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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษทั ไทยไวร์โพรดัคท์ จ�ำกัด (มหาชน) จัดตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง ส�ำหรับคอนกรีตอัดแรง
เพื่อใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษทั ได้แก่ ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดีย่ ว ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น และลวดเหล็กเคลือบสังกะสี
วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะผลิตสินค้าตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมายในการเป็นผู้น�ำทางด้าน
คุณภาพในการผลิตสินค้าลวดเหล็กแรงดึงสูง

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
บริษทั ไทยไวร์โพรดัคท์ จ�ำกัด (มหาชน) ก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2528 ด้วยวัตถุประสงค์ทจ่ี ะผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง
(Prestressed Concrete Wire หรือ P.C.Wire) มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท และเพิ่มเป็น 25 ล้านบาท โดยก่อสร้าง
โรงงานในเขตอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
ปี 2529 เริ่มการผลิตครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2529
ปี 2531 เพิ่มทุนเป็น 40 ล้านบาท เพื่อเพิ่มก�ำลังการผลิต
ปี 2532 จดทะเบียนเป็นบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเพิม่ ทุนเป็น 50 ล้านบาท เพือ่ ปรับปรุงระบบการผลิต
และเพิ่มก�ำลังการผลิต
ปี 2533 เพิ่มทุนเป็น 100 ล้านบาท เพื่อเพิ่มก�ำลังการผลิตและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น
ปี 2535 เพิ่มทุนเป็น 220 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงงานแห่งที่ 2 ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้
ในการผลิตลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น
ปี 2537 - แปรสภาพจากบริษัทจ�ำกัดเป็น บริษัทมหาชน จ�ำกัด เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2537
- ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส�ำหรับโครงการสร้างโรงงานแห่งใหม่ทเี่ ขตนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2537
ปี 2539 - สร้างโรงงานแห่งใหม่ทเี่ ขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ตามที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน เพือ่ เพิม่
ก�ำลังการผลิตและปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต พร้อมทั้งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี
- ย้ายฐานการผลิตทั้งหมดไปยังโรงงานแห่งใหม่ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
ปี 2559 ลงทุนในโครงการลงทุนเพื่อทดแทนสินทรัพย์เดิมที่เสื่อมสภาพ ประกอบด้วย การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ของเครื่องจักรเดิมและลงทุนในสายการผลิตใหม่ส�ำหรับลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น
ปัจจุบัน ด�ำเนินธุรกิจผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงโดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว ลวดเหล็กตี
เกลียวชนิด 7 เส้น และลวดเหล็กเคลือบสังกะสี โดยมีโรงงานเพียงแห่งเดียวที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
จังหวัดระยอง
ในส่วนของอ�ำนาจในการควบคุมบริษัทฯ ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอ�ำนาจในการควบคุม
บริษัทฯ แต่อย่างใด
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โครงสร้างการถือหุ้น
บริษัทฯ เริ่มประกอบธุรกิจโดยครอบครัวงานทวี ในปี 2559 กลุ่มตระกูลงานทวีมีสัดส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ 28
ของทุนจดทะเบียนที่ช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
-ไม่มี-
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักคือ เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed  
Concrete Wire) ที่ใช้สำ� หรับงานคอนกรีตอัดแรง ผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ จึงขึน้ อยูก่ บั ภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นส�ำคัญ
โดยในการจ�ำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จ�ำหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศ ส่วนการจ�ำหน่ายต่างประเทศปัจจุบันมีประมาณ
ร้อยละ 10-30

โครงสร้างรายได้
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจในส่วนงานด�ำเนินงานเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง โครงสร้างรายได้หลัก
จ�ำแนกตามภูมิศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา มีดังนี้:ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
รายได้จากการจ�ำหน่ายในประเทศ
1,125.50 74.84 1,333.87 78.65 1,499.37 81.30
รายได้จากการจ�ำหน่ายต่างประเทศ
378.38 25.16
362.17 21.35
344.93 18.70
รวม
1,503.88 100.00 1,696.04 100.00 1,844.30 100.00
ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษทั ไทยไวร์โพรดัคท์ จ�ำกัด (มหาชน) ผลิตและจ�ำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed Concrete Wire) ที่ได้มาตรฐาน
สากล ส�ำหรับงานคอนกรีตอัดแรงเพือ่ ใช้ในงานก่อสร้างทีเ่ น้นความแข็งแรง ความทนทาน เพือ่ รองรับน�ำ้ หนัก ทัง้ งานก่อสร้างแบบ
pre-tensioned และ post-tensioned เช่น งานผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงส�ำหรับงานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทาง
ยกระดับและสะพาน งานผลิตเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงและงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป ทั้งส่วนที่เป็นพื้น ผนังอาคารและ
คานสะพานส�ำเร็จรูป ซึ่งการน�ำลวดเหล็กแรงดึงสูงมาใช้ จะช่วยประหยัดเวลาและแรงงานในการก่อสร้าง และยังเป็นผู้ผลิต
ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี ซึง่ เป็นวัสดุที่ใช้มากในงานระบบการสือ่ สาร ระบบสายส่งและจ�ำหน่ายไฟฟ้า เช่น เป็นสายดินของงานผลิต
เสาไฟฟ้า และใช้ในงานผลิตสายไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ จ�ำแนกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว (Prestressed Concrete Single Wire หรือ P.C. Wire) มีก�ำลังการผลิตประมาณ  
72,000 ตัน/ปี
2. ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดตีเกลียว 7 เส้น (Seven-Wire Prestressed Concrete Strand หรือ P.C. Strand) มีก�ำลัง
การผลิตประมาณ 36,000 ตัน/ปี
3. ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี (Galvanized Steel Wire and Strand) มีก�ำลังการผลิตประมาณ  9,600 ตัน/ปี
การตลาดและภาวะการแข่งขัน
โครงสร้างอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมลวดเหล็กแรงดึงสูง เป็นส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ในอดีต  P.C. Wire และ P.C. Strand  
ไม่คอ่ ยมีการใช้มากนัก ทัง้ นีเ้ พราะการก่อสร้างในสมัยก่อนส่วนใหญ่อาคารทีป่ ลูกสร้างจะมีเพียงไม่กชี่ นั้ จึงใช้เหล็กเส้นเป็นวัตถุดบิ
ในการปลูกสร้าง แต่ในระยะหลัง โครงสร้างการปลูกสร้างได้เปลีย่ นเป็นการปลูกสร้างอาคารขนาดใหญ่และบริการในการปลูกสร้าง
บ้านส�ำเร็จรูปและคอนโดมิเนียมขยายตัวขึ้นมาก ท�ำให้ความต้องการ P.C. Wire และ P.C. Strand เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ เพือ่ รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รัฐบาลได้ทำ� การลงทุนในงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค เช่น
การก่อสร้างทางยกระดับ ทางด่วน สะพาน การขยายสายส่งไฟฟ้า การก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ รวมถึงการลงทุนในโครงการ
รถไฟฟ้า ซึ่งต้องใช้ลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นจ�ำนวนมาก  ท�ำให้ลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นวัสดุก่อสร้างที่ส�ำคัญอีกชนิดหนึ่ง ปัจจุบัน
สัดส่วนของความต้องการ P.C. Wire และ P.C. Strand จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการก่อสร้างของทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
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เช่น การก่อสร้างบ้านจัดสรร อาคาร และเสาไฟฟ้า มีผลต่อความต้องการ P.C. Wire ค่อนข้างมาก ส่วนการก่อสร้างสาธารณูปโภค
ของภาครัฐบาลโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ งานก่อสร้างอาคารจอดรถ คอนโดมิเนียมและตึกสูง จ�ำเป็นต้องใช้ P.C. Strand
มากกว่า เพื่อรองรับน�้ำหนักที่มากกว่าของสิ่งก่อสร้าง
ลักษณะการตลาดในอุตสาหกรรม
วิธีการในการจ�ำหน่ายสินค้าลวดเหล็กแรงดึงสูงมี 2 ลักษณะ คือ จ�ำหน่ายให้กับลูกค้าโดยตรงและจ�ำหน่ายผ่านตัวแทน
จ�ำหน่าย ส่วนการตัดสินใจซือ้ การตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กแรงดึงสูง และลวดเหล็กเคลือบสังกะสี ลูกค้าจะให้ความส�ำคัญ
กับคุณภาพของสินค้าเป็นอันดับแรก เนือ่ งจากราคาขายของผูผ้ ลิตแต่ละรายอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน และการใช้สนิ ค้าอืน่ ทดแทน
ท�ำได้ยากเนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อการออกแบบและต้นทุนของการก่อสร้าง
ภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
ปัจจุบนั ผูผ้ ลิตลวดแรงดึงสูงในประเทศรายส�ำคัญมีประมาณ 10 ราย โดยขนาดก�ำลังการผลิตของบริษทั ฯ จัดอยู่ในอันดับ 2
ในปี 2559 การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมลวดเหล็กแรงดึงสูงโดยเฉพาะการแข่งขันทางด้านราคายังคงมีความรุนแรง
ต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณความต้องการลวดเหล็กแรงดึงสูงในประเทศทรงตัว ในขณะที่อุปทานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เป็นผลมาจาก
การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวค่อนข้างต�่ำตามภาวะเศรษฐกิจโลก
กลยุทธการแข่งขัน
การที่ลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นวัสดุส�ำหรับรองรับน�้ำหนักในงานก่อสร้างต่างๆ บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญกับคุณภาพสินค้า
เป็นอันดับแรก รองลงมาคือการให้บริการทางด้านเทคนิคก่อนและหลังการขาย การส่งมอบที่รวดเร็ว
ในด้านคุณภาพสินค้า  บริษัทฯ ได้พัฒนาความรู้ ความช�ำนาญ ในการผลิตสินค้ามาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี มีการคิดค้น
และวิจยั ต่อยอดเพือ่ พัฒนาคุณภาพสินค้า มีระบบการผลิตที่ได้รบั การยอมรับว่าทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยในการผลิต บริษทั ฯ
เริ่มจากการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีบุคลากรที่มีความช�ำนาญควบคุมการผลิตในทุกขั้นตอน และให้ความส�ำคัญกับ
การตรวจสอบและทดสอบคุณภาพ โดยห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบคุณภาพของบริษทั ได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 17025 จึงท�ำให้
ผู้ซื้อสินค้าของบริษัทมั่นใจได้วา่ จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและคุณสมบัติตามมาตรฐาน และเพื่อความเป็นเลิศด้านคุณภาพและ
ความมีประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน บริษัทฯ ได้น�ำเอาระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก./ISO 9001
เข้ามาใช้ในองค์กร ส่งผลให้ปัจจุบัน สินค้าของบริษัทฯ มีคุณภาพเทียบเคียงระดับโลกและได้รับการรับรองจากสถาบัน
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น UK และ AUSTRALIA ฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่า สินค้าที่ผลิตโดยบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐาน
สากลและมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ
ในด้านการให้บริการด้านเทคนิคก่อนและหลังการขาย บริษทั ฯ มีหน่วยงานทีท่ ำ� หน้าที่ให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับการน�ำผลิตภัณฑ์
ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้บริการด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดต่างๆ เป็นต้น
แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการเข่งขัน
ปี 2559 โครงการลงทุนของภาครัฐยังคงมีอย่างต่อเนือ่ ง แม้วา่ การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวค่อนข้างต�ำ่ ส่วนความต้องการ
สินค้าในอนาคตคาดว่าจะขยายตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างช้าๆ
โดยมีปัจจัยสนับสนุนได้แก่ การลงทุนต่อเนื่องของภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทั้งในประเทศและเชื่อมโยงระดับ
ภูมิภาค เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า การพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 การพัฒนา
สนามบินอู่ตะเภา เป็นต้น นอกจากนี้ โครงการลงทุนดังกล่าว รวมถึงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) และการ
พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จะน�ำไปสู่การพัฒนาพื้นที่โดยรอบ กระตุ้นให้ความต้องการสินค้าลวดเหล็กแรงดึงสูงเพิ่มขึ้น ซึ่งจะ
ช่วยให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมลดความรุนแรงลงได้ แม้ว่าจะยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง โดยในการแข่งขัน ผู้ผลิตส่วนใหญ่ใช้กลยุทธ์
ทางด้านราคาและเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพทางธุรกิจ และมีความมั่นคงทางการเงินเป็นส�ำคัญ
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ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัท มีดังนี้ :-

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและราคาสินค้า
ในการผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง ต้นทุนวัตถุดบิ ซึง่ ได้แก่เหล็กลวดคาร์บอนสูงมีสดั ส่วนถึงร้อยละ 70-85 ของต้นทุนการผลิตรวม
บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ โดยเฉพาะในภาวะที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ซึง่ หากบริษทั ฯ ไม่สามารถปรับราคาขายตามต้นทุนวัตถุดบิ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท�ำ
ก�ำไรของบริษัทฯ
ดังนั้น ในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและราคาสินค้า  บริษัทฯ ได้ใช้วิธีติดตามและประเมิน
สถานการณ์อย่างใกล้ชดิ และใช้นโยบายในด้านราคาสินค้าอย่างระมัดระวัง รวมถึงกระจายฐานลูกค้าให้หลากหลายทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ ซึง่ บริษทั ฯ คาดว่าจะไม่ได้รบั ความเสียหายจากความผันผวนของราคาสินค้าเกินกว่าที่ได้ตงั้ ค่าเผือ่ การลดมูลค่า
ของสินค้าคงเหลือไว้ในบัญชี
2. ความเสี่ยงจากการประกาศเพิ่มอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูง
ตามทีไ่ ด้มปี ระกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุม่ ตลาดและการอุดหนุน เรือ่ ง การตอบโต้การทุม่ ตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูง
รวมถึงเหล็กลวดคาร์บอนสูงทีเ่ จือธาตุอนื่ ทีม่ แี หล่งก�ำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2557 ก�ำหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้
การทุม่ ตลาดในอัตราร้อยละ 5.17-33.98 ของราคา ซี ไอ เอฟ เป็นระยะเวลา 5 ปี (วันที่ 17 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 16 พฤษภาคม
2562) และต่อมาเมือ่ วันที่ 14 มกราคม 2559 คณะกรรมการพิจารณาการทุม่ ตลาดและการอุดหนุนได้มมี ติให้เปิดการทบทวนอัตรา
อากรตอบโต้การทุม่ ตลาดนัน้
เมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการพิจารณาการทุม่ ตลาดและการอุดหนุนได้มคี �ำวินิจฉัยปรับเพิม่ อัตราอากรตอบโต้
การทุ่มตลาดเป็นอัตราร้อยละ 12.26-36.79 ของราคา ซี ไอ เอฟ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
อัตราอากรตอบโต้การทุม่ ตลาดทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกล่าวท�ำให้ตน้ ทุนการผลิตสินค้าของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย เนือ่ งจากเหล็กลวด
คาร์บอนสูงเป็นวัตถุดิบส�ำคัญที่ใช้ในการผลิตสินค้า  และส่วนใหญ่บริษัทฯ น�ำเข้าวัตถุดิบดังกล่าวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
นอกจากนี้ การทีอ่ ตั ราอากรขาเข้าวัตถุดบิ เพิม่ ขึน้ ในขณะทีอ่ ตั ราอากรขาเข้าสินค้าส�ำเร็จรูปซึง่ ได้แก่ลวดเหล็กแรงดึงสูงยังคงเท่าเดิม
จะกระตุ้นให้เกิดการน�ำเข้าสินค้าส�ำเร็จรูปเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อุปทานในตลาดเพิ่มขึ้นและท�ำให้การแข่งขันทางการตลาดโดยเฉพาะ
การแข่งขันทางด้านราคามีความรุนแรงขึน้ บริษทั ฯ จึงมีความเสีย่ งทีค่ วามสามารถในการท�ำก�ำไรของบริษทั ฯ อาจลดลงในอนาคต
ในการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ใช้วิธีจัดหาแหล่งวัตถุดิบจากผู้ผลิตที่ไม่ใช่ผู้ผลิตจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มขึ้น
เพื่อเป็นทางเลือกไว้ ทางด้านการตลาด บริษัทฯ ได้ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเน้นกลยุทธ์การตลาด
ด้วยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่เชื่อถือได้ของลูกค้า พร้อมกับขยายตลาดไปยังลูกค้าในต่างประเทศเพิ่มขึ้น
3. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
การที่บริษัทฯ ต้องน�ำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ท�ำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราจากระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว
ในการบริหารความเสีย่ งดังกล่าว บริษทั ฯ ได้ใช้มาตรการป้องกันความเสีย่ งด้วยการทยอยท�ำสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า พร้อมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวของแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสม�่ำเสมอ
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
ชื่อ

: บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อ

: TWP
(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ที่ตั้งส�ำนักงาน

: เลขที่ 99/2 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซียร์รังสิต   
ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน ต�ำบลคูคต อ�ำเภอล�ำลูกกา   
จังหวัดปทุมธานี 12130   
โทรศัพท์ 0-2992-6863-7 โทรสาร 0-2992-6870-1

ที่ตั้งโรงงาน

: 4 ถนน ไอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ�ำเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3868-4610-3  โทรสาร 0-3868-4614

ประเภทธุรกิจ

: ผลิตและจ�ำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง

เลขทะเบียนบริษัท

: 0107537001234

ทุนจดทะเบียน

: 500 ล้านบาท

ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว

: 270 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 270 ล้านหุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้

: หุ้นสามัญ หุ้นละ 1 บาท

รอบระยะเวลาบัญชี

: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม

นายทะเบียนหลักทรัพย์

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี

: นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด
47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ 0-2294-8504 โทรสาร 0-2294-2345
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์ของบริษัท
- ทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท
- ทุนที่ออกและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว 270 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 270 ล้านหุ้น
- หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติให้เปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท บริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559)
- การออกหลักทรัพย์อื่น : บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

ผู้ถือหุ้น
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 5 มกราคม 2560 ประกอบด้วย
ล�ำดับที่
ผู้ถือหุ้น
1
กลุ่มงานทวี
- บริษัท ทักษิณคอนกรีต จ�ำกัด (มหาชน)
- บริษัท เจ. ที. เอส. จ�ำกัด
- กลุ่มตระกูลงานทวี
2
ธนาคาร กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
3
นายวิชัย ภู่บุบผาพันธ์
4
นางธนิสรา พันธ์สายเชื้อ
5
นายระวิ เกษมศานติ์
6
ธนาคาร กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
7
นายรัชพล เพิ่มพูนพานิช
8
CA INDOSUEZ (SWITZERLAND) SA
9
นายโพธิรัตน์  กิจศรีโอภาค
10 นายยงยุทธ บุญมี

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

%

26,975,500
13,009,800
34,429,980
18,590,630
18,133,200
13,490,000
10,800,000
8,234,570
4,942,000
4,040,000
3,350,000
2,850,000

9.99
4.82
12.75
  6.89
  6.72
  5.00
  4.00
  3.05
  1.83
  1.50
  1.24
  1.06

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานตามงบการเงิน
หลังหักเงินส�ำรองต่างๆ ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน
และแผนการลงทุนและความจ�ำเป็นอื่นๆ ในอนาคต
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดการโรงงาน

ผู้จัดการอาวุธโสฝ่ายการตลาด

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

1. คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งสิ้น 11 คน รายชื่อกรรมการ
จ�ำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา และจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุม มีดังนี้
การเข้าร่วมประชุม(ครั้ง)
ประชุม
ประชุมคณะ
ชื่อ
ต�ำแหน่ง
คณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ
1. นายสุริย์ บัวคอม
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ/
4/4
4/4
กรรมการอิสระ
2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4/4
3. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา
กรรมการ
4/4
4. นางกิ่งเทียน บางอ้อ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4/4
4/4
5. นายนรเศรษฐ ไม้เกตุ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4/4
4/4
6. นายเอกมินทร์ งานทวี
กรรมการ
3/4
7. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
กรรมการ
2/4
8. นายพันธุม พันธุมจินดา
กรรมการ/กรรมการอิสระ
4/4
9. นายสรรัฐ งานทวี
กรรมการ
4/4
10. นายธงชัย ณ นคร
กรรมการ
4/4
11. พลต�ำรวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ กรรมการ
4/4
-

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
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กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัทฯ
กรรมการซึง่ มีอำ� นาจลงลายมือชือ่ ผูกพันบริษทั ฯได้ประกอบด้วย นายสุวฒ
ั น์ จิตตมัย, นายฉัตรชัย ศิรวิ ฒ
ั นา, นายเอกมินทร์
งานทวี, นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์, นายพันธุม พันธุมจินดา, นายสรรัฐ งานทวี สองในหกคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
ส�ำคัญของบริษัทฯ

2. กรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วย
ชื่อ
1. นายสุริย์ บัวคอม
2. นางกิ่งเทียน บางอ้อ
3. นายนรเศรษฐ ไม้เกตุ

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท ได้แก่ นางกิ่งเทียน บางอ้อ

3. ผู้บริหาร
ประกอบด้วย
ชื่อ
1. นายสุวัฒน์ จิตตมัย
2. นายแดน ทองอินทร์
3. นายสุชาติ แก้วไพฑูรย์
4. นางสาวจงกล พิสุทธิ์พิเชฎฐ์

ต�ำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการโรงงาน
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
		 (1) ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ
ประกอบด้วย เบี้ยประชุมและบ�ำเหน็จกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ
			■ ได้รับเบี้ยประชุมคราวละ 15,000 บาท/คน
			■ ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการรวมกันไม่เกิน 5,000,000 บาท
			■ สิทธิประโยชน์อื่นๆ : ไม่มี
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
			■ ได้รับเบี้ยประชุมคราวละ 20,000 บาท/คน
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ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละรายในปีที่ผ่านมามีดังนี้ :รายชื่อ
1. นายสุริย์ บัวคอม

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย
กรรมการ
3. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา
กรรมการ
4. นางกิ่งเทียน บางอ้อ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
5. นายนรเศรษฐ ไม้เกตุ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
6. นายเอกมินทร์ งานทวี
กรรมการ
7. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
กรรมการ
8. นายพันธุม พันธุมจินดา
กรรมการ
9. นายสรรัฐ งานทวี
กรรมการ
10. นายธงชัย ณ นคร
กรรมการ
11. พลตำ�รวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ กรรมการ
รวม
		

ค่าเบี้ยประชุม
140,000

ค่าบำ�เหน็จ
กรรมการ
600,000

ค่าตอบแทน
รวม(บาท)
740,000

60,000
60,000
140,000
140,000
45,000
30,000
60,000
60,000
60,000
60,000
855,000

500,000
400,000
150,000
150,000
150,000
150,000
2,100,000

60,000
60,000
640,000
540,000
45,000
180,000
210,000
60,000
210,000
210,000
2,955,000

(2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร
ประกอบด้วย
ประเภทค่าตอบแทน

กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารจ�ำนวน 4 ราย เงินเดือน โบนัส เงินสบทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

ค่าตอบแทนรวม
(ล้านบาท)
48.97

4.2 ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี -

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
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การกำ�กับดูแลกิจการ
1. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีนโยบายในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยครอบคลุมถึงหลักส�ำคัญ 5 หมวด ได้แก่
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้จดั ท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและด�ำเนินการติดตามเพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบาย รวมทัง้ ทบทวน
และปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้มีความเหมาะสมอย่างสม�่ำเสมอ
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในฐานะเจ้าของบริษัท มีสิทธิก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินการของบริษัทผ่านคณะกรรมการบริษัทที่ผู้ถือหุ้น
เลือกเข้ามาท�ำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายโดยสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับมีดังนี้
■ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น
บริษัทฯ แต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ท�ำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการด�ำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์
■ สิทธิในการมีส่วนแบ่งในก�ำไรของกิจการ
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานตามงบการเงิน
หลังหักเงินส�ำรองต่างๆ ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน
และแผนการลงทุนและความจ�ำเป็นอื่นๆ ในอนาคต
■ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ
บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูล โดยการเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์และน�ำข้อมูลที่ส�ำคัญ
แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
■ สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
บริษัทฯ ค�ำนึงถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�ำหนด
หรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น ซึ่งในการก�ำหนด
วัน เวลา  และสถานที่ประชุม บริษัทฯ ค�ำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิต่างๆ
ในการเข้าร่วมประชุม ทั้งก่อนวันประชุม วันประชุมผู้ถือหุ้น และภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
■ สิทธิในการเสนอวาระการประชุม
บริษัทฯ มีนโยบายให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหุ้น เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็น
วาระในการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ ต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด
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เช่น

นอกจากสิทธิขนั้ พืน้ ฐานดังกล่าวข้างต้น บริษทั ฯ ยังมีนโยบายทีจ่ ะส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้

1. บริษัทฯ จะจัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูล ขั้นตอน ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่าง
ครบถ้วนเพียงพอ โดยมีการเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซด์ของบริษทั เป็นการล่วงหน้าประมาณ
1 เดือน และจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล โดย
หลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ก�ำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยค�ำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น
ทีจ่ ะเข้าร่วมประชุม โดยจัดเตรียมสถานที่ ทีม่ ขี นาดเพียงพอ และเดินทางไปได้สะดวกรวมทัง้ ได้อำ� นวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ อื หุน้
อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับ และให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ
3. บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทุกคนเข้าร่วมประชุมตลอดระยะเวลาการประชุม มีสทิ ธิซกั ถามข้อสงสัย เสนอความคิดเห็น
ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอ และออกเสียงลงมติในวาระการประชุม
4. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกส�ำหรับแต่ละระเบียบวาระที่เสนอ การลงมติเลือกใช้วิธีการและอุปกรณ์ออกเสียง
ที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลการลงมติได้รวดเร็ว และผู้ถือหุ้นมีสิทธิทราบผลการลงมติ
อย่างทันท่วงที
5. ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากไม่ติดภารกิจส�ำคัญ เพื่อตอบข้อซักถามและ
รับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น
6. บริษทั ฯ เผยแพร่มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมผลการลงคะแนนเสียงให้สาธารณชนทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
7. บริษัทฯ บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระส�ำคัญถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบ และ
จัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัท
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในหมวดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกประการ
2. การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้ก�ำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และหาก
มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพเิ ศษ ซึง่ เป็นเรือ่ งทีจ่ ะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะเรียกประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีการ
ชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนการลงทะเบียน และเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนส�ำหรับผู้ถือหุ้นแต่ละประเภท รวมถึงก�ำหนด
แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ทั้ง 3 ประเภท คือ แบบ ก. แบบ ข.และ แบบ ค. พร้อมจัดให้มีช่องทางการดาวน์โหลดเอกสาร
ประกอบการประชุมฯผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั ฯ เพือ่ เป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงมติในที่ประชุมอย่างเต็มที่
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มคี นกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในกรณีทมี่ ขี อ้ โต้แย้ง เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง
2.1 การด�ำเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเพื่อ
รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ำหนด
2) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการน�ำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
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3) บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติคณะกรรมการเกี่ยวกับก�ำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันก�ำหนดสิทธิ (Record Date)
ในการเข้าประชุมและรับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และการจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทันที ในวันที่มี
การประชุมคณะกรรมการ
4) หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอย่างเพียงพอและครบถ้วน มีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม
โดยระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรือ่ งเสนอเพือ่ ทราบ หรือเพือ่ พิจารณา  มีเอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ความเห็นของคณะกรรมการ ข้อบังคับบริษทั เกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ แผนทีแ่ สดงสถานทีป่ ระชุม รายละเอียดของเอกสารที่
ผูถ้ อื หุน้ จะต้องน�ำมาแสดงในวันประชุม และวิธกี ารเข้าร่วมประชุม ทัง้ นี้ เพือ่ รักษาประโยชน์และอ�ำนวยความสะดวกในการสือ่ สาร
ส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ บริษทั ได้จดั ท�ำเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมเป็นภาษาอังกฤษเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั
5) บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมให้ผถู้ อื หุน้ และได้เผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวซึง่ เป็นข้อมูลเดียวกับทีบ่ ริษทั จัดส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และใช้ในการประชุม
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประมาณ 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบ
การประชุมล่วงหน้า  รวมทั้งได้มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 
3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
2.2 การด�ำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
1) บริษัทฯ ก�ำหนด วัน เวลา  และสถานที่ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยค�ำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะ
เข้าร่วมประชุม โดยจัดเตรียมสถานที่ ที่มีขนาดเพียงพอ และเดินทางไปได้สะดวกรวมทั้งได้อ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับ และให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ
2) บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม และอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการ
เข้าร่วมประชุมอย่างเต็มที่
3) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงด้วยการมอบฉันทะ
ให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ
ทั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง
เว็บไซด์ของบริษัท
4) บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ ไว้บนแบบฟอร์มลงทะเบียน เพื่อ
อ�ำนวยความสะดวก รวดเร็ว และแม่นย�ำในการลงทะเบียน การนับคะแนนและแสดงผล
5) ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค�ำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
6) เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้จัดให้มีคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในกรณี
ที่มีข้อโต้แย้ง คือผู้สอบบัญชี
7) บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังการประชุมเริ่มแล้ว มีสิทธิออกเสียง หรือลงคะแนนในระเบียบวาระ
ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้ลงมติ
8) ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม บริษัทฯ จะชี้แจงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมทั้งขั้นตอนการออกเสียงลงมติ
9) บริษัทได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดง
ความคิดเห็นและตั้งค�ำถามในที่ประชุม ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ
10) บริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญ
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน
11) บริษทั มีการใช้บตั รลงคะแนนเสียงส�ำหรับทุกวาระ เพือ่ ความโปร่งใสและตรวจสอบได้กรณีทมี่ ขี อ้ โต้แย้งในภายหลัง
และในกรณีทวี่ าระนัน้ มีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตัง้ กรรมการ บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
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2.3 การด�ำเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
1) บริษัทฯ เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน
9.00 น. ของวันรุ่งขึ้นภายหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
2) บริษัทฯ บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระส�ำคัญถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้  
โดยได้บนั ทึกรายชือ่ และต�ำแหน่งของกรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม วิธกี ารลงคะแนนและนับคะแนน ความเห็นของผูถ้ อื หุน้ ค�ำชีแ้ จง
ของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน ซึ่งแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้
บนเว็บไซต์ของบริษัท
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 และส่งค�ำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม เมื่อพ้นก�ำหนด
ระยะเวลาดังกล่าวพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและส่งค�ำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติกรรมการบริษัทผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พร้อมก�ำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2559 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 14
มีนาคม 2559
บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษบนเวบไซต์ของบริษทั ฯที่ www.thaiwireproducts.com และมอบหมายให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2559 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมทั้งสิ้น 58 ราย
รวมเป็นจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 14,696,406 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.43 โดยมีประธานกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี
ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค�ำถามในที่ประชุม
ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในวันที่ประชุม และได้
น�ำส่งรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2559 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ เผยแพร่รายงานการประชุม
ดังกล่าวบนเวบไซต์ของบริษัทฯที่ www.thaiwireproducts.com ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2559  
จากการด�ำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2559 ดังกล่าว บริษัทฯได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น (AGM Assessment) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนเต็มร้อยละ100 เป็นปีที่ 2 อย่างต่อเนื่องนับแต่ปี 2558
เป็นต้นมา
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายในการสร้างความเท่าเทียมกันและเป็นธรรมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย
■ คณะกรรมการบริษท
ั ฯ มีนโยบายในการก�ำกับดูแลให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั การปฏิบตั แิ ละปกป้องสิทธิขน้ั พืน้ ฐานอย่างเท่าเทียมกัน
ดังนั้น ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีกระบวนการในการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการล่วงหน้า  เปิดโอกาสให้
ผูถ้ อื หุน้ ที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สทิ ธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ มาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่รายละเอียดของ
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซด์ของบริษัทล่วงหน้าประมาณ 30 วัน ก่อนวันประชุม
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บริษัทฯ ได้ก�ำหนดมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น
ในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น โดยการจ�ำกัดจ�ำนวนบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูล และน�ำระบบการเข้ารหัสมาใช้
และยังได้ก�ำหนดไว้ในจริยธรรมทางธุรกิจ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลที่มิได้เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วไป
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้น และต้องละเว้นการท�ำธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาที่จะมีการประกาศข้อมูลที่ส�ำคัญ
รวมถึงไม่ให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
■ บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการ
สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษทั ทีอ่ าจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินเพือ่ ประโยขน์ของบริษทั โดยรวม โดย
กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ท�ำกับบริษัทไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจท�ำธุรกรรมดังกล่าว
■ ส�ำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการ และผู้บริหาร บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และได้บรรจุวาระเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารไว้ในการประชุม
คณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ มีการเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ไว้ในรายงานประจ�ำปีและแบบแสดงข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
■ บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไม่ซับซ้อน และรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นการท�ำรายการตามปกติธุรกิจ
■ บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และส�ำนักงาน ก.ล.ต. เช่น หลักเกณฑ์การท�ำรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน หลักเกณฑ์การได้มาจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นรายการที่กระท�ำกับบุคคลภายนอก
และค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในรายงานประจ�ำปี และแบบแสดงข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
ในปี 2559 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการไม่เคารพในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้มีการปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่พบการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แต่อย่างใด
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ยึดมั่นในการด�ำเนินกิจการด้วยการเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม รับฟังความคิดเห็น
สร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์
บริษัทฯ มีแนวทางการปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส รอบคอบ เพื่อสร้างความเจริญเติบโต และให้ผู้ถือหุ้น
ได้รบั ผลตอบแทนทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ ง ให้ความส�ำคัญกับผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน และรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ โดยมีมาตรการ
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมการและผู้บริหาร
ลูกค้า
บริษัทมีนโยบายในการดูแลลูกค้าด้วยการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานทั้งในด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการน�ำสินค้า
ไปใช้งาน และหากเกิดความเสียหายจากการใช้สินค้า บริษัทฯจะท�ำการชดเชยให้แก่ลูกค้าโดยทันที
คู่ค้า
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้า  ยึดถือการปฏิบัติตามกรอบการแข่งขัน
ทางการค้าทีเ่ หมาะสม สุจริต โปร่งใส มีการแข่งขันและเสนอราคาอย่างเป็นธรรม และเสมอภาค เพือ่ สร้างความเชือ่ ถือซึง่ กันและกัน
บริษัทฯ ปฎิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่ก�ำหนดและค�ำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด มีการพิจารณาราคาซื้อ
ทีเ่ หมาะสม ยุตธิ รรม โดยค�ำนึงถึงความสมเหตุสมผลทัง้ ด้านราคา คุณภาพและบริการ ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์ใดๆ
จากคูค่ า 
้ ในการคัดเลือกคูค่ า 
้ บริษทั ฯ ให้การสนับสนุนคูค่ า้ ทีท่ ำ� ธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
และหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้ากับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  และไม่ท�ำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรม
ที่ไม่ชอบด้านกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าพร้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้าไว้
อย่างชัดเจนในคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
■
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เจ้าหนี้
บริษทั ฯ ยึดมัน่ ในการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข ข้อก�ำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ด�ำเนินการให้มกี ารช�ำระ
คืนเงินกูแ้ ละดอกเบีย้ ให้กบั เจ้าหนีท้ กุ ประเภท ครบถ้วนตามก�ำหนดเวลา และมีการรายงานข้อมูลทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วนแก่เจ้าหนี้
คู่แข่ง
บริษัทฯ มีนโยบายด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล ไม่กล่าวหาหรือท�ำลายบริษัทคู่แข่ง
ด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการฉ้อฉล
พนักงาน
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างเป็นธรรม ไม่มกี ารใช้แรงงานผิดกฎหมาย มีการพัฒนาศักยภาพในการท�ำงาน
อย่างต่อเนือ่ งด้วยการจัดให้มกี ารฝึกอบรมทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั จัดโครงสร้างต�ำแหน่งงานให้มโี อกาสก้าวหน้าในต�ำแหน่งงาน
ที่ชัดเจนเพื่อให้พนักงานมีโอกาสเติบโตตามความสามารถ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในการท�ำงาน รวมถึงได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมาย
บริษทั ฯ มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงานอย่างเหมาะสม ใกล้เคียงกับบริษทั ฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ไม่มีการใช้แรงงานผิดกฎหมาย มีการพิจารณาผลการท�ำงานของพนักงานอย่างยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และให้สิทธิด้านต่างๆ
เกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น การอนุญาตให้ลางาน การมีช่องทางสื่อสารระหว่างพนักงานและผู้บริหาร เพื่อรับฟังปัญหาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
ในด้านสวัสดิการ บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงาน จึงจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล
ส�ำหรับพนักงานและครอบครัว การตรวจสุขภาพประจ�ำปี การประกันอุบัติเหตุ และจัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ นอกจากนี้
ยังให้ความส�ำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของพนักงาน โดยจัดให้มีการซ้อมหนีไฟ และระบบป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจโดยค�ำนึงถึง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและ
ข้อบังคับของชุมชนอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมให้คนในองค์กรตระหนักถึงการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษา
สภาพแวดล้อม หลีกเลี่ยงการกระท�ำที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
ในการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทได้น�ำมาตรฐานระบบคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานระบบ
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย OHSAS 18001 และมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 มาใช้ในโรงงาน
มีการศึกษาวิธกี ารในการประหยัดพลังงานเพือ่ ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตซึง่ เป็นสาเหตุหนึง่ ของการเกิด
ภาวะโลกร้อน รวมถึงลงทุนในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติ เช่น ติดตัง้ กังหันลมในการผลิตกระแสไฟฟ้า และ
ติดตั้งแผงโซล่าเซลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงาน เป็นต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบโรงงานและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ชุมชน จัดสร้างสถานที่ออกก�ำลังกายส�ำหรับประชาชน พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ อย่างเคร่งครัด
ภาครัฐ
บริษัทฯ มีนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้ข้อก�ำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ อย่างเคร่งครัดและถูกต้อง
ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ เช่น มีการใช้ Software ที่ถูกลิขสิทธิ์ รวมถึงให้ความช่วยเหลือในโครงการต่างๆ
ของภาครัฐอย่างสม�่ำเสมอ
นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต การคอร์รัปชั่น
บริษทั ฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริต เนือ่ งจากเห็นว่าการทุจริตเป็นปัจจัยหนึง่ ทีบ่ นั่ ทอนความพยายามในการพัฒนาคุณภาพ
เป็นภัยต่อการด�ำเนินกิจการให้ยั่งยืนและเป็นภัยต่อสังคมของประเทศ ท�ำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ลดลง
การด�ำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท เริ่มต้นด้วยการที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้มี
การรับหรือจ่ายสินบนในกรณีใดๆ ทั้งสิ้นโดยก�ำหนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท มีการก�ำหนด
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ครอบคลุมการคอร์รัปชั่นในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งมาตรการปฏิบัติที่ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อให้
พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ มัน่ ใจได้วา่ บริษทั ฯ จะไม่ถกู บ่อนท�ำลายจากพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชัน่ ส่วนในระดับพนักงาน
บริษทั ฯ ได้กำ� หนดลักษณะความผิดของการทุจริตต่อหน้าทีแ่ ละทุจริตต่อบริษทั เป็นความผิดขัน้ ร้ายแรงสูงสุดไว้ในข้อบังคับพนักงาน

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

17

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ยังได้พฒ
ั นากลไกในการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสียในการก�ำกับดูแลกิจการ โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารและแจ้งความห่วงใยของตนในเรื่องเกี่ยวกับการกระท�ำที่อาจเข้าข่ายขัดต่อหลักจริยธรรม
ที่ตนได้พบเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้โดยเสรี
ในปี 2559 ที่ผ่านมา  บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระท�ำทุจริต หรือการกระท�ำผิดจริยธรรม และไม่เคยมีประวัติ
การฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผูบ้ ริโภค การแข่งขันทางการค้า และไม่เคยมีการรายงานหรือการร้องเรียนเกีย่ วกับ
การติดสินบนและการคอร์รัปชั่น แต่อย่างใด
(ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบติต่อผู้มีส่วนได้เสียได้ในห้วข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”)
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญของบริษัท รวมถึงข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปที่ส�ำคัญเกี่ยวกับธุรกิจและ
ผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา  และโปร่งใส เป็นไปตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.)
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี ซึ่ง
ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินต้องมีความถูกต้องในสาระส�ำคัญและเป็นไปตามหลักมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ ใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวัง และประมาณการ
ที่เหมาะสม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้ดแู ลให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผลเพือ่ ให้มนั่ ใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทาง
บัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอทีจ่ ะด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ และเพือ่ ให้ทราบจุดอ่อนเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยรวมอยู่ในระดับทีน่ า่ พอใจและสามารถสร้างความเชือ่ มัน่
อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ในการนี้ คณะกรรมการได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผูบ้ ริหารเป็นผูด้ แู ลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปี
ทั้งนี้ ข้อมูลที่ควรเปิดเผย ประกอบด้วย
ข้อมูลทางการเงิน
■ รายงานงบการเงินทีผ
่ า่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั แล้ว
ข้อมูลที่มิใช่รายงานทางการเงิน
■ โครงสร้างกรรมการ
■ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
■ จ�ำนวนครั้งของการประชุมและจ�ำนวนครั้งที่คณะกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
■ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
■ การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ
■ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะเนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าว
ยังไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้ฝ่ายบัญชีและการเงินท�ำหน้าที่ให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่โทร 0-2992-6867
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีครบถ้วน ไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยส�ำนักงาน
ก.ล.ต. รวมทั้งได้เปิดเผยงบการเงินประจ�ำปี และรายไตรมาสต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนภายในก�ำหนดเวลา 
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยบุคคลทัง้ ชายและหญิงทีม่ ปี ระสบการณ์ในสาขาต่างๆทีส่ ามารถเอือ้ ประโยชน์ให้แก่
บริษัท คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลแนวทางด�ำเนินงานของบริษัท แต่งตั้งฝ่ายบริหารเพื่อรับผิดชอบ
ในการด�ำเนินธุรกิจ แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมาย และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. โครงสร้างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คนในจ�ำนวนนี้ต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
และต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการที่มีอยู่ กรรมการแต่ละคนต้องมาจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพ
ที่จ�ำเป็นในการบริหารกิจการของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการของบริษทั ฯ มีทงั้ ชายและหญิงทีม่ ปี ระสบการณ์ในสาขาต่างๆ ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี กฎหมายและการตลาด จ�ำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย
■ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10 ท่าน (เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจ�ำนวน 4 ท่าน ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ)
■ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน
ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้
ชื่อ
ต�ำแหน่ง
1. นายสุริย์ บัวคอม
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย
กรรมการ
3. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา
กรรมการ
4. นางกิ่งเทียน บางอ้อ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
5. นายนรเศรษฐ ไม้เกตุ  
กรรมการ
6. นายเอกมินทร์ งานทวี
กรรมการ
7. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
กรรมการอิสระ
8. นายพันธุม พันธุมจินดา
กรรมการ
9. นายสรรัฐ งานทวี
กรรมการ
10. นายธงชัย ณ นคร
กรรมการ
11. พลต�ำรวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ
ทัง้ นี้ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลและการบริหาร
งานประจ�ำ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการก�ำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท โดย
ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ :1. มีส่วนร่วมในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และจัดให้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็น
ประจ�ำทุกปี รวมถึงติดตามดูแลให้มีการน�ำไปปฏิบัติ
2. ก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และมีการติดตามการด�ำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่าง
สม�่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการ รวมถึงดูแลให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
4. จัดท�ำจรรยาบรรณธุรกิจทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรม
ที่บริษัทฯ ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว
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5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ก่อนน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติงบการเงินและดูแลให้มีการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
6. ก�ำหนดนโยบายและแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลการปฎิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารเพื่อให้เป็นไป
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
7. ดูแลให้การท�ำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดย
รวม โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียมิได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รวมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับขั้นตอน
การด�ำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
อ�ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั มีอำ� นาจอนุมตั เิ รือ่ งต่างๆ ของบริษทั ตามขอบเขตหน้าทีท่ กี่ ำ� หนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษทั และ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการด�ำเนินงาน และแผนการด�ำเนินธุรกิจ ติดตามและประเมินผล
การด�ำเนินงาน ดูแลรายจ่ายลงทุนขนาดใหญ่ การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงอนุมัติงบการเงินและการเปิดบัญชีธนาคาร
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ :1. รับผิดชอบในฐานะผู้น�ำของคณะกรรมการในการก�ำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการ และคณะ
อนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. เป็นผูล้ งคะแนนเสียงชีข้ าดในกรณีทที่ ปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ:กรรมการผู้จัดการมีขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. มีหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการก�ำหนดไว้ และรายงานผลการ
ด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการ
2. ประเมินการด�ำเนินงานของกิจการอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากปัจจัยต่างๆ ทัง้ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
3. วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 คือ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุด
เป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ได้
4. การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการก�ำหนดนโยบายในการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัท โดยก�ำหนดให้ก่อนที่จะไปด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ต้อง
ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกับบริษัทฯ หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
5. เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสมแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทฯ เพื่อท�ำหน้าที่ให้
ค�ำแนะน�ำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
ในกรณีทเี่ ลขานุการบริษทั ฯ พ้นจากต�ำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าที่ได้ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตัง้ เลขานุการคนใหม่
ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทฯ คนเดิมพ้นจากต�ำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจ
มอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว
6. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการก�ำหนดให้มีการประชุมเป็นปกติทุก 3 เดือน ได้แก่เดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน
และอาจมีการประชุมพิเศษตามความจ�ำเป็น
ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีวาระที่ต้องลงมติ บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
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ในการประชุมแต่ละครัง้ ฝ่ายเลขานุการบริษทั ได้จดั หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
ไว้ล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม ซึ่งวาระการ
ประชุมนี้จะรวมถึงวาระการติดตามผลการด�ำเนินงานด้วย
บริษทั ได้มกี ารจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการ
พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ จัดให้มกี ารประเมินผลการปฎิบตั งิ านและทบทวนผลการปฎิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และคณะอนุกรรมการ
เป็นประจ�ำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
บริษัทฯ ได้น�ำแบบประเมินผลกรรมการ 3 แบบ ประกอบด้วย 1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ 2) แบบ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และ 3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล โดยอ้างอิงจาก
แบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำหรับใช้ในการประเมินผลกรรมการประจ�ำปี 2559 ซึ่งเกณฑ์ในการประเมิน
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการด�ำเนินการในเรื่องนั้น
1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการด�ำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
2 = เห็นด้วย หรือมีการด�ำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการด�ำเนินการในเรื่องนั้นได้ดี
4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการด�ำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม
ทั้งนี้ ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการโดยรวมส�ำหรับปี 2559 สรุปได้ดังนี้
1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท�ำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับ
ฝ่ายจัดการ และ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่า  การด�ำเนินการส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.46
2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ซึง่ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ในภาพรวม 3 หัวข้อ เห็นว่า 
การด�ำเนินการส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.63
3. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล ในภาพรวม 3 หัวข้อ เห็นว่า กรรมการส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่
ตามความรับผิดชอบในเกณฑ์ดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.54
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการในฐานะผู้บริหารสูงสุด
โดยใช้แบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 10 หัวข้อ ได้แก่ ความเป็นผู้น�ำ การก�ำหนดกลยุทธ์
การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก
การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดต�ำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และคุณลักษณะเฉพาะตัว
โดยผลการประเมินส�ำหรับปี 2559 อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.52
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8. ค่าตอบแทน
		8.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การก�ำหนดค่าตอบแทนให้ผ่าน
การพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสบการณ์
ภาระหน้าที่ ขอบเขตของหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะการเงินและผลประกอบการของบริษัท
ประกอบการพิจารณา ก่อนที่จะน�ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
8.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษทั ฯ มีนโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทนผูบ้ ริหารโดยเชือ่ มโยงกับสภาวะทางธุรกิจของบริษทั และการปฏิบตั ิ
งานของผู้บริหารแต่ละคน
9. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
9.1 บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร ได้เข้ารับการอบรมหรือสัมมนาในเรื่องต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของบริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และมีการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
9.2 บริษัทฯ จัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ กรณีมีกรรมการหรือผู้บริหารใหม่ รวมถึง
การจัดแนะน�ำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
9.3 บริษัทฯ จัดให้มีแผนการสืบทอดต�ำแหน่งโดยท�ำการคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งผู้บริหารและ
พัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับต�ำแหน่งได้ในอนาคต
10. การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์และการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการมีนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์และดูแลไม่ให้ผบู้ ริหารและผูท้ เี่ กีย่ วข้องน�ำข้อมูลภายใน
ของบริษัทมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
■ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และได้พจิ ารณาความเหมาะสมของรายการและการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีราคา
และเงื่อนไขเสมือนท�ำรายการกับบุคคลภายนอก รวมทั้งให้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา  เหตุผล/ความจ�ำเป็น
ไว้ในรายงานประจ�ำปีและแบบ 56-1
■ การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน : ในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ ก�ำหนดให้
กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือหลักทรัพย์กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการได้มาหรือจ�ำหน่าย
หลักทรัพย์ยนื่ ต่อตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมีนโยบาย
ให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซือ้ -ขายหุน้ /ถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการทราบทุกปี ห้ามการ
ซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน ก่อนทีง่ บการเงินจะเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน นอกจากนีย้ งั ห้ามไม่ให้ผบู้ ริหารที่ได้
รับทราบข้อมูลเปิดเผยข้อมูลแก่บคุ คลภายนอกที่ไม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง โดยก�ำหนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของ
บริษทั มีการก�ำหนดมาตรการลงโทษไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรหากมีการฝ่าฝืน เนือ่ งจากบริษทั ฯ เห็นว่าการไม่นำ� ข้อมูลไปใช้เพือ่
ประโยชน์สว่ นตนเป็นจรรยาบรรณทีค่ วรยึดถือและปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งเป็นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
11. ระบบการควบคุมภายใน
(สามารถดูรายละเอียดในเรื่อง “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”)
12. การบริหารความเสี่ยง
(สามารถดูรายละเอียดในเรื่อง “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”)
13. จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบในการจัดให้การด�ำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและ
จริยธรรมที่ดี จึงให้มีการจัดท�ำแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศให้
พนักงานทุกคนทราบ
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คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดระเบียบข้อบังคับให้พนักงานทุกระดับปฏิบตั งิ านหน้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์ สุจริตและเทีย่ งธรรม
ทัง้ ต่อบริษทั และสังคม โดยมีการติดตามการปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวอย่างสม�ำ่ เสมอ รวมถึงก�ำหนดบทลงโทษทางวินยั ไว้ดว้ ย

2. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการได้แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อช่วยในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท คือ คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี/การเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ กีย่ วกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี พร้อมกับการครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อครบก�ำหนด
ออกตามวาระอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปได้
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ หรือเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุม
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ของบริษัท
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
(3) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยมีการประชุม
ทั้งสิ้น 4 ครั้ง
ปัจจุบนั บริษทั ยังไม่มคี ณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา แต่มกี ระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ
ระมัดระวังและโปร่งใส โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกันและผลประกอบการ
ของบริษัทประกอบการพิจารณา

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
1. กรรมการอิสระ
บริษทั ฯ ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบโดยการสรรหาจากผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ
และมีประสบการณ์ และเป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารโดยมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้:คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ หรือ
เป็นผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็นบิดามารดา คูส่ มรส
พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจ
เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดัง
กล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เกีย่ วข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัย
ในห้างหุ้นส่วน หรือกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของ
จ�ำนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัท
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
การเลือกกรรมการบริษทั จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยประธานกรรมการเป็นผูเ้ สนอรายชือ่ บุคคลทีจ่ ะแต่งตัง้
เป็นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบันโดยไม่ผ่านคณะกรรมการสรรหา 
เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา  อย่างไรก็ตาม ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
คณะกรรมการจะพิจารณาคัดสรรจากบุคคลทีม่ คี ณ
ุ วุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการท�ำงานโดยเฉพาะจากสาขา
หรือทักษะที่ยังขาดอยู่เป็นส�ำคัญ
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คุณสมบัติของคณะกรรมการ
1. มีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ขดั ต่อลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษทั มหาชนจ�ำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
3. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
4. ไม่ควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท
วิธีการเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคน จะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการ เท่าจ�ำนวนกรรมการทีพ่ งึ มีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในขณะนั้น และในกรณีที่มีบุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่ต้องการแล้ว ประธานจะเป็น
ผู้ออกเสียงชี้ขาด
ส่วนการคัดเลือกบุคคลให้เป็นผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณา

4. การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
■ ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือ
หลักทรัพย์กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการได้มาหรือจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมีนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงาน
การซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกปี ห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะ
ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกจากนี้ยังห้ามไม่ให้ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลเปิดเผยข้อมูลแก่
บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยก�ำหนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท มีการก�ำหนดมาตรการ
ลงโทษไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหากมีการฝ่าฝืน เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าการไม่น�ำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็น
จรรยาบรรณที่ควรยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

25

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 แสดงได้ดังนี้
จ�ำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท/หุ้น)
ณ 31 ธ.ค. 59
ณ 31 ธ.ค. 58
รายชื่อ
ทางตรง
ทางอ้อม
ทางตรง
ทางอ้อม เพิ่ม/(ลด)
1. นายสุริย์ บัวคอม
2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย
128,000
128,000
3. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา
890,000
890,000
4. นางกิ่งเทียน บางอ้อ
5. นายนรเศรษฐ ไม้เกตุ  
6. นายเอกมินทร์ งานทวี
297,500
297,500
7. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
8. นายพันธุม พันธุมจินดา
9. นายสรรัฐ งานทวี
50,500
50,500
10. นายธงชัย ณ นคร
11. พลต�ำรวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ
หมายเหตุ : การถือหุ้นทางอ้อมคือการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในจ�ำนวนเงินรวม 982,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
		■ ไม่มี

7. การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
นอกเหนือจากการปฎิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ก�ำหนดไว้ 5 หมวด ดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจของ
บริษทั อันจะน�ำไปสูก่ ารเป็นองค์กรทีม่ รี ะบบการก�ำกับดูแลทีด่ ี โดยจัดท�ำเป็นคูม่ อื จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ซึง่ มีเนือ้ หา
ครอบคลุมเกี่ยวกับ แนวทางในการด�ำเนินธุรกิจ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูลและรักษา
ความลับ นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การปกป้องทรัพย์สินของบริษัท การรับและให้ของขวัญและสิ่งตอบแทน
การป้องกันทุจริตและติดสินบน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณ บริษัทฯ ได้เผยแพร่คู่มือ
จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจบนเว็บไซด์และติดประกาศให้พนักงานทุกคนรับทราบ
นอกจากนี้ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจได้รับการทบทวนหรือปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจ
ว่าการท�ำงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน มีคุณภาพและมี
คุณธรรม
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารงานด้วยความโปร่งใส
มีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม บริษทั ฯ จึงให้ความส�ำคัญของการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นด้วยเล็งเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นภัยต่อสังคม เป็นการกระท�ำที่ผิดทั้งกฏหมายและศีลธรรม ตลอดจน
ตระหนักว่าการทุจริตคอร์รปั ชัน่ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อ ชือ่ เสียง และภาพลักษณ์ของบริษทั แล้ว ยังเป็นปัจจัยส�ำคัญทีบ่ นั่ ทอน
ความพยายามในการพัฒนาคุณภาพ ท�ำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อฐานะของ
บริษัทฯ และเป็นภัยต่อการด�ำเนินกิจการให้ยั่งยืน รวมถึงเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและประเทศชาติ  
บริษัทฯ ก�ำหนดค�ำนิยามของการทุจริตคอร์รัปชั่น หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้
สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้ค�ำมั่นว่าจะให้ เรียกร้องหรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้ที่ท�ำหน้าที่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระท�ำได้
บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น คือ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เรียกร้อง ด�ำเนินการ
หรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก ไม่ว่าจะอยู่
ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านคอร์รปั ชัน่ นีอ้ ย่างสม�ำ่ เสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั แิ ละข้อก�ำหนดในการด�ำเนินการเพือ่ ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดของกฎหมาย
เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นจะได้รับการน�ำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะท�ำการสอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานเกี่ยวกับความเพียงพอ
และประสิทธิผลของมาตรการนี้ พร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมการบริษัท โดยผู้บริหารจะน�ำค�ำแนะน�ำไปปฏิบัติ
เพื่อให้การน�ำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติอย่างจริงจัง บริษัทฯ มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ด้วยการติดประกาศในสถานที่เด่นชัด เพื่อให้ทุกคนในบริษัทสามารถอ่านได้ และเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
นโยบายและวิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด และเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่างๆ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น พบเห็นการกระท�ำที่ทุจริต ติดสินบน/รับสินบน
พบเห็นการกระท�ำผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท หรือการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ
ท�ำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ หรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท โดยการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทก�ำหนด เพื่อให้
มีการตรวจสอบตามกระบวนการที่ระบุไว้ใน “นโยบายและวิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)”
ช่องทางการร้องเรียน
1. ตู้รับข้อร้องเรียนที่ติดตั้งอยู่ภายในโรงงาน
2. แจ้งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง หรือยื่นส่งโดยตรงได้ที่
2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
2.2 กรรมการผู้จัดการ หรือ
2.3 ผู้จัดการโรงงาน
ที่ บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ�ำกัด (มหาชน)
อาคารศูนย์การค้าเซียร์รังสิตชั้น 7
เลขที่ 99/2 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต  อ.ล�ำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130
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มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระท�ำโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือ
ข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลและเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจะ
จ�ำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด�ำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
หากผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทก�ำหนดมาตรการคุ้มครองได้
หรือบริษัทอาจก�ำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความ
เสียหายหรือไม่ปลอดภัย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควร เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือ
ผูร้ อ้ งเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ขอ้ มูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รบั ความเดือดร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม
อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถมอบหมายงานให้กับผู้บริหารคนใดคนหนึ่ง ท�ำหน้าที่แทนในการใช้ดุลยพินิจ
สั่งการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล โดยผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย
ต้องไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับเรือ่ งที่ได้รบั แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน ทัง้ โดยทางตรง หรือทางอ้อม (เช่น ผูถ้ กู กล่าวหา เป็นผูใ้ ต้บงั คับ
บัญชาของตนโดยตรง)
ในกรณีทมี่ กี ารร้องเรียนกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะท�ำหน้าที่ในการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียน
พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิด
จากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ขอ้ มูล โดยขอให้ผรู้ อ้ งเรียนส่งเรือ่ งร้องเรียนมายังประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยตรง
ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสาร
หลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการ
เปิดเผยตามหน้าที่ที่กฏหมายก�ำหนด
ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสมและ
เป็นธรรม
ขั้นตอนการด�ำเนินการสืบสวนและบทลงโทษ
1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้กลั่นกรอง สืบสวนข้อเท็จจริง
2. ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรืออาจมอบหมายให้ตัวแทน แจ้งผลความ
คืบหน้าเป็นระยะให้ผแู้ จ้งเบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียนได้ทราบ โดยก�ำหนดระยะเวลาในการสอบสวนข้อเท็จจริงจนถึงพิจารณาเสร็จสิน้
ภายใน 30 วัน และสามารถขยายเวลาการสืบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาจนเสร็จสิ้นได้อีกไม่เกิน 30 วัน
3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า  ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระท�ำการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหา
ข้อมูลหรือหลักฐานเพิม่ เติมทีแ่ สดงให้เห็นว่าตนเองไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับการกระท�ำอันทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ตามที่ได้ถกู กล่าวหา
4. หากผู้ถูกกล่าวหา  ได้กระท�ำการทุจริตและคอร์รัปชั่นจริง การทุจริตและคอร์รัปชั่นนั้น ถือว่าเป็นการกระท�ำผิดต่อ
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ ได้
ก�ำหนดไว้ และหากการกระท�ำทุจริตคอร์รัปชัน่ นั้นผิดกฏหมาย ผู้กระท�ำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฏหมาย ทัง้ นี้ โทษทางวินัย
ตามระเบียบของบริษัทฯ ค�ำตัดสินของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นอันสิ้นสุด
5. การร้องเรียนโดยไม่สจุ ริตหรือผิดช่องทาง การแจ้งเรือ่ งร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถอ้ ยค�ำ หรือให้ขอ้ มูลใดๆ ถ้าพิสจู น์
ได้วา่ กระท�ำโดยไม่สจุ ริต หรือท�ำผิดช่องทาง ถ้าเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ บุคคลนัน้ จะได้รบั โทษทางวินยั ตามมาตรการ
ลงโทษด้วย แต่หากเป็นบุคคลภายนอกและบริษทั ฯ ได้รบั ความเสียหาย บริษทั ฯ จะพิจารณาด�ำเนินคดีกบั บุคคลนัน้ ๆ ด้วย
ในกรณีที่มีการร้องเรียน กรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการรับเรื่อง หาข้อมูลและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ตามที่ได้รับแจ้ง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ร่วมกันพิจารณาและก�ำหนดโทษตามที่เห็นสมควร
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ บริษทั ฯ ไม่สามารถด�ำเนินธุรกิจให้ยงั่ ยืนได้หากปราศจากความรับผิดชอบต่อสังคม บริษทั ฯ จึงประกอบ
ธุรกิจด้วยความส�ำนึกถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม
บริษทั ฯ มีวสิ ยั ทัศน์และพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมคือการเป็นผูน้ ำ� ในการผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และด�ำเนินธุรกิจ
ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บนพื้นฐานของความโปร่งใสและเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับสังคม และชุมชนที่มีคุณภาพ
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทฯ มีดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ พืน้ ฐานของการประกอบกิจการให้ยงั่ ยืนได้ตอ้ งด�ำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม บริษทั ฯ จึงด�ำเนินธุรกิจ
ร่วมกันกับคู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกค้า และคู่แข่งทางการค้าบนพื้นฐานของความเป็นธรรม ให้ความร่วมมือในการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ
ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการผลิตสินค้าที่
มีคณ
ุ ภาพ ในราคาทีย่ ตุ ธิ รรม ให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรม เสริมสร้างความสุขในการท�ำงาน และสนับสนุนการพัฒนาความสามารถ
ในวิชาชีพแก่พนักงาน สร้างผลตอบแทนทีด่ แี ละยัง่ ยืนให้แก่ผถู้ อื หุน้ รวมถึงส่งเสริมให้มกี ารบริหารจัดการผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ตามมาตรฐานสากล และให้การสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
เพือ่ ให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยัง่ ยืนและบรรลุเป้าหมายในการเป็นผูน้ ำ� ทางด้านคุณภาพ บริษทั ฯ จึงมีนโยบายต่อต้าน
การทุจริต เนื่องจากเห็นว่าการทุจริตเป็นปัจจัยหนึ่งที่บั่นทอนความพยายามในการพัฒนาคุณภาพ เป็นภัยต่อการด�ำเนินกิจการ
ให้ยั่งยืนและเป็นภัยต่อสังคมของประเทศ ท�ำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทลดลง
บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น คือ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เรียกร้อง ด�ำเนินการหรือ
ยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก ไม่ว่าจะอยู่ใน
ฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นจะได้รับการน�ำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง บริษัทฯ ได้ก�ำหนด
แนวปฏิบตั แิ ละมาตรการปฏิบตั ขิ องนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ในแต่ละกรณีไว้อย่างชัดเจน พร้อมทัง้ จัดให้มกี ารฝึกอบรม
แก่พนักงานเพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ของบริษทั ฯ รวมถึงเผยแพร่นโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นผ่านช่องทางต่างๆ ด้วยการติดประกาศในสถานที่เด่นชัด เพื่อให้ทุกคนในบริษัทสามารถอ่านได้ และ
เผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ เปิดโอกาสให้พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ สามารถให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับความผิดปกติในการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท เช่น พบเห็นการกระท�ำที่ทุจริต ติดสินบน/รับสินบน พบเห็นการกระท�ำผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท หรือ
การกระท�ำทีผ่ ดิ กฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ ท�ำให้บริษทั เสียผลประโยชน์ หรือมีผลกระทบต่อชือ่ เสียงของบริษทั
โดยการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทก�ำหนด เพื่อให้มีการตรวจสอบตามกระบวนการที่ระบุไว้ใน “นโยบายและวิธีปฏิบัติ
การแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)”
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ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักคือเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง (P.C. Wire และ P.C. Strand) ที่ใช้ส�ำหรับงาน
คอนกรีตอัดแรง โดยลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นวัสดุที่ท�ำหน้าที่รองรับน�้ำหนักในงานก่อสร้าง ทั้งนี้ความสัมพันธ์ของลวดเหล็ก
แรงดึงสูงกับงานก่อสร้างต่างๆ แสดงได้ดังห่วงโซ่อุตสาหกรรม ดังนี้
เริ่ม

เหล็กลวดคาร์บอนสูง
(HIGH CARBON WIRE ROD)

ลวดเหล็กแรงดึงสูง
(PC WIRE, PC STRAND)

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง
(เสาเข็ม เสาไฟฟ้า แผ่นพื้น
แผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป คานสะพาน
ทางด่วน ทางยกระดับ)
จากห่วงโซ่อุตสาหกรรมดังกล่าว ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ท�ำหน้าที่รับน�้ำหนักจ�ำนวนมากจึงต้องการความแข็งแรง ทนทาน
เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคในล�ำดับถัดไป
บริษทั ฯ จึงมีนโยบายมุง่ เน้นผลิตสินค้าทีม่ คี ณุ ภาพ ได้มาตรฐาน เพือ่ ทีเ่ มือ่ น�ำสินค้าของบริษทั ฯ ไปใช้งานจะเกิดประสิทธิภาพ
สูงตามความต้องการของลูกค้า  บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญกับการศึกษาค้นคว้า  และวิจัย เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
สินค้าอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการผลิตสินค้าและมีความรู้และความเข้าใจในองค์ประกอบ
ของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี  
ในการควบคุมคุณภาพสินค้า บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และการน�ำสินค้า
ไปใช้งาน โดยในการคัดเลือกวัตถุดิบซึ่งได้แก่ เหล็กลวดคาร์บอนสูง (High Carbon Wire Rod) บริษัทฯ จะเลือกซื้อวัตถุดิบจาก
แหล่งผลิตที่สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามข้อก�ำหนดด้านคุณสมบัติของวัตถุดิบที่บริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
วัตถุดบิ ทีน่ ำ� มาใช้จะไม่กอ่ ให้เกิดความเสีย่ งด้านความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั งิ านในกระบวนการผลิตของบริษทั ฯ เอง และไม่กอ่ ให้เกิด
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของลูกค้าที่น�ำสินค้าไปผลิตเป็นสินค้าต่อเนื่อง รวมถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้าย
การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต บริษัทฯมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และมีบุคลากรที่มีความช�ำนาญ มีห้อง
ปฏิบัติการทดสอบคุณภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025
การด�ำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการด�ำเนินงานต่างๆ ดังนี้
■ หนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (Product Certifications)
ACRS 110503 TIS 71-2532
TIS 95-2540
TIS 194-2535
TIS 404-2540
TIS 747-2531
ACRS 161201
UK CARES 161201
■ หนังสือรับรองระบบ (System Certification)
ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007
ISO/IEC 17025 ISO 50001:2011 BS EN ISO 9001:2008 (UK CARES)
ในส่วนของการน�ำสินค้าไปใช้งาน บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ หน่วยงานทีท่ ำ� หน้าที่ให้คำ� แนะน�ำและให้ความรูแ้ ก่ลกู ค้าในการน�ำสินค้า
ไปใช้งานอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน มีความปลอดภัยทัง้ ในขัน้ ตอนการน�ำสินค้าของบริษทั ฯ ไปใช้ในกระบวนการผลิตของลูกค้า 
รวมถึงผู้บริโภคในขั้นถัดไป ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการดูแลความปลอดภัยอย่างครบวงจร และหากมีความเสียหายใดๆ
ทีม่ สี าเหตุมาจากการน�ำสินค้าของบริษทั ฯ ไปใช้งาน บริษทั ฯ จะท�ำการชดเชยความเสียหายให้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งรอให้มกี ารร้องขอ
บ้าน คอนโดมิเนียม ตึกสูง
อาคารจอดรถ สะพาน
ทางด่วน ทางยกระดับ
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การเคารพสิทธิมนุษยชน
จากการทีผ่ ลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ซึง่ ได้แก่ลวดเหล็กแรงดึงสูง เป็นวัสดุทที่ ำ� หน้าทีร่ องรับน�ำ้ หนักในงานคอนกรีตอัดแรง โดย
ห่วงโซ่อุตสากรรมขั้นสุดท้ายของลวดเหล็กแรงดึงสูงได้แก่ บ้าน คอนโดมิเนียม ตึกสูง อาคารจอดรถ อาคารโรงงาน ส�ำนักงาน
สะพาน ทางด่วน ทางยกระดับ รวมถึงโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่อื่นๆ ซึ่งต้องการความแข็งแรงและความปลอดภัย
เป็นส�ำคัญ บริษัทฯ จึงมีนโยบายชัดเจนที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยในการน�ำไปใช้งาน  เพื่อป้องกัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณชนในวงกว้าง
การจัดการสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจควบคูไ่ ปกับการดูแลสิง่ แวดล้อม จึงได้กำ� หนดนโยบายในการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
ให้ผู้บริหารและพนักงานน�ำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ
โดยจะน�ำเกณฑ์ต่างๆ มาจัดท�ำเป็นมาตรฐานขั้นต�่ำในการด�ำเนินงานของบริษัท
2. อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงพลังงานต่างๆ โดยมีการน�ำมาใช้ประโยชน์ให้คมุ้ ค่า และลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ให้น้อยที่สุด
3. สร้างจิตส�ำนึกต่อคุณภาพของสิง่ แวดล้อม และงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยนโยบายฯ จะได้รบั การปฏิบตั ิ
และเผยแพร่แก่ พนักงาน สังคมและชุมชน
4. ป้องกันมลพิษในด้านน�้ำเสีย อากาศเสีย มีการจัดการของเสียรวมถึงการจัดการสารเคมี เพื่อให้เกิดมลภาวะน้อยที่สุด
5. ป้องกันอันตรายอันอาจเกิดจากการปฏิบัติงานกับเครื่องจักร ไฟฟ้า  สารเคมี รวมถึงสภาพแวดล้อมในการท�ำงานและ
อันตรายที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน
6. ส่งเสริมการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม
7. ก�ำหนดเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพือ่ ให้นโยบายมีการน�ำไปปฏิบตั แิ ละทบทวนเป็นระยะให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง
บริษัทฯ ตระหนักดีว่ากระบวนการผลิตสินค้าของบริษัทฯ มีส่วนสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งทางน�้ำและทางอากาศ
เนื่องจากกระบวนการผลิตเริ่มต้นจากการน�ำเหล็กลวด (Wire Rod) มาล้างท�ำความสะอาด ก่อนเข้าสู่กระบวนการดึงลดขนาด
ซึ่งต้องใช้สาร Hydrochloric Acid เพื่อขจัดฝุ่นละอองและสนิม ส่งผลให้น�้ำที่ผา่ นกระบวนการดังกล่าว มีความเป็นกรดและมี
โลหะหนักปนเปื้อน รวมถึงมีไอกรดลอยสู่ชั้นบรรยากาศ  ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว บริษัทฯ จึงด�ำเนินการดังนี้
การจัดการมลพิษทางน�้ำ
- ติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย (Water Treatment System)
- มีแผนงานบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบ�ำบัดน�้ำเสียสามารถท�ำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
- มีระบบการตรวจสอบคุณภาพน�้ำทิ้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า คุณภาพน�้ำทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
■ ผลการด�ำเนินงาน : คุณภาพน�้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานตั้งแต่ปี 2011 ถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะค่า BOD และ COD ควบคุม
ได้ไม่เกิน 80% ของมาตรฐาน
การจัดการมลพิษทางอากาศ
- ติดตั้งระบบ Air Pollution Control System
- มีแผนงานบ�ำรุงรักษาระบบก�ำจัดมลพิษทางอากาศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- มีแผนการปรับลดมลพิษทางอากาศ
- มีการตรวจวัดค่าออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และไฮโดรคลอไรด์ ที่ปล่องระบายของ Boiler และ
Wet Scrubber โดยหน่วยงานภายนอกเป็นประจ�ำ 2 ครั้ง/ปี
■ ผลการด�ำเนินงาน : ผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมาโดยตลอด
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การจัดการด้านขยะ/กากของเสียอุตสาหกรรม
- มีมาตรการ/แผนงาน ในการปรับลดกากของเสีย
- มีสถานที่จัดเก็บกากของเสียชัดเจน แยกประเภทการจัดเก็บ มีภาชนะรองรับที่เหมาะสม ไม่มีการรั่วไหลของกากออก
นอกพื้นที่ มีการติดฉลากเพื่อรวบรวมส่งผู้รับก�ำจัด
- จ้างหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการประกอบกิจการก�ำจัดของเสียท�ำการก�ำจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
- มีการตรวจประเมินสถานที่รับก�ำจัดของเสียตั้งแต่ก่อนใช้บริการและสุ่มตรวจประเมินซ�้ำทุกปี
- มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท�ำการตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอ
■ ผลการด�ำเนินงาน : ในปี 2559 ทีผ
่ า่ นมา บริษทั ฯ ไม่มขี อ้ พิพาททางกฎหมายในเรือ่ งการจัดการด้านขยะหรือกากของเสีย
แต่อย่างใด
ในส่วนของการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยได้ด�ำเนินการดังนี้
ทรัพยากรน�้ำ
- น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดท�ำแผนการปรับลดการใช้น�้ำ
- ใช้น�้ำ Recycle จากระบบบ�ำบัดน�้ำเสียรดน�้ำต้นไม้แทนการใช้น�้ำดิบ
พลังงาน
- ติดตัง้ ระบบประหยัดพลังงานเพือ่ ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตซึง่ เป็นสาเหตุหนึง่ ของการเกิดภาวะ
โลกร้อน
- ลงทุนในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติ เช่น ติดตั้งกังหันลมในการผลิตกระแสไฟฟ้า  และติดตั้ง
แผงโซล่าเซลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงาน
นอกจากนี้ บริษทั ฯ จัดให้มพี นื้ ทีส่ เี ขียวบริเวณรอบโรงงานและปรับปรุงภูมทิ ศั น์เพือ่ บรรเทาผลกระทบจากมลภาวะทีเ่ กิดจาก
กระบวนการผลิตของบริษัทฯ ที่อาจมีผลต่อพนักงานและชุมชนใกล้เคียง
ทั้งนี้ เพื่อให้การดูแลสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการท�ำงานเป็นไปอย่างมีระบบและมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯได้น�ำระบบมาตรฐานคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานระบบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย OHSAS
18001 และมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 มาใช้ในโรงงาน และจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดหลักสูตรการอบรมภายในบริษัท และส่งพนักงานเข้าอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันและ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก

การดูแลพนักงานและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมาย บริษัทฯจึงให้ความใส่ใจในการดูแลพนักงาน
มีการปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ขององค์กร และเป็นไปตามหลักสากลด้าน
สิทธิมนุษยชน ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตในการท�ำงานที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน และสร้างความผูกพัน
กับองค์กร
บริษัทฯ มีนโยบายก�ำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน ส�ำรวจและติดตามความเคลื่อนไหว
ของอัตราค่าตอบแทนขององค์กรต่างๆ ที่ใกล้เคียงกันอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อน�ำมาเปรียบเทียบและจัดท�ำโครงสร้างเงินเดือน
ที่แข่งขันได้และจูงใจพนักงาน
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานในการท�ำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน ให้ความคุ้มครอง
ทางสังคม ไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก ดูแลสภาพการท�ำงานของพนักงานในโรงงานให้ปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน
นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และมีสุขอนามัยที่ดี บริษัทฯ จึงมุ่งเน้น
การป้องกันอุบัติเหตุและการจัดการเพื่อลดผลกระทบจากสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ดูแลสถานที่ท�ำงานให้ถูกสุขลักษณะและ
มีความปลอดภัยอยู่เสมอ เสริมสร้างให้พนักงานมีจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัย มีการให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรมและฝึกซ้อม
การปฏิบัติงานตามแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ ไม่คาดฝัน รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี
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ความปลอดภัยของสภาพพื้นที่ท�ำงานและการป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานที่ท�ำงาน ดังนี้
1. สภาวะแวดล้อมในการท�ำงานด้านคุณภาพอากาศ แสง เสียง และความร้อน
- ตรวจวัดความเข้มข้นของแสงสว่างในสถานประกอบการ ทัง้ ในส่วนของงานด้านเอกสาร และงานตรวจสอบเครือ่ งจักร
- ตรวจวัดความร้อนในสถานประกอบการ
- ลดผลกระทบทางเสียง โดยใช้วิธีการลดเสียงที่แหล่งก�ำเนิดเสียงด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ และในกรณีที่
ไม่สามารถลดเสียงที่แหล่งก�ำเนิดได้อันเนื่องมาจากลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ได้จัดท�ำห้องควบคุมเสียง
ไม่ให้ดังจากกระบวนการผลิต โดยได้ด�ำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555
- จัดหาอุปกรณ์เสริมที่ช่วยให้พนักงานท�ำงานได้โดยปราศจากภัยจากมลภาวะ ทั้งทางเสียงและทางอากาศ
2. การจัดการสภาพพื้นที่ท�ำงาน
- มีป้ายสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนอันตรายในจุดที่จ�ำเป็น และตรวจสอบป้ายให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน
- ดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานให้เป็นระเบียบ ไม่มีคราบสกปรกหรือคราบน�้ำมัน หรือสารเคมีหกล้น
- จัดเก็บอุปกรณ์ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และสารเคมี ให้เป็นระเบียบ มีป้ายบอกสถานะให้ชัดเจน โดยพนักงานสามารถดู
ข้อมูลความปลอดภัยเพิ่มเติมได้ในพื้นที่ที่มีการใช้งาน
- จัดท�ำทางเดินขึ้นพร้อมราวบันไดกรณีปฏิบัติงานในพื้นที่สูง
- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และดูแลอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีจติ ส�ำนึกด้านความปลอดภัยด้วยการให้ความรูแ้ ละการฝึกอบรม ส่งเสริมให้
พนักงานมีสว่ นร่วมในการวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินความเสีย่ งจากการเกิดอุบตั เิ หตุหรือเหตุการณ์ทไี่ ม่คาดคิดจากการท�ำงาน
มีการจดบันทึกอุบตั เิ หตุและสอบสวนหาสาเหตุ เพือ่ จัดท�ำแผนป้องกันอุบตั เิ หตุจากการปฏิบตั งิ าน จัดท�ำโครงการกิจกรรม 5 ส.
โครงการสัปดาห์ความปลอดภัยในการท�ำงาน โครงการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย จัดให้มกี ารฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนอพยพ
ทัง้ ในส่วนของบริษทั ฯ และเข้าร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินกับส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และชุมชนใกล้เคียงอย่างต่อเนือ่ ง
อัตราการหยุดงานจากอุบัติเหตุ
ตามที่บริษัทฯ มีการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยในการท�ำงานมาโดยตลอด ท�ำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงอย่างต่อเนื่อง
โดยในรอบปี 2559 ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
ประเภท
อุบัติการณ์/NEAR MISS
อุบัติเหตุขั้นหยุดงาน

จ�ำนวนสถิติปี 2559 (ครั้ง)
7
0

การดูแลสุขอนามัย
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงานจึงได้มีแผนงานและโครงการรณรงค์ส่งเสริมด้านสุขภาพ
ของพนักงานและการป้องกันเกี่ยวกับโรคร้ายแรงต่างๆ รวมถึงจัดกิจกรรมโรงงานสีขาวเพื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ดังนี้
- จัดให้มีการฉีดวัคซีนให้แก่พนักงานเป็นประจ�ำทุกปี
- มีการตรวจสุขภาพพนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งการตรวจสุขภาพทั่วไป และการตรวจสุขภาพตามลักษณะงาน
- มีการตรวจคัดกรองยาเสพติด
- จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในและกีฬาสานสัมพันธ์
■ ผลการด�ำเนินงาน : ในปี 2559 ผลจากการวินจ
ิ ฉัยโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไม่พบการเจ็บป่วยจากการท�ำงานแต่อย่างใด
การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นธรรม พร้อมทั้งจัดสวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนด และ
นอกเหนือจากที่กฎหมายก�ำหนด
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บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงานที่สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว ในระยะสั้นสอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ แต่ละปีและใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน โดยมีการส�ำรวจการจ่ายค่าจ้างรวมทั้งน�ำดัชนีราคาผู้บริโภคมาพิจารณา  ในระยะยาวมีการวัดผลการปฏิบัติงานและ
ศักยภาพของพนักงานอย่างยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยบริษัทจะจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานตามความรู้ความสามารถ รวมทั้ง
จัดให้มีการเติบโตตามสายอาชีพ และให้สิทธิด้านต่างๆ เกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น การอนุญาตให้ลางาน การมีช่องทางสื่อสาร
ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร เพื่อรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
บริษัทฯ จัดสวัสดิการเพื่อให้พนักงานมีพื้นฐานการด�ำรงชีวิตที่ดี ส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและใจ ดังนี้
◆ จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงานมีเงินทุนในการด�ำรงชีพหลังออกจากงาน
◆ จัดท�ำประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุให้แก่พนักงาน
◆ จัดชุดเครื่องแบบพนักงานให้ 2 ชุดต่อปี
◆ จัดรถรับส่งเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติงาน
◆ จัดที่พักหรือเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านส�ำหรับพนักงาน
◆ จัดอาหารราคาประหยัดและควบคุมสุขอนามัยที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน
◆ จัดเงินช่วยเหลือค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศ
◆ จัดเงินช่วยเหลือส�ำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานกะ
◆ จัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลส�ำหรับพนักงานและครอบครัว
◆ จัดสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรพนักงาน
◆ จัดกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่
◆ จัดกิจกรรมท�ำบุญโรงงาน
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การพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน
ในส่วนของการพัฒนาพนักงาน บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญทางด้านการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
โดยพนักงานทุกระดับต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ อย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดรูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลายแนวทางและวิธีการต่างๆ ดังนี้
แนวทาง
On the Job Training

วิธีการ
หัวหน้างานสอนให้พนักงานมีความรู้และทักษะที่
จ�ำเป็นของต�ำแหน่งงานต่างๆ เพื่อให้พนักงาน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
มีการทบทวนความรู้ภายในองค์กรอย่างสม�่ำเสมอ
การอบรมภายในบริษัท หลักสูตร
(In-house Classroom 1. การตรวจประเมินภายในระบบจัดการพลังงาน
(EnMS Internal Audit)
Training)
2. ทบทวนผู้ควบคุม/ผู้บังคับ/ผู้ให้สัญญาณแก่
ผู้บังคับปั่นจั่น
3. การใช้พลังงานและการพิสูจน์ผลประหยัด
ตามมาตรฐาน ISO 50006 และ ISO 50015
4. ISO 9001 : 2015 Internal Auditor
5. จิตส�ำนึกด้านความปลอดภัย Safety Awareness
6. การดับเพลิงขั้นต้น
7. ทบทวนหน้าที่ทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและ
สังเกตการณ์พร้อมร่วมสถานการณ์จ�ำลอง
8. ความปลอดภัยในการท�ำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า 
ส�ำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
9. ปัน่ จัน่ ตามกฎหมายก�ำหนด ชนิดปัน่ จัน่ เหนือศีรษะ
10. ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสาร 48 ชั่วโมง
การอบรมภายนอกบริษทั ส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรมในหลักสูตรที่จัดโดย
สถาบันและผู้เชี่ยวชาญภายนอก
การน�ำเสนอผลงาน
น�ำเสนอผลงานของแต่ละสายงาน
(Goal Program
Presentation)

ผลงานปี 2559
พนักงานเข้าใหม่และพนักงานทีโ่ อนย้ายหน่วยงาน

จ�ำนวน 10 หลักสูตร
163 ราย จาก 175 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
93.14 คิดเป็นชั่วโมงอบรมคนละ 29.84 ชั่วโมง/
คน/ปี โดยทั้ ง นี้ ต ้ อ งมี ชั่ ว โมงอบรมต่ อ เนื่ อ ง
อย่างน้อย 6 ชม/คน/ปี และมีการฝึกอบรมฝีมือ
แรงงานในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
จ�ำนวนลูกจ้างทั้งหมด ตามพระราชบัญญัติส่ง
เสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

จ�ำนวน 42 หลักสูตร
50 ราย
2 ครั้ง/ปี
วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2559
จ�ำนวนพนักงานที่เข้าร่วม 58 ราย
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
จ�ำนวนพนักงานที่เข้าร่วม 68 ราย

นอกจากนี้ บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้พนักงานได้มสี ว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนใดๆ โดยบริษทั ฯ
ได้จดั ให้มกี ลไกการจัดการข้อร้องทุกข์ของพนักงานอย่างมีระบบเพือ่ รับเรือ่ งร้องเรียนอย่างยุตธิ รรม มีการรักษาความลับ และเคารพ
หลักสิทธิมนุษยชนโดยมุ่งเน้นการท�ำความเข้าใจระหว่างพนักงานกับพนักงาน และพนักงานกับองค์กร มีการตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบและวินิจฉัยเป็นรายกรณี ทั้งนี้ พนักงานสามารถร้องเรียนมายังผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือผ่านช่องทางรับความคิด
เห็นที่บริษัทฯ จัดไว้ในสถานประกอบการ

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการด�ำเนินธุรกิจให้ยั่งยืนได้ต้องมีการติดตามและคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี่ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ จึงสนับสนุนให้พนักงานและผู้บริหารเข้าร่วมฝึกอบรมและเข้าร่วมศึกษาดูงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี่ที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิต การประหยัดพลังงาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ มีความรู้เท่าทัน
และตอบสนองความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ อีกทั้งสนับสนุนให้พนักงาน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
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ในการวิจัยและคิดค้นเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และศึกษาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อย่างลึกซึ้ง เพื่อต่อยอดความรู้
ที่มีอยู่เดิม พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ที่คิดค้นได้จากงานวิจัยให้แก่สถานศึกษาที่มีความต้องการ

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ในส่วนของการมีสว่ นร่วมพัฒนาชุมชน บริษทั ฯ ได้จดั สรรงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง โดย
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
ให้ความร่วมมือในการด�ำเนินโครงการต่างๆ ของส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เช่น โครงการธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาระบบการจัดท�ำท�ำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ โครงการบริจาคโลหิต เป็นต้น
การเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น การสร้างฝายชะลอน�้ำ กิจกรรม BIG CLEANING DAY 2016 กิจกรรม
วันสิ่งแวดล้อมโลก ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และพลังงาน
สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้แก่ โรงเรียนวัดประชุมมิตรบ�ำรุง99 สถานีตำ� รวจห้วยโป่ง โรงเรียนบ้านมาบตาพุด โรงเรียนบ้าน
คลองขนุน โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ ชุมชนตลาดมาบตาพุด โรงเรียนวัดห้วยโป่ง ส�ำนักงานเคหะชุมชนมาบตาพุด และส�ำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะกุศล ได้แก่ สนับสนุนกิจกรรมฟุตบอลการกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ คามิลเลียน
โซเชียล เซนเตอร์ มูลนิธคิ ณะนักบุญคามิลโล แห่งประเทศไทย สนับสนุนกิจกรรมของสือ่ อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม สนับสนุนงานกาชาด
จังหวัดระยอง สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันนักข่าว สนับสนุนกิจกรรมวันผู้สูงอายุชุมชนตลาดมาบตาพุด สนับสนุนกิจกรรมกีฬา
ชุมชนมาบชลูด สนับสนุนกิจกรรมวันลอยกระทง สนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการท�ำงานของสมาคมอุตสาหกรรมคอนกรีต
ไทย ร่วมท�ำบุญผ้าป่าสามัคคีกับหน่วยงานต่างๆ และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินวัดต่างๆ
สนับสนุนสินค้าชุมชน ได้แก่ ผลไม้ท้องถิ่น ชุดของฝากจากผลิตภัณฑ์ชุมชน ชุดอาหารว่างที่ท�ำจากผลิตภัณฑ์ชุมชุน และ
สนับสนุนข้าวหอมมะลิช่วยชาวนาของส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นต้น
นอกจากการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนแล้ว บริษัทฯยังได้สนับสนุนให้เกิดการจ้างงานในชุมชนเพิ่มขึ้นด้วยการใช้
บริการรถบรรทุกสินค้าของผู้ประกอบการในจังหวัดระยอง รับบุคลากรในพื้นที่เข้าท�ำงานกับบริษัทฯ รวมทั้งให้ความร่วมมือ
ในการรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างพื้นที่เข้าฝึกงานและดูงานอย่างต่อเนื่องทุกปี
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท โดยบริษัทฯ จะท�ำ
การประเมินสถานการณ์เพือ่ ก�ำหนดเป้าหมายและแผนการด�ำเนินงานไว้อย่างชัดเจนและวัดผลได้ และมีการทบทวนแผนการด�ำเนิน
งานหากสถานการณ์เปลีย่ นแปลงไป มีการประเมินความเสีย่ งและวิเคราะห์ผลกระทบของความเสีย่ งเพือ่ ก�ำหนดมาตรการลดความ
เสีย่ ง และเพื่อเป็นการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร บริษัทฯ มีการก�ำหนดอ�ำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน
และเป็นลายลักษณ์อกั ษร มีการจัดโครงสร้างองค์กรทีช่ ว่ ยให้ฝา่ ยบริหารสามารถด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการแบ่ง
แยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านต่างๆ เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ในด้านการรายงานและการติดตามผลการปฏิบัติ
งาน บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เพียงพอแก่การตัดสินใจ และมีการติดตาม
ผลการด�ำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่ก�ำหนดเป็นประจ�ำทุกเดือน
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม
ด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่งรวมถึง
การบริหารจัดการความเสีย่ ง (ปรับปรุงตาม COSO International Control-Integrated Framework ปี 2556) ของส�ำนักงานก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึง่ จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได้วา 
่ จากการประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในการที่จะติดตาม ควบคุม ดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการป้องกันทรัพย์สิน
ของบริษัทจากการที่ผู้บริหารน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอ�ำนาจ
บริษัทฯ ยังไม่มีหน่วยงานตรวจสอบภายในจึงไม่มีความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานดังกล่าว

การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารจัดการความเสีย่ งและมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงในการบริหาร
ความเสีย่ งขององค์กร โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของฝ่ายจัดการของบริษทั ฯ ให้ดำ� เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าหมาย โดยแบ่งประเภทความเสี่ยงออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. ความเสี่ยงจากการด�ำเนินงาน (Operation Risk)
2. ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)
บริษทั ฯ ได้อธิบายและเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยเสีย่ งทีส่ ำ� คัญไว้ในรายงานประจ�ำปีและแบบ 56-1 พร้อมทัง้ มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบสอบทานและรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
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รายการระหว่างกัน
บริษัทหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีการท�ำรายการระหว่างกันมีดังนี้ :บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน
บริษัท ทักษิณคอนกรีต จ�ำกัด
(มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์
รายชื่อกรรมการร่วมกัน
เป็นผู้ถือหุ้นใน บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์ นายเอกมินทร์ งานทวี
ในสัดส่วนร้อยละ 10 และมีกรรมการ
และผู้ถือหุ้นบางท่านเป็นบุคคลคน
เดียวกัน (ไม่มีอิทธิพลในการบริหาร)
บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ�ำกัด
มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา
นายเอกมินทร์ งานทวี
นายธงชัย ณ นคร
บริษัท เซ็นจูรี่ อิเลคโทรนิคส์ แอนด์ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
ปัจุบันบริษัท เซ็นจูรี่ อิเลคโทรนิคส์
ซิสเต็มส์ จ�ำกัด
แอนด์ ซิสเต็มส์ จ�ำกัด มีสถานะล้มละลาย
ทั้งนี้ รายการระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในปี 2559  ประกอบด้วย
ชื่อ

บมจ. ทักษิณคอนกรีต

ลักษณะ
รายการ
ขายสินค้า

บจก. ไทยลาวลิกไนท์

เงินให้กู้

บจก. เซ็นจูรี่ อิเลคโทรนิคส์
แอนด์ ซิสเต็มส์

เงินให้กู้
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มูลค่า
ความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล
(ล้านบาท)
78.42 บมจ. ทักษิณคอนกรีต เป็นบริษทั ผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
คอนกรีตอัดแรงชนิดต่างๆ ซึ่งต้องใช้ลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็น
วัตถุดิบส�ำคัญ ซึ่งบริษัทที่ท�ำธุรกิจประเภทนี้เป็นกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายที่ส�ำคัญของบริษัทฯ การที่บริษัทฯ มีการขายสินค้า
ให้แก่ บมจ. ทักษิณคอนกรีต โดยคิดราคาซื้อขายตามราคาที่
ใกล้เคียงกับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามราคา
ตลาดจึงเป็นไปตามความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจาก
ท�ำให้บริษทั ฯ สามารถเพิม่ ยอดขายซึง่ ส่งผลดีตอ่ ความสามารถ
ในการท�ำก�ำไรของบริษัทฯ
380.79 เป็นเงินให้กู้ส�ำหรับโครงการโรงไฟฟ้าซึ่งคงค้างมาจากอดีต
ปัจจุบันไม่มีการให้กู้ยืมระหว่างกัน
312.49 เป็นเงินให้กู้ส�ำหรับหมุนเวียนในกิจการซึ่งคงค้างมาจากอดีต
ปัจจุบันไม่มีการให้กู้ยืมระหว่างกัน
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นโยบายการก�ำหนดราคาระหว่างกัน
บริษทั ฯ ขายสินค้าให้กบั บริษทั ทักษิณคอนกรีต จ�ำกัด (มหาชน) โดยคิดราคาขายตามราคาตลาดและมีเงือ่ นไขการช�ำระเงิน
90 วัน ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวเป็นเงื่อนไขที่เป็นปกติ เช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  
นโยบายและแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั ฯ มีนโยบายว่าการท�ำรายการระหว่างกันทีส่ ำ� คัญต้องได้รบั การพิจารณาและอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ และต้องด�ำเนิน
การตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันและประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกันอย่างเคร่งครัด
ทัง้ นี้ การท�ำรายการระหว่างกันของบริษทั ฯ ในอนาคตจะเป็นรายการทีด่ ำ� เนินการทางธุรกิจตามปกติทางการค้า โดยบริษทั ฯ
ยังคงมีนโยบายด�ำเนินการค้าตามปกติกับ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งของบริษัท
อย่างต่อเนือ่ ง โดยบริษทั จะคิดราคาซือ้ /ขายสินค้าตามราคาตลาดหรือราคาที่ใกล้เคียงกับราคาทีค่ ดิ กับบุคคลภายนอก ส่วนรายการ
ระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯไม่มีนโยบายที่จะให้กู้หรือท�ำรายการระหว่างกันอื่นๆ ที่ไม่ใช่รายการที่ด�ำเนินการทางธุรกิจตามปกติ
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ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
ผลการด�ำเนินงาน (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
ก�ำไรขั้นต้น
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ
ฐานะการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนทางการเงิน
จ�ำนวนหุ้นที่ออก (ล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%)
อัตราก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
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2559

2558

2557

1,503.88
1,523.10
202.42
69.01
36.09
32.92

1,696.04
1,723.64
179.81
60.28
-060.28

1,844.30
2,052.68
262.18
140.43
-0320.43

1,692.69
149.72
1,542.97

1,644.65
107.88
1,536.77

1,631.73
121.62
1,510.11

270
1
5.71
0.12
13.46
4.59
2.16
2.14
1.97
9.15
0.10

27
10
56.92
2.23
10.60
3.55
3.50
3.96
3.68
16.11
0.07

27
10
55.93
11.87
14.22
7.61
15.61
23.84
19.58
12.63
0.08

รายได้จากการขาย
ล้านบาท
2,000

1,844.30

1,500

1,696.04

ก�ำไรขั้นต้น
ล้านบาท
300
250
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ล้านบาท
400
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100
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2558

0

2559

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
20

15

10
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2557
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1,500
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2558
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5

1.97
2559

0

1,542.97

1,530
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149.72

1,490

2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

15

32.92
2559

ล้านบาท
1,550
1,536.77
1,510.11
2557

2558

2559

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
0.12

20

19.58

5

2557

60.28
2558

ส่วนของผู้ถือหุ้น

50
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2557

0

2559
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0

2558

ล้านบาท
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หนี้สิน

ล้านบาท
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50
0

สินทรัพย์

0

202.42

179.81

150

500
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การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
สรุปฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
หน่วย : พันบาท
รายการ
ฐานะการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้
อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
ทรัสต์รีซีทส์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนช�ำระแล้ว
ก�ำไรสะสม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลการด�ำเนินงาน
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
ก�ำไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ
กระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
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2559

2558

2557

47,986.76
40,000.00
243,304.80
508,320.68
855,108.76
492,200.00
250,678.32
837,579.22
1,692,687.98
-040,742.09
33,776.85
93,478.66
149,717.86
270,000.00
900,889.79
1,542,970.12

190,268.53
-0332,310.50
396,819.14
919,742.74
508,000.00
121,650.78
724,909.92
1,644,652.66
-038,243.66
-057,084.48
107,882.24
270,000.00
897,651.64
1,536,770.42

28,508.96
-0350,582.55
548,774.39
928,497.98
508,000.00
91,342.51
703,227.58
1,631,725.56
15,000.00
41,534.57
-073,533.53
121,617.49
270,000.00
864,355.81
1,510,108.07

1,503,877.36
1,523,096.75
1,301,457.14
202,420.22
150,771.56
1,855.44
69,012.61
36,089.42
32,923.20

1,696,038.37
1,723,640.40
1,516,229.63
179,808.74
145,503.78
1,624.77
60,282.22

1,844,295.32
2,052,675.48
1,582,115.89
262,179.43
147,276.99
2,852.17
320,430.43

60,282.22

320,430.43

54,483.86
-167,080.59
-29,685.04

226,528.00
-37,782.03
-26,986.40

61,612.06
4,163.29
-64,981.02

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาช�ำระหนี้ (วัน)
CASH CYCLE (วัน)
อัตราส่วนความสามารถในการหาก�ำไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตราก�ำไรขั้นต้น  (%)
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%)
อัตราก�ำไรอื่น (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร (%)
อัตราก�ำไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน (เท่า) – Cash Basis  
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

2559

2558

2557

9.15
3.49
0.72
4.49
80
12.64
29
62.98
6
103

16.11
8.80
3.47
4.31
84
13.30
27
63.27
6
105

12.63
5.10
0.25
4.47
80
11.71
31
19.27
19
92

13.46
4.59
78.95
2.16
2.14

10.60
3.55
375.78
3.50
3.96

14.22
7.61
8.77
43.87
15.61
23.84

1.97
28.49
0.91

3.68
71.81
1.05

19.58
354.22
1.25

0.10
30.36
0.30
49.21

0.07
140.42
3.08
49.24

0.08
22.60
0.84
8.42
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ค�ำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงาน
ปี 2559 ความต้องการสินค้าในประเทศทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนเนื่องจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ในขณะที่ภาวะการแข่งขันในตลาดยังคงรุนแรงต่อเนื่อง
ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 1,523.10 ล้านบาท ลดลง 200.54 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.63 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2558 ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้จ�ำนวน 69.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.48 และ
ก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 32.92 ล้านบาท ลดลง 27.36 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 45.38
รายได้
บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,523.10 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 1,503.88 ล้านบาท และรายได้อื่นจ�ำนวน 19.22
ล้านบาท
รายได้จากการขาย ในปี 2559 จ�ำนวน 1,503.88 ล้านบาท ลดลง 192.16 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.33 เมือ่ เปรียบเทียบ
กับปีก่อน เป็นผลมาจากราคาขายลดลงจากการที่ราคาวัตถุดิบโดยเฉลี่ยส�ำหรับปีนี้ต�่ำกว่าปีก่อน ประกอบกับการแข่งขันทาง
การตลาดในระหว่างผูผ้ ลิตมีความรุนแรงขึน้ เนือ่ งจากปริมาณความต้องการสินค้าไม่ขยายตัวตามทีค่ าดการณ์ไว้ ด้านสัดส่วนการขาย
มาจากการขายในประเทศร้อยละ 74.84 และส่งออกร้อยละ 25.16
รายได้อนื่ ประกอบด้วย รายได้จากดอกเบีย้ รับ เงินปันผลรับ ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น รายได้จากการจ�ำหน่าย
เศษซากทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิต และอืน่ ๆ ซึง่ มีจำ� นวนไม่แน่นอน โดยในปี 2559 มีจำ� นวน 19.22 ล้านบาท ลดลง 8.38 ล้านบาท
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย ในปี 2559 มีจ�ำนวน 1,301.46 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 214.77 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.16 จากต้นทุน
วัตถุดบิ ลดลง ทัง้ นี้ ต้นทุนขายของบริษทั ฯ ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดบิ ซึง่ มีอตั ราส่วนประมาณร้อยละ 70-85 ของต้นทุนการผลิต
รวมและผันแปรตามปริมาณขาย ค่าเสื่อมราคา  ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ และค่าใช้จ่ายในการผลิต เช่น ค่าไฟฟ้า  ค่าแรงงาน
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาเครื่องจักร ซึ่งมีลักษณะกึ่งผันแปร
ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีจ�ำนวนรวม 152.63 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 5.50 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการส่งออกเพิ่มขึ้น
ก�ำไร
ปี 2559 บริษัทฯ มีก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ�ำนวน 69.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.48
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการต้นทุนขายให้มีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 บริษัทฯ มีการบันทึกค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ�ำนวน 36.09 ล้านบาท จากการค�ำนวณภาษีใหม่ตั้งแต่
รอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 เป็นต้นไป เนือ่ งจากในการค�ำนวณภาษีเงินได้รอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 บริษทั ฯ ได้ใช้สทิ ธิจ์ ำ� หน่าย
หนีส้ ญู ในส่วนที่ได้รบั การปลดหนีต้ ามแผนฟืน้ ฟูกจิ การของบริษทั ไทยลาวลิกไนท์ จ�ำกัด ตามทีศ่ าลมีคำ� สัง่ เห็นชอบด้วยแผน แต่
ต่อมาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ศาลฎีกามีค�ำพิพากษากลับเป็นว่ามีค�ำสั่งไม่เห็นชอบด้วยแผนและมีค�ำสั่งยกเลิกค�ำสั่งให้
ฟืน้ ฟูกจิ การของบริษทั ไทยลาวลิกไนท์ จ�ำกัด บริษทั ฯ จึงค�ำนวณภาษีใหม่โดยไม่ใช้สทิ ธิ์ในการตัดหนีส้ ญู ท�ำให้มภี าระภาษีสำ� หรับ
ปี 2559 จ�ำนวน 17.86 ล้านบาท และก่อนปี 2559 อีกจ�ำนวน 18.23 ล้านบาท รวมทัง้ สิน้ 36.09 ล้านบาท บริษทั ฯ บันทึกรายการ
ดังกล่าวในงบการเงินปี 2559 ทัง้ จ�ำนวน ส่งผลให้กำ� ไรสุทธิสำ� หรับปี 2559 มีจำ� นวน 32.92 ล้านบาท ลดลง 27.36 ล้านบาท
ฐานะการเงิน
ณ สิน้ ปี 2559 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม 1,692.69 ล้านบาท หนีส้ นิ รวม 149.72 ล้านบาท ส่วนของผูถ้ อื หุน้ 1,542.97 ล้านบาท
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ�ำนวน 1,692.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.92
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
สินทรัพย์ ณ สิน้ ปี 2559 เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจ�ำนวน 855.11 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ�ำนวน 837.58 ล้านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียนมีรายการที่ส�ำคัญ คือ ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2559 มีจ�ำนวน 238.38
ล้านบาท ลดลง 73.74 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.63 ตามยอดขายที่ลดลง ประกอบกับระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลง ในขณะที่
สินค้าคงเหลือมีจ�ำนวน 508.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 111.50 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.10 จากทั้งปริมาณและราคาเพิ่มขึ้น
ส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากปีก่อนเนื่องจากความต้องการเงินทุนหมุนเวียนส�ำหรับสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
ประกอบกับมีรายจ่ายลงทุนตามโครงการลงทุนเพื่อทดแทนสินทรัพย์เดิมที่เสื่อมสภาพ
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน ประกอบด้วย อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ มีจ�ำนวน 250.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 129.03 ล้านบาท
จากการลงทุนใหม่จ�ำนวน 149.14 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในโครงการทดแทนสินทรัพย์เดิมที่เสื่อมสภาพ ได้แก่
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักรเดิมและเพิ่มสายการผลิตใหม่ส�ำหรับลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น ในขณะที่มี
การตัดค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์จ�ำนวน 20.11 ล้านบาท สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนรายการอื่นๆ ซึ่งได้แก่
สิทธิการเช่าที่ดิน เงินลงทุนที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้ สินทรัพย์ที่มิได้ใช้ในการด�ำเนินงาน และอื่นๆ มีจ�ำนวนใกล้เคียงกับปีก่อน
คุณภาพของสินทรัพย์
สินทรัพย์ของบริษัทฯ แสดงราคาตามบัญชีที่ไม่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับหรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการใช้สนิ ทรัพย์ และหากมีขอ้ บ่งชีท้ แี่ สดงว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่า บริษทั ฯ จะตัง้ ส�ำรองและรับรูก้ ารขาดทุน
จากการด้อยค่าทันที และมีการทบทวนอย่างสม�่ำเสมอ
บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 297.98 ล้านบาท ซึ่งจ�ำนวนดังกล่าวจ�ำแนกออกเป็น
2 ส่วน คือ ลูกหนี้บุคคลภายนอกจ�ำนวน 279.22 ล้านบาท และลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จ�ำนวน 18.76 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลูกหนี้บุคคลภายนอกมียอดที่เกินก�ำหนดช�ำระ จ�ำนวน 102.72 ล้านบาท โดยในจ�ำนวนดังกล่าว
มียอดลูกหนีค้ า้ งช�ำระนานกว่า 12 เดือน จ�ำนวน 55.13 ล้านบาท ซึง่ มีสาเหตุมาจากลูกหนีด้ งั กล่าวได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติการณ์
ทางเศรษฐกิจและการเงินท�ำให้ไม่สามารถช�ำระหนี้ได้ตามก�ำหนด บริษทั ฯ ได้ตงั้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญไว้จำ� นวน 59.60 ล้านบาท
ซึ่งบริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถเก็บหนี้จากลูกหนี้ได้ไม่ต�่ำกว่ายอดสุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มี 1 ราย คือ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จ�ำกัด (มหาชน) เป็นหนี้ที่ยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระ
สินค้าคงเหลือของบริษทั ประกอบด้วย สินค้าส�ำเร็จรูป งานระหว่างท�ำ วัตถุดบิ อะไหล่และวัสดุสนิ้ เปลือง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 มีราคาทุนรวม 545.45 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้าจ�ำนวนทั้งสิ้น 37.13
ล้านบาท เนื่องจากสินค้าส�ำเร็จรูป อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองบางรายการไม่เคลื่อนไหวมาเป็นเวลานานจึงมีความเสี่ยงที่จะ
เกิดการด้อยค่าได้
สภาพคล่อง
บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีส้ นิ หมุนเวียนลดลงจาก 16.11 เท่า ณ สิน้ ปี 2558 คงเหลือ 9.15 เท่า ณ สิน้ ปี
2559 ทั้งนี้เป็นผลมาจากปี 2559 มีรายจ่ายลงทุนตามโครงการลงทุนเพื่อทดแทนสินทรัพย์เดิมที่เสื่อมสภาพ ประกอบกับ
มีหนี้สินภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ในส่วนของกระแสเงินสด ส�ำหรับปี 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิลดลงจ�ำนวน 142.28 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดของ
บริษัทลดลงจาก 190.27 ล้านบาท คงเหลือ 47.99 ล้านบาท กระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงมาจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้:- กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน จ�ำนวน 54.48 ล้านบาท โดยแหล่งได้มาที่ส�ำคัญมาจากการรับช�ำระหนี้
จากลูกหนี้การค้าและก�ำไรจากการด�ำเนินงาน ทั้งนี้ กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงานในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 จ�ำนวน
172.04 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากความต้องการเงินทุนหมุนเวียนในสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
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- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ�ำนวน 167.08 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพเครือ่ งจักร
และเพิ่มสายการผลิต
- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ�ำนวน 29.68 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
แหล่งที่มาของเงินทุน
1) ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.10 เท่า เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน
เล็กน้อย เนื่องจากมีหนี้สินภาษีเงินได้ค้างจ่าย
2) ส่วนของผู้ถือหุ้น
ปี 2559 บริษทั ฯ มีกำ� ไรสุทธิ 32.92 ล้านบาท และมีกำ� ไรทีย่ งั ไม่เกิดจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
จ�ำนวน 2.96 ล้านบาท ในขณะที่มีการจ่ายเงินปันผล จ�ำนวน 29.68 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ
มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 1,542.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.20 ล้านบาท  
3) หนี้สิน
ณ วันสิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 149.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.84 ล้านบาท เนื่องจากมีหนี้สินภาษีเงินได้
ค้างจ่าย ทั้งนี้ หนี้สินที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า  ภาษีเงินได้ค้างจ่าย ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานและ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
4) ระยะเวลาครบก�ำหนดของหนี้ระยะสั้นที่มีผลต่อสภาพคล่อง
หนี้ระยะสั้นของบริษัทฯ มีเพียง เจ้าหนี้การค้า และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซึ่งถึงก�ำหนดช�ำระตาม Cash cycle ของกิจการ
รายจ่ายลงทุน
ในปี 2559 บริษทั ฯ มีรายจ่ายลงทุนทีส่ ำ� คัญคือลงทุนในโครงการลงทุนเพือ่ ทดแทนสินทรัพย์เดิมทีเ่ สือ่ มสภาพ ประกอบด้วย
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักรเดิมและลงทุนในสายการผลิตใหม่ส�ำหรับลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น
ซึ่งได้เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่ปี 2558 ต่อเนื่องปี 2559 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2560 งบลงทุนประมาณ 267 ล้านบาท โดยมี
แหล่งเงินทุนมาจากกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน
ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต
ปัจจัยที่อาจส่งผลให้การด�ำเนินงานของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�ำคัญ ได้แก่ ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
การประกาศเพิม่ อัตราอากรตอบโต้การทุม่ ตลาดวัตถุดบิ ทีน่ �ำเข้ามาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และความเสีย่ งทีอ่ ปุ ทานเพิม่ ขึน้
จากการน�ำเข้าสินค้าส�ำเร็จรูปจากต่างประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากราคาวัตถุดิบและอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการน�ำเข้า
วัตถุดิบมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิต ในขณะที่อุปทานที่เพิ่มจากการน�ำเข้าสินค้าส�ำเร็จรูปจากต่างประเทศจะส่งผลให้
การแข่งขันทางการตลาดโดยเฉพาะการแข่งขันทางด้านราคามีความรุนแรงขึ้น
บริษัทฯ ตระหนักถึงปัจจัยดังกล่าวจึงได้ติดตามและประเมินผลกระทบอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับกลยุทธ์ ในการด�ำเนินงาน
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์

หมายเหตุ  :  ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท
ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่
นายสุริย์ บัวคอม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางกิ่งเทียน บางอ้อ และนายนรเศรษฐ ไม้เกตุ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหาร การเงิน การบัญชี และกฎหมาย โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อก�ำหนดและแนวทางของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ไม่ได้แต่งตั้งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ และสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมจ�ำนวน 4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบ
ทุกครั้ง และเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยจ�ำนวน 1 ครั้ง สาระส�ำคัญของการปฏิบัติงานสรุปได้
ดังนี้:

1. การสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่ส�ำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปีส�ำหรับปี 2559
รวมถึงรายการระหว่างกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งในประเด็นความถูกต้องเชื่อถือได้และความ
เหมาะสมของงบการเงิน การเปลีย่ นแปลงทีม่ ผี ลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส�ำคัญ นโยบายการบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล
ก่อนทีจ่ ะน�ำเสนอให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ โดยในการประชุมเพือ่ พิจารณาเรือ่ งดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบถามและรับฟังค�ำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า
การจัดท�ำงบการเงินเป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป งบการเงินของบริษทั
มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่าง
ครบถ้วน เชื่อถือได้
2. การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงให้ค�ำแนะน�ำต่อฝ่ายจัดการ
ในการบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินกิจการ และเพื่อให้เกิดความพร้อมรองรับกรณีที่สถานการณ์ ไม่เป็น
ไปตามคาด โดยจากการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการดูแลและควบคุมการด�ำเนินงาน
อย่างเพียงพอสอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัท และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของส�ำนักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ฯและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งจากการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่
เป็นสาระส�ำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
4. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยยึดหลัก
ความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล และค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการอนุมัติรายการ
และการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อก�ำหนดหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ จากการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญในเรือ่ งการไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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5. การพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ความน่าเชื่อถือ และผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา  รวมถึงพิจารณาความเป็นอิสระ คุณภาพของผู้สอบบัญชี และ
ความเหมาะสมของค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งบริษัท เอเอสวี
แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีส�ำหรับปี 2559 เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุป
ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้
ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ และท�ำหน้าที่โดยอิสระ ไม่มีข้อจ�ำกัดจากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในภาพรวมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า  คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ มีจริยธรรมและความมุ่งมั่น
ในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของบริษทั ฯ อย่างมีคณ
ุ ภาพ และให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานภายใต้การก�ำกับดูแล
กิจการที่มีประสิทธิผล โปร่งใส และเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายใน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบนั มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง และมีการจัดท�ำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

(นายสุริย์ บัวคอม)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี ซึ่ง
ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินต้องมีความถูกต้องในสาระส�ำคัญและเป็นไปตามหลักมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
ประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการ
ที่เหมาะสม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้ดแู ลให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผลเพือ่ ให้มนั่ ใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทาง
บัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอทีจ่ ะด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ และเพือ่ ให้ทราบจุดอ่อนเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผูบ้ ริหารเป็นผูด้ แู ลรับผิดชอบ
เกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และความเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งนีข้ องคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปี
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยรวมอยู่ในระดับทีน่ า่ พอใจและสามารถสร้างความเชือ่ มัน่
อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(นายสุริย์  บัวคอม)
ประธานกรรมการ

(นายสุวัฒน์ จิตตมัย)
กรรมการผู้จัดการ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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เสนอต่อ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

เสนอต่ อ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ข้ า พเจ้ า เห็ น ว่ า งบการเงิ น ข้ า งต้ น นี แ้ สดงฐานะการเงิ น ของบริ ษั ท ไทยไวร์ โ พรดัค ท์ จํ า กัด (มหาชน) ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2559 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรั บปี สิ ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้ องตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ ในส่วนของ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ามีความเป็ นอิสระจาก
บริ ษัทตามข้ อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึง่
เป็ นไปตามข้ อกําหนดเหล่านี ้ ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่สดุ ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้ าพเจ้ าในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปั จจุบนั ข้ าพเจ้ าได้ นําเรื่ องเหล่านี ้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ทั้งนี ้ ข้ าพเจ้ าไม่ได้ แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี ้
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บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

1. ความเสี่ยงจากการแทรกแซงการดําเนินงานของบริษัทฯ
ตามที่อธิ บายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 6 บริ ษัทฯ มีรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่
ไม่ใช่รายการตามปกติการค้ า ได้ แก่ เงินลงทุนและเงินให้ ก้ ูยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน และหมายเหตุข้อ 14
ที่ดินรับโอนจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ทั้งนี ้ รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ ้นในอดีตและมีผลกระทบอย่าง
มีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ที่ผ่านมา สืบเนื่องจากการผิดนัดชําระเงิน
รวมถึงการด้ อยค่าของเงินลงทุนและที่ดนิ
ข้ าพเจ้ าพิจารณาว่าบริ ษัทฯ มีความเสี่ยงจากการแทรกแซงการดําเนินงานของบริ ษัทฯ โดยผู้มีอํานาจการ
ควบคุม บริ ษั ท ฯ ผ่า นคณะกรรมการและผู้บ ริ ห ารโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เมื่ อ มี แ รงจูง ใจที่ จ ะทํ า รายการที่ ไ ม่
สอดคล้ องกับสถานะและการดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ รวมถึงการได้ มาหรื อใช้ ไปทรัพย์สินของบริ ษัทฯ
ในทางที่ไม่เหมาะสม เป็ นต้ น
ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าได้ รวมถึงการสอบทานการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในส่วนของ
การกํากับดูแลในการสอดส่องการบริ หารงานของฝ่ ายจัดการของบริ ษัทฯ ความเป็ นอิสระและการปฏิบตั ิหน้ าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และความสมเหตุสมผลของรายการ ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ วิธีการตรวจสอบเพื่อประเมิน
เหตุผลทางธุรกิจสําหรับรายการที่สําคัญ หรื อรายการที่ผิดปกติซงึ่ ไม่เป็ นไปตามปกติธุรกิจว่ารายการดังกล่าว
ทําขึ ้นในทางที่ไม่เหมาะสมหรื อไม่ รวมถึงการทําความเข้ าใจระบบการบันทึกรายการและจุดควบคุมที่สําคัญ
ของระบบสมุดรายวันทั่วไป และเลือกตรวจสอบรายการในสมุดรายวันทั่วไปที่มีลกั ษณะผิดปกติหรื อไม่ใช่
รายการที่เกิดขึ ้นเป็ นประจําซึง่ อาจเกิดขึ ้นจากการทุจริ ตหรื อเกิดจากการที่ผ้ บู ริ หารเข้ าแทรกแซงการควบคุม
2. เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
2.1 คดีความฟ้องร้ อง
ตามที่ได้ อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 13 บริ ษัทฯ มีเงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวให้ แก่บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
จํานวน 2 แห่ง ได้ แก่ บริ ษัท ไทยลาวลิกไนท์ จํากัด (TLL) และบริ ษัท เซ็นจูรี่ อิเลคโทรนิคส์ แอนด์ ซิสเต็มส์
จํากัด (CES) โดยมีเงินต้ นและดอกเบี ้ยค้ างรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวนรวม 1,547.01 ล้ านบาท ซึง่
บริ ษัทฯ ได้ ตั้งสํารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญสําหรับเงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบี ้ยค้ างรับเต็มจํานวน เนื่องจากลูกหนี ้
ได้ ค้างชําระมานาน
TLL เป็ นผู้ได้ รับสัมปทานการเข้ าศึกษาและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าและเหมืองแร่ลกิ ไนท์ในลาว อย่างไรก็ตาม
ในปี 2550 รัฐบาลลาวได้ ทําสัญญามอบสิทธิในการเข้ าศึกษาและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าและเหมืองแร่ ลิก
ไนท์ให้ กับบริ ษัทผู้ลงทุนไทยรายอื่น TLL จึงได้ ยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อบริ ษัทไทยรายดังกล่าวให้ ชดใช้ ค่าเสียหาย
ให้ แก่ TLL และเมื่อปี 2555 ได้ ชนะคดีแพ่งของศาลชั้นต้ น ต่อมา ในปี 2557 ศาลอุทธรณ์มีคําพิพากษายกฟ้อง
ทําให้ บริ ษัทไทยดังกล่าวไม่ต้องชดใช้ ค่าเสียหายให้ กบั TLL ในปี 2557 TLL และพวกจึงได้ ยื่นฎีกาซึ่ง ณ วันที่
ในรายงานคดีดงั กล่าวอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล
นอกจากนี ้ ในปี 2554 TLL ได้ เข้ าสูก่ ระบวนการฟื น้ ฟูกิจการต่อศาลล้ มละลายกลางและในปี 2555 ศาลได้ มี
คําสัง่ เห็นชอบด้ วยแผนอย่างไรก็ตาม ในปี 2559 ศาลฎีกามีคําพิพากษากลับเป็ นว่ามีคําสัง่ ไม่เห็นชอบด้ วย
แผนและมีคําสัง่ ให้ ยกเลิกคําสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการของ TLL ต่อมาในวันที่ 1 กรกฏาคม 2559 TLL ได้ ยื่นคําร้ องขอ
ฟื น้ ฟูกิจการต่อศาลล้ มละลายอีกครั้ง ศาลมีคําสัง่ รับคําร้ องและนัดไต่สวน โดยนัดฟั งคําสัง่ ในวันที่ 7 มีนาคม
2560
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ส่วน CES ปั จจุบนั อยูใ่ นสถานะล้ มละลาย ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ ยื่นคําขอเฉลี่ยหนี ้ต่อเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ (ถ้ ามี)
ข้ าพเจ้ าพิจารณาว่าเรื่ องดังกล่าวเป็ นเรื่ องที่สําคัญในการสอบบัญชีเนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลของ
คดีของ TLL จะส่งกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี ้ของ TLL ที่คงค้ างกับบริ ษัทฯ และแผนฟื น้ ฟูกิจการ
ของ TLL จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ อาจได้ รับการเฉลี่ยหนี ้เพื่อชําระหนี ้คงค้ าง
ดังนั้น การตรวจสอบของข้ าพเจ้ าได้ รวมถึงการติดตามผลของคดีความและความคืบหน้ าของการฟื น้ ฟูกิจการ
ของ TLL พิจารณาดุลยพินิจของฝ่ ายจัดการฯ และเห็นว่าการตั้งค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนมีความ
เหมาะสมในงบการเงินในงวดปั จจุบนั แล้ ว รวมถึงพิจารณาความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้ อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
2.2 ภาษีเงินได้
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 19 บริ ษัทฯ ได้ ใช้ สิทธิจําหน่ายหนี ้สูญเป็ นรายจ่ายทางภาษี ใน
ส่วนที่ได้ รับการปลดหนี ้ตามแผนฟื น้ ฟูกิจการของ TLL ในปี 2555 ซึ่งเป็ นปี ที่ศาลมีคําสัง่ เห็นชอบด้ วยแผนแต่
ต่อมาในปี 2559 ศาลฎีกามีคําพิพากษากลับเป็ นว่ามีคําสัง่ ไม่เห็นชอบด้ วยแผนและมีคําสัง่ ให้ ยกเลิกคําสัง่ ให้
ฟื น้ ฟูกิจการของ TLL บริ ษัทฯ จึงคํานวณภาษี ใหม่โดยไม่ใช้ สิทธิ์ในการตัดหนี ้สูญในปี 2555 ส่งผลให้ บริ ษัทฯ
บันทึกค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ในปี 2559 จํานวน 36.09 ล้ านบาท
ข้ าพเจ้ าพิจารณาว่าเรื่ องดังกล่าวเป็ นเรื่ องที่สําคัญในการสอบบัญชีเนื่องจากมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการ
ตีความกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และการหารื อกับผู้มีหน้ าที่กํากับดูแล
ดังนั้น การตรวจสอบของข้ าพเจ้ าได้ รวมถึงการสอบทานคําสัง่ ศาลและแนวปฏิบตั ิทางภาษี ตามที่ได้ มีการหารื อ
กับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง การสอบทานดุลยพินิจของฝ่ ายจัดการ และการพิจารณาความเพียงพอของการ
เปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
3. มูลค่ าสุทธิท่ คี าดว่ าจะได้ รับของสินค้ าคงเหลือ
บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักคือผลิตและจําหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง ซึ่งมีความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ราคาสินค้ า บริ ษัทฯ มีสินค้ าคงเหลือที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวนรวม
545.45 ล้ านบาท และค่าเผื่อมูลค่าสินค้ าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้ าจํานวน 37.13 ล้ านบาท
ข้ าพเจ้ าพิจารณาว่าเรื่ องค่าเผื่อมูลค่าสินค้ าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้ าเป็ นเรื่ องสําคัญในการสอบบัญชี
เนื่องจากบัญชีสนิ ค้ าคงเหลือเป็ นบัญชีที่มีสาระสําคัญต่องบการเงิน และความผันผวนของราคาสินค้ าคงเหลือ
ดังกล่าวซึ่งมีผลกระทบต่อการวัดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ นอกจากนี ้ การบันทึกค่าเผื่อมูลค่าสินค้ าคงเหลือลดลง
และเคลื่อนไหวช้ าซึง่ มีการใช้ ดลุ ยพินิจของฝ่ ายจัดการเป็ นอย่างมาก
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ดังนั้น การตรวจสอบของข้ าพเจ้ าได้ รวมถึงการสอบทานการประเมินของฝ่ ายบริ หารเกี่ ยวกับแนวโน้ มและ
ผลกระทบจากการผันผวนของราคาเหล็ก และแนวโน้ มของกฏหมายเกี่ยวกับมาตรการตอบโต้ การทุ่มตลาดซึง่
จะส่งกระผลกระทบโดยตรงกับราคาสินค้ า นอกจากนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ มีการสอบทานอัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ
ของกิจการเปรี ยบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน หรื อใกล้ เคียงกัน นอกจากนี ้ การตรวจสอบยังได้ รวมถึง
การพิจารณาราคาต้ นทุนของวัตถุดบิ ที่ซื ้อ ราคาสินค้ าที่ขายในระหว่างปี และหลังวันสิ ้นปี เพื่อระบุความเป็ นไป
ได้ ที่ที่สนิ ค้ าคงเหลืออาจมีมลู ค่าสูงเกินไป
ในการตรวจสอบ ข้ าพเจ้ าได้ ทดสอบการคํานวณต้ นทุนของวัตถุดิบที่ซื ้อ การคํานวณต้ นทุนของสินค้ าจากการ
ผลิต การทดสอบการตีราคาสินค้ าคงเหลือ และการแสดงมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างราคาทุนกับมูลค่าสุทธิที่คาด
ว่าจะได้ รับ รวมถึงสมมุตฐิ านสําคัญที่ผ้ บู ริ หารใช้ ในการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับ ซึง่ ประกอบด้ วย ต้ นทุน
ทําต่อ ราคาขาย และค่าใช้ จ่ายในการขาย เป็ นต้ น
ข้ อมูลอื่น
ผู้บริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบต่อข้ อมูลอื่น ข้ อมูลอื่นประกอบด้ วย ข้ อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจําปี นัน้ ข้ าพเจ้ าคาดว่าข้ าพเจ้ าจะได้ รับรายงานประจําปี
ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี ้
ความเห็นของข้ าพเจ้ าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้ อมูลอื่นและข้ าพเจ้ าไม่ได้ ให้ ความเชื่อมัน่ ต่อข้ อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้ อมูลอื่นมีความ
ขัดแย้ งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู้ที่ได้ รับจากการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า หรื อปรากฏว่าข้ อมูลอื่นมี
การแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่ อ ข้ า พเจ้ า ได้ อ่ า นรายงานประจํ า ปี และหากข้ า พเจ้ า สรุ ป ได้ ว่ า มี ก ารแสดงข้ อ มูล ที่ ขัด ต่อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ น
สาระสํ า คัญ ข้ า พเจ้ า จะสื่ อ สารเรื่ อ งดัง กล่า วกับ ผู้มี ห น้ า ที่ ใ นการกํ า กับ ดูแ ลเพื่ อ ให้ ผ้ ูมี ห น้ า ที่ ใ นการกํ า กับ ดูแ ล
ดําเนินการแก้ ไขข้ อมูลที่แสดงขัดต่อข้ อเท็จจริ ง
ความรั บผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผู้บริ หารมีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี โ้ ดยถูกต้ องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ บู ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้ สามารถจัดทํางบ
การเงินที่ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผู้บริ หารรั บ ผิดชอบในการประเมิ นความสามารถของบริ ษัทในการดําเนินงานต่อเนื่ อ ง
เปิ ดเผยเรื่ อ งที่ เกี่ ย วกับ การดํ า เนิ นงานต่อ เนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้ เ กณฑ์ ก ารบัญ ชี สํ า หรั บ การ
ดําเนินงานต่อ เนื่ องเว้ นแต่ผ้ ูบริ หารมี ความตั้งใจที่ จะเลิกบริ ษัทหรื อหยุดดําเนิ นงานหรื อไม่สามารถดําเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลมีหน้ าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษัท
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ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ได้ ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้ าพเจ้ าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นใน
ระดับสูงแต่ไม่ได้ เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยู่ได้ เสมอไป ข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้ อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งแต่ละรายการ
หรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินจากการใช้ งบการเงินเหล่านี ้
ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ ดลุ ยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้ าพเจ้ ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิด

จากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านั้น และได้ หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพี ยงพอและเหมาะสมเพื่ อเป็ นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของ
ข้ าพเจ้ า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสูงกว่า
ความเสี่ยงที่เกิ ดจากข้ อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ ยวกับการสมรู้ ร่ วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั้งใจละเว้ นการแสดงข้ อมูล การแสดงข้ อมูลที่ไม่ตรงตามข้ อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน

 ทํ า ความเข้ า ใจในระบบการควบคุม ภายในที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิ ธี ก ารตรวจสอบที่

เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของบริ ษัท

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผ้ บู ริ หารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี

และการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องซึง่ จัดทําขึ ้นโดยผู้บริ หาร

 สรุ ปเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์ การบัญชี สําหรั บการดําเนินงานต่อเนื่ องของผู้บริ หาร และจาก

หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้ รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่
อาจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของบริ ษัทในการดําเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ ข้อสรุ ปว่ามี ความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้ าพเจ้ าต้ องกล่าวไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชี ของ
ข้ าพเจ้ าถึงการเปิ ดเผยที่เกี่ยวข้ องในงบการเงิน หรื อถ้ าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้ าพเจ้ าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้ อสรุปของข้ าพเจ้ าขึ ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้ รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ของข้ าพเจ้ า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ บริ ษัทต้ องหยุดการดําเนินงาน
ต่อเนื่อง

 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้ างและเนื ้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยว่างบการเงินแสดงรายการ

และเหตุการณ์ในรูปแบบ ที่ทําให้ มีการนําเสนอข้ อมูลโดยถูกต้ องตามที่ควร
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ข้ าพเจ้ าได้ สื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้ วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้ อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในซึง่ ข้ าพเจ้ า
ได้ พบในระหว่างการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ ให้ คํารับรองแก่ผ้ มู ีหน้ าที่ในการกํากับดูแลว่าข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องกับ
ความเป็ นอิ สระและได้ สื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ ในการกํ ากับดูแลเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ ทั้งหมดตลอดจนเรื่ องอื่ นซึ่ง
ข้ าพเจ้ าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้ าพเจ้ าและมาตรการที่
ข้ าพเจ้ าใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้ ข้าพเจ้ าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่ สื่อสารกับ ผู้มีหน้ าที่ ในการกํ ากับ ดูแล ข้ าพเจ้ าได้ พิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่ มี นัยสําคัญมากที่ สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้ าพเจ้ าได้ อธิบายเรื่ องเหล่านี ้ใน
รายงานของผู้สอบบัญชี เว้ นแต่กฎหมายหรื อข้ อบังคับไม่ให้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อใน
สถานการณ์ ที่ยากที่จะเกิดขึ ้น ข้ าพเจ้ าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้ าพเจ้ าเพราะการ
กระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้
เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี ้คือ นายอนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล

นายอนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2109
บริ ษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
กรุงเทพมหานคร
23 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

6

55

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ
น
ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

2559

หน่ วย : บาท
2558

47,986,760
40,000,000
243,304,802
508,320,683

190,268,534
332,310,503
396,819,135

หมายเหตุ

15,237,498
2559
259,013
855,108,756

หน่ วย : บาท
2558344,565
919,742,737

7
811
6,6,912
6, 13
10
14
15
16

47,986,760
492,200,000
40,000,000
37,369,348
243,304,802
100,000
508,320,683
51,537,906
250,678,322
15,237,498
3,060,110
259,013
2,633,533
855,108,756
837,579,219
1,692,687,975
492,200,000

190,268,534
508,000,000
33,652,430
332,310,503
100,000
396,819,135
51,441,981
121,650,780
3,935,110
344,565
6,129,622
919,742,737
724,909,923
1,644,652,660
508,000,000

หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
นชัว่ คราว
บริเงิษนลงทุ
ัท ไทยไวร์
โพรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
ลูกหนี ้การค้ าและลูกนหนี ้อื่น
งบแสดงฐานะการเงิ
- สุทธิ 2559
ณสินวันค้ าทีคงเหลื
่ 31 ธัอนวาคม
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ภาษี มลู ค่าเพิ่มรอเรี ยกคืน
อื่นพๆ ย์
สินทรั
สินรวมสิ
ทรัพย์นหทรั
มุนพเวีย์ยหนมุนเวียน
ทรัพย์ไม่หมุนเวียยนบเท่าเงินสด
เงิสินนสดและรายการเที
ฝากสถาบั
นการเงินที่มีข้อจํากัดในการใช้
เงิเงินนลงทุ
นชัว่ คราว
นลงทุ
นระยะยาวอื
ลูกเงิหนี
้การค้
าและลูกหนี่น ้อื-่นสุทธิ
ก้ ยู ืมระยะยาวแก่
สินเงิค้นาให้คงเหลื
อ - สุทธิ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน - สุทธิ
พื่อ่นการลงทุน - สุทธิ
สินอสัทรังหาริ
พย์หมมุทรันเวีพย์ยเนอื
อาคาร
สุทนธิ
ภาษี มลู และอุ
ค่าเพิป่มกรณ์
รอเรี ย- กคื
สิอืท่นธิๆการเช่าที่ดิน - สุทธิ
สินทรันพทรั
ย์ไพม่ย์หหมุนมุเวีนยเวีนอื
รวมสิ
ยน่น
สินรวมสิ
ทรัพย์นไทรั
ม่หพมุย์นไเวีม่ยหนมุนเวียน
นทรัพนย์การเงินที่มีข้อจํากัดในการใช้
เงิรวมสิ
นฝากสถาบั

7
8
6, 9
10

11
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
6, 12
ประกอบงบการเงิ
นเป็่เกีน่ยส่วข้วนหนึ
นนี ้ 6, 13
เงิหมายเหตุ
นให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่
กิจการที
องกังน่ ของงบการเงิ
- สุทธิ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
14
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
15
สิทธิการเช่าที่ดิน - สุทธิ
16
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

37,369,348
100,000
51,537,906
250,678,322
3,060,110
2,633,533
837,579,219
1,692,687,975

33,652,430
100,000
51,441,981
121,650,780
3,935,110
6,129,622
724,909,923
1,644,652,660

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
ณงบแสดงฐานะการเงิ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559น (ต่ อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนี ้สินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
17
งินได้ ค้าโงจ่
าย คท์ จํากัด (มหาชน)
บริภาษี
ษัท เไทยไวร์
พรดั
หนี ้สินหมุนเวียนอื่นน
งบแสดงฐานะการเงิ
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์พนักงาน
18
หมายเหตุ
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
19
สินทรัพย์
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
เงินลงทุนชัว่ คราว
8
ทุนเรื อนหุ้น
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
6, 9
ทุนจดทะเบียน
สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
10
หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
22
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(2558 : หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
ภาษี มลู ค่าเพิ่มรอเรี ยกคืน
ทุนที่ออกและชําระแล้ ว
อื่นๆ
หุ้นสามัญ 270,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
22
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
(2558 : หุ้นสามัญ 27,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
สินส่ทรัวนเกิ
พย์ไนม่มูหลมุค่นาเวีหุ้ยนน
เงินองค์
ฝากสถาบั
นการเงิ
นทีว่มนของผู
ีข้อจํากั้ ถดือในการใช้
11
ประกอบอื
่นของส่
หุ้น
เงินกํลงทุ
นระยะยาวอื่น - สุทธิ
6, 12
าไรสะสม
เงินให้จักด้ ยู สรรแล้
ืมระยะยาวแก่
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน - สุทธิ
6, 13 20, 21
ว - สํารองตามกฎหมาย
อสังหาริ
มทรั
พื่อการลงทุ
น - สุทธิ
14
ยังไม่
ได้พจย์ดั เสรร
- กําไรสะสม
อาคาร และอุ
กรณ์ - สุทธิ
15
รวมกําปไรสะสม
สิทรวมส่
ธิการเช่วนของผู
าที่ดิน -้ ถสุอื ทหุธิ ้ น
16
สินรวมหนี
ทรัพย์ไม่ส้ หินมุและส่
นเวียนอื
่น ้ ถอื หุ้น
วนของผู
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ
นทรัพปย์ระกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
หมายเหตุ

2559

หน่ วย : บาท
2558

40,742,092
33,776,852
18,959,712
93,478,656

38,243,659
18,840,823
57,084,482

52,460,725
2559
3,778,475
56,239,200
149,717,856
47,986,760
40,000,000
243,304,802
508,320,683
500,000,000

หน่ วย : บาท
47,759,675
2558
3,038,088
50,797,763
107,882,245
190,268,534
332,310,503
396,819,135
500,000,000

15,237,498
259,013
270,000,000
855,108,756

344,565
270,000,000
919,742,737

339,642,600
492,200,000
32,437,727
37,369,348
100,000
43,100,000
51,537,906
857,789,792
250,678,322
900,889,792
3,060,110
1,542,970,119
2,633,533
1,692,687,975
837,579,219
1,692,687,975

339,642,600
508,000,000
29,476,179
33,652,430
100,000
40,000,000
51,441,981
857,651,636
121,650,780
897,651,636
3,935,110
1,536,770,415
6,129,622
1,644,652,660
724,909,923
1,644,652,660

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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8

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริ ษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
งบกํ
าไรขาดทุ
สำ�หรั
บปีสิ้นสุดนวัเบ็นทีด่ เสร็
31 ธัจนวาคม 2559
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ
รายได้ จากการขาย
ต้ นทุนขาย
กําไรขัน้ ต้ น
รายได้ อื่น

บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ณค่าใช้วันจที่ายในการบริ
่ 31 ธันวาคม
หาร 2559
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
25
หมายเหตุ 10
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้ าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้ า
12
สิค่นาเผืทรั่อการด้
พย์ อยค่า(โอนกลับบัญชีคา่ เผื่อการด้ อยค่า)ของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
14.1, 14.2, 14.3
สิโอนกลั
นทรัพบย์บัหญมุชีนคเวีา่ เผืย่อนการด้ อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
าใช้ จ่าย
เงิรวมค่
นสดและรายการเที
ยบเท่าเงินสด
7
ทุนทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
เงิกํนาไรก่
ลงทุอนนต้ชัว่ นคราว
8
ทุนทางการเงิ
น กหนี ้อื่น
ลูต้กนหนี
้การค้ าและลู
6, 9
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
10
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
กําไรสุทธิสําหรั บปี
ภาษี มลู ค่าเพิ่มรอเรี ยกคืน
กําไรสุทธิสําหรับปี
อื่นๆ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
รวมสิ
นทรัพย์ หมุนเวียน
รายการที่สามารถจัดประเภทใหม่เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
สินกํทรั
พย์ไม่หนมุ)ทีน่ยเวีงั ไม่
ยนเกิดขึ ้นจากการปรับมูลค่า
าไร(ขาดทุ
เงินฝากสถาบั
นการเงิ
จํากั- ดสุทในการใช้
11
เงินลงทุนในหลั
กทรันพทีย์เ่มผืีข่อ้ อขาย
ธิจากภาษี
น)เบ็ดเสร็่นจ-อืสุ่ นทสํธิาหรั บปี
เงิกํนาไร(ขาดทุ
ลงทุนระยะยาวอื
6, 12
เงิกํนาไรเบ็
ให้ ก้ ยดู ืมเสร็ระยะยาวแก่
6, 13
จรวมสําหรักบิจปีการที่เกี่ยวข้ องกัน - สุทธิ
อสั
หาริอมหุ้ทรั
่อการลงทุน - สุทธิ
14
กํางไรต่
นขัพน้ ย์พืเน้พืฐาน
กําไรสุทและอุ
ธิตอ่ หุ้นปกรณ์ - สุทธิ
อาคาร
15
้ นสามั
สิจํทานวนหุ
ธิการเช่
าที่ดญินถัว-เฉลี
สุท่ยธิถ่วงนํ ้าหนัก
16
สิหมายเหตุ
นทรัพย์ไปม่ระกอบงบการเงิ
หมุนเวียนอื่นนเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

19

2559

หน่ วย : บาท
2558

1,503,877,358
(1,301,457,140)
202,420,218
19,219,394

1,696,038,371
(1,516,229,630)
179,808,741
27,602,031

221,639,612
207,410,772
69,460,297
67,730,196
44,686,623
39,014,100
: บาท
36,896,880 หน่ วย37,630,680
2559
2558
2,520,517
(14,983)
219,614
(257,253)
(1,611,328)

150,771,564 190,268,534
145,503,779
47,986,760
61,906,993
40,000,00070,868,048
(1,624,770)
243,304,802(1,855,436) 332,310,503
60,282,223
508,320,68369,012,612 396,819,135
(36,089,416)
32,923,196

60,282,223

15,237,498
32,923,196
60,282,223
259,013
344,565
855,108,756
919,742,737

(6,633,476)
12, 19 492,200,000 2,961,548 508,000,000
(6,633,476)
37,369,348 2,961,548 33,652,430

100,00035,884,744
100,000
53,648,747
51,537,906
51,441,981
0.12 121,650,7802.23
250,678,322
270,000,000 3,935,110
27,000,000
22
3,060,110
2,633,533
6,129,622
837,579,219
724,909,923
1,692,687,975
1,644,652,660

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

9

7
8
6, 9
10

หมายเหตุ

47,986,760
40,000,000
243,304,802
508,320,683

2559

190,268,534
332,310,503
396,819,135

หน่ วย : บาท
2558

59

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
นเป็ นนส่เป็วนหนึ
ของงบการเงิ
นนี ้ นนี ้
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
นส่วง่ นหนึ
ง่ ของงบการเงิ

1,692,687,975

1,644,652,660

องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
15,237,498
กําไร(ขาดทุ
น)ที่ยัง
กําไรจากการ
กําไรสะสม
ไม่ เกิดขึน้ จากการ
ประมาณการตาม
259,013
344,565
จัดสรรเป็ น
ทุนเรื อนหุ้น
ปรั บมูลค่ าเงิน
หลักคณิตศาสตร์ รวมองค์ ประกอบ
855,108,756
919,742,737
ที่ออกและ
ส่ วนเกิน สํารองตาม
ลงทุนใน
สําหรั บ อื่นของส่ วนของ
ชําระแล้ ว
มูลค่ าหุ้น
กฎหมาย ยังไม่ ได้ จัดสรร หลักทรั พย์ เผื่อขาย ผลประโยชน์ พนักงาน
ผู้ถือหุ้น
492,200,000
508,000,000
11
270,000,000 339,642,600 23,500,000 840,855,813
31,746,556
4,363,099
36,109,655
37,369,348
33,652,430
6,
12
16,500,000
(16,500,000)
100,000
- 6, 13
(26,986,400) 100,000
- 14
60,282,223
(6,633,476)
51,537,906
51,441,981(6,633,476)
270,000,000 15 339,642,600 250,678,322
40,000,000 857,651,636
4,363,099
29,476,179
121,650,78025,113,080
3,100,000
(3,100,000)
3,060,110
3,935,110
16
(29,685,040)
2,633,533
6,129,622
32,923,196
2,961,548
2,961,548
724,909,92328,074,628
270,000,000 339,642,600 837,579,219
43,100,000 857,789,792
4,363,099
32,437,727

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ไทยไวร์
โพรดั
ด (มหาชน)
บริบริษษัทัทไทยไวร์
โพรดั
คท์คจำท์�กัจําดกั(มหาชน)
เงินลงทุนชัว่ คราว
สำงบแสดงการเปลี
�หรับปีสิ้นสุดวันที่ ย่ นแปลงส่
31 ธันวาคม
2559้ ถือหุ้น
วนของผู
ลูสํกาหนี
้การค้
า
และลู
ก
หนี
้อื
น
่
หรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ภาษี มลู ค่าเพิ่มรอเรี ยกคืน
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หมายเหตุ
เงิยอดคงเหลื
นฝากสถาบั
น
การเงิ
น
ที
ม
่
ข
ี
้
อ
จํ
า
กั
ด
ในการใช้
อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เงิสํนารองตามกฎหมาย
ลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
20, 21
เงิเงินนให้
้ ยู ืมาระยะยาวแก่
กิจการที่เกี่ยวข้ องกั21
น - สุทธิ
ปั นกผลจ่
ย
กํางไรเบ็
บปี
อสั
หาริดมเสร็ทรัจรวมสํ
พย์เพืา่อหรัการลงทุ
น - สุทธิ
ยอดคงเหลื
อ ปณกรณ์
วันที่ -31สุทธัธินวาคม 2558
อาคาร
และอุ
สํารองตามกฎหมาย
20, 21
สิทธิการเช่าที่ดิน - สุทธิ
เงินปั นผลจ่าย
21
สิกํนาไรเบ็
ทรัพดย์เสร็
ไม่จหรวมสํ
มุนเวีาหรั
ยนอื
น
่
บปี
รวมสิ
นทรัอพย์ณไม่วันหทีมุ่ 31
นเวีธัยนวาคม
น 2559
ยอดคงเหลื
รวมสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(26,986,400)
53,648,747
1,536,770,415
(29,685,040)
35,884,744
1,542,970,119

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
1,510,108,068

หน่ วย : บาท

งบกระแสเงินสด

บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
งบกระแสเงิ
สำ�หรับปีสิ้นสุนดสด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

2559

หน่ วย : บาท
2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
32,923,196
60,282,223
รายการปรับปรุง :
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
21,146,823
17,234,497
ตราแลกเปลี
เกิดขึ ้นจริง
(306,956)
(6,931)
บริกํษาัทไรจากอั
ไทยไวร์
โพรดัคท์่ยนที
จํา่ยกังั ดไม่(มหาชน)
เงินปั นผลรับ
(1,514,800)
(1,029,025)
งบแสดงฐานะการเงิ
น
4,701,050
4,372,170
้สินผลประโยชน์
ณประมาณการหนี
วันที่ 31 ธันวาคม
2559 พนักงาน
- หน่ วย(1,161,395)
โอนกลับค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ - เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
: บาท
2,520,517
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้ าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้ า
หมายเหตุ
2559
2558
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
(84,378)
(110,891)
สินทรัพย์
ค่าเผื่อการด้ อยค่า(โอนกลับบัญชีคา่ เผื่อการด้ อยค่า)ของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
(14,983)
219,614
สินโอนกลั
ทรัพย์หบมุบันญเวีชียคนา่ เผื่อการด้ อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(257,253)
(1,611,328)
47,986,760
190,268,534
เงินดอกเบี
สดและรายการเที
ย
บเท่
า
เงิ
น
สด
7
(5,762,827)
(6,902,622)
้ยรับ
40,000,000 93,112
- 23,783
เงินค่ลงทุ
ว่ คราว ้ย
8
าใช้ จน่าชัยดอกเบี
243,304,80236,089,416 332,310,503 ลูกค่หนี
าและลู
6, 9
าใช้้การค้
จ่ายภาษี
เงินกได้หนี ้อื่น
นสดก่
่ ยนแปลงของ
508,320,683
396,819,135
สิกระแสเงิ
นค้ าคงเหลื
อ - สุอทนการเปลี
ธิ
10
87,012,400
73,830,612
สินสิทรันทรั
พย์พหมุย์ แนละหนี
เวียนอืส่น้ ินดําเนินงาน
การเปลี
นทรั
15,237,498
ภาษี
มลู ่ยค่นแปลงของสิ
าเพิ่มรอเรี ยกคื
น พย์ดําเนินงาน(เพิม่ ขึ ้น)ลดลง
259,013
344,565
อื่นและหนี
ๆ ้สินดําเนินงานเพิม่ ขึ ้น(ลดลง)
89,217,577
18,042,702
ลู
ก
หนี
้การค้
า
และลู
ก
หนี
้อื
่
น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
855,108,756
919,742,737
สินค้ าคงเหลือ
(111,501,548) 149,434,735
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(15,151,946)
287,516
492,200,000
508,000,000
เงินสิฝากสถาบั
น
การเงิ
น
ที
ม
่
ข
ี
้
อ
จํ
า
กั
ด
ในการใช้
11
นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(400)
37,369,348
33,652,430
เงินทรัลงทุ
น
ระยะยาวอื
น
่
สุ
ท
ธิ
6,
12
สต์รีซีท
(15,000,000)
100,000 2,677,811 100,000
เงินเจ้ให้าหนี
ก้ ยู ืม้การค้
ระยะยาวแก่
กิจการที
6, 13
(3,284,670)
าและเจ้ าหนี
้อื่น ่เกี่ยวข้ องกัน - สุทธิ
51,537,906 118,888 51,441,981
อสัหนี
งหาริ
ทรันพเวีย์ยเพืนอื่อ่นการลงทุน - สุทธิ
14
1,841,871
้สินมหมุ
250,678,32252,373,182 121,650,780
อาคาร
ปกรณ์
- สุทธิาเนินงาน
15
เงินสดรัและอุ
บจากกิ
จกรรมดํ
225,152,366
715,135
3,060,110 1,020,260 3,935,110
สิทรัธิบกดอกเบี
ารเช่าที้ย ่ดิน - สุทธิ
16
ายดอกเบี
(29,358)
2,633,533 (93,112) 6,129,622
สินจ่ทรั
พย์ไม่หมุ้ย นเวียนอื่น
รับคืนนทรั
ภาษีพเย์งินไม่ได้หถมุกู นหักเวีณ
1,799,561
รวมสิ
ยนที่จ่าย
837,579,219 2,386,389 724,909,923
ภาษีนเงิทรั
นได้พถย์กู หัก ณ ที่จ่าย
(1,109,701)
รวมสิ
1,692,687,975(1,202,864)
1,644,652,660
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
54,483,855
226,528,003

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
งบกระแสเงิ
สำ�หรับปีสิ้นสุนดวัสด
นที่ (ต่
31อธั)นวาคม 2559
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ลงทุนในเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจํากัดในการใช้ ลดลง
้ยรับจากเงิ
นฝากสถาบั
การเงินที่มีข้อจํากัดในการใช้
บริดอกเบี
ษัท ไทยไวร์
โพรดั
คท์ จํากัดน(มหาชน)
รับเงินคืนให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
งบแสดงฐานะการเงิ
น
หน่ายอุปกรณ์
ณ เงิวันนสดรั
ที่ 31บจากการจํ
ธันวาคมา2559
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้ออาคารและอุปกรณ์
รับเงินปั นผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
หมายเหตุ
สดสุ
สิเงินนทรั
พย์ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
สิกระแสเงิ
นทรัพย์หนมุสดจากกิ
นเวียน จกรรมจัดหาเงิน
ายเงินปั นผล ยบเท่าเงินสด
เงินจ่สดและรายการเที
7
สดสุนชัทว่ ธิคราว
ใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงิเงินนลงทุ
8
ลูเงิกนหนีสดและรายการเที
้การค้ าและลูกหนี ย้อื่นบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 6, 9
สิเงินนค้สดและรายการเที
าคงเหลือ - สุทธิ ยบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
10
สิเงินนทรัสดและรายการเที
พย์หมุนเวียนอื่น ยบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ภาษี มลู ค่าเพิ่มรอเรี ยกคืน
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
อื่นๆ
รายการที
รวมสินทรั่มพิใย์ช่หเงิมุนนสด
เวียน
ปรั
บ
เพิ
ม
่
(ลด)มู
ล
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวกับองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู
้ ถือนหุที้ น่ม(หมายเหตุ
12)
เงินฝากสถาบั
นการเงิ
ีข้อจํากัดในการใช้
11
หนี
้สิ
น
ภาษี
เ
งิ
น
ได้
ร
อตั
ด
บั
ญ
ชี
เ
พิ
ม
่
(ลด)
(หมายเหตุ
19)
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
6, 12
ตั
้งค่
า
เผื
่
อ
หนี
้สงสั
ย
จะสู
ญ
ทั
้งจํ
า
นวนสํ
า
หรั
บ
ดอกเบี
้ยค้
า
งรั
บ
จาก
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน - สุทธิ
6, 13
บริ ษมัททรัทีพ่เกีย์่ยเวข้
งกัน (หมายเหตุ
อสังหาริ
พื่ออการลงทุ
น - สุทธิ 6 และ 13)
14
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
15
สิหมายเหตุ
ทธิการเช่ปาทีระกอบงบการเงิ
่ดิน - สุทธิ นเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้ 16
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หน่ วย : บาท
2558

(40,000,000)
15,800,000
4,658,269
6,423,096
1,161,395
84,580
110,935
(149,138,238) หน่ ว(46,506,480)
ย : บาท
1,514,800
1,029,025
2559
2558
(167,080,589)
(37,782,029)
(29,685,040) 190,268,534
(26,986,400)
47,986,760
(29,685,040)
(26,986,400)
40,000,000
243,304,802
(142,281,774) 332,310,503
161,759,574
508,320,683
190,268,534 396,819,135
28,508,960
47,986,760
15,237,498
259,013
855,108,756
3,701,935

190,268,534
344,565
919,742,737
(8,291,845)

492,200,000
508,000,000
740,387
(1,658,369)
37,369,348
33,652,430
95,423,806
100,000
100,000 51,537,906
51,441,981
250,678,322
121,650,780
3,060,110
3,935,110
2,633,533
6,129,622
837,579,219
724,909,923
1,692,687,975
1,644,652,660
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริ
ไทยไวร์
จํากัด (มหาชน)
บริษษัทัทไทยไวร์
โพรดัโคพรดั
ท์ จำ�กัคดท์(มหาชน)
หมายเหตุ
น
สำ�หรับปีสิ้นสุปดวัระกอบงบการเงิ
นที่ 31 ธันวาคม 2559
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1.

หน่ วย : บาท

ข้ อมูลทั่วไป

1.1 การจดทะเบียน

บริ ษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด (มหาชน) ได้ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัดเมื่อวันที่
10 พฤษภาคม 2528 และได้ จ ดทะเบี ย นเข้ า เป็ นบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยเมื่ อ วั น ที่ 24 ตุ ล าคม 2532 ต่ อ มาบริ ษั ท ฯ ได้
ดําเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 25 เมษายน
2537 โดยมี กลุ่มผู้ถื อหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
2558 คือ กลุ่มบริ ษัทในตระกูลงานทวี ซึ่งมีสดั ส่วนการถือหุ้นประมาณร้ อยละ 28
ของทุนจดทะเบียนที่ชําระเต็มมูลค่าแล้ ว

1.2 สถานประกอบการ

เลขที่ 99/2 หมู่ 8 อาคารศูน ย์ การค้ า เซี ย ร์ รั งสิต ชั้น 7 ถนนพหลโยธิ น อํ า เภอ
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี และ มีโรงงาน 1 แห่ง ตั้งอยู่เลขที่ 4 ถนน ไอ 5 นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

1.3 ธุรกิจหลัก

ผลิตและจําหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง

1.4 การฟื น้ ฟูกิจการ
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2546 บริ ษัทฯ ได้ ยื่นคําร้ องต่อศาลล้ มละลายกลางเพื่อขอให้ ศาลมีคําสัง่ ฟื ้นฟู
กิ จ การและเมื่ อ วัน ที่ 23 มิ ถุน ายน 2546 ศาลล้ ม ละลายกลางได้ มี คํ า สั่ง ให้ ฟื้น ฟูกิ จ การ และเมื่ อ วัน ที่
18 พฤษภาคม 2547 ที่ประชุมเจ้ าหนี ้ (เจ้ าหนี ้สถาบันการเงิน และ เจ้ าหนี ้อื่น) ได้ มีมติพิเศษร้ อยละ 93.95
ยอมรับแผนฟื น้ ฟูกิจการของบริ ษัทฯ ต่อมาในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ศาลมีคําสัง่ ให้ ยกเลิกการฟื น้ ฟู
กิจการ เนื่องจากบริ ษัทฯ ในฐานะผู้บริ หารแผนได้ ดําเนินการตามแผนเป็ นผลสําเร็ จแล้ ว
2.

หลักเกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี ้จัดทําขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและ
แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีที่ประกาศใช้ โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และจัดทําขึ ้นตามหลักการ
บัญ ชี ที่ รั บ รองทั่ว ไปของประเทศไทย และการแสดงรายการในงบการเงิ น ได้ ทํ า ขึน้ เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตาม
ข้อกํ า หนดในประกาศกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ลงวัน ที่ 28 กั น ยายน 2554 ออกตามความภายใต้
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้ พระราชบัญญัติ
วิ ช าชี พ บัญ ชี พ.ศ. 2547 และตามประกาศของสํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์วา่ ด้ วยการจัดทําและนําเสนองบการเงิน
2.2 งบการเงินนี ้ได้ จดั ทําขึ ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิมเว้ นแต่จะได้ เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นใน
นโยบายการบัญชี
2.3 งบการเงินสําหรั บปี ฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษัทใช้ เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
สําหรับปี ฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินภาษาไทยดังกล่าว
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หน่ วย : บาท

2.4 การใช้ ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หาร
ต้ องใช้ การประมาณและตั้งข้ อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่เกี่ยวข้ องกับรายได้
ค่าใช้ จ่าย สินทรั พย์ และหนี ้สิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้น ซึ่งผลที่
เกิดขึ ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้ อสมมติฐานที่ใช้ ในการจัดทํางบการเงินจะได้ รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรั บ
ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้ รับการทบทวนและในอนาคตที่ได้ รับ
ผลกระทบ
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับในปี ปั จจุบนั และที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียด
ดังนี ้

3.1 การปฏิบัตติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
สภาวิชาชีพบัญชีได้ ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึง่ มีผลบังคับใช้ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ ม
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มีดงั นี ้ :มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)

การนําเสนองบการเงิน
สินค้ าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบัญ ชี แ ละ
ข้ อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้ าง
ภาษี เงินได้
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญ ชี สํ า หรั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลและการเปิ ดเผยข้ อ มู ล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ
ต้ นทุนการกู้ยืม
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
14
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หน่ วย : บาท

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 41

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วมและการร่วมค้ า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
กําไรต่อหุ้น
งบการเงินระหว่างกาล
การด้ อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี ้สิน หนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ ้น
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)

การจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่วมการงาน
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุตธิ รรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558)

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเกี่ยวข้ องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิง่ จูงใจที่ให้ แก่ผ้ เู ช่า
ภาษี เงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี ของกิจการหรื อของ
ผู้ถือหุ้น
การประเมินเนื ้อหาสัญญาเช่าที่ทําขึ ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้ อมูลของข้ อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้ นทุนเว็บไซต์
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บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่ วย : บาท

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
การเปลี่ยนแปลงในหนีส้ ินที่เกิดขึ ้นจากการรื อ้ ถอน การบูรณะ และ
หนี ้สินที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)
การประเมินว่าข้ อตกลงประกอบด้ วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)
สิทธิ ในส่วนได้ เสียจากกองทุนรื อ้ ถอน การบูรณะ และการปรั บปรุ ง
สภาพแวดล้ อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)
การปรับปรุงย้ อนหลังภายใต้ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง
2558) เรื่ อ ง การรายงานทางการเงิ น ในสภาพเศรษฐกิ จ ที่ เ งิ น เฟ้ อ
รุนแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
งบการเงินระหว่างกาลและการด้ อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
ข้ อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้ า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558)
ข้ อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้ อกําหนดเงินทุนขั ้นตํ่า
และปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี ้ สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
19 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)
สัญญาสําหรับการก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)
การจ่ายสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่เงินสดให้ เจ้ าของ
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้ า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)
ต้ นทุนการเปิ ดหน้ าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21
เงินที่นําส่งรัฐ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้ างต้ นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินนี ้
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ท่ ยี ังไม่ มีผลบังคับใช้
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ตามข้ อ 3.1 สภาวิชาชีพบัญชีได้
ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 บริ ษัทฯ ไม่มีแผนที่จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ ก่อน
วันถือปฏิบตั ิ ดังนี ้ :มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)

การนําเสนองบการเงิน
สินค้ าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบัญ ชี แ ละ
ข้ อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้ าง
16
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บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)

หน่ วย : บาท

ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559)

ภาษี เงินได้
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญ ชี สํ า หรั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลและการเปิ ดเผยข้ อ มู ล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ
ต้ นทุนการกู้ยืม
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วมและการร่วมค้ า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
กําไรต่อหุ้น
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้ อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี ้สิน หนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ ้น
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)

การจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่วมการงาน
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุตธิ รรม

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)
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บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559)

หน่ วย : บาท
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิง่ จูงใจที่ให้ แก่ผ้ เู ช่า
ภาษี เงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี ของกิจการหรื อของ
ผู้ถือหุ้น
การประเมินเนื ้อหาสัญญาเช่าที่ทําขึ ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้ อมูลของข้ อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้ นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 21

การเปลี่ยนแปลงในหนีส้ ินที่เกิดขึ ้นจากการรื อ้ ถอน การบูรณะ และ
หนี ้สินที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้ อตกลงประกอบด้ วยสัญญาเช่าหรื อไม่
สิทธิ ในส่วนได้ เสียจากกองทุนรื อ้ ถอน การบูรณะ และการปรั บปรุ ง
สภาพแวดล้ อม
การปรับปรุงย้ อนหลังภายใต้ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง
2558) เรื่ อ ง การรายงานทางการเงิ น ในสภาพเศรษฐกิ จ ที่ เ งิ น เฟ้ อ
รุนแรง
การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้ อยค่า
ข้ อตกลงสัมปทานบริ การ
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้ า
ข้ อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้ อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่า
และปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี ้ สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
19 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
สัญญาสําหรับการก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้ เจ้ าของ
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้ า
ต้ นทุนการเปิ ดหน้ าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
เงินที่นําส่งรัฐ

มาตรฐานการบัญชีไทย
ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)

การบัญชีสําหรับการปรับโครงสร้ างหนี ้ที่มีปัญหา
การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี ้และตราสารทุน
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน
18
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หน่ วย : บาท
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสําหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน
และหนี ้สินทางการเงิน
แนวปฏิ บัติทางการบัญชี สําหรั บธุรกิ จประกันภัยในการกํ าหนดให้
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ นเป็ นเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ แสดงมูล ค่า ด้ ว ย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ ได้ ประเมินแล้ วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้ างต้ นจะไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินสําหรับปี ที่เริ่ มใช้ มาตรฐานดังกล่าว
4.

นโยบายการบัญชีท่ สี าํ คัญ

4.1 การขายสินค้ า
รายได้ จ ากการขายจะรั บ รู้ ในงบกํ า ไรขาดทุน เบ็ ด เสร็ จ เมื่ อ ได้ โ อนความเสี่ ย งและผลตอบแทนที่ เ ป็ น
สาระสําคัญของความเป็ นเจ้ าของสินค้ าที่มีนยั สําคัญไปให้ กบั ผู้ซื ้อแล้ ว และจะไม่รับรู้ รายได้ ถ้าฝ่ ายบริ หาร
ยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสินค้ าที่ขายไปแล้ วนั้นหรื อมีความไม่แน่นอนที่มีนยั สําคัญในการได้ รับประโยชน์
จากรายการบัญชีนั้น หรื อ ไม่อาจวัดมูลค่าของจํานวนรายได้ และต้ นทุนที่เกิดขึ ้นได้ อย่างน่าเชื่อถือ หรื อ มี
ความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างแน่นอนที่จะต้ องรับคืนสินค้ า
รายได้ จากการขายแสดงมู ล ค่ า ตามราคาในใบกํ า กั บ สิ น ค้ าหลั ง จากหั ก ส่ ว นลดแล้ วโดยไม่ ร วม
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม
4.2 ดอกเบี ้ยรับ
ดอกเบี ้ยรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตามเกณฑ์คงค้ าง
4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรี ยก และ เงินลงทุนระยะ
สั้นที่มี สภาพคล่องสูง ซึ่งมี กําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิ น 3 เดือนนับจากวันที่ ได้ มาและไม่มี
ข้ อจํากัดในการเบิกใช้
4.4 ลูกหนี ้การค้ าและค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ลูก หนี ก้ ารค้ า แสดงตามมูล ค่า สุท ธิ ที่จ ะได้ รั บ บริ ษัท ฯ บัน ทึกค่า เผื่ อ หนี ส้ งสัย จะสูญ สํา หรั บ ผลขาดทุน
โดยประมาณที่ อ าจเกิ ด ขึน้ จากการเก็ บ เงิ น จากลูก หนี ไ้ ม่ ไ ด้ การประมาณการดัง กล่า วพิ จ ารณาจาก
ประสบการณ์ ในการเก็บเงินในอดีต และตามสถานะปั จจุบนั ของลูกหนีค้ งค้ าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน
4.5 สินค้ าคงเหลือ
สินค้ าคงเหลื อแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิ ที่คาดว่าจะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะตํ่ ากว่า โดยวิ ธี
ดังต่อไปนี ้ :19
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สินค้ าสําเร็ จรูป และงานระหว่างทํา
- ตีราคาตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก
วัตถุดบิ อะไหล่ และวัสดุสิ ้นเปลือง
- ตีราคาตามราคาทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่
ต้ นทุนสินค้ าประกอบด้ วยต้ นทุนที่ซื ้อ ต้ นทุนในการดัดแปลงและต้ นทุนอื่นเพื่อให้ สินค้ าอยู่ในสถานที่และ
สภาพปั จจุบนั ในกรณีของสินค้ าสําเร็ จรู ปและสินค้ าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้ นทุนสินค้ ารวมการปั นส่วน
ของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุทธิที่จะได้ รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้ จากการดําเนินธุรกิจปกติหกั ด้ วยค่าใช้ จ่ายที่จําเป็ น
ในการขาย
บริ ษัทฯ ตั้งค่าเผื่อสินค้ าล้ าสมัย เคลื่อนไหวช้ า หรื อเสื่อมคุณภาพโดยพิจารณาจากรายการสินค้ าคงเหลือ
ณ วันสิ ้นปี
4.6 เงินลงทุน
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย เป็ นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงในราคายุติธรรม หลักทรัพย์
เผื่อขายมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการลงทุนระยะยาว บริ ษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์
ดังกล่าวเป็ นรายการแยกต่างหากในส่วนของงบกํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจนกระทั่งจําหน่ายหลักทรั พย์
ดังกล่าวออกไป จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้ องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผื่อการด้ อยค่า (ถ้ ามี)
มูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื ้อหลังสุด ณ สิ ้นวันทําการ
สุดท้ ายของปี ของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่า
สินทรัพย์สทุ ธิ
บริ ษัทฯ ใช้ วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักในการคํานวณต้ นทุนของเงินลงทุน
4.7 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสม
(ถ้ ามี)
ต้ นทุนของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้ วย ราคาซื ้อ และรายจ่ายโดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการ
จัดหาสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ คํานวณโดยวิธีเส้ นตรงตามเกณฑ์อายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้
ดังนี ้
อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และสิง่ ปลูกสร้ างอื่น
30 - 50 ปี
ที่ดนิ
ไม่คดิ ค่าเสื่อมราคา
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4.8 อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์
(ถ้ ามี)
ต้ นทุนของอาคารและอุปกรณ์ประกอบด้ วยราคาซื ้อและรายจ่ายโดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์
ส่ว นประกอบของรายการอุป กรณ์ แ ต่ ล ะรายการที่ มี อ ายุก ารให้ ป ระโยชน์ ไ ม่ เ ท่ า กัน ต้ อ งบัน ทึก แต่ ล ะ
ส่วนประกอบที่มีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้ รับจากการจําหน่ายกับ
มูลค่าตามบัญชีของอุปกรณ์ โดยรับรู้สทุ ธิเป็ นรายได้ หรื อค่าใช้ จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน
ต้ นทุนที่เกิดขึ ้นภายหลัง
ต้ นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้ สว่ นหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการอุปกรณ์ ถ้ ามีความ
เป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ที่บริ ษัทฯ จะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัด
มูลค่าต้ นทุนของรายการนันได้
้ อย่างน่าเชื่อถือ ชิ ้นส่วนที่ถกู เปลี่ยนแทนและถูกตัดจําหน่ายตามมูลค่าตาม
บัญชี ต้ นทุนที่เกิดขึ ้นในการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ที่เกิดขึ ้นเป็ นประจําจะรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ ้น
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ คํานวณโดยวิธีเส้ นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้
งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้ งานของสินทรัพย์แสดงได้ ดงั นี ้
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
15 – 50 ปี
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
5 – 15 ปี
5 – 10 ปี
อุปกรณ์ เครื่ องตกแต่ง และเครื่ องใช้ สํานักงาน
ยานพาหนะ
5 – 7 ปี
บริ ษัทฯ ไม่คดิ ค่าเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างติดตั้ง
บริ ษัทฯ ทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ ทุกสิ ้นรอบปี บัญชี และหากคาดว่ามูลค่า
คงเหลือและอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์แตกต่างไปจากที่ประมาณไว้ บริ ษัทฯ ถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ ้นนั ้นเป็ นการเปลี่ยนแปลงประมาณการบัญชี
4.9 สิทธิการเช่าและค่าตัดจําหน่าย
สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม ค่าตัดจําหน่ายของสิทธิการเช่าคํานวณจากราคา
ทุน โดยใช้ วิธีเส้ นตรงเป็ นระยะเวลา 24 ปี
ค่าตัดจําหน่ายบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
4.10 การด้ อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริ ษัทฯ ได้ รับการทบทวน ณ วันสิ ้นปี ว่า มีข้อบ่งชี ้เรื่ องการด้ อยค่าหรื อไม่ ใน
กรณีที่มีข้อบ่งชี ้จะทําการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้ รับคืน
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บริ ษัทฯ จะบันทึกการรับรู้ ขาดทุนจากการด้ อยค่าเมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรื อมูลค่าตามบัญชีของ
หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน ขาดทุนจากการด้ อยค่าบันทึกในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
การคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน หมายถึง ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์ หรื อ มูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์ แล้ วแต่มลู ค่า
ใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้ รับในอนาคตจะคิดลด
เป็ นมูลค่าปั จจุบันโดยใช้ อัตราคิดลดก่อนคํานึงถึงภาษี เงินได้ เพื่อให้ สะท้ อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ ในตลาด
ปั จจุบนั ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สําหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรับ ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็ นหน่วยงานแยกเป็ นอิสระจากสินทรัพย์อื่นจะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนให้ สอดคล้ องกับ
หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดเงินสดที่สนิ ทรัพย์นั้นมีความเกี่ยวข้ องด้ วย
การกลับรายการด้ อยค่าสินทรัพย์
บริ ษัทฯ จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้ อยค่า หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ ในการคํานวณ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน
บริ ษัทฯ จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้ อยค่าเพื่อให้ มลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เพิ่มขึ ้นได้ ไม่เกินกว่า
มูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคา เสมือนหนึ่งว่าไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้ อยค่ามาก่อน
รายการกลับรายการขาดทุนจากการด้ อยค่าจะบันทึกเป็ นรายได้ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
4.11 รายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศ
บริ ษั ท ฯ แปลงค่า รายการบัญ ชี ใ นสกุล เงิ น ตราต่า งประเทศที่ เ กิ ด ขึน้ ระหว่ า งปี เป็ นเงิ น บาทตามอัต รา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และแสดงค่าสินทรัพย์และหนี ้สินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึง่ คงเหลือ ณ
วันที่ตามงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็ นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนอ้ างอิงที่กําหนดโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ณ วันนั้น บริ ษัทฯ รับรู้กําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งที่เกิดจากการชําระเงินและการ
แปลงค่าในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้ องกันกับบริ ษัทฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิ จการที่มีอํานาจควบคุม บริ ษัทฯ หรื อถูก
ควบคุมโดยบริ ษัทฯ ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม หรื ออยูภ่ ายใต้ การควบคุมเดียวกันกับบริ ษัทฯ
นอกจากนี บ้ ุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้ องกั นยังหมายรวมถึ งบริ ษั ทร่ วมและบุคคลซึ่ งมี อิ ทธิ พลอย่ างเป็ น
สาระสําคัญกับบริ ษัทฯ ผู้บริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษัทฯ ที่ มีอํานาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
4.13 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษัทฯ รั บรู้ เงินเดือน ค่าจ้ าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่ อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
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โครงการสมทบเงิน
บริ ษัทฯ และพนักงานได้ ร่วมกันจัดตังกองทุ
้
นสํารองเลี ้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้ วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและ
เงินที่บริ ษัทฯ จ่ายสมทบให้ เป็ นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพได้ แยกออกจากสินทรัพย์ของ
บริ ษัทฯ เงินที่บริ ษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริ ษัทฯ มีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้ แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตาม
โครงการเงินบําเหน็จหลังออกจากงาน ซึ่งบริ ษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษัทฯ คํานวณหนีส้ ินตามโครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้ วิธีคิดลด แต่ละ
หน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ ทําการประเมินภาระ
ผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และรับรู้คา่ ใช้ จ่ายของผลประโยชน์พนักงานใน
กําไรหรื อขาดทุน
4.14 ประมาณการหนี ้สิน
บริ ษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี ้สินไว้ ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึง่ เป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้ เกิดขึ ้น
แล้ ว และมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่นอนว่าบริ ษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื ้องภาระ
ผูกพันนั้น และบริ ษัทฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้ อย่างน่าเชื่อถือ
4.15 สัญญาเช่าดําเนินงาน
สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็ นเจ้ าของสินทรัพย์ยงั คงอยู่กับผู้ให้ เช่าบันทึก
เป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึน้ จากสัญญาเช่าดังกล่าวรั บรู้ เป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกํ าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จตามอายุของสัญญาเช่า
4.16 ภาษี เงินได้
ภาษี เงินได้ ประกอบด้ วยภาษี เงินได้ ปัจจุบนั และภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
 ภาษี เงินได้ ปัจจุบนั
ภาษี เงินได้ ปัจจุบนั ของบริ ษัทฯ คํานวณจากกําไรทางบัญชี ปรับปรุงด้ วยรายได้ และรายจ่ายอื่นบางรายการที่
ได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้ หรื อเป็ นรายจ่ายที่ต้องห้ ามในการคํานวณภาษี เงินได้
 ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษัทฯ บันทึกภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี ้สิน
ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษี ของสินทรัพย์และหนี ้สินที่เกี่ยวข้ องนั้น โดยใช้ อตั ราภาษี ที่มีผลบังคับ
ใช้ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน
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บริ ษัทฯ รับรู้ หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี ทุกรายการ แต่ไม่ได้ รับรู้
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้ หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษี ที่ยงั ไม่ได้
ใช้ ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ยงั ไม่ได้ ใช้ นั้น เนื่องจากมีความไม่แน่นอนที่บริ ษัทฯ จะมีกําไรทางภาษี
เพียงพอต่อการนําสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีทงหมดหรื
ั้
อบางส่วนมาใช้ ประโยชน์
บริ ษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีทกุ สิ ้นรอบระยะเวลารายงานและจะ
ทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว
บริ ษัทฯ จะบันทึกภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษี ที่เกิดขึ ้นเกี่ยวข้ องกับรายการ
ที่ได้ บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
4.17 เครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพื่อเก็งกําไรหรื อการค้ า
นโยบายการบัญชีสําหรั บการบันทึกและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี ้สินทางการเงินได้
เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุ 29
4.18 การวัดมูลค่ายุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้ รับจากจากการขายสินทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้ องจ่ายเพื่อ
โอนหนี ้สินให้ ผ้ อู ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมใน
ตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษัทฯ ใช้ ราคาเสนอซื ้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรั พย์ และหนี ส้ ินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ ยวข้ องกํ าหนดให้ ต้องวัดมูลค่าด้ วยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเว้ นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรื อหนี ้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สามารถหาราคาเสนอซื ้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ เทคนิค
การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ ที่เกี่ยวข้ องกับ
สินทรัพย์หรื อหนี ้สินที่จะวัดมูลค่ายุตธิ รรมนั้นให้ มากที่สดุ
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้ วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี ้สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็ น 3 ระดับตามประเภทของข้ อมูลที่นํามาใช้ ในการวัดมูลค่ายุตธิ รรม ดังนี ้
ระดับ 1 ใช้ ข้อมูลราคาเสนอซื ้อขายของสินทรัพย์หรื อหนี ้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ ของสินทรัพย์หรื อหนี ้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้ อมูลทางตรงหรื อทางอ้ อม
ระดับ 3 ใช้ ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้ อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ ้น
ทุกวันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษัทฯ จะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของ
มูลค่ายุตธิ รรมสําหรับสินทรัพย์และหนี ้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ ้นประจํา
4.19 กําไรต่อหุ้นขั้นพื ้นฐาน
กําไรต่อหุ้นขั้นพื ้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิด้วยจํานวนหุ้นสามัญที่มีอยู่ ณ วันสิ ้นปี ในกรณีที่มีการ
เพิ่มทุนจะคํานวณจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักตามระยะเวลาที่ได้ รับชําระค่าหุ้นเพิ่มทุน
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5.

หน่ วย : บาท

ประมาณการทางบัญชีท่ สี าํ คัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้ องใช้ ดลุ ยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่ อ งที่ มี ค วามไม่ แ น่ น อนเสมอ การใช้ ดุล ยพิ นิ จ และการประมาณการดัง กล่ า วนี ส้ ่ ง
ผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้ อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่
เกิดขึ ้นจริ งจึงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ ดลุ ยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่
สําคัญได้ แก่ :

ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี ้
บริ ษัทฯ พิจารณาค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของลูกหนี ้เพื่อให้ สะท้ อนถึงการด้ อยค่าลงของลูกหนี ้การค้ าซึ่ง
เกี่ยวพันกับประมาณการผลขาดทุนอันเป็ นผลมาจากการที่ลกู ค้ าไม่มีความสามารถในการชําระหนี ้ ฝ่ าย
บริ หารได้ ใช้ ดลุ ยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นจากลูกหนี ้แต่ละราย โดยใช้ การ
วิเคราะห์สถานะของลูกหนีร้ ายตัว ประสบการณ์ การเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายุลกู หนี ้และการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั อย่างไรก็ตาม การใช้ ประมาณการและข้ อสมมติฐานที่
แตกต่างกันอาจมีผลต่อจํานวนค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ ดังนั้นการปรับปรุ งค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญอาจมี
ขึ ้นได้ ในอนาคต



ค่ าเผื่อการลดมูลค่ าของสินค้ าคงเหลือ
บริ ษัทฯ พิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือเพื่อให้ สะท้ อนถึงมูลค่าที่แท้ จริ งที่คาดว่าจะ
ได้ รับจากการขายหรื อประโยชน์ที่จะได้ รับจากการใช้ การประมาณการมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับดังกล่าวทาง
ฝ่ ายบริ หารได้ พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรื อต้ นทุน ที่ เกี่ ยวข้ องโดยตรงกับเหตุการณ์
ภายหลังวันที่ในงบการเงิน ซึ่งยืนยันว่าสถานการณ์นั้นปรากฏอยู่แล้ ว ณ วันที่ในงบการเงิน หรื อ เมื่อมี
หลักฐานหรื อข้ อบ่งชี ้ที่ชดั เจนว่าต้ นทุนของสินค้ าคงเหลือนันสู
้ งกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้ รับ อย่างไรก็ตาม
ฝ่ ายบริ หารจะทําการทบทวนและประเมินมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับใหม่ เมื่อสถานการณ์ที่ทําให้ มีการปรับลด
สินค้ าคงเหลือตํ่ากว่าราคาทุนหมดไป หรื อ เมื่ อมี หลักฐานชัดเจนว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับเพิ่มขึน้
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ



ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของเงินลงทุนในหลักทรั พย์
บริ ษัทฯ พิจารณาค่าเผื่อการด้ อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนทัว่ ไป เมื่อพบว่า
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวลดลงอย่างมี สาระสําคัญ ซึ่งความมี สาระสําคัญนั้นขึน้ อยู่กับ
ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร



อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่อมราคา
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผู้ประมาณการอายุการใช้ งานและมูลค่าซากสําหรับอาคารและอุปกรณ์ของบริ ษัทฯ โดย
ฝ่ ายบริ หารจะมีการทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้ งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการ
ประมาณการในงวดก่อน หรื อมีการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรื อไม่ได้ ใช้ งานโดยการขายหรื อ
เลิกใช้
25
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6.

หน่ วย : บาท



ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี ส้ ินตามโครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึน้ ตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่งต้ อ งอาศัยข้ อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึน้
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้ น



สัญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษัทฯ ได้ เข้ าทําสัญญาเช่าที่ดนิ อาคารสํานักงาน โกดังสินค้ า และยานพาหนะ ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ พิจารณา
และประเมินขอบเขตของความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ผ้ เู ป็ นเจ้ าของพึงได้ รับจากสินทรัพย์ที่เช่าตาม
สัญญาแล้ วพบว่าความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรื อเกื อบทั้งหมดเป็ นของผู้ให้ เช่า สัญญาเช่า
ดังกล่าวจัดเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน



มูลค่ ายุตธิ รรมของเครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษัทฯ บันทึกบัญชีด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งการวัดมูลค่ายุติธรรมแบ่งตามการจัดลําดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรม โดยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี ้สินทางการเงินอื่นส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น ฝ่ าย
บริ หารของบริ ษัทฯ เชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์ทางการเงินและหนีส้ ินทางการเงินดังกล่าวไม่
แตกต่างอย่างเป็ นสาระสําคัญกับราคาตามบัญชี

รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ ้นกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน โดยมีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน หรื อ มีกรรมการร่ วมกัน
ดังนั ้นงบการเงินนี ้จึงแสดงรวมถึงผลของรายการดังกล่าวตามมูลฐานที่ได้ ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษัทฯ กับ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน มีรายละเอียดดังนี ้
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัท ทักษิณ คอนกรี ต จํากัด
(มหาชน)

*บริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน)

ประเภทกิจการ
 ผลิตและจําหน่าย

ผลิตภัณฑ์คอนกรี ตอัดแรง

ลักษณะความสัมพันธ์
ณ 31 ธันวาคม 2559

ลักษณะความสัมพันธ์
ณ 31 ธันวาคม 2558

เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน

เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน

ร้ อยละ 10 และ

ร้ อยละ 10 และ

มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมการ

มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมการ

ร่วมกัน

ร่วมกัน

 ผลิตและจําหน่าย

-

-

แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

(เดิมชื่อ บริ ษัท เซอร์ คิทอีเลคโทร
นิคส์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน))
บริ ษัท ไทยลาวลิกไนท์ จํากัด

 เหมืองแร่ ถ่านหิน

มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมการ

มีผ้ ถู ือหุ้นร่วมกัน

ร่วมกัน
บริ ษัท เซ็นจูรี่อิเลคโทรนิคส์

 ประกอบแผงวงจร

แอนด์ ซิสเต็มส์ จํากัด

อิเล็กทรอนิกส์

มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมการ

มีผ้ ถู ือหุ้นร่วมกัน

ร่วมกัน
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หน่ วย : บาท

*บริ ษัท เซอร์ คิทอี เลคโทรนิ คส์ อิ นดัสตรี ส์ จํ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิ จผลิตและจํ าหน่ายแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ในปี 2558 บริ ษัท เซอร์ คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน) มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ างผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริ หาร และได้ ตดั สินใจหยุดการดําเนินธุรกิจเดิมเพื่อดําเนินธุรกิจใหม่คือ
บริ หารหนี ้ด้ อยคุณภาพและบริ การติดตามหนี ้สิน พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริ ษัทเป็ น บริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์
ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ส่งผลให้ บริ ษัทดังกล่าวไม่ได้ เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ อีกต่อไปนับตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2558 เป็ นต้ นไป
นโยบายการกําหนดราคาของบริ ษัทที่เกี่ยวกับรายการค้ ากับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน มีดงั นี ้
 การขายสินค้ า
สินค้ าที่ขายให้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกันเป็ นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติเช่นเดียวกับรายการขายสินค้ า
ให้ กบั กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
 การซือ้ สินทรั พย์ ถาวร
สินทรัพย์ถาวรที่ซื ้อจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกันเป็ นไปตามราคาที่ตกลงร่วมกัน
 เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่ กจิ การที่เกี่ยวข้ องกันและอัตราดอกเบีย้
บริ ษัทฯ ให้ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันกู้ยืมเงินโดยมีการคิดดอกเบี ้ยในอัตราเทียบเท่ากับอัตราที่บริ ษัทฯ กู้ยืม
จากสถาบันการเงินบวกร้ อยละ 0.50 ต่อปี
ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี ้ :หมายเหตุ
2559
2558
ประเภทรายการ/บริษัท
ลูกหนี ้การค้ า
- บริ ษัท ทักษิณ คอนกรี ต จํากัด (มหาชน)
18,757,479
20,655,277
9
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
31,848,575
28,823,850
12
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวและดอกเบี ้ยค้ างรับ
1,547,010,564 1,451,586,758
13
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
(1,546,910,564) (1,451,486,758)
13
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รายการค้ ากับกิจการที่เกี่ยวข้ องกันมีดงั นี ้ :ประเภทรายการ/บริษัท
ขายสินค้ า
- บริ ษัท ทักษิณ คอนกรี ต จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี ้ยรับ
หนี ้สงสัยจะสูญ
ค่าตอบแทนกรรมการ

สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
หมายเหตุ
2559
2558
78,424,597

90,254,715

13

95,423,806

-

13
24, 25

(95,423,806)
2,955,000

2,830,000

ซื ้อสินทรัพย์ถาวร
-

800,000

2559
140,116
40,845,590
7,001,054
47,986,760

2558
335,584
109,931,900
80,001,050
190,268,534

- บมจ. เซอร์ คทิ อีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรี ส์
7.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินลงทุนระยะสันที
้ ่มีสภาพคล่องสูง
รวม

8.

เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชัว่ คราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี ้ :31 ธันวาคม 2559

ใบรับเงินฝากประจํา
รวม

31 ธันวาคม 2558

อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละ)

อายุ

จํานวนเงิน

อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละ)

อายุ

1.50 ต่อปี

6 เดือน

40,000,000

-

-

จํานวนเงิน

40,000,000

-
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บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
9.

หน่ วย : บาท

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ ืน
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี ้ :2559

2558

279,222,337
18,757,479

351,062,283
20,655,277

297,979,816
(59,602,524)

371,717,560
(59,602,524)

238,377,292

312,115,036

ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า

1,745,670

1,969,490

ดอกเบี ้ยค้ างรับ

795,657
2,386,183

711,359
17,514,618

4,927,510

20,195,467

243,304,802

332,310,503

ลูกหนี ้การค้ า
ลูกหนี ้การค้ า - บุคคลภายนอก
ลูกหนี ้การค้ า - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี ้การค้ า - สุทธิ
ลูกหนี ้อื่น

เงินทดรองจ่าย
รวมลูกหนี ้อื่น
รวมลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ ืน

ลูกหนี ้การค้ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงแยกตามอายุหนี ้ที่ค้างชําระได้ ดงั นี ้ :ลูกหนีก้ ารค้ า - บุคคลภายนอก :ยังไม่ครบกําหนดชําระ

2559

2558

176,503,575

222,570,958

47,587,360

69,086,205

ครบกําหนดชําระ (เกินกว่าระยะเวลาการให้ สนิ เชื่อ)
- ไม่เกิน 3 เดือน
- มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน

-

4,123,718

55,131,402

701,224
54,580,178

หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

279,222,337
(59,602,524)

351,062,283
(59,602,524)

สุทธิ

219,619,813

291,459,759

- มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน
- มากกว่า 12 เดือน
รวม

29
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บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่ วย : บาท

ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน :ยังไม่ครบกําหนดชําระ

2559
18,757,479

2558
20,655,277

รวม

18,757,479

20,655,277

ระยะเวลาปกติการให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้การค้ า - กิจการที่เกี่ยวข้ องกันของบริ ษัทฯ คือ 90 วัน
10. สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี ้ :2559

2558

สินค้ าสําเร็ จรูป

93,173,384

112,735,675

งานระหว่างทํา

13,430,852

15,014,443

382,300,360

215,188,658

56,541,336
-

51,621,101
39,384,507

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้ าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้ า

545,445,932
(37,125,249)

433,944,384
(37,125,249)

สุทธิ

508,320,683

396,819,135

วัตถุดบิ
อะไหล่และวัสดุสิ ้นเปลือง
สินค้ าระหว่างทาง
รวม
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บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่ วย : บาท

11. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจํากัดในการใช้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษัทฯ ได้ นําเงินฝากประจําวางเป็ นหลักทรัพย์คํ ้าประกันวงเงิน
สินเชื่อต่อสถาบันการเงินหลายแห่งโดยมีรายละเอียดดังนี ้ :31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละ)

เงินฝากประจํา 0.55 - 1.10 ต่อปี

อายุ

3 และ 12 เดือน

31 ธันวาคม 2558
จํานวนเงิน

อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละ)

492,200,000 0.75 - 2.109 ต่อปี

อายุ

จํานวนเงิน

3 เดือน

508,000,000

492,200,000

รวม

508,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษัทฯ ใช้ เงินฝากธนาคารจํานวน 492.20 ล้ านบาท และ จํานวน
508 ล้ านบาท ตามลําดับ เป็ นหลักทรัพย์คํ ้าประกันวงเงินสินเชื่อต่อธนาคารเพื่อออกหนังสือคํ ้าประกันเพื่อ
ใช้ ในการดําเนินงานตามปกติของบริ ษัทฯ (หมายเหตุ 30.1) และวงเงินสินเชื่อทรัสต์รีซีทและเลตเตอร์ ออฟ
เครดิตสําหรับการสัง่ ซื ้อวัตถุดบิ และเครื่ องจักร (หมายเหตุ 30.2)
12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี ้ :31 ธันวาคม 2559
หลักทรัพย์ เผื่อขาย :-

กําไร/(ขาดทุน)

กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

ประเภทกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริ ษัท ทักษิ ณ

ผลิตและจําหน่าย

เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

คอนกรี ต จํากัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์

ในสัดส่วนร้ อยละ 10

(ราคาทุนเดิม 14,182,567 บาท)

คอนกรี ตอัดแรง

มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมการ

ราคาทุน

มูลค่ ายุตธิ รรม

ที่ยังไม่ เกิดขึน้

2,064,407

31,848,575

29,784,168

2,000,000

470,060

(1,529,940)

457,000

4,055,875

3,598,875

รวม

2,457,000

4,525,935

2,068,935

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย

4,521,407

36,374,510

31,853,103

บางท่านร่ วมกัน
เงินลงทุนในกิจการอื่น :กองทุนเปิ ดนครหลวงไทยสอง
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
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บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่ วย : บาท
31 ธันวาคม 2559

เงินลงทุนทั่วไป :เงินลงทุนในกิจการอื่น :-

ประเภทกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริ ษัท แสงสยามอินดัสเตรี ยล ผลิตและจําหน่าย
จํากัด

ราคาตามบัญชี

มูลค่าสุทธิ

ค่าเผื่อการด้ อยค่า

-

เสาเข็มคอนกรี ต
อัดแรง

* บริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอ

ผลิตและจําหน่าย

เรชัน่ จํากัด (มหาชน)

แผงวงจร

(เดิมชื่อ บริ ษัท เซอร์ คิทอีเลค

อิเล็กทรอนิกส์

โทรนิคส์ อินดัสตรี ส์ จํากัด

(หมายเหตุ 6)

14,253,991

994,838

(13,259,153)

-

(มหาชน)) (หมายเหตุ 6)
155,033

(ราคาทุน 842,570 บาท)

-

รวมเงินลงทุนทั่วไป

14,409,024

994,838

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

18,930,431

37,369,348

(155,033)
(13,414,186)

31 ธันวาคม 2558
หลักทรัพย์ เผื่อขาย :-

กําไร/(ขาดทุน)

กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

ประเภทกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริ ษัท ทักษิ ณ

ผลิตและจําหน่าย เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

คอนกรี ต จํากัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์

ในสัดส่วนร้ อยละ 10

(ราคาทุนเดิม 14,182,567 บาท)

คอนกรี ตอัดแรง

มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมการ

ราคาทุน

มูลค่ ายุตธิ รรม

ที่ยังไม่ เกิดขึน้

2,064,407

28,823,850

26,759,443

2,000,000

409,800

(1,590,200)

457,000

3,438,925

2,981,925

รวม

2,457,000

3,848,725

1,391,725

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย

4,521,407

32,672,575

28,151,168

บางท่านร่ วมกัน
เงินลงทุนในกิจการอื่น :กองทุนเปิ ดนครหลวงไทยสอง
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
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บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เงินลงทุนทั่วไป :เงินลงทุนในกิจการอื่น :-

ประเภทกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริ ษัท แสงสยามอินดัสเตรี ยล ผลิตและจําหน่าย
จํากัด

หน่ วย : บาท
ราคาตามบัญชี

มูลค่าสุทธิ

ค่าเผื่อการด้ อยค่า

-

เสาเข็มคอนกรี ต
อัดแรง

* บริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอ

ผลิตและจําหน่าย

เรชัน่ จํากัด (มหาชน)

แผงวงจร

(เดิมชื่อ บริ ษัท เซอร์ คิทอีเลค

อิเล็กทรอนิกส์

โทรนิคส์ อินดัสตรี ส์ จํากัด

(หมายเหตุ 6)

14,253,991

979,855

(13,274,136)

-

(มหาชน)) (หมายเหตุ 6)
(ราคาทุน 842,570 บาท)

155,033

-

รวมเงินลงทุนทั่วไป

14,409,024

979,855

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

18,930,431

33,652,430

(155,033)
(13,429,169)

* ในเดือนกรกฎาคม 2549 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ ตงข้
ั ้ อกล่าวหาผู้บริ หาร

ของ บริ ษัท เซอร์ คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน) ว่าได้ กระทําการที่อาจเข้ าข่ายเป็ นการปฏิบตั ิฝ่าฝื น
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ดังนัน้ บริ ษัทฯจึงโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนดังกล่าว
จากหลักทรัพย์เผื่อขายระยะยาวไปเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไประยะยาวเนื่องจากมีความเสี่ยงที่เงินลงทุนดังกล่าวอาจถูก
เพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ ปรับกลับบัญชีทกุ บัญชีที่เกี่ยวข้ อง และตังค่
้ า
เผื่อการด้ อยค่าทังจํ
้ านวนในไตรมาสที่ 2 ปี 2549

การวัด มูล ค่า ยุติธ รรมของเงิ นลงทุน ในหลัก ทรั พ ย์ เ ผื่ อ ขายประเภทหุ้น ทุน ถูก จัด ลํ า ดับ ชั้น การวัด มูล ค่า
ยุติ ธ รรม อยู่ใ นระดับ ที่ 1 คํ า นวณโดยราคาเสนอซื อ้ ล่ า สุด ณ สิ น้ วัน ทํ า การสุด ท้ า ยของปี ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเงินลงทุนในกองทุนรวมถูกจัดลําดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่
2 คํานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิที่ประกาศจากบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ณ วันที่วดั ค่าเงินลงทุน
สําหรับหุ้นสามัญบริ ษัท แสงสยามอินดัสเตรี ยล จํากัด จํานวน 14.25 ล้ านบาท เป็ นเงินลงทุนจากการรับ
ชําระหนี ้จากลูกหนี ้ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 3 ของทุนที่ออกและชําระแล้ ว บริ ษัทฯ วัดมูลค่าโดยพิจารณา
จากงบการเงินล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบแล้ ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษัทฯ ได้ ตงค่
ั้ า
เผื่อการด้ อยค่าเป็ นจํานวนรวม 13.26 ล้ านบาท และ 13.27 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยได้ บนั ทึกปรับกลับ
บัญชีคา่ เผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์จํานวน 0.01 ล้ านบาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559 และบันทึกค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์จํานวน 0.22 ล้ านบาท ในงบกํ าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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13. เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่ กจิ การที่เกี่ยวข้ องกัน - สุทธิ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี ้ :เงินให้ ก้ ยู ืม

ประเภทกิจการ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

บริ ษัท ไทยลาวลิกไนท์ จํากัด

เหมืองแร่ ถ่านหิน

มีผ้ ถู ือหุ้นร่ วมกัน

380,790,078

380,790,078

บริ ษัท เซ็นจูรี่อิเลคโทรนิคส์

ประกอบแผงวงจร
มีผ้ ถู ือหุ้นร่ วมกัน

312,490,055

312,490,055

693,280,133

693,280,133

บริ ษัท ไทยลาวลิกไนท์ จํากัด

556,309,654

460,885,848

บริ ษัท เซ็นจูรี่อิเลคโทรนิคส์ แอนด์ ซิสเต็ม จํากัด

297,420,777

297,420,777

853,730,431

758,306,625

1,547,010,564
(1,546,910,564)

1,451,586,758
(1,451,486,758)

100,000

100,000

แอนด์ ซิสเต็มส์ จํากัด

อิเล็กทรอนิกส์

รวมเงินให้ ก้ ยู ืม

2559

2558

ดอกเบีย้ ค้ างรั บ

รวมดอกเบีย้ ค้ างรั บ
รวมเงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบีย้ ค้ างรั บ
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกันมีข้อมูลที่สําคัญพอสรุปได้ ดงั นี ้ :13.1 เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่บริ ษัท ไทยลาวลิกไนท์ จํากัด เป็ นเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อใช้ ลงทุนในโครงการสํารวจแหล่ง
ลิก ไนท์ เพื่ อ พัฒ นาเป็ นแหล่ง พลัง งานผลิ ต กระแสไฟฟ้ าขาย โดยเงิ น กู้ยื ม ดัง กล่า วมี ห ลัก ประกัน เป็ น
สัมปทานที่บริ ษัท ไทยลาวลิกไนท์ จํากัด ได้ รับจากรัฐบาลลาวในการทําเหมืองแร่ลกิ ไนท์ในประเทศลาว
อย่า งไรก็ ตาม ในเดื อ นธันวาคม 2549 รั ฐ บาลลาวได้ ทํา สัญ ญามอบสิทธิ ในการเข้ า ศึกษาและพัฒ นา
โครงการโรงไฟฟ้าและเหมืองแร่ ลิกไนท์ในโครงการดังกล่าวให้ กับบริ ษัทผู้ลงทุนไทยรายอื่น ซึ่งเหตุการณ์
ดัง กล่ า วส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ ท ธิ ใ นการครอบครองสัม ปทานการทํ า เหมื อ งแร่ แ ละโรงไฟฟ้ าของบริ ษั ท
ไทยลาวลิกไนท์ จํากัด
ในเดื อ นกรกฎาคม 2550 บริ ษั ท ไทยลาวลิก ไนท์ จํ า กัด ได้ ยื่ น ฟ้ องคดี แ พ่ง ต่อ บริ ษั ท ไทยดัง กล่า วเพื่ อ
เรี ยกร้ องค่าเสียหายจํ านวน 63,500 ล้ านบาท ในข้ อหาละเมิดและใช้ สิทธิ ไม่สุจริ ตจนทําให้ รัฐบาลลาว
ยกเลิกสัมปทานการทําเหมืองแร่และโรงไฟฟ้าของบริ ษัท ไทยลาวลิกไนท์ จํากัด
ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2553 บริ ษัท ไทยลาวลิกไนท์ จํากัด ได้ ยื่นคําร้ องขอฟื น้ ฟูกิจการต่อศาลล้ มละลาย
กลาง ต่อมาเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ศาลล้ มละลายกลางได้ มีคําสัง่ ฟื น้ ฟูกิจการและแต่งตั ้ง บริ ษัท
ไทยลาวลิกไนท์ จํากัด เป็ นผู้ทําแผนการฟื น้ ฟู ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการขอรับชําระหนี ้ต่อเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์
ทรัพย์ ซึง่ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ประชุมเจ้ าหนี ้ของบริ ษัท ไทยลาวลิกไนท์ จํากัด ได้ มีมติยอมรับแผน
ฟื น้ ฟูกิจการ และศาลล้ มละลายกลางได้ มีคําสัง่ เห็นชอบด้ วยแผนเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 โดยแผนฟื น้ ฟู
กําหนดให้ บริ ษัทฯ ได้ รับชําระหนีเ้ ป็ นเงิน 18.41 ล้ านบาท ภายในระยะเวลา 36 เดือน นับแต่วนั ที่ศาลมี
คําสัง่ เห็นชอบด้ วยแผนโดยไม่มีดอกเบี ้ย
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ในวันที่ 20 กันยายน 2555 ศาลแพ่งได้ มีคําพิพากษาให้ จําเลยชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่ บริ ษัท ไทยลาวลิก
ไนท์ จํากัด และพวกเป็ นเงิน 4,000 ล้ านบาท และค่าขาดผลประโยชน์เป็ นเงินรายปี ปี 2558 - 2570 ปี ละ
860 ล้ านบาท และปี 2571 - 2582 ปี ละ 1,380 ล้ านบาท อย่างไรก็ดีในวันที่ 9 กันยายน 2557 ศาลอุทธรณ์
มีคําพิพากษายกฟ้องมีผลให้ จําเลยไม่ต้องชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่โจทก์ ปั จจุบันบริ ษัท ไทยลาวลิกไนท์
จํากัด และพวกได้ ดําเนินการยื่นฏีกาในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 และอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล
ในเดือนมีนาคม 2556 บริ ษัท ไทยลาวลิกไนท์ จํากัด ในฐานะผู้บริ หารแผน ไม่สามารถปฏิบตั ิตามแผนใน
การชําระหนี ้งวดแรกจึงได้ ยื่นคําร้ องขอแก้ ไขแผน โดยแผนที่แก้ ไขกําหนดให้ บริ ษัทฯ ได้ รับชําระหนี ้เป็ นเงิน
30.56 ล้ านบาท ภายในระยะเวลา 84 เดือน และเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 ที่ประชุมเจ้ าหนี ้ของบริ ษัท ไทย
ลาวลิกไนท์ จํากัด ได้ มีมติเห็นชอบกับข้ อเสนอแก้ ไขแผน และศาลล้ มละลายกลางได้ มีคําสัง่ เห็นชอบด้ วย
แผนที่มีการแก้ ไขเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556
จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 บริ ษัทฯ ได้ รับชําระหนี ้ตามแผนแล้ วเป็ นเงินรวมกันทั้งสิ ้น 2.71 ล้ านบาท
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากภายหลังศาลมีคําสัง่ เห็นชอบด้ วยแผนมีเจ้ าหนี ้บางรายยื่นอุทธรณ์คดั ค้ านคําสัง่ และ
เมื่ อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ศาลฎีกาได้ มีคําพิพากษากลับเป็ นว่า มี คําสัง่ ไม่เห็นชอบด้ วยแผนและมี
คําสัง่ ให้ ยกเลิกคําสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการของบริ ษัท ไทยลาวลิกไนท์ จํากัด
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 บริ ษัท ไทยลาวลิกไนท์ จํากัด จึงได้ ยื่นคําร้ องขอฟื น้ ฟูกิจการต่อศาลล้ มละลาย
กลางอีกครั้ง ศาลมีคําสัง่ รับคําร้ องและนัดไต่สวนคําร้ อง โดยนัดฟั งคําสัง่ ในวันที่ 7 มีนาคม 2560
อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ บนั ทึกกลับบัญชีคา่ เผื่อหนี ้สงสัยจะสูญสําหรับเงินให้ ก้ ยู ืมทั้งจํานวน เนื่องจากยัง
มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความสามารถในการชําระหนี ้ และความสําเร็ จของแผนฯ จึงบันทึกกลับรายการ
เฉพาะในส่วนที่ได้ รับชําระหนี ้ตามที่กล่าวข้ างต้ น
13.2 เงิ น ให้ ก้ ูยื ม ระยะยาวแก่ บ ริ ษั ท เซ็ น จูรี่ อิ เ ลคโทรนิ ค ส์ แอนด์ ซิ ส เต็ ม ส์ จํ า กัด เป็ นเงิ น ให้ ก้ ูยื ม โดยไม่ มี
หลักทรัพย์คํ ้าประกันเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอีเล็กโทร
นิกส์ (Printed Circuit Board Assembly)
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 ศาลล้ มละลายกลางได้ มีคําสัง่ ให้ พิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขาดกับบริ ษัทดังกล่าว ซึ่ง
บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการยื่นคําขอเฉลี่ยหนี ้ต่อเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ (ถ้ ามี)
13.3 เงินให้ ก้ ยู ืมแก่บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันทั้งสองราย (ตามหมายเหตุ 13.1 ถึง 13.2) เป็ นหนี ้ที่ค้างมานาน บริ ษัทฯ
คิดดอกเบี ้ยในอัตราดอกเบี ้ยที่บริ ษัทฯ กู้ยืมจากสถาบันการเงินบวกร้ อยละ 0.50 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯ บันทึกดอกเบี ้ยค้ างรับของเงินให้ ก้ ยู ืมแก่บริ ษัท ไทยลาวลิกไนท์ จํากัด
จนถึงวันที่ศาลมีคําสัง่ เห็นชอบด้ วยแผน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ศาลฎีกาได้
มีคําพิพากษากลับเป็ นว่า มีคําสัง่ ไม่เห็นชอบด้ วยแผนและมีคําสัง่ ให้ ยกเลิกคําสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการของบริ ษัท
ไทยลาวลิกไนท์ จํากัด งบการเงินของบริ ษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จึงบันทึกดอกเบี ้ยค้ าง
รับของเงินให้ ก้ ยู ืมแก่บริ ษัท ไทยลาวลิกไนท์ จํากัด จนถึงวันที่ในงบการเงินจํานวน 95.42 ล้ านบาท และ
บันทึกค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเต็มจํานวน
ส่วนเงินให้ ก้ ยู ืมแก่บริ ษัท เซ็นจูรี่อิเลคโทรนิคส์ แอนด์ ซิสเต็มส์ จํากัด บริ ษัทฯ บันทึกดอกเบี ้ยค้ างรับจนถึง
วันที่ศาลมีคําสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์
35
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เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนที่บริ ษัทฯ จะได้ รับชําระหนี ด้ งั กล่าว บริ ษัทฯ ได้ ตั้งค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
สําหรับเงินให้ ก้ แู ละดอกเบี ้ยค้ างรับไว้ ทั้งจํานวนแล้ ว แต่ให้ คงยอดเงินกู้ยืมคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน
อยูจ่ ํานวน 100,000 บาท
13.4 นอกจากนี ้ ทางบริ ษัทฯ ได้ ทําการประเมินสถานการณ์ในปั จจุบนั และพบว่ามีความเป็ นไปได้ น้อยที่บริ ษัทฯ
จะได้ รับชําระหนีค้ ืนจากเงินให้ ก้ ูยืมแก่กิจการที่เกี่ ยวข้ องกันดังกล่าว และหากบริ ษัทฯ ใช้ สิทธิ ดําเนินคดี
ฟ้องร้ องจะทําให้ ต้องเสียค่าใช้ จ่ายสูงและใช้ ระยะเวลานาน ดังนั้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 ที่ประชุม
คณะกรรมการได้ มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติให้ บริ ษัทฯ โอนขายสิทธิ เรี ยกร้องในมูลหนี ้เงินให้ ก้ ูยืมแก่บริ ษัท
ไทยลาวลิกไนท์ จํากัด ด้ วยวิธีการเสนอขายหรื อประมูลขายทอดตลาด
ณ วันที่ในรายงาน เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่บริ ษัท ไทยลาวลิกไนท์ จํากัด ยังมิได้ ดําเนินการโอนขายแต่อย่างใด
14. อสังหาริมทรั พย์ เพื่อการลงทุน - สุทธิ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี ้ :อาคาร ส่วน
ปรับปรุงอาคาร
ที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้ างอื่น

รวม

ที่ดนิ อาคารและส่ วนปรั บปรุ งอาคาร (โรงงานเดิม) (ดูหมายเหตุ 14.1)
ราคาทุน :31 ธันวาคม 2558

5,059,164

52,186,514

57,245,678

31 ธันวาคม 2559

5,059,164

52,186,514

57,245,678

ค่ าเสื่อมราคาสะสม :31 ธันวาคม 2558

-

23,514,155

23,514,155

31 ธันวาคม 2559

-

23,514,155

23,514,155

31 ธันวาคม 2558

-

14,372,359

14,372,359

31 ธันวาคม 2559

-

14,372,359

14,372,359

ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของสินทรั พย์ :-

มูลค่ าสุทธิตามบัญชี :31 ธันวาคม 2559

5,059,164

14,300,000

19,359,164

31 ธันวาคม 2558

5,059,164

14,300,000

19,359,164
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บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่ วย : บาท

สินทรั พย์ จากการรั บชําระจากลูกหนี ้ (ดูหมายเหตุ 14.2)
ราคาทุน :31 ธันวาคม 2558

19,493,766

6,773,525

26,267,291

31 ธันวาคม 2559

19,493,766

6,773,525

26,267,291

ค่ าเสื่อมราคาสะสม :1 มกราคม 2558

-

1,863,386

1,863,386

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี

-

161,328

161,328

31 ธันวาคม 2558

-

2,024,714

2,024,714

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี

-

161,328

161,328

31 ธันวาคม 2559

-

2,186,042

2,186,042

ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของสินทรั พย์
31 ธันวาคม 2558

7,159,760

-

7,159,760

กลับรายการค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์

(257,253)

-

(257,253)

31 ธันวาคม 2559

6,902,507

-

6,902,507

31 ธันวาคม 2559

12,591,259

4,587,483

17,178,742

31 ธันวาคม 2558

12,334,006

4,748,811

17,082,817

มูลค่ าสุทธิตามบัญชี :-
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บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่ วย : บาท

ที่ดนิ รอการพัฒนารั บโอนจากบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน (ดูหมายเหตุ 14.3 และ 14.4)
ราคาทุน :31 ธันวาคม 2558

68,625,020

-

68,625,020

31 ธันวาคม 2559

68,625,020

-

68,625,020

31 ธันวาคม 2558

53,625,020

-

53,625,020

31 ธันวาคม 2559

53,625,020

-

53,625,020

31 ธันวาคม 2559

15,000,000

-

15,000,000

31 ธันวาคม 2558

15,000,000

-

15,000,000

ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของสินทรั พย์ :-

มูลค่ าสุทธิตามบัญชี :-

มูลค่ าสุทธิตามบัญชีรวม :31 ธันวาคม 2559

32,650,423

18,887,483

51,537,906

31 ธันวาคม 2558

32,393,170

19,048,811

51,441,981

มูลค่ ายุตธิ รรม :31 ธันวาคม 2559

106,104,178

31 ธันวาคม 2558

106,200,683

14.1 บริ ษั ท ฯ จดจํ า นองที่ ดิ น และอาคารของโรงงานในเขตอุ ต สาหกรรมนวนคร (โรงงานเดิ ม ) เพื่ อ เป็ น
หลักประกันวงเงินสินเชื่อจากธนาคารเพื่อออกหนังสือคํ ้าประกัน วงเงินสินเชื่อทรัสต์รีซีท และวงเงินเลตเตอร์
ออฟเครดิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษัทฯ ได้ ทําการทบทวนการด้ อยค่าของที่ดินและอาคาร ในเขต
อุตสาหกรรมนวนคร (โรงงานเดิม) ซึง่ มีราคาทุนรวมทั ้งสิ ้น 57.25 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ เปรี ยบเทียบราคา
ทุนกับการวัดมูลค่ายุติธรรม (มูลค่ายุติธรรมในระดับที่ 2 ใช้ ราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งใช้
เทคนิ ควิธีราคาตลาด สําหรั บที่ ดิน และวิธีต้นทุนทดแทนสําหรั บอาคารในการประเมินมูลค่ายุติธรรม)
แล้ วแต่อย่างใดจะตํ่ากว่า ดังนั้น บริ ษัทฯ ไม่ได้ ตงค่
ั ้ าเผื่อการด้ อยค่าของที่ดินมูลค่าราคาทุน 5.06 ล้ านบาท
เนื่ องจากราคาตามบัญชี ตํ่ากว่าการวัดมูลค่ายุติธรรม ส่วนอาคารซึ่งมี ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
คงเหลือจํานวน 28.67 ล้ านบาท บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาตั ้งค่าเผื่อการด้ อยค่าเป็ นจํานวนทั ้งสิ ้น 14.37 ล้ าน
บาท โดยได้ บนั ทึกปรับกลับบัญชีค่าเผื่อการด้ อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์จํานวน 0.03 ล้ านบาท ในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่ วย : บาท

14.2 สินทรัพย์จากการรับชําระหนี ้จากลูกหนี ้ซึ่งเป็ นอสังหาริ มทรัพย์มีราคาทุนรวม 26.27 ล้ านบาท บริ ษัทฯ ตั้ง
ค่าเผื่อการด้ อยค่าโดยเปรี ยบเทียบราคาทุนกับการวัดมูลค่ายุติธรรม (มูลค่ายุติธรรมในระดับที่ 2 ใช้ ราคา
ประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งใช้ เทคนิควิธีราคาตลาด หรื อราคาประเมินกรมที่ดินหรื อการประมาณ
มูล ค่า สิ น ทรั พ ย์ ที่ ค าดว่า จะได้ รั บ คื น ) แล้ ว แต่ร าคาใดที่ จ ะตํ่ า กว่า ซึ่ง ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 และ
2558 บริ ษัทฯ ได้ บนั ทึกค่าเผื่อการด้ อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวไว้ จํานวน 6.90 ล้ านบาท และ 7.16
ล้ า นบาท ตามลํ า ดับ โดยได้ ป รั บ กลับ บัญ ชี ค่า เผื่ อ การด้ อ ยค่า ของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นงบกํ า ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จํานวน 0.26 ล้ านบาท และ 0.30 ล้ านบาท
ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มิได้ บนั ทึกส่วนเกินจากการตีราคาของที่ดินบางแปลงที่มีการวัดมูลค่า
ยุตธิ รรม สูงกว่าราคาตามบัญชี
14.3 ที่ดนิ รอการพัฒนาราคาทุนจํานวน 44.53 ล้ านบาท เป็ นที่ดินรับโอนจากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันและติดจํานอง
เป็ นหลักประกันหนี ้ของบริ ษัทที่มีกบั เจ้ าหนี ้สถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการไถ่ถอนคืน
เสร็ จสิ ้นแล้ ว
บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ มีการพัฒนาที่ดินดังกล่าว อย่างไรก็ตามที่ดินดังกล่าวได้ รับการประเมินราคาโดยผู้ประเมิน
อิสระตามรายงานลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็ นการวัดมูลค่ายุติธรรมในระดับที่ 2 ซึ่งใช้ เทคนิควิธีราคา
ตลาดในการประเมินมูลค่ายุติธรรม เป็ นจํานวนเงิน 15 ล้ านบาท ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
2558 บริ ษัทฯ จึงบันทึกค่าเผื่อการด้ อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวไว้ จํานวน 29.53 ล้ านบาท โดยได้
บันทึกปรั บกลับบัญชี ค่าเผื่ อการด้ อยค่า ของอสังหาริ มทรั พย์ จํานวน 1.12 ล้ านบาท ในงบกํ าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
14.4 ที่ดินรอการพัฒนารับโอนจากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน มีราคาทุนจํานวน 24.10 ล้ านบาท โดยที่ดินดังกล่าวติด
จํานองเป็ นหลักประกันหนี ้ของบริ ษัท ไทยลาวลิกไนท์ จํากัด และราคาประเมินที่ดนิ ดังกล่าวของกรมที่ดินใน
ระหว่างปี 2548 เป็ นจํานวนเงิน 9.59 ล้ านบาท (วัดมูลค่ายุติธรรมในระดับที่ 2 โดยใช้ ราคาประเมินกรม
ที่ดิน) ดังนั้น บริ ษัทฯ ได้ ตั้งค่าเผื่อการด้ อยค่าจํานวน 14.51 ล้ านบาท (ปี 2559 ราคาประเมินของกรมที่ดิน
เท่ากับ 10.46 ล้ านบาท) และ เนื่องจากบริ ษัท ไทยลาวลิกไนท์ จํากัด มีสถานะหนี ้สินล้ นพ้ นตัว บริ ษัทฯ ได้
ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าทั้งจํานวนสําหรับที่ดนิ ที่ใช้ เป็ นหลักประกันดังกล่าว
บริ ษัทฯ มีโครงการจะใช้ สนิ ทรัพย์ดงั กล่าวโดยเสนอให้ เช่าสําหรับสินทรัพย์ที่ตดิ จํานอง และเสนอขายหรื อให้
เช่าสําหรับสินทรัพย์ที่ไม่ตดิ จํานอง อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ยังไม่สามารถขายหรื อหาผู้เช่าได้
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บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
15. อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

หน่ วย : บาท

อาคาร และ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร

เครื่ อง
ตกแต่ง
อุปกรณ์
เครื่ องจักร และเครื่ องใช้
และ อุปกรณ์
สํานักงาน

เครื่ องจักร
และอาคาร
ยานพาหนะ ระหว่างติดตั ้ง

154,732,319

684,102,708

29,097,283

30,108,560

3,304,450

901,345,320

รวม

ราคาทุน :1 มกราคม 2558
ซื ้อเพิ่ม/โอนเข้ า

-

23,352,071

3,236,527

1,218,024

42,568,292

70,374,914

จําหน่าย/โอนออก

-

(280,811)

(1,259,205)

(1,671,058)

(23,868,435)

(27,079,509)

154,732,319

707,173,968

31,074,605

29,655,526

22,004,307

944,640,725

340,000

20,826,710

2,662,209

143,494,311

167,323,230

-

(1,130,773)

(279,636)

(2,181,350)

(18,184,992)

(21,776,751)

155,072,319

726,869,905

33,457,178

27,474,176

147,313,626 1,090,187,204

114,412,748

645,312,159

22,283,235

27,994,665

-

810,002,807

3,753,556

9,008,405

2,378,355

1,057,853

-

16,198,169

-

(280,808)

(1,259,168)

(1,671,055)

-

(3,211,031)

118,166,304

654,039,756

23,402,422

27,381,463

-

822,989,945

3,262,972

13,621,818

2,370,519

855,186

-

20,110,495

-

(1,130,598)

(279,611)

(2,181,349)

-

(3,591,558)

121,429,276

666,530,976

25,493,330

26,055,300

-

839,508,882

31 ธันวาคม 2559

33,643,043

60,338,929

7,963,848

1,418,876

147,313,626

250,678,322

31 ธันวาคม 2558

36,566,015

53,134,212

7,672,183

2,274,063

22,004,307

121,650,780

31 ธันวาคม 2558
ซื ้อเพิ่ม/โอนเข้ า
จําหน่าย/โอนออก
31 ธันวาคม 2559

-

ค่ าเสื่อมราคาสะสม :1 มกราคม 2558
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสะสมลดลง
31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสะสมลดลง
31 ธันวาคม 2559
มูลค่ าสุทธิตามบัญชี

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี แสดงรวมอยูใ่ น :ต้ นทุนการผลิต
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
รวม

2559

2558

19,120,557

15,116,359

989,938

1,081,810

20,110,495

16,198,169

อาคารโรงงานและสํานักงานบางส่วนได้ ปลูกสร้ างลงบนที่ดนิ เช่า (หมายเหตุ 16)
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บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่ วย : บาท

บริ ษัทฯ ได้ นําอาคารโรงงานสํานักงาน และเครื่ องจักรบางส่วนใช้ เป็ นหลักประกันวงเงินสินเชื่อต่อธนาคาร
เพื่อออกหนังสือคํ ้าประกัน วงเงินสินเชื่อทรั สต์รีซีท และวงเงินเลตเตอร์ ออฟเครดิต เพื่อการดําเนินงาน
ตามปกติของบริ ษัทฯ
16

สิทธิการเช่ าที่ดนิ - สุทธิ
สิทธิการเช่าที่ดนิ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ ดงั นี ้ :สิทธิการเช่ าที่ดนิ - ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม

2559

2558

21,000,000
(17,939,890)

21,000,000
(17,064,890)

3,060,110

3,935,110

875,000

875,000

สุทธิ
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี แสดงรวมอยูใ่ นต้ นทุนการผลิต

สิทธิการเช่าที่ดินตามสัญญาเช่าที่ดินมีไว้ เพื่อการก่อสร้ างโรงงานและสํานักงาน (หมายเหตุ 15) สิทธิการ
เช่าที่ดนิ ดังกล่าวมีระยะเวลา 24 ปี เริ่ มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2538 โดยมีคา่ เช่าเริ่ มแรกปี ละประมาณ 1.55
ล้ านบาท และสามารถเพิ่มค่าเช่าได้ ทกุ ๆ ระยะเวลาสิบปี ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 10 ของค่าเช่าในขณะนั้น
(หมายเหตุ 30.3) ปั จจุบนั บริ ษัทฯ จ่ายค่าเช่าปี ละ 1.87 ล้ านบาท
บริ ษัทฯ ใช้ สิทธิ การเช่าที่ดินดังกล่าวเป็ นหลักประกันวงเงินสินเชื่อต่อธนาคารเพื่อออกหนังสือคํ ้าประกัน
วงเงินสินเชื่อทรัสต์รีซีท และ วงเงินเลตเตอร์ ออฟเครดิต เพื่อการดําเนินงานตามปกติของบริ ษัทฯ
17. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ่ ืน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี ้ :2559
21,887,590

2558
19,439,703

12,387,925
6,466,577

15,797,633
3,006,323

รวมเจ้ าหนี ้อื่น

18,854,502

18,803,956

รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ่ ืน

40,742,092

38,243,659

เจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้อื่น :ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
เงินรับล่วงหน้ าค่าสินค้ า
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18. ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์ พนักงาน
รายการเปลี่ยนแปลงของประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
ประกอบด้ วย :2558
2559
ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์ พนักงาน - ต้ นปี
ต้ นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้ นทุนดอกเบี ้ย

47,759,675
2,938,726
1,762,324

43,387,505
2,771,182
1,600,988

ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์ พนักงาน - ปลายปี

52,460,725

47,759,675

ข้ อสมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial technique) มีดงั นี ้ :2559
2558
อัตราคิดลด
อัตราการขึ ้นเงินเดือน
อัตราการลาออก
เกษี ยณอายุ

3.69%

3.69%

2% - 7%

2% - 7%

0% - 16%

0% - 16%

60 ปี

60 ปี

19. ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ ดงั นี ้
2559

2558

ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว

740,387

(1,658,369)

ภาษี เงินได้ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

740,387

(1,658,369)

ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี :-
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หน่ วย : บาท

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ กับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษี ที่ใช้
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ ดงั นี ้
2559

2558

กําไรทางบัญชีก่อนภาษี เงินได้ นิติบคุ คล

69,012,612

60,282,223

อัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษี เงินได้ นิติบคุ คลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษี สําหรับ :ค่าใช้ จ่ายต้ องห้ าม
ค่าใช้ จ่ายที่มีสทิ ธิหกั ได้ เพิ่มขึ ้น
รายได้ ที่ได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้
ผลกระทบจากการไม่ได้ ตงสิ
ั ้ นทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี :ผลขาดทุนสุทธิที่มีสทิ ธินํามาหักตามกฎหมาย
อื่นๆ
รวม
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
เงินเพิ่ม
รวมค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ และเงินเพิ่มสําหรับงวดก่อนปี 2559
แสดงรวมในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2559)

20%
13,802,522

20%
12,056,445

3,383
(485,518)
(302,960)

44,641
(253,260)
(205,805)

4,837,475
4,052,380
17,854,902
-

4,859,802
4,445,378
16,501,823
1,732,691

36,089,416

-

ส่วนประกอบของหนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะยาว

2559

2558

3,778,475

3,038,088

ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลของบริ ษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คํานวณจากกําไรทางบัญชี
ปรับปรุ งด้ วยรายได้ และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้ หรื อเป็ นรายจ่ายที่ต้องห้ ามใน
การคํานวณภาษี เงินได้
บริ ษัทฯ คํานวณภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คลในอัตราร้ อยละ 20 ของกําไรทางภาษี
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อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในการคํานวณภาษี เงินได้ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 บริ ษัทฯ ได้ ใช้ สทิ ธิจําหน่าย
หนี ้สูญจากบัญชีลกู หนี ้ในส่วนที่ได้ รับการปลดหนี ้ตามแผนฟื น้ ฟูกิจการ และถือเป็ นรายจ่ายสําหรับลูกหนี ้
เงินให้ ก้ ูยืมระยะยาวแก่ บริ ษัท ไทยลาวลิกไนท์ จํากัด ไปแล้ ว การที่ศาลฎีกามีคําพิพากษากลับเป็ นว่ามี
คําสัง่ ไม่เห็นชอบด้ วยแผนและมีคําสัง่ ยกเลิกคําสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการของ บริ ษัท ไทยลาวลิกไนท์ จํากัด (หมาย
เหตุ 13.1) จึงส่งผลกระทบต่อการปฎิบัติทางภาษี ตงแต่
ั ้ รอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 บริ ษัทฯ จึงคํานวณ
ภาษี ใหม่ โดยได้ สละสิทธิ์ในการตัดหนี ้สูญในปี 2555 และปรับปรุ งการคํานวณภาษี ตั้งแต่รอบระยะเวลา
บัญชีปี 2555 ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีภาระภาษี สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 17.86 ล้ านบาท
และรอบระยะเวลาบัญ ชี ก่ อ นปี 2559 อี ก จํ า นวน 18.23 ล้ า นบาท รวมทั้ง สิ น้ จํ า นวน 36.09 ล้ า นบาท
บริ ษัทฯ บันทึกรายการดังกล่าวในงบกํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้ง
จํานวน
20. สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษัทจะต้ องจัดสรรกําไร
สุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
นี ้จะนําไปจัดสรรเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
21. เงินปั นผลจ่ าย
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ได้ มีมติอนุมตั ิจดั สรรผลกําไรสุทธิจากผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2558 เป็ นสํารองตามกฎหมายจํานวน 3.10 ล้ านบาท และจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
จํานวน 27 ล้ านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท เป็ นจํานวนเงิน 29.70 ล้ านบาท โดยจ่ายเงินปั นผลในวันที่
26 พฤษภาคม 2559
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ได้ มีมติอนุมตั ิจดั สรรผลกําไรสุทธิจากผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2557 เป็ นสํารองตามกฎหมายจํานวน 16.50 ล้ านบาท และจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นจํ านวน 27 ล้ านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1 บาท เป็ นจํ านวนเงิน 27 ล้ านบาท โดยจ่ายเงินปั นผลในวัน ที่
28 พฤษภาคม 2558
22. ทุนเรื อนหุ้น
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ได้ มีมติอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท (สิบบาท) เป็ นมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ซึง่ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ที่ ต ราไว้ ดัง กล่ า วข้ า งต้ น จะทํ า ให้ จํ า นวนหุ้น สามัญ ของบริ ษั ท เพิ่ ม ขึ น้ จากเดิ ม 50,000,000 หุ้น เป็ น
500,000,000 หุ้ น โดยหุ้ นสามั ญ ที่ อ อกและเรียกชํ า ระแล้ วเพิ่ ม ขึ น้ จากเดิ ม 27,000,000 หุ้ น เป็ น
270,000,000 หุ้น โดยมีทนุ จดทะเบียนและทุนชําระแล้ วคงเดิมคือ 500,000,000 บาท และ 270,000,000
บาท ตามลําดับ
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23. กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
บริ ษัทฯ ได้ จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพสําหรับพนักงานของบริ ษัทบนพื ้นฐานความสมัครใจของพนักงานใน
การเป็ นสมาชิ กของกองทุน โดยพนักงานจ่ ายเงินสะสมและบริ ษัทจ่ ายสมทบในอัตราร้ อยละ 10 ของ
เงิ น เดื อ นของพนัก งานทุก เดื อ น กองทุน สํ า รองเลี ย้ งชี พ นี ไ้ ด้ จ ดทะเบี ย นเป็ นกองทุน สํ า รองเลี ย้ งชี พ กับ
กระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จดั การกองทุนที่ได้ รับอนุญาต
เงิ น สมทบกองทุน สํ า รองเลี ย้ งชี พ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ จ่ า ยสมทบเข้ า กองทุน สํ า รองเลี ย้ งชี พ ฯ และบัน ทึก เป็ น
ค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็ นจํานวน 8.22
ล้ านบาท และ 7.79 ล้ านบาท ตามลําดับ
24. ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่ า ตอบแทนกรรมการนี เ้ ป็ นผลประโยชน์ ที่ จ่ า ยให้ กั บ กรรมการของบริ ษั ท ตามมาตรา 90 ของ
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน พ.ศ. 2535 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ ที่เกี่ ยวข้ องที่จ่ายให้ กับ
กรรมการบริ หาร
25. ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริ หารได้ รวมค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้ แก่ ค่าเบีย้ ประชุมและค่าตอบแทนแก่ประธาน
กรรมการ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนผู้บริ หารของบริ ษัท ซึ่งได้ แก่ เงินเดือนและ
ผลประโยชน์อื่นๆ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้ วย :2558
2559
ค่าตอบแทนกรรมการ
2,955,000
2,830,000
46,953,000 48,367,000
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น
2,018,400
1,928,400
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
51,926,400 53,125,400
รวม
ค่าตอบแทนผู้บริ หารแสดงรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
2558 ดังนี ้ :ต้ นทุนการผลิต
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
รวม

2559
15,029,520
36,896,880
51,926,400

2558
15,494,720
37,630,680
53,125,400
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26. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้ จ่ายตามลักษณะที่สําคัญสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ได้ แก่
2559
2558
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
149,084,989 135,255,657
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
51,926,400 53,125,400
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
21,146,823 17,234,497
ค่าใช้ จ่ายในการขนส่งสินค้ า
31,029,314 30,292,459
วัตถุดบิ และวัสดุสิ ้นเปลืองใช้ ไป
994,066,169 1,224,099,190
การเปลี่ยนแปลงในสินค้ าสําเร็ จรูปและงานระหว่างทําลดลง
21,145,882
1,785,292
27. ส่ วนงานดําเนินงาน
บริ ษัทฯ ดําเนินกิจการในส่วนงานดําเนินงานเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจําหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง แบ่งเป็ น
ส่วนงานดําเนินงานทางภูมิศาสตร์ ในประเทศไทยและต่างประเทศ ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ มีดงั ต่อไปนี ้
 ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานดําเนินงานของบริ ษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
2558 มีดงั นี ้
จําหน่ ายในประเทศ
2559
2558

รายได้ จากการขาย

1,125,495,750

จําหน่ ายต่ างประเทศ
2559
2558

1,333,864,865

ต้ นทุนขาย

(971,961,082) (1,197,552,729)

กําไรขันต้
้ น

153,534,668

378,381,608

362,173,506

รวม

2559

2558

1,503,877,358

1,696,038,371

(329,496,058) (318,676,901) (1,301,457,140) (1,516,229,630)

136,312,136

48,885,550

43,496,605

202,420,218

179,808,741

รายได้ อื่น

19,219,394

27,602,031

ค่าใช้ จ่ายในการขาย

(69,460,297)

(67,730,196)

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

(44,686,623)

(39,014,100)

ค่าตอบแทนผู้บริ หาร

(36,896,880)

(37,630,680)

ค่าเผื่อมูลค่าสินค้ าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้ า

-

(2,520,517)

14,983

(219,614)

257,253

1,611,328

ต้ นทุนทางการเงิน

(1,855,436)

(1,624,770)

ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

(36,089,416)

กําไรสุทธิสาํ หรับปี

32,923,196

ค่าเผื่อการด้ อยค่า(โอนกลับบัญชีคา่ เผื่อการด้ อยค่า)ของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
โอนกลับบัญชีคา่ เผื่อการด้ อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

60,282,223
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สินทรัพย์อื่น

250,678,322
1,442,009,653

121,650,780
1,523,001,880

รวมสินทรัพย์

1,692,687,975

1,644,652,660

107,882,245
149,717,856
รวมหนีส้ นิ
หมายเหตุ : บริ ษัทฯ มิได้ แสดงสินทรัพย์และหนี ้สินจําแนกตามส่วนงานดําเนินงานทางภูมิศาสตร์ เนื่องจากทางบริ ษัทฯ ใช้ สินทรัพย์และ
หนี ้สินร่วมกัน

 ข้ อมูลลูกค้ ารายใหญ่
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษัทฯ ไม่มีรายได้ จากลูกค้ ารายใดที่มีมลู ค่าเท่ากับ
หรื อมากกว่าร้ อยละ 10 ของรายได้ ของกิจการ
28. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนของบริ ษัทฯ คือ เพื่อดํารงไว้ ซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้ างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และเป็ นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ เสียอื่น ผู้บริ หารได้ มี
การกํ าหนดกลยุทธ์ ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ให้ มีประสิทธิ ภาพมากขึ ้น และมีผล
ประกอบการ และฐานะการเงินที่ดีและแข็งแกร่งยิ่งขึ ้น รวมทังการบริ
้
หารเงินทุนเพื่อการดํารงไว้ ซงึ่ โครงสร้ าง
ของทุนและต้ นทุนทางการเงินของทุนที่เหมาะสม
29. เครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมื อทางการเงินที่สําคัญของบริ ษัทฯตามที่ นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรั บเครื่ องมือทางการเงิน” ประกอบด้ วย เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี ้การค้ า เงินลงทุน และเงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาว บริ ษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ อง
กับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ยงดังนี ้ : ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ยนี ้เกิดขึ ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ยในตลาดอนาคต ซึง่ จะส่งผล
กระทบต่อ ผลการดํ า เนิ น งานและกระแสเงิ น สดของบริ ษั ท ฯ โดยบริ ษั ท ฯ มี ค วามเสี่ ย งจากอัต รา
ดอกเบี ้ยเนื่องจากมีเงินฝากธนาคาร บริ ษัทฯ มิได้ ใช้ ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ดังกล่าว
 ความเสี่ยงด้ านราคาสินค้ า
บริ ษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้ า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสด บริ ษัทฯ จึงมีนโยบายในด้ านราคาของสินค้ าอย่างระมัดระวังมีการติดตามและประเมิน
สถานการณ์อย่างใกล้ ชิด ซึง่ บริ ษัทฯ คาดว่าจะไม่ได้ รับความเสียหายจากความผันผวนของราคาสินค้ า
เหล่านั้นเกินกว่าที่ได้ ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือไว้ ในบัญชี
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 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากบริ ษัทฯ มีลกู หนี ้การค้ า เจ้ าหนี ้
การค้ า และเจ้ าหนี ้อื่น เป็ นสกุลเงินต่างประเทศ นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ต้ องนําเข้ าวัตถุดิบจากต่างประเทศ
เป็ นส่วนใหญ่ ทําให้ บริ ษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจากระบบ
อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ ใช้ มาตรการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวด้ วยการทยอยทํา
สัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าเป็ นครั้งคราวเมื่อมีการสัง่ ซื ้อหรื อคาดว่าจะสัง่ ซื ้อวัตถุดิบ
จากต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษัทฯ ไม่มีภาระคงค้ างของสัญญาซื ้อเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์ และหนี ้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่ง
ไม่ได้ รับการป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน แสดงได้ ดงั นี ้
(หน่วย : ล้ าน)
2558
2559
สกุลเงินตราต่างประเทศ
สินทรัพย์
หนี ้สิน
สินทรัพย์
หนี ้สิน
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา

0.85

-

0.19

-

ดอลลาร์ ออสเตรเลีย

-

-

-

0.03

ยูโร

-

0.23

-

0.08

 ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษัทฯ มีความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี ้การค้ า อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มีนโยบาย
ในการให้ สินเชื่ อที่ระมัดระวัง และมี ฐานลูกค้ าที่หลากหลายโดยมี การติดตามและประเมินสถานะ
การเงินของลูกหนี ้อย่างใกล้ ชิด ซึง่ บริ ษัทฯ คาดว่าจะไม่ได้ รับความเสียหายจากการเก็บหนี ้จากลูกหนี ้
เหล่านั้นเกินกว่าที่ได้ ตั้งค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญไว้ ในบัญชี
 มูลค่ ายุตธิ รรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่องจากเงินลงทุนระยะยาวส่วนใหญ่ ของบริ ษัทฯ บันทึกบัญชีด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งการวัดมูลค่า
ยุติธรรมแบ่งตามการจัดลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม (หมายเหตุ 12) เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้ องกันมีอัตราดอกเบี ้ยปรับขึ ้นลงตามอัตราตลาดและสินทรัพย์ทางการเงินและหนี ้สินทางการ
เงินอื่นส่วนใหญ่จดั อยู่ในประเภทระยะสั้น ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ เชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ทางการเงินและหนี ้สินทางการเงินดังกล่าวไม่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสําคัญกับราคาตามบัญชี
30. ภาระผูกพันและหนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้
30.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษัทฯ มีภาระผูกพันจากหนังสือคํ ้าประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อ
คํ ้าประกันการปฏิบตั งิ านตามสัญญา การประมูลงานและคํ ้าประกันการสัง่ ซื ้อวัตถุดบิ จํานวนปริ มาณ 36.08
ล้ านบาท และ 66.15 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึง่ คํ ้าประกันโดยเงินฝากธนาคารของบริ ษัทฯ (หมายเหตุ 11)
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30.2 ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2559 บริ ษั ท ฯ เปิ ดเลตเตอร์ อ อฟเครดิ ต เพื่ อ การสั่ง ซื อ้ วัต ถุ ดิ บ และเครื่ อ งจั ก ร
จํานวน 0.23 ล้ านยูโร (31 ธันวาคม 2558 : จํานวน 1.67 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา และ 0.13 ล้ านยูโร) ซึง่
คํ ้าประกันโดยเงินฝากธนาคารของบริ ษัทฯ (หมายเหตุ 11)
30.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษัทฯ ได้ ทําสัญญาเช่าที่ดิน ซึง่ บริ ษัทฯ มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายค่า
เช่าที่ดนิ ดังกล่าวในระยะยาวภายใต้ สญ
ั ญาการเช่าสินทรัพย์ดําเนินงาน (หมายเหตุ 16) ดังนี ้ :2559

2558

ภายใน 1 ปี

1,871,073

1,871,073

เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

5,301,372

7,172,444

30.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้ องจ่ายเงินชดเชยการเลิกจ้ างพนักงาน
สําหรับโครงการเกษี ยณก่อนอายุก่อนกําหนด (Early retirement) ตามที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเป็ น เอก
ฉันท์เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 และบริ ษัทฯ ได้ มีประกาศแผนของโครงการเกษี ยณอายุก่อนกําหนดโดย
สมัครใจให้ พนักงานได้ รับทราบในเดือนเดียวกัน โดยการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวจะเป็ นไปตามข้ อบังคับการ
บริ หารงานบุคคลของบริ ษัทฯ และในส่วนผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ที่ดํารงตําแหน่งในสายงานหลักในวันที่
คณะกรรมการมี ม ติอนุมัติ บริ ษัทฯ จะจ่ายเงินชดเชยเพิ่มเติมอี กส่วนหนึ่งโดยจะคํานวณจากฐานของ
เงินเดือนปั จจุบนั คูณด้ วยจํานวนเดือนที่เหลือจนถึงวันครบกําหนดเกษี ยณอายุ
30.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ มีภาระผูกพันจากการทําสัญญาก่อสร้ างอาคารโรงงานตามการลงทุน
ในสายการผลิตใหม่บางส่วนเพื่อทดแทนสายการผลิตเดิม จํานวนประมาณ 12.69 ล้ านบาท (31 ธันวาคม
2558 : ไม่มี)
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บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่ วย : บาท

31. การจัดประเภทรายการใหม่
บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ใหม่ เพื่อให้ สอดคล้ องกับรายการบัญชี ในงบการเงินสําหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งการจัด
ประเภทรายการใหม่นี ้ไม่มีผลกระทบต่อกําไรสุทธิหรื อส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้ เคยรายงานไว้ ดังนี ้
ก่อนจัด
ประเภทใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
สินทรัพย์ที่มิได้ ใช้ ในการดําเนินงาน - สุทธิ

32,672,575
52,421,836

จัดประเภทใหม่
51,441,981
979,855
(52,421,836)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดสําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร (เฉพาะในงบกําไรขาดท
38,852,772
161,328
เบ็ดเสร็จ)
ค่าเผื่อการด้ อยค่า(โอนกลับบัญชีคา่ เผื่อการด้ อย
219,164
ค่า)ของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
โอนกลับบัญชีคา่ เผื่อการด้ อยค่าของ
(1,611,328)
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์ที่มิได้ ใช้ ในการ
219,164
(219,164)
ดําเนินงาน
โอนกลับบัญชีคา่ เผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์ที่มิได้
(1,450,000)
1,450,000
ใช้ ในการดําเนินงาน
2,520,517
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้ าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้ า
2,252,615
(2,252,615)
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือ
267,902
(267,902)
ค่าเผื่อสินค้ าล้ าสมัยและเคลื่อนไหวช้ า
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (เฉพาะในงบ
17,073,169
161,328
กระแสเงินสด)

หลังจัด
ประเภทใหม่
51,441,981
33,652,430
-

39,014,100
219,164
(1,611,328)
2,520,517
17,234,497

32. การอนุมัตใิ ห้ ออกงบการเงิน
งบการเงินนี ้ได้ รับการอนุมตั ใิ ห้ ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
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รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร
ผูม้ อี �ำ นาจควบคุมและเลขานุการของบริษทั
1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท
1.1 รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท
นายสุริย์ บัวคอม
อายุ 72 ปี
ต�ำแหน่ง		
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 10 กันยายน 2553
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Directors Accreditation Program (DAP)
- Directors Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
นางกิ่งเทียน บางอ้อ
อายุ 72 ปี
ต�ำแหน่ง		
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 28 เมษายน 2543
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Directors Accreditation Program (DAP)
- Directors Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2548-ปัจจุบัน 		 กรรมการ บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร
2550-ปัจจุบนั 		 รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. เงินทุน
กรุงเทพธนาทร
2547-ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยฟิลม์
อินดัสตรีส์
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ประสบการณ์การท�ำงาน /การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2553-ปัจจุบัน		 กรรมการ บมจ.ควอลิตี้ เฮาส์
ประสบการณ์การท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่
2553-ปัจจุบัน 		 กรรมการ ธนาคาร Zheng Xin Bank
2556-ปัจจุบัน อนุกรรมการ คณะกรรมการโทรคมนาคม
และวิทยุกระจายเสียง
2552-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ไวส์ซอฟท์ จ�ำกัด
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่
2547-ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก. ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค
2547-ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก. พิญาณี
2547-ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก. บิสแอนด์ฟัน
2547-ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก. เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย
2547-ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก. เทียร์ วัน เนทเวิร์ค
2547-ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก. จิโรลา (ประเทศไทย)
2547-ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก. ไอทาวเวอร์
2547-ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก. เอนกบุญ
2547-ปัจจุบัน		 กรรมการ บมจ. เซลลูลาร์ วิชนั่ (ไทยแลนด์)
2546-ปัจจุบนั 		 กรรมการตรวจสอบ บจก. สหกล อิควิปเมนท์
2534-ปัจจุบัน		 ที่ปรึกษา บจก. คอม-ลิงค์
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายนรเศรษฐ ไม้เกตุ
อายุ 62 ปี
ต�ำแหน่ง		
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 30 เมษายน 2546
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายสุวัฒน์ จิตตมัย
อายุ 68 ปี
ต�ำแหน่ง		
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 10 พฤษภาคม 2528
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริ ญ ญาโท คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ สาขาเครื่ อ งกล
LAMAR UNIVERSITY
นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา
อายุ 73 ปี
ต�ำแหน่ง		
กรรมการ
เลขานุการบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 25 เมษายน 2537
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริ ญ ญาตรี สาขาบริ ห ารธุ ร กิ จ EMPORIA STATE
UNIVERSITY, USA

ประสบการณ์การท�ำงาน /การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่
2544-ปัจจุบัน ทนายความ บริษทั ทีป่ รึกษากฎหมายยูเนีย่ นลอร์
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
: ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
2558-ปัจจุบัน		 กรรมการผู้จัดการ บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
2531-2558		 ผู้จัดการทั่วไป บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
สัดส่วนการถือหุ้น : 0.05%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงาน / การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่
2554-ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก. แอปริคอท แมเนจเม้นท์
2548-ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก. ไทยลาวลิกไนท์
สัดส่วนการถือหุ้น : 0.33%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
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นายเอกมินทร์ งานทวี
อายุ 35 ปี
ต�ำแหน่ง		
กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 มิถุนายน 2550
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย ซีเอตเติล , USA
ประสบการณ์การท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2551-ปัจจุบัน		 กรรมการ บมจ. ทักษิณคอนกรีต
2550-2558		 กรรมการ บมจ. เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์
อินดัสตรีส์
นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
อายุ 40 ปี
ต�ำแหน่ง		
กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 มิถุนายน 2550
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
ประสบการณ์การท�ำงาน /การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
นายพันธุม พันธุมจินดา
อายุ 62 ปี
ต�ำแหน่ง		
กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 มิถุนายน 2550
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
: ไม่มี
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ประสบการณ์การท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่
2554-ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก. แอปริคอท แมเนจเม้นท์
2549-ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก. ไทยลาวลิกไนท์
สัดส่วนการถือหุ้น : 0.11%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
: ลูกพี่ลูกน้อง นายสรรัฐ งานทวี

ประสบการณ์การท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่
2558-ปัจจุบัน		 กรรมการผู ้ จั ด การ Mosh Company
Limited
2553-ปัจจุบัน		 กรรมการผูจ้ ดั การ Meanmoremind Co., Ltd.
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
2547-2557		 หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด ที.ไอ.เอช.
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายสรรัฐ งานทวี
อายุ 30 ปี
ต�ำแหน่ง		
กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 21 สิงหาคม 2557
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
: ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
2554-ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก. งานทวีพี่น้อง
ประสบการณ์การท�ำงาน
2554-2558		 กรรมการ บมจ. เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์
อินดัสตรีส์
สัดส่วนการถือหุ้น : 0.02%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
: ลูกพี่ลูกน้อง นายเอกมินทร์ งานทวี

พลต�ำรวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ
อายุ 68 ปี
ต�ำแหน่ง		
กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 กุมภาพันธ์ 2558
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Youngstown State
University, OHIO, USA
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
: ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
2554-2558		 ประธานกรรมการ บมจ. เซอร์คทิ อีเลคโทรนิคส์
อินดัสตรีส์
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายธงชัย ณ นคร
อายุ 67 ปี
ต�ำแหน่ง		
กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 กุมภาพันธ์ 2558
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด Manchester Polytechnic,
England
ประสบการณ์การท�ำงาน /การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่
2556-ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก. ไทยลาวลิกไนท์
2554-ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก. แอปริคอท แมเนจเม้นท์
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
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นายแดน ทองอินทร์
อายุ 60 ปี
ต�ำแหน่ง		
ผู้จัดการโรงงาน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- D.Eng., Kasetsart and Case Western Reserve
University , USA
- M.S. (Mechanical Engineering)., King Mongkut’s
University of Technology
- B.S. (Mechanical Engineering)., King Mongkut’s
University of Technology
นางสาวจงกล พิสุทธิ์พิเชฎฐ์
อายุ 52 ปี
ต�ำแหน่ง		
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
: ไม่มี

นายสุชาติ แก้วไพฑูรย์
อายุ 66 ปี
ต�ำแหน่ง		
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี คณะบริหารสาขาการตลาด
- MINI MBA
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
: ไม่มี
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การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
: ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
2539-ปัจจุบัน ผู้จัดการโรงงาน บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
2535-2539 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
สัดส่วนการถือหุ้น : 0.05%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
2542-ปัจจุบัน		 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
				 บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
2534-2542		 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
สัดส่วนการถือหุ้น : 0.003%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
2535-ปัจจุบัน		 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด
บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลฃานุการบริษัท
บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำด้านกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง
2. เก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
		 - ทะเบียนกรรมการ
		 - หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจ�ำปีของบริษัท
		 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ให้ค�ำแนะน�ำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลในการด�ำเนินกิจกรรม
ของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
6. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนก�ำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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2. การด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมในบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
นายสุริย์ บัวคอม
นางกิ่งเทียน บางอ้อ
นายนรเศรษฐ ไม้เกตุ
นายสุวัฒน์ จิตตมัย
นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา
นายเอกมินทร์ งานทวี
นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
นายพันธุม พันธุมจินดา
นายสรรัฐ งานทวี
พลต�ำรวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ
นายธงชัย ณ นคร
ดร. แดน ทองอินทร์
นางสาวจงกล พิสุทธิ์พิเชฎฐ์
นายสุชาติ แก้วไพฑูรย์

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บจก. ไทยลาวลิกไนท์ บมจ. ทักษิณคอนกรีต
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/ = ประธานกรรมการ		 // = ประธานกรรมการตรวจสอบ
X = กรรมการตรวจสอบ		 » = ผู้จัดการฝ่าย
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สำ�นักงานใหญ่
เลขที่ 99/2 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซียร์รังสิต
ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน ตำ�บลคูคต อำ�เภอลำ�ลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0-2992-6863-7
โทรสาร 0-2992-6870-1
โรงงาน
เลขที่ 4 ถนน ไอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
อำ�เภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3868-4610-3
โทรสาร 0-3868-4614

