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จุดเด่นในรอบปี

 ผลการดำาเนินงาน 2561 2560 2559  

ยอดขายสุทธิ	 6,495 6,183 5,608

รายได้รวม		 6,516 6,210 5,619

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	 6,334 6,036 5,400

กำาไร	(ขาดทุน)	ก่อนภาษีเงินได้ 182 174 219

ภาษีเงินได้		 37 35 44

กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิ 145 139 175

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 9 0 0

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับป ี 154 139 175

กำาไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(บาท) 3.01 2.89 3.66

เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	 1.50 2.00 1.25

อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม	(%) 2.22 2.24 3.12

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(%)	 9.90 9.40 12.23

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนสินทรัพย์รวม	(%)	 5.22 4.57 6.25

(หน่วย	:	ล้านบาท)

 ฐานะทางการเงิน 2561 2560 2559

สินทรัพย์หมุนเวียน	 2,496 2,551 2,280

สินทรัพย์รวม	 2,956 3,039 2,808

หนี้สินหมุนเวียน	 1,289 1,439 1,252

เงินกู้ยืมระยะยาว	 - - -

หนี้สินรวม		 1,397 1,562 1,374

ส่วนของผู้ถือหุ้น	 1,560 1,477 1,434

ทุนที่ออกและเรียกชำาระ 480 480 480

มูลค่าที่ตราไว	้(บาท)	 10 10 10

มูลค่าทางบัญช	ี(บาท)	 32.49 30.77 29.88

(หน่วย	:	ล้านบาท)

2
บมจ. ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)
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สารจาก
ประธานกรรมการ

	ในปี		2561	ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม	ประชาชนเริ่มมีกำาลังซื้อเพิ่มมากขึ้น	กอร์ปกับสภาพอากาศของ

เมืองไทยที่มีอุณหภุมิร้อนสูงขึ้นทุกป	ี ส่งผลให้ปริมาณการผลิตเครื่องปรับอากาศในประเทศไทย	 มีจำานวนเพิ่มขึ้นจากป	ี2560	

ถึง	20	ล้านชุด	เพิ่มขึ้นร้อยละ	5	ถึงแม้สถานการณ์ตลาดท่อทองแดงในประเทศไทยจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดลดลง	จากการ	

นำาเข้าเครื่องปรับอากาศจากประเทศจีนท่ีเพิ่มข้ึน	 ในขณะท่ีบริษัทฯ	 ได้รับคำาสั่งซื้อในผลิตภัณฑ์ท่อทองแดงที่มีคุณสมบัติ											

และมีประสิทธิภาพสูงเพิ่มขึ้น	 อย่างไรก็ตามยอดปริมาณการขายในปี	2561	 ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	 แต่บริษัทฯ	 ยังคง

รักษาผลการดำาเนินงานในปี	2561	 ได้ดี	 จากกิจกรรมลดต้นทุนและอัตราแลกเปลี่ยน	 โดยบริษัทฯ	 มีรายได้รวม	 เท่ากับ											

6,515	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	4.93	และมีกำาไรสุทธิเท่ากับ	145	ล้านบาท	เพิ่มขี้นร้อยละ	4.32	เทียบกับป	ี2560	ส่งผลให้

บริษัทฯ	สามารถจ่ายเงินปันผล	ให้แก่ผู้ถือหุ้น	ในอัตราหุ้นละ	1.625	บาท

อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง	เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายขึ้น	

และเพื่อรองรับเทคโนโลยีด้านการผลิตที่เปลี่ยนไปของลูกค้าในปัจจุบัน	ซึ่งในปี	2562	บริษัทฯ	จะพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าให้เป็น

ที่ยอมรับและจำาหน่ายไปยังลูกค้าทั่วโลก

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ	 ขอขอบคุณผู้บริหาร	 และพนักงานทุกท่าน	 ที่ได้ทุ่มเทและมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่าง							

เต็มความสามารถ	และขอขอบพระคุณ	ท่านผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	พันธมิตรทางธุรกิจ	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน	ที่ไว้วางใจและ

ให้ความสนับสนุนการดำาเนินงานของบริษัทฯ	ด้วยดีเสมอมา	บริษัทฯ	จะบริหารงานด้วยความรอบคอบ	และโปร่งใส	เพื่อความ

ยั่งยืนต่อไป

 นายชัย   โสภณพนิช

ประธานกรรมการ



นายทินกร อัษฎาธร
กรรมการ

นายทาเคชิ  นิชิซาวะ
กรรมการ

นายไดซูเกะ  ฮามาดะ
กรรมการ

(เริ ่มวันที ่ 9 สิงหาคม 2561)

นายเดชา  ตุลานันท์
กรรมการอิสระ

นายทาคาชิ  ยามาโมโตะ
กรรมการ

นายวิโรจน์  เศรษฐปราโมทย์
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ

นายชูอิชิ  อาซาโนะ
กรรมการ 

(ถึงวันที ่ 9 สิงหาคม 2561)

นายชัย โสภณพนิช

ประธานกรรมการ
(เริ ่มวันที ่ 9 พฤศจิกายน 2561)

นายจุนอิฉิ  อิชิฮารา 
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
(เริ ่มวันที ่ 27 เมษายน 2561)

นายโนบูทากะ  ทานิกูชิ 
กรรมการ

นายวิบูลย์  อังสนันท์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ

นายฮิโรชิ  คาวากูชิ 
กรรมการ 

(ถึงวันที ่ 27 เมษายน 2561)

นายมาโคโตะ  คาซูกะ 
กรรมการ

นายเซอิจิ  โตโจ้ 
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ

นายนพพร  มูลสาร 
กรรมการ 

(ถึงวันที ่ 9 สิงหาคม 2561)

นางชนิดา อัษฎาธร

ประธานกรรมการ
(ถึงวันที ่ 10 พฤศจิกายน 2561)

คณะกรรมการ
บริษัท
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นางชนิดา อัษฎาธร

ประธานกรรมการ

(ถึงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2561)

นายชัย โสภณพนิช 

ประธานกรรมการ 

(เริ่มวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561)

การศึกษา

	ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	วิทยาลัยพาซาดินา

	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำางาน
 กรรมการบริหาร 

	 บริษัท	ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม	จำากัด	  

	 ปี	2517-	ปัจจุบัน

 กรรมการบริหาร 

	 บริษัท	สหการนำ้าตาลชลบุรี	จำากัด		

	 ปี	2522	-	ปัจจุบัน

 กรรมการบริหาร 

	 บริษัท	ส่งออกนำ้าตาลสยาม	จำากัด		

	 ป	ี2527	-	ปัจจุบัน

 กรรมการ 

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	จำากัด	(มหาชน)	

	 ปี	2531	-	ปัจจุบัน

 ประธานกรรมการ 

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	จำากัด	(มหาชน)	

	 วันที่	10	สิงหาคม	2560	-	วันที่	10	พฤศจิกายน	2561

 กรรมการ 

	 บริษัท	เคอรี่	ฟลาวมิลล์	จำากัด		

	 ปี	2532	-	ปัจจุบัน

 กรรมการ 

	 บริษัท	เคอรี่	สยามซีพอร์ต	จำากัด		

	 ปี	2533	-	ปัจจุบัน

 กรรมการ 

	 บริษัท	แชงกรี-ลา	โฮเต็ล	จำากัด	(มหาชน)		

	 ป	ี2535	-	ปัจจุบัน

 กรรมการ 

	 บริษัท	นำ้าตาลไทยร่วมเจริญ	(2000)	จำากัด		

	 ปี	2543	-	ปัจจุบัน

 กรรมการ 

	 บริษัท	ทีอาร์อาร์	โมลาสเซส	เทรดดิ้ง	จำากัด		

	 ปี	2558	-	ปัจจุบัน

  

การศึกษา

	ปริญญาตร	ีบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยโคโลราโด	 	

	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	(พ.ศ.	2510)

 Advanced Management Program, The Wharton School 

	 (พ.ศ.	2527)

	ปริญญาบัตร	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหลักสูตร	วปอ.	6

	ประกาศนียบัตร	สถาบันกรรมการบริษัทไทย	รุ่นที	่16/2002

	 	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Chairman	2000	รุ่นที	่10/2004

	 	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำางาน

 ประธานกรรมการ 

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	จำากัด	(มหาชน)

	 ปี	2531	-	มิถุนายน	2560	และ	พฤศจิกายน	2561	-	ปัจจุบัน

 ประธานกรรมการ

	 บริษัท	กรุงเทพประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)

	 ปี	2521	-	มิถุนายน	2560	และ	พฤศจิกายน	2561	-	ปัจจุบัน

 ประธานกรรมการ

	 บริษัท	โรงพยาบาล	บำาารุงราษฎร์	จำากัด	(มหาชน)

	 ปี	2522	-	มิถุนายน	2560	และ	สิงหาคม	2561	-	ปัจจุบัน

 ประธานกรรมการ

	 บริษัท	จรุงไทยไวน์แอนด์เคเบิ้ล	จำากัด	(มหาชน)

	 ปี	2529	-	มิถุนายน	2560	และ	กันยายน	2561	-	ปัจจุบัน

 ประธานกรรมการ

	 บริษัท	ไทยรับประกันภัยต่อ	จำากัด	(มหาชน)

	 ปี	2559	-	มิถุนายน	2560	และ	พฤศจิกายน	2561	-	ปัจจุบัน

คณะกรรมการบริษัท

6
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นายทินกร อัษฎาธร

กรรมการ

นายจุนอิฉิ  อิชิฮารา

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

(เริ่มวันที่ 27 เมษายน 2561)

การศึกษา

	ปริญญาตรี	วิศวกรรมไฟฟ้า

	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์การทำางาน

 กรรมการ 

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	จำากัด	(มหาชน) 

	 (2539	-	ปัจจุบัน)

 กรรมการผู้จัดการ 

	 บริษัท	เคอรี	่ฟลาวมิลล์	จำาากัด		 	

	 (2556	-	ปัจจุบัน)

  

การศึกษา

	ปริญญาตร	ีวิศวกรรมศาสตร์		(เครื่องกล)		

	 มหาวิทยาลัยเคโอะ	โตเกียว		ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์การทำางาน

 แผนกบริหาร ฝ่ายวัตถุดิบ, ส่วนงานโลหะ, สำานักงานนิคโกะ, 

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น)

 แผนกวิศวกรรมการผลิต,	แผนกปรับปรุงระบบการผลิต,	

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น)

 ฝ่ายวางแผนและบริหาร ส่วนงานโลหะ,

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น)

 ผู้จัดการ ฝ่ายวัตถุดิบ, 

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น)

 ผู้จัดการ ฝ่ายการผลิต ส่วนงานสายรัดทองแดง กลุ่มงานโลหะ, 

บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น)

 กรรมการผู้จัดการ, 

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	พรีซิชั่น	(ประเทศไทย)	จำากัด

 หน่วยวางแผน ส่วนงานทองแดงและผลิตภัณฑ์วัสดุประสิทธิภาพสูง, 

บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น)

 ผู้จัดการอาวุโส ส่วนงานทองแดงและผลิตภัณฑ์วัสดุประสิทธิภาพสูง, 

บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น)

 ผู้จัดการฝ่าย ส่วนงานทองแดงและผลิตภัณฑ์วัสดุประสิทธิภาพสูง, 

บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น)

 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ, 

	 บมจ.	ฟูรูกาวา	เม็ททัล	(ไทยแลนด์)

คณะกรรมการบริษัท
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นายทาเคชิ นิชิซาวะ

กรรมการ

นายโนบูตากา ทานิกูชิ 

กรรมการ 

การศึกษา

	ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์นิวเคลียร์	มหาวิทยาลัยโกเบ	

	 ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์การทำางาน

 ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมการผลิต 

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น)

 ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบการผลิต

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น)

 ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวางแผนการผลิต

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น)

 ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายคุณภาพและวิศวกรรม

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น)

 รองผู้จัดการ ฝ่ายส่วนงานทองแดง

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น)

 กรรมการ 

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	จำากัด	(มหาชน)

  

การศึกษา

	ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์	มหาวิทยาลัยโตไก	

	 ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์การทำางาน

 ประธานกรรมการ 

 บริษัท	ธานี	อินเตอร์	เนชั่นแนล	เทรดดิ้ง	จำากัด 

	 (2518	-	ปัจจุบัน)

 ประธานกรรมการ 

	 บริษัท	ธานี	กูชิ	เม็ททัล	จำากัด   

	 (2531	-	ปัจจุบัน)

 กรรมการ 

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	จำากัด	(มหาชน) 

	 (2536	-	ปัจจุบัน)

คณะกรรมการบริษัท
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นายทาคาชิ ยามาโมโตะ 

กรรมการ

นายมาโคโตะ คาซูกะ

กรรมการ

การศึกษา

	ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	(โลหะ)	มหาวิทยาลัยเกียวโต	

	 ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์การทำางาน

 วิศวกรรมการผลิต 

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น)	

	 ฝ่ายโลหะ	สำานักงานนิคโกะ

 แผนกประกันคุณภาพ 

 บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น)

 ส่วนงานอุปกรณ์ใยแก้วนำาแสง	สำานักงานข้อมูล	ระบบธุรกิจ-โยโกฮามา

 บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น)

 แผนกวางแผน ฝ่ายอุปกรณ์ สำานักงานนิคโกะ

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น)

 ผู้จัดการฝ่ายการผลิต	สำานักงานนิคโกะ	ส่วนงานโลหะ

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น)

 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมการผลิต	สำานักงานใหญ	่ส่วนงานโลหะ

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น)

 ผู้จัดการแผนกหลอมโลหะและขึ้นรูป ฝ่ายผลิต	สำานักงานโอซากา

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น)

 ผู้จัดการแผนกผลิต กลุ่มงานโลหะ

 บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น) 

 ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต กลุ่มงานโลหะ

 บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น)

 กรรมการ 

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	จำากัด	(มหาชน)

  

การศึกษา

	ปริญญาตรีกฏหมาย	มหาวิทยาลัยเมจิ	

	 ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์การทำางาน

 แผนกบัญชี ฝ่ายบริหาร	สำานักงานนิคโกะ	ส่วนงานโลหะ	ฝ่ายบริหาร

และวางแผนการผลิต	ส่วนงานโลหะ	

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น)

	บริษัท	เซี่ยงไฮ้	ซันชาย	คอปเปอร์	โปรดักซ	์จำาากัด

 ฝ่ายบริหารและวางแผนการผลิต โรงงานโลหะ

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น)

 ผู้จัดการ สำานักงานโอซากา ศูนย์บัญชีและการเงิน

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	ไฟแนนท	์แอนด์	บิสสิเนส	ซัพพอร์ท	จำากัด

 ผู้จัดการแผนกบัญชี ส่วนงานท่อทองแดง หน่วยงานมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	

	 กองการเงินและจัดซื้อ	หน่วยงานวางแผนการผลิต	ส่วนงานท่อทองแดง 

บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น)

 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	จำากัด	(มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท
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นายไดซูเกะ  ฮามาดะ

กรรมการ

(เริ่มวันท่ี 9 สิงหาคม 2561)

นายวิบูลย์ อังสนันท์ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

	ปริญญาตรีสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเคียวเซ	คาคูอิ,	

	 ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์การทำางาน

 ฝ่ายขาย, 

 บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น)

 ฝ่ายขายอิเล็คทรอนิคซ์, 

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น)

 ฝ่ายขาย	สำานักงานคันไซ,	

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น)

 ฝ่ายประกอบอิเลคทรอนิคส์, 

 บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น)

 แผนกขาย ส่วนประกอบอิเล็คทรอนิคส์, 

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น)

 ฝ่ายวางแผน และฝ่ายบริหาร, 

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น)

 ฝ่ายวางแผน, กองหน่วยความจำาดิสต์, 

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น)

 ฝ่ายการตลาด และวางแผนการขาย, 

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น)

 ฝ่ายวางแผน และขายต่างประเทศ, 

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น)

 ฝ่ายบริหารและวางแผนกการตลาด, 

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น)

 กรรมการ, รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาด, 

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	จำากัด	(มหาชน)

  

การศึกษา

	ปริญญาตร	ีสาขาบริหารธุรกิจ	ประเทสหรัฐอเมริกา

	ปริญญาโท	สาขาเศรษฐศาสตร์	ประเทศสหรัฐอเมริกา

	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(รุ่น	30)

	ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	

	 (รุ่นที	่53/2006)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำางาน

 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, 

	 บริษัท	เมืองไทยประกันชีวิต	จำากัด

 ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

 บริษัท	ฟูรูกาวา	เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	จำากัด	(มหาชน)

 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนธรรมาภิบาล 

	 บริษัท	เมืองไทยประกันชีวิต	จำากัด

คณะกรรมการบริษัท
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นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์  

กรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	Jacksonville	State	University,	USA

	ปริญญาตรี	บัญชีบัญฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	เข้ารับการอบรมหลักสูตร	Loan	Structuring	and	Documentation	

Course	at	Citibank	Training	Center,	New	York,	USA	in	1988

	ประกาศนียบัตร	Financial	Executive,	รุ่น	1	สถาบันการศึกษาการ

ธนาคารและการเงินไทย	สมาคมธนาคารไทย

	Advanced	Management	Program	for	International	Bankers,	

The	Wharton	School,	University	of	Pennsylvania,	USA

	เข้ารับการอบรมหลักสูตร	Asean	Summit	ที่	GE	Training	Center	

Crotonville,	Connecticut,	USA	in	2007

	ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนา	

	 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

	Director	Accreditation	Program	(DAP4/2003)

	Director	Certification	Program	(DCP	34/2003)

 Director	Diploma	Examination	Program	-	Fellow	Member	2003

	Refresher	Course	DCP	(DCP	Re	4/2007)

	Roll	of	The	Chairman	Program	(RCP	18/2008)

	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE	8/2010)

	Financial	Institutions	Governance	Program	(FGP	1/2010)

	Chartered	Director	Class	(CDC	6/2012)

	Audit	Committee	Program	(ADC	40/2012)

	Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP)	

	 โดยผ่านการอบรม	MIA,	MFM,	MFR,	MIR	2012-2013

	Corporate	Governance	for	Capital	Market	Intermediaries	

(CGI	0/2014)

ประสบการณ์การทำางาน

 กรรมการ (ผู้มีอำานาจลงนาม)

		บริษัท	ศรีอยุธยา	แคปปิตอล	จำากัด	(มหาชน)	

		กุมภาพันธ์	2541	-	ปัจจุบัน

 รักษาการกรรมการผู้อำานวยการ

	 บริษัท	ศรีอยุธยา	แคปปิตอล	จำากัด	(มหาชน)		

	 พฤษภาคม		-	มิถุนายน		2560

 กรรมการผู้อำานวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 บริษัท	ศรีอยุธยา	แคปปิตอล	จำากัด	(มหาชน)		

	 20	เมษายน	2561	-	ปัจจุบัน

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร

	 บริษัท	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)		

	 มกราคม	2557	-	มีนาคม	2558

 กรรมการ (ผู้มีอำานาจลงนาม)

	 บริษัท	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)			

	 กุมภาพันธ์	-	ธันวาคม	2556

 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	จำากัด	(มหาชน)

	 มีนาคม	2559	-	ปัจจุบัน

 กรรมการอิสระ

		บริษัท	แชงกรี-ลา	โฮเต็ล	จำากัด	(มหาชน)

		 เมษายน	2560	-	ปัจจุบัน

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่น

 ประธานกรรมการ (ผู้มีอำานาจลงนาม)

		บริษัท	ศรีอยุธยา	เจนเนอรัล	ประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)

	 มกราคม	2554	-	ปัจจุบัน

 กรรมการ

	 บริษัท	ศรีอยุธยา	เจนเนอรัล	ประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)

	 ธันวาคม	2553	-	มกราคม	2554

 กรรมการผู้อำานวยการ

		บริษัท	ศรีอยุธยา	เจนเนอรัล	ประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)

		2	เมษายน	2561	-	ปัจจุบัน

 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

	 บริษัท	อลิอันซ์	อยุธยา	ประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)

	 กุมภาพันธ์	2555	-	ปัจจุบัน

 ประธานกรรมการตรวจสอบ และธรรมาภิบาล และกรรมการอิสระ

			บริษัท	หลักทรัพย์	โกลเบล็ก	จำากัด

	 เมษายน	2557	-	ปัจจุบัน

  

คณะกรรมการบริษัท
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นายเซอิจิ โตโจ้ 

กรรมการตรวจสอบ

นายเดชา ตุลานันท์ 

กรรมการ 

การศึกษา

	ปริญญาตรี	เครื่องกล	มหาวิทยาลัย	Kyushu	

	 ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์การทำางาน

 ผู้จัดการฝ่ายผลิต 

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(สำานักงานโอซากา	ประเทศญี่ปุ่น)

 กรรมการผู้จัดการ 

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	จำากัด

 ประธานกรรมการ 

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	พรีซิชั่น	(ไทยแลนด์)	จำากัด

 กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	จำากัด	(มหาชน)

  

การศึกษา

	Executive	Program,	Pennsylvania	State	University,	U.S.A.

	เศรษฐศาสตรบัณฑิต	Leicester	University,	U.K.

ประสบการณ์การทำางาน

 ประธานกรรมการบริหาร 

	 ธนาคารกรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)

 กรรมการ และกรรมการอิสระ 

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	จำากัด	(มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท
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นายฮิโรชิ คาวากูชิ

กรรมการ

(ถึงวันท่ี 27 เมษายน 2561)

นายชูอิชิ อาซาโนะ

กรรมการ

(ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2561)

การศึกษา

	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์	(เครื่องกล)	มหาวิทยาลัยโอซากา

	 ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์การทำางาน

 ผู้จัดการแผนก วิศวกรรมการผลิต

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น)

 ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวางแผนและบริหาร

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น)

 รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น)

 กรรมการ 

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	จำากัด	(มหาชน)

  

การศึกษา

	ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์	มหาวิทยาลัยวาเซดะ	โตเกียว,	

	 ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์การทำางาน

 แผนกโลหะ แผนกควบคุมการผลิต ฝ่ายผลิต	สำานักงาน	โอซากา

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น)

 ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกการตลาด ฝ่ายการตลาด แผนกโลหะ

 บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น)

 ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด แผนกโลหะ

 บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น)

 ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด	สำานักงานสาขาคันไซ

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น)

 ฝ่ายบริหารและวางแผน กลุ่มโลหะ

 บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น)

 กรรมการ	(ถึงวันที่	9	สิงหาคม	2561)

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	จำากัด	(มหาชน)

 ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาด 

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	จำากัด	(มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท
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นายนพพร  มูลสาร

กรรมการ

(ถึงวันท่ี 9 สิงหาคม 2561)

การศึกษา

	ปริญญาตรีคณิต-ฟิสิกส์		มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์การทำางาน

 ผู้จัดการแผนกควบคุมการผลิต 

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	จำากัด	(มหาชน)	 

	 ปี	2533	-	2541

 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต 

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	จำากัด	(มหาชน)  

ปี	2542	-	2544

 ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต 

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	จำากัด	(มหาชน)  

ปี	2544	-	2559

 ผู้จัดการโรงงาน 

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	จำากัด	(มหาชน)	    

ปี	2559	-	ปัจจุบัน

 กรรมการ 

	 บริษัท	ฟูรูกาวา	เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	จำากัด	(มหาชน)	 

   

  

คณะกรรมการบริษัท
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ผู้บริหาร
1.	 นาย	ทาคาชิ	 ยามาโมโตะ	
 กรรมการผู้จัดการ	(ถึงวันที่	27	เมษายน	2561)	  
	2.	นาย	จุนอิฉ	ิ	อิชิฮารา	
 กรรมการผู้จัดการ	(เริ่ม	27	เมษายน	2561)
	3.	นาย	นพพร	 มูลสาร	
	 ผู้จัดการโรงงาน	

ผู้จัดการฝ่าย
1.	 นาย	ชูอิช	ิอาซาโนะ	
	 ผู้จัดการทั่วไป	ฝ่ายการตลาด
	2.	นาย	มาโคโตะ	คาซูกะ												
 ผู้จัดการทั่วไป	ฝ่ายบัญชีและการเงิน
	3.	นาย	เท็ดซูยะ	ซูมิโตโมะ	
 ผู้จัดการทั่วไป	ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต	
	4.	นาย	ซึโยชิ	ฟูเมโนะ	
 ผู้จัดการทั่วไป	ฝ่ายซ่อมบำารุง	(ถึงวันที่	8	กรกฏาคม	2561)
	5.	นาย	ชินโกะ	นิชิจิมา	
 ผู้จัดการทั่วไป	ฝ่ายซ่อมบำารุง	(เริ่มวันที่	2	กรกฎาคม	2561)
	6.	นาย	โตชิฮิสะ	คัทซึมาตะ	
 ผู้จัดการทั่วไป	ฝ่าย	CSR	
	 (เริ่มวันที่	11	มิถุนายน	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2561)	
7.	 นาง	ศิริพร	เหลืองรัชนี	
 ผู้จัดการทั่วไป	ฝ่ายบริหาร	และผู้จัดการแผนกธุรการ	
	 (ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2561)

รองผู้จัดการฝ่าย
1.	 นางสาว	อาภาพร	จิตสุธีศิริ	
	 รองผู้จัดการทั่วไป	ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2.	 นาง	สุบิน	สีแสนตอ	
	 รองผู้จัดการทั่วไป	ฝ่ายสิ่งแวดล้อม	และ	ISO		
	 (ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2561)
3.	 นาย	ประสาร	สว่างศรี	
	 รองผู้จัดการทั่วไป	ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต	
	 (ถึงวันที่	30	กันยายน	2561)
4.	 นาย	เกรียงศักดิ์	ปานกำาเนิด 
 รองผู้จัดการทั่วไป	ฝ่ายการผลิต	(ถึงวันที่	2	ตุลาคม	2561)
5.	 นาย	จิรวัฒน์	ฤทธินี	
	 ผู้จัดการ	แผนกควบคุมการผลิต	(ถึงวันที่	28	กุมภาพัน์	2561)
	 รองผู้จัดการทั่วไป	แผนกจัดซื้อ	(เริ่มวันที่	1	มีนาคม	2561)
6.	 นาย	ไดซูเกะ	ฮามาดะ	
 รองผู้จัดการทั่วไป	ฝ่ายการตลาด	(เริ่มวันที่	20	พฤศจิกายน	2561)

ผู้จัดการแผนก
1.	 นาย	มานะ	วงศ์สารสิน	
	 ผู้จัดการ	แผนกบุคคล	(เริ่มวันที่	4	มกราคม	2561)
	 ผู้จัดการ	แผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย	
	 (เริ่มวันที	่1	กุมภาพันธ์	2561)
2.	 นาย	เมธา	อรุณฉายพงศ์	
	 ผู้จัดการ	แผนกการผลิต#	1	(เริ่มวันที่	4	มกราคม	2561)
3.	 นาย	ณรงค์ฤทธิ์	สำาราญจิตร ์
 ผู้จัดการ	แผนกวิศวกรรมการผลิต	(เริ่มวันที่	4	มกราคม	2561)
4.	 นาย	สงวน	วัฒนะวิรุณ	
 ผู้จัดการ	แผนกส่งออก	(เริ่มวันที	่1	มกราคม	2561)
5.	 นาง	ชนัฐธร	ใจกำาแหง 
	 ผู้จัดการ	แผนกนำาเข้า	และส่งเสริมการลงทุน	
	 (ถึงวันที	่30	มิถุนายน	2561)
6.	 นางสาว	ธันวดี	 พนานุรักษา	
 ผู้จัดการ	แผนกจัดซื้อ	(ถึงวันที่	28	กุมภาพันธ์	2561)
	 ผู้จัดการ	แผนกนำาเข้า	และส่งเสริมการลงทุน	
	 (เริ่ม	1	กรกฎาคม	2561)
7.	 นาย	อดิศักดิ	์สิงห์โทราช	
 ผู้จัดการ	แผนกซ่อมบำารุง	(เริ่มวันที่	1	กุมภาพันธ์	2561)
8.	 นาย	ลิขิต	สมัยบัวสิงห์	
 ผู้จัดการ	แผนกควบคุมการผลิต
	 (เริ่มวันที	่1	มีนาคม	ถึง	30	มิถุนายน	2561) 
9.	 นาย	ภิญโญ	โสดาสิทธิ์	
 ผู้จัดการ	แผนกควบคุมการผลิต	(เริ่มวันที่	1	มิถุนายน	2561)
10.	นาย	มนูญ	เฉลิมวัฒน์	
 ผู้จัดการ	แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
11.	นาย	ชูศักดิ	์ตระกูลลาภพันธุ์	
 ผู้จัดการ	แผนกการตลาด	(ถึงวันที่	28	กุมภาพันธ์	2561)
12.	นาย	ธนยศ	หาป้อมชัย	
 ผู้จัดการ	แผนกการผลิต#	2	(เริ่มวันที่	2	สิงหาคม	2561)
13.	นาย	ธีรวิทย์	พงศ์สิทธิโชค	
 ผู้จัดการ	แผนกการตลาด	(เริ่มวันที่	22	ตุลาคม	2561)
14.	นาย	ประกิต	พนมรัตนรักษ์	
 ผู้จัดการ	แผนกซ่อมบำารุง#1	เครื่องกลและไฟฟ้า	
	 (ถึงวันที	่31	มกราคม	2561)
15.	นาย	วิรัตน	์สุขสมแดน	
 ผู้จัดการ	แผนกซ่อมบำารุง#2	สาธารณูปโภค 
	 (ถึงวันที	่31	มกราคม	2561)
16.	นาย	คมกริช	เพ็ญเกาะ	
 ผู้จัดการ	แผนกประกันคุณภาพ	(ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2561)

ฝ่ายบริหาร
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คณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ผูจัดการ
สำนักงานใหญ

กรุงเทพฯ

ผูจัดการทั่วไป ผูจัดการทั่วไป ผูจัดการทั่วไป

ผูจัดการ
โรงงาน 

(จังหวัดสระบุรี)

แผนก
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดลอม

ประธานกรรมการ

กรรมการผูจัดการ

ผูสอบบัญชี
ภายนอก

ฝายการตลาด
แผนกการตลาด
แผนกนำเขาและสงเสริมการลงทุน
แผนกสงออก 
ฝายบัญชีและการเงิน
แผนกบัญชี
แผนกการเงิน

ฝายบริหาร
แผนกทรัพยากรบุคคล
แผนกธุรการ
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกจัดซื้อ   

ฝายผลิต
แผนกควบคุมการผลิต
แผนกผลิต 1
แผนกผลิต 2
แผนกขนสง
ฝายวิศวกรรม
แผนกวิศวกรรมการผลิต
แผนกตรวจสอบคุณภาพ
ฝายซอมบำรุง
แผนกซอมบำรุง
เครื่องกลและไฟฟา
สาธารณูปโภคไฟฟา        

โครงสร้าง
การจัดการ
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บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)         

ช่ือย่อหลักทรัพย์  “FMT” เป็นบริษัทจดทะเบียน                     

ในตลาดหลักทรัพย์ จดทะเบียนก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่                      

15 มิถุนายน 2531 ภายใต้ชื่อเมื่อจดทะเบียนแรกเริ่มว่า 

บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำากัด โดยเป็นการ 

ร่วมมือทางการค้าระหว่าง บริษัท ตัมพะ จำากัด ซ่ึงเป็น 

บริษัท โฮลด้ิง สัญชาติไทย และบริษัท สัญชาติญ่ีปุ่น             

2 บริษัท คือ เดอะ ฟูรูกาวา อีเล็กตริก คัมปะนี ลิมิเต็ด และ

บริษัท โชโกะ เทรดดิ้ง จำากัด โดยมีวัตถุประสงค์ ในการ

ดำาเนินธุรกิจ เป็นผู้ผลิตและจำาหน่าย ท่อทองแดงไร้ตะเข็บ

ชนิดต่างๆ ที่จะนำาไปใช้ ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่อง

ปรับอากาศตู้เย็น และเครื่องทำาความเย็นทั่วไป โรงงาน 

ของบริษัทฯ ต้ังอยู่บนเนื้อที่ 82 ไร่ เลขที่ 213 หมู่ 4 

ถนนมิตรภาพ ตำาบลทับกวาง อำาเภอแก่งคอย จังหวัด

สระบุรี 18260

การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญของบริษัทตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง           

มีดังต่อไปนี้

ปี 2531  
 บริษัท	ฟูรูกาวา	 เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	 จำากัด	 เริ่มก่อตั้งด้วยทุน									

จดทะเบียน	140	ล้านบาท	ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	สำาหรับผลิตท่อโลหะ						

ไร้ตะเข็บ	จำานวน		3,000	ตัน/ปี	เมื่อเดือนตุลาคม	2530

ปี 2532 

 บริษัทเริ่มก่อสร้างโรงงานบนพื้นที่ประมาณ	56	ไร่	ณ	เลขที่	213		

หมู่	4	 ถนนมิตรภาพ	กม.125	ตำาบลทับกวาง	อำาเภอแก่งคอย	

จังหวัดสระบุรี	และได้รับการขยายขอบเขตการส่งเสริมจากกำาลัง

การผลิต	3,000		ตัน/ปี	ให้เป็น	4,200	ตัน/ปี

ปี 2535

 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	140,000,000	บาท	เป็น	195,000,000	บาท  

เพื่อลงทุนในเครื่องจักร	 และอาคารสำาหรับขยายการผลิตโดย	

ระดมทุนเพิ่มจากผู้ถือหุ้นเดิม

ปี 2536

 เริ่มก่อสร้างและส่ังซื้อเครื่องจักร	 เพ่ือขยายการผลิตเพิ่มขึ้น							

อีกเป็น	2	เท่า	จาก	4,200	ตัน/ปี	เป็น	8,400	ตัน/ปี	สำาหรับขยาย

การผลิตของ	Smooth	Tube,	Multi	Grooved	 และ	Large											

Diameter	Tube	และเตรียมกำาลังการผลิตสำาหรับผลิตภัณฑ์ใหม่	

คือท่อทองแดงขนาดเล็ก	(Capillary	Tube)ซึ่งเริ่มผลิตในปี	2537	

และได้รับการ	 ส่งเสริมการลงทุนในส่วนเพิ่มกำาลังการผลิตอีก	

4,200	ตัน/ปี	รวมเป็น	8,400	ตัน/ปี

ปี 2537

 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	195,000,000	บาท	เป็น	335,000,000	บาท 

เพื่อลงทุนในเครื่องจักรเพิ่มเติม	 โดยระดมทุนเพิ่มจากผู้ถือ								

หุ้นเดิม

ปี 2538

 เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ	100	บาท	เป็นมูลค่า 

ที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท

ข้อมูลทั่วไป
และข้อมูลอื่น
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ปี 2539

 วันที	่22	กุมภาพันธ	์	แปรสภาพเป็นบริษัท	มหาชน	จำากัด	และ

เปลี่ยนชื่อจาก	 บริษัท	 ฟูรูกาวา	 เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	 จำากัด													

เป็น	“บริษัท	ฟูรูกาวา	เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	จำากัด	(มหาชน)		และ

ภาษาอังกฤษจากเดิม	Furukawa	Metal	(Thailand)	Company	

Limited	เป็น	“	Furukawa	Metal	(Thailand)	Public	Company	

Limited	”

 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	335,000,000	บาท	 เป็น	480,000,000	

บาท	 เพื่อลงทุนในเคร่ืองจักรเพิ่มเติม	 โดยระดมทุนเพ่ิมจาก										

ผู้ลงทุนทั่วไป

 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในส่วนขยายกำาลังการผลิตอีก	

10,600	ตัน/ปี

 เดือนธันวาคม	 ซ้ือที่ดินเพิ่มอีก	 26	 ไร่	 เพื่อรองรับการขยาย

โรงงาน

ปี 2542

 ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพ	ISO	9001:2000		

จาก	RWTUV	Anlagentechnik	GmbH

ปี 2543

 เริ่มก่อสร้างและส่ังซื้อเครื่องจักร	 เพื่อขยายการผลิตเพ่ิมขึ้นอีก	

6,000	ตัน/ป	ีจาก16,000	ตัน/ปี	เป็น	22,000	ตัน/ป	ีซึ่งได้แล้ว

เสร็จเมื่อปลายปี	2544	และได้รับการส่งเสริมการลงทุนในส่วน							

ที่เพิ่มกำาลังการผลิตน้ี	 และได้รับอนุญาตให้เปิดดำาเนินการเมื่อ	

วันที่	24	กรกฎาคม	2546

ปี 2546

 เดือนพฤศจิกายน	บริษัทฯ	ได้เพิ่มกำาลังการผลิตจาก	22,000	ตัน/ปี 

เป็น	25,000	ตัน/ปี

ปี  2547

	เดือนเมษายน	บริษัทฯ	ได้รับประกาศนียบัตรจากศูนย์อำานวยการ

ต่อสู้เพื่อชนะยาเสพติด	 อำาเภอแก่งคอย	 จังหวัดสระบุรี														

“เป็นโรงงานปลอดยาเสพติดดีเด่น”	เมื่อวันที่	2	เมษายน	2547

 เดือนสิงหาคม	บริษัทฯ	 ได้เข้าร่วมดำาเนินการโครงการโรงงาน						

สีเขียวเฉลิมพระเกียรต	ิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ	์พระบรมราชินีนาถ 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา										

6	รอบ	เมื่อวันที	่12	สิงหาคม	2547	จากอธิบดีกรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน

 เดือนตุลาคม	บริษัทฯ	 ได้เพิ่มกำาลังการผลิตจาก	25,000	ตัน/ปี	

เป็น	28,000	ตัน/ปี

ปี 2548

 เดือนมีนาคม	บริษัทฯ	ได้รับรางวัลชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	

ดีเด่นระดับเขต	ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่

 เดือนกันยายน	บริษัทฯ	ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้าน

แรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน	 ประจำาปี	 2548							

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	กระทรวงแรงงาน	 เม่ือ

วันที่	26	กันยายน	2548

 เดือนตุลาคม	บริษัทฯ	 ได้เพ่ิมกำาลังการผลิตจาก	28,000	 ตัน/ปี	

เป็น	31,000	ตัน/ปี

ปี 2549

 เดือนมีนาคม	 ได้รับประกาศณียบัตรใบรับรองด้านการจัดการ					

สิ่งแวดล้อม	 ISO	 14001:2004	 จาก	 บริษัท	 ทูฟ	 นอร์ค			

(ประเทศไทย)	จำากัด

 เดือนกันยายน	บริษัทฯ	ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้าน

สวัสดิการแรงงาน	ประจำาปี	2549	เมื่อวันที่	18	กันยายน	2549

ปี 2551

 เดือนมีนาคม	บริษัทฯ	ได้รับรางวัลชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	

ดีเด่นระดับภาคกลางและภาคตะวันออก	ประเภทสถานประกอบการ 

ขนาดใหญ่

ปี 2552

 เดือนมีนาคม	บริษัทฯ	ได้รับรางวัลชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	

ดีเด่นระดับภาคกลางและภาคตะวันออก	ประเภทสถานประกอบการ 

ขนาดใหญ่

 เดือนมิถุนายน	บริษัทฯ	ได้รับรางวัลชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	

รองชนะเลิศอันดับสอง	ระดับประเทศ	ประเภทสถานประกอบการ 

ขนาดใหญ่

ปี 2553

 เดือนมีนาคม	บริษัทฯ	 ได้รับรางวัลชมรม	TO	BE	NUBER	ONE	

รักษามาตรฐานต้นแบบเงิน	 ปีที่	 1	 ระดับภาคกลางและภาค											

ตะวันออก	ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่

 บริษัท	ฟูรูกาวา	 เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	 จำากัด	(มหาชน)	 ได้รับ

ประกาศเกียรติบัตรและป้ายโครงการโรงงานสีขาวแบบยั่งยืน	

จากสำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี

 เดือนมิถุนายน	บริษัทฯ	ได้รับรางวัลชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	

รักษามาตรฐานต้นแบบเงิน	ปีที่	1	ระดับประเทศ	ประเภทสถาน

ประกอบการขนาดใหญ่

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอื่น
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ปี 2554

 เดือนมีนาคม	บริษัทฯ	ได้รับรางวัลชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	

รักษามาตรฐานต้นแบบเงิน	 ปีที่	 2	 ระดับภาคกลางและภาค															

ตะวันออก	ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่

 เดือนมิถุนายน	บริษัทฯ	ได้รับรางวัลชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	

รักษามาตรฐานต้นแบบเงิน	ปีที่	2	ระดับประเทศ	ประเภทสถาน

		 ประกอบการขนาดใหญ่

ปี 2555

 เดือนมีนาคม	บริษัทฯ	ได้รับรางวัลชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	

มาตรฐานต้นแบบเงินระดับภาคกลางและภาคตะวันออก	

ประเภท	สถานประกอบการขนาดใหญ่

 เดือนกรกฎาคม	บริษัทฯ	ได้รับรางวัลชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE 

มาตรฐานต้นแบบเงิน	ระดับประเทศ	ประเภทสถานประกอบการ

			ขนาดใหญ่

ปี 2556

 เดือนกรกฎาคม	บริษัทฯ	ได้รับรางวัลชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE 

มาตรฐานต้นแบบระดับทองปีที่	1	ระดับประเทศ	ประเภทสถาน	

ประกอบการขนาดใหญ่	จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  

สิริวัฒนาพรรณวดี

ปี 2557

	เดือนมีนาคม	บริษัทฯ	ได้รับรางวัลชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	

มาตรฐานต้นแบบระดับทองปีที่	2	ระดับประเทศ	ประเภทสถาน	

ประกอบการขนาดใหญ่

 เดือนกรกฎาคม	บริษัทฯ	ได้รับรางวัลชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE 

รักษามาตรฐานต้นแบบระดับทอง	 ประเภทสถานประกอบการ

ขนาดใหญ่	 จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา															

สิริวัฒนาพรรณวดี

ปี 2558

 เดือนมีนาคม	บริษัทฯ	ได้รับรางวัลชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	

มาตรฐานต้นแบบเพชร	ปีที่	1	ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก	

ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่

 เดือนกรกฎาคม	 บริษัทฯ	 ได้เข้าร่วมกิจกรรมในงานมหกรรม	

รวมพลสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองทองธานี

ปี 2559

 บริษัทฯ	 ได้รับใบรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม	 โรงงานของ	

บริษัทฯ	เป็นโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว	ระดับที่	3		(Green	System) 

โดยมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ	มีการติดตาม

ประเมินผลและทบทวนเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 เมื่อวันที่		

30	กันยายน	2558

 เดือนพฤษภาคม	 2559	 บริษัทฯ	 ได้รับเกียรติบัตรโครงการ							

หน่วยงานต้นแบบ	ด้านการสวมหมวกนิรภัย	100	เปอร์เซ็นต์	จาก

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี	 และสถานีตำารวจภูธรแก่งคอย	

จังหวัดสระบุรี

ปี 2560

 วันที่	7	 กุมภาพันธ์	2560	 บริษัทฯ	 ได้รับใบรับรองมาตรฐาน

คุณภาพ	ISO	9001:2015	จาก	TUV	NORD	(Thailand)	Ltd.

 วันที่	1	สิงหาคม	2560	บริษัทฯ	ได้รับเกียรติบัตร	“เป็นหน่วยงาน

ต้นแบบที่มีการรักษามาตรฐานองค์กรดีเด่น	ด้านการสวมหมวก

นิรภัย	100	 เปอร์เซ็นต์	(ระยะท่ี	3/2558)”	 จากผู้ว่าราชการ

จังหวัดสระบุรี	และสถานีตำารวจภูธรภาค1	ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง

ในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย

ปี 2561

 บริษัทฯ	ยังคงดำาเนินการต่ออายุใบรับรองโรงงงานอุตสาหกรรม

สีเขียวระดับที่	3	(Green	System)	อย่างต่อเนื่อง	เป็นการยืนยัน

ว่าบริษัทฯ	 มีระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	 พัฒนาอย่าง	

ต่อเนื่อง	เพื่อลดมลพิษมิให้ออกไปสู่ภายนอก

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอื่น
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บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ :  0107539000057

website  :  http://www.fmt.co.th

สำานักงานกรุงเทพฯ

183	อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์	ชั้น	14	ถนนราชดำาริห์	แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท	์0-2256-0641-50	

โทรสาร	0-2256-0651-2

ที่ตั้งโรงงาน

213	หมู่	4	ถนนมิตรภาพ	ตำาบลทับกวาง	อำาเภอแก่งคอย

จังหวัดสระบุร	ี18260	

โทรศัพท์	(036)	329-811-9

โทรสาร	(036)	329-822

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจผลิตท่อทองแดงไร้ตะเข็บชนิดต่างๆ	

ทั้งหุ้มโฟมและไม่หุ้ม

ทุนจดทะเบียน	480	ล้านบาท	เป็นหุ้นสามัญ	จำานวน	48	ล้านหุ้น

มูลค่าหุ้นละ	10	บาท

ทุนท่ีเรียกชำาระแล้ว	480	ล้านบาท	เป็นหุ้นสามัญ	จำานวน	48	ล้านหุ้น

มูลค่าหุ้นละ	10	บาท

จำานวนพนักงาน

583	คน	(ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2561)	

พนักงานชาย	432	คน	/	พนักงานหญิง	151	คน

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด

93	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400

โทรศัพท	์:	02-009-9000	

โทรสาร	:	02-009-9991

Contact	Center:	02-009-9999

website	:	http://www.set.or.th/tsd

E-mail	:	SETContactCenter@set.or.th

ผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำาปี 2561

นางสาว	มัญชุภา		สิงห์สุขสวัสดิ	์	
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บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)         

เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อทองแดงไร้ตะเข็บ	 ซึ่งเป็น						

ส่วนประกอบชิ้นสำาคัญในการผลิตอุปกรณ์เครื่องทำาความเย็นต่างๆ	

อาท	ิเช่น	ตู้เย็น	และเครื่องปรับอากาศ

เนื่องจากท่อทองแดงมีคุณสมบัติเป็นตัวนำาที่ถ่ายเทความร้อน

ที่ดี	 และทนทานต่อการผุกร่อน	 เหมาะแก่การนำาไปใช้เป็นท่อส่ง

ผ่านสารทำาความเย็นในเคร่ืองทำาความเย็น	 และใช้ในงานเดินท่อ

ต่างๆ	 ท่ีต้องการตัวนำาที่ถ่ายเทความร้อนที่ให้ประสิทธิภาพสูง	และ

มีอายุการใช้งานยาวนาน

บริษัทฯ	มีสายการผลิตภัณฑ์หลัก	คือ	ท่อตรง,	ท่อเกลียวภายใน, 

ท่อม้วนภายในเรียบและท่อทองแดงชนิดรูเข็ม

สินค้าของบริษัทฯ มี 4 ประเภท แต่ละประเภทมี

คุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกันดังนี้

(1)	 Smooth	Tube	เป็นท่อทองแดงไร้ตะเข็บที่มีผนังภายใน

ท่อทองแดงเรียบ	มี	2	ชนิด

	 1.1	Smooth	Tube	for	heat	exchanger	ทำาหน้าที่เป็น

ทางเดินของนำา้ยาทำาความเย็นในเครือ่งทำาความเยน็

	 1.2	Smooth	Tube	for	piping	ทำาหน้าทีเ่ป็นทางเดนิของ

นำ้ายาทำาความเย็นในเครื่องทำาความเย็นภายนอก

(2)	 Multi	Grooved	Tube	 เป็นท่อไร้ตะเข็บที่ผนังด้านใน

ท่อเป็นเกลียว	 ทำาหน้าที่เหมือนท่อทองแดงชนิดแรก	

แต่มีประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่าถึง		

2	 เท่า	 ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในการผลิตเครื่องปรับอากาศ

ชนิดเล็กที่มีประสิทธิภาพสูงราคาแพง

(3)	 Accumulator	Tube	 เป็นท่อทองแดงไร้ตะเข็บตรง

ขนาดใหญ่	นิยมใช้ผลิตเป็นถังเก็บความดันนำ้ายาแอร์

(4)	 Capillary	Tube	 เป็นท่อทองแดงไร้ตะเข็บขนาดเล็ก	

ทำาหน้าที่เป็นท่อทางเดินของนำ้ายาทำาความเย็นหลังจาก

ที่ได้มีการปรับอุณหภูมิให้ตำ่าลงแล้วจากคอมเพรสเซอร	์

เพื่อส่งผ่านไปยังเครื่องทำาความเย็นภายในห้องและยัง

ช่วยปรับและลดความดันของนำ้ายาทำาความเย็นให้							

อยู่ในระดับที่เหมาะสมก่อนเข้าสู่เครื่องทำาความเย็น	

กล่าวโดยสรุป	 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	 คือ	 ท่อทองแดง							

ไร้ตะเข็บและท่อทองแดงที่มีเกลียวบนผิวผนังภายในท่อ	 ซ่ึงขายให้

กับลูกค้าตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ	 โดยการกำาหนดราคาขายจะอิง

ราคาตลาดทองแดงโลก	ณ	 เวลาท่ีมีการตกลงซื้อขายตามเงื่อนไข

ของแต่ละรายลูกค้า

บริษัทฯ	มีโรงงานผลิตท่อทองแดงไร้ตะเข็บ	ตั้งอยู่เลขที่	213	

หมู่	4	ถนนมิตรภาพ	ตำาบลทับกวาง	อำาเภอแก่งคอย	จังหวัดสระบุรี						

เป็นโรงงานที่มีขบวนการผลิตแบบครบวงจร	และทันสมัย	 มีระบบ

ควบคุมคุณภาพและการผลิตอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน

ลักษณะธุรกิจ
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นโยบายและภาพรวมของการประกอบธุรกิจ
บริษัท	ฟูรูกาวา	เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	จำากัด	(มหาชน)	เป็นผู้ผลิต	

และจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อทองแดงไร้ตะเข็บ	 ซ่ึงเป็นส่วนประกอบ
ชิ้นสำาคัญ	 ในการผลิตอุปกรณ์เครื่องทำาความเย็นต่างๆ	อาทิ	 เช่น		
ตู้เย็น	 และเคร่ืองปรับอากาศ	 เน่ืองจากท่อทองแดงมีคุณสมบัติเป็น
ตัวนำาท่ีถ่ายเทความร้อนท่ีดี	 และทนทานต่อการผุกร่อน	 เหมาะแก่
การนำาไปใช้เป็นท่อส่งผ่านสารทำาความเย็นในเครื่องทำาความเย็น	
และใช้ในงานเดินท่อต่างๆ	 ท่ีต้องการตัวนำาท่ีถ่ายเทความร้อนท่ีให้
ประสิทธิภาพสูง	 และมีอายุการใช้งานยาวนาน	 บริษัทฯ	 เองได้ให้
ความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดี							
ที่มีความโปร่งใส	และมีความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย	
มีการกำากับดูแลที่ดีอย่างถูกต้อง	 ตามกฎหมาย	 มีจริยธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี	 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้มอบหมายหน้าที่	 และ
ความรับผิดชอบที่สำาคัญให้กับประธาน,	 คณะกรรมการ	 รวมถึง
คณะกรรมการตรวจสอบไว้ด้วย	 โดยบริษัทฯ	 ได้กำาหนดเกณฑ์
มาตรฐานการจัดการพื้นฐานให้กับผู้บริหาร	และพนักงานที่ปฏิบัติงาน 
ด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อม	 และจะมุ่งมั่นสร้างคุณค่าทางสังคม					
ผ่านทางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี	 การเคารพกฎหมาย	ปฏิบัติตาม
บรรทัดฐานทางสังคม	และคุณธรรม	จริยธรรม	รวมถึงการรักษา
และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	และรับผิดชอบ 
ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคม

วิสัยทัศน์

1)	 มุ่งหน้าสู่การเป็นผู้ผลิตทองแดงไร้ตะเข็บช้ันนำาในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ที่ได้รับการยอมรับระดับโลก	
ในด้านคุณภาพ	บริการ	ราคา	และการส่งมอบผลิตภัณฑ์	
ให้ลูกค้า	 ตามกำาหนดเวลา	 เพ่ือสร้างความสุข	 และ				
ความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค

2)	 มุ่งสู่ระบบการจัดการที่คงรักษาไว้ซ่ึงผลกำาไรจากการ
ดำาเนินธุรกิจ

3)	 มุ่งมั่นรักษาไว้ซึ่งส่วนแบ่งการตลาดภายในประเทศให้ได้
มากที่สุด	และขยายการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ
ได้เพิ่มมากขึ้น

4)	 ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ	ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ธุรกิจ	(Code	of	Conduct)	เร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม

ปรัชญาการบริหารจัดการ

ปรัชญาการบริหารจัดการประกอบด้วยหลักพื้นฐานสี่ประการ 
และถือเป็นคำาม่ันสัญญาต่อผู้ถือผลประโยชน์ร่วมของเรา	 ไม่ว่าจะ
เป็นพนักงาน	พันธมิตรทางธุรกิจ	ผู้ถือหุ้น	ลูกค้าหรือสังคมโดยรวม	
ซึ่งกล่าวถึงมาตรการการดำาเนินงาน	และค่านิยมที่เรายึดถือ	ในการ
ปฏิบัติตามปรัชญาบริษัทของเรา

1)		 เราจะตอบสนองความคาดหวังและความไว้วางใจที่เรา
ได้รับจากสังคมด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรม

2)	 เราจะทุ่มเทความเชี่ยวชาญทั้งหมดของเรา	 เพ่ือความ
พอใจของลูกค้าและเติบโตไปพร้อมกัน

3)	 เราจะมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อสรรสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีระดับโลก	และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเอง	
โดยพยายามในทุกวิถีทาง

4)	 ดูแลทรัพยากรบุคคลทุกระดับอย่างดี	 เพ่ือท่ีเราจะ
สามารถเป็นองค์กรที่สร้างสรรค์และมีความหลากหลาย
ยิ่งขึ้น

 นโยบายและเป้าหมายของบริษัท

บริษัทฯ	 ได้กำาหนดแผนงานล่วงหน้าเป็นประจำาทุกๆปี		
โดยคณะผู้บริหารแต่ละฝ่าย	 จัดทำาแผนการดำาเนินงาน									
(Action	plan)	 ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของ	
บริษัทฯ	 โดยบริษัทฯ	มีการติดตามและประเมินผลของการ
ปฏิบัติด้วยตัวชี้วัด	 KPI	 เพื่อใช้วัดผลสำาเร็จจริง	 เทียบกับ
แผนการดำาเนินงานที่กำาหนดไว้	 ซึ่งจะมีการทบทวนและ
รายงานผลเป็นประจำาทุกเดือน	 ระดับผู้จัดการรายงานต่อ							
ผู้บริหาร

ในปี	2561	 คณะผู้บริหาร	 ได้มีการจัดทำางบประมาณ
ประจำาปี,	 จัดเตรียมแผนปฏิบัติงาน	 ท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ	 แล้ว	 โดยจะให้ความสำาคัญของการ
ดำาเนินธุรกิจให้ประสบความสำาเร็จและยั่งยืนในระยะยาว	
และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	ซึ่งใน
ปี	2561	นั้น	บริษัทฯ	 ได้กำาหนดนโยบายและเป้าหมายการ
ดำาเนินธุรกิจไว้	ดังนี้
1)	 การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันโดยการตอบสนอง		

ความต้องการของลูกค้า	ทั้งในด้านคุณภาพ	การส่งมอบ
สินค้าและบริการ,	การบริหาร	 จัดการต้นทุน,	 ส่งเสริม
นวัตกรรมใหม่ๆ	 ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการ
บริหารงานของบริษัทฯ	 ซึ่งบริษัทมีการวัดผลด้าน					
ความพึงพอใจของลูกค้า	โดยมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบ
คุณภาพ	และฝ่ายขายร่วมกันจัดทำาและประเมินผล

2)	 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในบริษัทฯ	 โดยการ
สร้างทักษะและความสามารถด้านการผลิต	 เพื่อรองรับ
ให้บุคลากรมีความชำานาญ	 สามารถปฏิบัติงานได้ด้วย
ตนเอง	 และต้องลดการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานให้เป็น
ศูนย์ให้ได้

3)	 บริษัทฯ	 มีการทบทวนเป้าหมายการเติบโตท้ังด้าน							
ยอดขาย	 และผลกำาไรของบริษัทฯ	 รวมทั้งการจัดทำา					
กลยุทธต่างๆ	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเป็นประจำาทุกปี

4)	 บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม	เริ่มตั้งแต่	การออกแบบ	การเลือกใช้วัตถุดิบ 
ในขบวนการผลิต	การจัดส่งสินค้าและบริการ	โดยคำานึง
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ถึงความรับผิดชอบและผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อม
และความเป็นอยู่ของสังคม	มุ่งเน้นการดำาเนินกิจกรรม
ต่างๆ	ขององค์กรที่มีส่วนสร้างสรรค์	และช่วยเหลือสังคม	
ร่วมทำากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม	
ตลอดจนให้ความสำาคัญในการดำาเนินการเรื่องความ		
รับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด

    
จากการท่ีบริษัทฟูรูกาวา	 เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	 จำากัด	

(มหาชน)	ดำาเนินธุรกิจมากว่า	30	ปี	ทำาให้บริษัทฯ	ทราบถึง
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าว่า	 ลูกค้าของบริษัทนั้น	 ไม่ได้	
มุ่งเน้นด้านราคาของผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว	 แต่มุ่งหวัง							
ในเร่ืองคุณภาพของสินค้าและความสามารถในการให้บริการ	
ตลอดจนความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	ด้วย	บริษัทฯ 
จึงได้มีการจัดทำาแผนการตลาดให้สอดคล้องกับโครงสร้างการ 
ดำาเนินธุรกิจ	ความสามารถในการแข่งขัน	และจะทำาอย่างไร
ให้ธุรกิจของบริษัทฯ	มีความเติบโตและยั่งยืน	ในอนาคต	ดังนั้น 
คณะกรรมการ	และ	ผู้บริหารของบริษัทฯ	จึงได้กำาหนด	กลยุทธ ์
ในการบริหารงาน	 เพื่อมุ่งเน้นในการตอบสนองตามความ
ต้องการของลูกค้าดังนี้
1)	 ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์	 จะต้องผลิตท่อทองแดง						

ให้ได้มาตรฐาน	 และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้า			
มีคุณภาพที่สามารถแข่งขันกับ	 ผู้ผลิตรายอื่นทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศได้

2)	 ด้านต้นทุนการผลิต	บริษัทฯ	จะต้องควบคุมค่าใช้จ่ายใน
การผลิต	 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	 โดยการเพิ่มผลิตผลของ
การผลิต	และลดปริมาณการ	เกิดของเสียจากขบวนการ
ผลิตให้ตำ่าที่สุด

	3)	 มีระบบการจัดส่งให้กับลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ	ตรงเวลา	
ใช้ระยะเวลาส่งมอบส้ัน	 และมีบริการหลังการขายที่
รวดเร็วสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

4)	 มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายนอกและภายใน
องค์กร	 เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและป้องกันความ							
ผิดพลาดมิให้เกิดขึ้น	หรือไม่ให้เกิดความผิดพลาดซำ้า

5)	 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย	 และเพื่อรองรับ
เทคโนโลยีด้านการผลิตที่เปล่ียนแปลงไปของลูกค้าใน
ปัจจุบัน

โดยหลักการบริหารงานดังที่กล่าวมานี้	 ถือเป็นส่ิงที่บริษัทฯ	
ทั้งผู้บริหาร	หัวหน้างาน	และพนักงานทุกคน	ให้ความตระหนักและ
ถือปฏิบัติร่วมกัน	อย่างเคร่งครัด

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ       
ที่สำาคัญ ดังนี้

1)	 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	 โดยการลดรอบเวลาการ
ผลิต	(cycle	time)	ในผลิตภัณฑของบริษัทฯ

2)	 เพิ่มนำ้าหนักต่อคอยล์	ในการส่งมอบสินค้า	เพื่อลดต้นทุน
การขนส่ง

3)	 ผลิตท่อทองแดงไร้ตะเข็บที่มีผนังด้านในท่อเป็นเกลียว
ให้มีความหนาบางลง

4)	 เพิ่มกำาลังการผลิตสินค้าท่อรูเข็ม	(Capillary	Tube)	ให้
มีกำาลังการผลิตสูงขึ้น	 เพื่อรองรับความต้องการของ
ลูกค้าในปัจจุบัน

ลักษณะธุรกิจ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

บริษัท	ฟูรูกาวา	 เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	 จำากัด	(มหาชน)		
ก่อตั้งด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น	 140	 ล้านบาท	 เมื่อวันที่														
15	 มิถุนายน	 2531	 ภายใต้ชื่อ	 เมื่อจดทะเบียนแรกเริ่มว่า	
“บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำากัด”	เป็นการร่วมมือ
ทางการค้าระหว่าง	บริษัท	ตัมพะ	จำากัด	ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้ง	
สัญชาติไทย	 ถือหุ้นในอัตรา	 ร้อยละ	51	 และบริษัทสัญชาติ
ญี่ปุ่น	2	บริษัท	คือ	เดอะ	ฟูรูกาวา	อิเล็คตริก	คัมปะนี	ลิมิเต็ด	
ผู้ประกอบธุรกิจผลิต	 และ	จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ	อาทิ	 เช่น	
สายโทรศัพท์,	ลวดไฟฟ้า,	ชิ้นส่วนรถยนต์,	ผลิตภัณฑ์ท่อทองแดง	
และผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม	 และบริษัท	 โชโกะ	 เทรดดิ้ง	 จำากัด						
ซึ่งเป็นบริษัทขายผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากโลหะ	อาทิ	เช่น	แท่งอลูมิเนียม 
แท่งทองเหลือง	และแท่งทองแดง	เป็นต้น	บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจ 
เมื่อวันที่	2	กรกฎาคม	2533	

บริษัทฯ	 ได้แปรสภาพจาก	 บริษัท	 จำากัด	 เป็น	 บริษัท	
(มหาชน)	 เมื่อวันที่	 22	 กุมภาพันธ์	 2539	 ทะเบียนเลขที่										
บมจ.	606	และ	เปลี่ยนชื่อจาก	บริษัท	ฟูรูกาวา	เม็ททัล	(ไทยแลนด์) 
จำากัด	 เป็น	 บริษัท	 ฟูรูกาวา	 เม็ททัล	 (ไทยแลนด์)	 จำากัด	
(มหาชน)	และเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษจาก	Furukawa	Metal	
(Thailand)	Company	Limited	เป็น	Furukawa	Metal	(Thailand) 
Public	Company	Limited		

ปัจจุบัน	 บริษัท	 ฟูรูกาวา	 เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	 จำากัด	
(มหาชน)	มีทุนจดทะเบียน	480	ล้านบาท	โดยเป็นทุนชำาระแล้ว	
480	 ล้านบาท	 บริษัทฯ	 ดำาเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำาหน่าย							
ท่อทองแดงไร้ตะเข็บชนิดต่างๆ	ท้ังหุ้มโฟม	และไม่หุ้ม	(Seamless	
Copper	 Tube)	 ท่ีจะนำาไปเป็นส่วนประกอบ	 สำาหรับเครื่อง							

ปรับอากาศ	 ตู้เย็นและเครื่องทำาความเย็นทั่วไป	 นอกจากน้ี	
บริษัทฯ	 ยังมีความสามารถในการออกแบบ	 และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อปรับปรุงเทคนิคการผลิต	 ตลอดจนรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
ภายใต้สัญญาการให้ความช่วยเหลือ	 ทางด้านเทคนิคจาก	
บริษัท	ฟูรูกาวา	อิเล็คตริก	จำากัด	

บริษัท	ฟูรูกาวา	เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	จำากัด	(มหาชน)	ได้รับ 
การส่งเสริมการลงทุน	 จากสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม						
การลงทุน	(Board	of	Investment	=	BOI)	ต้ังแต่ปี	2531	ณ	ปัจจุบัน	
สิทธิประโยชน์ที่บริษัทฯ	ยังคงได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน	คือ

บริษัทฯ	ยังได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา	36	(1)	
และมาตรา	36	(2)	 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน	
พ.ศ.	2520	เพิ่มเติมดังนี้

ตามมาตรา 36 (1)	 ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า	สำาหรับ
วัตถุดิบ	 และวัสดุจำาเป็นที่ต้องนำา
เข้ามาจากต่างประเทศ	 เพ่ือใช้ใน
การผลิตเพ่ือการส่งออก	ตั้งแต่วันที่	
14	มกราคม	2560	จนถึงวันที่	13	
มกราคม	2562

ตามมาตรา 36 (2)	 ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า	สำาหรับ
ของท่ี	 ได้รับการส่งเสริมนำาเข้ามา
เพ่ือส่งกลับออกไป	ตั้งแต่วันท่ี	14	
มกราคม	 2560	 จนถึงวันท่ี	 13	
มกราคม	2562
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การกระจายการถือหุ้นตามประเภทบุคคลที่ถือ
ณ	วันที่		28	ธันวาคม	2561

โครงสร้าง
รายได้ที่เกิดจาก

การขายผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ

 
ผลิตภัณฑ์ / Product

 2559 / 2016 2560 / 2017 2561 / 2018

 ล้านบาท/MB % ล้านบาท/MB % ล้านบาท/MB %

ภายในประเทศ (Domestic)

1.		Smooth	Tube	 1,834.68	 32.72	 2,120.23	 34.29	 2,147.72 33.07

2.		Multi	Grooved	Tube	 1,045.62	 18.65	 1,199.90	 19.41	 1,415.74 21.8

3.		Large	Diameter	Tube	 319.64	 5.70	 356.11	 5.76	 355.04 5.47

4.		Capillary	Tube	 294.55	 5.25	 272.96	 4.41	 306.98 4.72

รวม / Sub Total 3,494.49 62.32 3,949.20 63.87 4,225.48 65.06

ส่งออก (Export)

1.		Smooth	Tube	 1,354.59	 24.16	 1,408.38	 22.77	 1,383.74 21.30

2.		Multi	Grooved	Tube	 604.26	 10.78	 648.42	 10.49	 707.58 10.89

3.		Large	Diameter	Tube	 109.83	 1.96	 132.32	 2.14	 138.53 2.13

4.		Capillary	Tube	 44.36	 0.79	 44.90	 0.73	 40.12 0.62

รวม / Sub Total 2,113.04 37.68 2,234.02 36.13 2,269.97 34.94

ยอดรวม (Total Sales)

1.		Smooth	Tube	 3,189.27	 56.87	 3,528.61	 57.07	 3,531.46 54.37

2.		Multi	Grooved	Tube	 1,649.88	 29.43	 1,848.32	 29.89	 2,123.32 32.69

3.		Large	Diameter	Tube	 429.47	 7.66	 488.43	 7.90	 493.57 7.60

4.		Capillary	Tube	 338.92	 6.04	 317.86	 5.14	 347.10 5.34

ยอดรวมทั้งสิ้น / Total 5,607.54 100% 6,183.22 100% 6,495.45 100%

 ประเภท  จำานวนผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละ

นิติบุคคล	/	Juristic	Persons 

	 -	ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย/	Thai	 16	ราย	 12,683,920	 26.42%

	 -	ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว	/	Foreigners	 4	ราย	 21,564,280	 44.93% 

รวม	/	Total	 20	ราย	 34,248,200	 71.35%

บุคคลธรรมดา	/	Private	Individual

	 -	ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย/	Thai	 54	ราย	 13,521,170	 28.17%

	 -	ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว	/	Foreigners	 8	ราย	 230,630	 0.48%

รวม	/	Total	 62	ราย	 13,751,800	 28.65%

ยอดรวมทั้งสิ้น / Grand Total 82 ราย 48,000,000 100%
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การออกหลักทรัพย์อื่น

พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต

 บริษัทฯ	ไม่มีพันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต

ข้อมูลเกี่ยวกับหู้นกู้, ตั๋วเงิน, หลักทรัพย์แปลงสภาพ           

หรือตราสารหนี้

 ไม่มี

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการของบริษัทฯ	มีนโยบายที่จะให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ	 พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำาปีให้แก่ผู้ถือหุ้นใน

อัตราไม่ตำ่ากว่าร้อยละ	50	ของกำาไรสุทธิ	 ภายหลังหักภาษีเงินได้
นิติบุคคลประจำาปี	โดยจะนำาเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาของบริษัทฯ	3	ปีย้อนหลังเป็นดังนี้

 ปี พ.ศ. เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

	 ปี	2559	 2.00	 บาทต่อหุ้น

	 ปี	2560	 1.50	 บาทต่อหุ้น

 ปี 2561 1.625 บาทต่อหุ้น

รายชื่อ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 ลำาดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละของจำานวนหุ้น

	 1	 บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	(1)	 20,280,280 42.25

	 2	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย	์(ประเทศไทย)	จำากัด	เพื่อผู้ฝาก 7,706,930 16.06

	 3	 บริษัท	กรุงเทพประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	(2) 4,566,100 9.51

	 4	 นายชัย	โสภณพนิช		 2,265,200	 4.72

	 5	 นายชาติชาย		ลีสหะปัญญา	 1,674,710	 3.49

	 6	 นายวีระเดช		กิติกรอรรถ	 1,674,710	 3.49

	 7	 นายสุรินทร์		อัษฎาธร	 1,564,910	 3.26

	 8	 นายสุทิน		อัษฎาธร	 1,726,610	 2.36

	 9	 นางชนิดา		อัษฎาธร	 1,225,810	 2.55

	 10	 ห้างหุ้นส่วนจำากัด	ทู-เจ	ก่อสร้าง 800,000 1.67

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้น (1)  เป็นบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น (เดิมชื่อ เดอะ ฟูรูกาวา อีเลคตริก คัมปะนี  
ลิมิเต็ด) เป็นบริษัทท่ีผลิตท่อทองแดงที่ใช้กับเคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทำาความเย็น           
ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท ฟูรูกาวา อิเล็คตริก จำากัด มีสถานะเป็นธนาคารและสถาบันการ
เงินในประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วย  

1.  The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) 
2.  Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account)
3.  Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account 4)
4.  Trust & Custody Services Bank, Ltd. (Mizuho Trust & Banking; 
 Employee Retirement Benefit Trust, Mizuho Bank Account) 
5. Asahi Mutual Life Insurance Co. Ltd.
6. FURAKAWA Co., Ltd.
7.  Fuji Electric Co., Ltd.
8. Trust & Custody Services Bank, Ltd. (Mizuho Trust & Banking ; 
 Employee Retirement Benefit Trust, Furukawa Co., Ltd. Account)

9.  Trust & Custody Services Bank, Ltd (Mizuho Trust & Banking ; Employee 
Retirement Benefit Trust, Asahi Mutual Life Insurace Co. Account)

10. Furukawa Electric Employee stock ownership plan 

โดยผู้รับผลประโยชน์สุดท้าย Ultimate Shareholder นั้นไม่สามารถเปิดเผยได้

จากสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค ระบุถึงเงื่อนไข เรื่องการถือหุ้นทั้งทางตรง
และทางอ้อมของ FEC จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 บริษัทฯ จึงจะสามารถจำาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “FURUKAWA” ได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561             
Furukawa Electric Co., Ltd. (บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำากัด) ยังคงสัดส่วนการถือครอง
หุ้นในบริษัทเท่ากับ 42.25 เปอร์เซนต์ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดต่อบริษัทฯ เนื่องจาก
สัดส่วนการถือครองนี้ ยังคงสูงกว่าร้อยละ 30 ตามเงื่อนไขของสัญญาการให้ความช่วยเหลือ
ด้านเทคนิค อีกทั้ง บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก คัมปะนี ลิมิเต็ด มีเจตนารมย์ที่จะไม่ลด
สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัทฯ ให้ตำ่ากว่าร้อยละ 30
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ข้อมูล	ณ	วันที	่28	ธันวาคม	2561

 ลำาดับที ่ รายชื่อคณะกรรมการ จำานวนหุ้น เปลี่ยนแปลงระหว่างปี

	 1	 นายชัย			 โสภณพนิช	 2,265,200 -

	 2	 นางชนิดา			 อัษฎาธร	 1,225,810  -

	 3	 นายทินกร			 อัษฎาธร	 653,300 -

	 4	 นายจุนอิฉ	ิ		 อิชิฮารา	 - -

	 5	 นายทาเคช	ิ		 นิชิซาวะ	 - -

	 6	 นายโนบูทากะ	 ทานิกูช	ิ	 648,010 -

	 7	 นายทาคาช	ิ		 ยามาโมโตะ	 - -

	 8	 นายไดซูเกะ			 ฮามาดะ	 - -

	 9	 นายมาโคโตะ	 คาซูกะ	 - -

	 10	 นายเดชา			 ตุลานันท	์	 - -

	 11	 นายวิบูลย	์		 อังสนันท์		 - -

	 12	 นายวิโรจน	์		 เศรษฐปราโมทย์		 - -

	 13		 นายเซอิจ	ิ		 โตโจ	้	 - -

รายงาน
การถือหุ้นของ
คณะกรรมการ

บริษัทฯ
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	 ในปี	2561	ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัท	ในการวิเคราะห์ประเด็นของความเสี่ยงนั้น	บริษัทฯ	ได้มี
การพิจารณาทบทวนและกำาหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงมิให้
กระทบการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ซึ่งความเสี่ยงของบริษัท	มีดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านการดำาเนินธุรกิจ (การจัดหาวัตถุดิบ)

บริษัทฯ	ตะหนักถึงความสำาคัญในการจัดหาวัตถุดิบ	 โดยให้
ความสำาคัญในด้านราคา	 คุณภาพ	 และระยะเวลาในการจัดส่ง
วัตถุดิบ	 บริษัทฯ	 มีการติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในตลาด						
จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด	 มีการสื่อสารกับผู ้ขายอย่าง
สมำ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ
การจัดหาและจัดส่งวัตถุดิบอย่างถูกต้อง	 เพื่อทำาให้บริษัท	 ได้รับ
วัตถุดิบตามที่ต้องการได้ตรงเวลา	

และเนื่องจากราคาวัตถุดิบหลัก		คือ		แผ่นทองแดงซึ่งมีความ
ผันผวนของราคาในตลาดโลกสูงมาก	บริษัทฯ	 จึงมีนโยบายไม่ทำา	
การสต๊อกวัตถุดิบ	แผ่นทองแดง	 โดยบริษัทฯ	จะผลิตตามคำาส่ังซื้อ
ของลูกค้า	 โดยมีการวางแผนการตลาดล่วงหน้า	3	 เดือน	 ร่วมกับ
ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ	 และฝ่ายการตลาด	 ด้วยการสั่งซ้ือวัตถุดิบให้
เหมาะสมกับยอดคำาสั่งซื้อของลูกค้า	(Match	Order)	สำาหรับราคา
ทองแดงน้ัน	 ไม่มีใครสามารถตอบได้ว่า	 แนวโน้มจะลดลงหรือ						
เพิ่มขึ้น	หรือจะปรับขึ้นตอนไหนอย่างไร	 ในปี	2561	ราคาวัตถุดิบ
แผ่นทองแดงเพิ่มขึ้นจากปี	2560	 เฉลี่ยประมาณ	450	US$	ต่อตัน	
เพราะราคายังขึ้นลงอยู่กับปัจจัยทั้งราคานำ้ามัน	 ราคาทอง	 ภาวะ
สงคราม	และการปั่นราคาของ	ตลาดโลก	แต่เพื่อป้องกันความเสี่ยง
จากความผันผวนของราคาวัตถุดิบทองแดงนี้	 บริษัทฯ	 ได้มีการทำา
ประกันความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบทองแดงไว้

มาตรการรองรับความเสี่ยงจากการพึ่งพาการสั่งซื้อวัตถุดิบ

บริษัทฯ	 ได้กำาหนดนโยบายการสั่งซ้ือวัตถุดิบ	 โดยจะมีการ
วางแผนล่วงหน้าประมาณ	3	เดือน	โดยการประสานงานกับฝ่ายขาย, 
ฝ่ายการผลิต	 	 และฝ่ายนำาเข้าจัดหาวัตถุดิบ	 	 ซึ่งมีการจัดการซื้อ
วัตถุดิบดังนี้

1. แผ่นทองแดง :	 เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีผู้ผลิตแผ่น
ทองแดงในประเทศไทย	 บริษัทฯ	 จึงต้องนำาเข้าแผ่น
ทองแดงจากต่างประเทศ	โดยราคาวัตถุดิบแผ่นทองแดง
จะถูกกำาหนดขึ้นจากราคาทองแดงในตลาด	 London	
Metals	Exchange	(LME)	บวกด้วยค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ทั้งนี้	

เนื่องจากว่าทองแดงเป็นสินค้า	 Commodity	 ราคา
ทองแดงจึงมีการเคล่ือนไหวตลอดเวลา	 ดังนั้น	 เพื่อ
เป็นการป้องกันความเสี่ยงอันอาจจะเกิดจากความ
ผันผวนของราคาทองแดง	 บริษัทฯ	 ได้มีมาตราการ
รองรับความเสี่ยงจากการพ่ึงพาการสั่งซื้อวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศ	 โดยการสั่งซื้อวัตถุดิบเศษทองแดงภายใน
ประเทศด้วย	โดยบริษัทฯ	พยายามให้มีการสั่งซื้อวัตถุดิบ
เศษทองแดงภายในประเทศในอัตราส่วน	50	:	50		ทั้งนี้		
เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยง	
ที่ไม่สามารถควบคุมได้อันอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้า
จากการขนส่งวัตถุดิบ	 เช่น	 การเกิดมรสุม	 หรือจาก
เหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ	 เป็นต้น	 และเพื่อเป็นการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว	ปัจจุบัน	บริษัทฯ	ได้ซื้อเศษ
ทองแดงภายในประเทศมาทำาการหลอมใหม่	 เพื่อเป็น
วัตถุดิบอีกประเภทหนึ่งของบริษัทฯ	 ทำาให้บริษัทฯ										
สามารถกำาหนดจำานวน,ปริมาณ	และเวลาการส่งของได้ 
โดยอิสระและมีความแน่นอนมากยิ่งขึ้น

ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถเลือกเง่ือนไขกำาหนดการ 
สั่งซื้อวัตถุดิบให้เหมาะสมกับคำาสั่งซื้อของลูกค้าได้ 
ดังนี้
1.1	การซื้อขายแบบกำาหนดราคาทองแดงล่วงหน้าให้อยู่

ในระดับที่ยอมรับได้	(Hedging)	 เป็นวิธีการสั่งซ้ือ	
ที่ลูกค้าต้องการลดความเสี่ยงของราคาที่ผันผวน
ของราคาทองแดงตลาดโลก	 โดยการจองการ								
ซื้อขายล่วงหน้า

1.2	 การซื้อขายแบบราคาเฉล่ีย	 ซึ่งเป็นที่ค่อนข้างนิยม
สำาหรับลูกค้า	 เนื่องจากเป็นราคาที่ลูกค้าสามารถ
กำาหนดต้นทุนได้	เช่น	ลูกค้ากำาหนดใช้ราคาวัตถุดิบ
แผ่นทองแดงย้อนหลังไป	1	เดือน	หรือย้อนหลังไป	
2	เดือน	ในเงื่อนไขกำาหนดการสั่งซื้อวัตถุดิบ	ทั้งข้อ	
1.1	และ	1.2	นั้น	บริษัทฯ	จะทำาการสรุปยอดซื้อ
และยอดขายทุกสิ้นเดือนเพื่อทำาการ	Paper	Trade	
เพื่อลดสต๊อกวัตถุดิบ	หรือซื้อขายส่วนต่าง	เป็นการ
ป้องกันความเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งด้วย	 ในการกำาหนด	
การสั่งซื้อวัตถุดิบโดยลูกค้านั้น	 บริษัทฯ	 จะแยก
ราคาวัตถุดิบ	LME	(London	Metals	Exchange)	
กับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ	โดยลูกค้าเป็น
ผู้ชำาระเอง

ปัจจัยความเสี่ยง
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1.3	 บริษัทฯ	 เป็นผู้จัดซ้ือ	 จัดหาวัตถุดิบ	จากผู้จัดจำาหน่าย	

โดยลูกค้าเป็นผู้กำาหนดเงื่อนไขพื้นฐาน	

1.4	 ในแต่ละเดือน	 บริษัทฯ	 มีการควบคุมและบริหาร

จัดการสินค้าคงคลัง	 ให้มีปริมาณสินค้าคงเหลือ							

ท่ีเหมาะสม	 โดยบริษัทฯ	 ได้กำาหนดเป้าหมายและ

วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับยอดคำาสั่งซื้อ					

จากลูกค้าเป็นประจำาเสมอ	มีการทบทวนส่ังซื้อและ

กำาลังการผลิตร่วมกันระหว่างฝ่ายขาย,	 ฝ่ายผลิต	

และฝ่ายวางแผนควบคุมการผลิตสินค้า

2. ความเสี่ยงด้านการตลาด

ความเสี่ยงจากการนำาเข้าท่อทองแดงจากต่างประเทศ    

และการแข่งขันทางด้านราคาของสินค้า

	 เป็นความเส่ียงจากการแข่งขันของการนำาเข้าท่อทองแดง

จากประเทศจีน	ประเทศมาเลเซีย	และประเทศเกาหล	ีซึ่งคู่แข่งจาก

ต่างประเทศน้ันเสนอราคาขายท่อทองแดงที่มีราคาถูก	 ซึ่งลูกค้า	

บางรายในประเทศก็หันไปใช้ท่อทองแดงที่มีราคาถูก	แต่ลูกค้าก็พบ

ปัญหาในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ	 เมื่อเทียบกับ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	 แล้ว	 ปัญหาเรื่องคุณภาพและบริการของ

การนำาเข้าท่อทองแดงยังไม่สามารถแข่งขันกับของบริษัทฯ	 ในปี	

2561	 มีการนำาเข้าท่อทองแดงจากประเทศจีน	 ประมาณ	 81%	

ประเทศมาเลเซีย	11	%ประเทศเกาหลีประมาณ	6%	และประเทศอื่น

อีก	2%	และความเสี่ยงจากการแข่งขันด้านราคาที่เพิ่มความรุนแรงขึ้น 

บริษัทฯ	 ได้กำาหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน	 ด้วยการมุ่งเน้นผลิต

สินค้าที่ดีมีคุณภาพให้กับลูกค้า	 ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท	

เพ่ือความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำาในการผลิตท่อทองแดงในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 บริษัทฯ	 ได้พัฒนาปรับปรุงระบบปฏิบัติ

งานและเทคโนโลยีต่างๆ

3. ความเสี่ยงในการแข่งขัน

อุตสาหกรรมการผลิตท่อทองแดงในประเทศไทยนั้น	 เป็น

อุตสาหกรรมท่ีเน้นทั้งการขายตลาดภายในประเทศและตลาด								

ส่งออก	 ซ่ึงนอกเหนือจากการแข่งขันกับผู้ผลิตในประเทศแล้ว										

ยังต้องแข่งขันกับผู้ผลิตอื่นในต่างประเทศอีกด้วย	โดยเฉพาะสินค้า

ที่นำาเข้าจากประเทศจีนที่มีปริมาณการผลิตมาก	และสินค้าที่นำาเข้า

จากประเทศเกาหลี	 ทำาให้เกิดการแข่งขันด้านราคาเพิ่มขึ้น	 และ	

กอร์ปกับสภาพเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านแนวความคิดของ

ผู้บริโภคท่ีต้องการสินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม	บริษัทฯ	

จึงได้เน้นการเพิ่มผลผลิต	มุ่งเน้นผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ	ให้บริการ	

และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองให้กับลูกค้าได้	 และ						

เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่ค้ารายอื่นด้วย	โดยบริษัทได้มีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ให้รองรับเทคโนโลยี	กับบริษัทลูกค้าได้หลากหลายขึ้น

4. ความเสี่ยงด้านแรงงาน

ณ	 ปัจจุบัน	 ประเทศไทยประสบกับปัญหาการขาดแคลน

แรงงานระดับปฏิบัติการมากขึ้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจภาค

อุตสาหกรรมของเอกชน	 เนื่องมาจาก	ประชาชนนิยมศึกษาต่อใน

ระดับที่สูงขึ้น	 ทำาให้มีบุคคลากร	 ระดับปฏิบัติการไม่มากนัก												

ซึ่งบริษัทฯ	 ได้จัดทำามาตรการเพื่อลดความเสี่ยงทางด้านแรงงาน	

เช่น	การเสนอค่าตอบแทน,	สวัสดิการต่างๆ	และให้ความสำาคัญใน

เรื่องการปรับปรุงความปลอดภัยในสถานที่ทำางาน	 และสภาพ

แวดล้อมการทำางาน	 เพื่อจูงใจให้กับพนักงานที่จะมาทำางานกับ

บริษัทฯ

5. ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

	กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	คือ	บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก		

จำากัด	 ซ่ึงเป็นบริษัทแม่ท่ีประเทศญ่ีปุ่น	โดยถือหุ้นของบริษัท	จำานวน	

20,280,280	หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	42.25	ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิ

ออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ	 จึงทำาให้	 บริษัท	 ฟูรูกาวา	 อิเลคตริก	

จำากัด	 ผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าว	 เป็นผู้มีอำานาจในการบริหารจัดการ	

สามารถควบคุมมติท่ีประชุมผุ้ถือหุ้นได้เกือบท้ังหมด	ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง

การแต่งต้ังกรรมการ	หรือการขอมติในเร่ืองอ่ืนท่ีต้องใช้เสียงส่วนใหญ่

ของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	ยกเว้น	 เร่ืองกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ	

กำาหนดให้ต้องได้รับเสียง	3	ใน	4	ของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	ดังน้ัน	ผู้ถือหุ้น

รายอ่ืน	 จึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วง

ดุลเร่ืองท่ีผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้	 แต่ท้ังน้ี	 โครงสร้างการจัดการของ	

บริษัทฯ	น้ัน	ประกอบด้วย

	 1)	คณะกรรมการบริษัทฯ

	 2)	คณะกรรมการตรวจสอบ

	 3)	คณะกรรมการบริหาร	และคณะผู้บริหาร

ซึ่งในรายละเอียดของโครงสร้างการจัดการนั้น	มีการกำาหนด

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน	

รวมถึง	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	ก็เป็นกรรมการอิสระ

ทั้ง	3	 ท่านด้วย	 ซึ่งมีความรู้	 ความสามารถในการบริหารจัดการ

ธุรกิจ	 มีความเข้าใจ	 เก่ียวกับงบการเงินและรายงานทางการเงิน

ต่างๆ	 จึงช่วยให้การดำาเนินงานของบริษัทฯ	 เป็นไปด้วยความ

โปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้	นอกจากนี้	บริษัทฯ	มีนโยบายเกี่ยวกับ 

การทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน	ไม่ว่าจะเป็น	กรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่	 รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 โดย

จะทำาการเปรียบเทียบเงื่อนไขกับบุคคลภายนอกก่อน	 แล้วนำา

รายการนั้น	เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ	ก่อนที่
จะนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ในลำาดับต่อไป	
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6. ความเสี่ยงด้านอุตสาหกรรม

ท่อทองแดงไร้ตะเข็บที่ลูกค้าใช้เป็นวัสดุหลักในการทำา							
เครื่องปรับอากาศ	โดยปัจจุบันมีวัตถุดิบใหม่ที่มีการนำามาทดลองใช้
แทนท่อทองแดงในการทำาเครื่องปรับอากาศ	คือ	ท่ออลูมิเนียม	แต่
ท่ออลูมิเนียมไม่สามารถใช้แทนท่อทองแดงได้อย่างสมบูรณ์										
ในผลิตภัณฑ์ท่อได้	ถึงแม้ว่าต้นทุนวัตถุดิบที่นำามาผลิตนั้น	อลูมิเนียม 
จะมีราคาถูกกว่าทองแดง	และปัจจุบัน	 ลูกค้าของบริษัทฯ	ยังคงใช้
ท่อทองแดงเป็นวัสดุในการผลิตอยู่	 ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นใน
อนาคตได้	 หากผู้ผลิตท่ออลูมิเนียมมีการพัฒนาคุณภาพการผลิต	
ให้สามารถใช้งานได้	 และไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการเช่ือมเวลาที่
ลูกค้านำาไปใช้งาน	 ก็จะส่งผลให้ลูกค้าหันไปใช้ท่ออลูมิเนียมเป็น
จำานวนมากขึ้น	 แต่ในเรื่องคุณภาพของท่ออลูมิเนียมนั้นแล้วจะ							
ไม่ทนเหมือนผลิตภัณฑ์ท่อทองแดง	 อีกทั้งลูกค้ามีความต้องการ					
ท่อทองแดงที่ขนาดเล็กลง	 และมีประสิทธิภาพสูงข้ึน	 เพื่อรองรับ
การผลิตเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่แบบอินเวอร์เตอร์	 ซ่ึงในส่วนนี้	
บริษัทฯ	 ได้ทำาการพัฒนา	 และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ	 เพื่อผลิต							
ท่อทองแดงที่มีขนาดเล็กลง	และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น	 เพื่อรองรับ
ความต้องการในส่วนนี้

7. ความเสี่ยงที่ลูกค้าจะย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่น

กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ	 คือ	 ผู้ผลิตและจำาหน่ายเครื่อง
ปรับอากาศและเครื่องทำาความเย็น	 ท่ีส่วนใหญ่มีฐานการผลิตอยู่ใน
ประเทศไทยหากลูกค้าย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นที่มีต้นทุน
การผลิตที่ถูกกว่าประเทศไทยในอนาคต	 เช่น	 ประเทศเวียดนาม	
อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานของบริษัทบ้าง	แต่คงไม่มากนัก 
ซึ่งบริษัทฯ	มองว่า	ประเทศไทยนั้นยังคงมีปัจจัยหลักพื้นฐานที่ดีที่จะ
เป็นฐานการผลิตต่อไป	 และยังเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางด้าน
การผลิต	ที่ยังคงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย	มีการพัฒนาด้านการผลิต
และสินค้าอย่างต่อเนื่อง	กอร์ปกับลูกค้าเหล่านั้น	เป็นคู่ค้าที่ทำาธุรกิจ
กับบริษัทฯ	มาเป็นเวลานาน	ทำาให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ	 มาจนถึงปัจจุบัน	 ทั้งน้ี	 บริษัทฯ	 ยังคงหาตลาดและ
ลูกค้ารายใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มด้วย

8. ความเสี่ยงจากการพึ่งบุคลากร

ธุรกิจของบริษัทนั้นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู	้มีความชำานาญ		
และมีประสบการณ์ในการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน
และมีความแม่นยำาสูงตามความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า	
บริษัทฯ	 จึงมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร	 โดยจัดอบรม
พนักงาน	นอกจากน้ี	บริษัทฯ	 ยังจัดให้มีการสับเปลี่ยนหน้าที่การ
ทำางานของพนักงานให้มีการหมุนเวียนไปทำางานยังแผนกอื่นได้		
เป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานมีทักษะ	 เรียนรู้การทำางาน
และมีความรู้ในการใช้เครื่องจักรอื่นๆ	ในหลายๆ	รูปแบบของแต่ละ

ขบวนการผลิต	 เพื่อให้พนักงานสามารถทำางานทดแทนกันได้ด้วย	
ซึ่งเป็นการช่วยลดความเส่ียงของบริษัทฯ	 จากการพึ่งบุคลากร											
โดยบริษัทฯ	 จัดให้มีการฝึกอบรมในหัวข้อการเรียนรู้การผลิตโดย		
ผู้จัดการ	และหัวหน้างานเป็นผู้ฝึกสอน	และมีการฝึกอบรมในเรื่อง
ความรู้พื้นฐานเรื่องคุณภาพกับพนักงานทุกคน

9. ความเสี่ยงทางด้านการเงินของบริษัทฯ

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน

บริษัทฯ	มีความเส่ียงจากการดำาเนินธุรกิจตามปกติจาก
การเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ	 และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดตาม
สัญญาของคู่สัญญา	 บริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือ
ทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์	 เพื่อการเก็งกำาไรหรือ						
การค้า

การจัดการความเส่ียงเป็นส่วนที่สำาคัญของธุรกิจ	บริษัท
มีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยง	
ที่ยอมรับได้	 โดย	 พิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความ
เส่ียงและต้นทุนของการจัดการความเส่ียง	 ฝ่ายบริหารได้มี
การควบคุมกระบวนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเส่ียงและ
การควบคุมความเสี่ยง

การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ	คือ	การรักษาระดับ
เงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน	 เจ้าหนี้	
และตลาด	 และก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต	
คณะกรรมการได้มีการกำากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน
และระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

ทั้งนี้	 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย,	ความเส่ียงจากเงิน
ตราต่างประเทศ,	ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ	และความเสี่ยงจาก
การขาดสภาพคล่อง	โปรดดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบ 
การเงินของบริษัทฯ	ตามที่แนบมานี้แล้ว
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บริษัทฯ	 ได้พิจารณารายการระหว่างกันให้เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล	และจำาเป็นต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ซึ่งมีการขออนุมัติ

การทำารายการระหว่างกันตามขั้นตอน	คือ	 รายการระหว่างกันนั้น	ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจำาเป็น	มีความสมเหตุและสมผล	 โดยยึด

แนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำารายการกับบุคคลภายนอก

 

ดังน้ัน	 ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 จะเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับความจำาเป็นในการเข้า						

ทำารายการนั้นๆ	 รวมถึงการพิจารณาเร่ืองความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นด้วย	 โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ	 ให้เป็นไปตาม

ลักษณะการดำาเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม	ทั้งนี้	 ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันที่มีสาระสำาคัญ	บริษัทฯ	จะจัดให้ผ่านการพิจารณาจาก																	

คณะกรรมการตรวจสอบก่อน	และนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาอนุมัติในรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน ปี 2561และ ปี 2560

 
บุคคล

   มูลค่าของรายการ มูลค่าของรายการ ความเห็นของ

 
ที่เกี่ยวข้องกัน

 ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ ในปี 2561 ในปี 2560 คณะกรรมการ

    (พันบาท) (พันบาท) ตรวจสอบ

รายการ
ระหว่างกัน

ปี 2561 และ
ปี 2560

บริษัทฯ	ได้ทำาสัญญารับการ

ช่วยเหลือทางด้านเทคนิค	

โดยจ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิให้กับ

บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	

และทำาสัญญาป้องกันความเสี่ยง

จากการผันผวนของราคาจาก

การขายผลิตภัณฑ์ท่อทองแดง

ของบริษัทให้กับลูกค้า	

ในประเทศไทย (ดูรายละเอียดได้

ในสัญญาสำาคัญกับกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน	เรื่อง	สัญญารับ

การช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

และสัญญาป้องกันความเสี่ยง)

บริษัทฯ	ขายท่อทองแดงให้กับ

บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด

รับจัดหาแผ่นทองแดง	 เครื่องมือ	

และวัสดุสิ้นเปลืองให้กับบริษัทฯ

บริษัทฯ	ขายท่อทองแดงให้กับ

Furukawa	Sangyo	Kaisha

(Thailand)	Co.,	Ltd.

-	ไม่มียอดซื้อสินค้าในป	ี2561

-	ค่าธรรมเนียมการรับความ

	 ช่วยเหลือทางเทคนิค	

	 18,597	พันบาท

-	ไม่มีค่าบริการและอื่นๆ

-	โดยมียอดเจ้าหนี้คงเหลือ	

	 17,604	พันบาท

-	ไม่มียอดขายสินค้าในป	ี2561

-	ไม่มียอดลูกหนี้คงเหลือ

	 ในปี	2561

-	ขาดทุนจากการป้องกัน

	 ความเสี่ยงราคาทองแดง	

		28,969	พันบาท

-	ไม่มียอดซื้อสินค้า

-	ไม่มียอดเจ้าหนี้คงเหลือ	

-	ยอดขายสินค้า	

	 102,759	พันบาท	

-	โดยมียอดลูกหนี้คงเหลือ

	 	35,228	พันบาท

-	ไม่มียอดซื้อสินค้าในป	ี2560

-	ค่าธรรมเนียมการรับความ

	 ช่วยเหลือทางเทคนิค	

	 18,364	พันบาท

-	ค่าบริการและอื่นๆ	

	 330	พันบาท

-	โดยมียอดเจ้าหนี้คงเหลือ	

	 11,706		พันบาท

 

 

-	ไม่มียอดขายสินค้าในป	ี2560

-	ไม่มียอดลูกหนี้คงเหลือ

	 ในป	ี2560

-	กำาไรจากการป้องกัน

	 ความเสี่ยงราคาทองแดง	

		18,172	พันบาท

-	ไม่มียอดซื้อสินค้า

-	ไม่มียอดเจ้าหนี้คงเหลือ	

-	ยอดขายสินค้า	

	 157,622	พันบาท	

-	โดยมียอดลูกหนี้คงเหลือ

		27,632	พันบาท

คณะกรรมการตรวจสอบ	

ได้ขอให้ผู้บริหารนำาเสนอการ

พิจารณาการต่อสัญญารับ

ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค	

โดยบริษัทฯ	ได้จ่ายค่าธรรมเนียม

ให้กับบริษัท	ฟูรูกาวา		อีเล็คตริก

จำากัด	ซึ่งบริษัทฯ	ได้เสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อ

พิจารณาทบทวนความเหมาะสม

ของเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าว

เป็นประจำาทุกปี	ทั้งนี้การต่อ

สัญญารับความช่วยเหลือทาง

ด้านเทคนิคของป	ี2561ได้รับการ

พิจารณาอนุมัติจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ	แล้ว	

เมื่อวันที่	10	พฤศจิกายน	2560

คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้มี

ความเห็นเพิ่มเติม

เป็นบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น	

และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ	

บริษัทฯ	ปัจจุบันถือหุ้นในบริษัทฯ 

จำานวน	20,280,280	หุ้น

หรือร้อยละ	42.25%	

ของทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้ว

เป็นบริษัทคู่ค้าในกลุ่มของ

บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด 

โดยมี	Furukawa	Sangyo	

Kaisha	Co.,	Ltd.	(Japan)	

ถือหุ้น	57%	และ	บริษัท	ฟูรูคาวา	

(ประเทศไทย)	จำากัด	

ถือหุ้น	43%

1. บริษัท ฟูรูกาวา 

 อีเล็คตริก  จำากัด 

 (ประเทศญี่ปุ่น)

2. บริษัท ฟูรูกาวา 

 ซังเกียว ไคชา

 จำากัด (ประเทศไทย)

31
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บุคคล

   มูลค่าของรายการ มูลค่าของรายการ ความเห็นของ

 
ที่เกี่ยวข้องกัน

 ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ ในปี 2561 ในปี 2560 คณะกรรมการ

    (พันบาท) (พันบาท) ตรวจสอบ

บริษัทฯ	ได้ทำาสัญญาซื้อทองแดง

จาก	บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	

จำากัด	(ประเทศสิงค์โปร์)

(ดูรายละเอียดได้ในสัญญา

สำาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในงบการเงิน	เรื่อง	Long-term	

Contract	for	the	Purchase	of

Copper	Cathodes)

บริษัทฯ	ขายท่อทองแดงให้กับ

บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	

(ประเทศสิงค์โปร์)

บริษัท	ฟูรูคาวา	(ประเทศไทย)	

จำากัด	ให้บริการเกี่ยวกับ

โครงการบำารุงรักษาระบบ

บริหารการผลิตกับบริษัทฯ	และ

ใหบ้รกิารเกีย่วกบัระบบสารสนเทศ

กับบริษัทฯ	(ดูรายละเอียดได้

ในสัญญาสำาคัญกับกิจการที่

เกี่ยวข้องกันในงบการเงิน	

เรื่อง	 System	 Development	

Service	Support	และ	เรื่อง	

Basic	Trading	Agreement)

บริษัทฯ	 ขายท่อทองแดงให้กับ	

Furukawa	Electric	Indonesia.

บริษัท	FITEC	Corp.	ให้บริการ

บำารุงรักษาระบบ	บริหารการผลิต	

โดยสัญญาได้ถูกยกเลิกไปเมื่อ	

วันที่	31	มีนาคม	2556

(ดูรายละเอียดได้ในสัญญาสำาคัญ 

กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันใน

งบการเงิน	 เรื่อง	Maintenance	

Consulting	Agreement	of	

Total	Production	Management 

System)

-	ยอดซื้อสินค้า	

	 1,485,655	พันบาท

-	โดยมียอดเจ้าหนี้คงเหลือ

	 255,352	พันบาท

 

-	ยอดขายสินค้า	

	 132,787	พันบาท

-	โดยมียอดลูกหนี้คงเหลือ

	 28,816	พันบาท

-	ยอดซื้อสินค้า	 (ค่าบริการบำารุง

รักษาระบบการผลิต)	

	 246	พันบาท

-	ไม่มียอดเจ้าหนี้คงเหลือ

-	ยอดขายสินค้า	

	 49,199	พันบาท

-	โดยมียอดลูกหนี้คงเหลือ

		13,430	พันบาท

-	ยอดซื้อสินค้า	(อื่น)	

	 4	พันบาท

-	ไม่มียอดเจ้าหนี้คงเหลือ

-	ไม่มีการทำาธุรกรรมในปี	2561

-	ยอดซื้อสินค้า	

	 1,927,947	พันบาท

-	โดยมียอดเจ้าหนี้คงเหลือ

		344,341	พันบาท

 

-	ยอดขายสินค้า	

	 212,623	พันบาท

-	โดยมียอดลูกหนี้คงเหลือ	

	 27,504	พันบาท

-	ยอดซื้อสินค้า	(ค่าบริการบำารุง

รักษาระบบการผลิต)	

	 608	พันบาท

-	โดยมียอดเจ้าหนี้คงเหลือ	

	 65	พันบาท

-	ยอดขายสินค้า	

	 72,797	พันบาท

-	โดยมียอดลูกหนี้คงเหลือ

		20,256	พันบาท

-	ยอดซื้อสินค้า	(อื่น)	

	 19	พันบาท

-	โดยไม่มียอดเจ้าหนี้คงเหลือ

-	ไม่มีการทำาธุรกรรมในปี	2560

คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้มี

ความเห็นเพิ่มเติม

คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้มี

ความเห็นเพิ่มเติม

คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้มี

ความเห็นเพิ่มเติม

คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้มี

ความเห็นเพิ่มเติม

เป็นบริษัทคู่ค้าในกลุ่มของ

บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	

โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน

คือ	บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก

จำากัด	ถือหุ้น	100%

เป็นบริษัทคู่ค้าในกลุ่มของ

บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด 

โดยมี	

1.	บริษัท	 ฟูรูกาวา	 อีเล็คตริก	

จำากัด	 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

รายเดียวกัน	ถือหุ้น	41.36%

2.	บริษัท	ฟูรูกาวา	 ไทยโฮลดิ้ง	

จำากัด	ถือหุ้น	43.39%

3.บริษัท	ไทย	ฟูรูคาวา	ยูนิคอม	

เอ็นจิเนียริ่ง	 จำากัด	 อยู่ใน

ประเทศไทย	ถือหุ้น	7.78%

4.	บริษัท	 ฟูรูกาวา	 อีเล็คตริก	

จำากัด	(ประเทศสิงค์โปร์)	

	 ถือหุ้น	7.47%

เป็นบริษัทคู่ค้าในกลุ่มของ	

บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด 

โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน

คือ	บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	

จำากัด	ถือหุ้น	100%

เป็นบริษัทในเครือของกลุ่ม

บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด 

อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น	และ

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันคือ	

บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด 

ถือหุ้น	100%

3. บริษัท ฟูรูกาวา 

 อีเล็คตริก จำากัด

 (ประเทศสิงค์โปร์)

4. บริษัท ฟูรูคาวา 

    (ประเทศไทย) จำากัด

5. P.T. Furukawa 

    Electric Indonesia

    (ประเทศอินโดนีเซีย)

6. FITEC Corporation

    (ประเทศญี่ปุ่น)

รายการระหว่างกัน
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บมจ. ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)



 
บุคคล

   มูลค่าของรายการ มูลค่าของรายการ ความเห็นของ

 
ที่เกี่ยวข้องกัน

 ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ ในปี 2561 ในปี 2560 คณะกรรมการ

    (พันบาท) (พันบาท) ตรวจสอบ

บริษัทฯ	ได้ทำาสัญญาการบริหาร

การเงินระหว่างกัน	กับ	บริษัท	

ฟูรูคาวา	ไทยโฮลดิ้ง	จำากัด	

เพื่อให้การบริหารทางการเงิน

ที่ดีขึ้น	ของกลุ่มบริษัท	ที่	

Furukawa	 Electric	 Co.,ltd.	

ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยที่ใช้คำานวณ

จะให้ประโยชน์แก่บริษัทมากกว่า

อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจาก	 หรือ

จ่ายแก่ธนาคาร	(ดูรายละเอียด

ได้ในสัญญาสำาคัญกับกิจการที่

เกี่ยวข้องกันในงบการเงิน	เรื่อง

Cash	Management	Agreement)

-	จัดหา	และให้บริการด้านการ

	 ขนส่งให้กับบริษัทฯ	

	 (เริ่ม	วันที่	1	พฤษภาคม	2561)

บริษัทฯ	ขายท่อทองแดงให้กับ	

บริษัท	ธานี	อินเตอร์เนชั่นแนล

เทรดดิ้ง	จำากัด

จัดหาและจำาหน่ายวัสดุสิ้นเปลือง

ให้กับบริษัทฯ

บริษัทฯ	ขายท่อทองแดงให้กับ

บริษัท	โอคุมุระ	เม็ททัล	(มาเลเซีย) 

จำากัด

-	เงินกู้ระยะสั้น	

	 564,405	พันบาท

-	โดยมียอดเจ้าหนี้คงเหลือ	

	 784	พันบาท

-	ยอดซื้อสินค้า	(บริการ)	

	 304	พันบาท

-	โดยมียอดเจ้าหนี้คงเหลือ

	 24	พันบาท

-	ยอดขายสินค้า	

	 753,291	พันบาท

-	โดยมียอดลูกหนี้คงเหลือ	

	 159,107	พันบาท

-	ยอดซื้อสินค้า	(บริการ)	

	 144	พันบาท

-	โดยมียอดเจ้าหนี้คงเหลือ	

	 1	พันบาท

-	ยอดซื้อสินค้า	

	 162	พันบาท

-	โดยมียอดเจ้าหนี้คงเหลือ	

	 27	พันบาท

-	ยอดขายสินค้า	

	 448,511	พันบาท

-	โดยมียอดลูกหนี้คงเหลือ

		102,767	พันบาท

-	เงินกู้ระยะสั้น	

	 725,089	พันบาท

-	โดยมียอดเจ้าหนี้คงเหลือ	

	 732	พันบาท

-	ยอดขายสินค้า	

	 784,404	พันบาท

-	โดยมียอดลูกหนี้คงเหลือ	

	 210,590	พันบาท

-	ยอดซื้อสินค้า	(บริการ)	

	 111	พันบาท

-	โดยมียอดเจ้าหนี้คงเหลือ	

	 2	พันบาท

-	ยอดซื้อสินค้า	

	 1,051	พันบาท

-	โดยมียอดเจ้าหนี้คงเหลือ	

	 56	พันบาท

-	ยอดขายสินค้า	

	 490,802	พันบาท

-	โดยมียอดลูกหนี้คงเหลือ	

	 110,514	พันบาท

ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบ	ขอให้

ผู้บริหารนำาเสนอสัญญาการ

บริหารการเงินระหว่างกัน	กับ

บริษัท	ฟูรูคาวา	ไทยโฮลดิ้ง	จำากัด 

ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

พิจารณาอนุมัต	ิเพื่อทบทวน

ความเหมาะสมก่อน	ทั้งนี้	ผู้บริหาร

ของบริษัทฯ	จะรายงานสถานะ

การบริหารการเงินให้กับ

คณะกรรมการตรวจสอบ	และ

รายงานให้กับคณะกรรมการ

บริษัทฯ	รับทราบในการประชุม

ทุกครั้ง	

คณะกรรมการตรวจสอบ

ไม่ได้มีความเห็นเพิ่มเติม

คณะกรรมการตรวจสอบ

ไม่ได้มีความเห็นเพิ่มเติม

คณะกรรมการตรวจสอบ

ไม่ได้มีความเห็นเพิ่มเติม

เป็นบริษัทในกลุ่มของ	บริษัท	

ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด	และ

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันคือ

บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด 

ถือหุ้น	 48.73%	 และถือหุ้นใน

บริษัทฯ	จำานวน	339,990	หุ้น	หรือ 

ร้อยละ	0.71	ของทุนจดทะเบียน

ที่ชำาระแล้ว

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	และ

เป็นกรรมการบริษัทฯ	ที่มี

อำานาจและความรับผิดชอบ

ในการวางแผนสั่งการ	และ

ควบคุมกิจกรรมต่างๆ	ของ

กิจการไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อม

เป็นบริษัทคู่ค้าในกลุ่มของ

บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด 

และมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน	

คือ	บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก

จำากัด	ถือหุ้น	100%

เป็นบริษัทคู่ค้าในกลุ่มของ	

บริษัท	โอคุมุระ	เม็ททัล	จำากัด

และมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน

คือ	บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก

จำากัด	ซึ่งถือหุ้น	100%

7. บริษัท ฟูรูคาวา 

 ไทยโฮลดิ้ง จำากัด

8. บริษัท ธานี อินเตอร์

   เนชั่นแนลเทรดดิ้ง 

 จำากัด

9. บริษัท ฟูรูกาวา 

 โลจิสติส 

    คอร์ปอเรชั่น จำากัด

10. บริษัท โอคุมุระ  

 เม็ททัล (มาเลเซีย)

 จำากัด

รายการระหว่างกัน
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บุคคล

   มูลค่าของรายการ มูลค่าของรายการ ความเห็นของ

 
ที่เกี่ยวข้องกัน

 ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ ในปี 2561 ในปี 2560 คณะกรรมการ

    (พันบาท) (พันบาท) ตรวจสอบ

บริษัทฯ	ขาย	ท่อทองแดงให้กับ

บริษัท	โอคุมุระ	เม็ททัล

(ประเทศไทย)	จำากัด

จัดหา	และให้บริการด้าน

การขนส่งให้กับบริษัทฯ

(ยกเลิกสัญญา	เมื่อ

เดือน	เมษายน	2561)

ให้บริการในเรื่องประกันภัย

ทรัพย์สิน	และชีวิตให้กับบริษัทฯ

-	ยอดขายสินค้า	

	 287,437	พันบาท

-	โดยมียอดลูกหนี้คงเหลือ

		98,479	พันบาท

-	ยอดซื้อสินค้า	(บริการ)	

	 90	พันบาท

-	ไม่มียอดเจ้าหนี้คงเหลือ

-	ยอดซื้อสินค้า	(ประกัน)	

	 5,032		พันบาท

-	ยอดขายสินค้า	

	 248,836	พันบาท

-	โดยมียอดลูกหนี้คงเหลือ

		99,566	พันบาท

-	ยอดซื้อสินค้า	(บริการ)	

	 270	พันบาท

-	โดยมียอดเจ้าหนี้คงเหลือ	

	 24	พันบาท

-	ยอดซื้อสินค้า	(ประกัน)		

	 4,166	พันบาท

คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้มี

ความเห็นเพิ่มเติม

คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้มี

มีความเห็นเพิ่มเติม

คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้มี

ความเห็นเพิ่มเติม

เป็นบริษัทคู่ค้าในกลุ่มของ

บริษัท	โอคุมุระ	เม็ททัล	จำากัด

และมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน

คือ	บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	

จำากัด	ซึ่งถือหุ้น	100%

เป็นบริษัทในกลุ่มของ	

บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก	จำากัด 

และมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน	

คือ	บริษัท	ฟูรูกาวา	อีเล็คตริก

จำากัด	ถือหุ้น	50%

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

11. บริษัท 

 โอคุมุระ เม็ททัล

 (ประเทศไทย) จำากัด

12. บริษัท 

 ฟูรูกาวา พรีซีชั่น 

   (ประเทศไทย) จำากัด

13. บริษัท 

 กรุงเทพประกันภัย  

 จำากัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน
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คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีนโยบายปฏิบัติตามหลักการและ	

ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำาหรับกรรมการบริษัท	 ซ่ึงสอดคล้องกับข้อ												

พึงปฏิบัติท่ีดีสำาหรับ	กรรมการบริษัทจดทะเบียน	(Code	of	Best	

Practices	for	Directors	of	Listed	Company)	ตามแนวทางของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ทั้งนี้	การกำาหนดบทบัญญัติต่างๆ	

จะยึดถือเป็นแนวปฏิบัติได้จริง	นอกจากนี้บริษัทได้นำาหลักการกำากับ

ดูแลกิจการท่ีดี	 (Good	 Corporate	 Governance)	 มาใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมถึงสิทธิและความ									

เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	โครงสร้าง	บทบาท

หน้าที่	 ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ		

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	 การควบคุมและบริหาร							

ความเส่ียง	ตลอดจนจริยธรรม	ทางธุรกิจ	 เพื่อให้การบริหารงาน		

และการดำาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 และ

โปร่งใส

บริษัทฯ	 ตระหนักและให้ความสำาคัญต่อระบบการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ	 โปร่งใส	และสามารถตรวจสอบได้	 ซึ่งจะ

ทำาให้เกิดความเชื่อม่ันกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง	 และส่งผลให้ธุรกิจมี

ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน		ภายใต้การดำาเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณ 

(Code	of	Conduct)	ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	บริษัทฯ	จึงได้

กำาหนดนโยบายการกำากับกิจการที่ดีและมีความชัดเจน	มีการปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรม	 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรนำาไป

ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	 ท้ังนี้	 นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี

ของบริษัทฯ	มีดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ	ตระหนักและให้ความสำาคัญของผู้ถือหุ้น	 ในฐานะที่

ผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนในหลักทรัพย์	 เช่น	สิทธิ์ในการซื้อ	ขาย	 โอน

หลักทรัพย์ท่ีตนถืออยู่	 สิทธิ์ ในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำาไร									

จากบริษัท	 สิทธิ์ ในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ	 อย่างเพียงพอ							

สิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสิทธ์ิในการแสดงความคิดเห็น	

สิทธิ์ในการร่วมตัดสินใจในเร่ืองสำาคัญของบริษัทฯ	 การแต่งตั้งหรือ

ถอดถอนกรรมการ	การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	 และการแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิ	 ข้อบังคับของบริษัท	 เป็นต้น	 ซึ่งบริษัทฯ	มีนโยบาย					

ในการดำาเนินการเรื่องต่างๆ	อันเป็นการส่งเสริมและอำานวยความ

สะดวกในการใช้สิทธิ์ของผู้ถือหุ้น	ดังนี้

1.1 บริษัทฯ	สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทผู้บริหารและ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	และผู้สอบบัญชี	เข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน

1.2 บริษัทฯ	จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้กับผู้ถือหุ้น	พร้อมทั้ง 

ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ	ให้ผู้ถือหุ้น	

รับทราบล่วงหน้า	 และลงประกาศหนังสือเชิญประชุม						

ผู้ถือหุ้นประจำาปี	ในหนังสือพิมพ์	เป็นระยะเวลา	3	วัน

ติดต่อกัน	โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็น

ของคณะกรรมการบริษัทฯ	 ประกอบการพิจารณา	

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูล	รวมถึงบริษัทจะไม่เพิ่ม

วาระการประชุมในที่ประชุม	โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าให้

ผู้ถือหุ้นทราบ

1.3	 ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี	 บริษัทเปิดโอกาสให้					

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกัน	ได้แสดงความคิดเห็น	

ข้อแสนอแนะ	หรือตั้งคำาถามในวาระต่างๆ	อย่างอิสระ	

ก่อนการลงมติในวาระใดๆ	ทั้งนี้	ในการประชุมผู้ถือหุ้น	

จะมีคณะกรรมการของบริษัท	และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 

เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำาถามในที่ประชุม	และจะมี

การบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำาคัญไว้ใน

รายงานการประชุมด้วยทุกครั้ง	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น

สามารถตรวจสอบได้	

1.4		 บริษัทฯ	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วม

ประชุมด้วยตนเอง	 สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดย	

มอบฉันทะให้ผู้อื่น	 หรือกรรมการอิสระเข้าประชุม

และออกเสียงแทนได้

1.5	 บริษัทฯ	แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ	ข	ซึ่งเป็นแบบที่	

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกการลงคะแนนเสียงได้เอง									

ในแต่ละวาระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับจริง

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

1.6	 ในการประชุมผู้ถือหุ้น	 ประธานที่ประชุมจะช้ีแจง							

กฏเกณฑ์	 ที่ ใช้ในการประชุม	 รวมถึงขั้นตอนการ						

ออกเสียงลงมติ	 และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่าง

เพียงพอ

1.7	 ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2561		

วาระเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำาแหน่งตามวาระ	

บริษัทฯ	 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือก

การกำากับดูแล

กิจการที่ดี
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ตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือก

กรรมการได้อย่างแท้จริง

1.8	 ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จ	 บริษัทจะจัดทำารายงาน

การประชุม	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	 บริษัทฯ	 มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน						

อย่างเป็นธรรม	 ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ผู้ถือหุ้นรายย่อย								

นักลงทุนสถาบัน	หรือ	 ชาวต่างชาติ	 เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน

อย่างแท้จริงดังต่อไปนี้

2.1	 บริษัทฯ	 ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน	

หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง	ทั้งนี้บริษัทฯ	มีหุ้นสามัญประเภท

เดียวเท่านั้น

2.2	 ในการดำาเนินการประชุมแต่ละครั้ง	 บริษัทฯ	 จะให้

โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย	 โดยก่อน

เริ่มประชุม	 ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิ	

ออกเสียงลงลงคะแนน	วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

ที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ	จัดให้มีคนกลางเป็นตัวแทน

ในการนับคะแนนเสียง	เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกราย	ได้แสดงความคิดเห็น	ซักถามได	้โดยใช้เวลา

อย่างเหมาะสม	 รวมถึงบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการ

ประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า	 ให้ผู้ถือหุ้น

ทราบ

2.3 การให้ข้อมูลแก่กรรมการ	และผู้บริหารรับทราบหน้าที่	

ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท							

เมื่อมีการซื้อ,	ขาย,	โอน	หรือรับโอนหลักทรัพย์	หรือ

สัญญาที่ขายล่วงหน้า	 โดยการรายงานผ่านระบบ	

อิเลคทรอนิกส์ตามที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับ

หลักทรัพย	์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด

2.4	 บริษัทฯ	 มีการกำากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่าง

เคร่งครัด	 เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูล

ภายในต่อตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ	 เพื่อให้เกิด

ความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย	รวมทั้งกำาหนด

ให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานจะต้องไม่ทำาการ

ซื้อขาย	 หลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายใน					

ของบริษัท	อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่า

โดยทางตรงหรือทางอ้อม	 และส่ิงสำาคัญ	 คือ	 ห้าม

กรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานใช้ข้อมูล

ภายในใดๆ	ก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน

2.5	 ในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วน							

ได้เสีย	 หรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องรายงานให้บริษัท

ทราบโดยทันที	 และไม่ร่วมพิจารณาหรือออกเสียง						

ในเรื่องนั้น

2.6	 ในปี	2561	 ไม่เคยเกิดกรณีที่	 กรรมการ/ผู้บริหาร							

ของบริษัทฯ	มีการซื้อขายหลักทรัพย์	โดยการใช้ข้อมูล

ภายใน	และบริษัทฯ	ไม่มีการฝ่าฝืนใดๆ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียได้แก่

 ผู้ถือหุ้น

นอกจากสิทธิ์ขั้นพ้ืนฐาน	 สิทธิที่กำาหนดไว้ตามกฎหมาย

และข้อบังคับของบริษัทฯ	 เช่นสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือ

และออกเสียงลงคะแนน	สิทธิในการแสดงความคิดเห็น

อย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ฯลฯ	บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะ

ดำาเนินธุรกิจด้วยความรู ้และบริหารจัดการด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่และ						

รายย่อย	เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม	รวมทั้ง

เปิดเผยข้อมูลอย่างสมำ่าเสมอ	และครบถ้วนตามความเป็นจริง

 พนักงาน

บริษัทฯ	ได้ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ในการ

ทำางานควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีซึ่ง						

ปี	2561	 บริษัทฯ	 ได้พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่ง						

การเรียนรู้	 เช่นจัดสร้างห้องเรียนด้านคุณภาพ	และสร้าง

ห้องเรียนความปลอดภัย	 เพื่อเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน

ให้กับพนักงานให้มีความชำานาญในการปฏิบัติงานได้กับ

ทุกเครื่องจักร	และสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองรู้จัก

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	ตั้งแต่ปี	2558	จนถึงปัจจุบัน

บริษัทฯ	 ได้ทำาการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำางาน

มาอย่างต่อเนื่อง		ให้มีบรรยากาศการทำางานที่ดี		มีความ

ปลอดภัยตลอดวัน	 ทุกขณะที่พนักงานปฏิบัติงานอยู่ใน

บริษัทฯ	 ผู้บริหารได้ให้ความสำาคัญอย่างจริงจัง	 มีการ

รณรงค์ทำากิจกรรม	5ส.	 เสริมสร้างความปลอดภัยในการ

ทำางานด้วยกิจกรรมหยั่งรู้ระวังภัย	(KYT)	อย่างต่อเนื่อง	

เป็นประจำาทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง	 รวมถึงจัดกิจกรรม	

Walk	Rally	 เพื่อพัฒนา	 และเสริมสร้างปลูกจิตสำานึก						

ให้บุคลากร	พนักงานมีความรักในวัฒนธรรมองค์กร

การกำากับดูแลกิจการที่ดี
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 ลูกค้า

บริษัทฯ	มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ	เพื่อให้ลูกค้าได้

รบัความพงึพอใจสงูสดุ	มุง่มัน่พฒันาและรักษาสัมพันธภาพ	

ที่ยั่งยืน	 รักษาความลับลูกค้าอย่างจริงจัง	 และสมำ่าเสมอ	

และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด

 คู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทฯ	 ยึดมั่นในหลักการบริหารงาน	 คือ	 ไม่เอารัด							

เอาเปรียบ	 และมีความซ่ือสัตย์ในการดำาเนินธุรกิจ									

ต้องรักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี้	 โดยการ

ปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขร่วมกันอย่างเคร่งครัด											

ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม	 รวมถึงการชำาระคืน					

ตามกำาาหนดเวลา	ตามข้อสัญญาอย่างถูกต้องครบถ้วน

 ภาครัฐ, ส่วนราชการ

บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญในการทำาธุรกรรมด้วยความ

โปร่งใส	 ซื่อสัตย์กับเจ้าหน้าที่	 หรือหน่วยงานภาครัฐ							

รวมท้ังต่อต้านการให้สินบนต่างๆ	 ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ	

เพื่ออำานวยความสะดวก	หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทาง

ธุรกิจของบริษัท	 รวมถึงมุ่งเน้นการดำาเนินงานที่ ใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	 และไม่กระทำาการใดๆ						

ที่จะส่งผลเสียต่อสังคม	 ทรัพยากรธรรมชาติ	 และ												

สิ่งแวดล้อม	 อีกทั้งยังหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมทาง

สังคมชุมชนด้วย

 ชุมชนสังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ	 ประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน		

และส่ิงแวดล้อม	พร้อมทั้งระลึกอยู่เสมอว่า	การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น	 เป็นสิ่งสำาคัญที่

จะต้องปฏิบัติอย่างจริงจังโดยพนักงานทุกคน	 ดังนั้น								

ในทุกขั้นตอนของการดำาเนินการ	 บริษัทจะต้องทำาให้

แน่ใจว่า	 ผลิตภัณฑ์และสินค้าของบริษัทน้ันถูกต้องและ					

มีการปฏิบัติสอดคล้องกับกฎระเบียบหรือมาตรการต่างๆ	

ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำานึกและมีความ										

รับผิดชอบต่อชุมชน	 สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง	

อยู่เสมอ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการดำาเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทนั้น	 จะต้อง

หลีกเล่ียงการกระทำาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำาเสนอคณะกรรมการบริษัท

เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน	และรายงานที่มีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์	 ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสม								

อย่างรอบคอบ	 และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาด							

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 จะปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมาย	

และกฎระเบียบต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 เพ่ือให้สิทธิของผู้มีส่วนได้							

ส่วนเสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2561	 มีกรรมการ							

เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น	14	ท่าน	ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ 

(กรรมการของบริษัทฯ	มีทั้งสิ้น	14	ท่าน)	โดยประธานในที่ประชุม	

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบ

การดำาเนินงานของบริษัทฯ	 และสอบถามแสดงความคิดเห็นข้อ

เสนอแนะต่างๆ	ด้วยดี

5. ภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการฯ	ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ 

หลากหลายอาชีพ	เชื้อชาติ	และเพศ	มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่

ความรับผิดชอบเป็นอย่างดี	 มีบทบาทสำาคัญในการกำากับดูแล		

ตรวจสอบ	 และประเมินผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 มีอำานาจ

หน้าที่ ในการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามกฏหมาย							

ข้อบังคับ	และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	รวมทั้ง

ได้มีส่วนร่วมในการกำาหนด	 วิสัยทัศน์	 ภารกิจ	 กลยุทธ์	 เป้าหมาย

แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท	 ตลอดจนกำากับดูแลให้								

ฝ่ายจัดการดำาเนินการไปตามแผนธุรกิจ	 และงบประมาณที่กำาหนด

ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง

เศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

และเพื่อให้การแบ่งแยกอำานาจหน้าที่ ในเรื่องการกำาหนด

นโยบายของบริษัทฯ	และการบริหารงานของบริษัทฯ	แยกจากกัน

อย่างชัดเจน	บริษัทฯ	จึงกำาหนดให้ประธานกรรมการ	และกรรมการ

ผู้จัดการ	เป็นคนละบุคคลกัน

ประธานกรรมการบริษัทมีอำานาจหน้าที่ ดังนี้

1.	 เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 และเป็นประธานการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 และการประชุมผู้ถือหุ้น	

ตลอดจนมีบทบาทในการ	 กำาหนดระเบียบวาระการประชุม

ร่วมกับกรรมการผู้จัดการ

การกำากับดูแลกิจการที่ดี
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2.	 มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพเป็นไป

ตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ	 สนับสนุนและเปิดโอกาสให้

คณะกรรมการของ	บริษัทฯ	สามารถแสดงความเห็นได้อย่าง

เป็นอิสระ

3.	 ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการ	 และผู้ถือหุ้น						

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4.	 สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ	ปฏิบัติหน้าที่

อย่างเต็มความสามารถ	 ตามขอบเขตอำานาจหน้าที่ความ						

รับผิดชอบและตามหลักของการกำากับดูแลกิจการที่ดี

5	 ดูแล	 ติดตาม	 การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	

และคณะกรรมการชุดอื่นๆ	 ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่

กำาหนดไว้

6.	 เป็นผู้ลงคะแนนช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	

มีการลงคะแนนเสียง	และคะแนนเสียงท้ังสองฝ่ายเท่ากัน

อำานาจของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจหน้าที่ดังนี้

1.	 ดูแลและจัดการให้บริษัทฯ	 ดำาเนินธุรกิจไปตามกฎหมาย	

วัตถุประสงค์	และข้อบังคับของบริษัท	รวมท้ังมติของท่ีประชุม

ผู้ถือหุ้น

2.	 มีอำานาจเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการได้

3.	 มีอำานาจแต่งต้ังกรรมการคนหน่ึงเป็นกรรมการผู้จัดการ	 โดยมี

อำานาจหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร

4.	 มีอำานาจพิจารณากำาหนด	และแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการ	

ผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

5. อนุมัติการแต่งต้ังกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีลาออกตามวาระ

6.	 อนุมัติการทำารายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท	ตามเกณฑ์ของ

คณะกรรมการกำากับตลาดทุน

7.	 อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ

8.	 อนุมัติการเปิดบัญชี	และปิดบัญชีของบริษัทฯ	กับธนาคารต่างๆ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

	คณะกรรมการบริษัทฯ	ทำาหน้าที่กำาหนดนโยบาย	วิสัยทัศน์	

กลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ	 เป้าหมาย	และงบประมาณของบริษัทฯ	

ตลอดจนกำากับ	 ดูแลให้ฝ่ายจัดการ	 ควบคุมบริหารงานให้เป็นไป

ตามนโยบายที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้วัตถุประสงค์

ข้อบังคับของบริษัทฯ	และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ด้วยความรับผิดชอบ	

ซื่อสัตย์สุจริต	ระมัดระวัง	ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ด	ีคณะกรรม

การบริษัทฯ	 ยังได้ควบคุมและตรวจสอบ	 การบริหารงานของ								

ฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส	 และเป็นไปตามจรรยาบรรณ

ของผู้บริหารและพนักงานที่ดี	 ดูแลการสื่อสารและการเปิดเผย	

ข้อมูลของบริษัทฯ	ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฏหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 กฏระเบียบของสำานักงาน

คณะกรรมการ	กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำาหนด

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ข้อพึงปฏิบัติสำาหรับ

กรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

รวมถึงคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง						

กับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

หน้าที่คณะกรรมการบริษัท

1. ดูแลและจัดการบริษัทให้ดำาเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย	

วัตถุประสงค์	และข้อบังคับของบริษัท

2.	 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย	เพื่อนำาเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็น

กรรมการ

3.	 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม

ใหญ่สามัญประจำาปี	 ภายในส่ีเดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดของ	

รอบบัญชีของบริษัท	 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากน้ี	

ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ	 โดยคณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะ

เห็นสมควร

4.	 คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อยสามเดือนต่อหนึ่งครั้ง	

โดยกรรมการบริษัทจะกำาหนดวันประชุมล่วงหน้าของปีถัดไป	

โดยให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ	4	ครั้ง	 และนำาเสนอให้ท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา	 ในการประชุมคร้ัง

สุดท้ายของปี	 เพื่อให้คณะกรรมการสามารถวางแผนและเข้า

ประชุมร่วมกันได้ทุกท่าน

5.	 	 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำางบดุลและบัญชีกำาไร

ขาดทุน	ณ	วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท	เสนอต่อที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำาปี	 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุนนี้	 คณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้

สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการบริษัทมีอำานาจและหน้าท่ีความรับผิดชอบดังน้ี

1.	 มีหน้าที่ ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท	 ทั้งนี้ตาม

นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด

2.	 มีอำานาจอนุมัติ	 และ/หรือ	 เห็นชอบแก่การดำาเนินงานใดๆ	

ตามปกติ	 และอันเป็นการบริหารกิจการของบริษัทเป็นการ

ทั่วไป

3.	 พิจารณากลั่นกรองนโยบาย	 เป้าหมาย	 แผนงานประจำาปี	

ของบริษัท	งบประมาณประจำาปีของบริษัท	และข้อพิจารณา

ต่างๆ	 ที่จะได้มีการนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ
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4.	 พิจารณาแนวทางนโยบาย	และเป้าหมายการลงทุน	ก่อนนำา

เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท	เพื่อกำาหนด

เป็นกรอบการดำาเนินการให้ฝ่ายจัดการนำาไปปฏิบัติในการ

ปฏิบัติงานต่อไป

5.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

หน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1.	 จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังนี้	 ทะเบียนกรรมการ,										

หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ	 รายงานการประชุมคณะ

กรรมการ	 และรายงานประจำาปีของบริษัทฯ,	 หนังสือ												

นัดประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย	รายงานโดยคณะกรรมการ 

หรือผู้บริหาร

3.	 	 	 จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	 และประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ								

ให้เป็นไปตามกฏหมาย	 ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติ

ต่างๆ

4.			บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	และการประชุมคณะกรรม

การบริษัทฯ	 รวมทั้งติดตามผลให้มีการปฏิบัติตามมติที่

ประชุมผู้ถือหุ้น	และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

5.	 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่

รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำากับบริษัทฯ	ตามระเบียบและข้อ

กำาหนดของหน่วยงานทางการ

6.	 ดูแลให้บริษัทฯ	 และคณะกรรมการบริษัทฯ	 ปฏิบัติตาม											

กฏหมายและกฏเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

7.   ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ	ตามที่ได้รับมอบหมาย

การอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

	 ในการทำารายการระหว่างกัน	 จะต้องมีความจำาเป็นและ							

มีความสมเหตุสมผลของการทำารายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดของบริษัท	การทำารายการระหว่างกันในอนาคตจะขึ้นอยู่กับ

เหตุและผลและความจำาเป็น	การจ่ายและรับค่าตอบแทนต้องเป็นไป

ตามราคายุติธรรมของราคาตลาด	และจะต้องได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบ		โดยกรณีที่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความจำาเป็นและความสมเหตุ

สมผลของรายการ	 และแจ้งความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท		

นโยบายการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น	คณะกรรมการ 

บริษัท	 จะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ	 ที่ตนเองหรือบุคคลอาจมี						

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท	 และ								

จะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพื่อ

พิจารณาให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าว	 เป็นรายการที่เป็นไปตาม

ลักษณะธุรกิจทั่วไป	 และเป็นไปในราคายุติธรรม	 และเสนอต่อ	

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา		

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ	มีนโยบายในการควบคุมดูแลไม่ให้ผู้บริหารนำาข้อมูล

ภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน	 เพื่อการซื้อขาย							

หลักทรัพย์	 รวมทั้งกำาหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการ

ถือหลักทรัพย์ต่อสำานักงานกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามมาตรา	 59	 แห่งพระราชบัญญัติ	 หลักทรัพย์และตลาด												

หลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	ห้ามไม่ให้ผู้บริหาร	หรือหน่วยงานที่ได้รับ

ทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือ

บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

6. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ	 ได้จัดทำาข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของ			

คณะกรรมการ	ฝ่ายจัดการ	และพนักงาน	เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือ

เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความ

ซื่อสัตย์	 สุจริตและเที่ยงธรรม	 และมีการทบทวนเป็นประจำาทุกปี								

ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 กลุ่มสาธารณชน	

และสังคม	โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติ	และบริษัท

ได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสมำ่าเสมอ	และติดตามการปฏิบัติ

ตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำารวมถึงกำาหนดบทลงโทษทางวินัย

ไว้ด้วย

7. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัทฯ	มีจำานวน	13	ท่าน	ประกอบด้วย

-	กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร	 3	ท่าน

-	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	 6	ท่าน

-	กรรมการที่เป็นอิสระ	 4	ท่าน	

 (คิดเป็นร้อยละ	1	ใน	3	ของกรรมการทั้งคณะ)
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การที่สัดส่วนจำานวนกรรมการอิสระของบริษัทอยู่ในระดับ							

1	 ใน	3	 ของจำานวนกรรมการทั้งคณะ	 โดยโครงสร้างของบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท	 ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการ												

ผู้จัดการ	จึงมั่นใจได้ว่ากรรมการดังกล่าวได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่าง

เต็มที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น	และ	มีการถ่วงดุลกันอย่าง

เหมาะสม	 ทั้งนี้	 กรรมการอิสระทุกท่านสามารถปฏิบัติภารกิจ		

แสดงความคิดเห็นหรือรายงานตามที่พึงเป็นไปได้โดยอิสระตาม

ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

8. การรวมหรือแยกตำาแหน่ง

ประธานกรรมการเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ	่และประธานกรรมการ 

ไมได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ	 แต่ทั้งสองท่านเป็น

ตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นสองกลุ่มกรรมการ	ผู้จัดการมีอำานาจหน้าที่

บริหารตามที่คณะกรรมการมอบหมาย	 และอยู่ภายใต้การกำากับ

ดูแลของคณะกรรมการ	 อย่างไรก็ตาม	 โครงสร้างคณะกรรมการ

ของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำานวน	 1	 ใน	 3										

ของกรรมการท้ังคณะ	 ซ่ึงทำาให้เกิดการถ่วงดุลย์และการสอบทาน

การบริหารงาน

9. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ	บริษัทได้กำาหนดนโยบายค่าตอบแทน

กรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส	 โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับ

เดียวกับกลุ่มอุตสาหกรรมใกล้เคียงกันและสูงเพียงพอที่จะดูแล	

และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ	และได้ขออนุมัติจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว	 กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการ

ตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	 ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตาม						

หลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด	 ซึ่งเชื่อมโยง

กับผลการดำาเนินงานของบริษัทและผลการดำาเนินงานของผู้บริหาร

แต่ละท่าน

จำานวนค่าตอบแทนในปี	2561	บริษัทฯ	 ได้จ่ายค่าตอบแทน

ต่างๆ	 ให้แก่	กรรมการและผู้บริหาร	ซึ่งประกอบด้วย	 เบี้ยประชุม,	

โบนัส	โดยพิจารณาเทียบเคียงจากบริษัทในเครืออุตสาหกรรมใกล้เคียง 

และขอนำาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน

กรรมการ	โดยกำาหนดและมีค่าตอบแทนอื่นโดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
คณะกรรมการของบริษัทฯ	มีจำานวน	13	ท่าน	ประกอบด้วย

1.	 ประธานกรรมการ	 480,000	บาท/คน/ปี

2.	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 420,000	บาท/คน/ปี

3.	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 360,000	บาท/คน/ปี

3.	 กรรมการ	 300,000	บาท/คน/ปี	

กรรมการ 

   ปี 2560 ปี 2561

  จำานวนราย (ท่าน) จำานวนรวมเงิน (บาท) จำานวนราย (ท่าน) จำานวนรวมเงิน (บาท)

เบี้ยประชุม	 10	 3,250,645.00	 11 3,211,548.00

โบนัส	 -	 -	 - -

ค่าตอบแทนอื่น	 -	 -	 - -

รวม 10 3,250,645.00 11 3,211,548.00

การกำากับดูแลกิจการที่ดี
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คณะกรรมการบริษัท
	 ในปี	2561	บริษัท	ฟูรูกาวา	 เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	 จำากัด	

(มหาชน)	มีคณะกรรมการ	รวม	13	ท่าน	 โดยมีกรรมการอิสระที่		

ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	 จำานวน	6	 ท่าน	 ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังโดยมีมติ								

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	และในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกครั้ง	

กรรมการจะต้องออกจากตำาแหน่งอย่างน้อย	 จำานวนหนึ่งในสาม	

(1/3)	ทั้งนี้	 ในการเลือกตั้งกรรมการ	ผู้ถือหุ้นหนึ่งคน	มีคะแนน

เสียงเท่ากับ	1	หุ้น	ต่อ	1	 เสียง	และจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่	

ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ ได้								

อัตราค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษัทได้รับ	 	 คือ	 เบี้ยประชุม

ตามที่มติในที่ประชุม	 ผู้ถือหุ้นกำาหนดในอัตราที่ เหมาะสม													

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่ เหมาะสมเข้า								

ดำารงตำาแหน่งเป็นประธานกรรมการ,	 กรรมการผู้จัดการ,	 และ

ตำาแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได	้

คณะกรรมการของบริษัท	มีหน้าที่ในการกำาหนดแนวนโยบาย 

แผนงานและกลยุทธ์ทางธุรกิจ	ตลอดจนการควบคุมการดำาเนินงาน

ของบริษัท	 โดยมีกรรมการผู้จัดการ	 ในฐานะหัวหน้าคณะผู้บริหาร

รับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการดูแลการดำาเนินธุรกิจ	 และ							

การปฏิบัติ งานของบริษั ทตามนโยบายของคณะกรรมการ									

คณะกรรมการ	 เป็นผู้รับผิดชอบการจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวง

ของบริษัท	 และมีอำานาจหน้าที่ดำาเนินการภายใน	 ขอบเขตของ

กฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 และข้อบังคับของบริษัท	 และตามมติของ								

ท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น	 และมีอำานาจกระทำาการใดๆ	 ตามที่ระบุไว้						

ในหนังสือบริคณห์สนธิหรือที่ เ ก่ียวข้องกับการดังกล่าวนั้น											

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงาน

อย่างใดอย่างหน่ึงแทน	 คณะกรรมการก็ได้ให้สอดคล้องกับแนว

นโยบายของคณะกรรมการ

กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท	คือ	กรรมการ

สองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน	และประทับตราสำาคัญของบริษัท	ทั้งนี้	

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 หรือคณะกรรมการมีอำานาจกำาหนดรายชื่อ

กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

คณะกรรมการของบริษัทฯ	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2561	

ประกอบด้วย

1.	 นาย	ชัย	โสภณพนิช	 ประธานกรรมการ

2.	 นาย	จุนอิฉิ	อิชิฮารา		 กรรมการผู้จัดการ

3.	 นาง	ชนิดา	อัษฎาธร	 กรรมการ

4.	 นาย	ทินกร	อัษฎาธร	 กรรมการ

5.	 นาย	ทาคาช	ิยามาโมโตะ	 กรรมการ

6.	 นาย	ทาเคช	ินิชิซาวะ	 กรรมการ

7.	 นาย	มาโคโตะ	คาซูกะ	 กรรมการ

8.	 นาย	ไดซูเกะ	ฮามาดะ	 กรรมการ

9.	 นาย	โนบูทากะ	ทานิกูชิ	 กรรมการ

10.	นาย	วิบูลย์	อังสนันท์	 ประธานกรรมการ

	 	 ตรวจสอบและ	

	 	 กรรมการอิสระ

11.	นาย	วิโรจน	์เศรษฐ์ปราโมทย์	 คณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 และกรรมการอิสระ

12.	นาย	เซอิจิ		โตโจ้	 คณะกรรมการตรวจสอบ		

	 	 และกรรมการอิสระ

13	นาย	เดชา	ตุลานันท์	 กรรมการอิสระ

กรรมการบริหารและผู้บริหาร

   ปี 2560 ปี 2561

  จำานวนราย (ท่าน) จำานวนรวมเงิน (บาท) จำานวนราย (ท่าน) จำานวนรวมเงิน (บาท)

เงินเดือน	 8	 222,827,060.00	 10 23,848,674.00

โบนัส	 7	 5,966,730.00	 7 5,559,951.00

ค่าตอบแทนอื่น	 -	 -	 - -

รวม - 28,793,790.00 - 29,408,325.00

การกำากับดูแลกิจการที่ดี
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10. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีการกำาหนดการประชุมโดยปกติ

เป็นประจำาทุกไตรมาส	และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำาเป็น	

โดยมีกำาหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน	 โดยเลขานุการบริษัทฯ												

จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม

ให้คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้ามากกว่า	7	 วัน	 เพื่อให้

คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม	

การกำากับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อเตรียมข้อมูลสำาหรับซักถามในการประชุม	ทั้งนี้	กรรมการทุกท่าน

สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ	 และไม่ขึ้นกับบุคคล

หรือกลุ่มบุคคลใด	ในปี	2561	ที่ผ่านมาคณะกรรมบริษัทการมีการ

ประชุมทั้งส้ิน	 จำานวน	 4	 ครั้ง	 โดยการเข้าร่วมประชุมของ													

คณะกรรมการบริษัท	 และค่าตอบแทนกรรมการแต่ละท่านสรุปได้

ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2561

 ลำาดับที ่ รายชื่อ ตำาแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ปี)

1.	 นาง	ชนิดา	 อัษฎาธร	(ถึง	10	พฤศจิกายน	2561)	 ประธานกรรมการ	 454,500.00

2	 นาย		ชัย	 โสภณพนิช	(เริ่ม	9	พฤศจิกายน	2561)	 ประธานกรรมการ	 144,548.00

3	 นาย	ทินกร	 อัษฎาธร	 กรรมการ	 300,000.00

4	 นาย	ฮิโรชิ	 คาวากูช	ิ(ถึง	27	เมษายน	2561)	 กรรมการ	 97,500.00

5	 นาย	จุนอิฉิ	 อิชิฮารา	(เริ่ม	27	เมษายน	2561)	 กรรมการ	 -

6	 นาย	ทาเคชิ	 นิชิซาวะ	 กรรมการ	 300,000.00

7	 นาย	โนบูทากะ	 ทานิกูชิ	 กรรมการ	 300,000.00

8	 นาย	ทาคาชิ	 ยามาโมโตะ	 กรรมการ	 175,000.00

9	 นาย	มาโคโตะ	 คาซูกะ	 กรรมการ	 -

10	 นาย	ชูอิชิ	 อาซาโนะ	(ถึง	9	สิงหาคม	2561)	 กรรมการ	 -

11	 นาย	ไดซูเกะ	 ฮามาดะ	(เริ่ม	9	สิงหาคม	2561)	 กรรมการ	 -

12	 นาย	วิบูลย์	 อังสนันท์	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	และกรรมการอิสระ 420,000.00

13	 นาย	เซอิจ	ิ	 โตโจ้	 กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการอิสระ	 360,000.00

14	 นาย	วิโรจน์	 เศรษฐ์ปราโมทย์	 กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการอิสระ	 360,000.00

15	 นาย	เดชา	 ตุลานันท์	 กรรมการอิสระ	 300,000.00

16	 นาย	นพพร	 มูลสาร	(ถึง	9	สิงหาคม	2561)	 กรรมการ	 -

  รวม  3,211,548.00
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ทั้งนี้		ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร	

และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ

แล้ว		พร้อมให้	คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

11. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วย

ในการกำากับดูแลกิจการของบริษัทดังนี้

11.1 คณะกรรมการตรวจสอบ	 แต่งตั้งคร้ังแรกเมื่อวันที่		

30	ธันวาคม	2542	มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	

2	ปี	 ประกอบด้วยบุคคลที่มิได้เป็นกรรมการบริหาร						

3	ท่าน	ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ	มีรายชื่อดัง

ต่อไปนี้:

1.	นาย	วิบูลย์	 อั ง ส นั น ท์ 	

ประธานกรรมการตรวจสอบ	และกรรมการอิสระ

2.	นาย	วิโรจน์	 เศรษฐปราโมทย์				

กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการอิสระ

3.	นาย	เซอิจิ	 โ ต โ จ้ 	

กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการอิสระ

	 นาง	ศิริพร	 เหลืองรั ชนี 	

เลขานุการ	คณะกรรมการตรวจสอบ

 

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้มีการประชุมรวม	4	ครั้ง	

ในปี	 2561	 โดยมีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย							

เพื่อสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน	

ประจำาปี	2561	และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้อง	

การกำากับดูแลกิจการที่ดี

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2561 (ครั้ง)

    การประชุม การประชุม 
 ลำาดับ คณะกรรมการบริษัท วาระการดำารงตำาแหน่ง คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
    บริษัท (ครั้ง) ตรวจสอบ (ครั้ง)

	 1.	 นาย		ชัย	 โสภณพนิช	(เริ่ม	9	สิงหาคม	2561)	 เม.ย.	2559	-	เม.ย.	2562	 2/2	 -	

	 2.	 นาย	นพพร	 มูลสาร	(ถึง	9	สิงหาคม	2561)	 เม.ย.	2559	-	เม.ย.	2562	 3/3	 -	

	 3.	 นาย	เดชา	 ตุลานันท	์	 เม.ย.	2559	-	เม.ย.	2562	 3/4	 -	

	 4.	 นาย	ทินกร	 อัษฎาธร	 เม.ย.	2559	-	เม.ย.	2562	 3/4		 -	

	 5.	 นาย	ฮิโรชิ	 คาวากูช	ิ(ถึง	27	เมษายน	2561)	 เม.ย.	2559	-	เม.ย.	2562	 2/2	 -	

	 6.	 นาย	จุนอิฉิ	 อิชิฮารา	(เริ่ม	27	เมษายน	2561)	 เม.ย.	2559	-	เม.ย.	2562	 3/3	 2/2	

	 7.	 นาย	วิโรจน์	 เศรษฐ์ปราโมทย์	 เม.ย.	2560	-	เม.ย.	2563	 4/4	 4/4	

	 8.	 นาย	วิบูลย์	 อังสนันท์	 เม.ย.	2560	-	เม.ย.	2563	 4/4	 4/4	

	 9.	 นาย	ทาเคชิ	 นิชิซาวะ	 เม.ย.	2560	-	เม.ย.	2563	 4/4	 -	

	 10.	 นาย	เซอิจ	ิ	 โตโจ้	 เม.ย.	2560	-	เม.ย.	2563	 4/4	 4/4	

	 11.	 นาย	โนบูทากะ	ทานิกูชิ	 เม.ย.	2560	-	เม.ย.	2563	 4/4	 -	

	 12.	 นาง	ชนิดา	 อัษฎาธร	 เม.ย.	2561	-	เม.ย.	2564	 4/4	 -	

	 13.	 นาย	ทาคาชิ	 ยามาโมโตะ	 เม.ย.	2561	-	เม.ย.	2564	 4/4	 2/2	

	 14.	 นาย	ชูอิชิ	 อาซาโนะ	(ถึง	9	สิงหาคม	2561)	 เม.ย.	2561	-	เม.ย.	2564	 3/3	 -	

	 15.	 นาย	ไดซูเกะ	 ฮามาดะ	(เริ่ม	9	สิงหาคม	2561)	 เม.ย.	2561	-	เม.ย.	2564	 2/2	 1/1	

	 16.	 นาย	มาโคโตะ	 คาซูกะ	 เม.ย.	2561	-	เม.ย.	2564	 4/4	 4/4	
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ครบถ้วน	มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ	เชื่อถือได้	และ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	

พร้อมทั้ ง ได้มี การรายงานผลการประชุมของ											

คณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	

ทราบทุกคร้ังที่มีการประชุม	 ซึ่งสรุปสาระสำาคัญได้

ดังนี้

1.	 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่าง

ถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ	โดยการประสานงาน

กับผู้สอบบัญชีภายนอก	และผู้บริหารที่รับผิดชอบ

จัดทำารายงานไตรมาส	 และประจำาปี	 ทั้งนี้คณะ

กรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชี

สอบทาน	 หรือตรวจทานรายการใดๆ	 ท่ีเห็นว่า

จำาเป็น	 และเห็นเป็นเร่ืองสำาคัญในระหว่างการ

ตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้

2. สอบทานให้บริษัทมีการตรวจสอบภายใน	(Internal 

Audit)	ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นประจำา

ทุกปี

3.	 สอบทานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์,	ข้อบังคับ,	ข้อกำาหนด	

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 เพ่ือให้มั่นใจว่า	บริษัทฯ	

มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

4.	 พิจารณาคัดเลือก	 และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	

หรือเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชี	 รวมถึงพิจารณา

เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	 โดยคำานึงถึง

ความน่าเช่ือถือ	 และปริมาณงานตรวจสอบของ

สำานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น	รวมถึงประสบการณ์

ของบุคลากรที่ ได้รับมอบหมายให้ทำาการตรวจ

สอบบัญชีของบริษัท	 เพ่ือขอรับการแต่งตั้งจาก						

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

5.	 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี	2561	 เพ่ือ

ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ

6.	 ให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและ

กฏระเบียบต่างๆ		ที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนข้อกำาหนด

ทั้งหมดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัทฯ	ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา	และ

พิจารณาค่าตอบแทน	 เน่ืองจากเป็นบริษัทจดทะเบียน

ขนาดเล็ก	 การคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็น

คณะกรรมการ	 จะร่วมกันพิจารณาจากเพศ	ความรู้

ความสามารถ	 ประสบการณ์	 และคุณสมบัติตามที่

กฎหมายกำาหนด	 โดยมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจำ านวนกรรมการทั้ งหมดต้องมีถิ่ นที่ อยู่ ใน											

ราชอาณาจักรตามข้อบังคับบริษัทฯ	ทั้งนี้การพิจารณา

ค่าตอบแทนที่เหมาะสม	ใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัท 

ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน			

รวมท้ังผลประกอบการของบริษั ทประกอบการ

พิจารณา	ก่อนนำาเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อพิจารณาด้วย

12. การควบคุมภายใน

 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ							

ตรวจสอบรับผิดชอบกำากับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบการ

ควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ

ทำาหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานต่างๆ	 ให้มี

ประสิทธิภาพ	 ซึ่งในปี	 2561	 การควบคุมภายในของบริษัทฯ	

ประกอบด้วย

 1. การควบคุมภายในองค์กร

1.1	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 กำากับดูแลให้บริษัทกำาหนด

เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ	 แผนงาน	 นโยบาย	 และ

ระเบียบปฏิบัติงานต่างๆ	อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์

อักษรและวัดผลได้	 เพ่ือให้เป ็นแนวทางในการ							

ปฏิบัติงานในทิศทางที่ผู้บริหารได้กำาหนดเป็นนโยบาย

และ	เป้าหมายประจำาปี	ซึ่งมีการทบทวนอย่างสมำ่าเสมอ 

และเหมาะสมตามสภาวการณ์เป็นปัจจุบัน	 โดยให้

แต่ละฝ่าย/แผนก	 รับผิดชอบ	 ดูแลและควบคุมการ

ปฏิบัติงานหน่วยงานภายในของตน

1.2	 ฝ่ายบริหารกำาหนดให้มีผังโครงสร้างการบริหารงาน

องค์กร	การแบ่งสายงาน	อำานาจการจัดการ	การแบ่งแยก 

หน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม

1.3	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ตระหนักถึงความสำาคัญกับ

คุณค่าของความซื่อสัตย์	สุจริต	ได้จัดให้มีจรรยาบรรณ 

ทางธุรกิจ	(Code	of	Conduct)	 โดยกำาหนดเกี่ยวกับ

จริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับให้ยึดม่ัน	

และปฏิบัติโดยทั่วกัน

1.4	 กำาหนดนโยบายในการต่อต้านการทุจริตในระดับ

องค์กร	ให้รับทราบโดยทั่วกันทุกระดับ	โดยเปิดช่องทาง 

ให้ส่งเบาะแสการทุจริต/	 คอร์รัปชั่น	 ถึง	 กรรมการ						

การกำากับดูแลกิจการที่ดี
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ผู้จัดการ	หรือ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	โดยส่งไปยัง 

สำานักงานใหญ	่เลขที่	183	อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์	ชั้น	14	

ถนนราชดำาริห์	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร 

10330	 เพ่ือรับฟังความคิดเห็น	 แจ้งเบาะแส	 หรือ						

ข้อร้องเรียนการกระทำาผิดกฎหมาย	หรือผิดจรรยา

บรรณของผู้บริหาร	 หรือพนักงานของ	 บริษัทโดย				

ไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส

 

	 ทั้งนี้	ในข้อบังคับของบริษัทฯ	ได้กำาหนดเป็นข้อปฏิบัติ

เพื่อป้องกันการทุจริตไว้ด้วย	 ในหมวดที่	10	วินัยและ

บทพิจารณาโทษทาง	วินัย	“เรื่องการไม่รับคอมมิชชั่น	

หรือสินบนเพื่อแลกเปลี่ยนกับงาน	หรือการสั่งซื้อของ	

บริษัทฯ	ภายในอำานาจหน้าที่ของตน”	พร้อมกับกำาหนด 

บทลงโทษไว้อย่างชัดเจน	 โดยมีแผนกงานทรัพยากร

บุคคลเป็นผู้ดูแล

1.5 การสร้างและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ	บริษัทฯ	

สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานที่มีความสามารถ						

มีความตั้งใจดี	ขยัน	ได้เจริญก้าวหน้าในตำาแหน่งหน้าที่

การงาน	สู่ระดับที่สูงขึ้นตามความรู้และความสามารถ 

โดยไม่เลือกปฏิบัติ	ทั้งด้านค่าจ้างผลตอบแทน	การจัด

สวัสดิการต่างๆ	 รวมท้ังพัฒนาความรู้และทักษะให้

พนักงานอย่างต่อเน่ือง	 มีการวางแผนการสืบตำาแหน่ง

ที่สำาคัญ	เชื่อมโยงกับระบบการประเมินผลประจำาปี

 2. การประเมินความเสี่ยง

ฝ่ายบริหารฯ	 ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดำาเนินธุรกิจ	 ทั้งใน

เรื่องการระบุเหตุการณ์เสี่ยง	 และการวิเคราะห์ปัจจัย

ความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร	ความเสี่ยง

ด้านการดำาเนินงาน	 การตลาด	 ด้านแรงงาน	 และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และจัดให้มีระบบการควบคุม								

ที่รัดกุมเพียงพอโดยการควบคุมภายในของหน่วยงาน	

โดยเป็นส่วนหนึ่งในการทำามาตรฐาน	ISO	14001	 โดย

ฝ่ายบริหารมีการปรับปรุงและทบทวนมาตรการการ

ควบคุมภายในให้สัมพันธ์กับความเสี่ยงที่มีอยู่	 รวมทั้ง					

หาแนวทางป้องกันแก้ไขมิให้เกิดความเสี่ยงนั้นๆ	อีก

 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน 

	 	 บริษัทฯ	 จัดให้มีระเบียบการปฏิบัติงานและวิธีการ							 

	 	 ปฏิบัติงานที่ชัดเจน	ดังนี้

การกำากับดูแลกิจการที่ดี

3.1	จัดทำานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติ งานเป็น									

ลายลักษณ์อักษร	เพราะบริษัทฯ	ตระหนักดีว่า	ในทุก 

กิจกรรมของการดำาเนินงานนั้น	มีความสำาคัญ	ไม่ว่า

จะเป็นด้านการเงิน	การจัดซื้อ-จัดจ้าง	เช่น

-	 กำาหนดวงเงินและอำานาจในการอนุ มัติของ			

แต่ละระดับตามแต่สายงาน

-	 ให้มีการทบทวนในระเบียบการปฏิบัติงานนั้นให้

เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	 โดยจัดทำาเป็นแผนภาพ

แสดงลำาดับขั้นตอนการทำางาน	(Flow	chart)	

สำาหรับทุกระบบงานด้วย	 เพ่ือให้พนักงานทุกคน

ที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติได้อย่าง								

ถูกต้อง
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3.2	กำาหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ

อย่างชัดเจนในการอนุมัติ

3.3	มุ่งเน้นให้แต่ละส่วนงานมีการปรึกษาหารือร่วมกัน	

ไม่กระทำาใดๆ	 ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ							

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น

โดยไม่ได้รับอนุญาต

3.4	 ส่งเสริมให้พนักงานใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญ	

และทุ่ ม เทจิ ตใจในการทำ า งานให้ กั บบริษั ทฯ									

อย่างเต็มกำาลังความสามารถ

3.5	กำาหนดให้เลขานุการบริษัทฯ	 เป็นผู้รวบรวมข้อมูล

ส่วนได้เสียของกรรมการ	และผู้บริหารของบริษัทฯ

3.6 กำาหนดให้มีกระบวนการในการรายงาน	การสอบทาน 

และการอนุมัติธุรกรรมหรือสัญญาผูกพันบริษัทฯ	

และการติดตามให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้

ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทฯ

3.7	ได้กำาหนดโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยของ

ข้อมูลในระบบสารสนเทศ	การพัฒนา	และการบำารุง

รักษาระบบเทคโนโลยี	 สารสนเทศให้เกิดความ

ปลอดภัยขั้นสูงสุด	 มีการตรวจสอบดูแลนโยบาย

ระบบสารสนเทศ	 ระบบควบคุมทั่วไปของระบบ

สารสนเทศ	 การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในระบบ	

โดยจำากัดสิทธิเฉพาะบุคคลผู้ที่ได้รับอนุญาต	 และ

การจัดทำาแผน	Disaster	Recovery	Plan	 เพื่อให้							

มีการควบคุมที่ เหมาะสมและรัด กุมเพียงพอ										

โดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ดูแล

 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ในระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	 บริษัทฯ	

กำาหนดให้มีการเสนอข้อมูลรายงาน	 จัดให้มีระบบการ

ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจได้ว่า	 ผู้บริหารและ

พนักงานทุกระดับ	มีความเข้าใจต่อนโยบายและระเบียบ

ปฏิบัติของบริษั ทถูกต้องตรงกัน	 เพื่อป้องกันการ												

เกิดปัญหา	โดยจัดทำาเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน	กฎระเบียบ	

ประกาศท่ีเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	 ตลอดจนจัดให้มีช่อง

ทางการสื่อสารอย่างทั่วถึงทั้งการสื่อสารภายในองค์กร	

โดยใช้ระบบ	 Internet	 มาใช้เพื่อการติดต่อส่ือสาร

ระหว่างกัน	ตลอดจนพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบ

ข้อมูลสะท้อนผลตามความเป็นจริง	 มีรายละเอียด										

ท่ีจำาเป็นครบถ้วนเป็นปัจจุบันพร้อมใช้งาน	 มีความ

ปลอดภัยภายใต้นโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบ

สารสนเทศ	โดยบริษัทฯ	ได้มอบหมายให้แผนกเทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นหน่วยงานที่ดูแลข้อมูลระบบสารสนเทศ

ของบริษัทฯ	ใหมีการทบทวนระบบข้อมูล	เพื่อความปลอดภัย 

ในการใช้ข้อมูลภายใน	ซึ่งบริษัทฯ	ให้จัดทำาเวปไซค์	รวบรวม 

ข้อมูลของบริษัทฯ	 ไว้ใน	www.fmt.co.th	 ให้ผู้สนใจ

สามารถเข้าไป	ศึกษาข้อมูลบริษัทฯ	ได้

 5. ระบบการติดตาม

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ	ติดตามผลการปฏิบัติงานของ

ฝ่ายบริหารอย่างสมำ่าเสมอเป็นประจำาทุกไตรมาส	 เพื่อ	

ประเมินประสิทธิภาพ	และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

เพื่อให้แน่ใจว่า	การควบคุมภายในของ	บริษัทฯ	สามารถใช้ 

กำากับการทำางานได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ

13. รายงานของคณะกรรมการ

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นผู้รับผิดชอบในการกำากับดูแล	

ให้รายงานทางการเงินของบริษัทที่จัดทำาขึ้นมีข้อมูลทางบัญชีที	่							

ถูกต้อง	ครบถ้วนโปร่งใส	 งบการเงินของบริษัท	 และสารสนเทศ

ทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจำาปี	 จัดทำาขึ้นตามมาตรฐาน

การบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย	โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี	

ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ	 และใช้ดุลยพินิจอย่าง

ระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำา	 รวมท้ังมีการเปิด

เผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	เพื่อ

เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปที่จะได้รับทราบข้อมูลที่

แสดงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานที่ครบถ้วนเป็นจริงและ	

สมเหตุสมผล										

	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้จัดให้มีการดำารงรักษาไว้ซึ่งระบบ	

ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล	 เพ่ือให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า						

การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง	ครบถ้วน	และเพียงพอที่จะ 

ดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน	และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้

เกิดการทุจริต	หรือการดำาาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ

	 ในการนี้	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแล	

รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน	 และระบบ

ควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ

เรื่องนี้	 ปรากฏในรายงานของคณะกรรมกาตรวจสอบ	 ซ่ึงแสดงไว้

ในรายงานประจำาปีแล้ว

การกำากับดูแลกิจการที่ดี
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การกำากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายใน

ของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ	 และสามารถสร้างความ

เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเช่ือถือได้ของงบการเงินของบริษัท	

ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2561

14. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ	ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ		ทั้งที่

เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงิน		ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ 

ของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนเสียของ	บริษัทฯ	จึงได้กำาชับให้ฝ่ายบริหาร

ดำาเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน	 ตรงต่อ

ความเป็นจริงเชื่อถือได้สมำ่าเสมอและทันเวลา	 ซ่ึงฝ่ายบริหารของ	

บริษัทฯ	 ได้ให้ความสำาคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด	 ในส่วน

ของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น	 บริษัทฯ	 ยังไม่จัดตั้งหน่วยงาน							

ขึ้นเฉพาะ	เนื่องจากกิจการในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก	ซึ่งผู้ลงทุน

สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ	 ได้ท่ีคุณศิริพร	 เหลืองรัชน	ี

โทรศัพท์	036-329811-9	ต่อ	201	หรือ	 คุณสิทธิกร	 เหมือนเงิน		

ต่อ	311

ทั้งนี้	 ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ	 เพิ่มเติมได้

จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	(แบบ	56-1)	 ของบริษัทฯ				

ที่แสดงไว้ใน		www.set.or.th	หรือ	www.fmt.co.th

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอก

 ค่าบริการจากการสอบบัญชีในปี	2561	บริษัทฯ	จ่ายค่าตอบแทน 

	 การสอบบัญชีให้กับ	บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญช	ีจำากัด	 

	 เป็นจำานวนเงิน	เท่ากับ	1,365,000	บาท

 ค่าบริการอื่น

					-	ไม่มี	-
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ตลอดระยะเวลากว่า	 30	 ปี	 ในการดำาเนินธุรกิจของ													
บริษัท	ฟูรูกาวา	 เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	 จำากัด	มหาชน	ผู้ผลิตและ
จำาหน่ายท่อแดงไร้ตะเข็บ	 ซ่ึงเป็นชิ้นส่วนสำาคัญในอุตสาหกรรม	
ผลิตเครื่องทำาความเย็นต่างๆ	บริษัทฯ	สามารถผลิตสินค้าที่ครอบคลุม       
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค	และรับผิดชอบต่อลูกค้า
ของบริษัทฯ	 ด้วยการบริการทั้งก่อนและหลังการขายอย่างจริงใจ	
รับผิดชอบ	 และสร้างความทัดเทียมต่อผู้ถือหุ้น	 กอร์ปกับการรับ					
ผิดชอบและตอบแทนสังคมควบคู่กันไปด้วย

นโยบายภาพรวม
บริษัท	ฟูรูกาวา	เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	จำากัด	(มหาชน)	ดำาเนิน

ธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม	และการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	ควบคู่ไปกับ	
การใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม	 โดยมุ่งหวังเพื่อนำาไปสู่
การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	มีความโปร่งใส	และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม	 สำาหรับบริษัทฯ	 แล้ว	 เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม	
ชุมชน	และสิ่งแวดล้อมนั้น	ไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรมเสริมของบริษัทฯ	
เท่านั้น	 หากแต่เป็นกิจกรรมหลักของบริษัทฯ	 ด้วย	ทั้งนี้	 บริษัทฯ		
ได้ยึดหลักในการดำาเนินงานที่มีเป้าหมายด้านธุรกิจควบคู่กับ			
ความรับผิดชอบต่อสังคม	(Corporate	Social	Responsibility	หรือ	
CSR)	 บริษัทฯ	 เชื่อมั่นว่าสิ่งสำาคัญที่จะช่วยพัฒนาให้องค์กร								
ประสบความสำาเร็จน้ันจะต้องเช่ือมโยงกับผู้บริโภคและสังคม	
บริษัทฯ	จึงให้ความสำาคัญต่อคุณภาพชีวิต	ความสุข	ความปลอดภัย	
และความเป็นอยู่ของพนักงาน	 ลูกค้า	 และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	
รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย	ซึ่งในปี	2561	บริษัทฯ	ได้ส่งเสริม
การปฏิบัติเกี่ยวกับ	 “ความรับผิดชอบต่อสังคม”	ตามหลักการของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	แบ่งได้เป็น	8	หัวข้อ	ดังต่อไปนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม	เป็นสิ่งสำาคัญที่บริษัทฯ 
พึงปฏิบัติ	 เพราะจะทำาให้เกิดความเชื่อมั่น	 กับผู้เกี่ยวข้องของ	
บริษัทฯ	ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า	และคู่ค้าของ	
บริษัทฯ	โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและเป็นธรรม	ซึ่งบริษัท
จะคำานึงถึงความพอใจสูงสุดของลูกค้า	และหลีกเลี่ยงสถานการณ์
อันอาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน	์ซึ่งบริษัทมุ่งเน้นที่จะ
คงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดี	 และยั่งยืนทั้งกับลูกค้า	 และคู่ค้าของ	
บริษัทฯ	โดยการปฏิบัติบนพื้นฐานของความเป็นธรรมนั้น	จะยึดหลัก 
จริยธรรม	คุณธรรม	ซึ่งบริษัทฯ	ส่งเสริมให้พนักงาน	มีความซื่อสัตย์

ในการปฏิบัติงานให้ความเคารพซึ่งกันและกัน	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้วาง
แนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม						เพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือ
ปฏิบัติร่วมกัน	โดยได้กำาหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ	(Code	of	
Conduct)	 ในเรื่องการดำาเนินงานอย่างเป็นธรรม	ซึ่งตลอดระยะ
เวลาที่ผ่านมา	 บริษัทฯ	 ไม่เคยมีคดีฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจที่ขาดความเป็นธรรมแต่อย่างใด	ทั้งนี้	 การแข่งขันที่
เป็นธรรมของบริษัทฯ	ยึดหลักปฏิบัติดังนี้

1.1	จะต้องไม่แสวงหาข้อมูลที่ เ ป็นความลับของคู่แข่ง
ทางการค้า	ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต	หรือไม่เหมาะสม	เช่น	
การจ่ายสินจ้างให้กับพนักงานของคู่แข่ง	

1.2	ไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา
ในทางใดๆ

1.3	ไม่กระทำาการใดๆ	ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา	หรือลิขสิทธ์ิของผู้อื่นทั้งในและต่างประเทศ				
ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

1.4	ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	นั้น	ต้องปฏิบัติถูกต้อง
ตามกฎหมาย	 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการแข่งขัน
ทางการค้า	และป้องกันการผูกขาดทางการค้า

1.5	บริษัทฯ	 มีระเบียบการปฏิบัติงาน	 เพื่อให้พนักงานใน
องค์กรตระหนักและระมัดระวังในเรื่องการส่งข้อมูล	
ข่าวสารและรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	 จากเครื่องมือ
ส่ือสารส่วนบุคคลผ่านโปรแกรมการส่ือสาร	(Application	
Network)	 ส่ือสังคม	(Social	Media)	 และเครือข่าย
สังคม	(Social	Network)	ต่างๆ	เพื่อป้องกันผลกระทบ
ต่อทั้งตนเอง	องค์กร	และสังคม

ความรับผิดชอบ
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2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท	ฟูรูกาวา	เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	จำากัด	(มหาชน)	ดำาเนิน
ธุรกิจโดยให้ความสำาคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น	
ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำานึกใน
เร่ืองของการให้หรือการรับสินบน	 และการคอร์รัปชั่นในทุกๆ	
กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ	 โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	
ครั้งที่	1/2558	เมื่อวันที่	6	มีนาคม	2558	ได้กำาหนด	“นโยบายการ
ต่อต้านการทุจริต/คอร์รัปชั่น”	 เป็นลายลักษณ์อักษร	 โดยประกาศ
ให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกันทั้งองค์กร	ทั้งนี้	 ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 เมื่อวันที่	9	พฤศจิกายน	2561	 ได้
ศึกษาข้อมูลและการเข้าร่วม	 โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	 เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ										
ดังกล่าวต่อไป

คำานิยาม
การทุจริต/การคอร์รัปชั่น	 (Bribery/Corruption)	

หมายถึง	การปฏิบัติ	หรือละเว้นการปฏิบัติในตำาแหน่งหน้าที่	
หรือการใช้อำานาจในตำาแหน่งหน้าท่ีโดยมิชอบทุกรูปแบบ	ไม่ว่า	
จะเป็นการให้หรือรับสินบน	การนำาเสนอ	การให้คำาม่ันว่าจะให้	
การขอ	หรือการเรียกร้องที่เป็นเงิน	ทรัพย์สิน	สิ่งของ	หรือ
ประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม	กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	หน่วยงาน
ของรัฐ	 หน่วยงานของเอกชน	หรือกับบุคคลอื่นใดที่ดำาเนิน
ธุรกิจกับบริษัทฯ	 เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ ไม่
เหมาะสมทางธุรกิจ	 หรือผลประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบทั้ง		
ทางตรงและทางอ้อม	 รวมถึงการกระทำาใดๆ	 ที่ขัดแย้งกับ
จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ	 เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย
ระเบียบ	ประกาศ	ข้อบังคับ	 ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ท้องถิ่น	หรือจารีตทางการค้าให้กระทำาได้

นโยบายต่อต้านการทุจริต/คอร์รัปช่ัน
บริษัทฯ	ห้ามกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้าง

ของบริษัทฯ	 มิให้เรียกร้อง,	 ดำาเนินการ	 หรือยอมรับ										
การคอร์รัปชั่น	 ทั้งทางตรงและทางอ้อม	 เพื่อประโยชน์ต่อ
ธุรกิจ	ต่อองค์กร,	ต่อตนเอง,	ครอบครัว,	ต่อเพื่อนพนักงาน
และคนรู้จัก	โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานของบริษัทฯ	และ
ให้มีการสอบถามการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต/
คอร์รัปชั่นอย่างสม่ำาเสมอ	หากพบว่ามีการฝ่าฝืน	หรือมีการ	
กระทำาการใดๆ	อันเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ	หรือให้ความ
ร่วมมือในการทุจริต/คอร์รัปช่ัน	 จะได้รับการพิจารณาโทษ
ตามระเบียบของบริษัทฯ	

ขอบเขต
นโยบายฉบับน้ี	บังคับใช้กับคณะกรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	

พนักงาน	 และลูกจ้างของบริษัททุกคน	 รวมถึงผู้รับจ้าง	 และ
ผู้รับจ้างช่วงที่เกี่ยวข้องในการดำาเนินธุรกิจกับบริษัท	ฟูรูกาวา	

เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	 จำากัด	(มหาชน)	บริษัทฯ	คาดหวังให้
ตัวแทนทางธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องหรือกระทำาการในนาม
บริษัทฯ	ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริต/
คอร์รัปช่ัน

พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ	 ต้องปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด	 ด้วยการ			
ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น	 ไม่กระทำา
พฤติกรมใดๆ	ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน/ติดสินบน
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ตนทำาหน้าที่รับผิดชอบทั้ง			
โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม	 เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์	
ในทางมิชอบ	รวมถึงการติดต่องานกับผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง
อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	โดยปฏิบัติดังนี้	
1.	 ไม่รับหรือให้ของขวัญ	 เงินสด	 เช็คหรือส่ิงของในทำานอง

เดียวกันกับผู้มีส่วนเก่ียวข้องท่ีตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน	
ทั้งหน่วยงานภายในราชการ	และหน่วยงานเอกชน

2.	 ไม่รับทรัพย์สิน	สิ่งของ	ของขวัญ	ของกำานัลใดๆ	หรือ
ประโยชน์อื่น	 อันเป็นการชักนำาให้เกิดการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตน	หรือเพ่ือจูงใจในการตัดสินใจ	หรือ
มีผลทำาให้ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค้าเช่น
เดียวกับคู่ค้ารายอื่น	

3.	 ในการจัดซื้อ	 จัดจ้าง	 ต้องดำาเนินการผ่านขั้นตอน						
ตามระเบียบของบริษัทฯ	 มีความโปร่งใสและสามารถ				
ตรวจสอบได้.

4.	 การใช้จ่ายสำาหรับเล้ียงรับรองทางธุรกิจ	และการใช้จ่าย	
อื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจ
สามารถกระทำาได้	แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลและ
สามารถตรวจสอบได้

5.	 การบริจาคเพ่ือการกุศล	 ต้องกระทำาในนามบริษัทเท่าน้ัน	
ต้องเป็นมูลนิธิ	 องค์กรสาธารณะกุศล	 วัด	 โรงเรียน				
โรงพยาบาล	สถานพยาบาลหรือองค์กรท่ีทำาประโยชน์เพ่ือ
สังคมท่ีมีใบรับรองหรือเช่ือถือได้และสามารถตรวจสอบได้	
โดยดำาเนินการผ่านข้ันตอนตามระเบียบของบริษัทฯ	 ท้ังน้ี
บริษัทฯ	 ได้ออกระเบียบและแนวทางการปฏิบัติเร่ืองการ
บริจาคและการสนับสนุนไว้เพ่ือเป็นข้อกำาหนด	 และ
แนวทางท่ีชัดเจนในการดำาเนินการ

6.	 การให้เงินสนับสนุน	 ต้องใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ	
เพ่ือสนับสนุนโครงการ	ต้องระบุชื่อผู้มอบในนามบริษัท	
เท่านั้น	โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไปต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ธุรกิจและส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดี	 และชื่อเสียงของ	
บริษัทฯ	การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน	และ
มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้	 และดำาเนินการตามขั้นตอน
ระเบียบของบริษัทฯ		
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7.	 พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย	 เม่ือพบเห็นการกระทำา	
หรือเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น	หรือส่อไปในทางทุจริตและคอร์รัปชั่น	ที่มีผล
เก่ียวข้องกับบริษัทฯ	โดยท้ังทางตรงและทางอ้อม	พนักงาน
ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ	และ
ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ	หากมี
ข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา	 หรือ
บุคคลท่ีกำาหนดให้ทำาหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการ
ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายนี้	 ตามช่องทางต่างๆ							
ที่บริษัทได้กำาหนดไว้

8.	 บริษัทฯ	 จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน					
ท่ีปฏิเสธหรือพนักงานที่แจ้งเร่ืองทุจริตและคอร์รัปชั่น			
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

9.	 ผู้ที่กระทำาการทุจริต/คอร์รัปชั่น	ถือเป็นการกระทำาผิด
นโยบายของบริษัทฯ	 ซ่ึงจะต้องได้รับการพิจารณาโทษ
ทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ	นอกจากน้ี	อาจจะได้รับ
โทษตามกฎหมายด้วย	หากการกระทำานั้นผิดกฎหมาย

10.	คณะกรรมการบริษัท	 และคณะกรรมการบริหาร	
ตระหนักถึงความสำาคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้	 ให้คำา
ปรึกษา	และทำาความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กรและผู้ที่
เกี่ยวข้อง	 เก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น	
เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องได้ปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านการทุจริต/คอร์รัปชั่น	 รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี
ในเร่ืองการมีความซ่ือสัตย์	จริยธรรม	และจรรยาบรรณท่ีดี

11.	นโยบายต่อต้านการทุจริต/คอร์รัปช่ันฉบับน้ี	ให้ครอบคลุม	
ไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล	 ต้ังแต่การสรรหา
หรือการคัดเลือกบุคลากร	การเล่ือนตำาแหน่ง	การฝึกอบรม	
และการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน	 โดยกำาหนด
ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสาร	และทำาความเข้าใจกับ
พนักงาน	 เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ ในความ				
รับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติตามนโยบายให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

12.	บริษัทฯ	และพนักงานจะต้องไม่กระทำาการอันใด	ท่ีเก่ียวข้อง	
กับการเมืองภายในบริษัทฯ	ท้ังน้ี	บริษัทฯ	เป็นองค์กรท่ียึดม่ัน	
ในความเป็นกลางทางการเมือง	 จะสนับสนุนการปฏิบัติ	
ตามกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย	
รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง	
แก่พรรคการเมืองใด	ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม	

การร้องเรียนการทุจริต/คอร์รัปช่ัน
1.	 เม่ือพบเห็นการกระทำาท่ีทุจริต/คอร์รัปช่ันท่ีเก่ียวข้องกับ

องค์กรโดยทางตรงหรือทางอ้อม	 เช่น	 พบเห็นบุคคลใน
องค์กรติดสินบน/รับสินบน	 กับเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานรัฐ	
หน่วยงานเอกชน	บริษัทคู่ค้า	ห้างร้าน	ผู้รับเหมา

2.	 เม่ือพบเห็นการกระทำาท่ีผิดข้ันตอนตามระเบียบปฏิบัติ		
ของบริษัทฯ	 หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของ

บริษัทจนทำาให้สงสัยได้ว่าอาจจะเป็นช่องทางในการ
ทุจริต/คอร์รัปช่ันได้

3.	 เม่ือพบเห็นการกระทำาท่ีทำาให้บริษัทฯ	 เสียผลประโยชน์	
หรือกระทบต่อช่ือเสียงของบริษัทฯ	 แจ้งทางไปรษณีย์			
ส่งเอกสารถึง	กรรมการผู้จัดการ	หรือ	ประธานกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ

 สำานักงานใหญ่	 บริษัท	ฟูรูกาวา	เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	
จำากัด	(มหาชน)

	 	 183	อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์	ช้ัน	14	
	 	 ถนนราชดำาริห์	แขวงลุมพินี	
	 	 เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
 หรือโรงงานสระบุรี	 เลขท่ี	 213	 หมู่	 4	 ถนนมิตรภาพ	

ตำาบลทับกวาง	 อำาเภอแก่งคอย		
จังหวัดสระบุรี	18260	

4.		 สำาหรับการร้องเรียนภายในบริษัทฯ	 น้ัน	 บริษัทฯ	 ได้มี
ประกาศของบริษัท	ลงวันท่ี	19	 กันยายน	2561	กำาหนด
แนวทาง	และเร่ืองท่ีจะร้องเรียน	 ท่ีเป็นการกระทำาท่ีขัดต่อ
ระเบียบหรือกฎหมายสำาหรับผู้บริหารและพนักงานของ	
บริษัทฯ	 โดยกำาหนดขอบข่ายว่าการกระทำาใดท่ีเข้าข่าย           
ผิดกฎหมาย	 ผิดระเบียบหรือผิดกฎหมาย	หรือมีการรับ
สินบน	ให้ทำาการแจ้งร้องเรียนตรงไปยังกรรมการผู้จัดการ
บริษัท	ผ่านช่องทาง	Hotline	to	MD	ในกล่องรับข้อเสนอแนะ	
หรือร้องเรียนไปยังบริษัทแม่ท่ีประเทศญ่ีปุ่นได้	ให้เข้ามา									
ตรวจสอบอีกทางหน่ึง	 รวมถึง	บริษัทฯ	 ได้ออกระเบียบ
และแนวทางปฏิบัติ	เร่ืองการบริจาค	และสนับสนุน	เพ่ือให้
เกิดการปฏิบัติงานท่ีดีในองค์กร	 และสนับสนุนนโยบาย
ของ	บริษัท	ฟูรูกาวา	เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	จำากัด	(มหาชน)	
ในเร่ืองการกำาหนดการบริจาคให้เกิดความเหมาะสม	และ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริจาคในการนำาไปใช้ตาม
วัตถุประสงค์และเกิดผล	 รวมท้ังเป็นการสนับสนุนการ
ป้องกันการทุจริตมิให้เกิดข้ึนในบริษัทฯ	 หรือเกิดข้ึนกับ
พนักงานทุกระดับ	

		 อีกท้ังบริษัทฯ	 ได้กำาหนดนโยบายการบริจาค	 และการ
สนับสนุน	เพ่ือให้ผู้บริหาร	และพนักงานยึดถือ	และปฏิบัติ
ตามระเบียบน้ี	โดยมุ่งหวังให้การบริจาค	และการสนับสนุน					
ของบริษัทฯ	 เป็นไปด้วยความโปร่งใส	 โดยไม่มีส่วน
เก่ียวข้องกับการให้ความช่วยเหลือ	 หรือการให้ความ
สนับสนุนทางการเมือง	ท้ังน้ีการบริจาคให้	ความช่วยเหลือ
ถือเป็นคุณธรรมข้ันพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกัน	 เป็นการ
ปลูกจิตสำานึกท่ีดี	ให้สังคมมีความรัก	เอ้ือเฟ้ือต่อกันและกัน	
ไม่เห็นแก่ตัว	และยังถือเป็นการผูกมิตรไมตรี	ให้รู้จักเห็น
แก่ประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นหลัก	และแจ้งให้ผู้บริหาร
และพนักงานรับทราบปฏิบัติร่วมกัน
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มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับผู้ให้เบาะแสข้อมูลการ
ทุจริต/คอร์รัปช่ัน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล
ท่ีกระทำาโดยเจตนาสุจริต	บริษัทฯ	จะปกปิดช่ือ	ท่ีอยู่	หรือข้อมูล	
ของผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล	 และเก็บรักษาข้อมูลของผู้	
ร้องเรียน	 และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ	 โดยจำากัดเฉพาะ			
ผู้ ท่ี มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดำาเนินการตรวจสอบเรื่อง					
ร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ทั้งนี้	 ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องร้องเรียน	 มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล	 ข้อร้องเรียนและ
เอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ	
ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	 เว้นแต่	
เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำาหนดเท่านั้น

ในปี	 2561	 ที่ผ่านมาบริษัทฯ	 ไม่ได้รับการร้องเรียน			
การทุจริตคอร์รัปชั่น	ทั้งภายในองค์กรและจากภายนอกใดๆ	
ซึ่งบริษัทฯ	 ได้มีการทบทวนให้กรรมการ,	 ผู้บริหาร	 และ
พนักงานของบริษัทฯ	 ตลอดจนผู้รับเหมาที่จะเข้ามาปฏิบัติ
งานกับบริษัทฯ	 ให้มีความโปร่งใสเมื่อมีการทำาธุระกรรม				
ต่อกัน	 โดยได้จัดทำาเป็นเอกสารแสดงถึงแนวทางการปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต	การให้หรือรับสินบนต่างๆ	 ท้ังน้ีได้มีการ
อบรม	ให้กับพนักงานระดับบริหารและสื่อสารให้กับพนักงาน
ในองค์กรได้ทราบโดยท่ัวถึงกันแล้วในเป็นระยะๆ	โดยบริษัทฯ	
อยู่ในระหว่างการศึกษาแนวทางที่จะเข้าร่วมกับโครงการแนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	(CAC)

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ	มีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมาย	ข้อบังคับและ
หลักการเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานตามหลักสากล	โดยปฏิบัติ	
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย	ชุมชน	และสังคม	ด้วยความเคารพในสิทธิมนุษยชน	
ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน	 ให้ความเป็นธรรมและความมั่นคงในการ
ทำางานแก่พนักงาน	 ตลอดจนสนับสนุน	 และส่งเสริมพนักงาน							
ให้เจริญก้าวหน้าในตำาแหน่งหน้าที่การงานสู่ระดับสูง	 ตามความรู้
และความสามารถโดยไม่เลือกปฏิบัติ,	 เปิดโอกาสให้คนพิการมา
ร่วมงานกับบริษัทฯ,	 ให้ความดูแลกับพนักงานด้วยการจัดสวัสดิการ
ตามกฎหมาย	 และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเหมาะสมเป็นธรรม	
โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ	 ไม่เคยได้รับการร้องเรียนในด้านการ							
ละเมิดสิทธิมนุษยชน	ซึ่งบริษัทฯ	มีแนวปฏิบัติดังนี้

3.1	 สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน	 โดย
หม่ันตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการ
ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน	 เช่น	 ไม่สนับสนุนการบังคับใช้
แรงงาน	และต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก	

3.2		บริษัทฯ	จะต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของพนักงานท่ีอยู่ใน
ความดูแลของบริษัทฯ

3.3	 พนักงานต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ	และให้เกียรติ
ซ่ึงกันและกัน

3.4	 กระบวนการสรรหา	การพิจารณาผลงานด้วยความดีความ
ชอบ	ต้องดำาเนินการอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญต่อพนักงานทุกคน	ด้วยตระหนักว่า
พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าที่จะนำาพาให้บริษัทดำาเนิน
กิจการไปสู่ความสำาเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำาหนดไว้	 บริษัทฯ	 จึงมี	
นโยบายปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม	
เช่น	 การดูแลสภาพการทำางาน	 ดูแลเรื่องความปลอดภัยและ							
สุขอนามัยในสถานที่ทำางาน	 ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนา
ระบบการทำางาน	 การแต่งตั้ง	 โยกย้าย	 ไม่เลือกปฏิบัติ	 ส่งเสริม
ความเสมอภาค	ไม่แบ่งแยกเพศ	และชนชั้น	และการให้ผลตอบแทน
และสวัสดิการอื่นนอกเหนือจากตัวเงินอย่างเป็นธรรม	 โดยปฏิบัติ
ต่อแรงงาน	ดังนี้

4.1	 ดูแลเง่ือนไขในการจ้างงานที่เป็นธรรม	และให้พนักงาน					
ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามที่กฎหมายแรงงาน
กำาหนด

4.2	กำาหนดนโยบาย	 และแนวปฏิบัติด้านผลตอบแทน
พนักงานและสวัสดิการอื่นๆ	 นอกเหนือจากเงินเดือน	
โบนัส	 เงินกองทุนสำารองเล้ียงชีพตามกฎหมายแล้ว	
บริษัทฯ	 จัดให้มีสวัสดิการเพ่ิมเติมให้แก่พนักงาน	 เช่น	
บริการข้าวฟรีมอบเงินช่วยเหลือฌาปนกิจในกรณี									
ที่บุคคลในครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต,	 มอบทุน			
การศึกษาแก่บุตร	ธิดา	ของพนักงาน	ที่ศึกษาอยู่ในระดบั	
อนุบาล	 จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 หรือระดับ
วิชาชีพ,	 สนับสนุนของขวัญวันเด็กมอบให้กับโรงเรียน	
ในชุมชน

4.3	ให้การดูแลในเรื่องสวัสดิการแก่พนักงาน	 เช่น	 จัดให้มี	
วันลาพักผ่อนประจำาป	ีลากิจพิเศษ	เพื่อไปเฝ้าครอบครัว
ที่ป่วยนอนโรงพยาบาล	 ลาไปร่วมงานศพ	 การทำางาน
ล่วงเวลาที่เหมาะสม		จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	
มีการตรวจสุขภาพประจำาปี	 การประกันอุบัติเหตุ												
ในกรณีที่ไม่หยุดพักผ่อน	บริษัทฯ	 จะจ่ายคืนให้เป็นเงิน
กับพนักงาน

4.4	การแต่งตั้งโยกย้าย	การให้รางวัลแก่พนักงานนั้น	ตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของความรู้	ความสามารถและความเหมาะสม
ของพนักงาน	รวมถึงการลงโทษพนักงาน	ต้องพิจารณา
ตามกฎระเบียบของบริษัทฯ	ด้วยความเป็นธรรม

4.5	ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความ
ปลอดภัยต่อชีวิต	และทรัพย์สินของพนักงาน	โดยบริษัทฯ	
คำานึงเสมอว่าพนักงานจะต้องปฏิบัติงานด้วยความ
ปลอดภัยตลอดทั้งวันที่มาทำางาน
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4.6.	กำาหนดนโยบายความปลอดภัยต่างๆ	 ในแรงงาน	 และ
สถานท่ีทำางาน	เช่น
-	 จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง	และการฝึกซ้อมอพยพ

หนีไฟประจำาทุกป	ีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
-	 มีการตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิงตาม

แผนที่กำาหนด	
-	 บริษัทฯ	 จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้แก่					

ผู้ปฏิบัติงานตามลักษณะงาน	 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมี	
ความมั่นใจและปลอดภัยในการทำางาน	เพราะความ
ปลอดภัย	 ถือเป็นส่ิงสำาคัญในการดำาเนินกิจการ							
ของบริษัทฯ

-	 จัดทำาแผนงานประจำาปี เพื่อลดผลกระทบด้าน						
ความปลอดภัย	เช่น	ตั้งเป้าหมายลดอุบัติเหตุในการ
ทำางานถึงขั้นหยุดงานให้เป็นศูนย์	และลดอัตราการ
บาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ	 และเจ็บป่วยจากการ
ทำางานให้ได้ตามเป้าหมาย	รณรงค์ให้พนักงานมีการ 
ประเมินความเสี่ยงจากการทำางานทุกคน	 	 เพ่ือหา
มาตรการป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม,								
ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการคิดวิเคราะห์	ด้วยการ
ทำากิจกรรม	การหยั่งรู้ระวังภัย	(KYT	=	Kiken	Yoshi	
Training)	 หมายถึง	 วิธีการวิเคราะห์	 เพื่อความ
ปลอดภัยโดยใช้วิธีการวิเคราะห์	 หรือคาดการณ์ว่า
จะมีอันตรายใดแฝงอยู่ในงานที่ต้องปฏิบัต	ิและหาวิธี 
การควบคุมป้องกันอันตรายนั้นๆ

4.7	 ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุข	 ด้วยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำางานในทุกด้าน

4.8	 ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความชำานาญ							
ในด้านท่ีเก่ียวข้องเพ่ิมเติมตลอดเวลา	 เช่น	 หลักสูตร								
การปฏิบัติการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว,	 การประเมิน
ความเส่ียงเชิงปริมาณเพ่ือสุขภาพและความปลอดภัย,	
เทคนิคการบริหารการผลิตสำาหรับหัวหน้างาน	เป็นต้น

4.9	 ดูแล	ตรวจสอบ	และจัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อม
ภายในโรงงาน	 และในกระบวนการผลิต	 เพ่ือไม่ให้ส่ง						
ผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน	 ผู้ท่ีอยู่ภายในโรงงาน	
และชุมชนใกล้เคียง	

4.10	มีระบบการจัดการของเสีย	 โดยผู้ได้รับอนุญาตกำาจัด							
ถูกต้องตามท่ีกฎหมายกำาหนด

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ด้วยนโยบายของบริษัทฯ	 กำาหนดไว้ว่า	 “ความพึงพอใจ								
ของลูกค้า	 เป็นที่ปรารถนาสูงสุดของพวกเรา”	 หรือ	Customer		
Satisfaction	is	Our	Supreme	Priority	ทำาให้บริษัทฯ	และพนักงาน
ต่างมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจ	 และความมั่นใจให้กับลูกค้า	

เอาใจใส่	 และรับผิดชอบต่อลูกค้า	 โดยตระหนักเสมอว่า	 ลูกค้า					
จะต้องได้รับสินค้าและบริการที่ดี	มีคุณภาพ	เป็นไปตามมาตรฐานที่
ได้กำาหนดไว้	 รวมทั้งการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อ
ลูกค้าอย่างเคร่งครัด	และยั่งยืนกับลูกค้า	รวมถึงการไม่นำาข้อมูลของ 
ลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ	และผู้ที่เกี่ยวข้อง	หากบริษัทฯ	
พบปัญหาการร้องเรียนจากลูกค้าในผลิตภัณฑ์และบริการ	 ก็จะรีบ
ดำาเนินการเข้าไปแก้ไขปัญหาร่วมกับลูกค้า	 เพื่อให้ลูกค้าเกิดผล	
กระทบต่อการทำางานน้อยที่สุด	และหาข้อสรุปร่วมกับลูกค้า

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษั ทฯ	 ตระหนักถึงความสำาคัญของการดูแลรักษา													
สิ่งแวดล้อม	 ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพนักงาน	 ชุมชนและสังคม	
ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย	 เพื่อป้องกันและไม่ก่อให้เกิดปัญหา
มลภาวะต่างๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาโลกร้อน	 ซึ่งปัจจุบันมี					
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์และส่ิงแวดล้อม	 พร้อมกับให้				
การสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติด้วยการปฏิบัติ	ดังนี้

6.1	ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	มีมาตรการประหยัด
พลังงานอย่างจริงจัง

6.2	 บรษิัทฯ	มกีารบรหิารจัดการ	เรือ่ง	การปล่อยของเสยีทีเ่กดิ
จากกระบวนการผลติ	โดยมุง่เน้นทีจ่ะลดการปล่อยของเสยี	
ให้ได้มากที่สุด	 ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม	
และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	อาท	ิ เช่น	มาตรฐานคณุภาพนำา้	
มาตรฐานคณุภาพอากาศ	ในการดำาเนนิกจิการ	ทีผ่่านมา	
บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามที่หน่วยงานราชการกำาหนด	 และ			
ส่งเสริมให้มีแนวทางการจัดการและการปฏิบัติงาน					
ด้านสิง่แวดล้อมได้รบัมาตรฐาน	ISO	14001

6.3	บริษัทฯ	 ได้กำาหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและ
ทรัพยากร	 เพ่ือให้พนักงานในองค์กรได้ร่วมกันตระหนัก
ถึงการอนุรักษ์พลังงาน	 รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด	 รู้คุณค่า	 และร่วมกันคิดให้เกิดการลดการใช้
พลังงานหรือการเพิ่มผลผลิต	เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน

6.4		 ในปี	2561	 บริษัทฯได้ส่งเสริมการทำากิจกรรม	5	 ส.	
อย่างจริงจังโดยตั้งเป้าหมายให้กิจกรรม	5	ส.	สำาเร็จถึง				
4	ส.	เพ่ือช่วยรักษาความสะอาด	และสร้างความตระหนัก
ให้กับพนักงานในการดูแล	 และรักษาสิ่งแวดล้อมใน
โรงงาน	และเพื่อความสวยงามของโรงงาน	เมื่อลูกค้ามา
เยี่ยมชมโรงงานให้เกิดความประทับใจในความสะอาด	
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
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ในปี	 2561	 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใน
โรงงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	 โดยบริษัทฯ	 ได้ว่าจ้างให้	 บริษัท	
ยูไนเต็ด	 แอนนาลิสต์	 แอนด์	 เอ็นจิเนียร่ิง	 คอนซัลแตนท์	 จำากัด	
(United	Analyst	&	Engineering	Consultant	Co.,	Ltd.)	 เป็น									
ผู้ดำาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดังนี้

-	 คุณภาพนำ้าทิ้ง	 ผลการตรวจวัดคุณภาพนำ้าทิ้ง	 อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำาหนด

-	 ระดบัความดงัของเสยีง,	ระดบัความร้อน,	คณุภาพอากาศ,	
คุณภาพนำ้า,	 ปริมาณสารเจือปน	 รวมทั้งระบบนิเวศน	์	
ผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำาหนด

-	 บริษัทฯ	ได้จัดการฝึกอบรมพนักงาน	ในเรื่องการอนุรักษ์
พลังงาน	และรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและ
ให้ใช้เท่าท่ีจำาเป็น	รวมถึงให้การสนับสนุนการทำากิจกรรม	
ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด	 เช่น	 ปิดไฟ	
เวลาพักกลางวัน	 ไม่เปิดน้ำาทิ้ง	 กำาหนดเวลาให้ปิดแอร์
ช่วงเวลาพักและก่อนเลิกงาน	การจัดรถรับส่งแบบ	Carpool	
การใช้กระดาษสองหน้า	ลดการพิมพ์สีกรณ	ี	ที่ไม่จำาเป็น	
อีกท้ังบริษัทฯ	 จัดให้มี	 คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน	
จัดทำาแผนอนุรักษ์พลังงานประจำาปี	 เช่น	 การเปล่ียน					
หลอดประหยัดไฟในโรงงาน	เป็นหลอดประหยัดไฟ	LED	
ในโรงงาน	และไฟถนน	 เริ่มนำาระบบไฟโซลาร์เซล	 เข้า
มาติดตั้ง	ลดการใช้ไฟฟ้าในเวลากลางคืน

-	 บริษัท	 กำาหนดจัดการฝึกอบรมการทำางานต่างๆ	 และ
ทดสอบให้มีใบอนุญาตทำางาน	 เช่น	 การขับขี่รถโฟล์ค
ลิฟท์,	 การควบคุมเครน	 ซ่ึงบริษัทฯ	 เห็นว่าเป็นเรื่อง
ความปลอดภัยในการทำางาน	 เพื่อช่วยลดการเกิด
อุบัติเหตุในการทำางาน

-	 บริษัทฯ	ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของมาตรฐานการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม	ISO	14001	อย่างเคร่งครัดเสมอมา

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ	 มีนโยบายส่งเสริมและให้การสนับสนุนในกิจกรรมท่ี
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมมาโดยตลอด	 เพ่ือการพัฒนาใน
คุณภาพชีวิต	สร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม	
ท้ังน้ี	เพ่ือประโยชน์แห่งความย่ังยืนร่วมกัน	โดยบริษัทฯ	ปฏิบัติดังน้ี

7.1	ปลูกจิตสำานึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและ												
สิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับ

7.2	ให้การสนับสนุนการจ้างงานในเขตพื้นที่ชุมชนที่โรงงาน
ตั้งอยู่

7.3.	กำาหนดให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมาย							
เรื่องสิ่งแวดล้อม	กฎหมายแรงงาน	

7.4.	มีการประเมินผลกระทบจากกิจกรรมของการดำาเนิน
กิจการที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม
เป็นประจำาทุกเดือน	กำาหนดมาตรการป้องกันแก้ไขและ
กำาหนดผู้รับผิดชอบ	และติดตามผล

7.5.	ให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา	 โดยรับนักศึกษา
เข้ารับการฝึกงาน	 ในช่วงปิดภาคการศึกษา	หรือฝึกงาน
ในขณะที่กำาลังศึกษาอยู่	 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้เพ่ิมพูนประสบการณ์	 และฝึกทักษะที่เกี่ยว
กับงานหรือด้านวิชาชีพในสาขาที่ศึกษาอยู่

7.6		สนับสนุนชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 ด้วยการจัด
กิจกรรมตลาดนัดชุมชน	เพื่อให้ชุมชนที่อยู่รอบๆ	โรงงาน	
เข้ามาจำาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนภายในโรงงาน
เป็นประจำาทุกเดือน	 เพื่อเป็นการกระจายรายได้ไปสู่
ชุมชน	และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน	 รวมถึงพิจารณาจัด
ซื้อสินค้าที่ชุมชนผลิต	เข้ามาใช้โนโรงงานอีกด้วย

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการ 

 ดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ	 สามารถดำาเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตมาได้อย่าง							

ต่อเนื่อง	 รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้		

ด้วยมาจากความคาดหวังของลูกค้า	 ทำาให้บริษัทฯ	 มีการพัฒนา

สินค้า	 บริการ	 ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง								

โดยบริษัทฯ	ให้ความสำาคัญ	เรื่อง	นวัตกรรม	ด้วยถือว่า	เป็นพื้นฐาน

หลักในการจัดทำาแผนงานด้านการบริหารที่จะช่วยให้การดำาเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ	ประสบความสำาเร็จตามเป้าหมาย

ในปี	2561	บริษัทฯ	 ได้ทำาการพัฒนานวัตกรรมในผลิตภัณฑ์

และบริการ	ดังนี้

8.1	 เพิ่ม	Productivity	ในการผลิตด้วยการลด	cycle	time

8.2.	เพิ่มนำ้าหนักต่อคอยล์ในการส่งมอบสินค้าเพื่อลดต้นทุน

การขนส่ง

8.3	ผลิตท่อทองแดงไร้ตะเข็บที่มีผนังด้านในท่อเป็นเกลียว	

(Furukawa	Multi	Grove	Tube)	ให้มีความหนาบางลง	

8.4		เพิ่มกำาลังการผลิตท่อรูเข็ม	(Capillary	Tube)	ให้มีกำาลัง

การผลิตสูงขึ้น	เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า

การดำาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี	2561	บริษัทฯ	 ไม่มีการดำาเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อ

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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กิจกรรมเพื่อสังคม
ในปี 2561

บริษัทฯ สนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ของพนักงานและ

ชุมชนใกล้เคียง ด้วยการจัดให้มีตลาดนัดในโรงงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชน 

เข้ามาขายสินค้าของชุมชน เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม และสร้างความสัมพันธ์

อันดีระหว่างชุมชนรอบข้างกับโรงงาน และพนักงานได้สินค้าราคาถูก

บริษัท สนับสนุนส่งเสริมอาชีพ

คนพิการ ด้วยการสนับสนุนให้คน

พิการเข้ามาขายลอตตาร่ีภายใน

โรงงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ 

และสร้างรายได้กับคนพิการ

บริษัทสนับสนุนการศึกษาของ

บุตรพนักงานด้วยการมอบทุน

การศึกษาเป็นประจำาทุกปี



บริษัทฯ ริเริ่มจัดงานวันเกษียณอายุ

เพื่อเป็นการขอบคุณพนักงานที่ปฏิบัติ

ง า นกั บบริ ษั ท ม าอย่ า งย าวน าน            

จนเกษียณอายุ

บริษัทบริจาคเงินช่วยเหลือพนักงาน

ผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้าน

เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของ

พนักงานที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน

เพื่อเป็นการสนับสนุนอนาคตของชาติ บริษัทฯ สนับสนุนสิ่งของ และของเล่น

ให้กับโรงเรียนรอบข้างของบริษัท เนื่องในงานวันเด็ก

บริษัทฯ ริเริ่มจัดกิจกรรม walk rally 

เพื่อสร้างพัฒนาพนักงานให้มีจิตสำานึก     

ในการทำางานร่วมกัน รู้จักการจัดการที่ดี

ฝึกให้มีความคิดในการทำางานพ้ืนฐานแห่ง

ความเป็นจริงด้วยการปฏิบัติและรู้ ได้

ด้วยตนเองเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการ

พัฒนาบริษัทในอนาคตข้างหน้า

บริษัทจัดกิจกรรมทำาบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณหน้าโรงงาน

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมเพื่อสังคม ในปี 2561



เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)
 

 คณะกรรมการตรวจสอบของ	บริษัท	ฟูรูกาวา	เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	จำากัด	(มหาชน)	ประกอบด้วย	กรรมการอิสระ	จำานวน	3	ท่าน	ดังนี้	 

1.	 นายวิบูลย์	 อังสนันท์	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.	 นายวิโรจน์	 เศรษฐปราโมทย์	 กรรมการตรวจสอบ

3.	 นายเซอิจิ	 โตโจ้	 กรรมการตรวจสอบ 

	 ทั้งนี้	ในปี	2561	คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น	4	ครั้ง	คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความรอบคอบ	 และใช้ความรู้ความสามารถตามขอบเขตหน้าที่	 และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นอิสระ	 ร่วมกับ									

ฝ่ายบริหาร,	ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญช	ีเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน	สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้		

1)	 สอบทานความถูกต้องของงบการเงินรายไตรมาส	และงบการเงินประจำาป	ี2561	ของบริษัทฯ	ความเพียงพอของการเปิดเผย

ข้อมูล	เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชีและรายงานทางการเงินจัดทำาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	และมีการเปิดเผยข้อมูล

อย่างเพียงพอครบถ้วน	และเชื่อถือได้

2)	 สอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	 เพื่อให้มั่นใจว่า	บริษัทฯ	มีระบบควบคุมภายใน	และการตรวจสอบ

ภายในที่มีความเหมาะสม	เพียงพอ	และมีประสิทธิภาพ

3)	 สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำาหนดไว้ของกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์	 และตลาดหลักทรัพย์										

ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย	์และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ที่ได้กำาหนดไว้

4)	 สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง

5)	 กำากับดูแลให้บริษัทฯ	ดำาเนินการตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 เพ่ือให้การดำาเนินงานของบริษัทฯ	 เป็นไปอย่างโปร่งใส	

รวมถึงการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน	หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6)	 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาป	ี2561	ของบริษัทฯ	เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

7)	 พิจารณาเสนอแต่งตั้ง	และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท	เพื่อนำาเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

	 จากการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	บริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายใน	โดยรวมอยู่ใน

เกณฑ์ท่ีดี	 มีการรายงานข้อมูลทางการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ	การบริหารความเสี่ยง								

ที่เพียงพอเหมาะสม	 มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 โปร่งใสและเชื่อถือได้	 รวมทั้งมีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น									

อย่างต่อเนื่อง

  

 

 

                                                                 

                                            (นายวิบูลย์    อังสนันท์)

	 	ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 14	กุมภาพันธ์	2562																														

รายงาน
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

56
บมจ. ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)



ภาพรวมผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561

ผลการดำาเนินการของบริษัทฯ	ในรอบปี	2561	บริษัทมีรายได้

จากการขายสุทธิ	6,495	 ล้านบาท	 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี	2560	จำานวน									

312	ล้านบาท	แบ่งเป็นรายได้จากการขายในประเทศ	4,225	ล้านบาท	

และรายได้จากการส่งออก	2,270	 ล้านบาท	 หรืออัตราร้อยละ											

65	 และ	35	 ตามลำาดับ	 บริษัทฯ	 มีกำาไรสำาหรับปี	2561	 เท่ากับ																	

145	 ล้านบาท	 เพ่ิมข้ึนจากปี	2560	จำานวน	6	 ล้านบาท	หรือร้อยละ									

4	 เน่ืองจากมีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิต	 และค่าใช้จ่ายในการ

ขายท่ีดี

ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

ในปี	 2561	 ที่ผ่านมา	 ตลาดเครื่องปรับอากาศเติบโตขึ้น							

เล็กน้อย	 เมื่อเทียบกับปี	 2560	 จากสภาพอากาศทั่วโลก	 และ							

สภาพอากาศในประเทศไทยที่มีอุณหภูมิร้อนขี้นอย่างต่อเนื่อง								

ถึงแม้จะมีฝนตกในฤดูฝนก็ตามรวมถึงหน้าร้อนที่มีระยะส้ันลง	

ทำาให้ประชาชนหันมาติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศเพิ่มขึ้น	 กอร์ปกับ

ธุรกิจบ้าน	 และคอนโดมีเนียมที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องหลาย

โครงการ	บริษัทฯ	มีการปรับตัวทางด้านการตลาดเชิงรุก	เพื่อรักษา

ยอดขายให้คงไว้อย่างมีประสิทธิภาพและได้วางแผนทางด้านการ

ตลาดเพื่อรองรับความต้องการที่คาดว่าจะโตเติบอย่างต่อเนื่องในปี	

2562	ทั้งในปี	2561	บริษัทฯ	 ยังสามารถรักษายอดขายเอาไว้ได้	

ส่วนหนึ่งมาจากบริษัทฯ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ร่วมมือตั้งใจในการ

ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพดีที่สุด	และเต็มประสิทธิภาพการผลิต	และ

ยังร่วมกันลดค่าใช้จ่าย	อย่างจริงจังและต่อเนื่อง	รวมถึงยังพัฒนาสินค้า 

ให้สามารถตอบสนองกับความต้องการเครื่องปรับอากาศอินเวอร์

เตอร์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี	 เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีเทคโนโลยี

ผลิตความเย็นได้เร็ว	ประหยัด	มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงกว่า

เครื่องปรับอากาศแบบเดิม	 โดยบริษัทฯ	มีความตระหนักอยู่เสมอ						

ที่จะผลิตสินค้าให้ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า	 ให้บริการใน

การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าตรงตามกำาหนดเวลา	 และเน้นให้

บริการทั้งก่อนและหลังการขาย	ตลอดจนการรักษาสัมพันธ์ที่ดีกับ

ลูกค้ามาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนี้

รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายสุทธิในปี	2561	 เท่ากับ	6,495	ล้านบาท	

เพิ่มขึ้นจากปี	2560	เป็นจำานวน	312	ล้านบาท	โดยเป็นการขายใน

ประเทศ	4,225	 ล้านบาท	 หรือเท่ากับร้อยละ	65	 และจากการ									

ส่งออก	2,270	 ล้านบาท	 หรือเท่ากับร้อยละ	35	 เนื่องจากราคา

ทองแดงโลกปรับตัวสูงขึ้น

การวิเคราะห์
และคำาอธิบาย

ของฝ่ายจัดการ
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รายได้อื่น

	รายได้อ่ืน	ในปี	2561	เท่ากับ	6.9	ล้านบาท	มาจากรายได้ขาย

ข้ีโลหะทองแดงและอ่ืนๆ

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ	มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมในป	ี2561	เท่ากับ	6,334	

ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปี	2560	 เป็นจำานวน	299	 ล้านบาท	 โดย											

29	 ล้านบาท	 มาจากขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงราคา

ทองแดง	รวมถึงราคาทองแดงโลกปรับตัวสูงขึ้น

ต้นทุนสินค้าที่ขาย

ต้นทุนสินค้าที่ขายรวมในปี	2561	 เท่ากับ	6,044	ล้านบาท	

หรือร้อยละ	95	ของต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป	ี	2560	

เป็นจำานวน	265	ล้านบาท	เนื่องจากราคาทองแดงโลกสูงขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี	2561	บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและบริหาร	

รวมเท่ากับ	248	ล้านบาท	หรือร้อยละ	4	ของต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม

ต้นทุนทางการเงิน

ในป	ี2561	บริษัทฯ	มีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ	13	ล้านบาท	

ลดลง	2	ล้านบาท	จากปี	2560	เนื่องจากบริษัทฯ	ได้ทำาสัญญาการ

บริหารการเงินระหว่างกันกับกลุ่มบริษัทฟูรูกาวาฯ	 โดยอัตรา

ดอกเบี้ยที่ใช้จะให้ประโยชน์แก่บริษัทฯ	มากกว่าที่ได้รับหรือจ่ายให้

กับธนาคาร

ภาษีเงินได้

ในปี	2561	บริษัทฯ	มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องชำาระ	

จำานวน	37	ล้านบาท	

ผลการดำาเนินงานและความสามารถในการทำากำาไร

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท	คือ	ท่อทองแดงไร้ตะเข็บและท่อทองแดง

ท่ีมีเกลียวบนผิวผนังภายในท่อ	ซึ่งขายให้กับลูกค้าตามขนาดที่ลูกค้า

ต้องการ	โดยการกำาหนดราคาขายจะอิงราคาตลาดทองแดงโลก	ณ	

เวลาที่มีการตกลงซื้อขายตามเงื่อนไขของแต่ละรายลูกค้า	และในปี	

2561	 บริษัทฯ	 มีกำาไรสุทธิ	145	 ล้านบาท	 เพิ่มข้ึนจากปี	2560	

จำานวน	6	ล้านบาท	หรือร้อยละ	4	เน่ืองจากมีการควบคุมค่าใช้จ่ายท่ีดี

บริษัทฯ	มีกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	13	ล้านบาท	ในปี	2561

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

	1.		 ลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์กันมายาวนาน	

และมีประวัติการชำาระเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาตลอด	และ

บริษัท	มีนโยบายสำาหรับลูกค้าใหม่	คือ	ขายด้วยเงื่อนไข

จ่ายชำาระเป็นเงินสด	 หรือวางหนังสือคำ้าประกันจาก

ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ	ตลอดจนบริษัทฯ	มีการทำาประกัน

ความเสี่ยงสำาหรับลูกหนี้ที่อาจเกิดปัญหาในภายหลัง

	2.	 สินค้าคงเหลือ	 เป็นผลิตภัณฑ์หลัก	 คือ	 ท่อทองแดง										

ซึ่งสามารถนำากลับมาสู่ขบวนการผลิตใหม่ได้	 ในกรณีที่

ตัวสินค้ามีปัญหา	จึงไม่มีปัญหาในการเรื่องของการด้อยค่า

	3.		บริษัทฯ	ไม่มีค่าความนิยม	และการด้อยค่า

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

	1.		 โครงสร้างเงินลงทุน

โครงสร้างเงินทุน บาท อัตราส่วน

หนี้สินหมุนเวียน	 1,289,112,744				 0.8266

หนี้สินระยะยาว	 			107,452,964	 0.0689

หนี้สินรวม	 1,396,565,708	 0.8955

ส่วนของผู้ถือหุ้น	

หุ้นสามัญ	 480,000,000	 0.3078

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	 507,500,000	 0.3254

กำาไรสะสม 572,030,606 0.3668

ส่วนของผู้ถือหุ้น	 1,559,530,606	 1

หนี้สินและทุน	 2,956,096,314 

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
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2.	 รายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่	 ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต	

ซึ่งจะก่อให้เกิดกำาไรในอนาคต	 โดยใช้เงินทุนหมุนเวียน

ของบริษัท	 และบริษัทได้ทำาสัญญาการบริหารการเงิน

ระหว่างกันกับกลุ่มบริษัทฟูรูกาวาฯ	 โดยอัตราดอกเบี้ยที่

ใช้จะให้ประโยชน์แก่บริษัทฯ	มากกว่าที่ได้รับหรือจ่ายให้

ธนาคาร

 3. อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทเท่ากับ	1.9	เท่าใกล้เคียง	

กับปี	2560

	4.		 อัตราส่วนความสามารถในการชำาระดอกเบี้ย	เท่ากับ	15	

แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความสามารถเพียงพอในการ

ชำาระหนี้ได้

ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการนอกงบดุล

บริษัทฯ	ไม่มีภาระนอกงบดุล

อัตราส่วนสภาพคล่อง

1.			อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนในปี	2561	 เท่ากับ	1.9	 เท่า	

มากกว่าปี	2560

	2.		 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	 และระยะเวลาเก็บ						

หนี้เฉลี่ย	สำาหรับปี	2561	เท่ากับ	4.1	เท่า	และ	87	วัน	

ตามลำาดับ

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

	3.	อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	 และระยะเวลาชำาระหนี้	 ในปี	

2561	เท่ากับ	9.3	เท่า	และ	39	วัน	ตามลำาดับ	เนื่องจาก	

บริษัทฯ	 มีคู่ค้าเจ้าใหม่ซึ่งระยะเวลาการชำาระหนี้ลดลง	

แต่มุ่งเน้นที่ราคาซื้อถูกลง	เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายลด

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร

อัตรากำาไรขั้นต้นของปี	2561	เท่ากับ	7.0%	ซึ่งสูงกว่าป	ี2560	

เนื่องจากราคาทองแดงโลกปรับตัวสูงขึ้นกว่าปี	2560

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของปี	2561	เท่ากับ	9.9%	เนื่องจาก	

บริษัทฯ	มีกำาไรสุทธิเพิ่มขึ้น

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	สำาหรับปี	2561	เท่ากับ	4.9%	

ผลจากกำาไรสุทธิ

อัตราการหมุนของสินทรัพย์	 ของปี	2561	 เท่ากับ	2.2	 เท่า			

สูงกว่าปี	2560

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	ของปี	2561	เท่ากับ	0.9	เท่า 

ใกล้เคียงกับป	ี2560
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สินทรัพย์

	 	 บริษัท	 ฟูรูกาวา	 เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	 จำากัด	(มหาชน)										

มีสินทรัพย์รวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	จำานวน	2,956	ล้านบาท	

ลดลงจากป	ี2560	จำานวน	83	ล้านบาท	หรือร้อยละ	2.73	โดยแบ่ง

เป็น

 สินทรัพย์หมุนเวียน	 จำานวน	2,496	 ล้านบาท	 คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ	84.45	ของสินทรัพย์รวม

 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	จำานวน	429	ล้านบาท	คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ	14.52	ของสินทรัพย์รวม

สรุปวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายงาน
และการวิเคราะห์

ทางการเงิน

 อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	 1.94 1.77 1.82

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	 4.12 4.46 4.44

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	 87.38 80.74 81.10

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	 6.87 6.25 6.25

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	 52.41 57.61 57.59

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี	้(เท่า)	 9.26 8.09 7.56

ระยะเวลาชำาระหนี	้(วัน) 38.87 44.52 47.63

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร 

อัตรากำาไรขั้นต้น	(%) 6.95 6.54 8.78

อัตรากำาไรสุทธ	ิ(%) 2.22 2.24 3.12

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	 9.90 9.40 12.23

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย	์(%)	 4.89 4.57 6.25

อัตราการหมุนของสินทรัพย	์(เท่า)	 2.20 2.03 2.00

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร	(เท่า)	 15.14 13.60 11.33

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	 0.90 1.06 0.96

อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย	(เท่า) 15.24 12.43 15.31
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การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุน

อัตราส่วนหนี้สินรวม	ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	ในปี	2561	เท่ากับ	1	ซึ่งเท่ากับปี	2560
 

 โครงสร้างเงินทุน ปี 2560 ปี 2561

  บาท อัตราส่วน บาท อัตราส่วน

หนี้สินหมุนเวียน	 1,438,947,143	 0.9742	 1,289,112,744 0.8266

หนี้สินระยะยาว	 122,692,557	 0.0831	 107,452,964 0.0689

หนี้สินรวม	 1,561,639,700	 1.0572	 1,396,565,708 0.8955

ส่วนของผู้ถือหุ้น

หุ้นสามัญ	 480,000,000	 0.3250	 480,000,000 0.3078

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	 507,500,000	 0.3436	 507,500,000 0.3254

กำาไรสะสม 489,601,946 0.3315 572,030,606 0.3668

ส่วนของผู้ถือหุ้น	 1,477,101,946	 1	 1,559,530,606 1

หนี้สินและทุน 3,038,741,646  2,956,096,314

รายงานและการวิเคราะห์ทางการเงิน
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เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ	บริษัท	ฟูรูกาวา	เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	จำากัด	(มหาชน)	รวมทั้งสารสนเทศ

ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี	2561	ซึ่งจัดทำาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย	โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้

นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม	และถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ	การพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความระมัดระวังรอบคอบในการจัดทำา	

รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่าง

โปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพื่อทำาหน้าที่สอบทานและรายงานผลการปฏิบัติงานในงบการเงิน											

ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้	 ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ								

ซึ่งเแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ	มีความเห็นว่า	 ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	 โดยรวม	อยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความ

เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า	งบการเงินของ	บริษัท	ฟูรูกาวา	เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	จำากัด	(มหาชน)	สำาหรับปีสิ้นสุด	วันที่	31	ธันวาคม	2561	

มีความเชื่อถือได้	โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 (นายชัย   โสภณพนิช)

ประธานกรรมการ

รายงาน
ความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

(นายจุนอิฉิ  อิชิฮารา)

กรรมการผู้จัดการ
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