baht)
Final dividends for 2011 Annual General Meeting of

the shareholders on 27 April 2012
- Cash dividend 19,494 0.200
- Stock dividend of 2.4 million ordinary shares 12,182 0.125

Total for 2012 31,676 0.325

27. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES
27.1 Capital commitments

As at 31 December 2013, the Company had capital commitments of approximately USD 0.2 million, JPY 5.2
million, and Baht 11.1 million, relating to the purchases of machinery, equipment and construction (2012: USD
0.7 million and Baht 9.2 million).

27.2 Technical assistance commitments
On 27 December 2006 the Company entered into a 10-year technical assistance agreement with Mitsubishi

Aluminum Company Limited (a shareholder of the Company), whereby it is to receive knowledge transfer in
respect of production techniques for improvement of the efficiency and quality of production, including the
manufacture of new products. Under the agreement, the Company is to pay remuneration as follows:
a. An initial royalty of JPY 7 million per year, over 3 years from 2007-2009, on a total of JPY 21 million. As at 26

December 2007, the Company and Mitsubishi Aluminum Company Limited have agreed to postpone the
schedule of the initial royalty payment until such time that both parties agree on a new schedule in writing. In
the current year, this initial royalty is invoiced in full.

b. A fixed monthly royalty of Baht 0.5 million for the provision of two engineers, excluding their salaries and
other benefits.

c. A running royalty of 4.5% - 6% of net sales of new products less costs of aluminum ingot and related procurement
costs. This running royalty fee is paid quarterly.

27.3 Guarantees
As at 31 December 2013, there were outstanding bank guarantees of approximately Baht 9.8 million issued

by the banks on behalf of the Company to guarantee electricity use (2012: Baht 16.6 million).
28. FINANCIAL INSTRUMENTS

28.1 Financial risk management
The Company's financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard No. 107 "Financial

Instruments: Disclosure and Presentations", principally comprise cash and cash equivalents, trade accounts
receivable, bank overdrafts and short-term loans from financial institutions, accounts payable - trust receipts, long-
term loans, and liabilities under finance lease agreements. The financial risks associated with these financial
instruments and how they are managed is described below.
Credit risk

The Company is exposed to credit risk primarily with respect to trade accounts receivable. The Company
manages the risk by adopting appropriate credit control policies and procedures and therefore does not expect to
incur material financial losses. The maximum exposure to credit risk is limited to the carrying amounts of receivables
as stated in the statement of financial position.
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The balances of financial assets and liabilities denominated in foreign currencies are summarised below.

Financial assets Financial liabilities Average exchange rate              Foreign currency as at 31 December as at 31 December as at 31 December
2013 2012 2013 2012 2013 2012

(Million) (Million) (Million) (Million) (Baht per 1 foreign currency unit)
US dollar - 1 9 20 32.8136 30.6316
Japanese yen - - 9 250 0.3130 0.3545
Euro - - - 2 45.0217 40.5563

Foreign exchange contracts outstanding are summarised below.
As at Foreign Bought amoun Contractual exchange rate Contractual Fair Value

31 December currency maturity date  Gain (loss)
(Million) (Baht per 1 foreign currency unit) (Million Baht)

2013 US dollar 7 30.31 - 32.61 January to 7.6
May 2014

2012 US dollar 11 30.78 - 31.75 January to (5.0)
April 2013

Raw material price risk
The Company is exposed to risk from volatility in prices of raw materials as Aluminum Ingot, its major raw

material for production, which is commodity. In managing the risk, the Company has entered into short-term
commodity swap agreements with banks. The Company had outstanding commodity swap agreements as follows:

As at 31 December 2013
     Commodity swap agreements Quantity (Tons) Maturity Fair Value gain (loss)

(Million Baht)
Floating price to fixed price swap 500 January 2014 (1.3)

Interest rate risk
The Company's exposure to interest rate risk relates primarily to its cash at banks, bank overdrafts and

short-term loans from financial institutions, accounts payable - trust receipts, long-term loans, and liabilities under
finance lease agreements.

The details of cash and cash equivalents, bank overdrafts and short-term loans from financial institutions /
accounts payable - trust receipts, long-term loans, and liabilities under finance lease agreements are set out in Notes
to the financial statements No.8, 14, 16, and 17, respectively.
Foreign currency risk

The Company's exposure to foreign currency risk relates primarily to purchase of major raw materials and
sales of goods which are denominated in foreign currencies. The Company seeks to reduce this risk by entering
into forward exchange contracts when it considers appropriate. Generally, the forward contracts mature within
one year.



รายงานประจำป 2556

28.2  Fair values of financial instruments
Since the majority of the Company's financial instruments are short-term in nature or bear floating interest

rates, their fair value is not expected to be materially different from the amounts presented in the statements of
financial position.

A fair value is the amount for which an asset can be exchanged or a liability settled between knowledgeable,
willing parties in an arm's length transaction. The fair value is determined by reference to the market price of the
financial instrument or by using an appropriate valuation technique, depending on the nature of the instrument.

29. CAPITAL MANAGEMENT
The primary objective of the Company's capital management is to ensure that it has appropriate capital structure

in order to support its business and maximise shareholder value. As at 31 December 2013, the Company's debt-to-equity
ratio was 0.77:1 (2012: 0.94:1).

30. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS
These financial statements were authorised for issue by the Company's Board of Directors on 26 February 2014.

As at 31 December 2012
     Commodity swap agreements Quantity (Tons) Maturity Fair Value gain (loss)

(Million Baht)
Floating price to fixed price swap 500 January to February 2013 (1.6)
Fixed price to floating price swap 600 January  2013 1.9
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