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	 บริษัท	ไทยไวร์โพรดคัท์	จ�ำกดั	(มหำชน)	จดัตัง้ขึน้โดยมีวัตถปุระสงค์ในกำรผลติลวดเหลก็แรงดงึสงู	ส�ำหรบัคอนกรตีอัดแรง

เพื่อใช้ในงำนก่อสร้ำงต่ำงๆ

	 ผลติภณัฑ์หลกัของบรษัิท	ได้แก่	ลวดเหลก็แรงดงึสงูชนดิเส้นเดีย่ว	ลวดเหลก็ตเีกลยีวชนดิ	7	เส้น	และลวดเหลก็เคลอืบสงักะส	ี

วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย

	 บริษัทฯ	มีนโยบำยที่จะผลิตสินค้ำตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรมและมำตรฐำนสำกล	 โดยมีเป้ำหมำยในกำรเป็นผู้น�ำทำงด้ำน

คุณภำพในกำรผลิตสินค้ำลวดเหล็กแรงดึงสูง	

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

	 บรษัิท	ไทยไวร์โพรดคัท์	จ�ำกดั	(มหำชน)	ก่อตัง้เม่ือวนัท่ี	10	พฤษภำคม	2528	ด้วยวตัถปุระสงค์ท่ีจะผลติลวดเหลก็แรงดงึสงู	

(Prestressed	Concrete	Wire	หรือ	P.C.Wire)	มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก	1	ล้ำนบำท	และเพิ่มเป็น	25	ล้ำนบำท	โดยก่อสร้ำง

โรงงำนในเขตอุตสำหกรรมนวนคร	จังหวัดปทุมธำนี	

ปี	2529 เริ่มการผลิตครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2529

ปี	2531 เพิ่มทุนเป็น 40 ล้านบาท เพื่อเพิ่มกำาลังการผลิต

ปี	2532 จดทะเบียนเป็นบรษัิทในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและเพิม่ทุนเป็น 50 ล้านบาท เพือ่ปรบัปรงุระบบการผลติ

และเพิ่มกำาลังการผลิต

ปี	2533 เพิ่มทุนเป็น 100 ล้านบาท  เพื่อเพิ่มกำาลังการผลิตและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น

ปี	2535 เพิ่มทุนเป็น 220 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงงานแห่งที่ 2 ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้

ในการผลิตลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น

ปี	2537 - แปรสภาพจากบริษัทจำากัดเป็น บริษัทมหาชน จำากัด เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2537

- ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน สำาหรบัโครงการสร้างโรงงานแห่งใหม่ท่ีเขตนคิม

 อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2537

ปี	2539 - สร้างโรงงานแห่งใหม่ท่ีเขตนคิมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง ตามท่ีได้รบัการส่งเสรมิการลงทุน เพือ่เพิม่ 

 กำาลังการผลิตและปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต พร้อมทั้งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี

- ย้ายฐานการผลิตทั้งหมดไปยังโรงงานแห่งใหม่ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

ปี	2559 ลงทุนในโครงการลงทุนเพื่อทดแทนสินทรัพย์เดิมที่เสื่อมสภาพ ประกอบด้วย การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

ของเครื่องจักรเดิมและลงทุนในสายการผลิตใหม่สำาหรับลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น 

ปัจจุบัน ดำาเนินธุรกิจผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงโดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว ลวดเหล็กตี

เกลียวชนิด 7 เส้น และลวดเหล็กเคลือบสังกะสี โดยมีโรงงานเพียงแห่งเดียวท่ีเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

จังหวัดระยอง

	 ในส่วนของอ�ำนำจในกำรควบคุมบริษัทฯ	ตลอดระยะเวลำ	5	ปี	ที่ผ่ำนมำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอ�ำนำจในกำรควบคุม

บริษัทฯ	แต่อย่ำงใด

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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โครงสร้างการถือหุ้น

	 บริษัทฯ	 เริ่มประกอบธุรกิจโดยครอบครัวงำนทวี	 ในปี	2559	 กลุ่มตระกูลงำนทวีมีสัดส่วนกำรถือหุ้นประมำณร้อยละ	28	 

ของทุนจดทะเบียนที่ช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

	 -ไม่มี-
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

	 บริษัท	ไทยไวร์โพรดัคท์	จ�ำกัด	(มหำชน)	ประกอบธุรกิจหลักคือ	เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยลวดเหล็กแรงดึงสูง	(Prestressed		

Concrete	Wire)	ท่ีใช้ส�ำหรบังำนคอนกรตีอัดแรง	ผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษัิทฯ	จงึข้ึนอยู่กบัภำวะอุตสำหกรรมก่อสร้ำงเป็นส�ำคญั	

โดยในกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำของบริษัทฯ	ส่วนใหญ่จ�ำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำในประเทศ	ส่วนกำรจ�ำหน่ำยต่ำงประเทศปัจจุบันมีประมำณ

ร้อยละ	10-30

โครงสร้างรายได้
	 บริษัทฯ	 ด�ำเนินธุรกิจในส่วนงำนด�ำเนินงำนเดียว	 คือ	 ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยลวดเหล็กแรงดึงสูง	 โครงสร้ำงรำยได้หลัก 

จ�ำแนกตำมภูมิศำสตร์ในประเทศและต่ำงประเทศของบริษัทฯ	ในระยะ	3	ปี	ที่ผ่ำนมำ	มีดังนี้:-

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยในประเทศ 1,125.50 74.84 1,333.87 78.65 1,499.37 81.30

รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยต่ำงประเทศ 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
	 บริษัท	ไทยไวร์โพรดคัท์	จ�ำกดั	(มหำชน)	ผลติและจ�ำหน่ำยลวดเหลก็แรงดงึสงู	(Prestressed	Concrete	Wire)	ท่ีได้มำตรฐำน

สำกล	ส�ำหรบังำนคอนกรตีอัดแรงเพือ่ใช้ในงำนก่อสร้ำงท่ีเน้นควำมแข็งแรง	ควำมทนทำน	เพือ่รองรบัน�ำ้หนกั	ท้ังงำนก่อสร้ำงแบบ	

pre-tensioned	 และ	post-tensioned	 เช่น	 งำนผลิตเสำเข็มคอนกรีตอัดแรงส�ำหรับงำนก่อสร้ำงอำคำร	 งำนก่อสร้ำงทำง 

ยกระดับและสะพำน	 งำนผลิตเสำไฟฟ้ำคอนกรีตอัดแรงและงำนผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป	 ท้ังส่วนท่ีเป็นพื้น	 ผนังอำคำรและ 

คำนสะพำนส�ำเร็จรูป	 ซ่ึงกำรน�ำลวดเหล็กแรงดึงสูงมำใช้	 จะช่วยประหยัดเวลำและแรงงำนในกำรก่อสร้ำง	 และยังเป็นผู้ผลิต 

ลวดเหล็กเคลอืบสงักะส	ีซ่ึงเป็นวัสดท่ีุใช้มำกในงำนระบบกำรสือ่สำร	ระบบสำยส่งและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ	เช่น	เป็นสำยดนิของงำนผลติ

เสำไฟฟ้ำ	และใช้ในงำนผลิตสำยไฟฟ้ำ

	 ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ	จ�ำแนกได้เป็น	3	ประเภท	ดังนี้

	 1.	 ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว	(Prestressed	Concrete	Single	Wire	หรือ	P.C.	Wire)	มีก�ำลังกำรผลิตประมำณ		

72,000	ตัน/ปี

	 2.	 ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดตีเกลียว	7	เส้น	(Seven-Wire	Prestressed	Concrete	Strand	หรือ	P.C.	Strand)	มีก�ำลัง 

กำรผลิตประมำณ	36,000	ตัน/ปี

	 3.	 ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี	(Galvanized	Steel	Wire	and	Strand)	มีก�ำลังกำรผลิตประมำณ		9,600	ตัน/ปี

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

 โครงสร้างอุตสาหกรรม

	 อุตสำหกรรมลวดเหล็กแรงดึงสูง	เป็นส่วนหนึ่งของภำคอุตสำหกรรมวัสดุก่อสร้ำง	ในอดีต		P.C.	Wire	และ	P.C.	Strand		

ไม่ค่อยมีกำรใช้มำกนกั	ท้ังนีเ้พรำะกำรก่อสร้ำงในสมัยก่อนส่วนใหญ่อำคำรท่ีปลกูสร้ำงจะมีเพียงไม่กีช้ั่น	จงึใช้เหลก็เส้นเป็นวตัถดุบิ

ในกำรปลกูสร้ำง	แต่ในระยะหลงั	โครงสร้ำงกำรปลกูสร้ำงได้เปลีย่นเป็นกำรปลกูสร้ำงอำคำรขนำดใหญ่และบรกิำรในกำรปลกูสร้ำง

บ้ำนส�ำเร็จรูปและคอนโดมิเนียมขยำยตัวข้ึนมำก	 ท�ำให้ควำมต้องกำร	P.C.	Wire	 และ	P.C.	Strand	 เพิ่มข้ึนอย่ำงรวดเร็ว	 

นอกจำกนี	้เพ่ือรองรบักำรขยำยตวัของเศรษฐกจิและอุตสำหกรรม	รฐับำลได้ท�ำกำรลงทุนในงำนก่อสร้ำงระบบสำธำรณปูโภค	เช่น	

กำรก่อสร้ำงทำงยกระดับ	ทำงด่วน	สะพำน	กำรขยำยสำยส่งไฟฟ้ำ	กำรก่อสร้ำงสนำมบินแห่งใหม่	รวมถึงกำรลงทุนในโครงกำร

รถไฟฟ้ำ	ซึ่งต้องใช้ลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นจ�ำนวนมำก		ท�ำให้ลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นวัสดุก่อสร้ำงที่ส�ำคัญอีกชนิดหนึ่ง	ปัจจุบัน

สัดส่วนของควำมต้องกำร	P.C.	Wire	และ	P.C.	Strand	จะเปลี่ยนแปลงไปตำมสภำวะกำรก่อสร้ำงของทั้งภำครัฐบำลและเอกชน	
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เช่น	กำรก่อสร้ำงบ้ำนจดัสรร	อำคำร	และเสำไฟฟ้ำ	มีผลต่อควำมต้องกำร	P.C.	Wire	ค่อนข้ำงมำก	ส่วนกำรก่อสร้ำงสำธำรณปูโภค

ของภำครัฐบำลโดยเฉพำะโครงกำรขนำดใหญ่	งำนก่อสร้ำงอำคำรจอดรถ	คอนโดมิเนียมและตึกสูง	จ�ำเป็นต้องใช้	P.C.	Strand	

มำกกว่ำ	เพื่อรองรับน�้ำหนักที่มำกกว่ำของสิ่งก่อสร้ำง

 ลักษณะการตลาดในอุตสาหกรรม

	 วิธีกำรในกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำลวดเหล็กแรงดึงสูงมี	2	 ลักษณะ	 คือ	 จ�ำหน่ำยให้กับลูกค้ำโดยตรงและจ�ำหน่ำยผ่ำนตัวแทน

จ�ำหน่ำย	ส่วนกำรตดัสนิใจซ้ือ	กำรตดัสนิใจซ้ือผลติภณัฑ์ลวดเหลก็แรงดงึสงู	และลวดเหลก็เคลอืบสงักะส	ีลกูค้ำจะให้ควำมส�ำคญั

กบัคณุภำพของสนิค้ำเป็นอันดบัแรก	เนือ่งจำกรำคำขำยของผูผ้ลติแต่ละรำยอยู่ในระดบัใกล้เคยีงกนั	และกำรใช้สนิค้ำอ่ืนทดแทน

ท�ำได้ยำกเนื่องจำกจะส่งผลกระทบต่อกำรออกแบบและต้นทุนของกำรก่อสร้ำง	

 ภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

	 ปัจจบัุน	ผูผ้ลติลวดแรงดงึสงูในประเทศรำยส�ำคญัมีประมำณ	10	รำย	โดยขนำดก�ำลงักำรผลติของบรษัิทฯ	จดัอยู่ในอนัดบั	2

	 ในปี	2559	 กำรแข่งขันภำยในอุตสำหกรรมลวดเหล็กแรงดึงสูงโดยเฉพำะกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำยังคงมีควำมรุนแรง 

ต่อเนื่อง	 เนื่องจำกปริมำณควำมต้องกำรลวดเหล็กแรงดึงสูงในประเทศทรงตัว	 ในขณะท่ีอุปทำนเพิ่มข้ึน	 ท้ังนี้	 เป็นผลมำจำก 

กำรลงทุนภำคเอกชนขยำยตัวค่อนข้ำงต�่ำตำมภำวะเศรษฐกิจโลก	

 กลยุทธการแข่งขัน

	 กำรท่ีลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นวัสดุส�ำหรับรองรับน�้ำหนักในงำนก่อสร้ำงต่ำงๆ	 บริษัทฯ	 จึงให้ควำมส�ำคัญกับคุณภำพสินค้ำ

เป็นอันดับแรก	รองลงมำคือกำรให้บริกำรทำงด้ำนเทคนิคก่อนและหลังกำรขำย	กำรส่งมอบที่รวดเร็ว

	 ในด้ำนคุณภำพสินค้ำ	บริษัทฯ	ได้พัฒนำควำมรู้	ควำมช�ำนำญ	ในกำรผลิตสินค้ำมำเป็นเวลำนำนกว่ำ	30	ปี	มีกำรคิดค้น

และวจิยัต่อยอดเพือ่พัฒนำคณุภำพสนิค้ำ	มีระบบกำรผลติท่ีได้รบักำรยอมรบัว่ำทันสมัยและมปีระสทิธภิำพ	โดยในกำรผลติ	บรษัิทฯ	

เริ่มจำกกำรคัดเลือกวัตถุดิบท่ีมีคุณภำพ	 มีบุคลำกรท่ีมีควำมช�ำนำญควบคุมกำรผลิตในทุกข้ันตอน	 และให้ควำมส�ำคัญกับ 

กำรตรวจสอบและทดสอบคณุภำพ	โดยห้องปฏบัิตกิำรทดสอบคณุภำพของบรษัิทได้รบักำรรบัรองมำตรฐำน	ISO	17025	จงึท�ำให้

ผู้ซ้ือสินคำ้ของบริษัทม่ันใจได้วำ่จะได้รับสินค้ำท่ีมีคุณภำพและคุณสมบัติตำมมำตรฐำน	 และเพื่อควำมเป็นเลิศดำ้นคุณภำพและ

ควำมมีประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน	 บริษัทฯ	 ได้น�ำเอำระบบบริหำรงำนคุณภำพตำมมำตรฐำนเลขท่ี	 มอก./ISO	9001	 

เข้ำมำใช้ในองค์กร	 ส่งผลให้ปัจจุบัน	 สินค้ำของบริษัทฯ	 มีคุณภำพเทียบเคียงระดับโลกและได้รับกำรรับรองจำกสถำบัน 

ทั้งในประเทศ	และต่ำงประเทศ	เช่น	UK	และ	AUSTRALIA	ฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่ำ	สินค้ำที่ผลิตโดยบริษัทฯ	เป็นไปตำมมำตรฐำน

สำกลและมำตรฐำนที่ลูกค้ำต้องกำร	

	 ในด้ำนกำรให้บรกิำรด้ำนเทคนคิก่อนและหลงักำรขำย	บรษัิทฯ	มหีน่วยงำนท่ีท�ำหน้ำท่ีให้ค�ำปรกึษำเกีย่วกบักำรน�ำผลติภณัฑ์

ไปใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	พร้อมทั้งให้บริกำรด้ำนกำรสอบเทียบเครื่องมือวัดต่ำงๆ	เป็นต้น

 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการเข่งขัน

	 ปี	2559	โครงกำรลงทุนของภำครฐัยังคงมีอย่ำงต่อเนือ่ง	แม้ว่ำกำรลงทุนภำคเอกชนขยำยตวัค่อนข้ำงต�ำ่	ส่วนควำมต้องกำร

สินค้ำในอนำคตคำดว่ำจะขยำยตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปตำมภำวะเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลกท่ีฟื้นตัวอย่ำงช้ำๆ	 

โดยมีปัจจัยสนับสนุนได้แก่	 กำรลงทุนต่อเนื่องของภำครัฐในโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมท้ังในประเทศและเช่ือมโยงระดับ

ภูมิภำค	เช่น	โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟทำงคู่	โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำ	กำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ	ระยะที่	2	กำรพัฒนำ

สนำมบินอู่ตะเภำ	เป็นต้น	นอกจำกนี้	โครงกำรลงทุนดังกล่ำว	รวมถึงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก	(อีอีซี)	และกำร

พัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	จะน�ำไปสู่กำรพัฒนำพื้นที่โดยรอบ	กระตุ้นให้ควำมต้องกำรสินค้ำลวดเหล็กแรงดึงสูงเพิ่มขึ้น	ซึ่งจะ

ช่วยให้กำรแข่งขันในอุตสำหกรรมลดควำมรุนแรงลงได้	แม้ว่ำจะยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง	โดยในกำรแข่งขัน	ผู้ผลิตส่วนใหญ่ใช้กลยุทธ์

ทำงด้ำนรำคำและเน้นกลุ่มลูกค้ำที่มีศักยภำพทำงธุรกิจ	และมีควำมมั่นคงทำงกำรเงินเป็นส�ำคัญ	
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ปัจจัยความเสี่ยง

	 ปัจจัยควำมเสี่ยงที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัท	มีดังนี้	:-

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและราคาสินค้า

	 ในกำรผลติลวดเหลก็แรงดงึสงู	ต้นทุนวัตถดุบิซ่ึงได้แก่เหลก็ลวดคำร์บอนสงูมีสดัส่วนถงึร้อยละ	70-85	ของต้นทุนกำรผลติรวม	

บริษัทฯ	 จึงมีควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบ	 โดยเฉพำะในภำวะท่ีสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจมีกำรเปลี่ยนแปลง 

ตลอดเวลำ	ซ่ึงหำกบรษัิทฯ	ไม่สำมำรถปรบัรำคำขำยตำมต้นทุนวตัถดุบิท่ีเปลีย่นแปลงจะส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรท�ำ

ก�ำไรของบริษัทฯ

	 ดังนั้น	 ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบและรำคำสินค้ำ	 บริษัทฯ	 ได้ใช้วิธีติดตำมและประเมิน

สถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชดิ	และใช้นโยบำยในด้ำนรำคำสนิค้ำอย่ำงระมดัระวงั	รวมถงึกระจำยฐำนลกูค้ำให้หลำกหลำยท้ังในประเทศ

และต่ำงประเทศ	ซ่ึงบรษัิทฯ	คำดว่ำจะไม่ได้รบัควำมเสยีหำยจำกควำมผนัผวนของรำคำสนิค้ำเกนิกว่ำท่ีได้ตัง้ค่ำเผือ่กำรลดมลูค่ำ

ของสินค้ำคงเหลือไว้ในบัญชี

2. ความเสี่ยงจากการประกาศเพิ่มอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูง

	 ตำมท่ีได้มีประกำศคณะกรรมกำรพจิำรณำกำรทุ่มตลำดและกำรอุดหนนุ	เรือ่ง	กำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดสนิค้ำเหลก็ลวดคำร์บอนสงู

รวมถงึเหลก็ลวดคำร์บอนสงูท่ีเจอืธำตอ่ืุนท่ีมแีหล่งก�ำเนดิจำกสำธำรณรฐัประชำชนจนี	พ.ศ.	2557	ก�ำหนดให้เรยีกเกบ็อำกรตอบโต้

กำรทุ่มตลำดในอัตรำร้อยละ	5.17-33.98	ของรำคำ	ซี	ไอ	เอฟ	เป็นระยะเวลำ	5	ปี	(วนัท่ี	17	พฤษภำคม	2557	-	วนัท่ี	16	พฤษภำคม	

2562)	และต่อมำเมือ่วนัท่ี	14	มกรำคม	2559	คณะกรรมกำรพจิำรณำกำรทุ่มตลำดและกำรอุดหนนุได้มมีติให้เปิดกำรทบทวนอัตรำ

อำกรตอบโต้กำรทุ่มตลำดนัน้

	 เมือ่วนัที	่19	ธนัวำคม	2559	คณะกรรมกำรพจิำรณำกำรทุม่ตลำดและกำรอุดหนุนไดม้คี�ำวินิจฉยัปรับเพิม่อตัรำอำกรตอบโต้

กำรทุ่มตลำดเป็นอัตรำร้อยละ	12.26-36.79	ของรำคำ	ซี	ไอ	เอฟ	โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	22	ธันวำคม	2559	เป็นต้นไป

	 อัตรำอำกรตอบโต้กำรทุ่มตลำดท่ีเพิม่ข้ึนดงักล่ำวท�ำให้ต้นทุนกำรผลติสนิค้ำของบรษัิทฯ	เพิม่ขึน้ตำมไปด้วย	เนือ่งจำกเหลก็ลวด

คำร์บอนสูงเป็นวัตถุดิบส�ำคัญท่ีใช้ในกำรผลิตสินค้ำ	 และส่วนใหญ่บริษัทฯ	 น�ำเข้ำวัตถุดิบดังกล่ำวจำกสำธำรณรัฐประชำชนจีน	

นอกจำกนี	้กำรท่ีอัตรำอำกรขำเข้ำวัตถดุบิเพ่ิมข้ึน	ในขณะท่ีอัตรำอำกรขำเข้ำสนิค้ำส�ำเรจ็รปูซ่ึงได้แก่ลวดเหลก็แรงดงึสงูยังคงเท่ำเดมิ

จะกระตุ้นให้เกิดกำรน�ำเข้ำสินค้ำส�ำเร็จรูปเพิ่มขึ้น	ส่งผลให้อุปทำนในตลำดเพิ่มขึ้นและท�ำให้กำรแข่งขันทำงกำรตลำดโดยเฉพำะ

กำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำมีควำมรนุแรงข้ึน	บรษัิทฯ	จงึมีควำมเสีย่งท่ีควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรของบรษัิทฯ	อำจลดลงในอนำคต

	 ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง	 บริษัทฯ	 ได้ใช้วิธีจัดหำแหล่งวัตถุดิบจำกผู้ผลิตท่ีไม่ใช่ผู้ผลิตจำกสำธำรณรัฐประชำชนจีนเพิ่มข้ึน

เพื่อเป็นทำงเลือกไว้	 ทำงด้ำนกำรตลำด	 บริษัทฯ	 ได้ติดตำมและประเมินสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด	 และเน้นกลยุทธ์กำรตลำด 

ด้วยกำรผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพเป็นที่เชื่อถือได้ของลูกค้ำ	พร้อมกับขยำยตลำดไปยังลูกค้ำในต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น

3. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

	 กำรท่ีบริษัทฯ	 ต้องน�ำเข้ำวัตถุดิบจำกต่ำงประเทศเป็นส่วนใหญ่	 ท�ำให้บริษัทฯ	 มีควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำ 

แลกเปลี่ยนเงินตรำจำกระบบอัตรำแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว	

	 ในกำรบรหิำรควำมเสีย่งดงักล่ำว	บรษัิทฯ	ได้ใช้มำตรกำรป้องกนัควำมเสีย่งด้วยกำรทยอยท�ำสญัญำซ้ือขำยเงนิตรำต่ำงประเทศ

ล่วงหน้ำ	พร้อมทั้งติดตำมควำมเคลื่อนไหวของแนวโน้มอัตรำแลกเปลี่ยนอย่ำงสม�่ำเสมอ
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

ชื่อ	 :		 บริษัท	ไทยไวร์โพรดัคท์	จ�ำกัด	(มหำชน)

ชื่อย่อ	 :	 TWP

	 	 (จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ที่ตั้งส�านักงาน	 :	 เลขที่	99/2	หมู่	8	อำคำรศูนย์กำรค้ำเซียร์รังสิต			

	 	 ชั้น	7	ถนนพหลโยธิน	ต�ำบลคูคต	อ�ำเภอล�ำลูกกำ			

	 	 จังหวัดปทุมธำนี	12130			

	 	 โทรศัพท์	0-2992-6863-7	โทรสำร	0-2992-6870-1

ที่ตั้งโรงงาน	 :	 4	ถนน	ไอ	5	นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด	อ�ำเภอเมือง	

	 	 จังหวัดระยอง	21150	

	 	 โทรศัพท์	0-3868-4610-3		โทรสำร	0-3868-4614

ประเภทธุรกิจ	 :	 ผลิตและจ�ำหน่ำยลวดเหล็กแรงดึงสูง

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0107537001234

ทุนจดทะเบียน	 :	 500	ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว	 :	 270	ล้ำนบำท	ประกอบด้วย	หุ้นสำมัญ	270	ล้ำนหุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้		 :	 หุ้นสำมัญ	หุ้นละ	1	บำท

รอบระยะเวลาบัญช	ี :	 1	มกรำคม	-	31	ธันวำคม

นายทะเบียนหลักทรัพย	์ :	 บริษัท	ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	

	 	 เลขที่	93	ถนนรัชดำภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง

	 	 กรุงเทพฯ	10400	โทรศัพท์	0-2009-9000	โทรสำร	0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี	 :	 นำยอนุสรณ์	เกียรติกังวำฬไกล

	 	 บริษัท	เอเอสวี	แอนด์	แอสโซซิเอทส์	จ�ำกัด

	 	 47	ซอย	53	ถนนพระรำม	3	แขวงบำงโพงพำง	

	 	 เขตยำนนำวำ	กรุงเทพฯ	10120		

	 	 โทรศัพท์	0-2294-8504	โทรสำร	0-2294-2345
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หลักทรัพย์ของบริษัท

	 -	 ทุนจดทะเบียน	500	ล้ำนบำท

	 -	ทุนที่ออกและช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว	270	ล้ำนบำท	ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ	270	ล้ำนหุ้น

	 -	 หุ้นสำมัญ	มูลค่ำหุ้นละ	1	บำท	(ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่	26	เมษำยน	2559	ผู้ถือหุ้นมีมติให้เปลี่ยนแปลง

มูลค่ำหุ้นสำมัญของบริษัทที่ตรำไว้จำกเดิมมูลค่ำหุ้นละ	10	บำท	เป็นมูลค่ำหุ้นละ	1	บำท	บริษัทได้จดทะเบียนกำรเปลี่ยนแปลง

ดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่	10	พฤษภำคม	2559)

	 -	 กำรออกหลักทรัพย์อื่น	:	บริษัทไม่มีกำรออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจำกหุ้นสำมัญ

ผู้ถือหุ้น

	 กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	ณ	วันที่	5	มกรำคม	2560	ประกอบด้วย

ล�าดับที่ ผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้นที่ถือ %

1 กลุ่มงำนทวี	

-	บริษัท	ทักษิณคอนกรีต	จ�ำกัด	(มหำชน) 26,975,500 9.99

-	บริษัท	เจ.	ที.	เอส.	จ�ำกัด 13,009,800 	4.82

-	กลุ่มตระกูลงำนทวี 34,429,980 12.75

2 ธนำคำร	กรุงเทพ	จ�ำกัด	(มหำชน) 18,590,630 		6.89

3 นำยวิชัย	ภู่บุบผำพันธ์ 18,133,200 		6.72

4 นำงธนิสรำ	พันธ์สำยเชื้อ 13,490,000 		5.00

5 นำยระวิ	เกษมศำนติ์ 10,800,000 		4.00

6 ธนำคำร	กรุงไทย	จ�ำกัด	(มหำชน) 8,234,570 		3.05

7 นำยรัชพล	เพิ่มพูนพำนิช 4,942,000 		1.83

8 CA	INDOSUEZ	(SWITZERLAND)	SA 4,040,000 		1.50

9 นำยโพธิรัตน์		กิจศรีโอภำค 3,350,000 		1.24

10 นำยยงยุทธ	บุญมี 2,850,000 		1.06

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น



8 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ	50	 ของก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำนตำมงบกำรเงิน

หลังหักเงินส�ำรองต่ำงๆ	ตำมที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตำมกฎหมำย	ทั้งนี้	กำรจ่ำยเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐำนะกำรเงิน

และแผนกำรลงทุนและควำมจ�ำเป็นอื่นๆ	ในอนำคต
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โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการ

กรรมกำรผู้จัดกำร

ผู้จัดกำรอำวุธโสฝ่ำยกำรตลำดผู้จัดกำรโรงงำน ผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

1. คณะกรรมการ
	 คณะกรรมกำรบริษัท	 ประกอบด้วยบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์	 รวมทั้งสิ้น	11	 คน	 รำยชื่อกรรมกำร	

จ�ำนวนครั้งของกำรประชุมคณะกรรมกำรในปีที่ผ่ำนมำ	และจ�ำนวนครั้งที่กรรมกำรแต่ละรำยเข้ำร่วมประชุม	มีดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม(ครั้ง)

ประชุม 
คณะกรรมกำร

ประชุมคณะ
กรรมกำรตรวจสอบ

1.	นำยสุริย์	บัวคอม ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรอิสระ

4/4 4/4

2.	นำยสุวัฒน์	จิตตมัย กรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร 4/4 -

3.	นำยฉัตรชัย	ศิริวัฒนำ กรรมกำร 4/4 -

4.	นำงกิ่งเทียน	บำงอ้อ กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 4/4 4/4

5.	นำยนรเศรษฐ	ไม้เกตุ กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 4/4 4/4

6.	นำยเอกมินทร์	งำนทวี กรรมกำร 3/4 -

7.	นำยธนพงษ์	ภูคำสวรรค์ กรรมกำร 2/4 -

8.	นำยพันธุม	พันธุมจินดำ กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ 4/4 -

9.	นำยสรรัฐ	งำนทวี กรรมกำร 4/4 -

10.	นำยธงชัย	ณ	นคร กรรมกำร 4/4 -

11.	พลต�ำรวจโทสุรวุฒิ	กรัดศิริ กรรมกำร 4/4 -
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กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัทฯ

	 กรรมกำรซ่ึงมอี�ำนำจลงลำยมือช่ือผกูพนับรษัิทฯได้ประกอบด้วย	นำยสวุฒัน์	จติตมยั,	นำยฉัตรชัย	ศริวัิฒนำ,	นำยเอกมินทร์	

งำนทวี,	นำยธนพงษ์	ภูคำสวรรค์,	นำยพันธุม	พันธุมจินดำ,	นำยสรรัฐ	งำนทวี	สองในหกคนลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำ

ส�ำคัญของบริษัทฯ

2. กรรมการตรวจสอบ

	 ประกอบด้วย

ชื่อ  ต�าแหน่ง

1.	นำยสุริย์	บัวคอม ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2.	นำงกิ่งเทียน	บำงอ้อ กรรมกำรตรวจสอบ

3.	นำยนรเศรษฐ	ไม้เกตุ	 กรรมกำรตรวจสอบ

	 โดยกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงินของบริษัท	ได้แก่	นำงกิ่งเทียน	บำงอ้อ	

3. ผู้บริหาร

	 ประกอบด้วย

ชื่อ  ต�าแหน่ง

1.	นำยสุวัฒน์	จิตตมัย กรรมกำรผู้จัดกำร

2.	นำยแดน	ทองอินทร์ ผู้จัดกำรโรงงำน

3.	นำยสุชำติ	แก้วไพฑูรย์ ผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยกำรตลำด

4.	นำงสำวจงกล	พิสุทธิ์พิเชฎฐ์ ผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  (1) ค่าตอบแทนกรรมการ

	 	 	 ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท	 ได้รับกำรอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทเสนอ	

ประกอบด้วย	เบี้ยประชุมและบ�ำเหน็จกรรมกำร	โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

	 	 	 ค่ำตอบแทนกรรมกำร

   ■ ได้รับเบี้ยประชุมครำวละ	15,000	บำท/คน

   ■ ได้รับค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรรวมกันไม่เกิน	5,000,000	บำท	

   ■ สิทธิประโยชน์อื่นๆ	:	ไม่มี

	 	 	 ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบ

   ■ ได้รับเบี้ยประชุมครำวละ	20,000	บำท/คน
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	 	 	 ค่ำตอบแทนกรรมกำรแต่ละรำยในปีที่ผ่ำนมำมีดังนี้	:-

รายชื่อ ต�าแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม
ค่าบ�าเหน็จ 
กรรมการ

ค่าตอบแทน
รวม(บาท)

1. นายสุริย์ บัวคอม ประธานกรรมการและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ

140,000   600,000 740,000

2. นายสุวัฒน์  จิตตมัย กรรมการ   60,000 - 60,000

3. นายฉัตรชัย  ศิริวัฒนา กรรมการ   60,000 - 60,000

4. นางกิ่งเทียน บางอ้อ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 140,000   500,000 640,000

5. นายนรเศรษฐ ไม้เกตุ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 140,000   400,000 540,000

6. นายเอกมินทร์ งานทวี กรรมการ   45,000 - 45,000

7. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์ กรรมการ   30,000   150,000 180,000

8. นายพันธุม พันธุมจินดา กรรมการ   60,000   150,000 210,000

9. นายสรรัฐ งานทวี กรรมการ   60,000 - 60,000

10. นายธงชัย ณ นคร กรรมการ   60,000   150,000 210,000

11. พลตำารวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ กรรมการ   60,000   150,000 210,000

รวม 855,000 2,100,000 2,955,000

  (2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	 	 	 ประกอบด้วย

ประเภทค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนรวม 

(ล้านบาท)

กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรและผู้บริหำรจ�ำนวน	4	รำย เงินเดือน	โบนัส	เงินสบทบเข้ำกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 48.97

 4.2 ค่าตอบแทนอื่น

	 	 -	ไม่มี	-
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1. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

	 คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี	 จึงมีนโยบำยในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีด ี

ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยครอบคลุมถึงหลักส�ำคัญ	5	หมวด	ได้แก่

	 หมวดที่	1	สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 หมวดที่	2	กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน

	 หมวดที่	3	บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 หมวดที่	4	กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส

	 หมวดที่	5	ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

	 คณะกรรมกำรได้จดัท�ำนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรและด�ำเนนิกำรตดิตำมเพือ่ให้มกีำรปฏบัิตติำมนโยบำย	รวมท้ังทบทวน

และปรับปรุงนโยบำยดังกล่ำวให้มีควำมเหมำะสมอย่ำงสม�่ำเสมอ

 หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในฐำนะเจ้ำของบริษัท	 มีสิทธิก�ำหนดทิศทำงกำรด�ำเนินกำรของบริษัทผ่ำนคณะกรรมกำรบริษัทท่ีผู้ถือหุ้น 

เลือกเข้ำมำท�ำหน้ำที่แทนตน	และมีสิทธิในกำรตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อบริษัท	

	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ให้ควำมส�ำคัญและเคำรพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรำยโดยสิทธิขั้นพื้นฐำนที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับมีดังนี้

	 ■	 สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น

	 บริษัทฯ	แต่งตั้งให้บริษัท	ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	 จ�ำกัด	ท�ำหน้ำที่เป็นนำยทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนทะเบียนหลักทรัพย์

 ■	 สิทธิในการมีส่วนแบ่งในก�าไรของกิจการ

	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ	50	 ของก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำนตำมงบกำรเงิน

หลังหักเงินส�ำรองต่ำงๆ	ตำมที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตำมกฎหมำย	ทั้งนี้	กำรจ่ำยเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐำนะกำรเงิน

และแผนกำรลงทุนและควำมจ�ำเป็นอื่นๆ	ในอนำคต

	 ■	 สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ

	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยในกำรเปิดเผยข้อมูล	 โดยกำรเผยแพร่ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์และน�ำข้อมูลท่ีส�ำคัญ 

แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

	 ■	 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม

	 บริษัทฯ	 ค�ำนึงถึงสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร	แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท	เช่น	กำรจัดสรรเงินปันผล	กำรก�ำหนด

หรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ	 กำรลดทุนหรือเพ่ิมทุน	 และกำรอนุมัติรำยกำรพิเศษ	 เป็นต้น	 ซ่ึงในกำรก�ำหนด 

วัน	 เวลำ	 และสถำนท่ีประชุม	 บริษัทฯ	 ค�ำนึงถึงควำมสะดวกของผู้ถือหุ้นท่ีจะเข้ำร่วมประชุม	 ท้ังนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิต่ำงๆ	 

ในกำรเข้ำร่วมประชุม	ทั้งก่อนวันประชุม	วันประชุมผู้ถือหุ้น	และภำยหลังกำรประชุมผู้ถือหุ้น

	 ■	 สิทธิในการเสนอวาระการประชุม

	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในกำรเสนอวำระกำรประชุมของผู้ถือหุ้น	 เพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำบรรจุเป็น 

วำระในกำรประชุมผูถ้อืหุ้น	โดยผูถ้อืหุ้นต้องปฏบัิตติำมหลกัเกณฑ์ในกำรเสนอวำระกำรประชุมผูถ้อืหุ้นตำมท่ีคณะกรรมกำรก�ำหนด

การกำากับดูแลกิจการ
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	 นอกจำกสทิธข้ัินพืน้ฐำนดงักล่ำวข้ำงต้น	บรษัิทฯ	ยังมีนโยบำยท่ีจะส่งเสรมิและอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สทิธขิองผูถ้อืหุ้น	

เช่น

	 1.	 บริษัทฯ	 จะจัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูล	 ข้ันตอน	 ระเบียบวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำอย่ำง 

ครบถ้วนเพยีงพอ	โดยมีกำรเผยแพร่ข้อมูลดงักล่ำวท้ังภำษำไทยและภำษำอังกฤษในเวบ็ไซด์ของบรษัิทเป็นกำรล่วงหน้ำประมำณ	 

1	 เดือน	 และจัดส่งเอกสำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมอย่ำงน้อย	21	 วันก่อนวันประชุม	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลำศึกษำข้อมูล	 โดย 

หลีกเลี่ยงกำรเพิ่มวำระอื่นๆ	ที่ไม่ได้ก�ำหนดไว้ล่วงหน้ำในกำรประชุมผู้ถือหุ้น

	 2.	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ก�ำหนด	วัน	เวลำ	และสถำนที่	ในกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น	โดยค�ำนึงถึงควำมสะดวกของผู้ถือหุ้น

ท่ีจะเข้ำร่วมประชมุ	โดยจดัเตรยีมสถำนท่ี	ท่ีมีขนำดเพยีงพอ	และเดนิทำงไปได้สะดวกรวมท้ังได้อ�ำนวยควำมสะดวกให้กบัผูถ้อืหุ้น

อย่ำงเท่ำเทียมกันทุกรำย	ด้วยกำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่คอยดูแลต้อนรับ	และให้ควำมสะดวกอย่ำงเพียงพอ

	 3.	 บริษัทฯ	เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุ้นทุกคนเข้ำร่วมประชุมตลอดระยะเวลำกำรประชมุ	มีสทิธซัิกถำมข้อสงสยั	เสนอควำมคดิเห็น

ต่อที่ประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมที่เสนอ	และออกเสียงลงมติในวำระกำรประชุม	

	 4.	 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกส�ำหรับแต่ละระเบียบวำระที่เสนอ	กำรลงมติเลือกใช้วิธีกำรและอุปกรณ์ออกเสียง

ท่ีโปร่งใส	 สะดวก	 รวดเร็ว	 และมีประสิทธิภำพ	 สำมำรถแสดงผลกำรลงมติได้รวดเร็ว	 และผู้ถือหุ้นมีสิทธิทรำบผลกำรลงมต ิ

อย่ำงทันท่วงที

	 5.	 ประธำนกรรมกำร	กรรมกำร	ผู้บริหำร	เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง	หำกไม่ติดภำรกิจส�ำคัญ	เพื่อตอบข้อซักถำมและ

รับฟังควำมคิดเห็นของผู้ถือหุ้น

	 6.	 บริษัทฯ	เผยแพร่มตท่ีิประชุมผูถ้อืหุ้น	พร้อมผลกำรลงคะแนนเสยีงให้สำธำรณชนทรำบผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรพัย์ฯ	

ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม

	 7.	 บริษัทฯ	 บันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นท่ีมีสำระส�ำคัญถูกต้อง	 ครบถ้วน	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบ	 และ 

จัดส่งรำยงำนกำรประชุมต่อตลำดหลักทรัพย์ภำยใน	14	 วันนับจำกวันประชุมผู้ถือหุ้น	 พร้อมท้ังเผยแพร่รำยงำนดังกล่ำวไว้บน

เว็บไซต์ของบริษัท

	 ในปี	2559	บริษัทฯ	ได้ปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในหมวดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกประกำร	

 2. การประชุมผู้ถือหุ้น

	 บริษัทได้ก�ำหนดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นปีละครั้งภำยในเวลำไม่เกิน	4	เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท	และหำก

มคีวำมจ�ำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวำระเป็นกรณพีเิศษ	ซ่ึงเป็นเรือ่งท่ีจะต้องได้รบัอนมัุตจิำกผูถ้อืหุ้น	บรษัิทฯ	จะเรยีกประชุมวิสำมญั

ผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป	

	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีกำร

ช้ีแจงรำยละเอียด	 ข้ันตอนกำรลงทะเบียน	 และเอกสำรท่ีใช้ในกำรลงทะเบียนส�ำหรับผู้ถือหุ้นแต่ละประเภท	 รวมถึงก�ำหนด 

แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ทั้ง	3	ประเภท	คือ	แบบ	ก.	แบบ	ข.และ	แบบ	ค.	พร้อมจัดให้มีช่องทำงกำรดำวน์โหลดเอกสำร

ประกอบกำรประชมุฯผ่ำนทำงเว็บไซด์ของบรษัิทฯ	เพือ่เป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้ผูถ้อืหุ้นได้ใช้สทิธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและ

ออกเสียงลงมติในที่ประชุมอย่ำงเต็มที่	

	 บริษัทฯ	ได้จดัให้มีคนกลำงในกำรตรวจสอบกำรนบัคะแนนเสยีงในกรณท่ีีมข้ีอโต้แย้ง	เพือ่ให้เกดิควำมโปร่งใสในกำรนบัคะแนนเสยีง

 2.1	การด�าเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 1)	 บริษัทฯ	 ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุมและเสนอช่ือบุคคลผู้มีคุณสมบัติเพื่อ 

รับกำรพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำร	ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรก�ำหนด

	 	 2)	 บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถำมท่ีเกี่ยวข้องกับวำระกำรประชุมถึงคณะกรรมกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุม	 

โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบพร้อมกับกำรน�ำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
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	 	 3)	 บริษัทฯ	 ได้เผยแพร่มติคณะกรรมกำรเกี่ยวกับก�ำหนดวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	 วันก�ำหนดสิทธิ	(Record	Date)	 

ในกำรเข้ำประชุมและรับเงินปันผล	วันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้น	และกำรจ่ำยเงินปันผล	ให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบทันที	ในวันที่มี

กำรประชุมคณะกรรมกำร

	 	 4)	 หนงัสอืเชญิประชุมมีรำยละเอยีดอย่ำงเพียงพอและครบถ้วน	มีรำยละเอียดวนั	เวลำ	สถำนท่ี	ระเบียบวำระกำรประชุม	

โดยระบุอย่ำงชัดเจนว่ำเป็นเรือ่งเสนอเพือ่ทรำบ	 หรอืเพือ่พิจำรณำ	 มเีอกสำรประกอบระเบียบวำระต่ำงๆ	 ข้อเท็จจรงิและเหตผุล	

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร	 ข้อบังคบับรษัิทเกีย่วกบักำรประชมุผูถ้อืหุ้น	 แผนท่ีแสดงสถำนท่ีประชุม	 รำยละเอยีดของเอกสำรท่ี 

ผูถ้อืหุ้นจะต้องน�ำมำแสดงในวนัประชุม	และวธิกีำรเข้ำร่วมประชุม	ท้ังนี	้เพือ่รกัษำประโยชน์และอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรสือ่สำร

ส�ำหรบัผูถ้อืหุ้นต่ำงชำต	ิบรษัิทได้จดัท�ำเอกสำรท่ีเกีย่วข้องกบักำรประชุมเป็นภำษำองักฤษเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษัิท

	 	 5)	 บริษัทมอบให้บริษัท	 ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	 จ�ำกัด	 ซึ่งเป็นนำยทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่ง

หนงัสอืเชิญประชุมให้ผูถ้อืหุ้น	และได้เผยแพร่ข้อมลูดงักล่ำวซ่ึงเป็นข้อมูลเดยีวกบัท่ีบรษัิทจดัส่งให้กบัผูถ้อืหุ้นและใช้ในกำรประชุม

ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ประมำณ	30	 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	 เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลำศึกษำข้อมูลประกอบ

กำรประชุมล่วงหน้ำ	รวมทั้งได้มีกำรประกำศลงหนังสือพิมพ์รำยวัน	ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ	3	วัน	และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ	

3	วัน	เพื่อบอกกล่ำวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

 2.2	การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 1)	 บริษัทฯ	 ก�ำหนด	 วัน	 เวลำ	 และสถำนท่ี	 ในกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยค�ำนึงถึงควำมสะดวกของผู้ถือหุ้นท่ีจะ 

เข้ำร่วมประชุม	 โดยจัดเตรียมสถำนท่ี	 ท่ีมีขนำดเพียงพอ	 และเดินทำงไปได้สะดวกรวมท้ังได้อ�ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น

อย่ำงเท่ำเทียมกันทุกรำย	ด้วยกำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่คอยดูแลต้อนรับ	และให้ควำมสะดวกอย่ำงเพียงพอ

	 	 2)	 บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม	 และอ�ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในกำร 

เข้ำร่วมประชุมอย่ำงเต็มที่	

	 	 3)	 บริษัทฯ	 เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สำมำรถเข้ำประชุมด้วยตนเอง	 สำมำรถใช้สิทธิออกเสียงด้วยกำรมอบฉันทะ 

ให้บุคคลอื่น	 หรือกรรมกำรอิสระ	 เพื่อเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน	 โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ 

ทั้ง	3	แบบ	คือ	แบบ	ก.	แบบ	ข.	และ	แบบ	ค.	ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม	หรือสำมำรถดำวน์โหลดผ่ำนทำง 

เว็บไซด์ของบริษัท

	 	 4)	 บริษัทใช้ระบบบำร์โค้ดท่ีแสดงรำยละเอียดของผู้ถือหุ้นแต่ละรำยท่ีได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบฟอร์มลงทะเบียน	 เพื่อ

อ�ำนวยควำมสะดวก	รวดเร็ว	และแม่นย�ำในกำรลงทะเบียน	กำรนับคะแนนและแสดงผล

	 	 5)	 ประธำนกรรมกำร	กรรมกำร	ผู้บริหำร	ผู้สอบบัญชี	เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค�ำถำมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

	 	 6)	 เพ่ือควำมโปร่งใสในกำรนับคะแนนเสียง	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีคนกลำงในกำรตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียงในกรณ ี

ที่มีข้อโต้แย้ง	คือผู้สอบบัญชี

	 	 7)	 บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มำร่วมประชุมภำยหลังกำรประชุมเริ่มแล้ว	มีสิทธิออกเสียง	หรือลงคะแนนในระเบียบวำระ

ที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ	และยังไม่ได้ลงมติ

	 	 8)	 ก่อนเข้ำสู่วำระกำรประชุม	บริษัทฯ	จะชี้แจงกฎเกณฑ์ต่ำงๆ	ที่ใช้ในกำรประชุม	รวมทั้งขั้นตอนกำรออกเสียงลงมติ	

	 	 9)	 บริษัทได้จัดสรรเวลำในกำรประชุมอย่ำงเพียงพอ	 เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรแสดง 

ควำมคิดเห็นและตั้งค�ำถำมในที่ประชุม	ก่อนกำรลงมติในแต่ละวำระ

	 	 10)	บริษัทฯ	 จะไม่เพิ่มวำระอื่นนอกเหนือจำกท่ีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม	 และไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญ 

ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงกะทันหัน

	 	 11)	บรษัิทมกีำรใช้บัตรลงคะแนนเสยีงส�ำหรบัทุกวำระ	เพือ่ควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้กรณท่ีีมข้ีอโต้แย้งในภำยหลงั	

และในกรณท่ีีวำระนัน้มีหลำยรำยกำร	เช่น	วำระกำรแต่งตัง้กรรมกำร	บรษัิทเปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุ้นสำมำรถเลอืกกรรมกำรเป็นรำยบุคคล
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 2.3	 การด�าเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 1)	 บริษัทฯ	 เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 พร้อมผลกำรลงคะแนนเสียงผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์ฯ	 ภำยใน	

9.00	น.	ของวันรุ่งขึ้นภำยหลังจำกวันประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 2)	 บริษัทฯ	 บันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสำระส�ำคัญถูกต้อง	 ครบถ้วน	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้		

โดยได้บันทึกรำยช่ือและต�ำแหน่งของกรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชุม	วธิกีำรลงคะแนนและนบัคะแนน	ควำมเห็นของผูถ้อืหุ้น	ค�ำช้ีแจง

ของกรรมกำรและผู้บริหำร	 รวมท้ังมติท่ีประชุมไว้อย่ำงชัดเจน	 ซ่ึงแยกเป็นคะแนนท่ีเห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 หรืองดออกเสียง	 

โดยได้จัดส่งรำยงำนกำรประชุมต่อตลำดหลักทรัพย์ภำยใน	14	วันนับจำกวันประชุมผู้ถือหุ้น	และได้เผยแพร่รำยงำนดังกล่ำวไว้

บนเว็บไซต์ของบริษัท

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2559

	 บริษัทฯ	เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำร	

ตั้งแต่วันที่	1	มกรำคม	2559	ถึงวันที่	31	มกรำคม	2559	และส่งค�ำถำมเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม	เมื่อพ้นก�ำหนด

ระยะเวลำดังกล่ำวพบว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดเสนอวำระกำรประชุมและส่งค�ำถำมล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม

	 ในวันที่	24	กุมภำพันธ์	2559	บริษัทฯ	ได้เผยแพร่มติกรรมกำรบริษัทผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

พร้อมก�ำหนดวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	ประจ�ำปี	2559	ในวันที่	26	เมษำยน	2559	เวลำ	10.00	น.	ก�ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ

เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	 ในวันท่ี	11	 มีนำคม	2559	(Record	Date)	 และให้รวบรวมรำยช่ือตำมมำตรำ	225	 

ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	(แก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.	2551)	โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน	ในวันที่	14	

มีนำคม	2559

	 บริษัทฯ	 ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	2559	 พร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุมท้ังภำษำไทยและ

ภำษำองักฤษบนเวบไซต์ของบรษัิทฯท่ี	www.thaiwireproducts.com	และมอบหมำยให้บรษัิท	ศนูย์รบัฝำกหลกัทรพัย์	(ประเทศไทย)	

จ�ำกัด	ซึ่งเป็นนำยทะเบียนหลักทรัพย์	เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน

	 กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	ประจ�ำปี	2559	ในวันที่	26	เมษำยน	2559	มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมำประชุมทั้งสิ้น	58	รำย	

รวมเป็นจ�ำนวนหุ้นท้ังสิ้น	14,696,406	 หุ้น	 คิดเป็นร้อยละ	54.43	 โดยมีประธำนกรรมกำร	 กรรมกำร	 ผู้บริหำร	 ผู้สอบบัญช	ี 

ได้เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค�ำถำมในที่ประชุม	

	 ภำยหลังกำรประชุมเสร็จสิ้น	บริษัทฯ	ได้เผยแพร่มติที่ประชุมและผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระภำยในวันที่ประชุม	และได้

น�ำส่งรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้อืหุ้น	ประจ�ำปี	2559	ต่อตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	พร้อมท้ังเผยแพร่รำยงำนกำรประชุม

ดังกล่ำวบนเวบไซต์ของบริษัทฯที่	www.thaiwireproducts.com	ตั้งแต่วันที่	4	พฤษภำคม	2559		

	 จำกกำรด�ำเนินกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	ประจ�ำปี	2559	ดังกล่ำว	บริษัทฯได้รับกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญ

ผู้ถือหุ้น	(AGM	Assessment)	โดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	ด้วยคะแนนเต็มร้อยละ100	เป็นปีที่	2	อย่ำงต่อเนื่องนับแต่ปี	2558	

เป็นต้นมำ

 หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	 คณะกรรมกำรบรษัิทฯ	มนีโยบำยในกำรสร้ำงควำมเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรมให้ผูถ้อืหุ้นทุกรำยทุกกลุม่	ไม่ว่ำจะเป็นผูถ้อืหุ้น

รำยใหญ่	หรือผู้ถือหุ้นรำยย่อย	

 ■	 คณะกรรมกำรบรษัิทฯ	 มีนโยบำยในกำรก�ำกบัดแูลให้ผูถ้อืหุ้นได้รบักำรปฏบัิตแิละปกป้องสทิธข้ัินพืน้ฐำนอย่ำงเท่ำเทียมกนั	

ดังนั้น	 ในกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีกระบวนกำรในกำรประชุมผู้ถือหุ้นท่ีมีลักษณะท่ีสนับสนุนให้มีกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำย

อย่ำงเท่ำเทียมกัน	 เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรล่วงหน้ำ	 เปิดโอกำสให้

ผูถ้อืหุ้นท่ีไม่สำมำรถเข้ำประชมุด้วยตนเองสำมำรถใช้สทิธอิอกเสยีงโดยมอบฉันทะให้ผูอ้ืน่มำประชุมและออกเสยีงลงมตแิทน	และ

เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	 พร้อมท้ังเผยแพร่รำยละเอียดของ

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซด์ของบริษัทล่วงหน้ำประมำณ	30	วัน	ก่อนวันประชุม



16 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

	 ■	 บริษัทฯ	 ได้ก�ำหนดมำตรกำรป้องกันกรณีท่ีกรรมกำรและผู้บริหำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อหำประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 

ในทำงมิชอบ	ซึ่งเป็นกำรเอำเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น	โดยกำรจ�ำกัดจ�ำนวนบุคคลที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล	และน�ำระบบกำรเข้ำรหัสมำใช้	

และยังได้ก�ำหนดไว้ในจริยธรรมทำงธุรกิจ	 ห้ำมมิให้กรรมกำร	 ผู้บริหำรและพนักงำนใช้ข้อมูลท่ีมิได้เปิดเผยให้ทรำบโดยท่ัวไป 

ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อรำคำหุ้น	และต้องละเว้นกำรท�ำธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้นของบริษัทในช่วงเวลำที่จะมีกำรประกำศข้อมูลที่ส�ำคัญ	

รวมถึงไม่ให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท

	 ■	 บริษัทฯ	ก�ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง	เพื่อให้คณะกรรมกำร

สำมำรถพจิำรณำธรุกรรมของบรษัิทท่ีอำจมคีวำมขัดแย้งของผลประโยชน์และสำมำรถตดัสนิเพือ่ประโยขน์ของบรษัิทโดยรวม	โดย

กรรมกำรและผู้บริหำรที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ท�ำกับบริษัทไม่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจท�ำธุรกรรมดังกล่ำว

	 ■	 ส�ำหรับกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์บริษัทของกรรมกำร	 และผู้บริหำร	 บริษัทได้แจ้งให้กรรมกำรและผู้บริหำรรำยงำนกำร

เปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงำน	 ก.ล.ต.	 ตำมท่ีก�ำหนดไว้ในมำตรำ	59	 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลำดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	2535	 และได้บรรจุวำระเรื่องกำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำร	 และผู้บริหำรไว้ในกำรประชุม 

คณะกรรมกำรบรษัิท	รวมท้ังมีกำรเปิดเผยกำรถอืครองหลกัทรพัย์ไว้ในรำยงำนประจ�ำปีและแบบแสดงข้อมูลประจ�ำปี	(แบบ	56-1)

	 ■	 บริษัทมีโครงสร้ำงกำรถือหุ้นแบบไม่ซับซ้อน	และรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นกำรท�ำรำยกำรตำมปกติธุรกิจ

	 ■	 บริษัทยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำย	ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์	และส�ำนักงำน	ก.ล.ต.	เช่น	หลักเกณฑ์กำรท�ำรำยกำร

ที่เกี่ยวโยงกัน	 หลักเกณฑ์กำรได้มำจ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์	 เป็นต้น	 โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นรำยกำรที่กระท�ำกับบุคคลภำยนอก	

และค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	 โดยผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำรำยกำรท่ีตนมีควำมขัดแย้งทำง 

ผลประโยชน์	และมีกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในรำยงำนประจ�ำปี	และแบบแสดงข้อมูลประจ�ำปี	(แบบ	56-1)

	 ในปี	2559	บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ	เกี่ยวกับกำรไม่เคำรพในสิทธิพื้นฐำนของผู้ถือหุ้น	โดยบริษัทได้มีกำรปฏิบัติต่อ 

ผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน	และไม่พบกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทเพื่อแสวงหำผลประโยชน์แต่อย่ำงใด	

 หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 บริษัทฯ	 ยึดมั่นในกำรด�ำเนินกิจกำรด้วยกำรเคำรพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงเป็นธรรม	 รับฟังควำมคิดเห็น	 

สร้ำงควำมเข้ำใจกับผู้มีส่วนได้เสีย	รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมืออย่ำงสร้ำงสรรค์	

	 บริษัทฯ	มีแนวทำงกำรปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ	ดังนี้

 ผู้ถือหุ้น

	 บริษัทฯ	มุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพ	ด้วยควำมโปร่งใส	รอบคอบ	 เพื่อสร้ำงควำมเจริญเติบโต	และให้ผู้ถือหุ้น 

ได้รับผลตอบแทนท่ีดอีย่ำงต่อเนือ่ง	ให้ควำมส�ำคญักบัผูถ้อืหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั	และรกัษำผลประโยชน์ของผูถ้อืหุ้นโดยมีมำตรกำร

ป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมกำรและผู้บริหำร

 ลูกค้า

	 บริษัทมีนโยบำยในกำรดูแลลูกค้ำด้วยกำรผลิตสินค้ำท่ีได้มำตรฐำนท้ังในด้ำนคุณภำพและควำมปลอดภัยในกำรน�ำสินค้ำ 

ไปใช้งำน	และหำกเกิดควำมเสียหำยจำกกำรใช้สินค้ำ	บริษัทฯจะท�ำกำรชดเชยให้แก่ลูกค้ำโดยทันที

 คู่ค้า

	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยในกำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำงเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้ำ	 ยึดถือกำรปฏิบัติตำมกรอบกำรแข่งขัน 

ทำงกำรค้ำท่ีเหมำะสม	สจุรติ	โปร่งใส	มีกำรแข่งขันและเสนอรำคำอย่ำงเป็นธรรม	และเสมอภำค	เพือ่สร้ำงควำมเช่ือถอืซ่ึงกนัและกนั	

	 บริษัทฯ	ปฎิบัติตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและสัญญำที่ก�ำหนดและค�ำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้ำอย่ำงเคร่งครัด	มีกำรพิจำรณำรำคำซื้อ 

ท่ีเหมำะสม	ยุตธิรรม	โดยค�ำนงึถงึควำมสมเหตสุมผลท้ังด้ำนรำคำ	คณุภำพและบรกิำร	ไม่เรยีกหรอืรบัทรพัย์สนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ	

จำกคูค้่ำ	ในกำรคดัเลอืกคูค้่ำ	บรษัิทฯ	ให้กำรสนบัสนนุคูค้่ำท่ีท�ำธรุกจิอย่ำงมีจรยิธรรม	มคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	

และหลีกเลี่ยงกำรซ้ือสินค้ำกับคู่ค้ำท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ	 และไม่ท�ำธุรกิจกับคู่ค้ำท่ีมีพฤติกรรม 

ท่ีไม่ชอบด้ำนกฎหมำย	 ท้ังนี้	 บริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำพร้อมแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดหำและคัดเลือกคู่ค้ำไว้

อย่ำงชัดเจนในคู่มือกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
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 เจ้าหนี้

	 บริษัทฯ	ยึดมัน่ในกำรปฏบัิตติำมเงือ่นไข	ข้อก�ำหนดของสญัญำและพนัธะทำงกำรเงนิอย่ำงเคร่งครดั	ด�ำเนนิกำรให้มกีำรช�ำระ

คนืเงนิกูแ้ละดอกเบ้ียให้กบัเจ้ำหนีทุ้กประเภท	ครบถ้วนตำมก�ำหนดเวลำ	และมีกำรรำยงำนข้อมูลท่ีถกูต้อง	ครบถ้วนแก่เจ้ำหนี้

 คู่แข่ง

	 บริษัทฯ	มีนโยบำยด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม	ปฏิบัติตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันสำกล	ไม่กล่ำวหำหรือท�ำลำยบริษัทคู่แข่ง

ด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นควำมจริง	ไม่ละเมิดควำมลับหรือล่วงรู้ควำมลับทำงกำรค้ำของคู่แข่งด้วยวิธีกำรฉ้อฉล	

 พนักงาน

	 บรษัิทฯ	มุง่ม่ันในกำรปฏบัิตต่ิอพนกังำนอย่ำงเป็นธรรม	ไม่มีกำรใช้แรงงำนผดิกฎหมำย	มกีำรพฒันำศกัยภำพในกำรท�ำงำน

อย่ำงต่อเนือ่งด้วยกำรจดัให้มีกำรฝึกอบรมท้ังภำยในและภำยนอกบรษัิท	จดัโครงสร้ำงต�ำแหน่งงำนให้มีโอกำสก้ำวหน้ำในต�ำแหน่งงำน

ท่ีชัดเจนเพื่อให้พนักงำนมีโอกำสเติบโตตำมควำมสำมำรถ	 มีคุณภำพชีวิตท่ีดีและมีควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน	 รวมถึงได้รับ

ควำมคุ้มครองตำมกฎหมำย	

	 บรษัิทฯ	มีระบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและผลประโยชน์พนกังำนอย่ำงเหมำะสม	ใกล้เคยีงกบับรษัิทฯ	ในอุตสำหกรรมเดยีวกนั	

ไม่มีกำรใช้แรงงำนผิดกฎหมำย	มีกำรพิจำรณำผลกำรท�ำงำนของพนักงำนอย่ำงยุติธรรม	ไม่เลือกปฏิบัติ	และให้สิทธิด้ำนต่ำงๆ

เกี่ยวกับกำรจ้ำงงำน	 เช่น	 กำรอนุญำตให้ลำงำน	 กำรมีช่องทำงสื่อสำรระหว่ำงพนักงำนและผู้บริหำร	 เพื่อรับฟังปัญหำและ 

แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงกัน

	 ในด้ำนสวัสดิกำร	บริษัทฯ	ให้ควำมส�ำคัญกับคุณภำพชีวิตของพนักงำน	จึงจัดให้มีสวัสดิกำรต่ำงๆ	เช่น	ค่ำรักษำพยำบำล

ส�ำหรับพนักงำนและครอบครัว	 กำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี	 กำรประกันอุบัติเหตุ	 และจัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ	 นอกจำกนี ้

ยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรดูแลควำมปลอดภัยของพนักงำน	โดยจัดให้มีกำรซ้อมหนีไฟ	และระบบป้องกันอัคคีภัย	เป็นต้น

 ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยที่จะประกอบธุรกิจโดยค�ำนึงถึง	 ชุมชน	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ปฏิบัติตำมกฎหมำย	 กฎระเบียบและ 

ข้อบังคบัของชุมชนอย่ำงเคร่งครดั	ส่งเสรมิให้คนในองค์กรตระหนกัถงึกำรมีส่วนร่วมในกำรอนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำตแิละรกัษำ

สภำพแวดล้อม	หลีกเลี่ยงกำรกระท�ำที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยหรือมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อม

	 ในกำรดูแลชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	บริษัทได้น�ำมำตรฐำนระบบคุณภำพด้ำนสิ่งแวดล้อม	ISO	14001	มำตรฐำนระบบ

ด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย	OHSAS	18001	 และมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรด้ำนพลังงำน	ISO	50001	 มำใช้ในโรงงำน	 

มกีำรศกึษำวธิกีำรในกำรประหยัดพลงังำนเพ่ือลดปรมิำณกำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำในกระบวนกำรผลติซ่ึงเป็นสำเหตหุนึง่ของกำรเกดิ

ภำวะโลกร้อน	รวมถงึลงทุนในโครงกำรผลติกระแสไฟฟ้ำจำกพลงังำนธรรมชำต	ิเช่น	ตดิตัง้กงัหันลมในกำรผลติกระแสไฟฟ้ำ	และ

ติดตั้งแผงโซล่ำเซลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำใช้ในโรงงำน	 เป็นต้น	 เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบโรงงำนและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ

ชุมชน	 จัดสร้ำงสถำนท่ีออกก�ำลังกำยส�ำหรับประชำชน	 พร้อมท้ังปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง

ต่ำงๆ	อย่ำงเคร่งครัด	

 ภาครัฐ

	 บริษัทฯ	มีนโยบำยในกำรด�ำเนินธุรกิจภำยใต้ข้อก�ำหนดของกฎหมำย	กฎระเบียบ	หรือข้อบังคับ	อย่ำงเคร่งครัดและถูกต้อง	

ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์	เช่น	มีกำรใช้	Software	ที่ถูกลิขสิทธิ์	รวมถึงให้ควำมช่วยเหลือในโครงกำรต่ำงๆ

ของภำครัฐอย่ำงสม�่ำเสมอ	

 นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต การคอร์รัปชั่น

	 บรษัิทฯ	มนีโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติ	เนือ่งจำกเห็นว่ำกำรทุจรติเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีบ่ันทอนควำมพยำยำมในกำรพฒันำคณุภำพ	

เป็นภัยต่อกำรด�ำเนินกิจกำรให้ยั่งยืนและเป็นภัยต่อสังคมของประเทศ	ท�ำให้ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัทฯ	ลดลง

	 กำรด�ำเนินกำรเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท	เริ่มต้นด้วยกำรที่ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ	ไม่สนับสนุนให้มี

กำรรับหรือจ่ำยสินบนในกรณีใดๆ	ทั้งสิ้นโดยก�ำหนดไว้ในจรรยำบรรณและจริยธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท	มีกำรก�ำหนด

นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีครอบคลุมกำรคอร์รัปช่ันในรูปแบบต่ำงๆ	 รวมท้ังมำตรกำรปฏิบัติท่ีชัดเจน	 ท้ังนี้	 เพื่อให้

พนกังำนและผูม้ส่ีวนได้เสยีอ่ืนๆ	มัน่ใจได้ว่ำบรษัิทฯ	จะไม่ถกูบ่อนท�ำลำยจำกพฤตกิรรมกำรทุจรติคอรปัช่ัน	ส่วนในระดบัพนกังำน	

บริษัทฯ	ได้ก�ำหนดลกัษณะควำมผดิของกำรทุจรติต่อหน้ำท่ีและทุจรติต่อบรษัิทเป็นควำมผดิข้ันร้ำยแรงสงูสดุไว้ในข้อบังคบัพนกังำน	
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	 นอกจำกนี	้คณะกรรมกำรบรษัิทยังได้พฒันำกลไกในกำรมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยีในกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร	โดยเปิดโอกำส

ให้ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถติดต่อสื่อสำรและแจ้งควำมห่วงใยของตนในเรื่องเกี่ยวกับกำรกระท�ำท่ีอำจเข้ำข่ำยขัดต่อหลักจริยธรรม

ที่ตนได้พบเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ	ได้โดยเสรี

	 ในปี	2559	 ท่ีผ่ำนมำ	 บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนกำรกระท�ำทุจริต	 หรือกำรกระท�ำผิดจริยธรรม	 และไม่เคยมีประวัติ 

กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยด้ำนแรงงำน	กำรจ้ำงงำน	ผูบ้รโิภค	กำรแข่งขันทำงกำรค้ำ	และไม่เคยมกีำรรำยงำนหรอืกำรร้องเรยีนเกีย่วกบั

กำรติดสินบนและกำรคอร์รัปชั่น	แต่อย่ำงใด

	 (ทั้งนี้	สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรปฏิบติต่อผู้มีส่วนได้เสียได้ในห้วข้อ	“ควำมรับผิดชอบต่อสังคม”)

 หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

	 บริษัทฯ	มีนโยบำยในกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญของบริษัท	รวมถึงข้อมูลทำงกำรเงิน	ข้อมูลทั่วไปที่ส�ำคัญเกี่ยวกับธุรกิจและ

ผลประกอบกำรของบริษัทฯ	 อย่ำงถูกต้อง	 ครบถ้วน	 เพียงพอ	 ทันเวลำ	 และโปร่งใส	 เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ต.ล.ท.)	

	 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัท	 และสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ�ำปี	 ซึ่ง

ข้อมูลท่ีแสดงในรำยงำนทำงกำรเงินต้องมีควำมถูกต้องในสำระส�ำคัญและเป็นไปตำมหลักมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

ในประเทศไทย	โดยเลอืกใช้นโยบำยบัญชีท่ีเหมำะสมและถอืปฏบัิตอิย่ำงสม�ำ่เสมอ	ใช้ดลุยพนิจิอย่ำงระมดัระวัง	และประมำณกำร

ที่เหมำะสม	รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

	 คณะกรรมกำรได้ดแูลให้บรษัิทมีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีมปีระสทิธผิลเพือ่ให้มัน่ใจได้อย่ำงมเีหตผุลว่ำกำรบันทึกข้อมลูทำง

บัญชีมีควำมถกูต้อง	ครบถ้วนและเพยีงพอท่ีจะด�ำรงรกัษำไว้ซ่ึงทรพัย์สนิ	และเพือ่ให้ทรำบจดุอ่อนเพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิกำรทุจรติ

หรือกำรด�ำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระส�ำคัญ

	 คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำระบบกำรควบคมุภำยในของบรษัิทโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่ำพอใจและสำมำรถสร้ำงควำมเช่ือมัน่

อย่ำงมีเหตุผลต่อควำมเชื่อถือได้ของงบกำรเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559

	 ในกำรนี	้ คณะกรรมกำรได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ	 ซ่ึงประกอบด้วยกรรมกำรท่ีไม่ได้เป็นผูบ้รหิำรเป็นผูด้แูลรบัผดิชอบ

เกี่ยวกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบกำรควบคุมภำยใน	และควำมเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ได้ปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปี

	 ทั้งนี้	ข้อมูลที่ควรเปิดเผย	ประกอบด้วย

 ข้อมูลทางการเงิน
	 ■	 รำยงำนงบกำรเงนิท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบัญชี	และผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษัิทแล้ว

 ข้อมูลที่มิใช่รายงานทางการเงิน

	 ■	 โครงสร้ำงกรรมกำร	

	 ■	 บทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย	

	 ■	 จ�ำนวนครั้งของกำรประชุมและจ�ำนวนครั้งที่คณะกรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุม	

	 ■	 รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน

	 ■	 กำรฝึกอบรมและพัฒนำควำมรู้ด้ำนวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่องของคณะกรรมกำร

	 ■	 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

	 ในส่วนของงำนด้ำนผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น	 บริษัทฯ	 ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงำนข้ึนเฉพำะเนื่องจำกกิจกรรมในเรื่องดังกล่ำว 

ยังไม่มำกนัก	 แต่ได้มอบหมำยให้ฝ่ำยบัญชีและกำรเงินท�ำหน้ำท่ีให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน	 ผู้ถือหุ้น	 รวมท้ังนักวิเครำะห์และภำครัฐ 

ที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งผู้ลงทุนสำมำรถติดต่อขอทรำบข้อมูลบริษัทได้ที่โทร	0-2992-6867

	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีครบถ้วน	 ไม่เคยมีประวัติกำรถูกสั่งให้แก้ไขงบกำรเงินโดยส�ำนักงำน	

ก.ล.ต.	รวมทั้งได้เปิดเผยงบกำรเงินประจ�ำปี	และรำยไตรมำสต่อผู้ถือหุ้น	และนักลงทุนภำยในก�ำหนดเวลำ	
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 หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 คณะกรรมกำรของบรษัิทฯ	ประกอบด้วยบุคคลท้ังชำยและหญิงท่ีมปีระสบกำรณ์ในสำขำต่ำงๆท่ีสำมำรถเอือ้ประโยชน์ให้แก่

บริษัท	 คณะกรรมกำรเป็นผู้มีบทบำทส�ำคัญในกำรก�ำกับดูแลแนวทำงด�ำเนินงำนของบริษัท	 แต่งตั้งฝ่ำยบริหำรเพื่อรับผิดชอบ 

ในกำรด�ำเนินธุรกิจ	แต่งตั้งกรรมกำรเฉพำะเรื่องเพื่อรับผิดชอบเฉพำะเรื่องที่ได้รับมอบหมำย	และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

 1. โครงสร้างของคณะกรรมการ

	 คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ	5	คน	แต่ไม่เกิน	12	คนในจ�ำนวนนี้ต้องมีกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ	3	คน	

และต้องไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ�ำนวนกรรมกำรท่ีมีอยู่	 กรรมกำรแต่ละคนต้องมำจำกผู้ทรงคุณวุฒิหลำกหลำยสำขำอำชีพ 

ที่จ�ำเป็นในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัท

	 ณ	วนัท่ี	31	ธนัวำคม	2559	คณะกรรมกำรของบรษัิทฯ	มีท้ังชำยและหญงิท่ีมปีระสบกำรณ์ในสำขำต่ำงๆ	ได้แก่	วศิวกรรมศำสตร์	

บริหำรธุรกิจ	เศรษฐศำสตร์	กำรเงิน	กำรบัญชี	กฎหมำยและกำรตลำด	จ�ำนวน	11	ท่ำน	ประกอบด้วย

	 ■	 กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร	10	ท่ำน	(เป็นกรรมกำรที่เป็นอิสระจ�ำนวน	4	ท่ำน	ซึ่งเกิน	1	ใน	3	ของกรรมกำรทั้งคณะ)

 ■	กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร	1	ท่ำน
	 ดังมีรำยชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง

1.	 นำยสุริย์	บัวคอม ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอิสระ

2. นำยสุวัฒน์	จิตตมัย กรรมกำร

3. นำยฉัตรชัย	ศิริวัฒนำ กรรมกำร

4. นำงกิ่งเทียน	บำงอ้อ กรรมกำรอิสระ

5. นำยนรเศรษฐ	ไม้เกตุ		 กรรมกำรอิสระ

6. นำยเอกมินทร์	งำนทวี กรรมกำร

7.	 นำยธนพงษ์	ภูคำสวรรค์ กรรมกำร

8.	 นำยพันธุม	พันธุมจินดำ กรรมกำรอิสระ

9.	 นำยสรรัฐ	งำนทวี กรรมกำร

10.	นำยธงชัย	ณ	นคร	 กรรมกำร

11.	พลต�ำรวจโทสุรวุฒิ	กรัดศิริ กรรมกำร

	 ท้ังนี	้ประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรอสิระตำมควำมหมำยของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์

และไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมกำรผู้จัดกำร	 เพื่อเป็นกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีในกำรก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลและกำรบริหำร 

งำนประจ�ำ

 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 คณะกรรมกำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรก�ำกับดูแลให้กำรบริหำรจัดกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของบริษัท	โดย

ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย	โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี	

 บทบาท	หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	:-

	 1.	 มีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดวิสัยทัศน์	 ภำรกิจ	 กลยุทธ์	 เป้ำหมำย	แผนธุรกิจ	 และจัดให้มีกำรทบทวนควำมเหมำะสมเป็น

ประจ�ำทุกปี	รวมถึงติดตำมดูแลให้มีกำรน�ำไปปฏิบัติ

	 2.	 ก�ำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนงำนที่ได้ก�ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

	 3.	 จัดให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง	 และมีกำรติดตำมกำรด�ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำวอย่ำง

สม�่ำเสมอในกำรประชุมคณะกรรมกำร	รวมถึงดูแลให้กำรด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องในระยะยำว

	 4.	 จดัท�ำจรรยำบรรณธรุกจิท่ีเป็นลำยลกัษณ์อกัษร	เพือ่ให้กรรมกำร	ผูบ้รหิำร	และพนกังำน	เข้ำใจถงึมำตรฐำนด้ำนจรยิธรรม

ที่บริษัทฯ	ใช้ในกำรด�ำเนินธุรกิจ	พร้อมทั้งติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณดังกล่ำว



20 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

	 5.	 พิจำรณำคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และพิจำรณำค่ำตอบแทนที่เหมำะสม	ก่อนน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนุมัติงบกำรเงินและดูแลให้มีกำรจัดท�ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป

	 6.	 ก�ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี	 และดูแลกำรปฎิบัติงำนของกรรมกำรและผู้บริหำรเพื่อให้เป็นไป

ตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

	 7.	 ดูแลให้กำรท�ำรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	 ต้องเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดย 

รวม	 โดยกรรมกำรท่ีมีส่วนได้เสียมิได้มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ	 รวมท้ังดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเกี่ยวกับข้ันตอน 

กำรด�ำเนินกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง	ครบถ้วน

 อ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการ

	 คณะกรรมกำรบรษัิทมีอ�ำนำจอนมัุตเิรือ่งต่ำงๆ	ของบรษัิทตำมขอบเขตหน้ำท่ีท่ีก�ำหนดโดยกฎหมำย	ข้อบังคบัของบรษัิท	และ

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 รวมถึงกำรทบทวนวิสัยทัศน์	 กลยุทธ์ในกำรด�ำเนินงำน	 และแผนกำรด�ำเนินธุรกิจ	 ติดตำมและประเมินผล

กำรด�ำเนินงำน	ดูแลรำยจ่ำยลงทุนขนำดใหญ่	กำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน	รวมถึงอนุมัติงบกำรเงินและกำรเปิดบัญชีธนำคำร

 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ	:-

	 1.	 รับผิดชอบในฐำนะผู้น�ำของคณะกรรมกำรในกำรก�ำกับ	 ติดตำม	 ดูแลกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำร	 และคณะ 

อนุกรรมกำรอื่นๆ	ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมแผนงำนที่ก�ำหนดไว้

	 2.	 เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำร	และผู้ถือหุ้นของบริษัท

	 3.	 เป็นผูล้งคะแนนเสยีงช้ีขำดในกรณท่ีีท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทมกีำรลงคะแนนเสยีง	และคะแนนเสยีง	2	ฝ่ำยเท่ำกนั

 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ:-

	 กรรมกำรผู้จัดกำรมีขอบเขต	อ�ำนำจ	หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ	ดังนี้

	 1.	 มีหน้ำท่ีควบคุมกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรก�ำหนดไว้	 และรำยงำนผลกำร 

ด�ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำร

	 2.	 ประเมนิกำรด�ำเนนิงำนของกจิกำรอย่ำงสม�ำ่เสมอเพือ่ป้องกนัควำมเสีย่งจำกปัจจยัต่ำงๆ	ท้ังปัจจยัภำยนอกและปัจจยัภำยใน

 3. วาระการด�ารงต�าแหน่ง

	 	 วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ	ได้ก�ำหนดให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด	พ.ศ.	2535	คือ	

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	 ให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่ง	1	 ใน	3	 โดยให้กรรมกำรคนท่ีอยู่ในต�ำแหน่งนำนท่ีสุด 

เป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่ง	กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ได้	

 4. การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

	 คณะกรรมกำรก�ำหนดนโยบำยในกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรท่ีบริษัทอื่นของกรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำรระดับสูงของ

บริษัท	 โดยก�ำหนดให้ก่อนท่ีจะไปด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอ่ืน	 จะต้องแจ้งให้คณะกรรมกำรทรำบเพื่อพิจำรณำอนุมัติ	 ท้ังนี้	 ต้อง 

ไม่เป็นกรรมกำรในบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจสภำพอย่ำงเดียวกับบริษัทฯ	หรือเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท

 5. เลขานุการบริษัท

	 คณะกรรมกำรจะพิจำรณำคัดเลือกผู้มีคุณวุฒิและประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสมแต่งตั้งเป็นเลขำนุกำรบริษัทฯ	 เพื่อท�ำหน้ำท่ีให้ 

ค�ำแนะน�ำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ	 ท่ีคณะกรรมกำรต้องทรำบและปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร	

รวมทั้งประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำร

	 ในกรณท่ีีเลขำนกุำรบรษัิทฯ	พ้นจำกต�ำแหน่งหรอืไม่อำจปฏบัิตหิน้ำท่ีได้	ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำแต่งตัง้เลขำนกุำรคนใหม่

ภำยใน	90	 วัน	 นับแต่วันที่เลขำนุกำรบริษัทฯ	 คนเดิมพ้นจำกต�ำแหน่งหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่	 และให้คณะกรรมกำรมีอ�ำนำจ 

มอบหมำยให้กรรมกำรคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้ำที่แทนในช่วงเวลำดังกล่ำว	

 6. การประชุมคณะกรรมการ

	 คณะกรรมกำรก�ำหนดให้มีกำรประชุมเป็นปกติทุก	3	เดือน	ได้แก่เดือน	กุมภำพันธ์	พฤษภำคม	สิงหำคม	และพฤศจิกำยน	

และอำจมีกำรประชุมพิเศษตำมควำมจ�ำเป็น

	 ในกำรประชุมแต่ละครั้ง	 ต้องมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมกำร	 จึงจะครบเป็นองค์ประชุม	

อย่ำงไรก็ตำม	ในกรณีที่มีวำระที่ต้องลงมติ	บริษัทฯ	ก�ำหนดให้มีกรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ	2	ใน	3	ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด
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	 ในกำรประชุมแต่ละครัง้ฝ่ำยเลขำนกุำรบรษัิทได้จดัหนงัสอืเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรท่ีเกีย่วข้อง

ไว้ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมประมำณ	7	วัน	เพื่อให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำประชุม	ซึ่งวำระกำร

ประชุมนี้จะรวมถึงวำระกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนด้วย

	 บริษัทได้มกีำรจดบันทึกกำรประชุมเป็นลำยลกัษณ์อักษร	และจดัเกบ็รำยงำนกำรประชุมท่ีผ่ำนกำรรบัรองจำกคณะกรรมกำร

พร้อมให้คณะกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

	 ในปี	2559	คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ได้จัดให้มีกำรประชุมทั้งสิ้น	4	ครั้ง	

 7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

	 บรษัิทฯ	จดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฎบัิตงิำนและทบทวนผลกำรปฎบัิตหิน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบรษัิทและคณะอนกุรรมกำร

เป็นประจ�ำทุกปี	ปีละ	1	ครั้ง	เพื่อให้คณะกรรมกำรร่วมกันพิจำรณำผลงำนและปัญหำ	เพื่อกำรปรับปรุงแก้ไขต่อไป

	 บริษัทฯ	ได้น�ำแบบประเมินผลกรรมกำร	3	แบบ	ประกอบด้วย	1)	แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรรำยคณะ	2)	แบบ

ประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อยแบบรำยคณะ	และ	3)	แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรรำยบุคคล	โดยอ้ำงอิงจำก

แบบประเมินของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ส�ำหรับใช้ในกำรประเมินผลกรรมกำรประจ�ำปี	2559	ซึ่งเกณฑ์ในกำรประเมิน

แบ่งออกเป็น	5	ระดับ	ดังนี้

	 0	 =	 ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง	หรือไม่มีกำรด�ำเนินกำรในเรื่องนั้น

	 1	 =	 ไม่เห็นด้วย	หรือมีกำรด�ำเนินกำรในเรื่องนั้นเล็กน้อย

	 2	 =	 เห็นด้วย	หรือมีกำรด�ำเนินกำรในเรื่องนั้นพอสมควร

	 3	 =	 เห็นด้วยค่อนข้ำงมำก	หรือมีกำรด�ำเนินกำรในเรื่องนั้นได้ดี

	 4	 =	 เห็นด้วยอย่ำงมำก	หรือมีกำรด�ำเนินกำรในเรื่องนั้นอย่ำงดีเยี่ยม

	 ทั้งนี้	ผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรโดยรวมส�ำหรับปี	2559	สรุปได้ดังนี้

	 1.	 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรรำยคณะ	ประกอบด้วย	6	หัวข้อ	คือ	โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร	

บทบำท	หน้ำที่	และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร	กำรประชุมคณะกรรมกำร	กำรท�ำหน้ำที่ของกรรมกำร	ควำมสัมพันธ์กับ

ฝ่ำยจัดกำร	และ	กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริหำร

	 	 สรุปผลกำรประเมินผลคณะกรรมกำรท้ังคณะ	 ในภำพรวม	6	 หัวข้อ	 เห็นว่ำ	 กำรด�ำเนินกำรส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี	 

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ	3.46

	 2.	 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อยแบบรำยคณะ	ประกอบด้วย	3	หัวข้อ	คือ	โครงสร้ำงและคุณสมบัติของ

คณะกรรมกำร	กำรประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อย	บทบำท	หน้ำที่	และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดย่อย

	 	 สรปุผลกำรประเมินผลคณะกรรมกำรชดุย่อยแบบรำยคณะ	ซ่ึงได้แก่	คณะกรรมกำรตรวจสอบ	ในภำพรวม	3	หัวข้อ	เห็นว่ำ	

กำรด�ำเนินกำรส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี	มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ	3.63

	 3.	 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรรำยบุคคล	ประกอบด้วย	3	หัวข้อ	คอื	โครงสร้ำงและคณุสมบัตขิองคณะกรรมกำร	

กำรประชุมคณะกรรมกำร	บทบำท	หน้ำที่	และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

	 	 สรุปผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรรำยบุคคล	ในภำพรวม	3	หัวข้อ	เห็นว่ำ	กรรมกำรส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้ำที่

ตำมควำมรับผิดชอบในเกณฑ์ดี	มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ	3.54

	 นอกจำกนี้	คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ยังได้จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรในฐำนะผู้บริหำรสูงสุด	

โดยใช้แบบประเมินของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ซึ่งประกอบด้วย	10	หัวข้อ	ได้แก่	ควำมเป็นผู้น�ำ	กำรก�ำหนดกลยุทธ์	

กำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์	 กำรวำงแผนและผลปฏิบัติทำงกำรเงิน	 ควำมสัมพันธ์กับคณะกรรมกำร	 ควำมสัมพันธ์กับภำยนอก	 

กำรบริหำรงำนและควำมสัมพันธ์กับบุคลำกร	กำรสืบทอดต�ำแหน่ง	ควำมรู้ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร	และคุณลักษณะเฉพำะตัว	

โดยผลกำรประเมินส�ำหรับปี	2559	อยู่ในระดับดี	มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ	3.52
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 8. ค่าตอบแทน

  8.1	 ค่าตอบแทนกรรมการ

	 	 	 บริษัทยังไม่ได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน	 อย่ำงไรก็ตำม	 กำรก�ำหนดค่ำตอบแทนให้ผ่ำน

กำรพิจำรณำจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร	โดยใช้วิธีเปรียบเทียบกับอุตสำหกรรมเดียวกัน	กำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ	ประสบกำรณ์	

ภำระหน้ำที่	ขอบเขตของหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ	รวมถึงกำรขยำยตัวทำงธุรกิจ	ฐำนะกำรเงินและผลประกอบกำรของบริษัท	

ประกอบกำรพิจำรณำ	ก่อนที่จะน�ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ

	 	 8.2	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	 	 	 บรษัิทฯ	มนีโยบำยในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรโดยเช่ือมโยงกบัสภำวะทำงธรุกจิของบรษัิทและกำรปฏบัิติ

งำนของผู้บริหำรแต่ละคน

 9. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

	 	 9.1	 บริษัทฯ	 ส่งเสริมให้กรรมกำร	 กรรมกำรตรวจสอบ	 และผู้บริหำร	 ได้เข้ำรับกำรอบรมหรือสัมมนำในเรื่องต่ำงๆ	 

ที่เกี่ยวข้องอย่ำงสม�่ำเสมอ	 เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยของบริษัทฯ	มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่และมีกำรปรับปรุงกำร

ปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง

	 	 9.2	 บริษัทฯ	จัดให้มีเอกสำรและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่	กรณีมีกรรมกำรหรือผู้บริหำรใหม่	รวมถึง

กำรจัดแนะน�ำลักษณะธุรกิจ	และแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

	 	 9.3	 บริษัทฯ	 จัดให้มีแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่งโดยท�ำกำรคัดเลือกบุคคลท่ีจะปฏิบัติหน้ำท่ีในต�ำแหน่งผู้บริหำรและ

พัฒนำเพื่อเตรียมควำมพร้อมให้สำมำรถรองรับต�ำแหน่งได้ในอนำคต

 10. การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์และการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

	 คณะกรรมกำรมนีโยบำยในกำรป้องกนัควำมขัดแย้งของผลประโยชน์และดแูลไม่ให้ผูบ้รหิำรและผูท่ี้เกีย่วข้องน�ำข้อมลูภำยใน

ของบริษัทมำใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	ดังนี้

 ■	 รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	:	 คณะกรรมกำรได้ทรำบถึงรำยกำรที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และ

รำยกำรท่ีเกีย่วโยงกนั	และได้พิจำรณำควำมเหมำะสมของรำยกำรและกำรปฏบัิตติำมหลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรพัย์	โดยมีรำคำ

และเงื่อนไขเสมือนท�ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก	 รวมท้ังให้เปิดเผยรำยละเอียด	 มูลค่ำรำยกำร	 คู่สัญญำ	 เหตุผล/ควำมจ�ำเป็น	 

ไว้ในรำยงำนประจ�ำปีและแบบ	56-1	

 ■	 กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน	:	 ในกำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยในของกรรมกำรและผู้บริหำร	 บริษัทฯ	 ก�ำหนดให้

กรรมกำรและผู้บริหำรรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์อันเนื่องมำจำกกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำย

หลกัทรพัย์ย่ืนต่อตลำดหลกัทรพัย์ตำมมำตรำ	59	แห่งพระรำชบัญญัตหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์	พ.ศ.	2535	และมนีโยบำย

ให้กรรมกำรต้องเปิดเผยรำยงำนกำรซ้ือ-ขำยหุ้น/ถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษัิทฯ	ให้ท่ีประชมุคณะกรรมกำรทรำบทุกปี	ห้ำมกำร

ซือ้ขำยหลกัทรพัย์โดยเฉพำะในช่วง	1	 เดือน	 กอ่นทีง่บกำรเงินจะเผยแพรต่่อสำธำรณชน	 นอกจำกนีย้งัห้ำมไม่ให้ผูบ้รหิำรที่ได้ 

รบัทรำบข้อมลูเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภำยนอกท่ีไม่มีหน้ำท่ีเกีย่วข้อง	 โดยก�ำหนดไว้ในจรรยำบรรณและจรยิธรรมทำงธรุกจิของ

บรษัิท	มกีำรก�ำหนดมำตรกำรลงโทษไว้เป็นลำยลกัษณ์อักษรหำกมกีำรฝ่ำฝืน	เนือ่งจำกบรษัิทฯ	เห็นว่ำกำรไม่น�ำข้อมลูไปใช้เพือ่

ประโยชน์ส่วนตนเป็นจรรยำบรรณท่ีควรยึดถอืและปฏบัิตอิย่ำงเคร่งครดัตลอดระยะเวลำท่ีด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผูบ้รหิำรของบรษัิทฯ

 11. ระบบการควบคุมภายใน

	 	 (สำมำรถดูรำยละเอียดในเรื่อง	“กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง”)

 12. การบริหารความเสี่ยง

	 	 (สำมำรถดูรำยละเอียดในเรื่อง	“กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง”)

 13. จริยธรรมธุรกิจ

	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 รับผิดชอบในกำรจัดให้กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	 เป็นไปในลักษณะท่ีถูกต้องตำมกฎหมำยและ

จริยธรรมที่ดี	 จึงให้มีกำรจัดท�ำแนวทำงเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยำบรรณทำงธุรกิจเป็นลำยลักษณ์อักษร	 และประกำศให้

พนักงำนทุกคนทรำบ	
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	 คณะกรรมกำรบรษัิทได้ก�ำหนดระเบียบข้อบังคบัให้พนกังำนทุกระดบัปฏบัิตงิำนหน้ำท่ีด้วยควำมซ่ือสตัย์	 สจุรติและเท่ียงธรรม	

ท้ังต่อบริษัทและสงัคม	โดยมีกำรตดิตำมกำรปฏบัิตติำมแนวทำงดงักล่ำวอย่ำงสม�ำ่เสมอ	รวมถงึก�ำหนดบทลงโทษทำงวนิยัไว้ด้วย

2. คณะกรรมการชุดย่อย

	 คณะกรรมกำรได้แต่งตั้งอนุกรรมกำรเพื่อช่วยในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท	คือ	คณะกรรมกำรตรวจสอบ	

 องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ	 ประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน	3	 คน	 และอย่ำงน้อย	1	 คน	 ต้องมีควำมรู้ด้ำนบัญชี/กำรเงิน	 

คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องมีคณุสมบัตเิกีย่วกบัควำมเป็นอิสระตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์

เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

 วาระการด�ารงต�าแหน่ง

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งเท่ำกับระยะเวลำกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท	 โดยจะครบวำระกำร

ด�ำรงต�ำแหน่งในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	 พร้อมกับกำรครบวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท	 เม่ือครบก�ำหนด

ออกตำมวำระอำจได้รับกำรพิจำรณำแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปได้

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 1.	 สอบทำนให้บริษัทมีรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ

	 2.	 สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน	(internal	control)	 และระบบกำรตรวจสอบภำยใน	(internal	audit)	 ที่

เหมำะสมและมปีระสทิธผิล	และพจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน	(ถ้ำม)ี	ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำร

พิจำรณำแต่งตัง้	โยกย้ำย	เลกิจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรอืหน่วยงำนอ่ืนใดท่ีรบัผดิชอบเกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยใน

	 3.	 สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์	 และ

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	 4.	 พิจำรณำ	คัดเลือก	เสนอแต่งตั้ง	เลือกกลับเข้ำมำใหม่	หรือเลิกจ้ำง	บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้ำที่เป็นผู้สอบ

บัญชีของบรษัิทและเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว	รวมท้ังเข้ำร่วมประชุมกบัผูส้อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชุม

อย่ำงน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 5.	 พจิำรณำรำยกำรท่ีเกีย่วโยงกนัหรอืรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนด

ของตลำดหลักทรัพย์	ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

	 6.	 จดัท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบรษัิท	ซ่ึงรำยงำนดงักล่ำวต้องลงนำม

โดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้	

	 	 (1)	 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน	ของบริษัท

	 	 (2)	 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท

	 	 (3)	 ควำมเห็นเกีย่วกบักำรปฏบัิตติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์	ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์	 

	 	 	 หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	 	 (4)	 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี

	 	 (5)	 ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

	 	 (6)	 จ�ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ	และกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน

	 	 (7)	 ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร	(charter)

	 	 (8)	 รำยกำรอื่นท่ีเห็นว่ำผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนท่ัวไปควรทรำบ	 ภำยใต้ขอบเขต	 หน้ำท่ี	 และควำมรับผิดชอบท่ีได้รับ 

	 	 	 มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

	 7.	 ปฏบิตักิำรอืน่ใดตำมท่ีคณะกรรมกำรของบรษัิทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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	 ในปี	2559	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำท่ีภำยในขอบเขต	 อ�ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบโดยมีกำรประชุม 

ทั้งสิ้น	4	ครั้ง

	 ปัจจบัุน	บริษัทยังไม่มีคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน	และคณะกรรมกำรสรรหำ	แต่มกีระบวนกำรพจิำรณำอย่ำงรอบคอบ	

ระมัดระวังและโปร่งใส	 โดยใช้ข้อมูลค่ำตอบแทนของบริษัทในอุตสำหกรรมเดียวกันท่ีมีขนำดใกล้เคียงกันและผลประกอบกำร 

ของบริษัทประกอบกำรพิจำรณำ

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

 1. กรรมการอิสระ

	 บรษัิทฯ	ก�ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรคดัเลอืกกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบโดยกำรสรรหำจำกผูม้คีวำมรู	้ควำมสำมำรถ	

และมีประสบกำรณ์	 และเป็นบุคคลท่ีมีควำมเป็นอิสระท้ังทำงตรงและทำงอ้อมท้ังในด้ำนกำรเงินและกำรบริหำรโดยมีคุณสมบัติ 

ดังต่อไปนี้:-

 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

	 1.	 ถือหุ้นไม่เกิน	1%	ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท

	 2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน	ลูกจ้ำง	พนักงำน	ที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ	หรือ

เป็นผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ	2	ปี

	 3.	 ไม่เป็นบุคคลท่ีมคีวำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต	หรอืโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะท่ีเป็นบิดำมำรดำ	คูส่มรส	

พี่น้องและบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของผู้บริหำร	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	ผู้มีอ�ำนำจควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็น

ผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท

	 4.	 ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	ในลักษณะที่อำจ

เป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน	รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของผู้ที่

มคีวำมสมัพนัธ์ทำงธรุกจิกบับรษัิท	ผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่	หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุของบรษัิท	เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำว

มำแล้วไม่น้อยกว่ำ	2	ปี

	 5.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมบริษัท	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย	 

ผู้มีอ�ำนำจควบคุม	 หรือหุ้นส่วนส�ำนักงำนสอบบัญชี	 ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัทสังกัดอยู่	 เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดัง

กล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ	2	ปี

	 6.	 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิำรทำงวชิำชีพใดๆ	ซ่ึงรวมถงึกำรให้บรกิำรเป็นท่ีปรกึษำกฎหมำยหรอืท่ีปรกึษำทำงกำรเงนิ

ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ	2	ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอ�ำนำจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำร

ทำงวิชำชีพนั้นด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ	2	ปี

	 7.	 ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รบักำรแต่งตัง้ข้ึนเพือ่เป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษัิท	ผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่หรอืผูถ้อืหุ้นซ่ึงเกีย่วข้อง

กับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

	 8.	 ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษัท	 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัย 

ในห้ำงหุ้นส่วน	หรือกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน	ลูกจ้ำง	พนักงำน	ที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ	หรือถือหุ้นเกิน	1%	ของ

จ�ำนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำร

ของบริษัท

	 9.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

 2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

	 กำรเลอืกกรรมกำรบรษัิทจะต้องได้รบัอนมัุตจิำกท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นโดยประธำนกรรมกำรเป็นผูเ้สนอรำยชือ่บุคคลท่ีจะแต่งตัง้

เป็นกรรมกำรต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นโดยผ่ำนกำรกลั่นกรองจำกคณะกรรมกำรบริษัทชุดปัจจุบันโดยไม่ผ่ำนคณะกรรมกำรสรรหำ	

เนื่องจำกปัจจุบันบริษัทฯ	 ยังไม่มีคณะกรรมกำรสรรหำ	 อย่ำงไรก็ตำม	 ในกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือเสนอช่ือเป็นกรรมกำรบริษัท	 

คณะกรรมกำรจะพจิำรณำคดัสรรจำกบุคคลท่ีมีคณุวุฒ	ิควำมรู	้ควำมสำมำรถ	และประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนโดยเฉพำะจำกสำขำ

หรือทักษะที่ยังขำดอยู่เป็นส�ำคัญ
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 คุณสมบัติของคณะกรรมการ

	 1.	 มคีณุสมบัตไิม่ขัดต่อลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยบรษัิทมหำชนจ�ำกดั	กฎหมำยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์	หรอื

กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง

	 2.	 มีควำมรู้	ควำมสำมำรถ	และมีประสบกำรณ์จำกหลำกหลำยอำชีพ	ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

	 3.	 มีควำมซื่อสัตย์	สุจริต

	 4.	 ไม่ควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนเกิน	5	บริษัท	

 วิธีการเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

	 1.	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือ

	 2.	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคน	 จะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมด	 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้

	 3.	 บุคคลซ่ึงได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตำมล�ำดบัลงมำเป็นผูไ้ด้รบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร	เท่ำจ�ำนวนกรรมกำรท่ีพงึมีหรอื

จะพึงเลือกตั้งในขณะนั้น	 และในกรณีท่ีมีบุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงเทำ่กันเกินจ�ำนวนกรรมกำรท่ีต้องกำรแล้ว	 ประธำนจะเป็น 

ผู้ออกเสียงชี้ขำด

	 ส่วนกำรคัดเลือกบุคคลให้เป็นผู้บริหำรสูงสุด	คณะกรรมกำรจะเป็นผู้พิจำรณำ

4. การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 ■	 ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

	 ในกำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยในของกรรมกำรและผู้บริหำร	 บริษัทฯ	 ก�ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรรำยงำนกำรถือ 

หลักทรัพย์กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์อันเนื่องมำจำกกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยหลักทรัพย์ย่ืนต่อตลำดหลักทรัพย ์

ตำมมำตรำ	59	แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	และมีนโยบำยให้กรรมกำรต้องเปิดเผยรำยงำน

กำรซ้ือ-ขำยหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรทรำบทุกปี	 ห้ำมกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์โดยเฉพำะ 

ในช่วง	1	เดือน	ก่อนที่งบกำรเงินจะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน	นอกจำกนี้ยังห้ำมไม่ให้ผู้บริหำรที่ได้รับทรำบข้อมูลเปิดเผยข้อมูลแก่

บุคคลภำยนอกท่ีไม่มีหน้ำท่ีเกี่ยวข้อง	 โดยก�ำหนดไว้ในจรรยำบรรณและจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัท	 มีกำรก�ำหนดมำตรกำร

ลงโทษไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรหำกมีกำรฝ่ำฝืน	 เนื่องจำกบริษัทฯ	 เห็นว่ำกำรไม่น�ำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็น 

จรรยำบรรณที่ควรยึดถือและปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดตลอดระยะเวลำที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้บริหำรของบริษัทฯ
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 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

	 กำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำร	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559	เปรียบเทียบกับปี	2558	แสดงได้ดังนี้

รายชื่อ

จ�านวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท/หุ้น)

ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 58

ทางตรง ทางอ้อม ทางตรง ทางอ้อม เพิ่ม/(ลด)

1.	 นำยสุริย์	บัวคอม - - - - -

2.	 นำยสุวัฒน์	จิตตมัย 128,000 - 128,000 - -

3.	 นำยฉัตรชัย	ศิริวัฒนำ 890,000 - 890,000 - -

4.	 นำงกิ่งเทียน	บำงอ้อ - - - - -

5.	 นำยนรเศรษฐ	ไม้เกตุ		 - - - - -

6.	 นำยเอกมินทร์	งำนทวี 297,500 - 297,500 - -

7.	 นำยธนพงษ์	ภูคำสวรรค์ - - - - -

8.	 นำยพันธุม	พันธุมจินดำ - - - - -

9.	 นำยสรรัฐ	งำนทวี 50,500 - 50,500 - -

10.	นำยธงชัย	ณ	นคร - - - - -

11.	พลต�ำรวจโทสุรวุฒิ	กรัดศิริ - - - - -

หมำยเหตุ	:	กำรถือหุ้นทำงอ้อมคือกำรถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

	 	 ในรอบปีที่ผ่ำนมำ	บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในจ�ำนวนเงินรวม	982,000	บำท

 2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

  ■	 ไม่มี

7. การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

	 นอกเหนือจำกกำรปฎิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนท่ีก�ำหนดไว้	5	 หมวด	 ดังกล่ำว 

ข้ำงต้นแล้ว	บริษัทฯ	ยังมีนโยบำยและแนวปฏิบัติอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	ดังนี้

 จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ

	 ในปี	2556	 คณะกรรมกำรบริษัทได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติและแนวทำงกำรปฏิบัติเป็นลำยลักษณ์อักษร	 โดยมีวัตถุประสงค ์

เพื่อให้ผู้บริหำรและพนักงำนยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน	 เพื่อให้กำรด�ำเนินธุรกิจสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภำรกิจของ

บรษัิท	อันจะน�ำไปสูก่ำรเป็นองค์กรท่ีมรีะบบกำรก�ำกบัดแูลท่ีด	ีโดยจดัท�ำเป็นคูม่อืจรรยำบรรณและจรยิธรรมทำงธรุกจิ	ซ่ึงมเีนือ้หำ

ครอบคลุมเกี่ยวกับ	แนวทำงในกำรด�ำเนินธุรกิจ	แนวปฏิบัติเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	กำรเปิดเผยข้อมูลและรักษำ

ควำมลับ	 นโยบำยและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย	 กำรปกป้องทรัพย์สินของบริษัท	 กำรรับและให้ของขวัญและสิ่งตอบแทน	 

กำรป้องกันทุจริตและติดสินบน	 และเพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้พนักงำนตระหนักในเรื่องจรรยำบรรณ	 บริษัทฯ	 ได้เผยแพร่คู่มือ 

จรรยำบรรณและจริยธรรมทำงธุรกิจบนเว็บไซด์และติดประกำศให้พนักงำนทุกคนรับทรำบ

	 นอกจำกนี้	 จรรยำบรรณและจริยธรรมทำงธุรกิจได้รับกำรทบทวนหรือปรับปรุงให้มีควำมทันสมัยอยู่เสมอ	 เพื่อให้มั่นใจ 

ว่ำกำรท�ำงำนของผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัท	ไทยไวร์โพรดัคท์	จ�ำกัด	(มหำชน)	เป็นไปอย่ำงมีมำตรฐำน	มีคุณภำพและมี

คุณธรรม	
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 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 บริษัทฯ	 มีอุดมกำรณ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรมตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี	 บริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใส	 

มคีวำมรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสยี	รวมถงึมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	บรษัิทฯ	จงึให้ควำมส�ำคญัของกำรต่อต้ำน

กำรทุจริตคอร์รัปชั่นด้วยเล็งเห็นว่ำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นภัยต่อสังคม	เป็นกำรกระท�ำที่ผิดทั้งกฏหมำยและศีลธรรม	ตลอดจน

ตระหนกัว่ำกำรทุจรติคอร์รปัช่ันนอกจำกจะส่งผลกระทบต่อ	ช่ือเสยีง	และภำพลกัษณ์ของบรษัิทแล้ว	ยังเป็นปัจจยัส�ำคญัท่ีบ่ันทอน

ควำมพยำยำมในกำรพัฒนำคุณภำพ	 ท�ำให้ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัทลดลง	 ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อฐำนะของ 

บริษัทฯ	และเป็นภัยต่อกำรด�ำเนินกิจกำรให้ยั่งยืน	รวมถึงเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ	สังคม	กำรเมืองและประเทศชำติ		

	 บริษัทฯ	 ก�ำหนดค�ำนิยำมของกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน	 หมำยถึง	 กำรติดสินบนไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใดๆ	 โดยกำรเสนอให	้ 

สัญญำว่ำจะให้	 มอบให้	 ให้ค�ำมั่นว่ำจะให้	 เรียกร้องหรือรับซึ่งเงิน	 ทรัพย์สิน	 หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมำะสม	 กับเจ้ำหน้ำที่ 

ของรัฐ	หน่วยงำนของรัฐ	หน่วยงำนของเอกชน	หรือผู้ที่ท�ำหน้ำที่	ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม	เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวปฏิบัติ

หรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่	เพื่อให้ได้มำหรือรักษำไว้ซึ่งทรัพย์สิน	ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมำะสมทำงธุรกิจ	เว้นแต่เป็นกรณีที่

กฎหมำย	ระเบียบ	ประกำศ	ข้อบังคับขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่น	หรือจำรีตทำงกำรค้ำ	ให้กระท�ำได้

	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ัน	 คือ	 ห้ำมกรรมกำร	 ผู้บริหำร	 และพนักงำนของบริษัท	 เรียกร้อง	 ด�ำเนินกำร 

หรือยอมรับกำรคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ	ทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม	เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง	ครอบครัว	เพื่อน	คนรู้จัก	ไม่ว่ำจะอยู่

ในฐำนะเป็นผู้รับ	 ผู้ให้	 หรือผู้เสนอให้สินบน	 ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน	 และให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำย 

ต่อต้ำนคอร์รัปช่ันนีอ้ย่ำงสม�ำ่เสมอ	ตลอดจนทบทวนแนวทำงกำรปฏบัิตแิละข้อก�ำหนดในกำรด�ำเนนิกำรเพือ่ให้สอดคล้องกบักำร

เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และข้อก�ำหนดของกฎหมำย

	 เพื่อให้มั่นใจว่ำนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันจะได้รับกำรน�ำไปปฏิบัติอย่ำงท่ัวถึง	 คณะกรรมกำร 

บริษัทฯ	 ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ	 เป็นผู้ก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน	 โดย 

คณะกรรมกำรตรวจสอบจะท�ำกำรสอบทำนมำตรกำรและกำรควบคุมภำยในท่ีเกี่ยวข้อง	 รวมถึงรำยงำนเกี่ยวกับควำมเพียงพอ

และประสิทธิผลของมำตรกำรนี้	พร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมกำรบริษัท	โดยผู้บริหำรจะน�ำค�ำแนะน�ำไปปฏิบัติ

	 เพื่อให้กำรน�ำนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันไปปฏิบัติอย่ำงจริงจัง	 บริษัทฯ	 มีกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ผ่ำน 

ช่องทำงต่ำงๆ	ด้วยกำรติดประกำศในสถำนที่เด่นชัด	เพื่อให้ทุกคนในบริษัทสำมำรถอ่ำนได้	และเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ	

 นโยบายและวิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)

	 บริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีมำโดยตลอด	 และเปิดโอกำสให้พนักงำนและผู้มีส่วนได้เสีย 

ต่ำงๆ	สำมำรถให้ข้อมูลเกี่ยวกับควำมผิดปกติในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท	เช่น	พบเห็นกำรกระท�ำที่ทุจริต	ติดสินบน/รับสินบน	

พบเห็นกำรกระท�ำผิดข้ันตอนตำมระเบียบปฏิบัติของบริษัท	 หรือกำรกระท�ำท่ีผิดกฎหมำย	 ผิดศีลธรรม	 จรรยำบรรณทำงธุรกิจ	

ท�ำให้บริษัทเสียผลประโยชน์	หรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท	โดยกำรร้องเรียนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ	ที่บริษัทก�ำหนด	เพื่อให้

มีกำรตรวจสอบตำมกระบวนกำรที่ระบุไว้ใน	“นโยบำยและวิธีปฏิบัติกำรแจ้งเบำะแส	(Whistle	Blowing)”	

 ช่องทางการร้องเรียน

	 1.	 ตู้รับข้อร้องเรียนที่ติดตั้งอยู่ภำยในโรงงำน

	 2.		 แจ้งทำงไปรษณีย์	จ่ำหน้ำซองถึง	หรือยื่นส่งโดยตรงได้ที่

		 	 2.1	ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	หรือ

	 	 2.2	กรรมกำรผู้จัดกำร	หรือ

	 	 2.3	ผู้จัดกำรโรงงำน

	 	 	 ที่	บริษัท	ไทยไวร์โพรดัคท์	จ�ำกัด	(มหำชน)

	 	 	 อำคำรศูนย์กำรค้ำเซียร์รังสิตชั้น	7

	 	 	 เลขที่	99/2	ถ.พหลโยธิน	ต.คูคต		อ.ล�ำลูกกำ

	 	 	 จ.ปทุมธำนี	12130
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 มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

	 เพื่อเป็นกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลท่ีกระท�ำโดยเจตนำสุจริต	 บริษัทฯ	 จะปกปิดช่ือ	 ท่ีอยู่	 หรือ 

ข้อมูลใดๆ	 ท่ีสำมำรถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลและเก็บรักษำข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นควำมลับ	 โดยจะ

จ�ำกัดเฉพำะผู้ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรด�ำเนินกำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่ำนั้นที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวได้

	 หำกผู้แจ้งเบำะแส	 หรือผู้ร้องเรียนเห็นว่ำตนอำจเดือดร้อนเสียหำย	 สำมำรถร้องขอให้บริษัทก�ำหนดมำตรกำรคุ้มครองได	้ 

หรือบริษัทอำจก�ำหนดมำตรกำรคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้	 หำกเห็นว่ำเป็นเรื่องท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดควำม 

เสียหำยหรือไม่ปลอดภัย

	 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 มีหน้ำท่ีในกำรใช้ดุลยพินิจสั่งกำรตำมท่ีเห็นสมควร	 เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส	 หรือ 

ผู้ร้องเรียน	พยำน	และบุคคลท่ีให้ข้อมลูในกำรสบืสวนหำข้อเท็จจรงิ	ไม่ให้ได้รบัควำมเดอืดร้อน	อันตรำยใด	หรอืควำมไม่ชอบธรรม	

อันเกิดมำจำกกำรแจ้งเบำะแส	ร้องเรียน	กำรเป็นพยำน	หรือกำรให้ข้อมูล

	 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 สำมำรถมอบหมำยงำนให้กับผู้บริหำรคนใดคนหนึ่ง	 ท�ำหน้ำท่ีแทนในกำรใช้ดุลยพินิจ 

สั่งกำรคุ้มครองควำมปลอดภัยของผู้แจ้งเบำะแส	 หรือผู้ร้องเรียน	 พยำน	 และบุคคลที่ให้ข้อมูล	 โดยผู้บริหำรที่ได้รับมอบหมำย

ต้องไม่มีส่วนเกีย่วข้องกบัเรือ่งท่ีได้รบัแจ้งเบำะแส	หรอืร้องเรยีน	ท้ังโดยทำงตรง	หรอืทำงอ้อม	(เช่น	ผูถ้กูกล่ำวหำ	เป็นผูใ้ต้บังคบั

บัญชำของตนโดยตรง)

	 ในกรณท่ีีมีกำรร้องเรยีนกรรมกำรบรษัิทฯ	 คณะกรรมกำรตรวจสอบจะท�ำหน้ำท่ีในกำรคุม้ครองผูแ้จ้งเบำะแสหรอืผูร้้องเรยีน	

พยำน	และบุคคลที่ให้ข้อมูลในกำรสืบสวนหำข้อเท็จจริง	ไม่ให้ได้รับควำมเดือดร้อน	อันตรำยใด	หรือควำมไม่ชอบธรรม	อันเกิด

จำกกำรแจ้งเบำะแส	ร้องเรยีน	กำรเป็นพยำนหรอืกำรให้ข้อมลู	โดยขอให้ผูร้้องเรยีนส่งเรือ่งร้องเรยีนมำยังประธำนคณะกรรมกำร

ตรวจสอบโดยตรง

	 ท้ังนี้	 ผู้ได้รับข้อมูลจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีร้องเรียน	 มีหน้ำท่ีเก็บรักษำข้อมูล	 ข้อร้องเรียนและเอกสำร

หลักฐำนของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นควำมลับ	 ห้ำมเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่มีหน้ำท่ีเกี่ยวข้อง	 เว้นแต่เป็นกำร 

เปิดเผยตำมหน้ำที่ที่กฏหมำยก�ำหนด

	 ผู้ได้รับควำมเดือดร้อนเสียหำยจะได้รับกำรบรรเทำควำมเสียหำยด้วยวิธีกำรหรือกระบวนกำรท่ีมีควำมเหมำะสมและ 

เป็นธรรม

 ขั้นตอนการด�าเนินการสืบสวนและบทลงโทษ

	 1.	 เมื่อได้รับกำรแจ้งเบำะแส	ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ	จะเป็นผู้กลั่นกรอง	สืบสวนข้อเท็จจริง

	 2.	 ระหว่ำงกำรสืบสวนข้อเท็จจริง	 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 หรืออำจมอบหมำยให้ตัวแทน	 แจ้งผลควำม 

คบืหน้ำเป็นระยะให้ผูแ้จ้งเบำะแสหรอืผูร้้องเรยีนได้ทรำบ	โดยก�ำหนดระยะเวลำในกำรสอบสวนข้อเท็จจรงิจนถงึพจิำรณำเสรจ็สิน้

ภำยใน	30	วัน	และสำมำรถขยำยเวลำกำรสืบสวนข้อเท็จจริงและพิจำรณำจนเสร็จสิ้นได้อีกไม่เกิน	30	วัน

	 3.	 หำกกำรสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่ำ	 ข้อมูลหรือหลักฐำนท่ีมี	 มีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ำผู้ท่ีถูกกล่ำวหำได้กระท�ำกำร 

ทุจริตคอร์รัปช่ันจริง	 บริษัทฯ	 จะให้สิทธิผู้ถูกกล่ำวหำได้รับทรำบข้อกล่ำวหำและให้สิทธิผู้ถูกกล่ำวหำพิสูจน์ตนเอง	 โดยกำรหำ

ข้อมูลหรอืหลกัฐำนเพิม่เตมิท่ีแสดงให้เห็นว่ำตนเองไม่มส่ีวนเกีย่วข้องกบักำรกระท�ำอันทุจรติและคอร์รปัชัน่	ตำมท่ีได้ถกูกล่ำวหำ

	 4.	 หำกผู้ถูกกล่ำวหำ	 ได้กระท�ำกำรทุจริตและคอร์รัปช่ันจริง	 กำรทุจริตและคอร์รัปช่ันนั้น	 ถือว่ำเป็นกำรกระท�ำผิดต่อ

นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัทฯ	 ผู้ถูกกล่ำวหำจะต้องได้รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินัยตำมระเบียบท่ีบริษัทฯ	 ได้

ก�ำหนดไว้	และหำกกำรกระท�ำทจุริตคอร์รัปชัน่นั้นผิดกฏหมำย	ผู้กระท�ำผิดอำจจะต้องได้รับโทษทำงกฏหมำย	ทัง้นี้	โทษทำงวินัย

ตำมระเบียบของบริษัทฯ	ค�ำตัดสินของประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ	ถือเป็นอันสิ้นสุด

	 5.	 กำรร้องเรยีนโดยไม่สจุรติหรอืผดิช่องทำง	กำรแจ้งเรือ่งร้องเรยีน	แจ้งเบำะแส	 ให้ถ้อยค�ำ	หรอืให้ข้อมลูใดๆ	 ถ้ำพสิจูน์ 

ได้ว่ำกระท�ำโดยไม่สจุรติ	หรอืท�ำผดิช่องทำง	ถ้ำเป็นพนกังำนหรอืเจ้ำหน้ำท่ีของบรษัิทฯ	บุคคลนัน้จะได้รบัโทษทำงวนิยัตำมมำตรกำร

ลงโทษด้วย	แต่หำกเป็นบุคคลภำยนอกและบรษัิทฯ	ได้รบัควำมเสยีหำย	บรษัิทฯ	จะพจิำรณำด�ำเนนิคดกีบับุคคลนัน้ๆ	ด้วย

	 ในกรณีท่ีมีกำรร้องเรียน	 กรรมกำรบริษัทฯ	 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำท่ีในกำรรับเรื่อง	 หำข้อมูลและตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริง	ตำมที่ได้รับแจ้ง	เพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ	ให้ร่วมกันพิจำรณำและก�ำหนดโทษตำมที่เห็นสมควร
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	 บริษัทฯ	ตระหนกัดว่ีำบรษัิทฯ	ไม่สำมำรถด�ำเนนิธรุกจิให้ย่ังยืนได้หำกปรำศจำกควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม	บรษัิทฯ	จงึประกอบ

ธุรกิจด้วยควำมส�ำนึกถึงควำมรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

	 บรษัิทฯ	มวีสิยัทัศน์และพันธกจิด้ำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมคอืกำรเป็นผูน้�ำในกำรผลติสนิค้ำท่ีมคีณุภำพ	และด�ำเนนิธรุกจิ

ภำยใต้หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 บนพื้นฐำนของควำมโปร่งใสและเป็นธรรม	 ควบคู่ไปกับกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม	

เพื่อให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับสังคม	และชุมชนที่มีคุณภำพ

	 รำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทฯ	มีดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
	 บรษัิทฯ	ตระหนกัดว่ีำพืน้ฐำนของกำรประกอบกจิกำรให้ย่ังยนืได้ต้องด�ำเนนิธรุกจิด้วยควำมเป็นธรรม	บรษัิทฯ	จงึด�ำเนนิธรุกจิ

ร่วมกันกับคู่ค้ำ	เจ้ำหนี้	ลูกค้ำ	และคู่แข่งทำงกำรค้ำบนพื้นฐำนของควำมเป็นธรรม	ให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำโอกำสทำงธุรกิจ	

ไม่ละเมิดควำมลับหรือล่วงรู้ควำมลับทำงกำรค้ำของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล	ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำด้วยกำรผลิตสินค้ำที่

มคีณุภำพ	ในรำคำท่ียุตธิรรม	ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม	เสรมิสร้ำงควำมสขุในกำรท�ำงำน	และสนบัสนนุกำรพัฒนำควำมสำมำรถ

ในวชิำชีพแก่พนกังำน	สร้ำงผลตอบแทนท่ีดแีละย่ังยืนให้แก่ผูถ้อืหุ้น	รวมถงึส่งเสรมิให้มีกำรบรหิำรจดักำรผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

ตำมมำตรฐำนสำกล	และให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำชุมชนและสังคมอย่ำงต่อเนื่อง

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
	 เพือ่ให้กำรด�ำเนนิธรุกจิเป็นไปอย่ำงย่ังยืนและบรรลเุป้ำหมำยในกำรเป็นผูน้�ำทำงด้ำนคณุภำพ	บรษัิทฯ	จงึมีนโยบำยต่อต้ำน

กำรทุจริต	 เนื่องจำกเห็นว่ำกำรทุจริตเป็นปัจจัยหนึ่งที่บั่นทอนควำมพยำยำมในกำรพัฒนำคุณภำพ	เป็นภัยต่อกำรด�ำเนินกิจกำร

ให้ยั่งยืนและเป็นภัยต่อสังคมของประเทศ	ท�ำให้ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัทลดลง

	 บริษัทฯ	มีนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น	คือ	ห้ำมกรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนของบริษัท	เรียกร้อง	ด�ำเนินกำรหรือ

ยอมรับกำรคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ	ทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม	เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง	ครอบครัว	เพื่อน	คนรู้จัก	ไม่ว่ำจะอยู่ใน

ฐำนะเป็นผู้รับ	ผู้ให้	หรือผู้เสนอให้สินบน	ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน	

	 เพ่ือให้ม่ันใจว่ำนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันจะได้รับกำรน�ำไปปฏิบัติอย่ำงท่ัวถึง	 บริษัทฯ	 ได้ก�ำหนด

แนวปฏบัิตแิละมำตรกำรปฏบัิตขิองนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัช่ันในแต่ละกรณไีว้อย่ำงชัดเจน	พร้อมท้ังจดัให้มีกำรฝึกอบรม

แก่พนกังำนเพือ่ให้ควำมรูเ้กีย่วกบันโยบำยและแนวปฏบัิติในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัช่ันของบรษัิทฯ	รวมถงึเผยแพร่นโยบำย

ต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่นผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ	ด้วยกำรติดประกำศในสถำนที่เด่นชัด	เพื่อให้ทุกคนในบริษัทสำมำรถอ่ำนได้	และ

เผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ	

	 นอกจำกนีบ้รษัิทฯ	เปิดโอกำสให้พนกังำนและผูม้ส่ีวนได้เสยีต่ำงๆ	สำมำรถให้ข้อมูลเกีย่วกบัควำมผดิปกติในกำรด�ำเนนิธรุกจิ

ของบริษัท	เช่น	พบเห็นกำรกระท�ำที่ทุจริต	ติดสินบน/รับสินบน	พบเห็นกำรกระท�ำผิดขั้นตอนตำมระเบียบปฏิบัติของบริษัท	หรือ

กำรกระท�ำท่ีผดิกฎหมำย	ผดิศลีธรรม	จรรยำบรรณทำงธรุกจิ	ท�ำให้บรษัิทเสยีผลประโยชน์	หรอืมผีลกระทบต่อชือ่เสยีงของบรษัิท	

โดยกำรร้องเรียนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ	ที่บริษัทก�ำหนด	เพื่อให้มีกำรตรวจสอบตำมกระบวนกำรที่ระบุไว้ใน	“นโยบำยและวิธีปฏิบัติ

กำรแจ้งเบำะแส	(Whistle	Blowing)”	

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
	 บริษัทฯ	ประกอบธุรกิจหลักคือเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยลวดเหล็กแรงดึงสูง	(P.C.	Wire	และ	P.C.	Strand)	ที่ใช้ส�ำหรับงำน

คอนกรีตอัดแรง	 โดยลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นวัสดุท่ีท�ำหน้ำท่ีรองรับน�้ำหนักในงำนก่อสร้ำง	 ท้ังนี้ควำมสัมพันธ์ของลวดเหล็ก 

แรงดึงสูงกับงำนก่อสร้ำงต่ำงๆ	แสดงได้ดังห่วงโซ่อุตสำหกรรม	ดังนี้

	 จำกห่วงโซ่อุตสำหกรรมดังกล่ำว	ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	ท�ำหน้ำที่รับน�้ำหนักจ�ำนวนมำกจึงต้องกำรควำมแข็งแรง	ทนทำน	

เพื่อควำมปลอดภัยและป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคในล�ำดับถัดไป

	 บรษัิทฯ	จงึมนีโยบำยมุ่งเน้นผลติสนิค้ำท่ีมีคณุภำพ	ได้มำตรฐำน	เพือ่ท่ีเม่ือน�ำสนิค้ำของบรษัิทฯ	ไปใช้งำนจะเกดิประสทิธภิำพ

สูงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ	บริษัทฯ	จึงให้ควำมส�ำคัญกับกำรศึกษำค้นคว้ำ	และวิจัย	เพื่อหำแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพ

สินค้ำอย่ำงต่อเนื่อง	ในกำรนี้	บริษัทฯ	มีบุคลำกรที่มีประสบกำรณ์ในกำรผลิตสินค้ำและมีควำมรู้และควำมเข้ำใจในองค์ประกอบ

ของผลิตภัณฑ์เป็นอย่ำงดี		

	 ในกำรควบคุมคุณภำพสินค้ำ	บริษัทฯ	ให้ควำมส�ำคัญตั้งแต่ขั้นตอนกำรคัดเลือกวัตถุดิบ	กระบวนกำรผลิต	และกำรน�ำสินค้ำ

ไปใช้งำน	โดยในกำรคัดเลือกวัตถุดิบซึ่งได้แก่	เหล็กลวดคำร์บอนสูง	(High	Carbon	Wire	Rod)	บริษัทฯ	จะเลือกซื้อวัตถุดิบจำก

แหล่งผลิตที่สำมำรถผลิตสินค้ำได้ตรงตำมข้อก�ำหนดด้ำนคุณสมบัติของวัตถุดิบที่บริษัทฯ	ได้ก�ำหนดไว้	ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำ

วตัถดุบิท่ีน�ำมำใช้จะไม่ก่อให้เกดิควำมเสีย่งด้ำนควำมปลอดภยัของผูป้ฏบัิตงิำนในกระบวนกำรผลติของบรษัิทฯ	เอง	และไม่ก่อให้เกดิ

ควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัยของลูกค้ำที่น�ำสินค้ำไปผลิตเป็นสินค้ำต่อเนื่อง	รวมถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้ำย	

	 กำรควบคุมคุณภำพในกระบวนกำรผลิต	 บริษัทฯมีระบบกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพ	 และมีบุคลำกรที่มีควำมช�ำนำญ	 มีห้อง

ปฏิบัติกำรทดสอบคุณภำพที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน	ISO	17025	

	 กำรด�ำเนนิกำรดงักล่ำว	ส่งผลให้ปัจจบัุน	บรษัิทฯ	ได้รบักำรรบัรองมำตรฐำนผลติภณัฑ์และมำตรฐำนกำรด�ำเนนิงำนต่ำงๆ	ดงันี้

 ■	หนังสือรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์	(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)	

	 ในส่วนของกำรน�ำสนิค้ำไปใช้งำน	บรษัิทฯ	ได้จดัตัง้หน่วยงำนท่ีท�ำหน้ำท่ีให้ค�ำแนะน�ำและให้ควำมรูแ้ก่ลกูค้ำในกำรน�ำสนิค้ำ

ไปใช้งำนอย่ำงถกูต้องตำมมำตรฐำน	มคีวำมปลอดภยัท้ังในข้ันตอนกำรน�ำสนิค้ำของบรษัิทฯ	ไปใช้ในกระบวนกำรผลติของลกูค้ำ	

รวมถึงผู้บริโภคในขั้นถัดไป	ทั้งนี้	เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรดูแลควำมปลอดภัยอย่ำงครบวงจร	และหำกมีควำมเสียหำยใดๆ

ท่ีมสีำเหตมุำจำกกำรน�ำสนิค้ำของบรษัิทฯ	ไปใช้งำน	บรษัิทฯ	จะท�ำกำรชดเชยควำมเสยีหำยให้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้มีกำรร้องขอ

เริ่ม
เหล็กลวดคำร์บอนสูง

(HIGH	CARBON	WIRE	ROD)

บ้ำน	คอนโดมิเนียม	ตึกสูง	 

อำคำรจอดรถ	สะพำน	 

ทำงด่วน	ทำงยกระดับ

ลวดเหล็กแรงดึงสูง

(PC	WIRE,	PC	STRAND)

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

(เสำเข็ม	เสำไฟฟ้ำ	แผ่นพื้น	 

แผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป	คำนสะพำน	 

ทำงด่วน	ทำงยกระดับ)
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การเคารพสิทธิมนุษยชน
	 จำกกำรท่ีผลติภณัฑ์ของบรษัิทฯ	ซ่ึงได้แก่ลวดเหลก็แรงดงึสงู	เป็นวสัดท่ีุท�ำหน้ำท่ีรองรบัน�ำ้หนกัในงำนคอนกรตีอัดแรง	โดย

ห่วงโซ่อุตสำกรรมขั้นสุดท้ำยของลวดเหล็กแรงดึงสูงได้แก่	บ้ำน	คอนโดมิเนียม	ตึกสูง	อำคำรจอดรถ	อำคำรโรงงำน	ส�ำนักงำน	

สะพำน	 ทำงด่วน	 ทำงยกระดับ	 รวมถึงโครงกำรสำธำรณูปโภคขนำดใหญ่อื่นๆ	 ซ่ึงต้องกำรควำมแข็งแรงและควำมปลอดภัย 

เป็นส�ำคัญ	บริษัทฯ	 จึงมีนโยบำยชัดเจนที่มุ่งเน้นกำรผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพ	มีควำมปลอดภัยในกำรน�ำไปใช้งำน	 	 เพื่อป้องกัน

อันตรำยที่อำจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนและสำธำรณชนในวงกว้ำง

การจัดการสิ่งแวดล้อม 
	 บริษัทฯ	มคีวำมมุง่ม่ันท่ีจะด�ำเนนิธรุกจิควบคูไ่ปกบักำรดแูลสิง่แวดล้อม	จงึได้ก�ำหนดนโยบำยในกำรจดักำรด้ำนสิง่แวดล้อม	

ให้ผู้บริหำรและพนักงำนน�ำไปเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ	ดังนี้

	 1.	 ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม	 อำชีวอนำมัย	 และควำมปลอดภัยท่ีเกี่ยวข้องภำยในประเทศ 

โดยจะน�ำเกณฑ์ต่ำงๆ	มำจัดท�ำเป็นมำตรฐำนขั้นต�่ำในกำรด�ำเนินงำนของบริษัท	

	 2.	 อนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำต	ิรวมถงึพลงังำนต่ำงๆ	โดยมกีำรน�ำมำใช้ประโยชน์ให้คุม้ค่ำ	และลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

ให้น้อยที่สุด	

	 3.	 สร้ำงจติส�ำนกึต่อคณุภำพของสิง่แวดล้อม	และงำนด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั	โดยนโยบำยฯ	จะได้รบักำรปฏบัิติ

และเผยแพร่แก่	พนักงำน	สังคมและชุมชน	

	 4.	 ป้องกันมลพิษในด้ำนน�้ำเสีย	อำกำศเสีย	มีกำรจัดกำรของเสียรวมถึงกำรจัดกำรสำรเคมี	เพื่อให้เกิดมลภำวะน้อยที่สุด	

	 5.	 ป้องกันอันตรำยอันอำจเกิดจำกกำรปฏิบัติงำนกับเครื่องจักร	 ไฟฟ้ำ	 สำรเคมี	 รวมถึงสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนและ

อันตรำยที่มีควำมเสี่ยงระดับปำนกลำงขึ้นไป	ทั้งนี้เพื่อป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุและกำรเจ็บป่วยอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติงำน	

	 6.	 ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้และฝึกอบรมพนักงำนในเรื่องสิ่งแวดล้อม

	 7.	 ก�ำหนดเป็นวตัถุประสงค์และเป้ำหมำย	เพือ่ให้นโยบำยมกีำรน�ำไปปฏบัิตแิละทบทวนเป็นระยะให้เกดิกำรปรบัปรงุอย่ำงต่อเนือ่ง

	 บริษัทฯ	 ตระหนักดีว่ำกระบวนกำรผลิตสินค้ำของบริษัทฯ	 มีส่วนสร้ำงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 ทั้งทำงน�้ำและทำงอำกำศ	

เนื่องจำกกระบวนกำรผลิตเริ่มต้นจำกกำรน�ำเหล็กลวด	(Wire	Rod)	 มำล้ำงท�ำควำมสะอำด	 ก่อนเข้ำสู่กระบวนกำรดึงลดขนำด	 

ซ่ึงต้องใช้สำร	Hydrochloric	Acid	 เพื่อขจัดฝุ่นละอองและสนิม	 ส่งผลให้น�้ำท่ีผำ่นกระบวนกำรดังกล่ำว	 มีควำมเป็นกรดและม ี

โลหะหนักปนเปื้อน	รวมถึงมีไอกรดลอยสู่ชั้นบรรยำกำศ		ดังนั้น	เพื่อลดผลกระทบดังกล่ำว	บริษัทฯ	จึงด�ำเนินกำรดังนี้

การจัดการมลพิษทางน�้า

	 -	 ติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย	(Water	Treatment	System)	

	 -	 มีแผนงำนบ�ำรุงรักษำเชิงป้องกัน	(Preventive	Maintenance)	เพื่อให้มั่นใจว่ำระบบบ�ำบัดน�้ำเสียสำมำรถท�ำงำนได้อย่ำง

มีประสิทธิภำพ

	 -	 มีระบบกำรตรวจสอบคุณภำพน�้ำทิ้งอย่ำงต่อเนื่อง	เพื่อให้มั่นใจว่ำ	คุณภำพน�้ำทิ้งอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน

 ■	ผลการด�าเนินงาน :	คุณภำพน�้ำทิ้งเป็นไปตำมมำตรฐำนตั้งแต่ปี	2011	ถึงปัจจุบัน	โดยเฉพำะค่ำ	BOD	และ	COD	ควบคุม

ได้ไม่เกิน	80%	ของมำตรฐำน

การจัดการมลพิษทางอากาศ

	 -	 ติดตั้งระบบ	Air	Pollution	Control	System	

	 -	 มีแผนงำนบ�ำรุงรักษำระบบก�ำจัดมลพิษทำงอำกำศให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน

	 -	 มีแผนกำรปรับลดมลพิษทำงอำกำศ

	 -	 มีกำรตรวจวัดค่ำออกไซด์ของไนโตรเจน	ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	 และไฮโดรคลอไรด์	ที่ปล่องระบำยของ	Boiler	และ	

Wet	Scrubber	โดยหน่วยงำนภำยนอกเป็นประจ�ำ	2	ครั้ง/ปี

 ■	ผลการด�าเนินงาน :	ผลกำรตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนมำโดยตลอด
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การจัดการด้านขยะ/กากของเสียอุตสาหกรรม

	 -	 มีมำตรกำร/แผนงำน	ในกำรปรับลดกำกของเสีย

	 -	 มีสถำนที่จัดเก็บกำกของเสียชัดเจน	 แยกประเภทกำรจัดเก็บ	 มีภำชนะรองรับที่เหมำะสม	 ไม่มีกำรรั่วไหลของกำกออก

นอกพื้นที่	มีกำรติดฉลำกเพื่อรวบรวมส่งผู้รับก�ำจัด

	 -	 จ้ำงหน่วยงำนที่ได้รับอนุญำตในกำรประกอบกิจกำรก�ำจัดของเสียท�ำกำรก�ำจัดของเสียที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิต	

	 -	 มีกำรตรวจประเมินสถำนที่รับก�ำจัดของเสียตั้งแต่ก่อนใช้บริกำรและสุ่มตรวจประเมินซ�้ำทุกปี

	 -	 มอบหมำยให้หน่วยงำนของรัฐที่มีหน้ำที่ควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท�ำกำรตรวจสอบอย่ำงสม�่ำเสมอ	

 ■	ผลการด�าเนนิงาน : ในปี	2559	ท่ีผ่ำนมำ	บรษัิทฯ	ไม่มข้ีอพพิำททำงกฎหมำยในเรือ่งกำรจดักำรด้ำนขยะหรอืกำกของเสยี

แต่อย่ำงใด

	 ในส่วนของกำรปฏิบัติตำมนโยบำยอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ	 บริษัทฯ	 ส่งเสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ

โดยได้ด�ำเนินกำรดังนี้

ทรัพยากรน�้า

	 -	 น�ำข้อมูลมำวิเครำะห์และจัดท�ำแผนกำรปรับลดกำรใช้น�้ำ

	 -	 ใช้น�้ำ	Recycle	จำกระบบบ�ำบัดน�้ำเสียรดน�้ำต้นไม้แทนกำรใช้น�้ำดิบ

พลังงาน

	 -	 ตดิตัง้ระบบประหยัดพลงังำนเพือ่ลดปรมิำณกำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำในกระบวนกำรผลติซ่ึงเป็นสำเหตหุนึง่ของกำรเกดิภำวะ

โลกร้อน	

	 -	 ลงทุนในโครงกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนธรรมชำติ	 เช่น	 ติดตั้งกังหันลมในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ	 และติดตั้ง 

แผงโซล่ำเซลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำใช้ในโรงงำน	

	 นอกจำกนี	้บรษัิทฯ	จดัให้มีพืน้ท่ีสเีขียวบรเิวณรอบโรงงำนและปรบัปรงุภมูทัิศน์เพ่ือบรรเทำผลกระทบจำกมลภำวะท่ีเกดิจำก

กระบวนกำรผลิตของบริษัทฯ	ที่อำจมีผลต่อพนักงำนและชุมชนใกล้เคียง

	 ท้ังนี้	 เพื่อให้กำรดูแลสภำพแวดล้อมและควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนเป็นไปอย่ำงมีระบบและมีกำรติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง	

บริษัทฯได้น�ำระบบมำตรฐำนคุณภำพด้ำนสิ่งแวดล้อม	ISO	14001	 มำตรฐำนระบบด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย	OHSAS	

18001	 และมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรด้ำนพลังงำน	ISO	50001	 มำใช้ในโรงงำน	 และจัดให้มีกำรฝึกอบรมพนักงำนในเรื่อง 

สิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่องท้ังกำรจัดหลักสูตรกำรอบรมภำยในบริษัท	 และส่งพนักงำนเข้ำอบรมในหลักสูตรท่ีจัดโดยสถำบันและ 

ผู้เชี่ยวชำญภำยนอก

การดูแลพนักงานและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
	 บุคลำกรถือเป็นทรัพยำกรที่ส�ำคัญที่สุดในกำรขับเคลื่อนงำนให้บรรลุเป้ำหมำย	บริษัทฯจึงให้ควำมใส่ใจในกำรดูแลพนักงำน	

มีกำรปฏิบัติด้ำนแรงงำนและสิทธิมนุษยชนตำมกฎหมำยและหลักเกณฑ์ต่ำงๆ	 ขององค์กร	 และเป็นไปตำมหลักสำกลด้ำน 

สิทธิมนุษยชน	 ดูแลพนักงำนให้มีคุณภำพชีวิตในกำรท�ำงำนท่ีดี	 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน	 และสร้ำงควำมผูกพัน 

กับองค์กร

	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยก�ำหนดค่ำตอบแทนท่ีเป็นธรรมด้วยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน	 ส�ำรวจและติดตำมควำมเคลื่อนไหว

ของอัตรำค่ำตอบแทนขององค์กรต่ำงๆ	 ท่ีใกล้เคียงกันอย่ำงสม�่ำเสมอ	 เพื่อน�ำมำเปรียบเทียบและจัดท�ำโครงสร้ำงเงินเดือน 

ที่แข่งขันได้และจูงใจพนักงำน	

	 บริษัทฯ	 ปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม	 เคำรพสิทธิข้ันพื้นฐำนในกำรท�ำงำนตำมหลักสิทธิมนุษยชน	 ให้ควำมคุ้มครอง 

ทำงสังคม	ไม่มีกำรจ้ำงแรงงำนเด็ก	ดูแลสภำพกำรท�ำงำนของพนักงำนในโรงงำนให้ปลอดภัยจำกกำรปฏิบัติงำน	

นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยสนับสนุนให้พนักงำนปฏิบัติงำนในสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัย	 และมีสุขอนำมัยที่ดี	 บริษัทฯ	 จึงมุ่งเน้น 

กำรป้องกันอุบัติเหตุและกำรจัดกำรเพ่ือลดผลกระทบจำกสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน	 ดูแลสถำนท่ีท�ำงำนให้ถูกสุขลักษณะและ

มีควำมปลอดภัยอยู่เสมอ	 เสริมสร้ำงให้พนักงำนมีจิตส�ำนึกด้ำนควำมปลอดภัย	 มีกำรให้ควำมรู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมและฝึกซ้อม 

กำรปฏิบัติงำนตำมแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือกับเหตุกำรณ์ไม่คำดฝัน	รวมถึงส่งเสริมให้พนักงำนมีสุขภำพอนำมัยที่ดี	
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ความปลอดภัยของสภาพพื้นที่ท�างานและการป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

	 บริษัทฯ	ได้ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมปลอดภัยของสถำนที่ท�ำงำน	ดังนี้

	 1.		สภำวะแวดล้อมในกำรท�ำงำนด้ำนคุณภำพอำกำศ	แสง	เสียง	และควำมร้อน

	 	 -	ตรวจวดัควำมเข้มข้นของแสงสว่ำงในสถำนประกอบกำร	ท้ังในส่วนของงำนด้ำนเอกสำร	และงำนตรวจสอบเครือ่งจกัร

	 	 -	ตรวจวัดควำมร้อนในสถำนประกอบกำร

	 	 -	ลดผลกระทบทำงเสียง	โดยใช้วิธีกำรลดเสียงที่แหล่งก�ำเนิดเสียงด้วยกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์	และในกรณีที่ 

	 	 	 ไม่สำมำรถลดเสียงที่แหล่งก�ำเนิดได้อันเนื่องมำจำกลักษณะเฉพำะของผลิตภัณฑ์	บริษัทฯ	ได้จัดท�ำห้องควบคุมเสียง 

	 	 	 ไม่ให้ดังจำกกระบวนกำรผลิต	โดยได้ด�ำเนินโครงกำรมำตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2555

	 	 -	 จัดหำอุปกรณ์เสริมที่ช่วยให้พนักงำนท�ำงำนได้โดยปรำศจำกภัยจำกมลภำวะ	ทั้งทำงเสียงและทำงอำกำศ

	 2.	กำรจัดกำรสภำพพื้นที่ท�ำงำน

	 	 -	มีป้ำยสัญลักษณ์หรือป้ำยเตือนอันตรำยในจุดที่จ�ำเป็น	และตรวจสอบป้ำยให้อยู่ในสภำพดี	มองเห็นได้ชัดเจน

	 	 -	ดูแลพื้นที่ปฏิบัติงำนให้เป็นระเบียบ	ไม่มีครำบสกปรกหรือครำบน�้ำมัน	หรือสำรเคมีหกล้น

	 	 -	 จัดเก็บอุปกรณ์	วัตถุดิบ	ผลิตภัณฑ์	และสำรเคมี	ให้เป็นระเบียบ	มีป้ำยบอกสถำนะให้ชัดเจน	โดยพนักงำนสำมำรถดู 

	 	 	 ข้อมูลควำมปลอดภัยเพิ่มเติมได้ในพื้นที่ที่มีกำรใช้งำน

	 	 -	 จัดท�ำทำงเดินขึ้นพร้อมรำวบันไดกรณีปฏิบัติงำนในพื้นที่สูง

	 	 -	 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล	และดูแลอุปกรณ์ให้อยู่ในสภำพดี

	 นอกจำกนี	้บรษัิทฯ	 ส่งเสรมิให้พนกังำนทุกคนมจีติส�ำนกึด้ำนควำมปลอดภยัด้วยกำรให้ควำมรูแ้ละกำรฝึกอบรม	ส่งเสรมิให้

พนกังำนมส่ีวนร่วมในกำรวเิครำะห์สถำนกำรณ์และประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรเกดิอุบัตเิหตหุรอืเหตกุำรณ์ท่ีไม่คำดคดิจำกกำรท�ำงำน	

มกีำรจดบันทึกอุบัตเิหตแุละสอบสวนหำสำเหต	ุ เพือ่จดัท�ำแผนป้องกนัอบัุตเิหตจุำกกำรปฏบัิตงิำน	 จดัท�ำโครงกำรกจิกรรม	5	 ส.	

โครงกำรสปัดำห์ควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำน	โครงกำรฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภยั	จดัให้มกีำรฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนอพยพ

ท้ังในส่วนของบรษัิทฯ	และเข้ำร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินกบัส�ำนกังำนนคิมอตุสำหกรรมมำบตำพดุ	และชุมชนใกล้เคยีงอย่ำงต่อเนือ่ง

อัตราการหยุดงานจากอุบัติเหตุ

	 ตำมที่บริษัทฯ	มีกำรรณรงค์เรื่องควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนมำโดยตลอด	ท�ำให้สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุลดลงอย่ำงต่อเนื่อง	

โดยในรอบปี	2559	ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงำน

ประเภท จ�านวนสถิติปี 2559 (ครั้ง)

อุบัติกำรณ์/NEAR	MISS 7

อุบัติเหตุขั้นหยุดงำน 0

การดูแลสุขอนามัย

	 บริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญกับกำรดูแลสุขภำพอนำมัยของพนักงำนจึงได้มีแผนงำนและโครงกำรรณรงค์ส่งเสริมด้ำนสุขภำพ

ของพนักงำนและกำรป้องกันเกี่ยวกับโรคร้ำยแรงต่ำงๆ	รวมถึงจัดกิจกรรมโรงงำนสีขำวเพื่อรณรงค์ป้องกันยำเสพติด	ดังนี้

	 -	 จัดให้มีกำรฉีดวัคซีนให้แก่พนักงำนเป็นประจ�ำทุกปี	

	 -	 มีกำรตรวจสุขภำพพนักงำนอย่ำงน้อยปีละ	1	ครั้ง	ทั้งกำรตรวจสุขภำพทั่วไป	และกำรตรวจสุขภำพตำมลักษณะงำน	

	 -	มีกำรตรวจคัดกรองยำเสพติด	

	 -	 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬำภำยในและกีฬำสำนสัมพันธ์
	 ■	ผลการด�าเนนิงาน :	ในปี	2559	ผลจำกกำรวนิจิฉัยโดยแพทย์อำชีวเวชศำสตร์ไม่พบกำรเจบ็ป่วยจำกกำรท�ำงำนแต่อย่ำงใด

การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนพนักงำนท่ีเป็นธรรม	 พร้อมท้ังจัดสวัสดิกำรต่ำงๆ	 ตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด	 และ 

นอกเหนือจำกที่กฎหมำยก�ำหนด
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	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและผลประโยชน์พนักงำนท่ีสอดคล้องกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	 ท้ังใน 

ระยะสั้นและระยะยำว	 ในระยะสั้นสอดคล้องกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	 แต่ละปีและใกล้เคียงกับบริษัทฯ	 ในอุตสำหกรรม

เดียวกัน	 โดยมีกำรส�ำรวจกำรจ่ำยค่ำจ้ำงรวมท้ังน�ำดัชนีรำคำผู้บริโภคมำพิจำรณำ	 ในระยะยำวมีกำรวัดผลกำรปฏิบัติงำนและ

ศักยภำพของพนักงำนอย่ำงยุติธรรม	ไม่เลือกปฏิบัติ	โดยบริษัทจะจ่ำยผลตอบแทนให้พนักงำนตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ	รวมทั้ง

จัดให้มีกำรเติบโตตำมสำยอำชีพ	และให้สิทธิด้ำนต่ำงๆ	 เกี่ยวกับกำรจ้ำงงำน	 เช่น	กำรอนุญำตให้ลำงำน	กำรมีช่องทำงสื่อสำร

ระหว่ำงพนักงำนและผู้บริหำร	เพื่อรับฟังปัญหำและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงกัน

	 บริษัทฯ	จัดสวัสดิกำรเพื่อให้พนักงำนมีพื้นฐำนกำรด�ำรงชีวิตที่ดี	ส่งเสริมสุขภำพทั้งกำยและใจ	ดังนี้

 ◆	จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงำนมีเงินทุนในกำรด�ำรงชีพหลังออกจำกงำน

 ◆	จัดท�ำประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุให้แก่พนักงำน

 ◆	จัดชุดเครื่องแบบพนักงำนให้	2	ชุดต่อปี

 ◆	จัดรถรับส่งเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงมำปฏิบัติงำน

 ◆	จัดที่พักหรือเงินช่วยเหลือค่ำเช่ำบ้ำนส�ำหรับพนักงำน

 ◆	จัดอำหำรรำคำประหยัดและควบคุมสุขอนำมัยที่เหมำะสมให้แก่พนักงำน

 ◆	จัดเงินช่วยเหลือค่ำพำหนะในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนนอกพื้นที่ทั้งในและต่ำงประเทศ

 ◆	จัดเงินช่วยเหลือส�ำหรับพนักงำนที่ปฏิบัติงำนกะ

 ◆	จัดสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลส�ำหรับพนักงำนและครอบครัว

 ◆	จัดสวัสดิกำรค่ำเล่ำเรียนบุตรพนักงำน

 ◆	จัดกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่

 ◆	จัดกิจกรรมท�ำบุญโรงงำน
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การพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน

	 ในส่วนของกำรพัฒนำพนักงำน	บริษัทฯ	ให้ควำมส�ำคัญทำงด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพ	ควำมรู้	ควำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง	

โดยพนักงำนทุกระดับต้องได้รับกำรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้	ควำมเข้ำใจ	และทักษะ	อย่ำงสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง

	 ในปี	2559	บริษัทฯ	ได้จัดรูปแบบกำรพัฒนำบุคลำกรที่หลำกหลำยแนวทำงและวิธีกำรต่ำงๆ	ดังนี้

แนวทาง วิธีการ ผลงานปี 2559

On	the	Job	Training หัวหน้ำงำนสอนให้พนักงำนมีควำมรู้และทักษะท่ี

จ�ำเป็นของต�ำแหน่งงำนต่ำงๆ	 เพื่อให้พนักงำน

สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	รวมถึง

มีกำรทบทวนควำมรู้ภำยในองค์กรอย่ำงสม�่ำเสมอ

พนกังำนเข้ำใหม่และพนกังำนท่ีโอนย้ำยหน่วยงำน

กำรอบรมภำยในบริษัท

(In-house	Classroom	

Training)

หลักสูตร

1.	 กำรตรวจประเมินภำยในระบบจัดกำรพลังงำน	

	 (EnMS	Internal	Audit)

2.	 ทบทวนผู้ควบคุม/ผู้บังคับ/ผู้ให้สัญญำณแก่

	 ผู้บังคับปั่นจั่น

3.	 กำรใช้พลังงำนและกำรพิสูจน์ผลประหยัด

	 ตำมมำตรฐำน	ISO	50006	และ	ISO	50015

4.	 ISO	9001	:	2015	Internal	Auditor

5.	 จติส�ำนกึด้ำนควำมปลอดภัย	Safety	Awareness

6.	 กำรดับเพลิงขั้นต้น

7.	 ทบทวนหน้ำที่ทีมตอบโต้ภำวะฉุกเฉินและ

	 สังเกตกำรณ์พร้อมร่วมสถำนกำรณ์จ�ำลอง

8.	 ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนเกี่ยวกับไฟฟ้ำ	

	 ส�ำหรับลูกจ้ำงซึ่งปฏิบัติงำนเกี่ยวกับไฟฟ้ำ

9.	 ป่ันจัน่ตำมกฎหมำยก�ำหนด	ชนดิป่ันจัน่เหนอืศรีษะ

10.	ภำษำอังกฤษธุรกิจเพื่อกำรสื่อสำร	48	ชั่วโมง

จ�านวน 10 หลักสูตร

163	รำย	จำก	175	รำย	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	

93.14	คิดเป็นชั่วโมงอบรมคนละ	29.84	ชั่วโมง/

คน/ปี	 โดยท้ังนี้ต ้องมีช่ัวโมงอบรมต่อเนื่อง 

อย่ำงน้อย	6	ชม/คน/ปี	และมีกำรฝึกอบรมฝีมือ

แรงงำนในสัดส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ	50	 ของ

จ�ำนวนลูกจ้ำงท้ังหมด	 ตำมพระรำชบัญญัติส่ง

เสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน	พ.ศ.	2545

กำรอบรมภำยนอกบริษัท ส่งเสริมให้พนักงำนเข้ำอบรมในหลักสูตรท่ีจัดโดย

สถำบันและผู้เชี่ยวชำญภำยนอก

จ�ำนวน	42	หลักสูตร

50	รำย

กำรน�ำเสนอผลงำน

(Goal	Program	

Presentation)

น�ำเสนอผลงำนของแต่ละสำยงำน 2	ครั้ง/ปี

วันที่	14-16	กรกฎำคม	2559

จ�ำนวนพนักงำนที่เข้ำร่วม	58	รำย

วันที่	18	พฤศจิกำยน	2559	

จ�ำนวนพนักงำนที่เข้ำร่วม	68	รำย

	 นอกจำกนี	้บรษัิทฯ	เปิดโอกำสให้พนกังำนได้มส่ีวนร่วมในกำรแสดงควำมคดิเห็น	เสนอแนะ	หรอืข้อร้องเรยีนใดๆ	โดยบรษัิทฯ	

ได้จดัให้มกีลไกกำรจดักำรข้อร้องทุกข์ของพนกังำนอย่ำงมรีะบบเพือ่รบัเรือ่งร้องเรยีนอย่ำงยตุธิรรม	มีกำรรกัษำควำมลบั	และเคำรพ

หลักสิทธิมนุษยชนโดยมุ่งเน้นกำรท�ำควำมเข้ำใจระหว่ำงพนักงำนกับพนักงำน	 และพนักงำนกับองค์กร	 มีกำรตั้งคณะกรรมกำร

ตรวจสอบและวินิจฉัยเป็นรำยกรณี	 ทั้งนี้	 พนักงำนสำมำรถร้องเรียนมำยังผู้บังคับบัญชำโดยตรง	 หรือผ่ำนช่องทำงรับควำมคิด

เห็นที่บริษัทฯ	จัดไว้ในสถำนประกอบกำร

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
	 บริษัทฯ	ตระหนักดีว่ำกำรด�ำเนินธุรกิจให้ยั่งยืนได้ต้องมีกำรติดตำมและคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี่ใหม่ๆ	อย่ำงต่อเนื่อง	

บริษัทฯ	จึงสนับสนุนให้พนักงำนและผู้บริหำรเข้ำร่วมฝึกอบรมและเข้ำร่วมศึกษำดูงำนแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี่ที่เกี่ยวข้อง

กับกำรผลิต	กำรประหยัดพลังงำน	และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์	ทั้งในและต่ำงประเทศ	เพื่อให้บุคลำกรของบริษัทฯ	มีควำมรู้เท่ำทัน

และตอบสนองควำมท้ำทำยท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคตได้	 อีกท้ังสนับสนุนให้พนักงำน	 ผู้บริหำร	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
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ในกำรวิจัยและคิดค้นเกี่ยวกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิต	 และศึกษำคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อย่ำงลึกซึ้ง	 เพื่อต่อยอดควำมรู้ 

ที่มีอยู่เดิม	พร้อมทั้งเผยแพร่ควำมรู้ที่คิดค้นได้จำกงำนวิจัยให้แก่สถำนศึกษำที่มีควำมต้องกำร	

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
	 ในส่วนของกำรมีส่วนร่วมพัฒนำชุมชน	บรษัิทฯ	ได้จดัสรรงบประมำณในกำรสนบัสนนุกจิกรรมของชุมชนอย่ำงต่อเนือ่ง	โดย

ในปี	2559	บริษัทฯ	ได้ให้ควำมร่วมมือและกำรสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ	ดังต่อไปนี้

	 ให้ควำมร่วมมือในกำรด�ำเนินโครงกำรต่ำงๆ	 ของส�ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด	 เช่น	 โครงกำรธรรมำภิบำล 

สิ่งแวดล้อม	โครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดท�ำท�ำเนียบกำรปลดปล่อยและเคลื่อนย้ำยมลพิษ	โครงกำรบริจำคโลหิต	เป็นต้น

	 กำรเข้ำร่วมกิจกรรมสำธำรณประโยชน์	 เช่น	 กำรสร้ำงฝำยชะลอน�้ำ	 กิจกรรม	BIG	CLEANING	DAY	2016	 กิจกรรม 

วันสิ่งแวดล้อมโลก	ควำมปลอดภัย	อำชีวอนำมัย	และพลังงำน

	 สนบัสนนุกจิกรรมวนัเดก็ให้แก่	โรงเรยีนวดัประชุมมติรบ�ำรงุ99	สถำนตี�ำรวจห้วยโป่ง	โรงเรยีนบ้ำนมำบตำพดุ	โรงเรยีนบ้ำน

คลองขนนุ	โรงเรียนบ้ำนคลองบำงไผ่	ชุมชนตลำดมำบตำพดุ	โรงเรยีนวดัห้วยโป่ง	ส�ำนกังำนเคหะชมุชนมำบตำพดุ	และส�ำนกังำน

นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด

	 สนับสนุนกิจกรรมสำธำรณะกุศล	 ได้แก่	 สนับสนุนกิจกรรมฟุตบอลกำรกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเช้ือเอดส์	 คำมิลเลียน	 

โซเชียล	เซนเตอร์	มูลนธิคิณะนกับุญคำมิลโล	แห่งประเทศไทย	สนบัสนนุกจิกรรมของสือ่อนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	สนบัสนนุงำนกำชำด

จังหวัดระยอง	สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมวันนักข่ำว	สนับสนุนกิจกรรมวันผู้สูงอำยุชุมชนตลำดมำบตำพุด	สนับสนุนกิจกรรมกีฬำ

ชุมชนมำบชลดู	สนบัสนนุกจิกรรมวนัลอยกระทง	สนบัสนนุกจิกรรมควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำนของสมำคมอุตสำหกรรมคอนกรตี

ไทย	ร่วมท�ำบุญผ้ำป่ำสำมัคคีกับหน่วยงำนต่ำงๆ	และร่วมเป็นเจ้ำภำพทอดกฐินวัดต่ำงๆ	

	 สนับสนุนสินค้ำชุมชน	ได้แก่	ผลไม้ท้องถิ่น	ชุดของฝำกจำกผลิตภัณฑ์ชุมชน	ชุดอำหำรว่ำงที่ท�ำจำกผลิตภัณฑ์ชุมชุน	และ

สนับสนุนข้ำวหอมมะลิช่วยชำวนำของส�ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด	เป็นต้น

	 นอกจำกกำรสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ	 ในชุมชนแล้ว	 บริษัทฯยังได้สนับสนุนให้เกิดกำรจ้ำงงำนในชุมชนเพิ่มข้ึนด้วยกำรใช้

บริกำรรถบรรทุกสินค้ำของผู้ประกอบกำรในจังหวัดระยอง	 รับบุคลำกรในพื้นท่ีเข้ำท�ำงำนกับบริษัทฯ	 รวมท้ังให้ควำมร่วมมือ 

ในกำรรับนักศึกษำจำกสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ	ทั้งในและต่ำงพื้นที่เข้ำฝึกงำนและดูงำนอย่ำงต่อเนื่องทุกปี
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การควบคุมภายใน

	 บริษัทฯ	 ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรควบคุมภำยในเพื่อป้องกันควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนกับบริษัท	 โดยบริษัทฯ	 จะท�ำ 

กำรประเมนิสถำนกำรณ์เพือ่ก�ำหนดเป้ำหมำยและแผนกำรด�ำเนนิงำนไว้อย่ำงชัดเจนและวดัผลได้	และมีกำรทบทวนแผนกำรด�ำเนนิ

งำนหำกสถำนกำรณ์เปลีย่นแปลงไป	 มีกำรประเมินควำมเสีย่งและวเิครำะห์ผลกระทบของควำมเสีย่งเพือ่ก�ำหนดมำตรกำรลดควำม

เสีย่ง	และเพื่อเป็นกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร	บริษัทฯ	มีกำรก�ำหนดอ�ำนำจอนุมัติของฝ่ำยบริหำรไว้อย่ำงชัดเจน

และเป็นลำยลกัษณ์อักษร	มีกำรจดัโครงสร้ำงองค์กรท่ีช่วยให้ฝ่ำยบรหิำรสำมำรถด�ำเนนิงำนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ	และมกีำรแบ่ง

แยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบงำนด้ำนต่ำงๆ	เพื่อเป็นกำรตรวจสอบซึ่งกันและกัน	ในด้ำนกำรรำยงำนและกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติ

งำน	 บริษัทฯ	 มีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและระบบข้อมูลอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้เพียงพอแก่กำรตัดสินใจ	 และมีกำรติดตำม 

ผลกำรด�ำเนินงำนเปรียบเทียบกับแผนงำนหรือเป้ำหมำยที่ก�ำหนดเป็นประจ�ำทุกเดือน

	 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่	1/2560	 เมื่อวันที่	23	กุมภำพันธ์	2560	 โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุม

ด้วย	คณะกรรมกำรได้ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในโดยใช้แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในซึ่งรวมถึง

กำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง	(ปรบัปรงุตำม	COSO	International	Control-Integrated	Framework	ปี	2556)	ของส�ำนกังำนก�ำกบั

หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์	(ก.ล.ต.)	ซ่ึงจำกรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบสรปุได้ว่ำ	จำกกำรประเมินระบบกำรควบคมุ

ภำยในของบริษัทในด้ำนต่ำงๆ	5	 ส่วน	 คือ	 กำรควบคุมภำยในองค์กร	 กำรประเมินควำมเสี่ยง	 กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน	 

ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล	และระบบกำรติดตำม	คณะกรรมกำรเห็นว่ำบริษัทฯ	มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ

และเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน	ในกำรที่จะติดตำม	ควบคุม	ดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	รวมถึงกำรป้องกันทรัพย์สิน

ของบริษัทจำกกำรที่ผู้บริหำรน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอ�ำนำจ

	 บริษัทฯ	ยังไม่มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในจึงไม่มีควำมเห็นเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนดังกล่ำว

การบริหารจัดการความเสี่ยง

	 คณะกรรมกำรบรษัิทฯ	ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งและมหีน้ำท่ีรบัผดิชอบโดยตรงในกำรบรหิำร

ควำมเสีย่งขององค์กร	โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่สนบัสนนุกำรปฏบัิตงิำนของฝ่ำยจดักำรของบรษัิทฯ	ให้ด�ำเนนิไปอย่ำงมีประสทิธภิำพ

และบรรลุเป้ำหมำย	โดยแบ่งประเภทควำมเสี่ยงออกเป็น	2	ประเภท	ดังนี้

	 1.	 ควำมเสี่ยงจำกกำรด�ำเนินงำน	(Operation	Risk)

	 2.	 ควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน	(Financial	Risk)

	 บรษัิทฯ	ได้อธบิำยและเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัปัจจยัเสีย่งท่ีส�ำคญัไว้ในรำยงำนประจ�ำปีและแบบ	56-1	พร้อมท้ังมอบหมำยให้ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบรับผิดชอบสอบทำนและรำยงำนต่อคณะกรรมกำร

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
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รายการระหว่างกัน

	 บริษัทหรือบุคคลที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่มีกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันมีดังนี้	:-

บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน ลักษณะความสัมพันธ์ รายชื่อกรรมการร่วมกัน

บริษัท	ทักษิณคอนกรีต	จ�ำกัด	

(มหำชน)

เป็นผู้ถือหุ้นใน	บมจ.	ไทยไวร์โพรดัคท์	

ในสัดส่วนร้อยละ	10	และมีกรรมกำร

และผู้ถือหุ้นบำงท่ำนเป็นบุคคลคน

เดียวกัน	(ไม่มีอิทธิพลในกำรบริหำร)

นำยเอกมินทร์	งำนทวี

บริษัท	ไทยลำวลิกไนท์	จ�ำกัด มีผู้ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน นำยฉัตรชัย	ศิริวัฒนำ 

นำยเอกมินทร์	งำนทวี 

นำยธงชัย	ณ	นคร

บริษัท	เซ็นจูรี่	อิเลคโทรนิคส์	แอนด์	

ซิสเต็มส์	จ�ำกัด

มีผู้ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน ปัจุบันบริษัท	เซ็นจูรี่	อิเลคโทรนิคส์	

แอนด์	ซิสเต็มส์	จ�ำกัด	มีสถำนะล้มละลำย

	 ทั้งนี้	รำยกำรระหว่ำงบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในปี	2559		ประกอบด้วย

ชื่อ ลักษณะ
รายการ

มูลค่า 
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและสมเหตุสมผล

บมจ.	ทักษิณคอนกรีต	 ขำยสินค้ำ 78.42 บมจ.	ทักษิณคอนกรตี	เป็นบรษัิทผูผ้ลติและจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์

คอนกรีตอัดแรงชนิดต่ำงๆ	 ซ่ึงต้องใช้ลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็น

วัตถุดิบส�ำคัญ	 ซ่ึงบริษัทท่ีท�ำธุรกิจประเภทนี้เป็นกลุ่มลูกค้ำ 

เป้ำหมำยที่ส�ำคัญของบริษัทฯ	กำรที่บริษัทฯ	มีกำรขำยสินค้ำ

ให้แก่	บมจ.	ทักษิณคอนกรีต	โดยคิดรำคำซื้อขำยตำมรำคำที่

ใกล้เคียงกับรำคำท่ีคิดกับบุคคลภำยนอกและเป็นไปตำมรำคำ

ตลำดจึงเป็นไปตำมควำมจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล	 เนื่องจำก 

ท�ำให้บรษัิทฯ	สำมำรถเพิม่ยอดขำยซ่ึงส่งผลดต่ีอควำมสำมำรถ

ในกำรท�ำก�ำไรของบริษัทฯ

บจก.	ไทยลำวลิกไนท์	 เงินให้กู้ 380.79 เป็นเงินให้กู้ส�ำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำซ่ึงคงค้ำงมำจำกอดีต	

ปัจจุบันไม่มีกำรให้กู้ยืมระหว่ำงกัน

บจก.	เซ็นจูรี่	อิเลคโทรนิคส์	

แอนด์	ซิสเต็มส์	

เงินให้กู้ 312.49 เป็นเงินให้กู้ส�ำหรับหมุนเวียนในกิจกำรซ่ึงคงค้ำงมำจำกอดีต	

ปัจจุบันไม่มีกำรให้กู้ยืมระหว่ำงกัน
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นโยบายการก�าหนดราคาระหว่างกัน

	 บรษัิทฯ	ขำยสนิค้ำให้กบั	บรษัิท	ทักษิณคอนกรตี	จ�ำกดั	(มหำชน)	โดยคดิรำคำขำยตำมรำคำตลำดและมเีงือ่นไขกำรช�ำระเงนิ	

90	วัน	ซึ่งเงื่อนไขดังกล่ำวเป็นเงื่อนไขที่เป็นปกติ	เช่นเดียวกับที่ขำยให้กับกิจกำรอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		

นโยบายและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

	 บริษัทฯ	มนีโยบำยว่ำกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีส�ำคญัต้องได้รบักำรพจิำรณำและอนมุตัจิำกคณะกรรมกำร	และต้องด�ำเนนิ

กำรตำมหลักเกณฑ์ของประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรท�ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันและประกำศ 

คณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เรื่อง	 กำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรท่ี

เกี่ยวโยงกันอย่ำงเคร่งครัด

	 ท้ังนี	้กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษัิทฯ	ในอนำคตจะเป็นรำยกำรท่ีด�ำเนนิกำรทำงธรุกจิตำมปกตทิำงกำรค้ำ	โดยบรษัิทฯ	

ยังคงมีนโยบำยด�ำเนินกำรค้ำตำมปกติกับ	 บริษัท	 ทักษิณคอนกรีต	 จ�ำกัด	(มหำชน)	 ซ่ึงเป็นลูกค้ำรำยใหญ่รำยหนึ่งของบริษัท 

อย่ำงต่อเนือ่ง	โดยบรษัิทจะคดิรำคำซ้ือ/ขำยสนิค้ำตำมรำคำตลำดหรอืรำคำท่ีใกล้เคยีงกบัรำคำท่ีคดิกบับุคคลภำยนอก	ส่วนรำยกำร

ระหว่ำงกันอื่นๆ	บริษัทฯไม่มีนโยบำยที่จะให้กู้หรือท�ำรำยกำรระหว่ำงกันอื่นๆ	ที่ไม่ใช่รำยกำรที่ด�ำเนินกำรทำงธุรกิจตำมปกติ	
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2559 2558 2557

ผลการด�าเนินงาน (ล้านบาท)

รำยได้จำกกำรขำย 1,503.88 1,696.04 1,844.30

รำยได้รวม 1,523.10 1,723.64 2,052.68

ก�ำไรขั้นต้น 202.42 179.81 262.18

ก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 69.01 60.28 140.43

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 36.09 -0- -0-

ก�ำไรสุทธิ 32.92 60.28 320.43

ฐานะการเงิน (ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม 1,692.69 1,644.65 1,631.73

หนี้สินรวม 149.72 107.88 121.62

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,542.97 1,536.77 1,510.11

อัตราส่วนทางการเงิน

จ�ำนวนหุ้นที่ออก	(ล้ำนหุ้น) 270 27 27

มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหุ้น	(บำท) 1 10 10

มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น	(บำท) 5.71 56.92 55.93

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น	(บำท) 0.12 2.23 11.87

อัตรำก�ำไรขั้นต้น	(%) 13.46 10.60 14.22

อัตรำก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้	(%) 4.59 3.55 7.61

อัตรำก�ำไรสุทธิต่อรำยได้รวม	(%) 2.16 3.50 15.61

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%) 2.14 3.96 23.84

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์	(%) 1.97 3.68 19.58

อัตรำส่วนสภำพคล่อง	(เท่ำ) 9.15 16.11 12.63

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่ำ) 0.10 0.07 0.08

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ
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สรุปฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

หน่วย	:	พันบำท

รายการ 2559 2558 2557
ฐานะการเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 47,986.76 190,268.53 28,508.96

เงินลงทุนชั่วครำว 40,000.00 -0- -0-

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 243,304.80 332,310.50 350,582.55

สินค้ำคงเหลือ-สุทธิ 508,320.68 396,819.14 548,774.39

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 855,108.76 919,742.74 928,497.98

เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีข้อจ�ำกัดในกำรใช้ 492,200.00 508,000.00 508,000.00

อำคำรและอุปกรณ์-สุทธิ 250,678.32 121,650.78 91,342.51

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 837,579.22 724,909.92 703,227.58

รวมสินทรัพย์	 1,692,687.98 1,644,652.66 1,631,725.56

ทรัสต์รีซีทส์ -0- -0- 15,000.00

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 40,742.09 38,243.66 41,534.57

ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย 33,776.85 -0- -0-

รวมหนี้สินหมุนเวียน 93,478.66 57,084.48 73,533.53

รวมหนี้สิน 149,717.86 107,882.24 121,617.49

ทุนช�ำระแล้ว 270,000.00 270,000.00 270,000.00

ก�ำไรสะสม 900,889.79 897,651.64 864,355.81

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,542,970.12 1,536,770.42 1,510,108.07

ผลการด�าเนินงาน

รำยได้จำกกำรขำย 1,503,877.36 1,696,038.37 1,844,295.32

รำยได้รวม 1,523,096.75 1,723,640.40 2,052,675.48

ต้นทุนขำย 1,301,457.14 1,516,229.63 1,582,115.89

ก�ำไรขั้นต้น 202,420.22 179,808.74 262,179.43

ค่ำใช้จ่ำย 150,771.56 145,503.78 147,276.99

ต้นทุนทำงกำรเงิน	 1,855.44 1,624.77 2,852.17

ก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 69,012.61 60,282.22 320,430.43

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 36,089.42

ก�ำไรสุทธิ 32,923.20 60,282.22 320,430.43

กระแสเงินสด

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 54,483.86 226,528.00 61,612.06

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน -167,080.59 -37,782.03 4,163.29

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน -29,685.04 -26,986.40 -64,981.02

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
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อัตราส่วนทางการเงิน
2559 2558 2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

อัตรำส่วนสภำพคล่อง	(เท่ำ) 9.15 16.11 12.63

อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว	(เท่ำ) 3.49 8.80 5.10

อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด	(เท่ำ) 0.72 3.47 0.25

อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ	(เท่ำ) 4.49 4.31 4.47

ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน) 80 84 80

อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ	(เท่ำ) 12.64 13.30 11.71

ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย	(วัน) 29 27 31

อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้	(เท่ำ)	 62.98 63.27 19.27

ระยะเวลำช�ำระหนี้	(วัน) 6 6 19

CASH	CYCLE	(วัน) 103 105 92

อัตราส่วนความสามารถในการหาก�าไร (PROFITABILITY RATIO)

อัตรำก�ำไรขั้นต้น		(%) 13.46 10.60 14.22

อัตรำก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้	(%) 4.59 3.55 7.61

อัตรำก�ำไรอื่น	(%) - - 8.77

อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรท�ำก�ำไร	(%) 78.95 375.78 43.87

อัตรำก�ำไรสุทธิ	(%) 2.16 3.50 15.61

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	 2.14 3.96 23.84

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์	(%) 1.97 3.68 19.58

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร	(%) 28.49 71.81 354.22

อัตรำกำรหมุนเวียนของสินทรัพย์	(เท่ำ) 0.91 1.05 1.25

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO) 

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่ำ) 0.10 0.07 0.08

อัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระดอกเบี้ย	(เท่ำ) 30.36 140.42 22.60

อัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระภำระผูกพัน	(เท่ำ)	–	Cash	Basis		 0.30 3.08 0.84

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล	(%) 49.21 49.24 8.42
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ค�าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

 ผลการด�าเนินงาน

	 ปี	2559	 ควำมต้องกำรสินค้ำในประเทศทรงตัวเม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อนเนื่องจำกกำรชะลอตัวของอุตสำหกรรมก่อสร้ำง	 

ในขณะที่ภำวะกำรแข่งขันในตลำดยังคงรุนแรงต่อเนื่อง

	 ในปี	2559	บริษัทฯ	มีรำยได้รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน	1,523.10	ล้ำนบำท	ลดลง	200.54	ล้ำนบำท	หรือลดลงร้อยละ	11.63	เมื่อ

เปรียบเทียบกับปี	2558	ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้จ�ำนวน	69.01	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้น	8.73	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	14.48	และ

ก�ำไรสุทธิจ�ำนวน	32.92	ล้ำนบำท	ลดลง	27.36	ล้ำนบำท	หรือลดลงร้อยละ	45.38

 รายได้

	 บริษัทฯ	มีรำยได้รวม	1,523.10	ล้ำนบำท	ประกอบด้วยรำยได้จำกกำรขำย	1,503.88	ล้ำนบำท	และรำยได้อื่นจ�ำนวน	19.22	

ล้ำนบำท

	 รำยได้จำกกำรขำย	ในปี	2559	จ�ำนวน	1,503.88	ล้ำนบำท	ลดลง	192.16	ล้ำนบำท	หรอืลดลงร้อยละ	11.33	เมือ่เปรยีบเทียบ

กับปีก่อน	 เป็นผลมำจำกรำคำขำยลดลงจำกกำรท่ีรำคำวัตถุดิบโดยเฉลี่ยส�ำหรับปีนี้ต�่ำกว่ำปีก่อน	 ประกอบกับกำรแข่งขันทำง 

กำรตลำดในระหว่ำงผูผ้ลติมีควำมรนุแรงข้ึนเนือ่งจำกปรมิำณควำมต้องกำรสนิค้ำไม่ขยำยตวัตำมท่ีคำดกำรณ์ไว้	ด้ำนสดัส่วนกำรขำย	

มำจำกกำรขำยในประเทศร้อยละ	74.84	และส่งออกร้อยละ	25.16	

	 รำยได้อ่ืน	ประกอบด้วย	รำยได้จำกดอกเบ้ียรบั	เงนิปันผลรบั	ก�ำไร	(ขำดทุน)	จำกอัตรำแลกเปลีย่น	รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำย

เศษซำกท่ีเกดิจำกกระบวนกำรผลติ	และอ่ืนๆ	ซ่ึงมีจ�ำนวนไม่แน่นอน	โดยในปี	2559	มีจ�ำนวน	19.22	ล้ำนบำท	ลดลง	8.38	ล้ำนบำท

 ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย

	 ต้นทุนขำย	ในปี	2559	มีจ�ำนวน	1,301.46	ล้ำนบำท	ลดลงจำกปีก่อน	214.77	ล้ำนบำท	หรือลดลงร้อยละ	14.16	จำกต้นทุน

วัตถดุบิลดลง	ท้ังนี	้ต้นทุนขำยของบรษัิทฯ	ประกอบด้วยต้นทุนวตัถดุบิซึง่มีอตัรำส่วนประมำณร้อยละ	70-85	ของต้นทุนกำรผลติ

รวมและผันแปรตำมปริมำณขำย	 ค่ำเสื่อมรำคำ	 ซ่ึงเป็นค่ำใช้จ่ำยคงท่ี	 และค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิต	 เช่น	 ค่ำไฟฟ้ำ	 ค่ำแรงงำน	 

ค่ำวัสดุสิ้นเปลือง	ค่ำซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษำเครื่องจักร	ซึ่งมีลักษณะกึ่งผันแปร

	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร	 ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน	 และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ	 มีจ�ำนวนรวม	152.63	 ล้ำนบำท	 

เพิ่มขึ้น	5.50	ล้ำนบำท	สำเหตุหลักมำจำกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกรและค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งออกเพิ่มขึ้น

 ก�าไร

	 ปี	2559	บริษัทฯ	มีก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้จ�ำนวน	69.01	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้น	8.73	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	14.48	

เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน	สำเหตุหลักมำจำกกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนขำยให้มีประสิทธิภำพ

	 อย่ำงไรก็ตำม	ในปี	2559	บริษัทฯ	มีกำรบันทึกค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้จ�ำนวน	36.09	ล้ำนบำท	จำกกำรค�ำนวณภำษีใหม่ตั้งแต่

รอบระยะเวลำบัญชปีี	2555	เป็นต้นไป	เนือ่งจำกในกำรค�ำนวณภำษีเงนิได้รอบระยะเวลำบัญชปีี	2555	บรษัิทฯ	ได้ใช้สทิธิจ์�ำหน่ำย

หนีส้ญูในส่วนท่ีได้รับกำรปลดหนีต้ำมแผนฟ้ืนฟกูจิกำรของบรษัิท	ไทยลำวลกิไนท์	จ�ำกดั	ตำมท่ีศำลมีค�ำสัง่เห็นชอบด้วยแผน	แต่

ต่อมำเมื่อวันที่	31	 พฤษภำคม	2559	 ศำลฎีกำมีค�ำพิพำกษำกลับเป็นว่ำมีค�ำสั่งไม่เห็นชอบด้วยแผนและมีค�ำสั่งยกเลิกค�ำสั่งให้

ฟ้ืนฟกูจิกำรของบรษัิท	ไทยลำวลกิไนท์	จ�ำกดั	บรษัิทฯ	จงึค�ำนวณภำษีใหม่โดยไม่ใช้สทิธิ์ในกำรตดัหนีส้ญู	ท�ำให้มภีำระภำษีส�ำหรบั

ปี	2559	จ�ำนวน	17.86	ล้ำนบำท	และก่อนปี	2559	อีกจ�ำนวน	18.23	ล้ำนบำท	รวมท้ังสิน้	36.09	ล้ำนบำท	บรษัิทฯ	บันทึกรำยกำร

ดังกล่ำวในงบกำรเงนิปี	2559	ท้ังจ�ำนวน	ส่งผลให้ก�ำไรสทุธสิ�ำหรบัปี	2559	มจี�ำนวน	32.92	ล้ำนบำท	ลดลง	27.36	ล้ำนบำท

 ฐานะการเงิน

	 ณ	สิน้ปี	2559	บรษัิทฯ	มีสนิทรพัย์รวม	1,692.69	ล้ำนบำท	หนีส้นิรวม	149.72	ล้ำนบำท	ส่วนของผูถ้อืหุ้น	1,542.97	ล้ำนบำท
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 ส่วนประกอบของสินทรัพย์

	 สินทรัพย์รวม	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559	จ�ำนวน	1,692.69	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้น	48.04	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	2.92	

เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

	 สนิทรพัย์	ณ	สิน้ปี	2559	เป็นสนิทรพัย์หมนุเวยีนจ�ำนวน	855.11	ล้ำนบำท	และสนิทรพัย์ไม่หมนุเวียนจ�ำนวน	837.58	ล้ำนบำท

	 สินทรัพย์หมุนเวียนมีรำยกำรที่ส�ำคัญ	คือ	ลูกหนี้กำรค้ำและสินค้ำคงเหลือ	ลูกหนี้กำรค้ำ	ณ	สิ้นปี	2559	มีจ�ำนวน	238.38	

ล้ำนบำท	ลดลง	73.74	ล้ำนบำท	หรือร้อยละ	23.63	ตำมยอดขำยที่ลดลง	ประกอบกับระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ยลดลง	ในขณะที่

สินค้ำคงเหลือมีจ�ำนวน	508.32	 ล้ำนบำท	 เพิ่มขึ้น	111.50	 ล้ำนบำท	 หรือร้อยละ	28.10	 จำกท้ังปริมำณและรำคำเพิ่มข้ึน	 

ส่วนเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงจำกปีก่อนเนื่องจำกควำมต้องกำรเงินทุนหมุนเวียนส�ำหรับสินค้ำคงเหลือเพิ่มขึ้น	

ประกอบกับมีรำยจ่ำยลงทุนตำมโครงกำรลงทุนเพื่อทดแทนสินทรัพย์เดิมที่เสื่อมสภำพ

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 ประกอบด้วย	 อำคำรและอุปกรณ์-สุทธิ	 มีจ�ำนวน	250.68	 ล้ำนบำท	 เพิ่มข้ึน	129.03	 ล้ำนบำท	 

จำกกำรลงทุนใหม่จ�ำนวน	149.14	 ล้ำนบำท	 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนในโครงกำรทดแทนสินทรัพย์เดิมท่ีเสื่อมสภำพ	 ได้แก่	 

กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิตของเครื่องจักรเดิมและเพิ่มสำยกำรผลิตใหม่ส�ำหรับลวดเหล็กตีเกลียวชนิด	7	เส้น	ในขณะที่มี

กำรตัดค่ำเสื่อมรำคำตำมอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์จ�ำนวน	20.11	 ล้ำนบำท	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรำยกำรอ่ืนๆ	 ซ่ึงได้แก่	 

สิทธิกำรเช่ำที่ดิน	เงินลงทุนที่มีข้อจ�ำกัดในกำรใช้	สินทรัพย์ที่มิได้ใช้ในกำรด�ำเนินงำน	และอื่นๆ	มีจ�ำนวนใกล้เคียงกับปีก่อน

 คุณภาพของสินทรัพย์ 

	 สินทรัพย์ของบริษัทฯ	 แสดงรำคำตำมบัญชีท่ีไม่สูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับหรือมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ 

ท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรใช้สนิทรพัย์	และหำกมข้ีอบ่งช้ีท่ีแสดงว่ำสนิทรพัย์เกดิกำรด้อยค่ำ	บรษัิทฯ	จะตัง้ส�ำรองและรบัรูก้ำรขำดทุน

จำกกำรด้อยค่ำทันที	และมีกำรทบทวนอย่ำงสม�่ำเสมอ	

	 บริษัทฯ	 มียอดลูกหนี้กำรค้ำก่อนหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน	297.98	 ล้ำนบำท	 ซ่ึงจ�ำนวนดังกล่ำวจ�ำแนกออกเป็น	 

2	ส่วน	คือ	ลูกหนี้บุคคลภำยนอกจ�ำนวน	279.22	ล้ำนบำท	และลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	จ�ำนวน	18.76	ล้ำนบำท

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559	ลูกหนี้บุคคลภำยนอกมียอดที่เกินก�ำหนดช�ำระ	จ�ำนวน	102.72	ล้ำนบำท	โดยในจ�ำนวนดังกล่ำว

มยีอดลกูหนีค้้ำงช�ำระนำนกว่ำ	12	เดอืน	จ�ำนวน	55.13	ล้ำนบำท	ซ่ึงมีสำเหตมุำจำกลกูหนีด้งักล่ำวได้รบัผลกระทบจำกวกิฤตกิำรณ์

ทำงเศรษฐกจิและกำรเงนิท�ำให้ไม่สำมำรถช�ำระหนี้ได้ตำมก�ำหนด	บรษัิทฯ	ได้ตัง้ค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญูไว้จ�ำนวน	59.60	ล้ำนบำท	

ซึ่งบริษัทฯ	มั่นใจว่ำจะสำมำรถเก็บหนี้จำกลูกหนี้ได้ไม่ต�่ำกว่ำยอดสุทธิหลังหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

	 ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	มี	1	รำย	คือ	บริษัท	ทักษิณคอนกรีต	จ�ำกัด	(มหำชน)	เป็นหนี้ที่ยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระ

	 สนิค้ำคงเหลอืของบรษัิท	ประกอบด้วย	สนิค้ำส�ำเรจ็รปู	งำนระหว่ำงท�ำ	วตัถดุบิ	อะไหล่และวสัดสุิน้เปลอืง	ณ	วนัท่ี	31	ธนัวำคม	

2559	มีรำคำทุนรวม	545.45	ล้ำนบำท	บริษัทฯ	 ได้ตั้งค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้ำจ�ำนวนทั้งสิ้น	37.13	

ล้ำนบำท	 เนื่องจำกสินค้ำส�ำเร็จรูป	 อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองบำงรำยกำรไม่เคลื่อนไหวมำเป็นเวลำนำนจึงมีควำมเสี่ยงท่ีจะ 

เกิดกำรด้อยค่ำได้

 สภาพคล่อง

	 บริษัทฯ	มีอตัรำส่วนสนิทรพัย์หมุนเวยีนต่อหนีส้นิหมุนเวยีนลดลงจำก	16.11	เท่ำ	ณ	สิน้ปี	2558	คงเหลอื	9.15	เท่ำ	ณ	สิน้ปี	

2559	 ท้ังนี้เป็นผลมำจำกปี	2559	 มีรำยจ่ำยลงทุนตำมโครงกำรลงทุนเพื่อทดแทนสินทรัพย์เดิมท่ีเสื่อมสภำพ	 ประกอบกับ 

มีหนี้สินภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย

	 ในส่วนของกระแสเงินสด	ส�ำหรับปี	2559	บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิลดลงจ�ำนวน	142.28	 ล้ำนบำท	ส่งผลให้เงินสดของ

บริษัทลดลงจำก	190.27	ล้ำนบำท	คงเหลือ	47.99	ล้ำนบำท	กระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงมำจำกกิจกรรมต่ำงๆ	ดังนี้:-

	 -	 กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน	จ�ำนวน	54.48	ล้ำนบำท	โดยแหล่งได้มำที่ส�ำคัญมำจำกกำรรับช�ำระหนี้

จำกลูกหนี้กำรค้ำและก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน	ทั้งนี้	กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำนในปี	2559	ลดลงจำกปี	2558	จ�ำนวน	

172.04	ล้ำนบำท	สำเหตุหลักมำจำกควำมต้องกำรเงินทุนหมุนเวียนในสินค้ำคงเหลือเพิ่มขึ้น
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	 -	 กระแสเงนิสดสทุธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน	จ�ำนวน	167.08	ล้ำนบำท	ส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนปรบัปรงุประสทิธภิำพเครือ่งจกัร

และเพิ่มสำยกำรผลิต	

	 -	 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน	จ�ำนวน	29.68	ล้ำนบำท	จำกกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

 แหล่งที่มาของเงินทุน

	 1)	 ควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงเงินทุน

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559	บริษัทฯ	มีอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่ำกับ	0.10	เท่ำ	เพิ่มขึ้นจำกสิ้นปีก่อน 

เล็กน้อย	เนื่องจำกมีหนี้สินภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย

	 2)	 ส่วนของผู้ถือหุ้น

	 	 ปี	2559	บรษัิทฯ	มกี�ำไรสทุธ	ิ32.92	ล้ำนบำท	และมกี�ำไรท่ียังไม่เกดิจำกกำรปรบัมลูค่ำเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เผือ่ขำย	

จ�ำนวน	2.96	ล้ำนบำท	ในขณะที่มีกำรจ่ำยเงินปันผล	จ�ำนวน	29.68	ล้ำนบำท	ส่งผลให้	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559	บริษัทฯ	 

มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน	1,542.97	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้น	6.20	ล้ำนบำท		

	 3)	 หนี้สิน

	 	 ณ	วันสิ้นปี	2559	บริษัทฯ	มีหนี้สินรวม	149.72	 ล้ำนบำท	 เพิ่มขึ้น	41.84	 ล้ำนบำท	 เนื่องจำกมีหนี้สินภำษีเงินได้ 

ค้ำงจ่ำย	 ทั้งนี้	 หนี้สินที่ส�ำคัญ	 ประกอบด้วย	 เจ้ำหนี้กำรค้ำ	 ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย	 ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำนและ 

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

	 4)	 ระยะเวลำครบก�ำหนดของหนี้ระยะสั้นที่มีผลต่อสภำพคล่อง

	 	 หนี้ระยะสั้นของบริษัทฯ	มีเพียง	เจ้ำหนี้กำรค้ำ	และค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย	ซึ่งถึงก�ำหนดช�ำระตำม	Cash	cycle	ของกิจกำร	

 รายจ่ายลงทุน

	 ในปี	2559	บรษัิทฯ	มรีำยจ่ำยลงทุนท่ีส�ำคญัคอืลงทุนในโครงกำรลงทุนเพ่ือทดแทนสนิทรพัย์เดมิท่ีเสือ่มสภำพ	ประกอบด้วย	

กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิตของเครื่องจักรเดิมและลงทุนในสำยกำรผลิตใหม่ส�ำหรับลวดเหล็กตีเกลียวชนิด	7	 เส้น	 

ซึ่งได้เริ่มด�ำเนินกำรตั้งแต่ปี	2558	ต่อเนื่องปี	2559	และคำดว่ำจะแล้วเสร็จในปี	2560	งบลงทุนประมำณ	267	ล้ำนบำท	โดยมี

แหล่งเงินทุนมำจำกกระแสเงินสดจำกกำรด�ำเนินงำน

 ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต

	 ปัจจัยที่อำจส่งผลให้กำรด�ำเนินงำนของบริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระส�ำคัญ	 ได้แก่	 ควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบ	

กำรประกำศเพิม่อตัรำอำกรตอบโต้กำรทุม่ตลำดวตัถุดบิทีน่�ำเข้ำมำจำกสำธำรณรฐัประชำชนจนี	และควำมเสีย่งทีอ่ปุทำนเพิม่ขึน้

จำกกำรน�ำเข้ำสินค้ำส�ำเร็จรูปจำกต่ำงประเทศ	 ท้ังนี้	 เนื่องจำกรำคำวัตถุดิบและอัตรำอำกรตอบโต้กำรทุ่มตลำดจำกกำรน�ำเข้ำ

วัตถุดิบมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนกำรผลิต	 ในขณะท่ีอุปทำนท่ีเพิ่มจำกกำรน�ำเข้ำสินค้ำส�ำเร็จรูปจำกต่ำงประเทศจะส่งผลให้ 

กำรแข่งขันทำงกำรตลำดโดยเฉพำะกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำมีควำมรุนแรงขึ้น	

	 บริษัทฯ	 ตระหนักถึงปัจจัยดังกล่ำวจึงได้ติดตำมและประเมินผลกระทบอย่ำงใกล้ชิด	 เพื่อปรับกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินงำน 

ให้เหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์

หมำยเหตุ		:		ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี	 (แบบ	56-1)	 ของบริษัท 

ที่แสดงไว้ใน	www.sec.or.th
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท	ไทยไวร์โพรดัคท์	จ�ำกัด	(มหำชน)	ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ�ำนวน	3	ท่ำน	ได้แก่	

นำยสุริย์	บัวคอม	ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ	นำงกิ่งเทียน	บำงอ้อ	และนำยนรเศรษฐ	ไม้เกตุ	กรรมกำรตรวจสอบ	ซึ่งเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิทำงด้ำนกำรบริหำร	กำรเงิน	กำรบัญชี	และกฎหมำย	โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเป็นอิสระและมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตำมข้อก�ำหนดและแนวทำงของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และ 

ไม่ได้แต่งตั้งเพื่อรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำร	หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมขอบเขต	 หน้ำท่ี	 และควำมรับผิดชอบ	 ท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร 

บริษัทฯ	และสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์		

	 ในรอบปี	2559	คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมจ�ำนวน	4	ครั้ง	โดยกรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนเข้ำร่วมประชุมครบ

ทุกครั้ง	และเป็นกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรร่วมด้วยจ�ำนวน	1	ครั้ง	สำระส�ำคัญของกำรปฏิบัติงำนสรุปได้

ดังนี้:

 1. การสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนข้อมูลท่ีส�ำคัญของงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ�ำปีส�ำหรับปี	2559	 

รวมถึงรำยกำรระหว่ำงกัน	 และรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	 ท้ังในประเด็นควำมถูกต้องเช่ือถือได้และควำม 

เหมำะสมของงบกำรเงนิ	กำรเปลีย่นแปลงท่ีมีผลกระทบต่องบกำรเงนิอย่ำงมสีำระส�ำคญั	นโยบำยกำรบัญชี	และกำรเปิดเผยข้อมลู	

ก่อนท่ีจะน�ำเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรพจิำรณำอนมุตั	ิโดยในกำรประชมุเพือ่พจิำรณำเรือ่งดงักล่ำวคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ได้สอบถำมและรับฟังค�ำช้ีแจงจำกผู้บริหำรและผู้สอบบัญชี	 ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ำ 

กำรจดัท�ำงบกำรเงนิเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของกฎหมำยและมำตรฐำนบัญชีตำมหลกักำรบัญชีท่ีรบัรองท่ัวไป	งบกำรเงนิของบรษัิท

มีควำมถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	 รวมท้ังมีกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินอย่ำง 

ครบถ้วน	เชื่อถือได้	

 2. การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน	 รวมถึงให้ค�ำแนะน�ำต่อฝ่ำยจัดกำร 

ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินกิจกำร	 และเพื่อให้เกิดควำมพร้อมรองรับกรณีท่ีสถำนกำรณ์ไม่เป็น

ไปตำมคำด	 โดยจำกกำรสอบทำนคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษัทฯ	 มีระบบกำรดูแลและควบคุมกำรด�ำเนินงำน 

อย่ำงเพียงพอสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ของบริษัท	และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสำระส�ำคัญเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยใน

 3. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของส�านักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ฯและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ควำมส�ำคัญกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 ข้อก�ำหนดของ

ตลำดหลักทรัพย์	หรือข้อกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ซึ่งจำกกำรสอบทำน	คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่พบประเด็นที่

เป็นสำระส�ำคัญในเรื่องกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

 4. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	 โดยยึดหลัก

ควำมระมัดระวัง	ควำมสมเหตุสมผล	และค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรอนุมัติรำยกำร

และกำรเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตำมข้อก�ำหนดหรือประกำศของตลำดหลักทรัพย์และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ

ตลำดหลกัทรพัย์	ซ่ึงจำกกำรสอบทำนคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่พบประเดน็ท่ีเป็นสำระส�ำคญัในเรือ่งกำรไม่ปฏบัิตติำมหลกัเกณฑ์

รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน	หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	
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 5. การพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี	 โดยพิจำรณำถึงทักษะ	 ควำมรู้	 ควำมสำมำรถ	 

ควำมน่ำเช่ือถือ	 และผลกำรปฏิบัติงำนในรอบปีท่ีผ่ำนมำ	 รวมถึงพิจำรณำควำมเป็นอิสระ	 คุณภำพของผู้สอบบัญชี	 และ 

ควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทน	 ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทให้แต่งตั้งบริษัท	 เอเอสวี	

แอนด์	แอสโซซิเอทส์	จ�ำกัด	เป็นผู้สอบบัญชีส�ำหรับปี	2559	เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุป
	 ในรอบปี	2559	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำท่ีครบถ้วนตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท	 โดยใช้

ควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่	และท�ำหน้ำที่โดยอิสระ	ไม่มีข้อจ�ำกัดจำกกรรมกำร	ผู้บริหำร	พนักงำนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

	 ในภำพรวมคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ	 คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรของบริษัทฯ	 มีจริยธรรมและควำมมุ่งม่ัน 

ในกำรปฏบัิตหิน้ำท่ีเพ่ือให้บรรลเุป้ำหมำยของบรษัิทฯ	อย่ำงมีคณุภำพ	และให้ควำมส�ำคญัต่อกำรด�ำเนนิงำนภำยใต้กำรก�ำกบัดแูล

กิจกำรที่มีประสิทธิผล	โปร่งใส	และเชื่อถือได้	มีกำรปฏิบัติเกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันอย่ำงถูกต้อง	มีระบบกำรควบคุมภำยใน

ท่ีมปีระสทิธภิำพเพยีงพอและเหมำะสมกบัสภำพแวดล้อมของกำรด�ำเนนิธรุกจิในปัจจบัุน	มกีำรปฏบัิตติำมกฎหมำยและกฎระเบียบ

ที่เกี่ยวข้อง	และมีกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้

(นำยสุริย์	บัวคอม) 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

	 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัท	 และสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ�ำปี	 ซึ่ง

ข้อมูลท่ีแสดงในรำยงำนทำงกำรเงินต้องมีควำมถูกต้องในสำระส�ำคัญและเป็นไปตำมหลักมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปใน

ประเทศไทย	 โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ	 ใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวัง	และประมำณกำร 

ที่เหมำะสม	รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

	 คณะกรรมกำรได้ดแูลให้บรษัิทมีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีมปีระสทิธผิลเพือ่ให้มัน่ใจได้อย่ำงมเีหตผุลว่ำกำรบันทึกข้อมลูทำง

บัญชีมีควำมถกูต้อง	ครบถ้วนและเพยีงพอท่ีจะด�ำรงรกัษำไว้ซ่ึงทรพัย์สนิ	และเพือ่ให้ทรำบจดุอ่อนเพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิกำรทุจรติ

หรือกำรด�ำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระส�ำคัญ

	 ในกำรนี	้คณะกรรมกำรได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ	ซ่ึงประกอบด้วยกรรมกำรท่ีไม่ได้เป็นผูบ้รหิำรเป็นผูด้แูลรบัผดิชอบ

เกีย่วกบัคณุภำพของรำยงำนทำงกำรเงนิและระบบกำรควบคมุภำยใน	 และควำมเห็นเกีย่วกบัเรือ่งนีข้องคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ได้ปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงแสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปี

	 คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำระบบกำรควบคมุภำยในของบรษัิทโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่ำพอใจและสำมำรถสร้ำงควำมเช่ือมัน่

อย่ำงมีเหตุผลต่อควำมเชื่อถือได้ของงบกำรเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559

	 (นำยสุริย์		บัวคอม)	 (นำยสุวัฒน์	จิตตมัย)

	 ประธำนกรรมกำร	 กรรมกำรผู้จัดกำร
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
 
 
เสนอต่อ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จาํกัด (มหาชน) 
 
ความเหน็  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัและหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั  

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี           
31 ธันวาคม 2559 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามท่ีควรใน
สาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเหน็  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีตอ่การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก
บริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึง่
เป็นไปตามข้อกําหนดเหลา่นี ้ข้าพเจ้าเช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  
 
เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองตา่งๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสดุตามดลุยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้นําเร่ืองเหลา่นีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นี ้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกตา่งหากสําหรับเร่ืองเหลา่นี ้
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1. ความเส่ียงจากการแทรกแซงการดาํเนินงานของบริษัทฯ 

ตามท่ีอธิบายในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 6 บริษัทฯ มีรายการกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกันท่ี
ไม่ใช่รายการตามปกติการค้า ได้แก่ เงินลงทนุและเงินให้กู้ ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน และหมายเหตขุ้อ 14 
ท่ีดินรับโอนจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ทัง้นี ้รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึน้ในอดีตและมีผลกระทบอย่าง
มีนัยสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ท่ีผ่านมา สืบเน่ืองจากการผิดนัดชําระเงิน
รวมถึงการด้อยคา่ของเงินลงทนุและท่ีดนิ  
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าบริษัทฯ มีความเส่ียงจากการแทรกแซงการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยผู้ มีอํานาจการ
ควบคุมบริษัทฯ ผ่านคณะกรรมการและผู้ บริหารโดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือมีแรงจูงใจท่ีจะทํารายการท่ีไม่
สอดคล้องกับสถานะและการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ รวมถึงการได้มาหรือใช้ไปทรัพย์สินของบริษัทฯ 
ในทางท่ีไม่เหมาะสม เป็นต้น 
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการสอบทานการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในส่วนของ
การกํากบัดแูลในการสอดสอ่งการบริหารงานของฝ่ายจดัการของบริษัทฯ ความเป็นอิสระและการปฏิบตัิหน้าท่ี
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และความสมเหตสุมผลของรายการ ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือประเมิน
เหตผุลทางธุรกิจสําหรับรายการท่ีสําคญั หรือรายการท่ีผิดปกติซึง่ไม่เป็นไปตามปกติธุรกิจว่ารายการดงักล่าว
ทําขึน้ในทางท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่ รวมถึงการทําความเข้าใจระบบการบนัทึกรายการและจดุควบคมุท่ีสําคญั
ของระบบสมุดรายวันทั่วไป และเลือกตรวจสอบรายการในสมุดรายวันทั่วไปท่ีมีลกัษณะผิดปกติหรือไม่ใช่
รายการท่ีเกิดขึน้เป็นประจําซึง่อาจเกิดขึน้จากการทจุริตหรือเกิดจากการท่ีผู้บริหารเข้าแทรกแซงการควบคมุ  

 
2. เงนิให้กู้ยืมระยะยาวกับกจิการที่เก่ียวข้องกัน 
2.1 คดีความฟ้องร้อง 

ตามท่ีได้อธิบายในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 13 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ ยืมระยะยาวให้แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จํากัด (TLL) และบริษัท เซ็นจูร่ี อิเลคโทรนิคส์ แอนด์ ซิสเต็มส์ 
จํากดั (CES) โดยมีเงินต้นและดอกเบีย้ค้างรับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 จํานวนรวม 1,547.01 ล้านบาท ซึง่
บริษัทฯ ได้ตัง้สํารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูสําหรับเงินให้กู้ ยืมและดอกเบีย้ค้างรับเต็มจํานวน เน่ืองจากลกูหนี ้
ได้ค้างชําระมานาน 
TLL เป็นผู้ได้รับสมัปทานการเข้าศกึษาและพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าและเหมืองแร่ลกิไนท์ในลาว อยา่งไรก็ตาม 
ในปี 2550 รัฐบาลลาวได้ทําสญัญามอบสิทธิในการเข้าศกึษาและพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าและเหมืองแร่ลิก
ไนท์ให้กับบริษัทผู้ลงทุนไทยรายอ่ืน TLL จึงได้ย่ืนฟ้องคดีแพ่งต่อบริษัทไทยรายดงักล่าวให้ชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่ TLL และเม่ือปี 2555 ได้ชนะคดีแพง่ของศาลชัน้ต้น ตอ่มา ในปี 2557 ศาลอทุธรณ์มีคําพิพากษายกฟ้อง
ทําให้บริษัทไทยดงักล่าวไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กบั TLL ในปี 2557 TLL และพวกจึงได้ย่ืนฎีกาซึ่ง ณ วนัท่ี
ในรายงานคดีดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล   
นอกจากนี ้ในปี 2554 TLL ได้เข้าสูก่ระบวนการฟืน้ฟกิูจการตอ่ศาลล้มละลายกลางและในปี 2555 ศาลได้มี
คําสัง่เห็นชอบด้วยแผนอย่างไรก็ตาม ในปี 2559 ศาลฎีกามีคําพิพากษากลบัเป็นว่ามีคําสัง่ไม่เห็นชอบด้วย
แผนและมีคําสัง่ให้ยกเลิกคําสัง่ให้ฟืน้ฟกิูจการของ TLL ตอ่มาในวนัท่ี 1 กรกฏาคม 2559 TLL ได้ย่ืนคําร้องขอ
ฟืน้ฟูกิจการต่อศาลล้มละลายอีกครัง้ ศาลมีคําสัง่รับคําร้องและนดัไตส่วน โดยนดัฟังคําสัง่ในวนัท่ี 7 มีนาคม 
2560 
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สว่น CES ปัจจบุนัอยูใ่นสถานะล้มละลาย ซึง่บริษัทฯ ได้ย่ืนคําขอเฉล่ียหนีต้อ่เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ (ถ้ามี) 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าเร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีสําคญัในการสอบบญัชีเน่ืองจากความไม่แน่นอนเก่ียวกบัผลของ
คดีของ TLL จะสง่กระทบตอ่ความสามารถในการชําระหนีข้อง TLL ท่ีคงค้างกบับริษัทฯ และแผนฟืน้ฟกิูจการ
ของ TLL จะสง่ผลให้บริษัทฯ อาจได้รับการเฉล่ียหนีเ้พ่ือชําระหนีค้งค้าง 
ดงันัน้ การตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการติดตามผลของคดีความและความคืบหน้าของการฟืน้ฟูกิจการ
ของ TLL พิจารณาดลุยพินิจของฝ่ายจดัการฯ และเห็นว่าการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเต็มจํานวนมีความ
เหมาะสมในงบการเงินในงวดปัจจบุนัแล้ว รวมถึงพิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

 
2.2  ภาษีเงนิได้ 

ตามท่ีกลา่วในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 19 บริษัทฯ ได้ใช้สิทธิจําหน่ายหนีส้ญูเป็นรายจ่ายทางภาษีใน
ส่วนท่ีได้รับการปลดหนีต้ามแผนฟืน้ฟูกิจการของ TLL ในปี 2555 ซึ่งเป็นปีท่ีศาลมีคําสัง่เห็นชอบด้วยแผนแต่
ตอ่มาในปี 2559 ศาลฎีกามีคําพิพากษากลบัเป็นว่ามีคําสัง่ไม่เห็นชอบด้วยแผนและมีคําสัง่ให้ยกเลิกคําสัง่ให้
ฟืน้ฟูกิจการของ TLL บริษัทฯ จึงคํานวณภาษีใหม่โดยไม่ใช้สิทธ์ิในการตดัหนีส้ญูในปี 2555 ส่งผลให้บริษัทฯ 
บนัทกึคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2559 จํานวน 36.09 ล้านบาท 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าเร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีสําคญัในการสอบบญัชีเน่ืองจากมีความไม่แน่นอนเก่ียวกับการ
ตีความกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และการหารือกบัผู้ มีหน้าท่ีกํากบัดแูล 
ดงันัน้ การตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการสอบทานคําสัง่ศาลและแนวปฏิบตัิทางภาษีตามท่ีได้มีการหารือ
กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การสอบทานดุลยพินิจของฝ่ายจัดการ และการพิจารณาความเพียงพอของการ
เปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
 

3. มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัคือผลิตและจําหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง ซึ่งมีความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ราคาสินค้า บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 จํานวนรวม 
545.45 ล้านบาท และคา่เผ่ือมลูคา่สนิค้าคงเหลือลดลงและเคล่ือนไหวช้าจํานวน 37.13 ล้านบาท 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าเร่ืองค่าเผ่ือมลูค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้าเป็นเร่ืองสําคญัในการสอบบญัชี
เน่ืองจากบญัชีสนิค้าคงเหลือเป็นบญัชีท่ีมีสาระสําคญัตอ่งบการเงิน และความผนัผวนของราคาสินค้าคงเหลือ
ดงักล่าวซึ่งมีผลกระทบต่อการวดัมลูคา่สินค้าคงเหลือ นอกจากนี ้การบนัทึกค่าเผ่ือมลูคา่สินค้าคงเหลือลดลง
และเคล่ือนไหวช้าซึง่มีการใช้ดลุยพินิจของฝ่ายจดัการเป็นอยา่งมาก 
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ดงันัน้ การตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการสอบทานการประเมินของฝ่ายบริหารเก่ียวกับแนวโน้มและ
ผลกระทบจากการผนัผวนของราคาเหล็ก และแนวโน้มของกฏหมายเก่ียวกบัมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดซึง่
จะสง่กระผลกระทบโดยตรงกบัราคาสนิค้า นอกจากนี ้ข้าพเจ้าได้มีการสอบทานอตัราสว่นทางการเงินท่ีสําคญั
ของกิจการเปรียบเทียบกบักลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกนั หรือใกล้เคียงกนั นอกจากนี ้การตรวจสอบยงัได้รวมถึง
การพิจารณาราคาต้นทนุของวตัถดุบิท่ีซือ้ ราคาสนิค้าท่ีขายในระหว่างปี และหลงัวนัสิน้ปีเพ่ือระบคุวามเป็นไป
ได้ท่ีท่ีสนิค้าคงเหลืออาจมีมลูคา่สงูเกินไป 

ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้ทดสอบการคํานวณต้นทนุของวตัถดุิบท่ีซือ้ การคํานวณต้นทนุของสินค้าจากการ
ผลิต การทดสอบการตีราคาสินค้าคงเหลือ และการแสดงมลูค่าท่ีต่ํากว่าระหว่างราคาทนุกบัมลูค่าสทุธิท่ีคาด
วา่จะได้รับ รวมถึงสมมตุฐิานสําคญัท่ีผู้บริหารใช้ในการคํานวณมลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับ ซึง่ประกอบด้วย ต้นทนุ
ทําตอ่ ราคาขาย และคา่ใช้จ่ายในการขาย เป็นต้น  

 
ข้อมูลอ่ืน  

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมลูอ่ืน ข้อมลูอ่ืนประกอบด้วย ข้อมลูซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานประจําปีนัน้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจําปี
ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีนี ้ 

ความเห็นของข้าพเจ้าตอ่งบการเงินไม่ครอบคลมุถึงข้อมลูอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเช่ือมัน่ตอ่ข้อมลูอ่ืน 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมลูอ่ืนมีความ
ขดัแย้งท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมลูอ่ืนมี
การแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ 

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี และหากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเร่ืองดังกล่าวกับผู้ มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลเพ่ือให้ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากับดูแล
ดําเนินการแก้ไขข้อมลูท่ีแสดงขดัตอ่ข้อเท็จจริง  
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลต่องบการเงนิ 

ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านีโ้ดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาวา่จําเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทํางบ
การเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่วา่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด  

ในการจัดทํางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ือง 
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการ
ดําเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้ บริหารมีความตัง้ใจท่ีจะเลิกบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงาน
ตอ่เน่ืองตอ่ไปได้  

ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลมีหน้าท่ีในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัท  
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ  

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบญัชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตสุมผลคือความเช่ือมั่นใน
ระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่ารายการท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงแตล่ะรายการ
หรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลตอ่การตดัสนิใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหลา่นี ้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตังิานของข้าพเจ้ารวมถึง  
 ระบแุละประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิด

จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสงูกว่า
ความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคมุ
ภายใน  

 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แตไ่ม่ใช่เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นตอ่ความมีประสิทธิผลของการควบคมุ
ภายในของบริษัท  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องซึง่จดัทําขึน้โดยผู้บริหาร  

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดําเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหาร และจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ท่ี
อาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้า
ข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้ สอบบัญชีของ
ข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดงักลา่วไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชี
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้บริษัทต้องหยดุการดําเนินงาน
ตอ่เน่ือง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตกุารณ์ในรูปแบบ ท่ีทําให้มีการนําเสนอข้อมลูโดยถกูต้องตามท่ีควร  



55บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

 
 

6 

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ 
ประเดน็ท่ีมีนยัสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนยัสําคญัในระบบการควบคมุภายในซึง่ข้าพเจ้า
ได้พบในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า  

ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกบั
ความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผู้ มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซึ่ง
ข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ี
ข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ  

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผู้ มีหน้าท่ีในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคัญมากท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกําหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านีใ้น
รายงานของผู้ สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการ
กระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตผุลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้
เสียสาธารณะจากการสื่อสารดงักลา่ว  

ผู้สอบบญัชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนําเสนอรายงานฉบบันีคื้อ นายอนสุรณ์  เกียรตกิงัวาฬไกล 
 
 
 
 
 

นายอนสุรณ์  เกียรตกิงัวาฬไกล 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 2109 
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซเิอทส์ จํากดั 
กรุงเทพมหานคร 
23 กมุภาพนัธ์ 2560 
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หน่วย : บาท
หมายเหตุ 2559 2558

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมนุเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 47,986,760 190,268,534
เงินลงทนุชัว่คราว 8 40,000,000 -                     
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 6, 9 243,304,802 332,310,503
สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 10 508,320,683 396,819,135
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน
ภาษีมลูคา่เพ่ิมรอเรียกคืน 15,237,498 -   
อ่ืนๆ 259,013 344,565

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 855,108,756 919,742,737
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ 11 492,200,000 508,000,000
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - สทุธิ 6, 12 37,369,348 33,652,430
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - สทุธิ 6, 13 100,000 100,000
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - สทุธิ 14 51,537,906 51,441,981
อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ 15 250,678,322 121,650,780
สิทธิการเชา่ท่ีดิน - สทุธิ 16 3,060,110 3,935,110
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 2,633,533 6,129,622
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 837,579,219 724,909,923
รวมสินทรัพย์ 1,692,687,975 1,644,652,660

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จาํกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำากัด (มหาชน)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท
หมายเหตุ 2559 2558

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมนุเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 47,986,760 190,268,534
เงินลงทนุชัว่คราว 8 40,000,000 -                     
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 6, 9 243,304,802 332,310,503
สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 10 508,320,683 396,819,135
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน
ภาษีมลูคา่เพ่ิมรอเรียกคืน 15,237,498 -   
อ่ืนๆ 259,013 344,565

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 855,108,756 919,742,737
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ 11 492,200,000 508,000,000
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - สทุธิ 6, 12 37,369,348 33,652,430
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - สทุธิ 6, 13 100,000 100,000
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - สทุธิ 14 51,537,906 51,441,981
อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ 15 250,678,322 121,650,780
สิทธิการเชา่ท่ีดิน - สทุธิ 16 3,060,110 3,935,110
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 2,633,533 6,129,622
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 837,579,219 724,909,923
รวมสินทรัพย์ 1,692,687,975 1,644,652,660

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จาํกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จาํกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท
หมายเหตุ 2559 2558

หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น
หนีส้ินหมนุเวียน
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 17 40,742,092 38,243,659
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 33,776,852 -   
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน         18,959,712         18,840,823
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 93,478,656 57,084,482
หนีส้ินไม่หมุนเวียน
ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน 18         52,460,725         47,759,675
หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี 19           3,778,475           3,038,088
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 56,239,200 50,797,763
รวมหนีส้ิน 149,717,856 107,882,245
ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทนุเรือนหุ้น
ทนุจดทะเบียน
หุ้นสามญั 500,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 22       500,000,000       500,000,000
(2558 : หุ้นสามญั 50,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท)

ทนุท่ีออกและชําระแล้ว
หุ้นสามญั 270,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 22 270,000,000 270,000,000
(2558 : หุ้นสามญั 27,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท)

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 339,642,600 339,642,600
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 32,437,727 29,476,179
กําไรสะสม
   จดัสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 20, 21 43,100,000 40,000,000
ยงัไมไ่ด้จดัสรร - กําไรสะสม 857,789,792 857,651,636
รวมกําไรสะสม 900,889,792 897,651,636

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,542,970,119 1,536,770,415
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,692,687,975 1,644,652,660

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำากัด (มหาชน)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท
หมายเหตุ 2559 2558

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมนุเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 47,986,760 190,268,534
เงินลงทนุชัว่คราว 8 40,000,000 -                     
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 6, 9 243,304,802 332,310,503
สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 10 508,320,683 396,819,135
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน
ภาษีมลูคา่เพ่ิมรอเรียกคืน 15,237,498 -   
อ่ืนๆ 259,013 344,565

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 855,108,756 919,742,737
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ 11 492,200,000 508,000,000
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - สทุธิ 6, 12 37,369,348 33,652,430
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - สทุธิ 6, 13 100,000 100,000
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - สทุธิ 14 51,537,906 51,441,981
อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ 15 250,678,322 121,650,780
สิทธิการเชา่ท่ีดิน - สทุธิ 16 3,060,110 3,935,110
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 2,633,533 6,129,622
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 837,579,219 724,909,923
รวมสินทรัพย์ 1,692,687,975 1,644,652,660

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จาํกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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58 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จาํกัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท
หมายเหตุ 2559 2558

รายได้จากการขาย 1,503,877,358 1,696,038,371 
ต้นทนุขาย (1,301,457,140) (1,516,229,630)
กําไรขัน้ต้น 202,420,218 179,808,741
รายได้อื่น 19,219,394 27,602,031

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 221,639,612 207,410,772
คา่ใช้จ่ายในการขาย 69,460,297 67,730,196
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 44,686,623 39,014,100
คา่ตอบแทนผู้บริหาร 25 36,896,880 37,630,680
คา่เผื่อมลูคา่สินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้า 10 -                    2,520,517
คา่เผื่อการด้อยคา่(โอนกลบับญัชีคา่เผื่อการด้อยคา่)ของเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 12 (14,983) 219,614
โอนกลบับญัชีคา่เผื่อการด้อยคา่ของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 14.1, 14.2, 14.3 (257,253) (1,611,328)

รวมค่าใช้จ่าย 150,771,564 145,503,779

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 70,868,048 61,906,993
ต้นทนุทางการเงิน (1,855,436) (1,624,770)
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 69,012,612 60,282,223
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 19 (36,089,416) -                    
กําไรสุทธิสําหรับปี 32,923,196 60,282,223

กําไรสุทธิสําหรับปี 32,923,196     60,282,223     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :
รายการท่ีสามารถจดัประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทนุในภายหลงั
กําไร(ขาดทนุ)ท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการปรับมลูคา่
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผื่อขาย - สทุธิจากภาษี  12, 19 2,961,548         (6,633,476)        

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี 2,961,548 (6,633,476)      

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 35,884,744     53,648,747     

กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน
กําไรสทุธิตอ่หุ้น 0.12 2.23
จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถว่งนํา้หนกั 22 270,000,000 27,000,000
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

9

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำากัด (มหาชน)  
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท
หมายเหตุ 2559 2558

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมนุเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 47,986,760 190,268,534
เงินลงทนุชัว่คราว 8 40,000,000 -                     
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 6, 9 243,304,802 332,310,503
สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 10 508,320,683 396,819,135
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน
ภาษีมลูคา่เพ่ิมรอเรียกคืน 15,237,498 -   
อ่ืนๆ 259,013 344,565

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 855,108,756 919,742,737
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ 11 492,200,000 508,000,000
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - สทุธิ 6, 12 37,369,348 33,652,430
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - สทุธิ 6, 13 100,000 100,000
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - สทุธิ 14 51,537,906 51,441,981
อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ 15 250,678,322 121,650,780
สิทธิการเชา่ท่ีดิน - สทุธิ 16 3,060,110 3,935,110
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 2,633,533 6,129,622
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 837,579,219 724,909,923
รวมสินทรัพย์ 1,692,687,975 1,644,652,660

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จาํกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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60 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

 หน่วย : บาท
2559 2558

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กําไรสทุธิ 32,923,196 60,282,223
รายการปรับปรุง :
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 21,146,823     17,234,497     
กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง (306,956) (6,931)
เงินปันผลรับ (1,514,800) (1,029,025)
ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน 4,701,050 4,372,170
โอนกลบัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู - เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั -                  (1,161,395)
คา่เผ่ือมลูคา่สนิค้าคงเหลือลดลงและเคล่ือนไหวช้า -                  2,520,517       
กําไรจากการจําหน่ายอปุกรณ์ (84,378) (110,891)
คา่เผ่ือการด้อยคา่(โอนกลบับญัชีคา่เผ่ือการด้อยคา่)ของเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน (14,983) 219,614
โอนกลบับญัชีคา่เผ่ือการด้อยคา่ของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (257,253) (1,611,328)
ดอกเบีย้รับ (5,762,827) (6,902,622)
คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 93,112 23,783
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 36,089,416 -   

กระแสเงนิสดก่อนการเปล่ียนแปลงของ
สินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน 87,012,400 73,830,612
การเปลี่ยนแปลงของสนิทรัพย์ดําเนินงาน(เพิม่ขึน้)ลดลง
และหนีส้นิดําเนินงานเพิม่ขึน้(ลดลง)

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 89,217,577 18,042,702
สนิค้าคงเหลือ (111,501,548) 149,434,735
สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (15,151,946) 287,516
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน -                  (400)
ทรัสต์รีซีท -                  (15,000,000)
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 2,677,811 (3,284,670)
หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 118,888 1,841,871

เงนิสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน 52,373,182 225,152,366
รับดอกเบีย้ 1,020,260 715,135
จ่ายดอกเบีย้ (93,112) (29,358)
รับคืนภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ท่ีจ่าย 2,386,389 1,799,561
ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ท่ีจ่าย (1,202,864) (1,109,701)

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 54,483,855 226,528,003

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จาํกัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด 
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

11

หน่วย : บาท
หมายเหตุ 2559 2558

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมนุเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 47,986,760 190,268,534
เงินลงทนุชัว่คราว 8 40,000,000 -                     
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 6, 9 243,304,802 332,310,503
สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 10 508,320,683 396,819,135
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน
ภาษีมลูคา่เพ่ิมรอเรียกคืน 15,237,498 -   
อ่ืนๆ 259,013 344,565

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 855,108,756 919,742,737
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ 11 492,200,000 508,000,000
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - สทุธิ 6, 12 37,369,348 33,652,430
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - สทุธิ 6, 13 100,000 100,000
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - สทุธิ 14 51,537,906 51,441,981
อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ 15 250,678,322 121,650,780
สิทธิการเชา่ท่ีดิน - สทุธิ 16 3,060,110 3,935,110
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 2,633,533 6,129,622
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 837,579,219 724,909,923
รวมสินทรัพย์ 1,692,687,975 1,644,652,660

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จาํกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำากัด (มหาชน)  
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จาํกัด (มหาชน)

 หน่วย : บาท
2559 2558

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
ลงทนุในเงินลงทนุชัว่คราว (40,000,000) -                  
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ลดลง 15,800,000 -                  
ดอกเบีย้รับจากเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ 4,658,269 6,423,096
รับเงินคืนให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั -                  1,161,395
เงินสดรับจากการจําหนา่ยอปุกรณ์ 84,580 110,935
เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้อาคารและอปุกรณ์ (149,138,238) (46,506,480)
รับเงินปันผลจากเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 1,514,800 1,029,025

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (167,080,589) (37,782,029)
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ
จา่ยเงินปันผล (29,685,040) (26,986,400)

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงนิ (29,685,040) (26,986,400)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง) - สุทธิ (142,281,774) 161,759,574
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 190,268,534 28,508,960
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 47,986,760 190,268,534

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่มิใช่เงนิสด
-  ปรับเพ่ิม(ลด)มลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุระยะยาวกบัองค์ประกอบอ่ืน 3,701,935       (8,291,845)      
ของสว่นของผู้ ถือหุ้น (หมายเหต ุ12)

-  หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชีเพ่ิม(ลด) (หมายเหต ุ19) 740,387 (1,658,369)
-  ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูทัง้จํานวนสําหรับดอกเบีย้ค้างรับจาก 95,423,806 -                  
   บริษัทที่เก่ียวข้องกนั (หมายเหต ุ6 และ 13)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำากัด (มหาชน)  
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท
หมายเหตุ 2559 2558

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมนุเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 47,986,760 190,268,534
เงินลงทนุชัว่คราว 8 40,000,000 -                     
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 6, 9 243,304,802 332,310,503
สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 10 508,320,683 396,819,135
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน
ภาษีมลูคา่เพ่ิมรอเรียกคืน 15,237,498 -   
อ่ืนๆ 259,013 344,565

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 855,108,756 919,742,737
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ 11 492,200,000 508,000,000
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - สทุธิ 6, 12 37,369,348 33,652,430
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - สทุธิ 6, 13 100,000 100,000
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - สทุธิ 14 51,537,906 51,441,981
อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ 15 250,678,322 121,650,780
สิทธิการเชา่ท่ีดิน - สทุธิ 16 3,060,110 3,935,110
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 2,633,533 6,129,622
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 837,579,219 724,909,923
รวมสินทรัพย์ 1,692,687,975 1,644,652,660

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จาํกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  

หน่วย : บาท 
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1. ข้อมูลทั่วไป  
1.1 การจดทะเบียน บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จํากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากัดเม่ือวนัท่ี 

10 พฤษภาคม 2528 และได้จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเม่ือวันท่ี  24 ตุลาคม  2532 ต่อมาบริษัทฯ  ได้
ดําเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน
2537 โดยมีกลุ่มผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 
2558 คือ กลุ่มบริษัทในตระกลูงานทวี ซึ่งมีสดัสว่นการถือหุ้นประมาณร้อยละ 28 
ของทนุจดทะเบียนท่ีชําระเตม็มลูคา่แล้ว 

1.2 สถานประกอบการ เลขท่ี 99/2 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชัน้ 7 ถนนพหลโยธิน อําเภอ      
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี และ มีโรงงาน 1 แห่ง ตัง้อยู่เลขท่ี 4 ถนน ไอ 5 นิคม
อตุสาหกรรมมาบตาพดุ อําเภอเมือง จงัหวดัระยอง  

1.3 ธุรกิจหลกั ผลติและจําหน่ายลวดเหลก็แรงดงึสงู 
1.4 การฟืน้ฟกิูจการ 
 เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2546 บริษัทฯ ได้ย่ืนคําร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพ่ือขอให้ศาลมีคําสัง่ฟื้นฟู

กิจการและเม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2546 ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ และเม่ือวันท่ี         
18 พฤษภาคม 2547 ท่ีประชมุเจ้าหนี ้(เจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน และ เจ้าหนีอ่ื้น) ได้มีมติพิเศษร้อยละ 93.95 
ยอมรับแผนฟืน้ฟูกิจการของบริษัทฯ ต่อมาในวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2557 ศาลมีคําสัง่ให้ยกเลิกการฟืน้ฟู
กิจการ เน่ืองจากบริษัทฯ ในฐานะผู้บริหารแผนได้ดําเนินการตามแผนเป็นผลสําเร็จแล้ว 

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 
2.1 งบการเงินนีจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและ

แนวปฏิบตัทิางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชี (“สภาวิชาชีพบญัชี”) และจดัทําขึน้ตามหลกัการ
บัญชีท่ีรับรองทั่วไปของประเทศไทย และการแสดงรายการในงบการเงินได้ทําขึน้เพ่ือให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันท่ี 28 กันยายน 2554 ออกตามความภายใต้
พระราชบญัญัติการบญัชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใต้พระราชบญัญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์วา่ด้วยการจดัทําและนําเสนองบการเงิน  

2.2 งบการเงินนีไ้ด้จดัทําขึน้โดยถือหลกัเกณฑ์การบนัทึกตามราคาทนุเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนใน
นโยบายการบญัชี 

2.3 งบการเงินสําหรับปีฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
 สําหรับปีฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินภาษาไทยดงักลา่ว 

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำากัด (มหาชน)  
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  

หน่วย : บาท 
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2.4 การใช้ประมาณการทางบญัชี 
ในการจดัทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหาร
ต้องใช้การประมาณและตัง้ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินท่ีเก่ียวข้องกบัรายได้ 
ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ และหนีส้ิน และการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ ซึ่งผลท่ี
เกิดขึน้จริงอาจแตกตา่งไปจากจํานวนท่ีประมาณไว้ 
ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับ
ประมาณการทางบญัชีจะบนัทกึในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักลา่วได้รับการทบทวนและในอนาคตท่ีได้รับ
ผลกระทบ  

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียด 
ดงันี ้

3.1 การปฏบิัตติามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึง่มีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มีดงันี ้:- 
มาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สนิค้าคงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ข้อผิดพลาด 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได้ 
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได้ 
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล

เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ตา่งประเทศ 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ต้นทนุการกู้ ยืม 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
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ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) กําไรตอ่หุ้น 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหนีส้นิ หนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ และสนิทรัพย์ท่ีอาจเกิดขึน้ 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 
ฉบบัท่ี 41  เกษตรกรรม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สญัญาประกนัภยั 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายและการดําเนินงานท่ียกเลกิ 
ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การสํารวจและประเมินคา่แหลง่ทรัพยากรแร่ 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558)   สว่นงานดําเนินงาน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558)   งบการเงินรวม 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558)   การร่วมการงาน 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558)   การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสียในกิจการอ่ืน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558)   การวดัมลูคา่ยตุธิรรม 
การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความชว่ยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวข้องอยา่ง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดําเนินงาน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่าดําเนินงาน - สิง่จงูใจท่ีให้แก่ผู้ เช่า 
ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได้ - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของ

ผู้ ถือหุ้น 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเนือ้หาสญัญาเช่าท่ีทําขึน้ตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได้ - รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน - ต้นทนุเว็บไซต์ 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การเปล่ียนแปลงในหนีส้ินท่ีเกิดขึน้จากการรือ้ถอน การบูรณะ และ

หนีส้นิท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) การประเมินวา่ข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนรือ้ถอน การบูรณะ และการปรับปรุง

สภาพแวดล้อม 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) การปรับปรุงย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อ
รุนแรง 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาลและการด้อยคา่ 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ข้อตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูค้า 
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558)   ข้อจํากดัสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทนุขัน้ต่ํา

และปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหลา่นี ้สําหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาสําหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายสนิทรัพย์ท่ีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) การโอนสนิทรัพย์จากลกูค้า 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558)   ต้นทนุการเปิดหน้าดนิในช่วงการผลติสําหรับเหมืองผิวดนิ 
ฉบบัท่ี 21  เงินท่ีนําสง่รัฐ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วข้างต้นไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัตอ่งบการเงินนี ้
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 
 นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ตามข้อ 3.1 สภาวิชาชีพบญัชีได้

ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนๆ ซึ่งมีผลบงัคบัสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 บริษัทฯ ไม่มีแผนท่ีจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ก่อน
วนัถือปฏิบตั ิดงันี ้:- 
มาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) สนิค้าคงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ข้อผิดพลาด 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) สญัญาก่อสร้าง 
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ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได้ 
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) รายได้ 
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล

เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ตา่งประเทศ 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) ต้นทนุการกู้ ยืม 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) กําไรตอ่หุ้น 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหนีส้นิ หนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ และสนิทรัพย์ท่ีอาจเกิดขึน้ 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 
ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559)  สญัญาประกนัภยั 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายและการดําเนินงานท่ียกเลกิ 
ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2559) การสํารวจและประเมินคา่แหลง่ทรัพยากรแร่ 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559)   สว่นงานดําเนินงาน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559)   งบการเงินรวม 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559)   การร่วมการงาน 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559)   การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสียในกิจการอ่ืน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559)   การวดัมลูคา่ยตุธิรรม 
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การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) ความชว่ยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวข้องอยา่ง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดําเนินงาน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเช่าดําเนินงาน - สิง่จงูใจท่ีให้แก่ผู้ เช่า 
ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได้ - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของ

ผู้ ถือหุ้น 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) การประเมินเนือ้หาสญัญาเช่าท่ีทําขึน้ตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2559) รายได้ - รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2559) สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน - ต้นทนุเว็บไซต์ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงในหนีส้ินท่ีเกิดขึน้จากการรือ้ถอน การบูรณะ และ

หนีส้นิท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) การประเมินวา่ข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนรือ้ถอน การบูรณะ และการปรับปรุง

สภาพแวดล้อม 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) การปรับปรุงย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อ
รุนแรง 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการด้อยคา่ 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ข้อตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูค้า 
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2559)   ข้อจํากดัสนิทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทนุขัน้ต่ํา

และปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหลา่นี ้สําหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) สญัญาสําหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายสนิทรัพย์ท่ีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) การโอนสนิทรัพย์จากลกูค้า 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559)   ต้นทนุการเปิดหน้าดนิในช่วงการผลติสําหรับเหมืองผิวดนิ 
ฉบบัท่ี 21  เงินท่ีนําสง่รัฐ 
มาตรฐานการบัญชีไทย 
ฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสําหรับการปรับโครงสร้างหนีท่ี้มีปัญหา 
ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสําหรับเงินลงทนุในตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ 
ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
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ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ฉบบัท่ี 5/2559 แนวปฏิบตัิทางการบญัชีสําหรับการตดัรายการสินทรัพย์ทางการเงิน

และหนีส้นิทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 91/2559 แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับธุรกิจประกันภัยในการกําหนดให้

เคร่ืองมือทางการเงินเป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงมูลค่าด้วย
มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุ 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระสําคญัตอ่งบการเงินสําหรับปีท่ีเร่ิมใช้มาตรฐานดงักลา่ว 

4. นโยบายการบัญชีที่สาํคัญ 

4.1 การขายสนิค้า 
รายได้จากการขายจะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีเป็น
สาระสําคญัของความเป็นเจ้าของสินค้าท่ีมีนยัสําคญัไปให้กบัผู้ ซือ้แล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหาร
ยงัมีการควบคมุหรือบริหารสินค้าท่ีขายไปแล้วนัน้หรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัสําคญัในการได้รับประโยชน์
จากรายการบญัชีนัน้ หรือ ไม่อาจวดัมลูค่าของจํานวนรายได้และต้นทนุท่ีเกิดขึน้ได้อย่างน่าเช่ือถือ หรือ มี
ความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่นอนท่ีจะต้องรับคืนสนิค้า 
รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสินค้าหลังจากหักส่วนลดแล้วโดยไม่รวม
ภาษีมลูคา่เพ่ิม 

4.2 ดอกเบีย้รับ 
ดอกเบีย้รับบนัทกึในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้าง 

4.3 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทเผ่ือเรียก และ เงินลงทนุระยะ
สัน้ท่ีมีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีได้มาและไม่มี
ข้อจํากดัในการเบิกใช้ 

4.4 ลกูหนีก้ารค้าและคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 
ลูกหนีก้ารค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษัทฯ บันทึกค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุน
โดยประมาณท่ีอาจเกิดขึน้จากการเก็บเงินจากลูกหนีไ้ม่ได้ การประมาณการดังกล่าวพิจารณาจาก
ประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีต และตามสถานะปัจจุบนัของลูกหนีค้งค้าง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

4.5 สนิค้าคงเหลือ 
สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ํากว่า โดยวิธี
ดงัตอ่ไปนี ้:- 
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สนิค้าสําเร็จรูป และงานระหวา่งทํา -   ตีราคาตามราคาทนุถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั 
วตัถดุบิ อะไหล ่และวสัดสุิน้เปลือง -   ตีราคาตามราคาทนุถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ี 
ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทนุท่ีซือ้ ต้นทนุในการดดัแปลงและต้นทุนอ่ืนเพ่ือให้สินค้าอยู่ในสถานท่ีและ
สภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินค้าสําเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วน
ของคา่โสหุ้ยการผลติอยา่งเหมาะสม โดยคํานงึถึงระดบักําลงัการผลติตามปกต ิ

 มลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหกัด้วยคา่ใช้จ่ายท่ีจําเป็น
ในการขาย  

 บริษัทฯ ตัง้ค่าเผ่ือสินค้าล้าสมยั เคล่ือนไหวช้า หรือเส่ือมคณุภาพโดยพิจารณาจากรายการสินค้าคงเหลือ  
ณ วนัสิน้ปี 

4.6 เงินลงทนุ 
 เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย เป็นการลงทนุในหลกัทรัพย์จดทะเบียนแสดงในราคายตุิธรรม หลกัทรัพย์

เผ่ือขายมีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นการลงทนุระยะยาว บริษัทฯ บนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพย์
ดงักล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจนกระทั่งจําหน่ายหลักทรัพย์
ดงักลา่วออกไป จงึบนัทกึการเปล่ียนแปลงมลูคา่นัน้ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

 เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทนุทัว่ไป ซึ่งแสดงในราคาทนุสทุธิ
จากคา่เผ่ือการด้อยคา่ (ถ้ามี) 
มลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซือ้หลงัสดุ ณ สิน้วนัทําการ
สุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่า
สนิทรัพย์สทุธิ 
บริษัทฯ ใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัในการคํานวณต้นทนุของเงินลงทนุ  

4.7 อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุแสดงในราคาทนุหกัคา่เส่ือมราคาสะสม และผลขาดทนุจากการด้อยคา่สะสม 
(ถ้ามี) 
ต้นทุนของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ประกอบด้วย ราคาซือ้ และรายจ่ายโดยตรงใดๆ ท่ีเก่ียวกับการ
จดัหาสนิทรัพย์  
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายกุารให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้
ดงันี ้
อาคาร สว่นปรับปรุงอาคาร และสิง่ปลกูสร้างอ่ืน 30 - 50 ปี   
ท่ีดนิ ไม่คดิคา่เส่ือมราคา  
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4.8 อาคารและอปุกรณ์ 
อาคารและอุปกรณ์แสดงมลูค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
(ถ้ามี) 
ต้นทนุของอาคารและอปุกรณ์ประกอบด้วยราคาซือ้และรายจ่ายโดยตรงใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัหาสนิทรัพย์ 
ส่วนประกอบของรายการอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
สว่นประกอบท่ีมีนยัสําคญัแยกตา่งหากจากกนั 
กําไรหรือขาดทนุจากการจําหน่ายอปุกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสทุธิท่ีได้รับจากการจําหน่ายกับ
มลูคา่ตามบญัชีของอปุกรณ์ โดยรับรู้สทุธิเป็นรายได้หรือคา่ใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทนุ 
ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ภายหลงั 
ต้นทนุในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้สว่นหนึ่งของมลูค่าตามบญัชีของรายการอปุกรณ์ ถ้ามีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวดั
มลูค่าต้นทนุของรายการนัน้ได้อย่างน่าเช่ือถือ ชิน้ส่วนท่ีถกูเปล่ียนแทนและถกูตดัจําหน่ายตามมลูค่าตาม
บญัชี ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ในการซอ่มบํารุงอปุกรณ์ท่ีเกิดขึน้เป็นประจําจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทนุเม่ือเกิดขึน้ 
คา่เส่ือมราคาบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายกุารใช้
งานโดยประมาณของสนิทรัพย์แตล่ะรายการ ประมาณการอายกุารใช้งานของสนิทรัพย์แสดงได้ดงันี ้
อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร  15 – 50 ปี 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  5 – 15 ปี 
อปุกรณ์ เคร่ืองตกแตง่ และเคร่ืองใช้สํานกังาน  5 – 10 ปี 
ยานพาหนะ  5 – 7 ปี 
บริษัทฯ ไม่คดิคา่เส่ือมราคาสําหรับสนิทรัพย์ท่ีอยูร่ะหวา่งตดิตัง้ 
บริษัทฯ ทบทวนมลูค่าคงเหลือและอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ทกุสิน้รอบปีบญัชี และหากคาดว่ามลูค่า
คงเหลือและอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แตกต่างไปจากท่ีประมาณไว้ บริษัทฯ ถือว่าการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึน้นัน้เป็นการเปล่ียนแปลงประมาณการบญัชี 

4.9 สทิธิการเช่าและคา่ตดัจําหน่าย 
 สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทนุหกัค่าตดัจําหน่ายสะสม ค่าตดัจําหน่ายของสิทธิการเช่าคํานวณจากราคา

ทนุ โดยใช้วิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 24 ปี 
 คา่ตดัจําหน่ายบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
4.10 การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 
 สินทรัพย์คงเหลือตามบญัชีของบริษัทฯ ได้รับการทบทวน ณ วนัสิน้ปีว่า มีข้อบ่งชีเ้ร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ ใน

กรณีท่ีมีข้อบง่ชีจ้ะทําการประมาณมลูคา่สนิทรัพย์ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน 
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 บริษัทฯ จะบนัทึกการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบญัชีของ
หน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดสงูกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ขาดทนุจากการด้อยค่าบนัทึกในงบกําไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

 การคํานวณมลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน 
 มลูคา่ท่ีคาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง ราคาขายสทุธิของสินทรัพย์ หรือ มลูค่าจากการใช้สินทรัพย์ แล้วแต่มลูค่า

ใดจะสงูกว่า ในการประเมินมลูคา่จากการใช้สินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนาคตจะคิดลด
เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคํานึงถึงภาษีเงินได้เพ่ือให้สะท้อนมูลค่าท่ีอาจประเมินได้ในตลาด
ปัจจบุนัซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีต่อสินทรัพย์ สําหรับสินทรัพย์ท่ีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานแยกเป็นอิสระจากสินทรัพย์อ่ืนจะพิจารณามลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับ
หน่วยสนิทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดท่ีสนิทรัพย์นัน้มีความเก่ียวข้องด้วย 

 การกลบัรายการด้อยคา่สนิทรัพย์ 
 บริษัทฯ จะกลบัรายการบญัชีขาดทนุจากการด้อยค่า หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้ในการคํานวณ

มลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน 
 บริษัทฯ จะกลบัรายการบญัชีขาดทนุจากการด้อยค่าเพ่ือให้มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์เพิ่มขึน้ได้ไม่เกินกว่า

มูลค่าตามบัญชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคา เสมือนหนึ่งว่าไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
รายการกลบัรายการขาดทนุจากการด้อยคา่จะบนัทกึเป็นรายได้ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

4.11 รายการบญัชีในสกลุเงินตราตา่งประเทศ 
บริษัทฯ แปลงค่ารายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดขึน้ระหว่างปีเป็นเงินบาทตามอัตรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ และแสดงคา่สนิทรัพย์และหนีส้ินในสกลุเงินตราตา่งประเทศ ซึง่คงเหลือ ณ 
วนัท่ีตามงบแสดงฐานะการเงินแปลงคา่เป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียนอ้างอิงท่ีกําหนดโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ณ วนันัน้ บริษัทฯ รับรู้กําไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนทัง้ท่ีเกิดจากการชําระเงินและการ
แปลงคา่ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

4.12 รายการธุรกิจกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุม บริษัทฯ หรือถูก

ควบคมุโดยบริษัทฯ ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยูภ่ายใต้การควบคมุเดียวกนักบับริษัทฯ 
 นอกจากนีบุ้คคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็น

สาระสําคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ีมีอํานาจในการวางแผนและ
ควบคมุการดําเนินงานของบริษัทฯ 

4.13 ผลประโยชน์พนกังาน 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน 
บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสงัคมเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 
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โครงการสมทบเงิน 
บริษัทฯ และพนกังานได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุสํารองเลีย้งชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและ
เงินท่ีบริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทนุสํารองเลีย้งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ เงินท่ีบริษัทฯ จ่ายสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายในปีท่ีเกิดรายการ 
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  
บริษัทฯ มีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตาม
โครงการเงินบําเหน็จหลงัออกจากงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานสําหรับพนกังาน  
บริษัทฯ คํานวณหนีส้ินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด แต่ละ
หน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้ เช่ียวชาญอิสระได้ทําการประเมินภาระ
ผกูพนัดงักลา่วตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ผลกําไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้คา่ใช้จ่ายของผลประโยชน์พนกังานใน
กําไรหรือขาดทนุ 

4.14 ประมาณการหนีส้นิ 
บริษัทฯ จะบนัทึกประมาณการหนีส้ินไว้ในบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดีตได้เกิดขึน้
แล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปลือ้งภาระ
ผกูพนันัน้ และบริษัทฯ สามารถประมาณมลูคา่ภาระผกูพนันัน้ได้อยา่งน่าเช่ือถือ 

4.15 สญัญาเช่าดําเนินงาน 
สญัญาเช่าซึ่งความเส่ียงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยงัคงอยู่กับผู้ ให้เช่าบนัทึก
เป็นสญัญาเช่าดําเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดขึน้จากสญัญาเช่าดงักล่าวรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จตามอายขุองสญัญาเช่า 

4.16 ภาษีเงินได้ 
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจบุนั 
ภาษีเงินได้ปัจจบุนัของบริษัทฯ คํานวณจากกําไรทางบญัชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอ่ืนบางรายการท่ี
ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือเป็นรายจ่ายท่ีต้องห้ามในการคํานวณภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
บริษัทฯ บนัทกึภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกตา่งชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพย์และหนีส้ิน 
ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีเก่ียวข้องนัน้ โดยใช้อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบั
ใช้ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  
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บริษัทฯ รับรู้หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่ไม่ได้รับรู้
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกตา่งชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษี รวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษีท่ียงัไม่ได้ 
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ียงัไม่ได้ใช้นัน้ เน่ืองจากมีความไม่แน่นอนท่ีบริษัทฯ จะมีกําไรทางภาษี
เพียงพอตอ่การนําสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทัง้หมดหรือบางสว่นมาใช้ประโยชน์ 
บริษัทฯ จะทบทวนมลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทกุสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะ
ทําการปรับลดมลูคา่ตามบญัชีดงักลา่ว  
บริษัทฯ จะบนัทกึภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัสว่นของผู้ ถือหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึน้เก่ียวข้องกบัรายการ
ท่ีได้บนัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผู้ ถือหุ้น 

4.17 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนพุนัธ์เพ่ือเก็งกําไรหรือการค้า 

นโยบายการบญัชีสําหรับการบันทึกและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ินทางการเงินได้
เปิดเผยไว้ในหมายเหต ุ29 

4.18 การวดัมลูคา่ยตุธิรรม 
มลูค่ายตุิธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาท่ีจะต้องจ่ายเพ่ือ
โอนหนีส้ินให้ผู้ อ่ืนโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึน้ในสภาพปกติระหว่างผู้ ซือ้และผู้ขาย (ผู้ ร่วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมลูค่า บริษัทฯ ใช้ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมลูคา่ยตุิธรรมของ
สินทรัพย์และหนีส้ินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกําหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยตุิธรรม ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคลอ่งสําหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่งได้ บริษัทฯ จะประมาณมลูค่ายตุิธรรมโดยใช้เทคนิค
การประเมินมลูคา่ท่ีเหมาะสมกบัแตล่ะสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมลูท่ีสามารถสงัเกตได้ท่ีเก่ียวข้องกบั
สนิทรัพย์หรือหนีส้นิท่ีจะวดัมลูคา่ยตุธิรรมนัน้ให้มากท่ีสดุ  
ลําดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรมท่ีใช้วดัมลูค่าและเปิดเผยมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินในงบการเงิน
แบง่ออกเป็น 3 ระดบัตามประเภทของข้อมลูท่ีนํามาใช้ในการวดัมลูคา่ยตุธิรรม ดงันี ้
ระดบั 1 ใช้ข้อมลูราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรัพย์หรือหนีส้นิอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่ง 
ระดบั 2 ใช้ข้อมลูอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตได้ของสนิทรัพย์หรือหนีส้นิ ไม่วา่จะเป็นข้อมลูทางตรงหรือทางอ้อม 
ระดบั 3 ใช้ข้อมลูท่ีไม่สามารถสงัเกตได้ เช่น ข้อมลูเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึน้  
ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจําเป็นในการโอนรายการระหว่างลําดบัชัน้ของ
มลูคา่ยตุธิรรมสําหรับสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีถืออยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมลูคา่ยตุิธรรม
แบบเกิดขึน้ประจํา 

4.19 กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 
 กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานคํานวณโดยการหารกําไรสทุธิด้วยจํานวนหุ้นสามญัท่ีมีอยู่ ณ วนัสิน้ปีในกรณีท่ีมีการ

เพิ่มทนุจะคํานวณจํานวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัตามระยะเวลาท่ีได้รับชําระคา่หุ้นเพิ่มทนุ 
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5. ประมาณการทางบัญชีที่สาํคัญ ข้อสมมตฐิาน และการใช้ดุลยพนิิจ 
 ในการจดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดลุยพินิจและการ

ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนีส้่ง  
ผลกระทบต่อจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดขึน้จริงจงึอาจแตกตา่งไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว้ การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการทางบญัชีท่ี
สําคญัได้แก่ :- 
 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

บริษัทฯ พิจารณาค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีเ้พ่ือให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของลกูหนีก้ารค้าซึ่ง
เก่ียวพนักบัประมาณการผลขาดทนุอนัเป็นผลมาจากการท่ีลกูค้าไม่มีความสามารถในการชําระหนี ้ฝ่าย
บริหารได้ใช้ดลุยพินิจในการประมาณการผลขาดทนุท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จากลกูหนีแ้ตล่ะราย โดยใช้การ
วิเคราะห์สถานะของลกูหนีร้ายตวั ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายุลกูหนีแ้ละการ
เปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ี
แตกต่างกันอาจมีผลต่อจํานวนค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ดงันัน้การปรับปรุงค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูอาจมี
ขึน้ได้ในอนาคต  

 ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 
บริษัทฯ พิจารณาค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือเพ่ือให้สะท้อนถึงมูลค่าท่ีแท้จริงท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากการขายหรือประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการใช้ การประมาณการมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับดงักลา่วทาง
ฝ่ายบริหารได้พิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของราคาหรือต้นทุนท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์
ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน ซึ่งยืนยนัว่าสถานการณ์นัน้ปรากฏอยู่แล้ว ณ วนัท่ีในงบการเงิน หรือ เม่ือมี
หลกัฐานหรือข้อบ่งชีท่ี้ชดัเจนว่าต้นทนุของสินค้าคงเหลือนัน้สงูกว่ามลูค่าสทุธิท่ีจะได้รับ อย่างไรก็ตาม 
ฝ่ายบริหารจะทําการทบทวนและประเมินมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับใหม่ เม่ือสถานการณ์ท่ีทําให้มีการปรับลด
สินค้าคงเหลือต่ํากว่าราคาทุนหมดไป หรือ เม่ือมีหลักฐานชัดเจนว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึน้
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 

 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงนิลงทุนในหลักทรัพย์ 
บริษัทฯ พิจารณาค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขายและเงินลงทนุทัว่ไป เม่ือพบว่า
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระสําคัญ ซึ่งความมีสาระสําคัญนัน้ขึน้อยู่กับ    
ดลุยพินิจของฝ่ายบริหาร  

 อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายกุารใช้งานและมลูคา่ซากสําหรับอาคารและอปุกรณ์ของบริษัทฯ โดย
ฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเส่ือมราคาเม่ืออายกุารใช้งานและมลูค่าซากมีความแตกต่างไปจากการ
ประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตดัจําหน่ายสินทรัพย์ท่ีเส่ือมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือ
เลกิใช้ 
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 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  
หนีส้ินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึน้ตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนัน้ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึน้
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนกังาน เป็นต้น 

 สัญญาเช่าดาํเนินงาน  
บริษัทฯ ได้เข้าทําสญัญาเช่าท่ีดนิ อาคารสํานกังาน โกดงัสนิค้า และยานพาหนะ ซึง่บริษัทฯ ได้พิจารณา
และประเมินขอบเขตของความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีผู้ เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ท่ีเช่าตาม
สญัญาแล้วพบว่าความเส่ียงและผลตอบแทนทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมดเป็นของผู้ ให้เช่า สัญญาเช่า
ดงักลา่วจดัเป็นสญัญาเช่าดําเนินงาน  

 มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 
บริษัทฯ บันทึกบัญชีด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งการวัดมูลค่ายุติธรรมแบ่งตามการจัดลําดบัชัน้ของมูลค่า
ยุติธรรม โดยสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ินทางการเงินอ่ืนส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสัน้ ฝ่าย
บริหารของบริษัทฯ เช่ือว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ินทางการเงินดงักล่าวไม่
แตกตา่งอยา่งเป็นสาระสําคญักบัราคาตามบญัชี 

6. รายการกับบุคคลและกจิการที่เก่ียวข้องกัน 

บริษัทฯ มีรายการบญัชีท่ีเกิดขึน้กบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั โดยมีผู้ ถือหุ้นกลุม่เดียวกนั หรือ มีกรรมการร่วมกนั 
ดงันัน้งบการเงินนีจ้ึงแสดงรวมถึงผลของรายการดงักลา่วตามมลูฐานท่ีได้ตกลงร่วมกนัระหว่างบริษัทฯ กบั
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั มีรายละเอียดดงันี ้

กจิการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทกจิการ 
ลักษณะความสัมพนัธ์  
ณ 31 ธันวาคม 2559 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 
ณ 31 ธันวาคม 2558 

บริษัท ทกัษิณ คอนกรีต จํากดั   ผลิตและจําหน่าย เป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่น เป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่น 
(มหาชน) ผลิตภณัฑ์คอนกรีตอดัแรง ร้อยละ 10 และ  ร้อยละ 10 และ  

  มีผู้ ถือหุ้นและกรรมการ มีผู้ ถือหุ้นและกรรมการ 
  ร่วมกนั ร่วมกนั 
*บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชัน่  ผลิตและจําหน่าย - - 

 จํากดั (มหาชน) แผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์   
(เดิมช่ือ บริษัท เซอร์คิทอีเลคโทร    
นิคส์ อินดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน))    

บริษัท ไทยลาวลกิไนท์ จํากดั  เหมืองแร่ถ่านหิน มีผู้ ถือหุ้นและกรรมการ มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
  ร่วมกนั  

บริษัท เซน็จร่ีูอิเลคโทรนิคส์   ประกอบแผงวงจร มีผู้ ถือหุ้นและกรรมการ มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
แอนด์ ซิสเตม็ส์ จํากดั อิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกนั  
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*บริษัท เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ในปี 2558 บริษัท เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดสัตรีส์ จํากัด (มหาชน) มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างผู้ ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหาร และได้ตดัสนิใจหยดุการดําเนินธุรกิจเดิมเพ่ือดําเนินธุรกิจใหม่คือ
บริหารหนีด้้อยคณุภาพและบริการติดตามหนีส้ิน พร้อมทัง้เปล่ียนช่ือบริษัทเป็น บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์
ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ส่งผลให้บริษัทดงักล่าวไม่ได้เป็นกิจการท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ อีกต่อไปนบัตัง้แต่
เดือนตลุาคม 2558 เป็นต้นไป 

นโยบายการกําหนดราคาของบริษัทท่ีเก่ียวกบัรายการค้ากบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั มีดงันี ้

 การขายสินค้า 
สินค้าท่ีขายให้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเป็นไปตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติเช่นเดียวกบัรายการขายสินค้า
ให้กบักิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกนั 

 การซือ้สินทรัพย์ถาวร 
สนิทรัพย์ถาวรท่ีซือ้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเป็นไปตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

 เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการที่เก่ียวข้องกันและอัตราดอกเบีย้ 
บริษัทฯ ให้บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนักู้ ยืมเงินโดยมีการคิดดอกเบีย้ในอตัราเทียบเท่ากบัอตัราท่ีบริษัทฯ กู้ ยืม
จากสถาบนัการเงินบวกร้อยละ 0.50 ตอ่ปี   

ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงันี ้:- 
ประเภทรายการ/บริษัท หมายเหตุ 2559 2558 
ลกูหนีก้ารค้า    

- บริษัท ทกัษิณ คอนกรีต จํากดั (มหาชน) 9 18,757,479 20,655,277 
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 12 31,848,575 28,823,850 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับ 13 1,547,010,564 1,451,586,758 
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 13 (1,546,910,564) (1,451,486,758) 
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บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  

หน่วย : บาท 
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รายการค้ากบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนัมีดงันี ้:- 
  สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
ประเภทรายการ/บริษัท หมายเหตุ 2559 2558 
ขายสนิค้า     

- บริษัท ทกัษิณ คอนกรีต จํากดั (มหาชน)  78,424,597 90,254,715 
ดอกเบีย้รับ 13 95,423,806  - 
หนีส้งสยัจะสญู 13 (95,423,806)  - 
คา่ตอบแทนกรรมการ 24, 25 2,955,000 2,830,000 
ซือ้สนิทรัพย์ถาวร   

- บมจ. เซอร์คทิอีเลคโทรนิคส์ อินดสัตรีส์   - 800,000 

7. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 2559 2558 
เงินสด             140,116 335,584 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม       40,845,590  109,931,900 
เงินลงทนุระยะสัน้ท่ีมีสภาพคลอ่งสงู               7,001,054 80,001,050 
รวม       47,986,760  190,268,534 

8. เงนิลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทนุชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงันี ้:- 
 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 

 
อัตราดอกเบีย้

(ร้อยละ) อายุ จาํนวนเงนิ 
อัตราดอกเบีย้

(ร้อยละ) อายุ จาํนวนเงนิ 

ใบรับเงินฝากประจํา 1.50 ตอ่ปี 6 เดือน 40,000,000 - - - 

รวม   40,000,000   - 
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บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  

หน่วย : บาท 
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9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงันี ้:- 
  2559 2558 
ลกูหนีก้ารค้า   
 ลกูหนีก้ารค้า - บคุคลภายนอก 279,222,337 351,062,283 
 ลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 18,757,479 20,655,277 
 รวม 297,979,816 371,717,560 
 หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (59,602,524) (59,602,524) 
รวมลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 238,377,292 312,115,036 
   
ลกูหนีอ่ื้น   
 คา่ใช้จ่ายจา่ยลว่งหน้า 1,745,670 1,969,490 

ดอกเบีย้ค้างรับ 795,657 711,359 
 เงินทดรองจ่าย 2,386,183 17,514,618 
รวมลกูหนีอ่ื้น 4,927,510 20,195,467 
รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 243,304,802 332,310,503 

ลกูหนีก้ารค้า ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 แสดงแยกตามอายหุนีท่ี้ค้างชําระได้ดงันี ้:- 
 ลูกหนีก้ารค้า - บุคคลภายนอก :- 

     2559 2558 
ยงัไม่ครบกําหนดชําระ 176,503,575 222,570,958 
ครบกําหนดชําระ (เกินกวา่ระยะเวลาการให้สนิเช่ือ)   

- ไม่เกิน 3 เดือน 47,587,360 69,086,205 
- มากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน - 4,123,718 
- มากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน - 701,224 
- มากกวา่ 12 เดือน 55,131,402 54,580,178 

รวม 279,222,337 351,062,283 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (59,602,524) (59,602,524) 
สุทธิ 219,619,813 291,459,759 
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บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  

หน่วย : บาท 
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 ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เก่ียวข้องกัน :- 

 2559 2558 

ยงัไม่ครบกําหนดชําระ 18,757,479 20,655,277 
รวม 18,757,479 20,655,277 

ระยะเวลาปกตกิารให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัของบริษัทฯ คือ 90 วนั 

10. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

สนิค้าคงเหลือ - สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงันี ้:- 
 2559 2558 

สนิค้าสําเร็จรูป 93,173,384 112,735,675 
งานระหวา่งทํา 13,430,852 15,014,443 
วตัถดุบิ 382,300,360 215,188,658 
อะไหลแ่ละวสัดสุิน้เปลือง 56,541,336 51,621,101 
สนิค้าระหวา่งทาง - 39,384,507 
รวม 545,445,932 433,944,384 
หกั คา่เผ่ือมลูคา่สนิค้าคงเหลือลดลงและเคล่ือนไหวช้า (37,125,249) (37,125,249) 

สุทธิ 508,320,683 396,819,135 
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บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  

หน่วย : บาท 
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11. เงนิฝากสถาบันการเงนิที่มีข้อจาํกัดในการใช้ 

ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ ได้นําเงินฝากประจําวางเป็นหลกัทรัพย์คํา้ประกันวงเงิน
สนิเช่ือตอ่สถาบนัการเงินหลายแหง่โดยมีรายละเอียดดงันี ้:- 
 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 

 
อัตราดอกเบีย้

(ร้อยละ) อายุ จาํนวนเงนิ 
อัตราดอกเบีย้

(ร้อยละ) อายุ จาํนวนเงนิ 

เงินฝากประจํา 0.55 - 1.10 ตอ่ปี 3 และ 12 เดือน 492,200,000 0.75 - 2.109 ตอ่ปี 3 เดือน 508,000,000 

รวม   492,200,000   508,000,000 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ ใช้เงินฝากธนาคารจํานวน 492.20 ล้านบาท และ จํานวน 
508 ล้านบาท ตามลําดบั เป็นหลกัทรัพย์คํา้ประกนัวงเงินสินเช่ือต่อธนาคารเพ่ือออกหนงัสือคํา้ประกนัเพ่ือ
ใช้ในการดําเนินงานตามปกติของบริษัทฯ (หมายเหต ุ30.1) และวงเงินสินเช่ือทรัสต์รีซีทและเลตเตอร์ออฟ
เครดติสําหรับการสัง่ซือ้วตัถดุบิและเคร่ืองจกัร (หมายเหต ุ30.2) 

12. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 

 เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - สทุธิ ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงันี ้:- 
   31 ธันวาคม 2559 

หลักทรัพย์เผ่ือขาย :-     กาํไร/(ขาดทนุ) 
กจิการที่เก่ียวข้องกัน ประเภทกจิการ ลักษณะความสัมพนัธ์ ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม ที่ยังไม่เกดิขึน้ 

บริษัท ทกัษิณ ผลิตและจําหน่าย เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท    
คอนกรีต จํากดั (มหาชน) ผลิตภณัฑ์ ในสดัสว่นร้อยละ 10    
(ราคาทนุเดิม 14,182,567 บาท) คอนกรีตอดัแรง มีผู้ ถือหุ้นและกรรมการ    
  บางท่านร่วมกนั 2,064,407 31,848,575 29,784,168 
เงินลงทนุในกิจการอ่ืน :-      
กองทนุเปิดนครหลวงไทยสอง  2,000,000 470,060 (1,529,940) 
ธนาคาร กสิกรไทย จํากดั (มหาชน)  457,000 4,055,875 3,598,875 

รวม   2,457,000 4,525,935 2,068,935 

รวมเงนิลงทุนเผ่ือขาย   4,521,407 36,374,510 31,853,103 
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บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  

หน่วย : บาท 
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   31 ธันวาคม 2559 

เงนิลงทนุทั่วไป :-      
เงินลงทนุในกิจการอ่ืน :- ประเภทกิจการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ราคาตามบญัชี มลูคา่สทุธิ คา่เผ่ือการด้อยค่า 

บริษัท แสงสยามอินดสัเตรียล  ผลิตและจําหน่าย -    
จํากดั เสาเข็มคอนกรีต     
 อดัแรง  14,253,991 994,838 (13,259,153) 
* บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอ ผลิตและจําหน่าย -    
เรชัน่ จํากดั (มหาชน) แผงวงจร     
(เดิมช่ือ บริษัท เซอร์คิทอีเลค อิเลก็ทรอนิกส์     
โทรนิคส์ อินดสัตรีส์ จํากดั (หมายเหต ุ6)     
(มหาชน)) (หมายเหต ุ6)      
(ราคาทนุ 842,570 บาท)   155,033  - (155,033) 

รวมเงนิลงทุนทั่วไป   14,409,024 994,838 (13,414,186) 

เงนิลงทนุระยะยาวอ่ืน - สุทธิ  18,930,431 37,369,348  

 
    31 ธันวาคม 2558 
หลักทรัพย์เผ่ือขาย :-     กาํไร/(ขาดทนุ) 
กจิการที่เก่ียวข้องกัน ประเภทกจิการ ลักษณะความสัมพนัธ์ ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม ที่ยังไม่เกดิขึน้ 

บริษัท ทกัษิณ ผลิตและจําหน่าย เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท    
คอนกรีต จํากดั (มหาชน) ผลิตภณัฑ์ ในสดัสว่นร้อยละ 10    
(ราคาทนุเดิม 14,182,567 บาท) คอนกรีตอดัแรง มีผู้ ถือหุ้นและกรรมการ    
  บางท่านร่วมกนั 2,064,407 28,823,850 26,759,443 
เงินลงทนุในกิจการอ่ืน :-      
กองทนุเปิดนครหลวงไทยสอง  2,000,000 409,800 (1,590,200) 
ธนาคาร กสิกรไทย จํากดั (มหาชน)  457,000 3,438,925 2,981,925 

รวม   2,457,000 3,848,725 1,391,725 

รวมเงนิลงทุนเผ่ือขาย   4,521,407 32,672,575 28,151,168 
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บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  

หน่วย : บาท 
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เงนิลงทนุทั่วไป :-      
เงินลงทนุในกิจการอ่ืน :- ประเภทกิจการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ราคาตามบญัชี มลูคา่สทุธิ คา่เผ่ือการด้อยค่า 

บริษัท แสงสยามอินดสัเตรียล  ผลิตและจําหน่าย -    
จํากดั เสาเข็มคอนกรีต     
 อดัแรง  14,253,991 979,855 (13,274,136) 
* บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอ ผลิตและจําหน่าย -    
เรชัน่ จํากดั (มหาชน) แผงวงจร     
(เดิมช่ือ บริษัท เซอร์คิทอีเลค อิเลก็ทรอนิกส์     
โทรนิคส์ อินดสัตรีส์ จํากดั (หมายเหต ุ6)     
(มหาชน)) (หมายเหต ุ6)      
(ราคาทนุ 842,570 บาท)  155,033  - (155,033) 

รวมเงนิลงทุนทั่วไป   14,409,024 979,855 (13,429,169) 

เงนิลงทนุระยะยาวอ่ืน - สุทธิ  18,930,431 33,652,430  
 

* ในเดือนกรกฎาคม 2549 สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ได้ตัง้ข้อกลา่วหาผู้บริหาร
ของ บริษัท เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) ว่าได้กระทําการท่ีอาจเข้าข่ายเป็นการปฏิบตัิฝ่าฝืน
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ดงันัน้ บริษัทฯจงึโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทนุดงักลา่ว
จากหลกัทรัพย์เผ่ือขายระยะยาวไปเป็นเงินลงทนุทัว่ไประยะยาวเน่ืองจากมีความเส่ียงท่ีเงินลงทนุดงักล่าวอาจถกู
เพิกถอนจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ปรับกลบับญัชีทกุบญัชีท่ีเก่ียวข้อง และตัง้ค่า
เผ่ือการด้อยคา่ทัง้จํานวนในไตรมาสท่ี 2 ปี 2549 

การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขายประเภทหุ้ นทุนถูกจัดลําดับชัน้การวัดมูลค่า
ยุติธรรม อยู่ในระดับท่ี 1 คํานวณโดยราคาเสนอซือ้ล่าสุด ณ สิน้วันทําการสุดท้ายของปีของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเงินลงทนุในกองทนุรวมถกูจดัลําดบัชัน้การวดัมลูคา่ยตุิธรรม อยู่ในระดบัท่ี 
2 คํานวณจากมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิท่ีประกาศจากบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ณ วนัท่ีวดัคา่เงินลงทนุ 

สําหรับหุ้นสามญับริษัท แสงสยามอินดสัเตรียล จํากดั จํานวน 14.25 ล้านบาท เป็นเงินลงทนุจากการรับ
ชําระหนีจ้ากลกูหนีซ้ึ่งคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 3 ของทนุท่ีออกและชําระแล้ว บริษัทฯ วดัมลูค่าโดยพิจารณา
จากงบการเงินล่าสดุท่ีผ่านการตรวจสอบแล้ว โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ ได้ตัง้ค่า
เผ่ือการด้อยค่าเป็นจํานวนรวม 13.26 ล้านบาท และ 13.27 ล้านบาท ตามลําดบั โดยได้บนัทึกปรับกลบั
บญัชีคา่เผ่ือการด้อยคา่ของสนิทรัพย์จํานวน 0.01 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2559 และบันทึกค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์จํานวน 0.22 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
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13. เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการที่เก่ียวข้องกัน - สุทธิ 

เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - สทุธิ ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงันี ้:- 

เงนิให้กู้ยืม ประเภทกจิการ 
ลักษณะ

ความสัมพนัธ์ 2559 2558 

บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จํากดั เหมืองแร่ถ่านหิน มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 380,790,078 380,790,078 
บริษัท เซน็จร่ีูอิเลคโทรนิคส์ ประกอบแผงวงจร    
 แอนด์ ซิสเตม็ส์ จํากดั อิเลก็ทรอนิกส์ มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 312,490,055 312,490,055 

 รวมเงนิให้กู้ยืม   693,280,133 693,280,133 

ดอกเบีย้ค้างรับ     

บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จํากดั   556,309,654 460,885,848 
บริษัท เซน็จร่ีูอิเลคโทรนิคส์ แอนด์ ซิสเตม็ จํากดั  297,420,777 297,420,777 

 รวมดอกเบีย้ค้างรับ   853,730,431 758,306,625 

รวมเงนิให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับ  1,547,010,564 1,451,586,758 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู   (1,546,910,564) (1,451,486,758) 

สุทธิ   100,000 100,000 

เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัมีข้อมลูท่ีสําคญัพอสรุปได้ดงันี ้:- 
13.1 เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จํากดั เป็นเงินให้กู้ ยืมเพ่ือใช้ลงทนุในโครงการสํารวจแหล่ง

ลิกไนท์ เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าขาย โดยเงินกู้ ยืมดังกล่าวมีหลักประกันเป็น
สมัปทานท่ีบริษัท ไทยลาวลกิไนท์ จํากดั ได้รับจากรัฐบาลลาวในการทําเหมืองแร่ลกิไนท์ในประเทศลาว 

 อย่างไรก็ตาม ในเดือนธันวาคม 2549 รัฐบาลลาวได้ทําสัญญามอบสิทธิในการเข้าศึกษาและพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าและเหมืองแร่ลิกไนท์ในโครงการดงักล่าวให้กับบริษัทผู้ลงทนุไทยรายอ่ืน ซึ่งเหตกุารณ์
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิทธิในการครอบครองสัมปทานการทําเหมืองแร่และโรงไฟฟ้าของบริษัท          
ไทยลาวลกิไนท์ จํากดั 

 ในเดือนกรกฎาคม 2550 บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จํากัด ได้ย่ืนฟ้องคดีแพ่งต่อบริษัทไทยดังกล่าวเพ่ือ
เรียกร้องค่าเสียหายจํานวน 63,500 ล้านบาท ในข้อหาละเมิดและใช้สิทธิไม่สุจริตจนทําให้รัฐบาลลาว
ยกเลกิสมัปทานการทําเหมืองแร่และโรงไฟฟ้าของบริษัท ไทยลาวลกิไนท์ จํากดั 

 ณ วันท่ี 23 ธันวาคม 2553 บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จํากัด ได้ย่ืนคําร้องขอฟืน้ฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย
กลาง ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2554 ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสัง่ฟืน้ฟูกิจการและแต่งตัง้ บริษัท 
ไทยลาวลกิไนท์ จํากดั เป็นผู้ ทําแผนการฟืน้ฟ ูซึง่บริษัทฯ ได้ดําเนินการขอรับชําระหนีต้อ่เจ้าพนกังานพิทกัษ์
ทรัพย์ ซึง่เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2555 ท่ีประชมุเจ้าหนีข้องบริษัท ไทยลาวลกิไนท์ จํากดั ได้มีมตยิอมรับแผน
ฟืน้ฟกิูจการ และศาลล้มละลายกลางได้มีคําสัง่เห็นชอบด้วยแผนเม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2555 โดยแผนฟืน้ฟู
กําหนดให้บริษัทฯ ได้รับชําระหนีเ้ป็นเงิน 18.41 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 36 เดือน นับแต่วนัท่ีศาลมี
คําสัง่เห็นชอบด้วยแผนโดยไม่มีดอกเบีย้  
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 ในวนัท่ี 20 กันยายน 2555 ศาลแพ่งได้มีคําพิพากษาให้จําเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บริษัท ไทยลาวลิก
ไนท์ จํากดั และพวกเป็นเงิน 4,000 ล้านบาท และค่าขาดผลประโยชน์เป็นเงินรายปี ปี 2558 - 2570 ปีละ 
860 ล้านบาท และปี 2571 - 2582 ปีละ 1,380 ล้านบาท อย่างไรก็ดีในวนัท่ี 9 กนัยายน 2557 ศาลอทุธรณ์
มีคําพิพากษายกฟ้องมีผลให้จําเลยไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ ปัจจุบันบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ 
จํากดั และพวกได้ดําเนินการย่ืนฏีกาในวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2557 และอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล 
ในเดือนมีนาคม 2556 บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จํากัด ในฐานะผู้บริหารแผน ไม่สามารถปฏิบตัิตามแผนใน
การชําระหนีง้วดแรกจึงได้ย่ืนคําร้องขอแก้ไขแผน โดยแผนท่ีแก้ไขกําหนดให้บริษัทฯ ได้รับชําระหนีเ้ป็นเงิน 
30.56 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 84 เดือน และเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2556 ท่ีประชมุเจ้าหนีข้องบริษัท ไทย
ลาวลิกไนท์ จํากัด ได้มีมติเห็นชอบกบัข้อเสนอแก้ไขแผน และศาลล้มละลายกลางได้มีคําสัง่เห็นชอบด้วย
แผนท่ีมีการแก้ไขเม่ือวนัท่ี 13 สงิหาคม 2556  
จนถึงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับชําระหนีต้ามแผนแล้วเป็นเงินรวมกนัทัง้สิน้ 2.71 ล้านบาท 

 อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากภายหลงัศาลมีคําสัง่เห็นชอบด้วยแผนมีเจ้าหนีบ้างรายย่ืนอทุธรณ์คดัค้านคําสัง่ และ
เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 ศาลฎีกาได้มีคําพิพากษากลับเป็นว่า มีคําสัง่ไม่เห็นชอบด้วยแผนและมี
คําสัง่ให้ยกเลกิคําสัง่ให้ฟืน้ฟกิูจการของบริษัท ไทยลาวลกิไนท์ จํากดั 
ในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จํากดั จึงได้ย่ืนคําร้องขอฟืน้ฟูกิจการตอ่ศาลล้มละลาย
กลางอีกครัง้ ศาลมีคําสัง่รับคําร้องและนดัไตส่วนคําร้อง โดยนดัฟังคําสัง่ในวนัท่ี 7 มีนาคม 2560 
อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ ยงัไม่ได้บนัทกึกลบับญัชีคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูสําหรับเงินให้กู้ ยืมทัง้จํานวน เน่ืองจากยงั
มีความไม่แน่นอนเก่ียวกับความสามารถในการชําระหนี ้และความสําเร็จของแผนฯ จึงบนัทึกกลบัรายการ
เฉพาะในสว่นท่ีได้รับชําระหนีต้ามท่ีกลา่วข้างต้น 

13.2 เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บริษัท เซ็นจูร่ีอิเลคโทรนิคส์ แอนด์ ซิสเต็มส์ จํากัด เป็นเงินให้กู้ ยืมโดยไม่มี
หลกัทรัพย์คํา้ประกนัเพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการประกอบธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอีเล็กโทร
นิกส์ (Printed Circuit Board Assembly) 
เม่ือวนัท่ี 30 กันยายน 2546 ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสัง่ให้พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาดกับบริษัทดงักล่าว ซึ่ง
บริษัทฯ ได้ดําเนินการย่ืนคําขอเฉล่ียหนีต้อ่เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ (ถ้ามี) 

13.3 เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัทัง้สองราย (ตามหมายเหต ุ13.1 ถึง 13.2) เป็นหนีท่ี้ค้างมานาน บริษัทฯ 
คดิดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้ท่ีบริษัทฯ กู้ ยืมจากสถาบนัการเงินบวกร้อยละ 0.50 ตอ่ปี 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ บนัทกึดอกเบีย้ค้างรับของเงินให้กู้ ยืมแก่บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จํากดั 
จนถึงวนัท่ีศาลมีคําสัง่เห็นชอบด้วยแผน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559 ศาลฎีกาได้
มีคําพิพากษากลบัเป็นว่า มีคําสัง่ไม่เห็นชอบด้วยแผนและมีคําสัง่ให้ยกเลิกคําสัง่ให้ฟืน้ฟูกิจการของบริษัท 
ไทยลาวลกิไนท์ จํากดั งบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 จึงบนัทกึดอกเบีย้ค้าง
รับของเงินให้กู้ ยืมแก่บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จํากดั จนถึงวนัท่ีในงบการเงินจํานวน 95.42 ล้านบาท และ
บนัทกึคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเตม็จํานวน 

 ส่วนเงินให้กู้ ยืมแก่บริษัท เซ็นจร่ีูอิเลคโทรนิคส์ แอนด์ ซิสเต็มส์ จํากดั บริษัทฯ บนัทึกดอกเบีย้ค้างรับจนถึง
วนัท่ีศาลมีคําสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ 
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เน่ืองจากยังมีความไม่แน่นอนท่ีบริษัทฯ จะได้รับชําระหนีด้งักล่าว บริษัทฯ ได้ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ
สําหรับเงินให้กู้และดอกเบีย้ค้างรับไว้ทัง้จํานวนแล้ว แตใ่ห้คงยอดเงินกู้ ยืมคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน
อยูจํ่านวน 100,000 บาท 

13.4 นอกจากนี ้ทางบริษัทฯ ได้ทําการประเมินสถานการณ์ในปัจจบุนัและพบว่ามีความเป็นไปได้น้อยท่ีบริษัทฯ 
จะได้รับชําระหนีคื้นจากเงินให้กู้ ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันดงักล่าว และหากบริษัทฯ ใช้สิทธิดําเนินคดี
ฟ้องร้องจะทําให้ต้องเสียคา่ใช้จ่ายสงูและใช้ระยะเวลานาน ดงันัน้เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2551 ท่ีประชมุ
คณะกรรมการได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ โอนขายสิทธิเรียกร้องในมูลหนีเ้งินให้กู้ ยืมแก่บริษัท 
ไทยลาวลกิไนท์ จํากดั ด้วยวิธีการเสนอขายหรือประมลูขายทอดตลาด  

 ณ วนัท่ีในรายงาน เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บริษัท ไทยลาวลกิไนท์ จํากดั ยงัมิได้ดําเนินการโอนขายแตอ่ยา่งใด 

14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงันี ้:- 

 

ท่ีดนิ 

อาคาร สว่น
ปรับปรุงอาคาร 

และสิง่ก่อสร้างอ่ืน รวม 

ที่ดนิ อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (โรงงานเดมิ) (ดหูมายเหต ุ14.1) 
ราคาทนุ :-    

31 ธนัวาคม 2558 5,059,164 52,186,514 57,245,678 

31 ธนัวาคม 2559 5,059,164 52,186,514 57,245,678 

ค่าเส่ือมราคาสะสม :-    

31 ธนัวาคม 2558 - 23,514,155 23,514,155 

31 ธนัวาคม 2559 - 23,514,155 23,514,155 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ :-    

31 ธนัวาคม 2558 - 14,372,359 14,372,359 

31 ธนัวาคม 2559 - 14,372,359 14,372,359 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-    

31 ธนัวาคม 2559 5,059,164 14,300,000 19,359,164 

31 ธนัวาคม 2558 5,059,164 14,300,000 19,359,164 
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สินทรัพย์จากการรับชาํระจากลูกหนี ้(ดหูมายเหต ุ14.2)   
ราคาทนุ :-    

31 ธนัวาคม 2558 19,493,766 6,773,525 26,267,291 

31 ธนัวาคม 2559 19,493,766 6,773,525 26,267,291 

ค่าเส่ือมราคาสะสม :-    
1 มกราคม 2558 - 1,863,386 1,863,386 

คา่เส่ือมราคาสําหรับปี - 161,328 161,328 

31 ธนัวาคม 2558 - 2,024,714 2,024,714 

คา่เส่ือมราคาสําหรับปี - 161,328 161,328 

31 ธนัวาคม 2559 - 2,186,042 2,186,042 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์    

31 ธนัวาคม 2558 7,159,760 - 7,159,760 

กลบัรายการคา่เผ่ือการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ (257,253) - (257,253) 

31 ธนัวาคม 2559 6,902,507 - 6,902,507 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-    

31 ธนัวาคม 2559 12,591,259 4,587,483 17,178,742 

31 ธนัวาคม 2558 12,334,006 4,748,811 17,082,817 
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ที่ดนิรอการพฒันารับโอนจากบริษัทที่เก่ียวข้องกัน (ดหูมายเหต ุ14.3 และ 14.4)  
ราคาทนุ :-    

31 ธนัวาคม 2558 68,625,020 - 68,625,020 

31 ธนัวาคม 2559 68,625,020 - 68,625,020 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ :-    

31 ธนัวาคม 2558 53,625,020 - 53,625,020 

31 ธนัวาคม 2559 53,625,020 - 53,625,020 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-    

31 ธนัวาคม 2559 15,000,000 - 15,000,000 

31 ธนัวาคม 2558 15,000,000 - 15,000,000 

มูลค่าสุทธิตามบัญชีรวม :-    

31 ธนัวาคม 2559 32,650,423 18,887,483 51,537,906 

31 ธนัวาคม 2558 32,393,170 19,048,811 51,441,981 

มูลค่ายุตธิรรม :-    

31 ธนัวาคม 2559   106,104,178 

31 ธนัวาคม 2558   106,200,683 

14.1 บริษัทฯ จดจํานองท่ีดิน และอาคารของโรงงานในเขตอุตสาหกรรมนวนคร (โรงงานเดิม) เพ่ือเป็น
หลกัประกนัวงเงินสนิเช่ือจากธนาคารเพื่อออกหนงัสือคํา้ประกนั วงเงินสนิเช่ือทรัสต์รีซีท และวงเงินเลตเตอร์
ออฟเครดติ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ ได้ทําการทบทวนการด้อยค่าของท่ีดินและอาคาร ในเขต
อตุสาหกรรมนวนคร (โรงงานเดิม) ซึง่มีราคาทนุรวมทัง้สิน้ 57.25 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เปรียบเทียบราคา
ทนุกับการวดัมูลค่ายุติธรรม (มูลค่ายตุิธรรมในระดบัท่ี 2 ใช้ราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งใช้
เทคนิควิธีราคาตลาด สําหรับท่ีดิน และวิธีต้นทุนทดแทนสําหรับอาคารในการประเมินมูลค่ายุติธรรม) 
แล้วแตอ่ย่างใดจะตํ่ากว่า ดงันัน้ บริษัทฯ ไม่ได้ตัง้คา่เผ่ือการด้อยคา่ของท่ีดินมลูคา่ราคาทนุ 5.06 ล้านบาท 
เน่ืองจากราคาตามบัญชีต่ํากว่าการวัดมูลค่ายุติธรรม ส่วนอาคารซึ่งมีราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม
คงเหลือจํานวน 28.67 ล้านบาท บริษัทฯ ได้พิจารณาตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่าเป็นจํานวนทัง้สิน้ 14.37 ล้าน
บาท โดยได้บนัทึกปรับกลบับญัชีค่าเผ่ือการด้อยค่าของอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 0.03 ล้านบาท ในงบกําไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
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14.2 สินทรัพย์จากการรับชําระหนีจ้ากลกูหนีซ้ึ่งเป็นอสงัหาริมทรัพย์มีราคาทนุรวม 26.27 ล้านบาท บริษัทฯ ตัง้
ค่าเผ่ือการด้อยค่าโดยเปรียบเทียบราคาทนุกับการวดัมลูค่ายตุิธรรม (มลูค่ายตุิธรรมในระดบัท่ี 2 ใช้ราคา
ประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งใช้เทคนิควิธีราคาตลาด หรือราคาประเมินกรมท่ีดินหรือการประมาณ
มูลค่าสินทรัพย์ท่ีคาดว่าจะได้รับคืน) แล้วแต่ราคาใดท่ีจะตํ่ากว่าซึ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ            
2558 บริษัทฯ ได้บนัทกึคา่เผ่ือการด้อยค่าของอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวไว้จํานวน 6.90 ล้านบาท และ 7.16 
ล้านบาท ตามลําดับ โดยได้ปรับกลับบัญชีค่าเผ่ือการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จํานวน 0.26 ล้านบาท และ 0.30 ล้านบาท
ตามลําดบั อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มิได้บนัทึกส่วนเกินจากการตีราคาของท่ีดินบางแปลงท่ีมีการวดัมลูค่า
ยตุธิรรม สงูกวา่ราคาตามบญัชี 

14.3 ท่ีดนิรอการพฒันาราคาทนุจํานวน 44.53 ล้านบาท เป็นท่ีดินรับโอนจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัและติดจํานอง
เป็นหลกัประกนัหนีข้องบริษัทท่ีมีกบัเจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ดําเนินการไถ่ถอนคืน
เสร็จสิน้แล้ว 
บริษัทฯ ยงัไม่ได้มีการพฒันาท่ีดินดงักลา่ว อย่างไรก็ตามท่ีดินดงักลา่วได้รับการประเมินราคาโดยผู้ประเมิน
อิสระตามรายงานลงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นการวดัมลูค่ายตุิธรรมในระดบัท่ี 2 ซึ่งใช้เทคนิควิธีราคา
ตลาดในการประเมินมลูค่ายุติธรรม เป็นจํานวนเงิน 15 ล้านบาท ดงันัน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 
2558 บริษัทฯ จึงบนัทึกค่าเผ่ือการด้อยค่าของอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวไว้จํานวน 29.53 ล้านบาท โดยได้
บันทึกปรับกลับบัญชีค่าเผ่ือการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์จํานวน 1.12 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

14.4 ท่ีดินรอการพฒันารับโอนจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั มีราคาทนุจํานวน 24.10 ล้านบาท โดยท่ีดินดงักลา่วติด
จํานองเป็นหลกัประกนัหนีข้องบริษัท ไทยลาวลกิไนท์ จํากดั และราคาประเมินท่ีดนิดงักลา่วของกรมท่ีดินใน
ระหว่างปี 2548 เป็นจํานวนเงิน 9.59  ล้านบาท (วดัมลูค่ายตุิธรรมในระดบัท่ี 2 โดยใช้ราคาประเมินกรม
ท่ีดิน) ดงันัน้ บริษัทฯ ได้ตัง้คา่เผ่ือการด้อยคา่จํานวน 14.51 ล้านบาท (ปี 2559 ราคาประเมินของกรมท่ีดิน
เท่ากบั 10.46 ล้านบาท) และ เน่ืองจากบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จํากดั มีสถานะหนีส้ินล้นพ้นตวั บริษัทฯ ได้
ตัง้คา่เผ่ือการลดมลูคา่ทัง้จํานวนสําหรับท่ีดนิท่ีใช้เป็นหลกัประกนัดงักลา่ว 
บริษัทฯ มีโครงการจะใช้สนิทรัพย์ดงักลา่วโดยเสนอให้เช่าสําหรับสนิทรัพย์ท่ีตดิจํานอง และเสนอขายหรือให้
เช่าสําหรับสนิทรัพย์ท่ีไม่ตดิจํานอง อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัไม่สามารถขายหรือหาผู้ เช่าได้ 
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15. อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ   
 

อาคาร และ
สว่นปรับปรุง

อาคาร 
เคร่ืองจกัร

และ อปุกรณ์ 

เคร่ือง
ตกแตง่
อปุกรณ์ 

และเคร่ืองใช้
สํานกังาน ยานพาหนะ 

เคร่ืองจกัร
และอาคาร

ระหวา่งติดตัง้ รวม 

ราคาทุน :-       

1 มกราคม 2558 154,732,319 684,102,708 29,097,283 30,108,560 3,304,450 901,345,320 

ซือ้เพ่ิม/โอนเข้า - 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) 

31 ธนัวาคม 2558 154,732,319 707,173,968 31,074,605 29,655,526 22,004,307 944,640,725 

ซือ้เพ่ิม/โอนเข้า 340,000 20,826,710 2,662,209 - 143,494,311 167,323,230 

จําหน่าย/โอนออก - (1,130,773) (279,636) (2,181,350) (18,184,992) (21,776,751) 

31 ธนัวาคม 2559 155,072,319 726,869,905 33,457,178 27,474,176 147,313,626 1,090,187,204 

ค่าเส่ือมราคาสะสม :-       

1 มกราคม 2558 114,412,748 645,312,159 22,283,235 27,994,665 - 810,002,807 

คา่เสื่อมราคาสําหรับปี 3,753,556 9,008,405 2,378,355 1,057,853 - 16,198,169 

คา่เสื่อมราคาสะสมลดลง - (280,808) (1,259,168) (1,671,055) - (3,211,031) 

31 ธนัวาคม 2558 118,166,304 654,039,756 23,402,422 27,381,463 - 822,989,945 

คา่เสื่อมราคาสําหรับปี 3,262,972 13,621,818 2,370,519 855,186 - 20,110,495 

คา่เสื่อมราคาสะสมลดลง - (1,130,598) (279,611) (2,181,349) - (3,591,558) 

31 ธนัวาคม 2559 121,429,276 666,530,976 25,493,330 26,055,300 - 839,508,882 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี       

31 ธนัวาคม 2559 33,643,043 60,338,929 7,963,848 1,418,876 147,313,626 250,678,322 

31 ธนัวาคม 2558 36,566,015 53,134,212 7,672,183 2,274,063 22,004,307 121,650,780 

คา่เส่ือมราคาสําหรับปีแสดงรวมอยูใ่น :- 
 2559 2558 

ต้นทนุการผลติ 19,120,557 15,116,359 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 989,938 1,081,810 

รวม 20,110,495 16,198,169 

อาคารโรงงานและสํานกังานบางสว่นได้ปลกูสร้างลงบนท่ีดนิเช่า (หมายเหต ุ16) 
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บริษัทฯ ได้นําอาคารโรงงานสํานกังาน และเคร่ืองจกัรบางส่วนใช้เป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือต่อธนาคาร
เพ่ือออกหนังสือคํา้ประกัน วงเงินสินเช่ือทรัสต์รีซีท และวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต เพ่ือการดําเนินงาน
ตามปกตขิองบริษัทฯ 

16 สิทธิการเช่าที่ดนิ - สุทธิ 

สทิธิการเช่าท่ีดนิ - สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดงันี ้:- 
         2559 2558 

สิทธิการเช่าที่ดนิ - ราคาทนุ 21,000,000 21,000,000 
หกั คา่ตดัจําหน่ายสะสม (17,939,890) (17,064,890) 
สุทธิ 3,060,110 3,935,110 

คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปีแสดงรวมอยูใ่นต้นทนุการผลติ 875,000 875,000 

สิทธิการเช่าท่ีดินตามสญัญาเช่าท่ีดินมีไว้เพ่ือการก่อสร้างโรงงานและสํานกังาน (หมายเหต ุ15) สิทธิการ
เช่าท่ีดนิดงักลา่วมีระยะเวลา 24 ปี เร่ิมตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม 2538 โดยมีคา่เช่าเร่ิมแรกปีละประมาณ 1.55 
ล้านบาท และสามารถเพิ่มคา่เช่าได้ทกุ ๆ ระยะเวลาสิบปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเช่าในขณะนัน้ 
(หมายเหต ุ30.3) ปัจจบุนับริษัทฯ จ่ายคา่เช่าปีละ 1.87 ล้านบาท 
บริษัทฯ ใช้สิทธิการเช่าท่ีดินดงักล่าวเป็นหลกัประกันวงเงินสินเช่ือต่อธนาคารเพื่อออกหนังสือคํา้ประกัน
วงเงินสนิเช่ือทรัสต์รีซีท และ วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดติ เพ่ือการดําเนินงานตามปกตขิองบริษัทฯ 

17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงันี ้:- 

  2559 2558 

เจ้าหนีก้ารค้า 21,887,590 19,439,703 
เจ้าหนีอ่ื้น :-   
 คา่ใช้จ่ายค้างจา่ย 12,387,925 15,797,633 
 เงินรับลว่งหน้าคา่สนิค้า 6,466,577 3,006,323 
รวมเจ้าหนีอ่ื้น 18,854,502 18,803,956 
รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 40,742,092 38,243,659 
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18. ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์พนักงาน 

 รายการเปล่ียนแปลงของประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558  
ประกอบด้วย :-  
         2559 2558 

ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์พนักงาน - ต้นปี 47,759,675 43,387,505 
ต้นทนุบริการปัจจบุนั 2,938,726 2,771,182 
ต้นทนุดอกเบีย้ 1,762,324 1,600,988 
ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์พนักงาน - ปลายปี 52,460,725 47,759,675 

ข้อสมมตฐิานจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial technique) มีดงันี ้:- 
 2559 2558 

อตัราคดิลด 3.69% 3.69% 
อตัราการขึน้เงินเดือน 2% - 7% 2% - 7% 
อตัราการลาออก 0% - 16% 0% - 16% 
เกษียณอาย ุ 60 ปี 60 ปี 

19. ภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี 
ภาษีเงินได้รอตดับญัชีสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดงันี ้
 2559 2558
   
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี :-  
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 740,387 (1,658,369) 

ภาษีเงินได้งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 740,387 (1,658,369) 
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รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคณูของกําไรทางบญัชีกับอัตราภาษีท่ีใช้
สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดงันี ้

  2559 2558 
    

กําไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล  69,012,612 60,282,223 
อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล  20% 20% 
กําไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคลคณูอตัราภาษี  13,802,522 12,056,445 
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ :-    
คา่ใช้จ่ายต้องห้าม  3,383 44,641 
คา่ใช้จ่ายท่ีมีสทิธิหกัได้เพิ่มขึน้  (485,518) (253,260) 
รายได้ท่ีได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้  (302,960) (205,805) 
ผลกระทบจากการไมไ่ด้ตัง้สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี :-  
ผลขาดทนุสทุธิท่ีมีสทิธินํามาหกัตามกฎหมาย  - - 
อ่ืนๆ  4,837,475 4,859,802 

รวม  4,052,380 4,445,378 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้  17,854,902 16,501,823 
เงินเพิ่ม  - 1,732,691 
รวมคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยูใ่นงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

(คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้และเงินเพิ่มสําหรับงวดก่อนปี 2559 
แสดงรวมในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จปี 2559) 

 

36,089,416 - 

สว่นประกอบของหนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 
2559 2558 

 
กําไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการปรับมลูคา่เงินลงทนุระยะยาว 3,778,475 3,038,088 

ภาษีเงินได้นิติบคุคลของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คํานวณจากกําไรทางบญัชี 
ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอ่ืนบางรายการท่ีได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือเป็นรายจ่ายท่ีต้องห้ามใน
การคํานวณภาษีเงินได้ 
บริษัทฯ คํานวณภาษีเงินได้นิตบิคุคลในอตัราร้อยละ 20 ของกําไรทางภาษี 
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อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากในการคํานวณภาษีเงินได้ในรอบระยะเวลาบญัชีปี 2555 บริษัทฯ ได้ใช้สทิธิจําหน่าย
หนีส้ญูจากบญัชีลกูหนีใ้นส่วนท่ีได้รับการปลดหนีต้ามแผนฟืน้ฟูกิจการ และถือเป็นรายจ่ายสําหรับลกูหนี ้
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่ บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จํากัด ไปแล้ว การท่ีศาลฎีกามีคําพิพากษากลบัเป็นว่ามี
คําสัง่ไม่เห็นชอบด้วยแผนและมีคําสัง่ยกเลกิคําสัง่ให้ฟืน้ฟกิูจการของ  บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จํากดั (หมาย
เหตุ 13.1) จึงส่งผลกระทบต่อการปฎิบัติทางภาษีตัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชีปี 2555 บริษัทฯ จึงคํานวณ
ภาษีใหม่ โดยได้สละสิทธ์ิในการตดัหนีส้ญูในปี 2555 และปรับปรุงการคํานวณภาษีตัง้แต่รอบระยะเวลา
บญัชีปี 2555 สง่ผลให้บริษัทฯ มีภาระภาษีสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 17.86 ล้านบาท 
และรอบระยะเวลาบัญชีก่อนปี 2559 อีกจํานวน 18.23 ล้านบาท รวมทัง้สิน้จํานวน 36.09 ล้านบาท   
บริษัทฯ บันทึกรายการดังกล่าวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ทัง้
จํานวน 

20. สาํรองตามกฎหมาย 

ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจดัสรรกําไร
สทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอด
ขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน สํารอง
นีจ้ะนําไปจดัสรรเป็นเงินปันผลไม่ได้ 

21. เงนิปันผลจ่าย  

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ได้มีมติอนมุตัิจดัสรรผลกําไรสทุธิจากผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2558 เป็นสํารองตามกฎหมายจํานวน 3.10 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น
จํานวน 27 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท เป็นจํานวนเงิน 29.70 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี    
26 พฤษภาคม 2559 
เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ได้มีมติอนมุตัิจดัสรรผลกําไรสทุธิจากผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2557 เป็นสํารองตามกฎหมายจํานวน 16.50 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือ
หุ้ นจํานวน 27 ล้านหุ้ น ในอัตราหุ้ นละ 1 บาท เป็นจํานวนเงิน 27 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลในวันท่ี       
28 พฤษภาคม 2558 

22. ทุนเรือนหุ้น  

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ได้มีมติอนมุตัิการเปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตรา
ไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) เป็นมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ซึง่ภายหลงัการเปล่ียนแปลงมลูคา่
ท่ีตราไว้ดังกล่าวข้างต้น จะทําให้จํานวนหุ้ นสามัญของบริษัทเพิ่มขึน้จากเดิม 50,000,000 หุ้ น เป็น 
500,000,000 หุ้ น  โดยหุ้ นสามัญท่ีออกและเรียกชําระแล้วเพิ่มขึน้จากเดิม  27,000,000 หุ้ น  เป็น 
270,000,000 หุ้น โดยมีทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้วคงเดิมคือ 500,000,000 บาท และ 270,000,000 
บาท ตามลําดบั 
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23. กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 
 บริษัทฯ ได้จดัตัง้กองทนุสํารองเลีย้งชีพสําหรับพนกังานของบริษัทบนพืน้ฐานความสมคัรใจของพนกังานใน

การเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมและบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 10 ของ
เงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลีย้งชีพนีไ้ด้จดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเลีย้งชีพกับ
กระทรวงการคลงัและจดัการกองทนุโดยผู้จดัการกองทนุท่ีได้รับอนญุาต 

 เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพท่ีบริษัทฯ ได้จ่ายสมทบเข้ากองทุนสํารองเลีย้งชีพฯ และบันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็นจํานวน 8.22 
ล้านบาท และ 7.79 ล้านบาท ตามลําดบั  

24. ค่าตอบแทนกรรมการ 
 ค่าตอบแทนกรรมการนี เ้ ป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้กับกรรมการของบริษัทตามมาตรา  90 ของ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องท่ีจ่ายให้กับ
กรรมการบริหาร  

25. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนผู้บริหารได้รวมค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้แก่ ค่าเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนแก่ประธาน
กรรมการ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้แก่ เงินเดือนและ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย :- 
 2559 2558 
คา่ตอบแทนกรรมการ 2,955,000 2,830,000 
เงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืน  46,953,000 48,367,000 
เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 2,018,400 1,928,400 
รวม 51,926,400 53,125,400 

ค่าตอบแทนผู้บริหารแสดงรวมอยู่ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 
2558 ดงันี ้:- 
 2559 2558 
ต้นทนุการผลิต  15,029,520 15,494,720 
คา่ตอบแทนผู้บริหาร 36,896,880 37,630,680 
รวม 51,926,400 53,125,400 
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26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 รายการคา่ใช้จ่ายตามลกัษณะท่ีสําคญัสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ได้แก่ 

 2559 2558 
เงินเดือนและคา่แรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 149,084,989 135,255,657 
คา่ตอบแทนผู้บริหาร 51,926,400 53,125,400 
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 21,146,823 17,234,497 
คา่ใช้จ่ายในการขนสง่สนิค้า 31,029,314 30,292,459 
วตัถดุบิและวสัดสุิน้เปลืองใช้ไป 994,066,169 1,224,099,190 
การเปล่ียนแปลงในสนิค้าสําเร็จรูปและงานระหวา่งทําลดลง 21,145,882 1,785,292 

27. ส่วนงานดาํเนินงาน 
 บริษัทฯ ดําเนินกิจการในส่วนงานดําเนินงานเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจําหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสงู แบ่งเป็น

ส่วนงานดําเนินงานทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและต่างประเทศ ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน
ดําเนินงานของบริษัทฯ มีดงัตอ่ไปนี ้

 ข้อมลูทางการเงินจําแนกตามส่วนงานดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 
2558 มีดงันี ้ 
 จาํหน่ายในประเทศ จาํหน่ายต่างประเทศ รวม 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

รายได้จากการขาย 1,125,495,750 1,333,864,865 378,381,608 362,173,506 1,503,877,358 1,696,038,371 

ต้นทนุขาย (971,961,082) (1,197,552,729) (329,496,058) (318,676,901) (1,301,457,140) (1,516,229,630) 

กําไรขัน้ต้น 153,534,668 136,312,136 48,885,550 43,496,605 202,420,218 179,808,741 

รายได้อ่ืน     19,219,394 27,602,031 

คา่ใช้จ่ายในการขาย    (69,460,297) (67,730,196) 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร    (44,686,623) (39,014,100) 

คา่ตอบแทนผู้บริหาร    (36,896,880) (37,630,680) 

คา่เผ่ือมลูค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้า  - (2,520,517) 

คา่เผ่ือการด้อยค่า(โอนกลบับญัชีคา่เผ่ือการด้อยคา่)ของเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน  14,983 (219,614) 

โอนกลบับญัชีคา่เผ่ือการด้อยคา่ของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ  257,253 1,611,328 

ต้นทนุทางการเงิน     (1,855,436) (1,624,770) 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้     (36,089,416) - 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี     32,923,196 60,282,223 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558     
อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ    250,678,322 121,650,780 
สินทรัพย์อ่ืน     1,442,009,653 1,523,001,880 

รวมสินทรัพย์     1,692,687,975 1,644,652,660 

รวมหนีส้นิ     149,717,856 107,882,245 
หมายเหต ุ: บริษัทฯ มิได้แสดงสินทรัพย์และหนีส้ินจําแนกตามสว่นงานดําเนินงานทางภมิูศาสตร์เน่ืองจากทางบริษัทฯ ใช้สินทรัพย์และ
หนีส้ินร่วมกนั 

 ข้อมลูลกูค้ารายใหญ่ 
สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ ไม่มีรายได้จากลกูค้ารายใดท่ีมีมลูคา่เท่ากบั
หรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ  

28. การบริหารจัดการทุน 

วตัถปุระสงค์ในการบริหารจดัการทนุของบริษัทฯ คือ เพ่ือดํารงไว้ซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอย่าง
ตอ่เน่ือง เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืน ผู้บริหารได้มี
การกําหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ และมีผล
ประกอบการ และฐานะการเงินท่ีดีและแข็งแกร่งยิ่งขึน้ รวมทัง้การบริหารเงินทนุเพ่ือการดํารงไว้ซึง่โครงสร้าง
ของทนุและต้นทนุทางการเงินของทนุท่ีเหมาะสม 

29. เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107 “การแสดง

รายการและการเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า    
เงินสด เงินลงทนุชัว่คราว ลกูหนีก้ารค้า เงินลงทนุ และเงินให้กู้ ยืมระยะยาว บริษัทฯ มีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง
กบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักลา่ว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงันี ้:- 
 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้   
 ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้นีเ้กิดขึน้จากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในตลาดอนาคต ซึง่จะสง่ผล

กระทบต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีความเส่ียงจากอัตรา
ดอกเบีย้เน่ืองจากมีเงินฝากธนาคาร บริษัทฯ มิได้ใช้ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกนัความเส่ียง
ดงักลา่ว  

 ความเส่ียงด้านราคาสินค้า   
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาสินค้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสด บริษัทฯ จึงมีนโยบายในด้านราคาของสินค้าอย่างระมดัระวงัมีการติดตามและประเมิน
สถานการณ์อยา่งใกล้ชิด ซึง่บริษัทฯ คาดวา่จะไม่ได้รับความเสียหายจากความผนัผวนของราคาสินค้า
เหลา่นัน้เกินกวา่ท่ีได้ตัง้คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลือไว้ในบญัชี 
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 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน  
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศเน่ืองจากบริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้า เจ้าหนี ้
การค้า และเจ้าหนีอ่ื้น เป็นสกลุเงินตา่งประเทศ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ต้องนําเข้าวตัถดุิบจากตา่งประเทศ
เป็นส่วนใหญ่ทําให้บริษัทฯ มีความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราจากระบบ
อตัราแลกเปล่ียนแบบลอยตวั ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้มาตรการป้องกนัความเสี่ยงดงักล่าวด้วยการทยอยทํา
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นครัง้คราวเม่ือมีการสัง่ซือ้หรือคาดว่าจะสัง่ซือ้วตัถดุิบ
จากตา่งประเทศ  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ ไม่มีภาระคงค้างของสญัญาซือ้เงินตราต่างประเทศ
ลว่งหน้า  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ และหนีส้ินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่ง
ไม่ได้รับการป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปล่ียน แสดงได้ดงันี ้
 (หน่วย : ล้าน) 
        2559 2558 

สกลุเงินตราตา่งประเทศ สนิทรัพย์ หนีส้นิ สนิทรัพย์ หนีส้นิ 
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา    0.85 -    0.19 - 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย - - -    0.03 
ยโูร -  0.23 -  0.08 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ   
บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลกูหนีก้ารค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบาย
ในการให้สินเช่ือท่ีระมัดระวัง และมีฐานลูกค้าท่ีหลากหลายโดยมีการติดตามและประเมินสถานะ
การเงินของลกูหนีอ้ย่างใกล้ชิด ซึง่บริษัทฯ คาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายจากการเก็บหนีจ้ากลกูหนี ้
เหลา่นัน้เกินกวา่ท่ีได้ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้ในบญัชี 

 มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ   
เน่ืองจากเงินลงทุนระยะยาวส่วนใหญ่ของบริษัทฯ บนัทึกบัญชีด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งการวัดมูลค่า
ยตุิธรรมแบ่งตามการจดัลําดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรม (หมายเหต ุ12) เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ี
เก่ียวข้องกันมีอัตราดอกเบีย้ปรับขึน้ลงตามอัตราตลาดและสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ินทางการ
เงินอ่ืนส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสัน้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เช่ือว่ามลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์
ทางการเงินและหนีส้นิทางการเงินดงักลา่วไม่แตกตา่งอยา่งเป็นสาระสําคญักบัราคาตามบญัชี 

30. ภาระผูกพันและหนีส้ินที่อาจเกดิขึน้ 

30.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีภาระผกูพนัจากหนงัสือคํา้ประกนัท่ีออกโดยธนาคารเพ่ือ
คํา้ประกนัการปฏิบตังิานตามสญัญา การประมลูงานและคํา้ประกนัการสัง่ซือ้วตัถดุบิจํานวนปริมาณ 36.08 
ล้านบาท และ 66.15 ล้านบาท ตามลําดบั ซึง่คํา้ประกนัโดยเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ (หมายเหต ุ11) 
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30.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตเพ่ือการสั่งซือ้วัตถุดิบและเคร่ืองจักร        
จํานวน 0.23 ล้านยโูร (31 ธนัวาคม 2558 : จํานวน 1.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ 0.13 ล้านยโูร) ซึง่
คํา้ประกนัโดยเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ (หมายเหต ุ11) 

30.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ ได้ทําสญัญาเช่าท่ีดิน ซึง่บริษัทฯ มีภาระผกูพนัท่ีต้องจ่ายคา่
เช่าท่ีดนิดงักลา่วในระยะยาวภายใต้สญัญาการเช่าสนิทรัพย์ดําเนินงาน (หมายเหต ุ16) ดงันี ้:- 

   2559 2558 
ภายใน 1 ปี       1,871,073 1,871,073 
เกินกวา่ 1 ปี แตไ่ม่เกิน 5 ปี 5,301,372 7,172,444 

30.4 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีภาระผกูพนัท่ีจะต้องจ่ายเงินชดเชยการเลิกจ้างพนกังาน
สําหรับโครงการเกษียณก่อนอายกุ่อนกําหนด (Early retirement) ตามท่ีประชมุคณะกรรมการมีมติเป็น เอก
ฉันท์เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2552 และบริษัทฯ ได้มีประกาศแผนของโครงการเกษียณอายกุ่อนกําหนดโดย
สมคัรใจให้พนกังานได้รับทราบในเดือนเดียวกนั  โดยการจ่ายเงินชดเชยดงักลา่วจะเป็นไปตามข้อบงัคบัการ
บริหารงานบุคคลของบริษัทฯ และในส่วนผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีดํารงตําแหน่งในสายงานหลักในวันท่ี
คณะกรรมการมีมติอนุมัติ บริษัทฯ จะจ่ายเงินชดเชยเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งโดยจะคํานวณจากฐานของ
เงินเดือนปัจจบุนัคณูด้วยจํานวนเดือนท่ีเหลือจนถึงวนัครบกําหนดเกษียณอาย ุ

30.5 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีภาระผกูพนัจากการทําสญัญาก่อสร้างอาคารโรงงานตามการลงทนุ
ในสายการผลิตใหม่บางส่วนเพ่ือทดแทนสายการผลิตเดิม จํานวนประมาณ 12.69 ล้านบาท (31 ธันวาคม 
2558 : ไม่มี) 
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บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  

หน่วย : บาท 
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31. การจัดประเภทรายการใหม่ 

บริษัทฯ ได้มีการจดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558
ใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการบัญชีในงบการเงินสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งการจัด
ประเภทรายการใหม่นีไ้ม่มีผลกระทบตอ่กําไรสทุธิหรือสว่นของผู้ ถือหุ้นตามท่ีได้เคยรายงานไว้ ดงันี ้

 ก่อนจดั    หลงัจดั 
 ประเภทใหม ่  จดัประเภทใหม ่  ประเภทใหม ่

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558     
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - สทุธิ  -  51,441,981  51,441,981 
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - สทุธิ 32,672,575  979,855  33,652,430 
สินทรัพย์ที่มิได้ใช้ในการดําเนินงาน - สทุธิ 52,421,836  (52,421,836)   - 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกระแสเงนิสดสาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (เฉพาะในงบกําไรขาดท

เบด็เสร็จ) 38,852,772  161,328  39,014,100 
คา่เผ่ือการด้อยคา่(โอนกลบับญัชีคา่เผ่ือการด้อย

คา่)ของเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน  -  219,164  219,164 
โอนกลบับญัชีคา่เผ่ือการด้อยคา่ของ

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ  -  (1,611,328)  (1,611,328) 
คา่เผ่ือการด้อยคา่ของสินทรัพย์ที่มิได้ใช้ในการ

ดําเนินงาน 219,164  (219,164)   - 
โอนกลบับญัชีคา่เผ่ือการด้อยคา่ของสินทรัพย์ที่มิได้

ใช้ในการดําเนินงาน (1,450,000)  1,450,000   - 
คา่เผ่ือมลูคา่สินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้า  -  2,520,517  2,520,517 
คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสินค้าคงเหลือ 2,252,615  (2,252,615)   - 
คา่เผ่ือสินค้าล้าสมยัและเคลื่อนไหวช้า 267,902  (267,902)   - 
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย  (เฉพาะในงบ

กระแสเงินสด) 17,073,169  161,328  17,234,497 

32. การอนุมัตใิห้ออกงบการเงนิ 

 งบการเงินนีไ้ด้รับการอนมุตัใิห้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2560 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร  
ผู้มีอำานาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุมและเลขานุการบริษัท
1.1 รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

นายสุริย์ บัวคอม
อายุ 72 ปี

ต�าแหน่ง  

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  : 10 กันยายน 2553

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- Directors  Accreditation Program (DAP)

- Directors  Certification Program (DCP)

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�างาน /การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2553-ปัจจุบัน  กรรมการ  บมจ.ควอลิตี้ เฮาส์

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทอ่ืน/กจิการอ่ืน

2553-ปัจจุบัน   กรรมการ  ธนาคาร Zheng Xin Bank  

2556-ปัจจุบัน   อนุกรรมการ คณะกรรมการโทรคมนาคม

และวิทยุกระจายเสียง

2552-ปัจจุบัน   ที่ปรึกษา บริษัท ไวส์ซอฟท์ จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :  ไม่มี

นางกิ่งเทียน บางอ้อ
อายุ 72 ปี

ต�าแหน่ง  

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ :  28 เมษายน 2543

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- Directors  Accreditation Program (DAP)

- Directors  Certification Program (DCP)

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2548-ปัจจุบัน   กรรมการ  บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร

2550-ปัจจุบัน   รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ  บมจ. เงนิทุน 

กรุงเทพธนาทร

2547-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยฟิลม์

อินดัสตรีส์

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทอ่ืน/กจิการอ่ืน

2547-ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค

2547-ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. พิญาณี

2547-ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. บิสแอนด์ฟัน

2547-ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. เทคโนโลยีบรหิารธรุกจิรกัไทย

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. เซลลลูาร์ วช่ัิน  (ไทยแลนด์)

2546-ปัจจบัุน  กรรมการตรวจสอบ บจก. สหกล อิควปิเมนท์

2534-ปัจจุบัน  ที่ปรึกษา บจก. คอม-ลิงค์

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
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นายนรเศรษฐ ไม้เกตุ
อายุ 62 ปี

ต�าแหน่ง  

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  :  30 เมษายน 2546

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

- นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�างาน /การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทอ่ืน/กจิการอ่ืน

2544-ปัจจุบัน ทนายความ บรษัิทท่ีปรกึษากฎหมายยูเนีย่นลอร์  

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายสุวัฒน์ จิตตมัย
อายุ 68 ปี

ต�าแหน่ง  

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 10 พฤษภาคม 2528

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล  

LAMAR UNIVERSITY

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   

:  ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน

2558-ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์

2531-2558  ผู้จัดการทั่วไป บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.05%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :  ไม่มี

นายฉัตรชัย  ศิริวัฒนา
อายุ 73 ปี

ต�าแหน่ง  

กรรมการ

เลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  :  25 เมษายน  2537

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ EMPORIA STATE   

UNIVERSITY, USA

ประสบการณ์การท�างาน / การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น  :  ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทอ่ืน/กจิการอ่ืน 

2554-ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. แอปริคอท แมเนจเม้นท์

2548-ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. ไทยลาวลิกไนท์

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.33%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :  ไม่มี
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นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
อายุ 40 ปี

ต�าแหน่ง  

กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  :  14 มิถุนายน  2550

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

- ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบันบัณฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร์

ประสบการณ์การท�างาน /การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น  :  ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทอ่ืน/กจิการอ่ืน 

2558-ปัจจุบัน  กรรมการผู ้จัดการ Mosh Company  

Limited 

2553-ปัจจุบัน  กรรมการผูจ้ดัการ Meanmoremind Co., Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :  ไม่มี

นายพันธุม พันธุมจินดา
อายุ 62 ปี

ต�าแหน่ง  

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  : 14 มิถุนายน  2550

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

:  ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน

2547-2557  หุ้นส่วนผูจ้ดัการ ห้างหุ้นส่วนจ�ากดั ที.ไอ.เอช.  

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายเอกมินทร์ งานทวี
อายุ 35 ปี

ต�าแหน่ง  

กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  :  14 มิถุนายน  2550

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

- ปริญญาตรี  สาขาการเงิน มหาวิทยาลยั ซเีอตเติล , USA

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

2551-ปัจจุบัน  กรรมการ บมจ. ทักษิณคอนกรีต

2550-2558  กรรมการ บมจ. เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์  

อินดัสตรีส์

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทอืน่/กจิการอ่ืน 

2554-ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. แอปริคอท แมเนจเม้นท์

2549-ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. ไทยลาวลิกไนท์

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.11%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

: ลูกพี่ลูกน้อง นายสรรัฐ งานทวี
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นายสรรัฐ งานทวี
อายุ 30 ปี

ต�าแหน่ง  

กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  :  21 สิงหาคม  2557

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

:  ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น 

2554-ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. งานทวีพี่น้อง

ประสบการณ์การท�างาน

2554-2558  กรรมการ บมจ. เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์  

อินดัสตรีส์

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.02%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

: ลูกพี่ลูกน้อง นายเอกมินทร์ งานทวี

พลต�ารวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ
อายุ 68 ปี

ต�าแหน่ง  

กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 กุมภาพันธ์  2558

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Youngstown State  

University, OHIO, USA

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

:  ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น  :  ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน

2554-2558  ประธานกรรมการ บมจ. เซอร์คทิอีเลคโทรนคิส์ 

อินดัสตรีส์

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายธงชัย ณ นคร
อายุ 67 ปี

ต�าแหน่ง  

กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  :  26 กุมภาพันธ์  2558

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

- ปริญญาตรี สาขาการตลาด  Manchester Polytechnic,  

England 

ประสบการณ์การท�างาน /การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น  :  ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทอ่ืน/กจิการอ่ืน 

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�าแหน่ง  

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 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

:  ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน 

2539-ปัจจุบัน ผู้จัดการโรงงาน บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์

2535-2539 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.05%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :  ไม่มี

นางสาวจงกล พิสุทธิ์พิเชฎฐ์
อายุ 52 ปี

ต�าแหน่ง  

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

:  ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน 

2542-ปัจจุบัน  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

    บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์ 

2534-2542  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  

บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.003%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายสุชาติ แก้วไพฑูรย์
อายุ 66 ปี

ต�าแหน่ง  

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

- ปริญญาตรี คณะบริหารสาขาการตลาด 

- MINI MBA 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

: ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น  :  ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน 

2535-ปัจจุบัน  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด  

บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :  ไม่มี
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1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลฃานุการบริษัท

 บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าท่ีให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและ 

กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

 1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง

 2. เก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

  - ทะเบียนกรรมการ

  - หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษัท

  - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลในการด�าเนินกิจกรรม

ของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

6. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนก�าหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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2. การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมในบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 

บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บจก. ไทยลาวลิกไนท์ บมจ. ทักษิณคอนกรีต

นายสุริย์   บัวคอม / , //

นางกิ่งเทียน   บางอ้อ X 

นายนรเศรษฐ ไม้เกตุ X 

นายสุวัฒน์   จิตตมัย *, M

นายฉัตรชัย    ศิริวัฒนา * *

นายเอกมินทร์  งานทวี * * *

นายธนพงษ์  ภูคาสวรรค์ *

นายพันธุม   พันธุมจินดา *

นายสรรัฐ  งานทวี *

พลต�ารวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ *

นายธงชัย ณ นคร * *

ดร. แดน    ทองอินทร์ »

นางสาวจงกล   พิสุทธิ์พิเชฎฐ์ »

นายสุชาติ    แก้วไพฑูรย์ »

 

 /     =   ประธานกรรมการ  //   =   ประธานกรรมการตรวจสอบ *   =   กรรมการ

 X    =   กรรมการตรวจสอบ  »   =   ผู้จัดการฝ่าย                    M  =   กรรมการผู้จัดการ  





โรงงาน
เลขที่ 4 ถนน ไอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
อำาเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3868-4610-3
โทรสาร 0-3868-4614

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำากัด (มหาชน)
สำานักงานใหญ่
เลขที่ 99/2 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซียร์รังสิต
ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน ตำาบลคูคต อำาเภอลำาลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0-2992-6863-7
โทรสาร 0-2992-6870-1
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