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ส่วนที่  1 

การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จํากดั (มหาชน)   เร่ิมประกอบธุรกิจผลิตและจําหนา่ยลวดเหล็กแรงดงึสงู 

(Prestressed  Concrete  Wire)   สําหรับงานคอนกรีตอดัแรง เพ่ือใช้ในงานก่อสร้างตา่งๆ ตัง้แต ่ ปี พ.ศ. 

2529 โดยเร่ิมจากการผลิตและจําหนา่ยลวดเหล็กแรงดงึสงูชนิดเส้นเด่ียว  (Prestressed  Concrete  Single  

Wire)  ตอ่มาในปี พ.ศ. 2533  ได้ออกผลิตภณัฑ์ใหมคื่อ ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น  (Seven – Wire 

Prestressed  Concrete  Strand) และในปี พ.ศ. 2539  บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบการผลิตลวดเหล็กแรงดงึ

สงูใหมเ่พ่ือพฒันาคณุภาพสินค้าและลดมลภาวะท่ีอาจเกิดจากกระบวนการผลิต  ในขณะเดียวกนัได้ออก

ผลิตภณัฑ์ใหมคื่อลวดเหล็กเคลือบสงักะสี  (Galvanized  Steel  Wire  and  Strand)  

1.1 วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะผลิตสินค้าตามมาตรฐานอตุสาหกรรมและมาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมาย

ในการเป็นผู้ นําทางด้านคณุภาพในการผลิตลวดเหล็กแรงดงึสงู  

1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสาํคัญ 

บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จํากดั (มหาชน) ก่อตัง้เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2528 ด้วยวตัถปุระสงค์ท่ีจะ

ผลิตลวดเหล็กแรงดงึสงู (Prestressed Concrete Wire หรือ P.C.Wire) มีทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 1 ล้านบาท  

และเพิ่มเป็น 25 ล้านบาท  โดยก่อสร้างโรงงานในเขตอตุสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทมุธานี  
   

ปี 2529 เร่ิมการผลิตครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2529 

ปี 2531 เพิ่มทนุเป็น 40 ล้านบาท  เพ่ือเพิ่มกําลงัการผลิต 

ปี 2532  จดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและเพิ่มทนุเป็น 50 ล้านบาท  เพ่ือ

ปรับปรุงระบบการผลิตและเพิ่มกําลงัการผลิต 

ปี 2533 เพิ่มทนุเป็น 100 ล้านบาท  เพ่ือเพิ่มกําลงัการผลิตและออกผลิตภณัฑ์ใหม ่คือ ลวดเหล็กตีเกลียว

ชนิด 7 เส้น 

ปี 2535 เพิ่มทนุเป็น  220 ล้านบาท  เพ่ือสร้างโรงงานแหง่ท่ี 2 ท่ีสวนอตุสาหกรรมโรจนะ จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา เพ่ือใช้ในการผลิตลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น 

ปี 2537 -แปรสภาพจากบริษัทจํากดัเป็น บริษัทมหาชน จํากดั เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2537 

-ได้รับการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ สําหรับโครงการสร้างโรงงาน

แหง่ใหมท่ี่เขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2537 
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ปี 2539 -สร้างโรงงานแหง่ใหมท่ี่เขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง ตามท่ีได้รับการสง่เสริม

การลงทนุ เพ่ือเพิ่มกําลงัการผลิตและปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต พร้อมทัง้ออกผลิตภณัฑ์ใหม ่

คือ ลวดเหล็กเคลือบสงักะสี 

-ย้ายฐานการผลิตทัง้หมดไปยงัโรงงานแหง่ใหมท่ี่เขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง 

ปี 2559 ลงทนุในโครงการลงทนุเพ่ือทดแทนสินทรัพย์เดมิท่ีเส่ือมสภาพ ประกอบด้วย การปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิตของเคร่ืองจกัรเดมิและลงทนุในสายการผลิตใหมสํ่าหรับลวดเหล็กตีเกลียว

ชนิด 7 เส้น 

ปัจจบุนั ดําเนินธุรกิจผลิตลวดเหล็กแรงดงึสงูโดยมีผลิตภณัฑ์หลกั ได้แก่ ลวดเหล็กแรงดงึสงูชนิดเส้น

เด่ียว ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น และลวดเหล็กเคลือบสงักะสี โดยมีโรงงานเพียงแหง่เดียวท่ี

เขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง 

  ในสว่นของอํานาจในการควบคมุบริษัทฯ    ตลอดระยะเวลา 5 ปี ท่ีผ่านมาไมมี่การเปล่ียนแปลง

เก่ียวกบัอํานาจในการควบคมุบริษัทฯ แตอ่ยา่งใด 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้น 

บริษัทฯเร่ิมประกอบธุรกิจโดยครอบครัวงานทวี ในปี 2559 กลุม่ตระกลูงานทวีมีสดัสว่นการถือหุ้น

ประมาณร้อยละ 28 ของทนุจดทะเบียนท่ีชําระเตม็มลูคา่แล้ว 

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

- ไมมี่ – 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จํากดั (มหาชน)    ประกอบธุรกิจหลกัคือ   เป็นผู้ผลิตและจําหนา่ยลวดเหล็ก

แรงดงึสงู (Prestressed  Concrete  Wire) ท่ีใช้สําหรับงานคอนกรีตอดัแรง  ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

จงึขึน้อยูก่บัภาวะอตุสาหกรรมก่อสร้างเป็นสําคญั โดยในการจําหนา่ยสินค้าของบริษัทฯสว่นใหญ่จําหนา่ย

ให้แก่ลกูค้าในประเทศ สว่นการจําหนา่ยตา่งประเทศปัจจบุนัมีประมาณร้อยละ 10-30    

  โครงสร้างรายได้ 

  สดัสว่นของรายได้หลกัจําแนกตามภมูิศาสตร์ของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปี ท่ีผา่นมา  มีดงันี:้- 

 

 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการจําหนา่ยในประเทศ 1,125.50 74.84 1,333.87 78.65 1,499.37 81.30 

รายได้จากการจําหนา่ยตา่งประเทศ    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 

   

    2.1    ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

            ผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัทฯ  จําแนกได้เป็น 3 ประเภท  ดงันี ้

1. ลวดเหล็กแรงดงึสงูชนิดเส้นเด่ียว  (Prestressed  Concrete  Single  Wire หรือ 

P.C. Wire)  มี 4 ขนาด  คือ ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง  4 มิลลิเมตร  5 มิลลิเมตร 7 

มิลลิเมตร  และ 9 มิลลิเมตร  ได้รับเคร่ืองหมายผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมเลขท่ี  มอก. 

95-2540  มีกําลงัการผลิตประมาณ  72,000 ตนั/ปี 

2. ลวดเหล็กแรงดงึสงูชนิดตีเกลียว   7 เส้น  (Seven – Wire  Prestressed  Concrete  

Strand หรือ P.C. Strand)  มี 2 ชัน้คณุภาพ คือ ชัน้คณุภาพ 250K  และ  270K   

ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง  9.3 มิลลิเมตร 9.5 มิลลิเมตร 12.4 มิลลิเมตร 12.7 

มิลลิเมตร 15.2 มิลลิเมตร  และ 15.7 มิลลิเมตร ได้รับเคร่ืองหมาย

ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมเลขท่ี มอก. 420-2540  มีกําลงัการผลิตประมาณ  36,000  

ตนั/ปี 

3. ลวดเหล็กเคลือบสงักะสี(Galvanized Steel Wire and Strand)   ได้รับเคร่ืองหมาย

ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมเลขท่ี มอก.404-2540  และมาตรฐานสากล  มีกําลงัการ

ผลิตประมาณ  9,600 ตนั/ปี 
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ลวดเหล็กแรงดงึสงูชนิดเส้นเด่ียวและชนิดตีเกลียว  เป็นวสัดท่ีุใช้สําหรับงานคอนกรีตอดัแรง

เพ่ือใช้ในงานก่อสร้างท่ีเน้นความแข็งแรง  ความทนทาน  เพ่ือรองรับนํา้หนกั  ทัง้งาน

ก่อสร้างแบบ pre-tensioned  และ post-tensioned  ซึง่การนําลวดเหล็กแรงดงึสงูมาใช้  

จะชว่ยประหยดัเวลาและแรงงานในการก่อสร้าง โดยลวดเหล็กแรงดงึสงูเป็นวสัดกุ่อสร้างท่ี

ทวีความสําคญัเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วจากวิวฒันาการของการก่อสร้างสมยัใหม ่  ลวดเหล็ก

แรงดงึสงูชนิดเส้นเด่ียวมีการใช้มากในการผลิตเสาเข็มคอนกรีตอดัแรง เสาไฟฟ้า แผน่พืน้ใน

งานคอนกรีตอดัแรงทัว่ไป แผน่คอนกรีตสําเร็จรูปในอาคารสงู  ทอ่นํา้  คานคอนกรีตอดัแรง

ชนิดตา่ง ๆ  และไม้หมอนคอนกรีตสําหรับรางรถไฟ  ส่วนลวดเหล็กแรงดงึสงูชนิดตีเกลียว

นัน้ได้มาจากการนําลวดเหล็กแรงดงึสงูชนิดเส้นเด่ียว  มาตีเกลียวเข้าด้วยกนั  ทําให้

สามารถรับแรงดงึได้มากขึน้  จงึนิยมนําไปใช้ทําเสาเข็มคอนกรีตขนาดใหญ่  พืน้อาคารไซโล   

อา่งเก็บนํา้  คานสะพานและพืน้สะพาน  ทางดว่น  ทางยกระดบั  งานก่อสร้างอาคารจอด

รถ คอนโดมิเนียม ตกึสงู โครงการรถไฟฟ้า รถไฟรางคู ่ และโครงการป้องกนัปัญหานํา้ทว่ม  

เป็นต้น 

ลวดเหล็กเคลือบสงักะสี  เป็นวตัถดุบิท่ีใช้เป็น  Messenger  Wire  ในการผลิตสายโทรศพัท์

และใช้เป็นแกนกลางของสายไฟขนาดใหญ่  เพ่ือทําหน้าท่ีรับแรงดงึแทนสายอลมูิเนียมใน

การผลิตสายไฟฟ้า  และใช้เป็นสายดนิในการผลิตเสาไฟฟ้า  โดยฝังเป็นแกนกลางอยู่ในเสา

ไฟฟ้า  เพ่ือป้องกนัฟ้าผ่าของระบบสายสง่ 

   2.2  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

           1)   โครงสร้างอตุสาหกรรม 

 อตุสาหกรรมลวดเหล็กแรงดงึสงู  เป็นสว่นหนึง่ของภาคอตุสาหกรรมวสัดกุ่อสร้าง  ในอดีต  

P.C. Wire และ P.C. Strand  ไมค่อ่ยมีการใช้มากนกั  ทัง้นีเ้พราะการก่อสร้างในสมยัก่อน

สว่นใหญ่อาคารท่ีปลกูสร้างจะมีเพียงไมก่ี่ชัน้  จงึใช้เหล็กเส้นเป็นวตัถดุบิในการปลกูสร้าง  

แตใ่นระยะหลงั โครงสร้างการปลกูสร้างได้เปล่ียนเป็นการปลกูสร้างอาคารขนาดใหญ่และ

บริการในการปลกูสร้างบ้านสําเร็จรูปและคอนโดมิเนียมขยายตวัขึน้มาก  ทําให้ความ

ต้องการ P.C. Wire และ P.C. Strand เพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็ว  นอกจากนีเ้พ่ือรองรับการ

ขยายตวัของเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม  รัฐบาลได้ทําการลงทนุในงานก่อสร้างระบบ

สาธารณปูโภค  เชน่  การก่อสร้างทางยกระดบั ทางดว่น สะพาน  การขยายสายส่งไฟฟ้า  

การก่อสร้างสนามบนิแหง่ใหม ่ รวมถึงการลงทนุในโครงการรถไฟฟ้า ซึง่ต้องใช้ลวดเหล็กแรง

ดงึสงูเป็นจํานวนมาก  ทําให้ลวดเหล็กแรงดงึสงูกลายเป็นวสัดกุ่อสร้างท่ีสําคญัอีกชนิดหนึง่  

ปัจจบุนัสดัสว่นของความต้องการ  P.C. Wire  และ  P.C. Strand  จะเปล่ียนแปลงไปตาม
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สภาวะการก่อสร้างของทัง้ภาครัฐบาลและเอกชน  เชน่  การก่อสร้างบ้านจดัสรร อาคาร และ

เสาไฟฟ้า มีผลตอ่ความต้องการ P.C. Wire  คอ่นข้างมาก  สว่นการก่อสร้างสาธารณูปโภค

ของภาครัฐบาลโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ งานก่อสร้างอาคารจอดรถ คอนโดมิเนียม

และตกึสงู จําเป็นต้องใช้ P.C. Strand  มากกวา่  เพ่ือรองรับนํา้หนกัท่ีมากกวา่ของ

สิ่งก่อสร้าง 

พฒันาการและแนวโน้มการเจริญเตบิโตของอตุสาหกรรม 

ปี 2555-2556 อตุสาหกรรมก่อสร้างในประเทศได้รับแรงสนบัสนนุจากการลงทนุของภาครัฐ

และเอกชนในการฟืน้ฟโูครงสร้างพืน้ฐานท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาอทุกภยัและโครงการ

ป้องกนัปัญหานํา้ทว่มของนิคมอตุสาหกรรมตา่งๆท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีเส่ียง นอกจากนี ้การลงทนุใน

โครงการรถไฟฟ้าสายตา่งๆ และการก่อสร้างคอนโดมิเนียมและสิ่งปลกูสร้างตามแนว

รถไฟฟ้า ทําให้ภาคการก่อสร้างยงัสามารถขยายตวัได้อยา่งตอ่เน่ือง ความต้องการสินค้า

ลวดเหล็กแรงดงึสงูจงึเพิ่มขึน้ตามไปด้วย  

ปี 2557 ความต้องการชะลอตวัลงเน่ืองจากการดําเนินการโครงการตา่งๆแล้วเสร็จ ในขณะ

ท่ีการลงทนุในโครงการใหม่ๆ ของภาคเอกชนลดลง โดยเฉพาะโครงการก่อสร้าง

คอนโดมิเนียม ประกอบกบัปัญหาความไมส่งบทางการเมืองในประเทศ ทําให้การตดัสินใจ

ลงทนุของทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนต้องลา่ช้าออกไป  

ปี 2558 ปริมาณความต้องการลวดเหล็กแรงดงึสงูในประเทศทรงตวัเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 

2557 เน่ืองจากเศรษฐกิจไมข่ยายตวัตามคาดประกอบกบัความลา่ช้าของการลงทนุ

โครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐ  

ปี 2559 โครงการลงทนุของภาครัฐยงัคงมีอยา่งตอ่เน่ือง อยา่งไรก็ตาม ปริมาณความ

ต้องการลวดเหล็กแรงดงึสงูในประเทศยงัคงทรงตวัเน่ืองจากการลงทนุภาคเอกชนขยายตวั

คอ่นข้างต่ําตามภาวะเศรษฐกิจโลก 

สว่นความต้องการสนิค้าในอนาคตคาดว่าจะขยายตวัแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไปตามภาวะ

เศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลกท่ีฟืน้ตวัอยา่งช้าๆ โดยมีปัจจยัสนบัสนนุได้แก่ การ

ลงทนุตอ่เน่ืองของภาครัฐในโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมทัง้ในประเทศและเช่ือมโยง

ระดบัภมูิภาค เชน่ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู ่ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า การพฒันาทา่

อากาศยานสวุรรณภมูิ ระยะท่ี 2 การพฒันาสนามบนิอูต่ะเภา เป็นต้น นอกจากนี ้ โครงการ

ลงทนุดงักลา่ว รวมถึงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก(อีอีซี) และการพฒันา
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พืน้ท่ีเศรษฐกิจพิเศษ จะนําไปสูก่ารพฒันาพืน้ท่ีโดยรอบ กระตุ้นให้ความต้องการสินค้าลวด

เหล็กแรงดงึสงูเพิ่มขึน้  

การมีสินค้าทดแทน 

ลวดเหล็กแรงดงึสงูเป็นวสัดท่ีุทําหน้าท่ีรับแรงในงานก่อสร้างตา่งๆ วสัดอ่ืุนท่ีจะมาทดแทนได้

จงึต้องสามารถทําหน้าท่ีแบกรับนํา้หนกัจํานวนมหาศาลเชน่กนั ซึง่ขณะนีย้งัไมมี่สินค้าอ่ืน

ทดแทนท่ีมีคณุสมบตัเิทา่เทียมกนั ประกอบกบัการเปล่ียนไปใช้สินค้าอ่ืน เชน่ เหล็กก่อสร้าง

ชนิดอ่ืน ทดแทนจะสง่ผลกระทบตอ่การออกแบบงานก่อสร้าง  และทําให้ต้นทนุการก่อสร้าง

เพิ่มขึน้   

2) ลกัษณะการตลาดในอตุสาหกรรม 

 วิธีการในการจําหน่ายสินค้าลวดเหล็กแรงดงึสงูมี  2  ลกัษณะ  คือ  จําหนา่ยให้กบัลกูค้า

โดยตรงและจําหน่ายผา่นตวัแทนจําหนา่ย  สว่นการตดัสินใจซือ้   การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์

ลวดเหล็กแรงดงึสงู  และลวดเหล็กเคลือบสงักะสี  ลกูค้าจะให้ความสําคญักบัคณุภาพของ

สินค้าเป็นอนัดบัแรก  ประกอบกบัราคาขายของผู้ผลิตทกุรายจะอยูใ่นระดบัราคาใกล้เคียง

กนั และการใช้สินค้าอ่ืนทดแทนทําได้ยากเน่ืองจากจะสง่ผลกระทบตอ่การออกแบบและ

ต้นทนุของการก่อสร้าง  

ภาวะการแขง่ขนัภายในอตุสาหกรรม 

ในปัจจบุนั  ผู้ผลิตลวดแรงดงึสงูรายสําคญั  ประกอบด้วย 

1. บริษัท สยามลวดเหล็กอตุสาหกรรม  จํากดั  

2. บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์  จํากดั (มหาชน) 

3. บริษัท ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) 

4. บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จํากดั 

5. บริษัท สยามไวร์ อินดสัทรี จํากดั 

6. บริษัท ไทยสเปเชียลไวร์  จํากดั 

7. บริษัท ธนอินเตอร์ จํากดั 

8. บริษัท ลีห้ยง่ฮัว้สตีล จํากดั 

9. บริษัท เพ็ญศริิ สตีล อินดสัตรีส์ จํากดั 

โดยขนาดกําลงัการผลิตของบริษัทจดัอยูใ่นอนัดบั 2 สว่นการเข้ามาของผู้ผลิตรายใหมใ่น

อตุสาหกรรมลวดเหล็กสามารถทําได้แตต้่องใช้เวลา  เน่ืองจากการผลิตต้องอาศยัวิศวกรผู้
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ควบคมุงานท่ีมีความชํานาญ  เพ่ือให้สินค้าท่ีผลิตมีคณุภาพตรงตามมาตรฐาน  นอกจากนี ้

การสร้างช่ือเสียงให้เป็นท่ียอมรับและการสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าต้องใช้เวลาพอสมควร 

    แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและการเขง่ขนั 

ในปี 2559 การแขง่ขนัภายในอตุสาหกรรมลวดเหล็กแรงดงึสงูโดยเฉพาะการแขง่ขนั

ทางด้านราคายงัคงมีความรุนแรง เน่ืองจากปริมาณความต้องการลวดเหล็กแรงดงึสงูใน

ประเทศทรงตวั ในขณะท่ีอปุทานเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ เป็นผลมาจากการลงทนุภาคเอกชนขยายตวั

คอ่นข้างต่ําตามภาวะเศรษฐกิจโลก  

ปี 2560 คาดวา่การแขง่ขนัยงัคงมีอยูต่อ่เน่ือง อยา่งไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ท่ีจะลดความ

รุนแรงลง เน่ืองจากความต้องการสินค้ามีแนวโน้มเพิ่มขึน้จากการท่ีภาครัฐมีนโยบายลงทนุ

ในโครงสร้างพืน้ฐานอย่างตอ่เน่ืองควบคูไ่ปกบันโยบายกระตุ้นให้ภาคเอกชนเร่งการลงทนุ 

โดยในการแขง่ขนั ผู้ผลิตส่วนใหญ่ใช้กลยทุธ์ทางด้านราคาและเน้นกลุม่ลกูค้าท่ีมีศกัยภาพ

ทางธุรกิจ และมีความมัน่คงทางการเงินเป็นสําคญั   

    กลยทุธ์การแขง่ขนั 

การท่ีลวดเหล็กแรงดงึสงูเป็นวสัดสํุาหรับรองรับนํา้หนกัในงานก่อสร้างตา่งๆ บริษัทฯจงึให้

ความสําคญักบัคณุภาพสินค้าเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือการให้บริการทางด้านเทคนิค

ก่อนและหลงัการขาย  การส่งมอบท่ีรวดเร็ว 

ในด้านคณุภาพสินค้า  บริษัทฯได้พฒันาความรู้ ความชํานาญ ในการผลิตสินค้ามาเป็น

เวลานานกวา่ 30 ปี มีการคิดค้นและวิจยัตอ่ยอดเพ่ือพฒันาคณุภาพสินค้า มีระบบการผลิต

ท่ีได้รับการยอมรับว่าทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ  โดยในการผลิต บริษัทฯเร่ิมจากการ

คดัเลือกวตัถดุบิท่ีมีคณุภาพ มีบคุลากรท่ีมีความชํานาญควบคมุการผลิตในทกุขัน้ตอน และ

ให้ความสําคญักบัการตรวจสอบและทดสอบคณุภาพ โดยห้องปฏิบตักิารทดสอบคณุภาพ

ของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 จงึทําให้ผู้ ซือ้สินค้าของบริษัทมัน่ใจได้วา่

จะได้รับสินค้าท่ีมีคณุภาพและคณุสมบตัิตามมาตรฐาน และเพ่ือความเป็นเลิศด้านคณุภาพ

และความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน บริษัทฯได้นําเอาระบบบริหารงานคณุภาพตาม

มาตรฐานเลขท่ี  มอก./ISO 9001 เข้ามาใช้ในองค์กร    สง่ผลให้ปัจจบุนั สินค้าของบริษัทฯมี

คณุภาพเทียบเคียงระดบัโลกและได้รับการรับรองจากสถาบนัทัง้ในประเทศ และ

ตา่งประเทศ เชน่ UK และ AUSTRALIA ฉะนัน้จงึมัน่ใจได้วา่สินค้าท่ีผลิตโดยบริษัทฯ  

เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานท่ีลกูค้าต้องการ  
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ในด้านการให้บริการด้านเทคนิคก่อนและหลงัการขาย  บริษัทฯมีหนว่ยงานท่ีทําหน้าท่ีให้

คําปรึกษาเก่ียวกบัการนําผลิตภณัฑ์ไปใช้อยา่งมีประสิทธิภาพ พร้อมทัง้ให้บริการด้านการ

สอบเทียบเคร่ืองมือวดัตา่ง ๆ  เป็นต้น 

3) ลกัษณะการตลาดของบริษัท 

   ลกัษณะของลกูค้า 

สินค้าของบริษัทฯ  สว่นใหญ่จําหนา่ยให้แก่ลกูค้าภายในประเทศ  ซึง่จําแนกออกได้ ดงันี ้

- ลกูค้าท่ีใช้ผลิตภณัฑ์ลวดเหล็กแรงดงึสงูชนิดเส้นเด่ียว  และลวดเหล็กแรงดงึสงูตี

เกลียวชนิด  7  เส้น  ประกอบด้วย  บริษัทผู้ผลิตเสาเข็มคอนกรีตอดัแรง  เสาไฟฟ้า

คอนกรีต  และแผ่นคอนกรีตสําเร็จรูป  บริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ 

เชน่ งานก่อสร้างรถไฟฟ้า งานทางดว่น  ทางยกระดบั  สะพาน  และลกูค้าภาครัฐบาล  

ได้แก่  การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคและการไฟฟ้านครหลวง  

- ลกูค้าท่ีใช้ผลิตภณัฑ์ลวดเหล็กเคลือบสงักะสี  ประกอบด้วย  บริษัทผู้ผลิตสายไฟฟ้า  

สายโทรศพัท์  เสาไฟฟ้า  การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค  การไฟฟ้านครหลวง  และการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิต 

ลกูค้าท่ีเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องมี  1  รายคือ  บริษัท  ทกัษิณคอนกรีต  จํากดั (มหาชน)  โดย

บริษัท  ทกัษิณคอนกรีต จํากดั (มหาชน)  ถือหุ้นในบริษัทฯ  ในสดัส่วนร้อยละ  10  และมีผู้

ถือหุ้นและกรรมการบางทา่นเป็นบคุคลเดียวกนั  อยา่งไรก็ตาม  บริษัทได้ดําเนินการค้า

ตามปกตใินเง่ือนไขเดียวกบัลกูค้าท่ีเป็นบคุคลภายนอก  โดยมีสดัส่วนการจําหนา่ย

ประมาณร้อยละ  5-10   ของยอดขายรวม 

ในสว่นของลกูค้าตา่งประเทศซึง่มีประมาณร้อยละ 10-30 ของปริมาณการจําหนา่ยรวมนัน้  

ประกอบด้วย บริษัทผู้ผลิตงานคอนกรีตอดัแรง และบริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้างอาคารและ

ระบบสาธารณปูโภค  โดยสว่นใหญ่สง่ออกไปยงัประเทศในแถบทวีปยโุรปและเอเชีย เชน่ 

องักฤษ เวียดนาม สิงคโปร์  มาเลเซีย  บงัคลาเทศ ฟิลิปปินส์    ใต้หวนั ลาว  และกมัพชูา  

รวมถึงสง่ออกไปยงัลกูค้าในประเทศแถบตะวนัออกกลาง ประเทศออสเตรเลีย  และ

นิวซีแลนด์ เป็นต้น 

ลกูค้าเป้าหมาย 

บริษัทฯ  ให้ความสําคญักบัลกูค้าท่ีทําธุรกิจตดิตอ่กบัทางบริษัทฯ  มาเป็นเวลานาน  และมี

ความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนัมาโดยตลอด  สว่นลกูค้าใหม ่  บริษัทฯ  เน้นกลุม่เป้าหมายไปยงั
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ลกูค้าท่ีมีความมัน่คงทางการเงินและมีศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงลกูค้าใน

ตา่งประเทศ  โดยในปัจจบุนัลกูค้าท่ีบริษัทฯ  มีการติดตอ่ธุรกิจมีจํานวนประมาณ  100  ราย 

4) การจําหน่ายและชอ่งทางการจําหนา่ย 

การจําหน่าย 

บริษัทฯตระหนกัถึงความสําคญัของการตอบสนองความต้องการของลกูค้า  จงึได้ใช้วิธีการ

จําหนา่ยให้แก่ลกูค้าโดยตรงสําหรับลกูค้าในประเทศทัง้หมด  สว่นลกูค้าตา่งประเทศ  สว่น

ใหญ่จําหนา่ยโดยผา่นตวัแทนจําหนา่ยสินค้าระหวา่งประเทศ  เน่ืองจากมีเครือข่ายและสาย

สมัพนัธ์ท่ีกระจายตามภมูิภาคตา่ง ๆ  ได้มากและเข้าถึงลกูค้าได้ง่ายกว่าด้วยต้นทนุท่ีต่ํา 

ผู้แทนจําหนา่ย 

บริษัทฯ  มีผู้แทนจําหนา่ยท่ีเป็นพนกังานของบริษัทฯ  ทําหน้าท่ีติดตอ่และให้บริการลกูค้า  

โดยมีหลกัเกณฑ์การกําหนดจํานวนผู้แทนขาย  จากจํานวนลกูค้าและพืน้ท่ีตัง้ของลกูค้าท่ี

กระจายตามเขตตา่ง ๆ  ทัว่ประเทศ  ในปัจจบุนับริษัทฯ  มีผู้ รับผิดชอบการขายทัง้สิน้รวม  

10  คน  สว่นการจําหนา่ยตา่งประเทศ  บริษัทฯ  ใช้ทัง้วิธีจําหนา่ยให้แก่ลกูค้าโดยตรงและ

ผา่นตวัแทนจําหน่ายประมาณ  3 – 5  ราย  เป็นครัง้คราว  โดยมิได้มีการทําสญัญาแตง่

ตัง้แตอ่ยา่งใด 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

   การผลิต 

บริษัทฯ   มีโรงงานทําการผลิตจํานวน  1  โรงงาน  กําลงัการผลิตรวม  117,600  ตนั/ปี  จําแนก

เป็นรายสินค้า  ดงันี ้

       กําลงัการผลิต (ตนั/ปี) 

 ลวดเหล็กแรงดงึสงูชนิดเส้นเด่ียว  72,000 

 ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด  7  เส้น  36,000 

 ลวดเหล็กเคลือบสงักะสี        9,600 

  รวม  117,600 
  

ในการผลิตสินค้า บริษัทฯ ใช้นโยบายการผลิต คือ ขึน้อยูก่บัการประมาณการยอดขายของฝ่าย

จดัการ 
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 วตัถดุบิ 

 วตัถดุบิสําคญัท่ีใช้ในการผลิตลวดเหล็กแรงดงึสงูชนิดเส้นเด่ียว  และลวดเหล็กตีเกลียวชนิด  7  

เส้น  คือเหล็กลวดคาร์บอนสงู( High Carbon Wire Rod)  ซึง่มีสดัสว่นถึงร้อยละ  70-85  ของ

ต้นทนุการผลิตรวม  สว่นวตัถดุบิสําคญัท่ีใช้ในการผลิตลวดเหล็กเคลือบสงักะสี  มี  3  ประเภท  

คือ  High Carbon Wire Rod , Medium Carbon Wire Rod และ  Low Carbon Wire Rod  ซึง่

การจะเลือกใช้วตัถดุิบชนิดใดขึน้อยูก่บัประเภทการใช้งานของลกูค้า   มีสดัส่วนประมาณร้อยละ  

50  ของต้นทนุการผลิตรวม   

วตัถดุบิท่ีใช้ในการผลิตของบริษัทฯ นัน้   สามารถหาซือ้ได้จากผู้ผลิตทัง้ในและตา่งประเทศ

หลายราย   จงึไมมี่ปัญหาในการจดัหาวตัถดุบิ  และคณุสมบตัขิองวตัถดุิบ  คือมีความแข็งแรง  

ทนทาน  และไมมี่การล้าสมยัจงึไมมี่ปัญหาเร่ืองการเก็บรักษาโดยปัจจบุนัแหลง่ท่ีมาของ  High 

Carbon Wire Rod ประมาณร้อยละ 80  นําเข้ามาจากตา่งประเทศ  ท่ีสําคญัได้แก่  ประเทศจีน 

ญ่ีปุ่ น เกาหลี รวมถึงประเทศในแถบยโุรป โดยสัง่ซือ้จากผู้ จําหนา่ยประมาณ  4-7  ราย  โดยไมมี่

การทําสญัญาระยะยาว  ส่วนท่ีเหลือสัง่ซือ้จากผู้ผลิตในประเทศ  สว่น  Medium Carbon Wire 

Rod และ Low Carbon Wire Rod สว่นใหญ่ซือ้จากผู้ผลิตในประเทศ 

อยา่งไรก็ตาม แม้วา่บริษัทฯไมมี่ความเส่ียงด้านการจดัหาวตัถดุิบและการเก็บรักษา แตก่ารท่ี

ภาวะเศรษฐกิจในตลาดโลกมีความไมแ่นน่อนและเปล่ียนแปลงคอ่นข้างรวดเร็ว บริษัทฯจงึมี

ความเส่ียงท่ีอาจได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของราคาวตัถดุบิ(ดรูายละเอียดในหวัข้อ

ปัจจยัเส่ียง) 

ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต 

ผลกระทบของกระบวนการผลิตท่ีมีตอ่สิ่งแวดล้อม  อาจมาจากกระบวนการล้างทําความสะอาด

เส้นลวด (Wire Rod)  ก่อนเข้าสูก่ระบวนการดงึลดขนาดตามต้องการ  ซึง่การทําความสะอาด  

ต้องใช้สาร Hydrochloric  Acid  เพ่ือขจดัฝุ่ นละอองและสนิม  สง่ผลให้นํา้ท่ีผา่นกระบวนการ

ล้างดงักลา่ว  มีความเป็นกรด  มีโลหะหนกัปนเปือ้น  และมีไอกรดลอยสูช่ัน้บรรยากาศ  ในการ

ก่อสร้างโรงงาน บริษัทฯ  จงึได้ดําเนินการดงันี ้

1. ตดิตัง้ระบบบําบดันํา้เสีย (Water Treatment System)  เพ่ือเปล่ียนสภาพนํา้ท่ีเกิดจาก

กระบวนการดงักลา่วให้มีสภาพเป็นกลาง  และมีโลหะปนเปือ้นไมเ่กินปริมาณท่ีจะเป็น

อนัตรายตอ่สิ่งแวดล้อมก่อนปลอ่ยสู่บอ่บําบดักลางของการนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ  ซึง่

เป็นท่ีตัง้ของโรงงาน  เพ่ือนําไปบําบดัขัน้สดุท้ายก่อนปล่อยลงสูท่ะเล 
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2. ตดิตัง้ระบบ  Air  Pollution Control System  เพ่ือขจดัไอกรดท่ีเกิดจากกระบวนการล้างทํา

ความสะอาดเส้นลวด  ก่อนปลอ่ยสูช่ัน้บรรยากาศ 

นอกจากนี ้บริษัทฯได้นําระบบมาตรฐานคณุภาพด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ระบบมาตรฐาน

ด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยั OHSAS 18001 และมาตรฐานระบบการจดัการด้านพลงังาน 

ISO 50001 มาใช้ในโรงงานเพ่ือเป็นการดแูลด้านสภาพแวดล้อม สงัคมและชมุชน 

ในการกําจดัของเสียดงักล่าว ตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมาจากการตรวจสอบโดยหนว่ยงาน

ของรัฐท่ีควบคมุผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม  พบว่าการปฏิบตังิานของบริษัทฯ  อยูใ่นเกณฑ์

มาตรฐานความปลอดภยัท่ีกําหนด   

2.4 งานท่ียังไม่ส่งมอบ 

   -ไมมี่ – 
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3.  ปัจจัยความเส่ียง 

 ปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินงานของบริษัท มีดงันี ้:- 

 3.1   ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถดุิบและราคาสินค้า 

 ในการผลิตลวดเหล็กแรงดงึสงู  ต้นทนุวตัถดุบิซึง่ได้แก่เหล็กลวดมีสดัสว่นถึงร้อยละ 70-85 ของ

ต้นทนุการผลิตรวม บริษัทฯจงึมีความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถดุบิ โดยเฉพาะในภาวะท่ี

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ซึง่หากบริษัทฯไมส่ามารถปรับราคาขายตามต้นทนุ

วตัถดุบิท่ีเปล่ียนแปลงจะสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ 

ดงันัน้ ในการบริหารความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถดุบิและราคาสินค้า บริษัทฯได้ใช้วิธี

ตดิตามและประเมินสถานการณ์อยา่งใกล้ชิด ใช้นโยบายในด้านราคาสินค้าอยา่งระมดัระวงั รวมถึงกระจาย

ฐานลกูค้าให้หลากหลายทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ซึ่งบริษัทฯคาดว่าจะไมไ่ด้รับความเสียหายจากความ

ผนัผวนของราคาสินค้าเกินกวา่ท่ีได้ตัง้คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสินค้าคงเหลือไว้ในบญัชี 

 3.2 ความเส่ียงจากการประกาศเพิ่มอตัราอากรตอบโต้การทุม่ตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสงู 

ตามท่ีได้มีประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุม่ตลาดและการอดุหนนุ เร่ือง การตอบโต้การทุม่

ตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสงูรวมถึงเหล็กลวดคาร์บอนสงูท่ีเจือธาตอ่ืุนท่ีมีแหลง่กําเนิดจากสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน พ.ศ.2557 กําหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุม่ตลาดในอตัราร้อยละ 5.17 – 33.98 ของ

ราคา ซี ไอ เอฟ เป็นระยะเวลา 5 ปี (วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2557 –  วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2562) และตอ่มาเม่ือ

วนัท่ี 14 มกราคม 2559 คณะกรรมการพิจารณาการทุม่ตลาดและการอดุหนนุได้มีมตใิห้เปิดการทบทวน

อตัราอากรตอบโต้การทุม่ตลาดนัน้ 

เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการพิจารณาการทุม่ตลาดและการอดุหนนุได้มีคําวินิจฉยั

ปรับเพิ่มอตัราอากรตอบโต้การทุม่ตลาดเป็นอตัราร้อยละ 12.26 -36.79 ของราคา ซี ไอ เอฟ โดยมีผลบงัคบั

ใช้ตัง้แตว่นัท่ี 22 ธนัวาคม 2559 เป็นต้นไป 

 อตัราอากรตอบโต้การทุม่ตลาดท่ีเพิ่มขึน้ดงักลา่วทําให้ต้นทนุการผลิตสินค้าของบริษัทฯเพิ่มขึน้ตาม

ไปด้วย เน่ืองจากเหล็กลวดคาร์บอนสงูเป็นวตัถดุิบสําคญัท่ีใช้ในการผลิตสินค้า และสว่นใหญ่บริษัทฯนําเข้า

วตัถดุบิดงักลา่วจากสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี ้ การท่ีอตัราอากรขาเข้าวตัถดุบิเพิ่มขึน้ ในขณะท่ี

อตัราอากรขาเข้าสินค้าสําเร็จรูปซึง่ได้แก่ลวดเหล็กแรงดงึสงูยงัคงเทา่เดมิจะกระตุ้นให้เกิดการนําเข้าสินค้า

สําเร็จรูปเพิ่มขึน้ สง่ผลให้อปุทานในตลาดเพิ่มขึน้และทําให้การแขง่ขนัทางการตลาดโดยเฉพาะการแขง่ขนั

ทางด้านราคามีความรุนแรงขึน้ บริษัทฯจงึมีความเส่ียงท่ีความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯอาจลดลง

ในอนาคต 
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ในการบริหารความเส่ียง บริษัทฯได้ใช้วิธีจดัหาแหลง่วตัถดุบิจากผู้ผลิตท่ีไมใ่ชผู่้ผลิตจากสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนเพิ่มขึน้เพ่ือเป็นทางเลือกไว้ ทางด้านการตลาด บริษัทฯได้ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่าง

ใกล้ชิด และเน้นกลยทุธ์การตลาดด้วยการผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพเป็นท่ีเช่ือถือได้ของลกูค้า  พร้อมกบัขยาย

ตลาดไปยงัลกูค้าในตา่งประเทศเพิ่มขึน้ 

3.3  ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

การท่ีบริษัทฯต้องนําเข้าวตัถดุบิจากตา่งประเทศเป็นสว่นใหญ่ ทําให้บริษัทฯมีความเส่ียงจากความ

ผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราจากระบบอตัราแลกเปล่ียนแบบลอยตวั  

ในการบริหารความเส่ียงดงักลา่ว บริษัทฯได้ใช้มาตรการป้องกนัความเส่ียงด้วยการทยอยทําสญัญา

ซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหน้า พร้อมทัง้ติดตามความเคล่ือนไหวของแนวโน้มอตัราแลกเปล่ียนอยา่ง

สม่ําเสมอ 
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แบบ 56-1          บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จํากดั(มหาชน) 

4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

  4.1   สินทรัพย์ถาวรหลักท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ทรัพย์สินท่ีสําคญัของบริษัท  ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงันี ้

 

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าตามบัญชี 

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

สิทธิการเช่าท่ีดินในนิคมอตุสาหกรรมมาบ

ตาพดุ อําเภอเมือง จงัหวดัระยอง เนือ้ท่ี 

45 ไร่ 33.13 ตารางวา 

ทําสญัญาเช่ากบัการนิคม

อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยโดยมี

ระยะเวลาเช่า 3 กรกฎาคม 2538 - 

23 ตลุาคม 2563 และสามารถตอ่

สญัญาการเช่าได้อีก20 ปี  ชําระคา่

เช่าในอตัราปีละ 41,503 บาท/ไร่ 

3.06  

 

 

 

ตดิจํานองกบัสถาบนั

การเงิน วงเงินรวมทัง้สิน้ 

120 ล้านบาท อาคารสํานกังาน 2 ชัน้  และอาคาร

โรงงาน  เลขท่ี 4  ถนนไอห้า เขตนิคม

อตุสาหกรรมมาบตาพดุ ตัง้อยู่บนท่ีดินท่ี

ได้รับสิทธิการเช่า 

เป็นเจ้าของ 19.04 

เคร่ืองจกัรสําหรับผลิตลวดเหล็ก 7  ชดุ 

พร้อมทัง้ระบบช่วยการผลิต 

 

เป็นเจ้าของ 60.34 

 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

  - ไมมี่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
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แบบ 56-1          บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จํากดั(มหาชน) 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

- ไมมี่  
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แบบ 56-1          บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จํากดั(มหาชน) 

6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอ่ืน 

   

ช่ือ    :  บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จํากดั(มหาชน) 

ช่ือยอ่    ; TWP 

      (จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 

ท่ีตัง้สํานกังาน   : เลขท่ี 99/2   หมู ่8   อาคารศนูย์การค้าเซียร์รังสิต    

ชัน้ 7  ถนนพหลโยธิน ตําบลคคูต    อําเภอลําลกูกา    

จงัหวดัปทมุธานี  12130    

โทรศพัท์   0-2992-6863-7  โทรสาร 0-2992-6870-1 

 ท่ีตัง้โรงงาน   : 4 ถนน ไอ 5 นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ อําเภอเมือง  

จงัหวดัระยอง 21150  

โทรศพัท์ 0-3868-4610-3  โทรสาร 0-3868-4614 

 ประเภทธุรกิจ   : ผลิตและจําหนา่ยลวดเหล็กแรงดงึสงู 

 เลขทะเบียนบริษัท  : 0107537001234 

 ทนุจดทะเบียน   ; 500 ล้านบาท 

  ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว : 270 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามญั 270 ล้านหุ้น 

  มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้   ; หุ้นสามญั หุ้นละ 1 บาท 

  รอบระยะเวลาบญัชี  ; 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม    

  นายทะเบียนหลกัทรัพย์  : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จํากดั  

เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 

      กรุงเทพฯ 10400  

โทรศพัท์ 0-2009-9000  โทรสาร 0-2009-9991 

 ผู้สอบบญัชี   : นายอนสุรณ์  เกียรตกิงัวาฬไกล 

      บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากดั 

      47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120   

      โทรศพัท์ 0-2294-8504 โทรสาร 0-2294-2345 
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แบบ 56-1          บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จํากดั(มหาชน) 

ส่วนที่  2 

การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ 

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

  7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

  บริษัทฯ จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 24 

ตลุาคม 2532 ปัจจบุนั มีทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้ว ดงันี ้  

- ทนุจดทะเบียน 500 ล้านบาท 

- ทนุท่ีออกและชําระเตม็มลูคา่แล้ว 270 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั 270 ล้านหุ้น 

- หุ้นสามญั มลูคา่หุ้นละ 1 บาท(ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 ผู้

ถือหุ้นมีมตใิห้เปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นสามญัของบริษัทท่ีตราไว้จากเดมิมลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

เป็นมลูคา่หุ้นละ 1 บาท บริษัทได้จดทะเบียนการเปล่ียนแปลงดงักลา่วกบักระทรวงพาณิชย์

เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559) 

- การออกหลกัทรัพย์อ่ืน : บริษัทไมมี่การออกหุ้นประเภทอ่ืนนอกเหนือจากหุ้นสามญั 

  ทัง้นี ้ทนุจดทะเบียนท่ียงัไมเ่รียกชําระ  มลูคา่  230  ล้านบาท  ซึง่แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั  23  ล้าน

หุ้น   มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ  10  บาทนัน้ เป็นการจดทะเบียน  เพ่ือรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นเพิ่มทนุของเจ้าหนี ้

ไมมี่ประกนั  ตามเง่ือนไขของสญัญาปรับปรุงโครงสร้างหนีเ้ดมิ  ฉบบัลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2543  

 อยา่งไรก็ตาม  สิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสญัญาปรับปรุงโครงสร้างหนี ้

ข้างต้นได้สิน้สดุลงตัง้แตว่นัท่ี 29 พฤษภาคม 2546  เน่ืองจากบริษัทฯได้ดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนีด้้วย

การฟืน้ฟกิูจการตามกระบวนการของศาลล้มละลาย และได้ดําเนินการเป็นผลสําเร็จตามแผนแล้ว 

  7.2 ผู้ถือหุ้น 

  กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ณ.วนัท่ี   5 มกราคม 2560   ประกอบด้วย 
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แบบ 56-1          บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จํากดั(มหาชน) 

 

ลาํดับที่ ผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้นที่ถอื % 

1 กลุม่งานทว ี   

 - บริษัท ทกัษิณคอนกรีต จํากดั(มหาชน) 26,975,500   9.99 

 - บริษัท เจ. ที. เอส. จํากดั 13,009,800   4.82 

 - กลุม่ตระกลูงานทว ี 34,429,980 12.75 

2 ธนาคาร กรุงเทพ จํากดั(มหาชน) 18,590,630   6.89 

3 นายวชิยั  ภูบ่บุผาพนัธ์ 18,133,200   6.72 

4 นางธนิสรา  พนัธ์สายเชือ้ 13,490,000   5.00 

5 นายระว ิ  เกษมศานติ ์ 10,800,000   4.00 

6 ธนาคาร กรุงไทย จํากดั(มหาชน) 8,234,570   3.05 

7 นายรัชพล  เพ่ิมพนูพานิช 4,942,000   1.83 

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

9 นายโพธิรัตน์  กิจศรีโอภาค 3,350,000   1.24 

10 นายยงยทุธ บญุม ี 2,850,000   1.06 

 

  7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

  - ไมมี่ 

  7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯมีนโยบายในการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิจากการ

ดําเนินงานตามงบการเงินหลงัหกัเงินสํารองตา่งๆตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทและ

ตามกฎหมาย ทัง้นี ้ การจา่ยเงินปันผลขึน้อยู่กบัฐานะการเงินและแผนการลงทนุและความ

จําเป็นอ่ืนๆในอนาคต 
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แบบ 56-1          บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จํากดั(มหาชน) 

8.  โครงสร้างการจัดการ 

  8.1 คณะกรรมการ 

  คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ รวมทัง้สิน้ 11 

คน รายช่ือกรรมการ จํานวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการในปีท่ีผา่นมา และจํานวนครัง้ท่ีกรรมการแต่

ละรายเข้าร่วมประชมุ มีดงันี ้

ช่ือ ตาํแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม(ครัง้) 

ประชุมคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

1. นายสริุย์ บวัคอม ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ 

4/4 4/4 

2. นายสวุฒัน์  จิตตมยั กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 4/4 - 

3. นายฉตัรชยั  ศริิวฒันา กรรมการ 4/4 - 

4. นางก่ิงเทียน บางอ้อ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 4/4 4/4 

5. นายนรเศรษฐ ไม้เกต ุ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 4/4 4/4 

6. นายเอกมินทร์ งานทวี กรรมการ 3/4 - 

7. นายธนพงษ์ ภคูาสวรรค์ กรรมการ 2/4 - 

8. นายพนัธุม พนัธุมจินดา กรรมการอิสระ 4/4 - 

9. นายสรรัฐ งานทวี กรรมการ 4/4 - 

10. นายธงชยั ณ นคร กรรมการ 4/4 - 

11. พลตํารวจโทสรุวฒุ ิกรัดศริิ กรรมการ 4/4 - 

 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ   

กรรมการซึง่มีอํานาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทฯได้ประกอบด้วย นายสวุฒัน์ จิตตมยั,นายฉตัรชยั  ศริิวฒันา, 

นายเอกมินทร์  งานทวี ,  นายธนพงษ์ ภคูาสวรรค์ , นายพนัธุม พนัธุมจินดา, นายสรรัฐ งานทวี สองในหกคน

ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัทฯ 
 

8.2 ผู้บริหาร 

 ประกอบด้วย 

ช่ือ ตาํแหน่ง 

นายสวุฒัน์   จิตตมยั กรรมการผู้จดัการ 

นายแดน ทองอินทร์ ผู้จดัการโรงงาน 

นายสชุาต ิแก้วไพฑรูย์ ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายการตลาด 

นางสาวจงกล  พิสทุธ์ิพิเชฎฐ์ ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน 
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แบบ 56-1          บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จํากดั(มหาชน) 

โครงสร้างการบริหาร 
 

           

 

 
 

       8.3  เลขานุการบริษัท  

     เลขานกุารบริษัท ได้แก่ นายฉตัรชยั ศริิวฒันา 

    (รายละเอียดหน้าท่ีความรับผิดชอบและประวตัิของเลขานกุารบริษัทปรากฎตามเอกสารแนบ 1) 

  8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

1) คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

(ก) คา่ตอบแทนกรรมการ 

คา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทเสนอ ประกอบด้วย เบีย้ประชุมและบําเหน็จกรรมการ โดยมี

หลกัเกณฑ์ดงันี ้

   คา่ตอบแทนกรรมการ 

- ได้รับเบีย้ประชมุคราวละ 15,000 บาท/คน 

- ได้รับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการรวมกนัไมเ่กิน 5,000,000 บาท  

- สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ : ไมมี่ 

คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

- ได้รับเบีย้ประชมุคราวละ 20,000 บาท/คน 

กรรมการผู้จดัการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู้จดัการโรงงาน ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายการตลาด ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

คณะกรรมการ 
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   คา่ตอบแทนกรรมการแตล่ะรายในปีท่ีผา่นมามีดงันี ้:- 

รายชื่อ ตาํแหน่ง ค่าเบีย้ประชุม ค่าบาํเหน็จ 

กรรมการ 

ค่าตอบแทนรวม

(บาท) 

1. นายสริุย์ บวัคอม ประธานกรรมการและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  140,000   600,000    740,000 

2. นายสุวฒัน์  จิตตมยั กรรมการ    60,000 -      60,000 

3. นายฉตัรชยั  ศริิวฒันา กรรมการ    60,000 -      60,000 

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

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

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

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

8. นายพนัธุม พนัธุมจินดา กรรมการ    60,000   150,000    210,000 

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

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

11. พลตํารวจโทสรุวฒุ ิกรัดศริิ กรรมการ   60,000   150,000    210,000 

รวม  855,000 2,100,000 2,955,000 

 

(ข) คา่ตอบแทนผู้บริหาร 

 ประกอบด้วย 
 

 ประเภทค่าตอบแทน ค่าตอบแทนรวม 

(ล้านบาท) 

ผู้บริหารจํานวน 4 ราย เงินเดือน โบนสั เงินสบทบเข้ากองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 48.97 
 

2) คา่ตอบแทนอ่ืน 

-ไมมี่-   
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       8.5  บุคลากร 

บริษัทฯให้ความสําคญักบัการดแูลพนกังานจงึมีนโยบายในการพฒันาบคุลากรด้วยการ

สนบัสนนุการเรียนรู้ การคิดค้นและการสร้างสรรค์วิธีการทํางานให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล รวมถึงสร้างระบบการจงูใจท่ีเหมาะสม 

   ทัง้นี ้บคุลากรของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

 

   ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

จํานวนพนกังาน    

-   สายงานผลิต 175 167 160 

-   สายงานตลาดและการขาย 13 13 13 

-   สายงานบญัชี การเงิน บริหาร 

     และอ่ืนๆ 
20 20 21 

รวม 208 200 194 

ผลตอบแทน    

- เงินเดือน คา่ลว่งเวลา โบนสั  

  เงินสมทบ     กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 
198.06 185.32 186.03 
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9.  การกาํกับดูแลกจิการ 

  9.1 นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จงึมีนโยบายในการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดีตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยครอบคลมุถึงหลกัสําคญั 5 

หมวด ได้แก่ 

หมวดท่ี 1   สิทธิของผู้ ถือหุ้น 

 หมวดท่ี 2   การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 

หมวดท่ี 3   บทบาทของผู้ มีสว่นได้เสีย 

 หมวดท่ี 4  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

 หมวดท่ี 5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการได้จดัทํานโยบายการกํากบัดแูลกิจการและดําเนินการตดิตามเพ่ือให้มีการปฏิบตัิ

ตามนโยบาย รวมทัง้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายดงักลา่วให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ําเสมอ 

หมวดท่ี 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

1. สิทธิของผู้ ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในฐานะเจ้าของบริษัท มีสิทธิกําหนดทิศทางการดําเนินการของบริษัทผา่น

คณะกรรมการบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นเลือกเข้ามาทําหน้าท่ีแทนตน และมีสิทธิในการตดัสินใจเร่ืองท่ีมีผลกระทบ

อยา่งมีนยัสําคญัตอ่บริษัท  

คณะกรรมการบริษัทฯให้ความสําคญัและเคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้นทกุรายโดยสิทธิขัน้พืน้ฐานท่ีผู้ ถือ

หุ้นพงึได้รับมีดงันี ้

- สิทธิในการซือ้ขายหรือโอนหุ้น 

บริษัทฯแตง่ตัง้ให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จํากดั ทําหน้าท่ีเป็นนาย

ทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯเพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการดําเนินการ

เก่ียวกบังานทะเบียนหลกัทรัพย์ 

- สิทธิในการมีสว่นแบง่ในกําไรของกิจการ 

บริษัทฯมีนโยบายในการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิจากการ

ดําเนินงานตามงบการเงินหลงัหกัเงินสํารองตา่งๆตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทและ
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ตามกฎหมาย ทัง้นี ้ การจา่ยเงินปันผลขึน้อยู่กบัฐานะการเงินและแผนการลงทนุและความ

จําเป็นอ่ืนๆในอนาคต 

- สิทธิในการได้รับข้อมลูขา่วสารอย่างเพียงพอ 

บริษัทฯมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมลู โดยการเผยแพร่ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์

และนําข้อมลูท่ีสําคญัแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 

- สิทธิในการเข้าร่วมประชมุ 

บริษัทฯคํานงึถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชมุหรือมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุเพ่ือใช้สิทธิ

ออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองท่ี

มีผลกระทบตอ่บริษัท เชน่ การจดัสรรเงินปันผล การกําหนดหรือแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือ

บริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพิ่มทนุ และการอนมุตัริายการพิเศษ เป็นต้น ซึง่ในการกําหนดวนั 

เวลา และสถานท่ีประชมุ บริษัทฯคํานงึถึงความสะดวกของผู้ ถือหุ้นท่ีจะเข้าร่วมประชมุ ทัง้นีผู้้

ถือหุ้นจะได้รับสิทธิตา่งๆในการเข้าร่วมประชมุ ทัง้ก่อนวนัประชมุ วนัประชมุผู้ ถือหุ้น และ

ภายหลงัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

- สิทธิในการเสนอวาระการประชมุ 

บริษัทฯมีนโยบายให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชมุของผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้

คณะกรรมการพิจารณาบรรจเุป็นวาระในการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นต้องปฏิบตัติาม

หลกัเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 นอกจากสิทธิขัน้พืน้ฐานดงักลา่วข้างต้น บริษัทฯยงัมีนโยบายท่ีจะสง่เสริมและอํานวยความสะดวก

ในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น เช่น 

 1. บริษัทฯจะจดัให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลู ขัน้ตอน ระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นและข้อมลู

ประกอบการพิจารณาอยา่งครบถ้วนเพียงพอ โดยมีการเผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วทัง้ภาษาไทย

และภาษาองักฤษในเว็บไซด์ของบริษัทเป็นการลว่งหน้าประมาณ 1 เดือน และจดัสง่เอกสาร

ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุอย่างน้อย 21 วนัก่อนวนัประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาศกึษาข้อมลู 

โดยหลีกเล่ียงการเพิ่มวาระอ่ืนๆท่ีไมไ่ด้กําหนดไว้ลว่งหน้าในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. คณะกรรมการบริษัทฯกําหนด วนั เวลา และสถานท่ี ในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยคํานงึถึง

ความสะดวกของผู้ ถือหุ้นท่ีจะเข้าร่วมประชมุ โดยจดัเตรียมสถานท่ี ท่ีมีขนาดเพียงพอ และ

เดนิทางไปได้สะดวกรวมทัง้ได้อํานวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนัทกุราย 

ด้วยการจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดแูลต้อนรับ และให้ความสะดวกอยา่งเพียงพอ 
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3. บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนเข้าร่วมประชมุตลอดระยะเวลาการประชมุ มีสิทธิซกัถาม

ข้อสงสยั เสนอความคิดเห็นตอ่ท่ีประชมุตามระเบียบวาระการประชมุท่ีเสนอ และออกเสียงลง

มตใินวาระการประชมุ  

4. ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสําหรับแตล่ะระเบียบวาระท่ีเสนอ การลงมตเิลือกใช้

วิธีการและอปุกรณ์ออกเสียงท่ีโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผล

การลงมตไิด้รวดเร็ว และผู้ ถือหุ้นมีสิทธิทราบผลการลงมตอิย่างทนัทว่งที 

5. ประธานกรรมการ  กรรมการ ผู้บริหาร เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ หากไมต่ิดภารกิจสําคญั 

เพ่ือตอบข้อซกัถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ ถือหุ้น 

6. บริษัทฯเผยแพร่มตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงให้สาธารณชนทราบผา่น

ระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ฯภายหลงัเสร็จสิน้การประชมุ 

7. บริษัทฯบนัทกึรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีมีสาระสําคญัถกูต้อง ครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น

สามารถตรวจสอบ และจดัส่งรายงานการประชมุตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 14 วนันบัจากวนั

ประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้เผยแพร่รายงานดงักลา่วไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 

ในปี 2559 บริษัทฯได้ปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีในหมวดท่ีเก่ียวข้องกบัสิทธิของผู้ ถือ

หุ้นทกุประการ  

2. การประชมุผู้ ถือหุ้น 

บริษัทได้กําหนดให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นปีละครัง้ภายในเวลาไมเ่กิน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบปี

บญัชีของบริษัท และหากมีความจําเป็นเร่งดว่นต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีจะต้องได้รับ

อนมุตัจิากผู้ ถือหุ้น บริษัทฯจะเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีไป  

บริษัทฯมีนโยบายสนบัสนุนและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นโดยในหนงัสือ

เชิญประชุมผู้ ถือหุ้ นมีการชีแ้จงรายละเอียด ขัน้ตอนการลงทะเบียน และเอกสารท่ีใช้ในการลงทะเบียน

สําหรับผู้ ถือหุ้นแตล่ะประเภท รวมถึงกําหนดแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉันทะไว้ทัง้ 3 ประเภท คือ แบบ ก. แบบ 

ข.และ แบบ ค. พร้อมจดัให้มีชอ่งทางการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชมุฯผา่นทางเว็บไซด์ของบริษัท

ฯเพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงมติในท่ีประชุม

อยา่งเตม็ท่ี  

บริษัทฯได้จดัให้มีคนกลางในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในกรณีท่ีมีข้อโต้แย้ง เพ่ือให้เกิด

ความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียง 
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2.1 การดําเนินการก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น 

1) บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอช่ือ

บุคคลผู้ มีคุณสมบัติเ พ่ือรับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการกําหนด 

2) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งคําถามท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชุมถึงคณะกรรมการ

ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ โดยได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบพร้อมกบัการนําส่งหนงัสือเชิญประชมุ

ผู้ ถือหุ้น ซึง่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 

3) บริษัทฯได้เผยแพร่มติคณะกรรมการเก่ียวกบักําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น วนักําหนด

สิทธิ(Record Date) ในการเข้าประชมุและรับเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน

หุ้น และการจา่ยเงินปันผล ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบทนัที ในวนัท่ีมีการประชมุคณะกรรมการ 

4) หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอย่างเพียงพอและครบถ้วน มีรายละเอียดวัน เวลา 

สถานท่ี ระเบียบวาระการประชุม โดยระบุอย่างชดัเจนว่าเป็นเร่ืองเสนอเพ่ือทราบ หรือ

เพ่ือพิจารณา มีเอกสารประกอบระเบียบวาระตา่งๆ ข้อเท็จจริงและเหตผุล ความเห็นของ

คณะกรรมการ ข้อบงัคบับริษัทเก่ียวกับการประชุมผู้ ถือหุ้น แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม 

รายละเอียดของเอกสารท่ีผู้ ถือหุ้นจะต้องนํามาแสดงในวันประชุม และวิธีการเข้าร่วม

ประชุม ทัง้นี ้เพ่ือรักษาประโยชน์และอํานวยความสะดวกในการส่ือสารสําหรับผู้ ถือหุ้น

ตา่งชาติ บริษัทได้จดัทําเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมเป็นภาษาองักฤษเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของบริษัท 

5) บริษัทมอบให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้น

ของบริษัทเป็นผู้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุให้ผู้ ถือหุ้น และได้เผยแพร่ข้อมลูดงักล่าวซึ่งเป็น

ข้อมลูเดียวกบัท่ีบริษัทจดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นและใช้ในการประชมุผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท

ฯ  ประมาณ 30 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศกึษาข้อมลู

ประกอบการประชมุลว่งหน้า  รวมทัง้ได้มีการประกาศลงหนงัสือพิมพ์รายวนั ติดตอ่กนัไม่

น้อยกว่า 3 วนั และก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั เพ่ือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น

ด้วย 

2.2 การดําเนินการในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

1) บริษัทฯกําหนด วนั เวลา และสถานท่ี ในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยคํานึงถึงความสะดวก

ของผู้ ถือหุ้นท่ีจะเข้าร่วมประชมุ โดยจดัเตรียมสถานท่ี ท่ีมีขนาดเพียงพอ และเดนิทางไป
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ได้สะดวกรวมทัง้ได้อํานวยความสะดวกให้กับผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ด้วยการ

จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดแูลต้อนรับ และให้ความสะดวกอยา่งเพียงพอ 

2) บริษัทเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนลว่งหน้าก่อนการประชมุ และอํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือ

หุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชมุอยา่งเตม็ท่ี  

3) บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าประชมุด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียง

ด้วยการมอบฉันทะให้บคุคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระ เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลง

มติแทน โดยผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะทัง้ 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข.

และ แบบ ค.ซึง่ได้จดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ หรือสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง

เว็บไซด์ของบริษัท 

4) บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดท่ีแสดงรายละเอียดของผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายท่ีได้จัดพิมพ์ไว้บน

แบบฟอร์มลงทะเบียน เพ่ืออํานวยความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยําในการลงทะเบียน 

การนบัคะแนนและแสดงผล 

5) ประธานกรรมการ  กรรมการ ผู้ บริหาร ผู้ สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือตอบ

คําถามในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง 

6) เพ่ือความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียง บริษัทฯได้จดัให้มีคนกลางในการตรวจสอบการ

นบัคะแนนเสียงในกรณีท่ีมีข้อโต้แย้ง  คือผู้สอบบญัชี 

7) บริษัทให้สิทธิผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุมภายหลงัการประชมุเร่ิมแล้ว มีสิทธิออกเสียง หรือ

ลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณา และยงัไมไ่ด้ลงมต ิ

8) ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม บริษัทฯจะชีแ้จงกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประชุม รวมทัง้

ขัน้ตอนการออกเสียงลงมต ิ 

9) บริษัทได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่า

เทียมกนัในการแสดงความคดิเห็นและตัง้คําถามในท่ีประชมุ ก่อนการลงมตใินแตล่ะวาระ 

10) บริษัทฯจะไม่เพิ่มวาระอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการ

เปล่ียนแปลงข้อมลูสําคญัในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งกะทนัหนั 

11) บริษัทมีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้

กรณีท่ีมีข้อโต้แย้งในภายหลงั และในกรณีท่ีวาระนัน้มีหลายรายการ เช่น วาระการแตง่ตัง้

กรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล 
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2.3 การดําเนินการภายหลงัวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

1) บริษัทฯเผยแพร่มตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงผ่านระบบข่าวของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ ภายใน 9.00 น. ของวนัรุ่งขึน้ภายหลงัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

2) บริษัทฯบนัทกึรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีมีสาระสําคญัถกูต้อง ครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น

สามารถตรวจสอบได้  โดยได้บนัทึกรายช่ือและตําแหน่งของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 

วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน ความเห็นของผู้ ถือหุ้ น คําชีแ้จงของกรรมการและ

ผู้บริหาร รวมทัง้มตท่ีิประชมุไว้อยา่งชดัเจน ซึง่แยกเป็นคะแนนท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ

งดออกเสียง โดยได้จดัสง่รายงานการประชมุตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 14 วนันบัจากวนั

ประชมุผู้ ถือหุ้น และได้เผยแพร่รายงานดงักลา่วไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุและเสนอช่ือบคุคล

เพ่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการ ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2559 และสง่คําถามเก่ียวกบั

บริษัทลว่งหน้าก่อนการประชมุ เม่ือพ้นกําหนดระยะเวลาดงักลา่วพบวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอวาระการ

ประชมุและสง่คําถามล่วงหน้าก่อนการประชมุ 

ในวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2559 บริษัทฯได้เผยแพร่มตกิรรมการบริษัทผา่นระบบข่าวของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย พร้อมกําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 ในวนัท่ี 26 เมษายน 

2559 เวลา 10.00 น. กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ในวนัท่ี 11 

มีนาคม 2559(Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์  พ.ศ.2535(แก้ไขเพิ่มเตมิ พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2559 

บริษัทฯได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พร้อมเอกสารประกอบการ

ประชมุทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเวบไซต์ของบริษัทฯท่ี www.thaiwireproducts.com และ

มอบหมายให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จํากดั ซึง่เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ เป็นผู้จดัสง่

หนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2559 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ

ฉนัทะมาประชมุทัง้สิน้ 58 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้นทัง้สิน้ 14,696,406 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.43 โดยมี

ประธานกรรมการ  กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี ได้เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือตอบคําถามในท่ีประชมุ  

ภายหลงัการประชมุเสร็จสิน้ บริษัทฯได้เผยแพร่มตท่ีิประชมุและผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ

ภายในวนัท่ีประชมุ และได้นําสง่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่
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ประเทศไทย พร้อมทัง้เผยแพร่รายงานการประชมุดงักลา่วบนเวบไซต์ของบริษัทฯ

ท่ี www.thaiwireproducts.com  ตัง้แตว่นัท่ี 4 พฤษภาคม 2559   

จากการดําเนินการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 ดงักลา่ว บริษัทฯได้รับการประเมิน

คณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น(AGM Assessment) โดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ด้วยคะแนนเตม็

ร้อยละ100 เป็นปีท่ี 2 อย่างตอ่เน่ืองนบัแตปี่ 2558 เป็นต้นมา 

หมวดท่ี 2  การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายในการสร้างความเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายทกุ

กลุม่ ไมว่า่จะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นรายย่อย  

- คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายในการกํากบัดแูลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบตัแิละปกป้องสิทธิ

ขัน้พืน้ฐานอยา่งเทา่เทียมกนั ดงันัน้ ในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นจงึมีกระบวนการในการประชมุผู้

ถือหุ้นท่ีมีลกัษณะท่ีสนบัสนนุให้มีการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั เปิดโอกาส

ให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการลว่งหน้า เปิดโอกาส

ให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าประชมุด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืน

มาประชมุและออกเสียงลงมตแิทน และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอวาระการ

ประชมุลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้เผยแพร่รายละเอียดของหนงัสือเชิญประชมุผู้

ถือหุ้นบนเว็บไซด์ของบริษัทลว่งหน้าประมาณ 30 วนั ก่อนวนัประชมุ 

- บริษัทฯได้กําหนดมาตรการป้องกนักรณีท่ีกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมลูภายในเพ่ือหา

ประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบ ซึง่เป็นการเอาเปรียบผู้ ถือหุ้นอ่ืน โดยการจํากดั

จํานวนบคุคลท่ีสามารถเข้าถึงข้อมลู และนําระบบการเข้ารหสัมาใช้ และยงัได้กําหนดไว้ใน

จริยธรรมทางธุรกิจ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานใช้ข้อมลูท่ีมิได้เปิดเผยให้ทราบ

โดยทัว่ไปซึง่อาจมีผลกระทบตอ่ราคาหุ้น และต้องละเว้นการทําธุรกรรมเก่ียวกบัหุ้นของบริษัท

ในชว่งเวลาท่ีจะมีการประกาศข้อมลูท่ีสําคญั รวมถึงไมใ่ห้ข้อมลูแก่บคุคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์ใน

การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท 

- บริษัทฯกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสียของตนและ

ผู้ เก่ียวข้อง เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทท่ีอาจมีความขดัแย้งของ

ผลประโยชน์และสามารถตดัสินเพ่ือประโยขน์ของบริษัทโดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารท่ี

มีสว่นได้เสียกบัธุรกรรมท่ีทํากบับริษัทไมมี่สว่นร่วมในการตดัสินใจทําธุรกรรมดงักลา่ว 

- สําหรับการซือ้ขายหลกัทรัพย์บริษัทของกรรมการ และผู้บริหาร บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและ

ผู้บริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. ตามท่ีกําหนดไว้ใน
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มาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 และได้บรรจวุาระ

เร่ืองการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารไว้ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

รวมทัง้มีการเปิดเผยการถือครองหลกัทรัพย์ไว้ในรายงานประจําปีและแบบแสดงข้อมลู

ประจําปี(แบบ 56-1) 

- บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไมซ่บัซ้อน และรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดเป็นการ

ทํารายการตามปกตธิุรกิจ 

- บริษัทยึดถือปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และสํานกังาน ก.ล.ต. เชน่ 

หลกัเกณฑ์การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หลกัเกณฑ์การได้มาจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ เป็นต้น 

โดยถือเสมือนหนึง่เป็นรายการท่ีกระทํากบับคุคลภายนอก และคํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของ

บริษัทฯโดยผู้ มีส่วนได้เสียจะต้องไมมี่สว่นในการพิจารณารายการท่ีตนมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ และมีการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงข้อมลู

ประจําปี(แบบ 56-1) 

ในปี 2559 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เก่ียวกับการไม่เคารพในสิทธิพืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น โดย

บริษัทได้มีการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่พบการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพ่ือแสวงหา

ผลประโยชน์   แตอ่ยา่งใด  

 หมวดท่ี 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทฯยึดมัน่ในการดําเนินกิจการด้วยการเคารพสิทธิและปฏิบตัิตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียอย่างเป็นธรรม 

รับฟังความคดิเห็น สร้างความเข้าใจกบัผู้ มีสว่นได้เสีย รวมทัง้สง่เสริมให้เกิดความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์  

 บริษัทฯมีแนวทางการปฎิบตัิตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่งๆ ดงันี ้

 ผู้ ถือหุ้น 

บริษัทฯมุง่มัน่ดําเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส รอบคอบ เพ่ือสร้างความ

เจริญเตบิโต และให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนท่ีดีอยา่งตอ่เน่ือง ให้ความสําคญักบัผู้ ถือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 

และรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นโดยมีมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์สว่นตนของ

กรรมการและผู้บริหาร 

ลกูค้า 

 บริษัทมีนโยบายในการดแูลลกูค้าด้วยการผลิตสินค้าท่ีได้มาตรฐานทัง้ในด้านคณุภาพและความ

ปลอดภยัในการนําสินค้าไปใช้งาน และหากเกิดความเสียหายจากการใช้สินค้า บริษัทฯจะทําการชดเชย

ให้แก่ลกูค้าโดยทนัที 
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คูค้่า 

บริษัทฯมีนโยบายในการปฏิบตัิตอ่คูค้่าอยา่งเป็นธรรมและรับผิดชอบตอ่คูค้่า ยดึถือการปฏิบตัติาม

กรอบการแขง่ขนัทางการค้าท่ีเหมาะสม สจุริต โปร่งใส มีการแขง่ขนัและเสนอราคาอยา่งเป็นธรรม และเสมอ

ภาค เพ่ือสร้างความเช่ือถือซึ่งกนัและกนั  

บริษัทฯปฎิบตัิตามเง่ือนไขทางการค้าและสญัญาท่ีกําหนดและคํามัน่ท่ีให้ไว้กบัคูค้่าอยา่งเคร่งครัด 

มีการพิจารณาราคาซือ้ท่ีเหมาะสม ยตุธิรรม โดยคํานึงถึงความสมเหตสุมผลทัง้ด้านราคา คณุภาพและ

บริการ ไมเ่รียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดๆจากคูค้่า ในการคดัเลือกคูค้่า บริษัทฯให้การสนบัสนนุคู่

ค้าท่ีทําธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม และหลีกเล่ียงการซือ้สินค้ากบัคูค้่า

ท่ีละเมิดสิทธิมนษุยชนหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และไมทํ่าธุรกิจกบัคูค้่าท่ีมีพฤตกิรรมท่ีไมช่อบด้าน

กฎหมาย ทัง้นี ้ บริษัทได้กําหนดนโยบายการปฏิบตัิตอ่คูค้่าพร้อมแนวทางปฏิบตัใินการจดัหาและคดัเลือกคู่

ค้าไว้อยา่งชดัเจนในคูมื่อการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

เจ้าหนี ้

บริษัทฯยึดมัน่ในการปฏิบตัิตามเง่ือนไข ข้อกําหนดของสญัญาและพนัธะทางการเงินอย่าง

เคร่งครัด ดําเนินการให้มีการชําระคืนเงินกู้และดอกเบีย้ให้กบัเจ้าหนีท้กุประเภท ครบถ้วนตามกําหนดเวลา 

และมีการรายงานข้อมลูท่ีถกูต้อง ครบถ้วนแก่เจ้าหนี ้

คูแ่ขง่ 

บริษัทฯมีนโยบายดําเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม ปฏิบตัติามกรอบกติกาการแขง่ขนัสากล ไมก่ลา่วหา

หรือทําลายบริษัทคูแ่ขง่ด้วยข้อมลูท่ีไมเ่ป็นความจริง ไมล่ะเมิดความลบัหรือลว่งรู้ความลบัทางการค้าของ

คูแ่ขง่ด้วยวิธีการฉ้อฉล  

พนกังาน 

บริษัทฯมุง่มัน่ในการปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรม ไมมี่การใช้แรงงานผิดกฎหมาย มีการ

พฒันาศกัยภาพในการทํางานอยา่งตอ่เน่ืองด้วยการจดัให้มีการฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอกบริษัท จดั

โครงสร้างตําแหนง่งานให้มีโอกาสก้าวหน้าในตําแหนง่งานท่ีชดัเจนเพ่ือให้พนกังานมีโอกาสเตบิโตตาม

ความสามารถ  มีคณุภาพชีวิตท่ีดีและมีความปลอดภยัในการทํางาน  รวมถึงได้รับความคุ้มครองตาม

กฎหมาย  

บริษัทฯมีระบบการจา่ยคา่ตอบแทนและผลประโยชน์พนกังานอย่างเหมาะสม ใกล้เคียงกบับริษัทฯ

ในอตุสาหกรรมเดียวกนั ไมมี่การใช้แรงงานผิดกฎหมาย มีการพิจารณาผลการทํางานของพนกังานอยา่ง

ยตุธิรรม ไมเ่ลือกปฎิบตั ิและให้สิทธิด้านตา่งๆเก่ียวกบัการจ้างงาน เชน่ การอนญุาตให้ลางาน การมีช่องทาง

ส่ือสารระหว่างพนกังานและผู้บริหาร เพ่ือรับฟังปัญหาและแลกเปล่ียนความคดิเห็นระหวา่งกนั 
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ในด้านสวสัดิการ บริษัทฯให้ความสําคญักบัคณุภาพชีวิตของพนกังาน จงึจดัให้มีสวสัดกิารตา่งๆ 

เชน่ คา่รักษาพยาบาลสําหรับพนกังานและครอบครัว การตรวจสขุภาพประจําปี การประกนัอบุตัเิหต ุและจดั

ให้มีกองทนุสํารองเลีย้งชีพ นอกจากนีย้งัให้ความสําคญักบัการดแูลความปลอดภยัของพนกังาน โดยจดัให้มี

การซ้อมหนีไฟ และระบบป้องกนัอคัคีภยั เป็นต้น 

ชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกิจโดยคํานงึถึง ชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม ปฏิบตัิตาม

กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบงัคบัของชมุชนอยา่งเคร่งครัด สง่เสริมให้คนในองค์กรตระหนกัถึงการมีสว่น

ร่วมในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละรักษาสภาพแวดล้อม หลีกเล่ียงการกระทําท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตราย

หรือมลภาวะตอ่สิ่งแวดล้อม 

ในการดแูลชมุชน สงัคม  และสิ่งแวดล้อม บริษัทได้นํามาตรฐานระบบคณุภาพด้านสิ่งแวดล้อม 

ISO 14001 มาตรฐานระบบด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยั OHSAS 18001 และมาตรฐานระบบการ

จดัการด้านพลงังาน ISO 50001 มาใช้ในโรงงาน มีการศกึษาวิธีการในการประหยดัพลงังานเพ่ือลดปริมาณ

การใช้พลงังานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตซึง่เป็นสาเหตหุนึง่ของการเกิดภาวะโลกร้อน รวมถึงลงทนุใน

โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานธรรมชาต ิเชน่ ตดิตัง้กงัหนัลมในการผลิตกระแสไฟฟ้า และตดิตัง้แผง

โซลา่เซลเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงาน เป็นต้น  เพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวบริเวณรอบโรงงานและปรับปรุงภมูิทศัน์

บริเวณชมุชน จดัสร้างสถานท่ีออกกําลงักายสําหรับประชาชน พร้อมทัง้ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบ

ของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ อยา่งเคร่งครัด  

ภาครัฐ 

บริษัทฯมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบงัคบั 

อยา่งเคร่งครัดและถกูต้อง ไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ เชน่ มีการใช้ Software ท่ีถกู

ลิขสิทธ์ิ รวมถึงให้ความชว่ยเหลือในโครงการตา่งๆของภาครัฐอยา่งสม่ําเสมอ  

นโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัการทจุริต การคอร์รัปชัน่ 

บริษัทฯมีนโยบายตอ่ต้านการทจุริต เน่ืองจากเห็นว่าการทจุริตเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีบัน่ทอนความ

พยายามในการพฒันาคณุภาพ เป็นภยัตอ่การดําเนินกิจการให้ยัง่ยืนและเป็นภยัตอ่สงัคมของประเทศ ทําให้

ขีดความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัทฯลดลง 

การดําเนินการเพ่ือตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนัของบริษัท เร่ิมต้นด้วยการท่ีผู้บริหารระดบัสงูของ

บริษัทฯไมส่นบัสนนุให้มีการรับหรือจ่ายสินบนในกรณีใดๆทัง้สิน้โดยกําหนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรม

ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีการกําหนดนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีครอบคลมุการคอร์รัปชัน่ใน

รูปแบบตา่งๆ รวมทัง้มาตรการปฏิบตัท่ีิชดัเจน ทัง้นี ้เพ่ือให้พนกังานและผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืนๆมัน่ใจได้วา่บริษัทฯ
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จะไมถ่กูบอ่นทําลายจากพฤตกิรรมการทจุริตคอรัปชัน่ สว่นในระดบัพนกังาน บริษัทฯได้กําหนดลกัษณะ

ความผิดของการทจุริตตอ่หน้าท่ีและทจุริตตอ่บริษัทเป็นความผิดขัน้ร้ายแรงสงูสดุไว้ในข้อบงัคบัพนกังาน  

นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยงัได้พฒันากลไกในการมีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นได้เสียในการกํากบั

ดแูลกิจการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้เสียสามารถติดตอ่ส่ือสารและแจ้งความหว่งใยของตนในเร่ือง

เก่ียวกบัการกระทําท่ีอาจเข้าขา่ยขดัตอ่หลกัจริยธรรมท่ีตนได้พบเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัทฯได้โดยเสรี 

ในปี 2559 ท่ีผา่นมา บริษัทไมไ่ด้รับเร่ืองร้องเรียนการกระทําทจุริต หรือการกระทําผิดจริยธรรม 

และไมเ่คยมีประวตักิารฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแขง่ขนัทางการค้า และไมเ่คย

มีการรายงานหรือการร้องเรียนเก่ียวกบัการติดสินบนและการคอร์รัปชัน่ แตอ่ยา่งใด 

(ทัง้นี ้ สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการปฏิบตติอ่ผู้ มีสว่นได้เสียได้ในห้วข้อ “ความ

รับผิดชอบตอ่สงัคม”) 

 หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมลูสําคญัของบริษัท รวมถึงข้อมลูทางการเงิน ข้อมลูทัว่ไปท่ี

สําคญัเก่ียวกบัธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทนัเวลา และโปร่งใส 

เป็นไปตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย(ต.ล.ท.)  

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏ

ในรายงานประจําปี ซึง่ข้อมลูท่ีแสดงในรายงานทางการเงินต้องมีความถกูต้องในสาระสําคญัและเป็นไปตาม

หลกัมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตัิ

อยา่งสม่ําเสมอ ใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงั และประมาณการท่ีเหมาะสม รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญั

อยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการได้ดแูลให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิผลเพ่ือให้มัน่ใจได้อย่างมี

เหตผุลวา่การบนัทกึข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วนและเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สิน และ

เพ่ือให้ทราบจดุออ่นเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกตอิย่างมีสาระสําคญั 

คณะกรรมการมีความเห็นวา่ระบบการควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ

และสามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตผุลตอ่ความเช่ือถือได้ของงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ในการนี ้ คณะกรรมการได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการท่ีไมไ่ด้เป็น

ผู้บริหารเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบเก่ียวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคมุภายใน และ
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ความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองนีข้องคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่

แสดงไว้ในรายงานประจําปี 

 ทัง้นี ้ข้อมลูท่ีควรเปิดเผย ประกอบด้วย 

 ข้อมลูทางการเงิน 

- รายงานงบการเงินท่ีผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี และผา่นการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว 

ข้อมลูท่ีมิใชร่ายงานทางการเงิน 

- โครงสร้างกรรมการ  

- บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย  

- จํานวนครัง้ของการประชมุและจํานวนครัง้ท่ีคณะกรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุ  

- รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน 

- การฝึกอบรมและพฒันาความรู้ด้านวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ืองของคณะกรรมการ 

- คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในสว่นของงานด้านผู้ลงทนุสมัพนัธ์นัน้ บริษัทฯยงัไมไ่ด้จดัตัง้หนว่ยงานขึน้เฉพาะเน่ืองจาก

กิจกรรมในเร่ืองดงักลา่วยงัไมม่ากนกั แตไ่ด้มอบหมายให้ฝ่ายบญัชีและการเงินทําหน้าท่ีให้ข้อมลูแก่ผู้

ลงทนุ ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นกัวิเคราะห์และภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ผู้ลงทนุสามารถติดตอ่ขอทราบข้อมลูบริษัทได้

ท่ีโทร 0-2992-6867 

 บริษัทฯได้ปฏิบตัติามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีครบถ้วน ไมเ่คยมีประวตัิการถกูสัง่ให้แก้ไขงบ

การเงินโดยสํานกังาน ก.ล.ต. รวมทัง้ได้เปิดเผยงบการเงินประจําปี และรายไตรมาสตอ่ผู้ ถือหุ้น และนกัลงทนุ

ภายในกําหนดเวลา  

หมวดท่ี 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยบคุคลทัง้ชายและหญิงท่ีมีประสบการณ์ในสาขาตา่งๆท่ี

สามารถเอือ้ประโยชน์ให้แก่บริษัท คณะกรรมการเป็นผู้ มีบทบาทสําคญัในการกํากบัดแูลแนวทางดําเนินงาน

ของบริษัท แตง่ตัง้ฝ่ายบริหารเพ่ือรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจ แตง่ตัง้กรรมการเฉพาะเร่ืองเพ่ือรับผิดชอบ

เฉพาะเร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย และแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท 
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1. โครงสร้างของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกว่า 5 คน แตไ่มเ่กิน 12 คนในจํานวนนีต้้องมี

กรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 3 คน และต้องไมน้่อยกวา่หนึ่งในสามของจํานวนกรรมการท่ีมีอยู ่กรรมการแตล่ะ

คนต้องมาจากผู้ทรงคณุวฒุิหลากหลายสาขาอาชีพท่ีจําเป็นในการบริหารกิจการของบริษัท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีทัง้ชายและหญิงท่ีมีประสบการณ์ในสาขา

ตา่ง ๆ ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบญัชี กฎหมายและการตลาด จํานวน 

11 ทา่น ประกอบด้วย 

-  กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 10 ทา่น(เป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระจํานวน 4 ทา่น ซึง่เกิน 1 ใน 3 

ของกรรมการทัง้คณะ) 

- กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 1 ท่าน 

ดงัมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายสริุย์ บวัคอม          ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 

2. นายสวุฒัน์  จิตตมยั กรรมการ 

3. นายฉัตรชยั  ศริิวฒันา กรรมการ 

4. นางก่ิงเทียน  บางอ้อ กรรมการอิสระ 

5. นายนรเศรษฐ  ไม้เกต ุ  กรรมการอิสระ 

6. นายเอกมินทร์ งานทวี กรรมการ 

7. นายธนพงษ์ ภคูาสวรรค์ กรรมการ 

8. นายพนัธุม พนัธุมจินดา กรรมการอิสระ 

9. นายสรรัฐ งานทวี กรรมการ 

10. นายธงชยั ณ นคร  กรรมการ 

11. พลตํารวจโทสรุวฒุิ กรัดศริิ กรรมการ 

 

 ทัง้นี ้ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของสํานกังานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และไมเ่ป็นบคุคลเดียวกบักรรมการผู้จดัการ เพ่ือเป็นการแบง่แยกหน้าท่ีใน

การกําหนดนโยบายการกํากบัดแูลและการบริหารงานประจํา 
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2. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบในการกํากบัดแูลให้การบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายและ

วตัถปุระสงค์ของบริษัท โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย โดยยึดหลกัจริยธรรมท่ีดี  

 บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ :- 

1. มีสว่นร่วมในการกําหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และจดัให้มีการ

ทบทวนความเหมาะสมเป็นประจําทกุปี รวมถึงติดตามดแูลให้มีการนําไปปฎิบตั ิ

2. กํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนงานท่ีได้กําหนดไว้อยา่งมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

3. จดัให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียง และมีการตดิตามการ

ดําเนินการในเร่ืองดงักลา่วอยา่งสม่ําเสมอในการประชมุคณะกรรมการ รวมถึงดแูลให้การ

ดําเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งตอ่เน่ืองในระยะยาว 

4. จดัทําจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 

เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมท่ีบริษัทฯใช้ในการดําเนินธุรกิจ พร้อมทัง้ตดิตามให้มีการ

ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณดงักลา่ว 

5. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และพิจารณาคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม ก่อน

นําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

6. อนมุตังิบการเงินและดแูลให้มีการจดัทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไป 

7. กําหนดนโยบายและแนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และดแูลการปฎิบตังิานของกรรมการ

และผู้บริหารเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

8. ดแูลให้การทํารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ต้องเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของ

บริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม โดยกรรมการท่ีมีสว่นได้เสียมิได้มีสว่นร่วมในการตดัสินใจ รวมทัง้

ดแูลให้มีการปฏิบตัติามข้อกําหนดเก่ียวกบัขัน้ตอนการดําเนินการและการเปิดเผยข้อมลูให้

ถกูต้อง ครบถ้วน 

อํานาจอนมุตัิของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนมุตัเิร่ืองตา่งๆของบริษัทตามขอบเขตหน้าท่ีท่ีกําหนดโดย

กฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัท และมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถึงการทบทวนวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ในการ

ดําเนินงาน และแผนการดําเนินธุรกิจ ตดิตามและประเมินผลการดําเนินงาน ดแูลรายจา่ยลงทนุขนาดใหญ่ 

การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั รวมถึงอนมุตังิบการเงินและการเปิดบญัชีธนาคาร 
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บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ :- 

1. รับผิดชอบในฐานะผู้ นําของคณะกรรมการในการกํากบั ตดิตาม ดแูลการบริหารงานของ

คณะกรรมการ และคณะอนกุรรมการอ่ืนๆ ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามแผนงานท่ีกําหนดไว้ 

2. เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการ และผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชีข้าดในกรณีท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และ

คะแนนเสียง 2 ฝ่ายเทา่กนั 

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการ:- 

กรรมการผู้จดัการมีขอบเขต อํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. มีหน้าท่ีควบคมุการบริหารงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามนโยบายท่ีบริษัทกําหนดไว้ และ

รายงานผลการดําเนินงานตอ่คณะกรรมการ 

2. ประเมินการดําเนินงานของกิจการอยา่งสม่ําเสมอเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากปัจจยัตา่งๆทัง้

ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน 

3. วาระการดํารงตําแหนง่ 

 วาระการดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทฯได้กําหนดให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน

จํากดั พ.ศ.2535 คือ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ให้กรรมการออกจากตําแหนง่ 1 ใน 3 โดยให้

กรรมการคนท่ีอยูใ่นตําแหนง่นานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ กรรมการซึง่พ้นจากตําแหนง่ตามวาระอาจ

ได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหนง่ใหมก็่ได้   

4.    การดํารงตําแหนง่กรรมการในบริษัทอ่ืนของกรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงู 

 คณะกรรมการกําหนดนโยบายในการดํารงตําแหนง่กรรมการท่ีบริษัทอ่ืนของกรรมการผู้จดัการ

และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท โดยกําหนดให้ก่อนท่ีจะไปดํารงตําแหนง่ในบริษัทอ่ืน จะต้องแจ้งให้

คณะกรรมการทราบเพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ ทัง้นี ้ ต้องไมเ่ป็นกรรมการในบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจสภาพอย่าง

เดียวกบับริษัทฯหรือเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท 

5.  เลขานกุารบริษัท 

 คณะกรรมการจะพิจารณาคดัเลือกผู้ มีคณุวฒุิและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมแตง่ตัง้เป็นเลขานกุาร

บริษัทฯเพ่ือทําหน้าท่ีให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่งๆท่ีคณะกรรมการต้องทราบและปฏิบตัิ

หน้าท่ีในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบตัติามมตคิณะกรรมการ 

 ในกรณีท่ีเลขานกุารบริษัทฯพ้นจากตําแหนง่หรือไม่อาจปฏิบตัหิน้าท่ีได้ ให้คณะกรรมการพิจารณา

แตง่ตัง้เลขานกุารคนใหมภ่ายใน 90 วนั นบัแตว่นัท่ีเลขานกุารบริษัทฯคนเดมิพ้นจากตําแหนง่หรือไมอ่าจ
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ปฏิบตัหิน้าท่ี และให้คณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึง่ปฏิบตัหิน้าท่ีแทนใน

ชว่งเวลาดงักลา่ว  

6. การประชมุคณะกรรมการ 

คณะกรรมการกําหนดให้มีการประชมุเป็นปกตทิกุ 3 เดือน ได้แก่เดือน กมุภาพนัธ์ พฤษภาคม 

สิงหาคม และพฤศจิกายน และอาจมีการประชมุพิเศษตามความจําเป็น 

ในการประชมุแตล่ะครัง้ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกวา่ก่ึงหนึง่ของจํานวนกรรมการ จงึ

จะครบเป็นองค์ประชมุ อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีวาระท่ีต้องลงมติ บริษัทฯกําหนดให้มีกรรมการอยูไ่มน้่อย

กวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด 

ในการประชมุแตล่ะครัง้ฝ่ายเลขานกุารบริษัทได้จดัหนงัสือเชิญประชมุพร้อมระเบียบวาระการ

ประชมุและเอกสารท่ีเก่ียวข้องไว้ลว่งหน้าก่อนการประชมุประมาณ 7 วนั เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลา

ศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าประชมุ ซึง่วาระการประชมุนีจ้ะรวมถึงวาระการตดิตามผลการดําเนินงาน

ด้วย 

บริษัทได้มีการจดบนัทึกการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชมุท่ีผา่น

การรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้ 

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯได้จดัให้มีการประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้  

7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

บริษัทฯจดัให้มีการประเมินผลการปฎิบตังิานและทบทวนผลการปฎิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะอนกุรรมการเป็นประจําทกุปี ปีละ 1 ครัง้ เพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและ

ปัญหา เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป 

บริษัทฯได้นําแบบประเมินผลกรรมการ 3 แบบ ประกอบด้วย 1) แบบประเมินตนเองของ

คณะกรรมการรายคณะ 2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชดุย่อยแบบรายคณะ และ 3) แบบ

ประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบคุคล โดยอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทย สําหรับใช้ในการประเมินผลกรรมการประจําปี 2559 ซึง่เกณฑ์ในการประเมินแบง่ออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้

 0 = ไมเ่ห็นด้วยอยา่งย่ิง หรือไมมี่การดําเนินการในเร่ืองนัน้ 

 1 = ไมเ่ห็นด้วย หรือมีการดําเนินการในเร่ืองนัน้เล็กน้อย 

 2 = เห็นด้วย หรือมีการดําเนินการในเร่ืองนัน้พอสมควร 

3 = เห็นด้วยคอ่นข้างมาก หรือมีการดําเนินการในเร่ืองนัน้ได้ดี 

4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดําเนินการในเร่ืองนัน้อยา่งดีเย่ียม 
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ทัง้นี ้ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการโดยรวมสําหรับปี 2559 สรุปได้ดงันี ้

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ ประกอบด้วย 6 หวัข้อ คือ โครงสร้างและ

คณุสมบตัขิองคณะกรรมการ บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การ

ประชมุคณะกรรมการ การทําหน้าท่ีของกรรมการ ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และ การ

พฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทัง้คณะ ในภาพรวม 6 หวัข้อ เห็นว่า การดําเนินการสว่น

ใหญ่อยูใ่นเกณฑ์ดี มีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 3.46 

2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชดุย่อยแบบรายคณะ ประกอบด้วย 3 หวัข้อ คือ 

โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ การประชมุคณะกรรมการชดุย่อย บทบาท หน้าท่ี 

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดุยอ่ย 

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการชดุย่อยแบบรายคณะ ซึง่ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

ในภาพรวม 3 หวัข้อ เห็นวา่ การดําเนินการส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑ์ดี มีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 

3.63 

3. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบคุคล ประกอบด้วย 3 หวัข้อ คือ โครงสร้างและ

คณุสมบตัขิองคณะกรรมการ การประชมุคณะกรรมการ บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการ 

สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบคุคล ในภาพรวม 3 หวัข้อ เห็นว่า กรรมการ

สว่นใหญ่ปฎิบตัหิน้าท่ีตามความรับผิดชอบในเกณฑ์ดี มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.54 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทฯยงัได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการ

ผู้จดัการในฐานะผู้บริหารสงูสดุ โดยใช้แบบประเมินของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่ประกอบด้วย 

10 หวัข้อ ได้แก่ ความเป็นผู้ นํา การกําหนดกลยทุธ์ การปฎิบตัติามกลยทุธ์ การวางแผนและผลปฎิบตัิทาง

การเงิน ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ ความสมัพนัธ์กบัภายนอก การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบั

บคุลากร การสืบทอดตําแหนง่ ความรู้ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ และคณุลกัษณะเฉพาะตวั โดยผลการ

ประเมนิสําหรับปี 2559 อยูใ่นระดบัดี มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.52 

8. คา่ตอบแทน 

8.1 คา่ตอบแทนกรรมการ 

 บริษัทยงัไมไ่ด้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน อยา่งไรก็ตาม การกําหนด

คา่ตอบแทนให้ผ่านการพิจารณาจากท่ีประชมุคณะกรรมการ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั 
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การปฏิบตังิานท่ีผ่านมา ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของหน้าท่ีและความรับผิดชอบ รวมถึงการ

ขยายตวัทางธุรกิจ ฐานะการเงินและผลประกอบการของบริษัท ประกอบการพิจารณา ก่อนท่ีจะนําเสนอให้ท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตั ิ

8.2 คา่ตอบแทนผู้บริหาร 

 บริษัทฯมีนโยบายในการกําหนดคา่ตอบแทนผู้บริหารโดยเช่ือมโยงกบัสภาวะทางธุรกิจของบริษัท

และการปฏิบตังิานของผู้บริหารแตล่ะคน 

 (ดรูายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําหรับปี 2559 ในหวัข้อ  8.4)  

9. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

9.1 บริษัทฯสง่เสริมให้กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร ได้เข้ารับการอบรมหรือ

สมัมนาในเร่ืองตา่งๆท่ีเก่ียวข้องอยา่งสม่ําเสมอ เพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ายของบริษัทฯมี

ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและมีการปรับปรุงการปฏิบตังิานอยา่งตอ่เน่ือง 

9.2 บริษัทฯจดัให้มีเอกสารและข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ี กรณีมีกรรมการหรือ

ผู้บริหารใหม ่รวมถึงการจดัแนะนําลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

9.3 บริษัทฯจดัให้มีแผนการสืบทอดตําแหนง่โดยทําการคดัเลือกบคุคลท่ีจะปฏิบตัหิน้าท่ีใน

ตําแหนง่ผู้บริหารและพฒันาเพ่ือเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตําแหนง่ได้ในอนาคต 

10. การป้องกนัการขดัแย้งทางผลประโยชน์และการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

คณะกรรมการมีนโยบายในการป้องกนัความขดัแย้งของผลประโยชน์และดแูลไมใ่ห้ผู้บริหารและผู้

ท่ีเก่ียวข้องนําข้อมลูภายในของบริษัทมาใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตน ดงันี ้

- รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการท่ีมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และได้พิจารณาความเหมาะสมของ

รายการและการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีราคาและเง่ือนไขเสมือนทํา

รายการกบับคุคลภายนอก รวมทัง้ให้เปิดเผยรายละเอียด มลูคา่รายการ คูส่ญัญา เหตผุล/

ความจําเป็น ไว้ในรายงานประจําปีและแบบ 56-1  

- การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน : ในการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในของกรรมการและ

ผู้บริหาร  บริษัทฯกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือหลกัทรัพย์กรณีมีการ

เปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์อนัเน่ืองมาจากการได้มาหรือจําหน่ายหลกัทรัพย์ย่ืนตอ่ตลาด

หลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  

และมีนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซือ้-ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ
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ให้ท่ีประชมุคณะกรรมการทราบทกุปี ห้ามการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยเฉพาะในชว่ง 1 เดือน 

ก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ตอ่สาธารณชน นอกจากนีย้งัห้ามไมใ่ห้ผู้บริหารท่ีได้รับทราบ

ข้อมลูเปิดเผยข้อมลูแก่บคุคลภายนอกท่ีไมมี่หน้าท่ีเก่ียวข้อง โดยกําหนดไว้ในจรรยาบรรณ

และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท มีการกําหนดมาตรการลงโทษไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรหาก

มีการฝ่าฝืน เน่ืองจากบริษัทฯ เห็นวา่การไมนํ่าข้อมลูไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนเป็น

จรรยาบรรณท่ีควรยึดถือและปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัดตลอดระยะเวลาท่ีดํารงตําแหนง่เป็น

ผู้บริหารของบริษัทฯ 

11. ระบบการควบคมุภายใน 

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัตอ่การควบคมุภายในเพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้กบับริษัท  

โดยบริษัทฯจะทําการประเมินสถานการณ์เพ่ือกําหนดเป้าหมายและแผนการดําเนินงานไว้อย่างชดัเจนและ

วดัผลได้  และมีการทบทวนแผนการดําเนินงานหากสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป  มีการประเมินความเส่ียง

และวิเคราะห์ผลกระทบของความเส่ียงเพ่ือกําหนดมาตรการลดความเส่ียง       และเพ่ือเป็นการควบคมุการ

ปฏิบตังิานของฝ่ายบริหาร  บริษัทฯ มีการกําหนดอํานาจอนมุตัิของฝ่ายบริหารไว้อยา่งชดัเจนและเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร  มีการจดัโครงสร้างองค์กรท่ีชว่ยให้ฝ่ายบริหารสามารถดําเนินงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  และ

มีการแบง่แยกหน้าท่ีความรับผิดชอบงานด้านตา่งๆ  เพ่ือเป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั  ในด้านการรายงาน

และการติดตามผลการปฏิบตังิาน  บริษัทฯ มีการพฒันาระบบสารสนเทศและระบบข้อมลูอย่างตอ่เน่ือง

เพ่ือให้เพียงพอแก่การตดัสินใจ  และมีการตดิตามผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกบัแผนงานหรือเป้าหมายท่ี

กําหนดเป็นประจําทกุเดือน 

ทัง้นี ้ การประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทจะครอบคลมุในด้านตา่งๆ 5 สว่น คือ การ

ควบคมุภายในองค์กร การประเมินความเส่ียง การควบคมุการปฏิบตังิาน ระบบสารสนเทศ และการส่ือสาร

ข้อมลู ระบบการติดตาม 

12. การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทฯตระหนกัถึงความสําคญัของการบริหารความเส่ียงและมีหน้าท่ีรับผิดชอบ

โดยตรงในการบริหารความเส่ียงขององค์กร โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตังิานของฝ่ายจดัการ

ของบริษัทฯให้ดําเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลเุป้าหมาย โดยแบง่ประเภทความเส่ียงออกเป็น 2 

ประเภท ดงันี ้

1. ความเส่ียงจากการดําเนินงาน(Operation Risk) 

2. ความเส่ียงทางการเงิน(Financial Risk) 
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บริษัทฯได้อธิบายและเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงท่ีสําคญัไว้ในรายงานประจําปีและแบบ 

56-1 พร้อมทัง้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบสอบทานและรายงานตอ่คณะกรรมการ 

13. จริยธรรมธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทฯรับผิดชอบในการจดัให้การดําเนินงานของบริษัทฯเป็นไปในลกัษณะท่ี

ถกูต้องตามกฎหมายและจริยธรรมท่ีดี จงึให้มีการจดัทําแนวทางเก่ียวกบัจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร และประกาศให้พนกังานทกุคนทราบ  

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดระเบียบข้อบงัคบัให้พนกังานทกุระดบัปฏิบตังิานหน้าท่ีด้วยความ

ซ่ือสตัย์ สจุริตและเท่ียงธรรม ทัง้ตอ่บริษัทและสงัคม โดยมีการตดิตามการปฏิบตัติามแนวทางดงักล่าวอยา่ง

สม่ําเสมอ รวมถึงกําหนดบทลงโทษทางวินยัไว้ด้วย 

 9.2   คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการได้แตง่ตัง้อนกุรรมการเพ่ือชว่ยในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท คือ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้

ด้านบญัชี/การเงิน คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคณุสมบตัเิก่ียวกบัความเป็นอิสระตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เร่ืองคณุสมบตัแิละขอบเขตการดําเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหารจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

ช่ือ                 ตาํแหน่ง 

1. นายสริุย์ บวัคอม ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางก่ิงเทียน  บางอ้อ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายนรเศรษฐ  ไม้เกต ุ กรรมการตรวจสอบ 
  

  โดยกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท ได้แก่ 

นางก่ิงเทียน บางอ้อ (รายละเอียดเก่ียวกบัประสบการณ์ในการทํางานปรากฏตามเอกสารแนบ 1) 

วาระการดํารงตําแหนง่ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนง่เทา่กบัระยะเวลาการดํารงตําแหนง่กรรมการ

บริษัท โดยจะครบวาระการดํารงตําแหนง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี พร้อมกบัการครบวาระการ
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ดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท เม่ือครบกําหนดออกตามวาระอาจได้รับการพิจารณาแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่

ตอ่ไปได้ 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน(internal control) และระบบการตรวจสอบ

ภายใน(internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ

หนว่ยงานตรวจสอบภายใน(ถ้ามี) ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย 

เลิกจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายในหรือหนว่ยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการ

ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้ เลือกกลบัเข้ามาใหม ่หรือเลิกจ้าง บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระ

เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและเสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดงักล่าว รวมทัง้เข้า

ร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไป

ตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่ว

สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึง่

รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลู

อยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้  

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน 

ของบริษัท 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของ

คณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิ

หน้าท่ีตามกฎบตัร(charter) 
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(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าท่ี และ

ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัหิน้าท่ีภายในขอบเขต อํานาจหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบโดยมีการประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้  

 ปัจจบุนั บริษัทยงัไมมี่คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา แตมี่

กระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงัและโปร่งใส โดยใช้ข้อมลูคา่ตอบแทนของบริษัทใน

อตุสาหกรรมเดียวกนัท่ีมีขนาดใกล้เคียงกนัและผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณา 

 9.3   การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

(1) กรรมการอิสระ 

 บริษัทฯกําหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบโดยการสรรหา

จากผู้ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ และเป็นบคุคลท่ีมีความเป็นอิสระทัง้ทางตรงและทางอ้อม

ทัง้ในด้านการเงินและการบริหารโดยมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี:้- 

คณุสมบตัขิองกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไมเ่กิน 1% ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัท 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับ

เงินเดือนประจํา หรือเป็นผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะ

ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

3. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน

ลกัษณะท่ีเป็นบดิามารดา คูส่มรส พ่ีน้องและบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท 

4. ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ

บริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็น

หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว

มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
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5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอํานาจควบคมุบริษัท และ

ไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นสํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของ

บริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย

หรือท่ีปรึกษาทางการเงินซึง่ได้รับคา่บริการเกินกว่า 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท และไมเ่ป็นผู้

ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้

พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท 

หรือไมเ่ป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง 

พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออก

เสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืนซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยั

กบักิจการของบริษัท 

9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของ

บริษัท 

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 

   การเลือกกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นโดยประธานกรรมการเป็นผู้ เสนอ

รายช่ือบคุคลท่ีจะแตง่ตัง้เป็นกรรมการตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นโดยผา่นการกลัน่กรองจากคณะกรรมการบริษัทชดุ

ปัจจบุนัโดยไมผ่า่นคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากปัจจบุนับริษัทฯยงัไมมี่คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม 

ในการคดัเลือกบคุคลเพ่ือเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาคดัสรรจากบคุคลท่ีมี

คณุวฒุิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทํางานโดยเฉพาะจากสาขาหรือทกัษะท่ียงัขาดอยู่

เป็นสําคญั 

คณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 

1. มีคณุสมบตัไิมข่ดัตอ่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากดั กฎหมายหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฏหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

2. มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การ

ดําเนินธุรกิจของบริษัท 

3. มีความซ่ือสตัย์ สจุริต 

4. ไมค่วรดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท  
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 วิธีการเลือกตัง้กรรมการผา่นท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น   

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือ 

2. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคน  จะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมด  เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

3. บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ  เทา่

จํานวนกรรมการท่ีพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในขณะนัน้    และในกรณีท่ีมีบคุคลท่ีได้รับคะแนน

เสียงเทา่กนัเกินจํานวนกรรมการท่ีต้องการแล้ว  ประธานจะเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

สว่นการคดัเลือกบคุคลให้เป็นผู้บริหารสงูสดุ  คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณา 

9.4    การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

- ไมมี่บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

9.5   การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

ในการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในของกรรมการและผู้บริหาร  บริษัทฯกําหนดให้กรรมการและ

ผู้บริหารรายงานการถือหลกัทรัพย์กรณีมีการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์อนัเน่ืองมาจากการได้มาหรือ

จําหนา่ยหลกัทรัพย์ย่ืนตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  และมีนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซือ้-ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรัพย์

ของบริษัทฯให้ท่ีประชมุคณะกรรมการทราบทกุปี ห้ามการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยเฉพาะในชว่ง 1 เดือน ก่อนท่ี

งบการเงินจะเผยแพร่ตอ่สาธารณชนนอกจากนีย้งัห้ามไมใ่ห้ผู้บริหารท่ีได้รับทราบข้อมลูเปิดเผยข้อมลูแก่

บคุคลภายนอกท่ีไมมี่หน้าท่ีเก่ียวข้อง โดยกําหนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท มีการ

กําหนดมาตรการลงโทษไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรหากมีการฝ่าฝืน เน่ืองจากบริษัทฯ เห็นวา่การไมนํ่าข้อมลูไป

ใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตนเป็นจรรยาบรรณท่ีควรยึดถือและปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัดตลอดระยะเวลาท่ีดํารง

ตําแหนง่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 

รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 

การถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เปรียบเทียบกบัปี 

2558 แสดงได้ดงันี ้
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รายช่ือ 

จาํนวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง(มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท/หุ้น) 

ณ 31 ธ.ค.59 ณ 31 ธ.ค.58 เพิ่ม/(ลด) 

ทางตรง ทางอ้อม ทางตรง ทางอ้อม 

1.นายสริุย์ บวัคอม - - - - - 

2.นายสวุฒัน์  จิตตมยั 128,000 - 128,000 - - 

3.นายฉตัรชยั  ศิริวฒันา 890,000 - 890,000 - - 

4.นางก่ิงเทียน  บางอ้อ - - - - - 

5.นายนรเศรษฐ  ไม้เกต ุ  - - - - - 

6.นายเอกมินทร์ งานทวี 297,500 - 297,500 - - 

7.นายธนพงษ์ ภคูาสวรรค์ - - - - - 

8.นายพนัธมุ พนัธุมจินดา - - - - - 

9.นายสรรัฐ งานทว ี 50,500 - 50,500 - - 

10.นายธงชยั ณ นคร  - - - - - 

11.พลตํารวจโทสรุวฒิุ กรัดศิริ - - - - - 

หมายเหต ุ: การถือหุ้นทางอ้อมคือการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

9.6   ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

1. คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี(audit fee) 

ในรอบปีท่ีผา่นมา บริษัทจา่ยคา่ตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัทในจํานวน

เงินรวม 982,000 บาท 

2. คา่บริการอ่ืน(non-audit fee) 

- ไมมี่ 

 9.7   การปฏิบัตติามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากการปฎิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนท่ีกําหนดไว้ 5 

หมวด ดงักล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯยงัมีนโยบายและแนวปฎิบตัอ่ืินๆท่ีเก่ียวข้องกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ดงันี ้
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จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ 

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้รวบรวมข้อพงึปฎิบตัแิละแนวทางการปฎิบตัเิป็นลายลกัษณ์

อกัษร โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ผู้บริหารและพนกังานยดึถือเป็นแนวทางในการปฎิบตัิงาน เพ่ือให้การดําเนิน

ธุรกิจสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์และภารกิจของบริษัท อนัจะนําไปสูก่ารเป็นองค์กรท่ีมีระบบการกํากบัดแูลท่ีดี 

โดยจดัทําเป็นคูมื่อจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ซึง่มีเนือ้หาครอบคลมุเก่ียวกบั แนวทางในการดําเนิน

ธุรกิจ แนวปฎิบตัเิก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมลูและรักษาความลบั นโยบายและ

แนวปฎิบตัติอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย การปกป้องทรัพย์สินของบริษัท การรับและให้ของขวญัและสิ่งตอบแทน การ

ป้องกนัทจุริตและตดิสินบน และเพ่ือเป็นการสง่เสริมให้พนกังานตระหนกัในเร่ืองจรรยาบรรณ บริษัทฯได้

เผยแพร่คูมื่อจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจบนเว็บไซด์และติดประกาศให้พนกังานทกุคนรับทราบ 

นอกจากนี ้ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจได้รับการทบทวนหรือปรับปรุงให้มีความทนัสมยั

อยูเ่สมอ เพ่ือให้มัน่ใจว่าการทํางานของผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จํากดั(มหาชน) 

เป็นไปอยา่งมีมาตรฐาน มีคณุภาพและมีคณุธรรม  

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษัทฯมีอดุมการณ์ในการดําเนินธุรกิจอยา่งมีคณุธรรมตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย รวมถึงมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและ

สิ่งแวดล้อม บริษัทฯจงึให้ความสําคญัของการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ด้วยเล็งเห็นวา่การทจุริตคอร์รัปชัน่

เป็นภยัตอ่สงัคม เป็นการกระทําท่ีผิดทัง้กฏหมายและศีลธรรม ตลอดจนตระหนกัวา่การทจุริตคอร์รัปชัน่

นอกจากจะสง่ผลกระทบตอ่ ช่ือเสียง และภาพลกัษณ์ของบริษัทแล้ว ยงัเป็นปัจจยัสําคญัท่ีบัน่ทอนความ

พยายามในการพฒันาคณุภาพ ทําให้ขีดความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัทลดลง ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่

ฐานะของบริษัทฯ และเป็นภยัตอ่การดําเนินกิจการให้ยัง่ยืน รวมถึงเป็นภยัตอ่เศรษฐกิจ สงัคม การเมืองและ

ประเทศชาต ิ  

บริษัทฯกําหนดคํานิยามของการทจุริตคอร์รัปชัน่ หมายถึง การติดสินบนไมว่า่จะอยูใ่นรูปแบบใดๆ

โดยการเสนอให้ สญัญาวา่จะให้ มอบให้ ให้คํามัน่ว่าจะให้ เรียกร้องหรือรับซึง่เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน

ใดซึง่ไมเ่หมาะสม กบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หนว่ยงานของรัฐ หนว่ยงานของเอกชน หรือผู้ ท่ีทําหน้าท่ี ไมว่า่โดย

ทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้บคุคลดงักลา่วปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัหิน้าท่ี เพ่ือให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึง่

ทรัพย์สิน ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไมเ่หมาะสมทางธุรกิจ เว้นแตเ่ป็นกรณีท่ีกฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั

ขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถ่ิน หรือจารีตทางการค้า ให้กระทําได้ 

บริษัทฯมีนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ คือ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท 

เรียกร้อง ดําเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือประโยชน์ตอ่ตนเอง 

ครอบครัว เพ่ือน คนรู้จกั ไมว่่าจะอยูใ่นฐานะเป็นผู้ รับ ผู้ให้ หรือผู้ เสนอให้สินบน ทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและไมเ่ป็นตวั
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เงิน และให้มีการสอบทานการปฏิบตัติามนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่นีอ้ย่างสม่ําเสมอ ตลอดจนทบทวนแนว

ทางการปฏิบตัแิละข้อกําหนดในการดําเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ 

ข้อบงัคบั และข้อกําหนดของกฎหมาย 

เพ่ือให้มัน่ใจวา่นโยบายและมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่จะได้รับการนําไปปฎิบตัอิยา่ง

ทัว่ถึง คณะกรรมการบริษัทฯได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ กํากบัดแูลการปฏิบตัติาม

มาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทําการสอบทานมาตรการและการ

ควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงรายงานเก่ียวกบัความเพียงพอและประสิทธิผลของมาตรการนี ้ พร้อมทัง้ให้

คําแนะนําตอ่คณะกรรมการบริษัท โดยผู้บริหารจะนําคําแนะนําไปปฏิบตัิ 

เพ่ือให้การนํานโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ไปปฎิบตัิอยา่งจริงจงั บริษัทฯมีการส่ือสารและ

ประชาสมัพน์ัผา่นชอ่งทางตา่งๆด้วยการตดิประกาศในสถานท่ีเดน่ชดั เพ่ือให้ทกุคนในบริษัทสามารถอา่นได้ 

และเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ  

นโยบายและวิธีปฏิบัตกิารแจ้งเบาะแส(Whistle Blowing) 

บริษัทฯให้ความสําคญัเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีมาโดยตลอด และเปิดโอกาสให้พนกังาน

และผู้ มีสว่นได้เสียตา่งๆสามารถให้ข้อมลูเก่ียวกบัความผิดปกตใินการดําเนินธุรกิจของบริษัท เชน่ พบเห็น

การกระทําท่ีทจุริต ตดิสินบน/รับสินบน พบเห็นการกระทําผิดขัน้ตอนตามระเบียบปฎิบตัขิองบริษัท หรือการ

กระทําท่ีผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ ทําให้บริษัทเสียผลประโยชน์ หรือมีผลกระทบตอ่

ช่ือเสียงของบริษัท โดยการร้องเรียนผา่นช่องทางตา่งๆท่ีบริษัทกําหนด เพ่ือให้มีการตรวจสอบตาม

กระบวนการท่ีระบไุว้ใน”นโยบายและวิธีปฎิบตัิการแจ้งเบาะแส(Whistle Blowing)”  

ชอ่งทางการร้องเรียน 

1.    ตู้ รับข้อร้องเรียนท่ีตดิตัง้อยูภ่ายในโรงงาน 

2.   แจ้งทางไปรษณีย์ จา่หน้าซองถึง หรือย่ืนสง่โดยตรงได้ท่ี 

 2.1  ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ 

 2.2  กรรมการผู้จดัการ หรือ 

 2.3  ผู้จดัการโรงงาน 

 ท่ี บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จํากดั(มหาชน) 

 อาคารศนูย์การค้าเซียร์รังสิตชัน้ 7 

 เลขท่ี 99/2 ถ.พหลโยธิน ต.คคูต  อ.ลําลกูกา 

 จ.ปทมุธานี 12130 
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มาตรการคุ้มครองและรักษาความลบั 

เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมลูท่ีกระทําโดยเจตนาสจุริต บริษัทฯจะปกปิด

ช่ือ ท่ีอยู ่หรือข้อมลูใดๆท่ีสามารถระบตุวัผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ให้ข้อมลูและเก็บรักษาข้อมลูของผู้ ร้องเรียนและผู้ให้

ข้อมลูไว้เป็นความลบั โดยจะจํากดัเฉพาะผู้ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน

เทา่นัน้ท่ีสามารถเข้าถึงข้อมลูดงักลา่วได้ 

หากผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียนเห็นวา่ตนอาจเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทกําหนด

มาตรการคุ้มครองได้ หรือบริษัทอาจกําหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ ร้องเรียนไมต้่องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่า

เป็นเร่ืองท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความเสียหายหรือไมป่ลอดภยั 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีในการใช้ดลุยพินิจสัง่การตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือคุ้มครอง

ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน พยาน และบคุคลท่ีให้ข้อมลูในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไมใ่ห้ได้รับความ

เดือดร้อน อนัตรายใด หรือความไมช่อบธรรม อนัเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือ

การให้ข้อมลู 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถมอบหมายงานให้กบัผู้บริหารคนใดคนหนึ่ง ทําหน้าท่ี

แทนในการใช้ดลุยพินิจสัง่การคุ้มครองความปลอดภยัของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน พยาน และบคุคลท่ี

ให้ข้อมลู โดยผู้บริหารท่ีได้รับมอบหมายต้องไมมี่สว่นเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีได้รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน ทัง้

โดยทางตรง หรือทางอ้อม(เชน่ ผู้ถกูกล่าวหา เป็นผู้ใต้บงัคบับญัชาของตนโดยตรง) 

ในกรณีท่ีมีการร้องเรียนกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าท่ีในการคุ้มครองผู้

แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียน พยาน และบคุคลท่ีให้ข้อมลูในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไมใ่ห้ได้รับความ

เดือดร้อน อนัตรายใด หรือความไมช่อบธรรม อนัเกิดจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้

ข้อมลู โดยขอให้ผู้ ร้องเรียนส่งเร่ืองร้องเรียนมายงัประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

ทัง้นี ้ ผู้ ได้รับข้อมลูจากการปฏิบตัหิน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีร้องเรียน มีหน้าท่ีเก็บรักษาข้อมลู ข้อ

ร้องเรียนและเอกสารหลกัฐานของผู้ ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมลูไว้เป็นความลบั ห้ามเปิดเผยข้อมลูแก่บคุคลอ่ืนท่ี

ไมมี่หน้าท่ีเก่ียวข้อง เว้นแตเ่ป็นการเปิดเผยตามหน้าท่ีท่ีกฏหมายกําหนด 

ผู้ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการท่ีมี

ความเหมาะสมและเป็นธรรม 

ขัน้ตอนการดําเนินการสืบสวนและบทลงโทษ 

1.   เม่ือได้รับการแจ้งเบาะแส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้กลัน่กรอง สืบสวน

ข้อเท็จจริง 
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2.  ระหวา่งการสืบสวนข้อเท็จจริง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรืออาจมอบหมายให้

ตวัแทน แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนได้ทราบ โดยกําหนด

ระยะเวลาในการสอบสวนข้อเท็จจริงจนถึงพิจารณาเสร็จสิน้ภายใน 30 วนั และสามารถขยาย

เวลาการสืบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาจนเสร็จสิน้ได้อีกไมเ่กิน 30 วนั 

3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบวา่ ข้อมลูหรือหลกัฐานท่ีมี มีเหตอุนัควรเช่ือได้วา่ผู้ ท่ีถกู

กลา่วหาได้กระทําการทจุริตคอร์รัปชัน่จริง บริษัทฯจะให้สิทธิผู้ถกูกลา่วหาได้รับทราบข้อ

กลา่วหาและให้สิทธิผู้ถกูกลา่วหาพิสจูน์ตนเอง โดยการหาข้อมลูหรือหลกัฐานเพิ่มเตมิท่ีแสดง

ให้เห็นวา่ตนเองไมมี่สว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําอนัทจุริตและคอร์รัปชัน่ ตามท่ีได้ถกูกลา่วหา 

4. หากผู้ถกูกลา่วหา ได้กระทําการทจุริตและคอร์รัปชัน่จริง การทจุริตและคอร์รัปชัน่นัน้ ถือวา่

เป็นการกระทําผิดตอ่นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ ผู้ถกูกลา่วหาจะต้อง

ได้รับการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบท่ีบริษัทฯได้กําหนดไว้ และหากการกระทําทจุริต

คอร์รัปชัน่นัน้ผิดกฏหมาย ผู้กระทําผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฏหมาย ทัง้นี ้ โทษทางวินยั

ตามระเบียบของบริษัทฯ คําตดัสินของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นอนัสิน้สดุ 

5. การร้องเรียนโดยไมส่จุริตหรือผิดช่องทาง การแจ้งเร่ืองร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยคํา หรือ

ให้ข้อมลูใดๆ ถ้าพิสจูน์ได้ว่ากระทําโดยไมส่จุริต หรือทําผิดช่องทาง ถ้าเป็นพนกังานหรือ

เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ บคุคลนัน้จะได้รับโทษทางวินยัตามมาตรการลงโทษด้วย แตห่ากเป็น

บคุคลภายนอกและบริษัทฯได้รับความเสียหาย บริษัทฯจะพิจารณาดําเนินคดีกบับคุคลนัน้ๆ

ด้วย 

ในกรณีท่ีมีการร้องเรียน กรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีในการรับเร่ือง หา

ข้อมลูและตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามท่ีได้รับแจ้ง เพ่ือรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯให้ร่วมกนัพิจารณา

และกําหนดโทษตามท่ีเห็นสมควร 
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10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibilities : CSR) 

บริษัทฯตระหนกัดีวา่บริษัทฯไมส่ามารถดําเนินธุรกิจให้ยัง่ยืนได้หากปราศจากความรับผิดชอบตอ่

สงัคม บริษัทฯจงึประกอบธุรกิจด้วยความสํานกึถึงความรับผิดชอบท่ีมีตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม 

บริษัทฯมีวิสยัทศัน์และพนัธกิจด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมคือการเป็นผู้ นําในการผลิตสินค้าท่ีมี

คณุภาพ และดําเนินธุรกิจภายใต้หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี บนพืน้ฐานของความโปร่งใสและเป็นธรรม 

ควบคูไ่ปกบัการมีสว่นร่วมรับผิดชอบตอ่สงัคม เพ่ือให้ธุรกิจเตบิโตไปพร้อมกบัสงัคม และชมุชนท่ีมีคณุภาพ 

รายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคมตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยของบริษัทฯ มี

ดงันี ้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ ตระหนกัดีวา่พืน้ฐานของการประกอบกิจการให้ยัง่ยืนได้ต้องดําเนินธุรกิจด้วยความเป็น

ธรรม บริษัทฯจงึดําเนินธุรกิจร่วมกนักบัคูค้่า เจ้าหนี ้ ลกูค้า และคูแ่ขง่ทางการค้าบนพืน้ฐานของความเป็น

ธรรม ให้ความร่วมมือในการพฒันาโอกาสทางธุรกิจ ไมล่ะเมิดความลบัหรือลว่งรู้ความลบัทางการค้าของ

คูแ่ขง่ด้วยวิธีฉ้อฉล ตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้วยการผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพ ในราคาท่ียตุธิรรม ให้

ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม เสริมสร้างความสขุในการทํางาน และสนบัสนนุการพฒันาความสามารถในวิชาชีพ

แก่พนกังาน สร้างผลตอบแทนท่ีดีและยัง่ยืนให้แก่ผู้ ถือหุ้น รวมถึงสง่เสริมให้มีการบริหารจดัการผลกระทบตอ่

สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล และให้การสนบัสนนุการพฒันาชมุชนและสงัคมอย่างตอ่เน่ือง 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยัง่ยืนและบรรลเุป้าหมายในการเป็นผู้ นําทางด้านคณุภาพ 

บริษัทฯจงึมีนโยบายตอ่ต้านการทจุริต เน่ืองจากเห็นว่าการทจุริตเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีบัน่ทอนความพยายามใน

การพฒันาคณุภาพ เป็นภยัตอ่การดําเนินกิจการให้ยัง่ยืนและเป็นภยัตอ่สงัคมของประเทศ ทําให้ขีด

ความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัทลดลง 

บริษัทฯมีนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ คือ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท 

เรียกร้อง ดําเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือประโยชน์ตอ่ตนเอง 

ครอบครัว เพ่ือน คนรู้จกั ไมว่่าจะอยูใ่นฐานะเป็นผู้ รับ ผู้ให้ หรือผู้ เสนอให้สินบน ทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและไมเ่ป็นตวั

เงิน  

เพ่ือให้มัน่ใจวา่นโยบายและมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่จะได้รับการนําไปปฏิบตัอิยา่ง

ทัว่ถึง บริษัทฯได้กําหนดแนวปฏิบตัแิละมาตรการปฏิบตัขิองนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ในแตล่ะ

กรณีไว้อย่างชดัเจน พร้อมทัง้จดัให้มีการฝึกอบรมแก่พนกังานเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิ

ในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ รวมถึงเผยแพร่นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอรัปชัน่ผา่น
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ชอ่งทางตา่งๆด้วยการตดิประกาศในสถานท่ีเดน่ชดั เพ่ือให้ทกุคนในบริษัทสามารถอา่นได้ และเผยแพร่บน

เว็บไซด์ของบริษัทฯ  

นอกจากนีบ้ริษัทฯเปิดโอกาสให้พนกังานและผู้ มีสว่นได้เสียตา่งๆสามารถให้ข้อมลูเก่ียวกบัความ

ผิดปกตใินการดําเนินธุรกิจของบริษัท เชน่ พบเห็นการกระทําท่ีทจุริต ตดิสินบน/รับสินบน พบเห็นการกระทํา

ผิดขัน้ตอนตามระเบียบปฏิบตัขิองบริษัท หรือการกระทําท่ีผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

ทําให้บริษัทเสียผลประโยชน์ หรือมีผลกระทบตอ่ช่ือเสียงของบริษัท โดยการร้องเรียนผา่นช่องทางตา่งๆท่ี

บริษัทกําหนด เพ่ือให้มีการตรวจสอบตามกระบวนการท่ีระบไุว้ใน”นโยบายและวิธีปฏิบตัิการแจ้งเบาะแส

(Whistle Blowing)”  

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทฯประกอบธุรกิจหลกัคือเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายลวดเหล็กแรงดงึสงู(P.C. Wire และ P.C. 

Strand) ท่ีใช้สําหรับงานคอนกรีตอดัแรง โดยลวดเหล็กแรงดงึสงูเป็นวสัดท่ีุทําหน้าท่ีรองรับนํา้หนกัในงาน

ก่อสร้าง ทัง้นีค้วามสมัพนัธ์ของลวดเหล็กแรงดงึสงูกบังานก่อสร้างตา่งๆแสดงได้ดงัห่วงโซอ่ตุสาหกรรม ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหลก็ลวดคาร์บอนสงู 

(HIGH CARBON WIRE ROD) 

ลวดเหลก็แรงดงึสงู 

(PC WIRE, PC STRAND) 

ผลติภณัฑ์คอนกรีตอดัแรง 

(เสาเข็ม เสาไฟฟ้า แผน่พืน้ แผน่คอนกรีต

สาํเร็จรูป คานสะพาน ทางดว่น  

ทางยกระดบั ) 

บ้าน คอนโดมิเนียม ตกึสงู อาคารจอดรถ 

สะพาน ทางดว่น ทางยกระดบั  

เร่ิม 
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จากหว่งโซ่อตุสาหกรรมดงักลา่ว ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯทําหน้าท่ีรับนํา้หนกัจํานวนมากจงึต้องการ

ความแข็งแรง ทนทาน เพ่ือความปลอดภยัและป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้บริโภคในลําดบัถดัไป 

บริษัทฯจงึมีนโยบายมุง่เน้นผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพ ได้มาตรฐาน เพ่ือท่ีเม่ือนําสินค้าของบริษัทฯไป

ใช้งานจะเกิดประสิทธิภาพสงูตามความต้องการของลกูค้า บริษัทฯจงึให้ความสําคญักบัการศกึษาค้นคว้า 

และวิจยั เพ่ือหาแนวทางในการพฒันาคณุภาพสินค้าอยา่งตอ่เน่ือง ในการนี ้ บริษัทฯมีบคุลากรท่ีมี

ประสบการณ์ในการผลิตสินค้าและมีความรู้และความเข้าใจในองค์ประกอบของผลิตภณัฑ์เป็นอย่างดี   

ในการควบคมุคณุภาพสินค้า บริษัทฯให้ความสําคญัตัง้แตข่ัน้ตอนการคดัเลือกวตัถดุบิ 

กระบวนการผลิต และการนําสินค้าไปใช้งาน โดยในการคดัเลือกวตัถดุบิซึง่ได้แก่ เหล็กลวดคาร์บอนสงู 

(High Carbon Wire Rod) บริษัทฯจะเลือกซือ้วตัถดุบิจากแหลง่ผลิตท่ีสามารถผลิตสินค้าได้ตรงตาม

ข้อกําหนดด้านคณุสมบตัขิองวตัถดุบิท่ีบริษัทฯได้กําหนดไว้ ทัง้นี ้ เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่วตัถดุบิท่ีนํามาใช้จะไม่

ก่อให้เกิดความเส่ียงด้านความปลอดภยัของผู้ปฏิบตังิานในกระบวนการผลิตของบริษัทฯเอง และไม่

ก่อให้เกิดความเส่ียงด้านความปลอดภยัของลกูค้าท่ีนําสินค้าไปผลิตเป็นสินค้าตอ่เน่ือง รวมถึงผู้บริโภคขัน้

สดุท้าย  

การควบคมุคณุภาพในกระบวนการผลิต บริษัทฯมีระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ และมีบคุลากรท่ี

มีความชํานาญ มีห้องปฏิบตัิการทดสอบคณุภาพท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025  

การดําเนินการดงักล่าว สง่ผลให้ปัจจบุนั บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์และ

มาตรฐานการดําเนินงานตา่งๆ ดงันี ้

 หนงัสือรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ (Product Certifications) 

ACRS 110503 

TIS 71-2532 

TIS 95-2540  

TIS 194-2535 

TIS 404-2540  

TIS 747-2531 

ACRS 161201 

UK CARES 161201 

 หนงัสือรับรองระบบ(System Certification) 

ISO 9001:2008  

ISO 14001:2004 

OHSAS 18001:2007 
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ISO/IEC 17025 

ISO 50001:2011 

BS EN ISO 9001:2008 (UK CARES)  

ในสว่นของการนําสินค้าไปใช้งาน  บริษัทฯได้จดัตัง้หนว่ยงานท่ีทําหน้าท่ีให้คําแนะนําและให้

ความรู้แก่ลกูค้าในการนําสินค้าไปใช้งานอยา่งถกูต้องตามมาตรฐาน มีความปลอดภยัทัง้ในขัน้ตอนการนํา

สินค้าของบริษัทฯไปใช้ในกระบวนการผลิตของลกูค้า รวมถึงผู้บริโภคในขัน้ถดัไป  ทัง้นี ้ เพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายของการดแูลความปลอดภยัอย่างครบวงจร  และหากมีความเสียหายใดๆท่ีมีสาเหตมุาจากการนํา

สินค้าของบริษัทฯไปใช้งาน บริษัทฯจะทําการชดเชยความเสียหายให้ทนัทีโดยไมต้่องรอให้มีการร้องขอ 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

จากการท่ีผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯซึง่ได้แก่ลวดเหล็กแรงดงึสงู เป็นวสัดท่ีุทําหน้าท่ีรองรับนํา้หนกัใน

งานคอนกรีตอดัแรง โดยหว่งโซอ่ตุสากรรมขัน้สดุท้ายของลวดเหล็กแรงดงึสงูได้แก่ บ้าน คอนโดมิเนียม ตกึสงู 

อาคารจอดรถ อาคารโรงงาน สํานกังาน สะพาน ทางดว่น ทางยกระดบั รวมถึงโครงการสาธารณปูโภคขนาด

ใหญ่อ่ืนๆ ซึง่ต้องการความแข็งแรงและความปลอดภยัเป็นสําคญั บริษัทฯจงึมีนโยบายชดัเจนท่ีมุง่เน้นการ

ผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพ มีความปลอดภยัในการนําไปใช้งาน  เพ่ือป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้กบัชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณชนในวงกว้าง 

การจัดการส่ิงแวดล้อม  

บริษัทฯมีความมุง่มัน่ท่ีจะดําเนินธุรกิจควบคูไ่ปกบัการดแูลสิ่งแวดล้อม จงึได้กําหนดนโยบายใน

การจดัการด้านสิ่งแวดล้อม ให้ผู้บริหารและพนกังานนําไปเป็นแนวทางในการปฏิบตั ิดงันี ้

1. ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนดทางด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามยั และความปลอดภยัท่ี

เก่ียวข้องภายในประเทศโดยจะนําเกณฑ์ตา่งๆมาจดัทําเป็นมาตรฐานขัน้ต่ําในการดําเนินงาน

ของบริษัท  

2. อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงพลงังานตา่งๆ โดยมีการนํามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มคา่ และลด

ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมให้น้อยท่ีสดุ  

3. สร้างจิตสํานกึตอ่คณุภาพของสิ่งแวดล้อม และงานด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั โดย

นโยบายฯจะได้รับการปฏิบตัิและเผยแพร่แก่ พนกังาน สงัคมและชมุชน  

4. ป้องกนัมลพิษในด้านนํา้เสีย อากาศเสีย มีการจดัการของเสียรวมถึงการจดัการสารเคมี เพ่ือให้

เกิดมลภาวะน้อยท่ีสดุ  

5. ป้องกนัอนัตรายอนัอาจเกิดจากการปฏิบตังิานกบัเคร่ืองจกัร ไฟฟ้า สารเคมี รวมถึง

สภาพแวดล้อมในการทํางานและอนัตรายท่ีมีความเส่ียงระดบัปานกลางขึน้ไป ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนั

การเกิดอบุตัเิหตแุละการเจ็บป่วยอนัเน่ืองมาจากการปฏิบตังิาน  
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6. สง่เสริมการให้ความรู้และฝึกอบรมพนกังานในเร่ืองสิ่งแวดล้อม 

7. กําหนดเป็นวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย เพ่ือให้นโยบายมีการนําไปปฏิบตัแิละทบทวนเป็นระยะ

ให้เกิดการปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง  

บริษัทฯตระหนกัดีวา่กระบวนการผลิตสินค้าของบริษัทฯมีสว่นสร้างผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม ทัง้

ทางนํา้และทางอากาศ เน่ืองจากกระบวนการผลิตเร่ิมต้นจากการนําเหล็กลวด(Wire Rod) มาล้างทําความ

สะอาด ก่อนเข้าสูก่ระบวนการดงึลดขนาด ซึง่ต้องใช้สาร Hydrochloric Acid เพ่ือขจดัฝุ่ นละอองและสนิม 

สง่ผลให้นํา้ท่ีผา่นกระบวนการดงักลา่ว มีความเป็นกรดและมีโลหะหนกัปนเปือ้น รวมถึงมีไอกรดลอยสูช่ัน้

บรรยากาศ  ดงันัน้ เพ่ือลดผลกระทบดงักลา่ว บริษัทฯจงึดําเนินการดงันี ้

การจดัการมลพิษทางนํา้ 

- ตดิตัง้ระบบบําบดันํา้เสีย(Water Treatment System)  

- มีแผนงานบํารุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance) เพ่ือให้มัน่ใจวา่ระบบบําบดันํา้

เสียสามารถทํางานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

- มีระบบการตรวจสอบคณุภาพนํา้ทิง้อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจวา่ คณุภาพนํา้ทิง้อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน 

 ผลการดําเนินงาน :  คณุภาพนํา้ทิง้เป็นไปตามมาตรฐานตัง้แตปี่ 2011 ถึงปัจจบุนั โดยเฉพาะ

คา่  BOD และ COD ควบคมุได้ไมเ่กิน 80% ของมาตรฐาน 

การจดัการมลพิษทางอากาศ 

- ตดิตัง้ระบบ Air Pollution Control System  

- มีแผนงานบํารุงรักษาระบบกําจดัมลพิษทางอากาศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

- มีแผนการปรับลดมลพิษทางอากาศ 

- มีการตรวจวดัคา่ออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ และไฮโดรคลอไรด์ ท่ีปลอ่ง

ระบายของ Boiler และ Wet Scrubber โดยหนว่ยงานภายนอกเป็นประจํา 2 ครัง้/ปี 

 ผลการดําเนินงาน :  ผลการตรวจวดัอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานมาโดยตลอด 

การจดัการด้านขยะ/กากของเสียอตุสาหกรรม 

- มีมาตรการ/แผนงาน ในการปรับลดกากของเสีย 

- มีสถานท่ีจดัเก็บกากของเสียชดัเจน แยกประเภทการจดัเก็บ มีภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม ไมมี่

การร่ัวไหลของกากออกนอกพืน้ท่ี มีการตดิฉลากเพ่ือรวบรวมสง่ผู้ รับกําจดั 

- จ้างหนว่ยงานท่ีได้รับอนญุาตในการประกอบกิจการกําจดัของเสียทําการกําจดัของเสียท่ีเกิด

จากกระบวนการผลิต  
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- มีการตรวจประเมินสถานท่ีรับกําจดัของเสียตัง้แตก่่อนใช้บริการและสุม่ตรวจประเมินซํา้ทกุปี 

- มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีควบคมุผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมทําการตรวจสอบ

อยา่งสม่ําเสมอ  

  ผลการดําเนินงาน :  ในปี 2559 ท่ีผา่นมา บริษัทฯไมมี่ข้อพิพาททางกฎหมายในเร่ืองการจดัการ

ด้านขยะหรือกากของเสียแตอ่ยา่งใด 

ในสว่นของการปฏิบตัิตามนโยบายอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิบริษัทฯสง่เสริมให้มีการใช้ทรัพยากร

อยา่งมีประสิทธิภาพโดยได้ดําเนินการดงันี ้

ทรัพยากรนํา้ 

- นําข้อมลูมาวิเคราะห์และจดัทําแผนการปรับลดการใช้นํา้ 

- ใช้นํา้ Recycle จากระบบบําบดันํา้เสียรดนํา้ต้นไม้แทนการใช้นํา้ดิบ 

พลงังาน 

- ตดิตัง้ระบบประหยดัพลงังานเพ่ือลดปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตซึง่เป็น

สาเหตหุนึง่ของการเกิดภาวะโลกร้อน  

- ลงทนุในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานธรรมชาต ิ เชน่ ตดิตัง้กงัหนัลมในการผลิต

กระแสไฟฟ้า และตดิตัง้แผงโซลา่เซลเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงาน  

นอกจากนี ้ บริษัทฯจดัให้มีพืน้ท่ีสีเขียวบริเวณรอบโรงงานและปรับปรุงภมูิทศัน์เพ่ือบรรเทา

ผลกระทบจากมลภาวะท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตของบริษัทฯท่ีอาจมีผลตอ่พนกังานและชมุชนใกล้เคียง 

ทัง้นี ้ เพ่ือให้การดแูลสภาพแวดล้อมและความปลอดภยัในการทํางานเป็นไปอยา่งมีระบบและมีการ

ตดิตามอยา่งตอ่เน่ือง บริษัทฯได้นําระบบมาตรฐานคณุภาพด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานระบบ

ด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยั OHSAS 18001 และมาตรฐานระบบการจดัการด้านพลงังาน ISO 50001 

มาใช้ในโรงงาน  และจดัให้มีการฝึกอบรมพนกังานในเร่ืองสิ่งแวดล้อมอย่างตอ่เน่ืองทัง้การจดัหลกัสตูรการ

อบรมภายในบริษัท และสง่พนกังานเข้าอบรมในหลกัสตูรท่ีจดัโดยสถาบนัและผู้ เช่ียวชาญภายนอก 

การดูแลพนักงานและการปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บคุลากรถือเป็นทรัพยากรท่ีสําคญัท่ีสดุในการขบัเคล่ือนงานให้บรรลเุป้าหมาย บริษัทฯจงึให้ความ

ใสใ่จในการดแูลพนกังาน มีการปฏิบตัิด้านแรงงานและสิทธิมนษุยชนตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ตา่งๆของ

องค์กร และเป็นไปตามหลกัสากลด้านสิทธิมนษุยชน ดแูลพนกังานให้มีคณุภาพชีวิตในการทํางานท่ีดี 

สง่เสริมการมีสว่นร่วมของพนกังาน และสร้างความผกูพนักบัองค์กร 
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บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดคา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรมด้วยการประเมินผลการปฏิบตังิาน สํารวจและ

ตดิตามความเคล่ือนไหวของอตัราคา่ตอบแทนขององค์กรตา่งๆท่ีใกล้เคียงกนัอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือนํามา

เปรียบเทียบและจดัทําโครงสร้างเงินเดือนท่ีแขง่ขนัได้และจงูใจพนกังาน  

บริษัทฯปฏิบตัิตอ่แรงงานอย่างเป็นธรรม เคารพสิทธิขัน้พืน้ฐานในการทํางานตามหลกัสิทธิ

มนษุยชน ให้ความคุ้มครองทางสงัคม ไมมี่การจ้างแรงงานเดก็ ดแูลสภาพการทํางานของพนกังานในโรงงาน

ให้ปลอดภยัจากการปฏิบตังิาน  

นโยบายความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

บริษัทฯมีนโยบายสนบัสนนุให้พนกังานปฏิบตังิานในสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยั และมีสขุอนามยัท่ี

ดี บริษัทฯจงึมุง่เน้นการป้องกนัอบุตัเิหตแุละการจดัการเพ่ือลดผลกระทบจากสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

ดแูลสถานท่ีทํางานให้ถกูสขุลกัษณะและมีความปลอดภยัอยูเ่สมอ เสริมสร้างให้พนกังานมีจิตสํานึกด้าน

ความปลอดภยั มีการให้ความรู้ผา่นการฝึกอบรมและฝึกซ้อมการปฏิบตังิานตามแผนฉกุเฉินเพ่ือรับมือกบั

เหตกุารณ์ไมค่าดฝัน รวมถึงสง่เสริมให้พนกังานมีสขุภาพอนามยัท่ีดี  

ความปลอดภยัของสภาพพืน้ท่ีทํางานและการป้องกนัอบุตัเิหตจุากการปฏิบตังิาน 

บริษัทฯได้ดําเนินการเก่ียวกบัความปลอดภยัของสถานท่ีทํางาน ดงันี ้

1.  สภาวะแวดล้อมในการทํางานด้านคณุภาพอากาศ แสง เสียง และความร้อน 

 -  ตรวจวดัความเข้มข้นของแสงสวา่งในสถานประกอบการ ทัง้ในสว่นของงานด้านเอกสาร 

และงานตรวจสอบเคร่ืองจกัร 

 - ตรวจวดัความร้อนในสถานประกอบการ 

 - ลดผลกระทบทางเสียง โดยใช้วิธีการลดเสียงท่ีแหลง่กําเนิดเสียงด้วยการปรับปรุง

เปล่ียนแปลงอปุกรณ์ และในกรณีท่ีไมส่ามารถลดเสียงท่ีแหลง่กําเนิดได้อนัเน่ืองมาจาก

ลกัษณะเฉพาะของผลิตภณัฑ์ บริษัทฯได้จดัทําห้องควบคมุเสียงไมใ่ห้ดงัจากกระบวนการ

ผลิต โดยได้ดําเนินโครงการมาตัง้แตปี่ พ.ศ.2555 

 -  จดัหาอปุกรณ์เสริมท่ีชว่ยให้พนกังานทํางานได้โดยปราศจากภยัจากมลภาวะ ทัง้ทางเสียง

และทางอากาศ 

2. การจดัการสภาพพืน้ท่ีทํางาน 

 -  มีป้ายสญัลกัษณ์หรือป้ายเตือนอนัตรายในจดุท่ีจําเป็น และตรวจสอบป้ายให้อยูใ่นสภาพ

ดี มองเห็นได้ชดัเจน 

 -  ดแูลพืน้ท่ีปฏิบตังิานให้เป็นระเบียบ ไมมี่คราบสกปรกหรือคราบนํา้มนั หรือสารเคมีหกล้น 

 - จดัเก็บอปุกรณ์ วตัถดุิบ ผลิตภณัฑ์ และสารเคมี ให้เป็นระเบียบ มีป้ายบอกสถานะให้

ชดัเจน โดยพนกังานสามารถดขู้อมลูความปลอดภยัเพิ่มเตมิได้ในพืน้ท่ีท่ีมีการใช้งาน 
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 -  จดัทําทางเดนิขึน้พร้อมราวบนัไดกรณีปฏิบตังิานในพืน้ท่ีสงู 

 - จดัให้มีอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล และดแูลอปุกรณ์ให้อยูใ่นสภาพดี 

นอกจากนี ้ บริษัทฯสง่เสริมให้พนกังานทกุคนมีจิตสํานกึด้านความปลอดภยัด้วยการให้ความรู้และ

การฝึกอบรม สง่เสริมให้พนกังานมีสว่นร่วมในการวิเคราะห์สถานการณ์และประเมนิความเส่ียงจากการเกิด

อบุตัเิหตหุรือเหตกุารณ์ท่ีไมค่าดคิดจากการทํางาน มีการจดบนัทกึอบุตัเิหตแุละสอบสวนหาสาเหต ุ เพ่ือ

จดัทําแผนป้องกนัอบุตัเิหตจุากการปฏิบตังิาน จดัทําโครงการกิจกรรม 5 ส. โครงการสปัดาห์ความปลอดภยั

ในการทํางาน  โครงการฝึกอบรมด้านความปลอดภยั จดัให้มีการฝึกซ้อมแผนฉกุเฉินและแผนอพยพทัง้ใน

สว่นของบริษัทฯ  และเข้าร่วมซ้อมแผนฉกุเฉินกบัสํานกังานนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ  และชมุชนใกล้เคียง

อยา่งตอ่เน่ือง 

อตัราการหยดุงานจากอบุตัเิหต ุ

ตามท่ีบริษัทฯมีการรณรงค์เร่ืองความปลอดภยัในการทํางานมาโดยตลอด ทําให้สถิตกิารเกิด

อบุตัเิหตลุดลงอยา่งตอ่เน่ือง โดยในรอบปี 2559 ไมเ่คยเกิดอบุตัเิหตถึุงขัน้หยดุงาน 

ประเภท จํานวนสถิตปีิ 2559 (ครัง้) 

อบุตักิารณ์/NEAR MISS 7 

อบุตัเิหตขุัน้หยดุงาน 0 

การดแูลสขุอนามยั 

บริษัทฯให้ความสําคญักบัการดแูลสขุภาพอนามยัของพนกังานจงึได้มีแผนงานและโครงการ

รณรงค์สง่เสริมด้านสขุภาพของพนกังานและการป้องกนัเก่ียวกบัโรคร้ายแรงตา่งๆ รวมถึงจดักิจกรรมโรงงาน

สีขาวเพ่ือรณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิ ดงันี ้

- จดัให้มีการฉีดวคัซีนให้แก่พนกังานเป็นประจําทกุปี  

- มีการตรวจสขุภาพพนกังานอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ ทัง้การตรวจสขุภาพทัว่ไป และการตรวจ

สขุภาพตามลกัษณะงาน  

- มีการตรวจคดักรองยาเสพติด  

- จดักิจกรรมแขง่ขนักีฬาภายในและกีฬาสานสมัพนัธ์ 

ผลการดําเนินงาน : ในปี 2559 ผลจากการวินิจฉัยโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไมพ่บการเจ็บป่วย

จากการทํางานแตอ่ยา่งใด 
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การจา่ยคา่ตอบแทนและสวสัดกิารพนกังาน 

 บริษัทฯมีนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนพนกังานท่ีเป็นธรรม พร้อมทัง้จดัสวสัดกิารตา่งๆตามท่ี

กฎหมายกําหนด และนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนด 

บริษัทฯมีนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนและผลประโยชน์พนกังานท่ีสอดคล้องกบัผลการดําเนินงาน

ของบริษัทฯทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ในระยะสัน้สอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯแตล่ะปีและ

ใกล้เคียงกบับริษัทฯในอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยมีการสํารวจการจ่ายคา่จ้างรวมทัง้นําดชันีราคาผู้บริโภคมา

พิจารณา ในระยะยาวมีการวดัผลการปฎิบตังิานและศกัยภาพของพนกังานอยา่งยตุธิรรม ไมเ่ลือกปฎิบตัิ 

โดยบริษัทจะจา่ยผลตอบแทนให้พนกังานตามความรู้ความสามารถ รวมทัง้จดัให้มีการเตบิโตตามสายอาชีพ 

และให้สิทธิด้านตา่งๆเก่ียวกบัการจ้างงาน เชน่ การอนญุาตให้ลางาน การมีช่องทางส่ือสารระหวา่งพนกังาน

และผู้บริหาร เพ่ือรับฟังปัญหาและแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งกนั 

บริษัทฯจดัสวสัดิการเพ่ือให้พนกังานมีพืน้ฐานการดํารงชีวิตท่ีดี สง่เสริมสขุภาพทัง้กายและใจ ดงันี ้

- จดัให้มีกองทนุสํารองเลีย้งชีพเพ่ือให้พนกังานมีเงินทนุในการดํารงชีพหลงัออกจากงาน 

- จดัทําประกนัชีวิตและประกนัอบุตัเิหตใุห้แก่พนกังาน 

- จดัชดุเคร่ืองแบบพนกังานให้ 2 ชดุตอ่ปี 

- จดัรถรับสง่เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดนิทางมาปฏิบตังิาน 

- จดัท่ีพกัหรือเงินชว่ยเหลือคา่เชา่บ้านสําหรับพนกังาน 

- จดัอาหารราคาประหยดัและควบคมุสขุอนามยัท่ีเหมาะสมให้แก่พนกังาน 

- จดัเงินชว่ยเหลือคา่พาหนะในการเดินทางไปปฏิบตังิานนอกพืน้ท่ีทัง้ในและตา่งประเทศ 

- จดัเงินชว่ยเหลือสําหรับพนกังานท่ีปฏิบตังิานกะ 

- จดัสวสัดิการคา่รักษาพยาบาลสําหรับพนกังานและครอบครัว 

- จดัสวสัดิการคา่เลา่เรียนบตุรพนกังาน 

- จดักิจกรรมสงัสรรค์ปีใหม่ 

- จดักิจกรรมทําบญุโรงงาน 

การพฒันาความรู้และศกัยภาพของพนกังาน 

ในสว่นของการพฒันาพนกังาน บริษัทฯให้ความสําคญัทางด้านการพฒันาศกัยภาพ ความรู้ 

ความสามารถอยา่งตอ่เน่ือง โดยพนกังานทกุระดบัต้องได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเพิ่มพนูความรู้ ความเข้าใจ 

และทกัษะ อยา่งสม่ําเสมอและตอ่เน่ือง 

ในปี 2559 บริษัทฯได้จดัรูปแบบการพฒันาบคุลากรท่ีหลากหลายแนวทางและวิธีการตา่งๆดงันี ้
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แนวทาง วิธีการ ผลงานปี 2559 

On the Job Training หวัหน้างานสอนให้พนกังานมีความรู้และทกัษะที่จําเป็นของ

ตําแหน่งงานตา่งๆเพ่ือให้พนกังานสามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงมีการทบทวนความรู้ภายในองค์กรอยา่ง

สม่ําเสมอ 

พนกังานเข้าใหมแ่ละพนกังานที่โอนย้าย

หน่วยงาน 

การอบรมภายในบริษัท 

(In-house  Classroom 

Training) 

หลกัสตูร 

1. การตรวจประเมินภายในระบบจดัการพลงังาน (EnMS 

Internal Audit) 

2. ทบทวนผู้ควบคมุ/ผู้บงัคบั/ผู้ ให้สญัญาณแกผู่้บงัคบั 

    ป่ันจัน่ 

3. การใช้พลงังานและการพิสจูน์ผลประหยดั 

    ตามมาตรฐาน ISO 50006 และ ISO 50015 

4. ISO 9001 : 2015 Internal Auditor 

5. จิตสํานกึด้านความปลอดภยั Safety   Awareness 

6. การดบัเพลิงขัน้ต้น 

7. ทบทวนหน้าที่ทีมตอบโต้ภาวะฉกุเฉินและสงัเกตการณ์พร้อม

ร่วมสถานการณ์จําลอง 

8. ความปลอดภยัในการทํางานเก่ียวกบัไฟฟ้า  

    สําหรับลกูจ้างซึง่ปฏิบตัิงานเก่ียวกบัไฟฟ้า 

9. ปัน้จัน่ตามกฎหมายกําหนด ชนิดปัน้จัน่เหนือศีรษะ 

10. ภาษาองักฤษธุรกิจเพ่ือการสื่อสาร 48 ชัว่โมง 

จํานวน 10 หลกัสตูร 

163 ราย จาก 175 ราย คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 

93.14 คิดเป็นชัว่โมงอบรมคนละ  29.84 

ชัว่โมง/คน/ปี โดยทัง้นีต้้องมีชัว่โมงอบรม

ตอ่เน่ืองอยา่งน้อย 6 ชม/คน/ปี และมีการ

ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในสดัสว่นไมน้่อยกวา่

ร้อยละ 50 ของจํานวนลกูจ้างทัง้หมด ตาม

พระราชบญัญัติสง่เสริมการพฒันาฝีมือ

แรงงาน พ.ศ. 2545 

การอบรมภายนอกบริษัท สง่เสริมให้พนกังานเข้าอบรมในหลกัสตูรที่จดัโดยสถาบนัและ

ผู้ เช่ียวชาญภายนอก 

จํานวน 42  หลกัสตูร 

50 ราย 

การนําเสนอผลงาน 

(Goal Program 

Presentation) 

นําเสนอผลงานของแตล่ะสายงาน 2 ครัง้/ปี 

1. วนัที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2559 

จํานวนพนกังานที่เข้าร่วม 58 ราย 

2. วนัที่ 18 พฤศจิกายน 2559  

จํานวนพนกังานที่เข้าร่วม 68 ราย 

 

นอกจากนี ้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนกังานได้มีสว่นร่วมในการแสดงความคดิเห็น เสนอแนะ หรือข้อ

ร้องเรียนใดๆ โดยบริษัทฯได้จดัให้มีกลไกการจดัการข้อร้องทกุข์ของพนกังานอยา่งมีระบบเพ่ือรับเร่ือง

ร้องเรียนอยา่งยตุธิรรม มีการรักษาความลบั และเคารพหลกัสิทธิมนษุยชนโดยมุง่เน้นการทําความเข้าใจ

ระหวา่งพนกังานกบัพนกังาน และพนกังานกบัองค์กร มีการตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉัยเป็นราย
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กรณี ทัง้นี ้พนกังานสามารถร้องเรียนมายงัผู้บงัคบับญัชาโดยตรง หรือผา่นช่องทางรับความคดิเห็นท่ีบริษัทฯ

จดัไว้ในสถานประกอบการ 

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 

บริษัทฯตระหนกัดีวา่การดําเนินธุรกิจให้ยัง่ยืนได้ต้องมีการตดิตามและคดิค้นนวตักรรมและเทค

โนโลย่ีใหม่ๆ อย่างตอ่เน่ือง บริษัทฯจงึสนบัสนนุให้พนกังานและผู้บริหารเข้าร่วมฝึกอบรมและเข้าร่วมศกึษาดู

งานแสดงนวตักรรมและเทคโนโลย่ีท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิต การประหยดัพลงังาน และการพฒันาผลิตภณัฑ์ 

ทัง้ในและตา่งประเทศ เพ่ือให้บคุลากรของบริษัทฯมีความรู้เทา่ทนัและตอบสนองความท้าทายท่ีอาจเกิดขึน้

ในอนาคตได้ อีกทัง้สนบัสนนุให้พนกังาน ผู้บริหาร และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียมีสว่นร่วมในการวิจยัและคิดค้น

เก่ียวกบัการพฒันาเทคโนโลยีการผลิต และศกึษาคณุสมบตัขิองผลิตภณัฑ์อยา่งลกึซึง้ เพ่ือตอ่ยอดความรู้ท่ีมี

อยูเ่ดมิ พร้อมทัง้เผยแพร่ความรู้ท่ีคดิค้นได้จากงานวิจยัให้แก่สถานศกึษาท่ีมีความต้องการ  

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

ในสว่นของการมีสว่นร่วมพฒันาชมุชน บริษัทฯได้จดัสรรงบประมาณในการสนบัสนนุกิจกรรมของ

ชมุชนอยา่งตอ่เน่ือง โดยในปี 2559 บริษัทฯได้ให้ความร่วมมือและการสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้

ให้ความร่วมมือในการดําเนินโครงการตา่งๆของสํานกังานนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ เชน่ 

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม โครงการพฒันาระบบการจดัทําทําเนียบการปลดปล่อยและเคล่ือนย้าย

มลพิษ โครงการบริจาคโลหิต เป็นต้น 

การเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เชน่  การสร้างฝายชะลอนํา้ กิจกรรม BIG CLEANING 

DAY 2016 กิจกรรมวนัสิ่งแวดล้อมโลก ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และพลงังาน 

สนบัสนนุกิจกรรมวนัเดก็ให้แก่ โรงเรียนวดัประชมุมิตรบํารุง99 สถานีตํารวจห้วยโป่ง โรงเรียนบ้าน

มาบตาพดุ โรงเรียนบ้านคลองขนนุ โรงเรียนบ้านคลองบางไผ ่ ชมุชนตลาดมาบตาพดุ โรงเรียนวดัห้วยโป่ง 

สํานกังานเคหะชมุชนมาบตาพดุ และสํานกังานนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ   

สนบัสนนุกิจกรรมสาธารณะกศุล ได้แก่ สนบัสนนุกิจกรรมฟตุบอลการกศุลเพ่ือชว่ยเหลือผู้ติดเชือ้

เอดส์ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ มลูนิธิคณะนกับญุคามิลโล แหง่ประเทศไทย  สนบัสนนุกิจกรรมของส่ือ

อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม สนบัสนนุงานกาชาดจงัหวดัระยอง สนบัสนนุการจดักิจกรรมวนันกัขา่ว สนบัสนนุ

กิจกรรมวนัผู้สงูอายชุมุชนตลาดมาบตาพดุ สนบัสนนุกิจกรรมกีฬาชมุชนมาบชลดู สนบัสนนุกิจกรรมวนัลอย

กระทง สนบัสนนุกิจกรรมความปลอดภยัในการทํางานของสมาคมอตุสาหกรรมคอนกรีตไทย ร่วมทําบญุ

ผ้าป่าสามคัคีกบัหนว่ยงานตา่งๆ และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินวดัตา่งๆ  

สนบัสนนุสินค้าชมุชน ได้แก่ ผลไม้ท้องถ่ิน ชดุของฝากจากผลิตภณัฑ์ชมุชน ชดุอาหารวา่งท่ีทําจาก

ผลิตภณัฑ์ชมุชนุ และสนบัสนนุข้าวหอมมะลิชว่ยชาวนาของสํานกังานนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ เป็นต้น 
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นอกจากการสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆในชมุชนแล้ว บริษัทฯยงัได้สนบัสนนุให้เกิดการจ้างงานใน

ชมุชนเพิ่มขึน้ด้วยการใช้บริการรถบรรทกุสินค้าของผู้ประกอบการในจงัหวดัระยอง รับบคุลากรในพืน้ท่ีเข้า

ทํางานกบับริษัทฯ รวมทัง้ให้ความร่วมมือในการรับนกัศกึษาจากสถาบนัการศกึษาตา่งๆทัง้ในและตา่งพืน้ท่ี

เข้าฝึกงานและดงูานอยา่งตอ่เน่ืองทกุปี 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

 ในการประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2560 โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเข้าร่วมประชมุด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคมุภายในโดยใช้แบบประเมินความ

เพียงพอของระบบการควบคมุภายในซึง่รวมถึงการบริหารจดัการความเส่ียง(ปรับปรุงตาม COSO 

International Control - Integrated Framework ปี 2556) ของสํานกังานกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์(ก.ล.ต.) ซึง่จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคมุ

ภายในของบริษัทในด้านตา่งๆ 5 สว่น คือ การควบคมุภายในองค์กร การประเมินความเส่ียง การควบคมุการ

ปฏิบตังิาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯมี

ระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนั  ในการท่ีจะตดิตาม ควบคมุ ดแูล

การดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการป้องกนัทรัพย์สินของบริษัทจากการท่ีผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบ

หรือไมมี่อํานาจ 

 บริษัทฯยงัไมมี่หนว่ยงานตรวจสอบภายในจงึไมมี่ความเห็นเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในของ

หนว่ยงานดงักลา่ว 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จํากดั(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 

ทา่น ได้แก่ นายสริุย์ บวัคอม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางก่ิงเทียน บางอ้อ และนายนรเศรษฐ ไม้เกต ุกรรมการ

ตรวจสอบ ซึง่เป็นผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านการบริหาร การเงิน การบญัชี และกฎหมาย โดยคณะกรรมการตรวจสอบมคีวาม

เป็นอิสระและมคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามข้อกําหนดและแนวทางของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และไมไ่ด้แตง่ตัง้เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯและสอดคล้องกบัข้อกําหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุจํานวน 4 ครัง้ โดยกรรมการตรวจสอบทกุทา่นเข้าร่วม

ประชมุครบทกุครัง้ และเป็นการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการร่วมด้วยจํานวน 1 ครัง้ สาระสาํคญัของการ

ปฏิบตัิงานสรุปได้ดงันี:้ 

1. การสอบทานความถกูต้อง ครบถ้วน เชื่อถอืได้ของรายงานทางการเงนิของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมลูท่ีสาํคญัของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปีสาํหรับปี 

2559 รวมถึงรายการระหวา่งกนั และรายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้ในประเด็นความถกูต้องเช่ือถือได้

และความเหมาะสมของงบการเงิน การเปลีย่นแปลงท่ีมีผลกระทบตอ่งบการเงินอยา่งมีสาระสาํคญั นโยบายการบญัชี 

และการเปิดเผยข้อมลู ก่อนท่ีจะนําเสนอให้ท่ีประชมุคณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิ โดยในการประชมุเพ่ือพิจารณาเร่ือง

ดงักลา่วคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามและรับฟังคําชีแ้จงจากผู้บริหารและผู้สอบบญัชี ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นสอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีวา่การจดัทํางบการเงินเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานบญัชีตาม

หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป งบการเงินของบริษัทมีความถกูต้องตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน  รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินอยา่งครบถ้วน เช่ือถือได้  

2. การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน รวมถึงให้คําแนะนําตอ่ฝ่าย

จดัการในการบริหารความเสีย่งเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการดาํเนินกิจการ และเพ่ือให้เกิดความพร้อมรองรับกรณีท่ี

สถานการณ์ไมเ่ป็นไปตามคาด โดยจากการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่บริษัทฯมีระบบการดแูลและ

ควบคมุการดําเนินงานอยา่งเพียงพอสอดคล้องกบัสถานการณ์ของบริษัท และไมพ่บข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั

เก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน 
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3. การปฏิบัตติามกฎหมายและกฎระเบียบของสาํนักงาน กลต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯและกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสาํคญักบัการปฎิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์  หรือข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท ซึง่จากการสอบทาน คณะกรรมการ

ตรวจสอบไมพ่บประเด็นท่ีเป็นสาระสาํคญัในเร่ืองการไมป่ฏิบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท 

4. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

โดยยดึหลกัความระมดัระวงั ความสมเหตสุมผล และคํานงึถึงประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯเพ่ือให้มัน่ใจได้วา่

การอนมุตัิรายการและการเปิดเผยข้อมลูเป็นไปตามข้อกําหนดหรือประกาศของตลาดหลกัทรัพย์และสาํนกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่จากการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบไมพ่บประเด็นท่ีเป็น

สาระสาํคญัในเร่ืองการไมป่ฏิบตัติามหลกัเกณฑ์รายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

5. การพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญช ี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี โดยพิจารณาถงึทกัษะ ความรู้ 

ความสามารถ ความนา่เช่ือถือ และผลการปฏิบตัิงานในรอบปีท่ีผา่นมา รวมถงึพิจารณาความเป็นอิสระ คณุภาพของ

ผู้สอบบญัชี และความเหมาะสมของคา่ตอบแทน ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทให้

แตง่ตัง้บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีสาํหรับปี 2559 เพ่ือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุป 

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีครบถ้วนตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถอยา่งเตม็ท่ี และทําหน้าท่ีโดยอิสระ ไมม่ีข้อจํากดัจากกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและ

ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

 ในภาพรวมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ มจีริยธรรมและ

ความมุง่มัน่ในการปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของบริษัทฯอยา่งมีคณุภาพ และให้ความสาํคญัตอ่การดาํเนินงาน

ภายใต้การกํากบัดแูลกิจการท่ีมปีระสทิธิผล โปร่งใส และเช่ือถือได้ มีการปฏิบตัิเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่ง

ถกูต้อง มรีะบบการควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมของการดําเนินธุรกิจใน

ปัจจบุนั  มกีารปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  และมีการจดัทํารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู

อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้  

                                                                                                                                                                                                                                    

                     (นายสริุย์  บวัคอม) 

                                                               ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

-66- 



แบบ 56-1          บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จํากดั(มหาชน) 

12. รายการระหว่างกัน 

บริษัทหรือบคุคลท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีมีการทํารายการระหว่างกนัมีดงันี:้- 
 

บริษัทที่มีรายการระหว่างกนั ลักษณะความสัมพนัธ์ รายชื่อกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ทกัษิณคอนกรีต จํากดั

(มหาชน) 

เป็นผู้ ถือหุ้นใน บมจ.ไทยไวร์โพรดคัท์ ใน

สดัสว่นร้อยละ 10 และมีกรรมการและผู้

ถือหุ้นบางทา่นเป็นบคุคลคนเดยีวกนั(ไมม่ี

อิทธิพลในการบริหาร) 

นายเอกมินทร์ งานทว ี

บริษัท ไทยลาวลกิไนท์ จํากดั มีผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั นายฉตัรชยั ศิริวฒันา 

นายเอกมินทร์ งานทว ี
นายธงชยั ณ นคร 

บริษัท เซ็นจร่ีู อิเลคโทรนิคส์ แอนด์ 

ซิสเต็มส์ จํากดั 

มีผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั ปัจบุนับริษัท เซ็นจร่ีู อิเลคโทรนิคส์ 

แอนด์ ซิสเต็มส์ จํากดั มสีถานะ

ล้มละลาย 
 

    

   ทัง้นี ้รายการระหว่างบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัในปี 2559  ประกอบด้วย 
 

ชื่อ ลักษณะ

รายการ 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและสมเหตุสมผล 

บมจ.ทกัษิณคอนกรีต  ขายสนิค้า 78.42 บมจ. ทกัษิณคอนกรีต เป็นบริษัทผู้ผลติและจําหนา่ย

ผลติภณัฑ์คอนกรีตอดัแรงชนิดตา่งๆ  ซึง่ต้องใช้ลวดเหลก็แรง

ดงึสงูเป็นวตัถดุิบสาํคญั ซึง่บริษัทท่ีทําธุรกิจประเภทนีเ้ป็น

กลุม่ลกูค้าเป้าหมายท่ีสาํคญัของบริษัทฯ การท่ีบริษัทฯมีการ

ขายสนิค้าให้แก่ บมจ.ทกัษิณคอนกรีต โดยคิดราคาซือ้ขาย

ตามราคาท่ีใกล้เคียงกบัราคาท่ีคดิกบับคุคลภายนอกและ

เป็นไปตามราคาตลาดจึงเป็นไปตามความจําเป็นและ

สมเหตสุมผล เน่ืองจากทําให้บริษัทฯสามารถเพ่ิมยอดขายซึง่

สง่ผลดีตอ่ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ 

บจก.ไทยลาวลกิไนท์  

 

เงินให้กู้  380.79 เป็นเงินให้กู้สาํหรับโครงการโรงไฟฟ้าซึง่คงค้างมาจากอดีต 

ปัจจบุนัไมม่ีการให้กู้ยืมระหวา่งกนั 

บจก.เซ็นจร่ีู อิเลคโทร

นิคส์ แอนด์ ซิสเต็มส์  

เงินให้กู้  312.49 เป็นเงินให้กู้สาํหรับหมนุเวยีนในกิจการซึง่คงค้างมาจากอดีต 

ปัจจบุนัไมม่ีการให้กู้ยืมระหวา่งกนั 
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นโยบายการกําหนดราคาระหวา่งกนั 

 บริษัทฯขายสินค้าให้กบั  บริษัท  ทกัษิณคอนกรีต จํากดั(มหาชน) โดยคิดราคาขายตามราคาตลาด

และมีเง่ือนไขการชําระเงิน 90 วนั ซึง่เง่ือนไขดงักลา่วเป็นเง่ือนไขท่ีเป็นปกติ  เชน่เดียวกบัท่ีขายให้กบักิจการ

อ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั   

 นโยบายและแนวโน้มการทํารายการระหวา่งกนัในอนาคต 

   บริษัทฯมีนโยบายวา่การทํารายการระหวา่งกนัท่ีสําคญัต้องได้รับการพิจารณาและอนมุตัจิาก

คณะกรรมการ และต้องดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ใน

การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย

ข้อมลูและการปฏิบตักิารของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งเคร่งครัด 

   ทัง้นี ้ การทํารายการระหวา่งกนัของบริษัทฯในอนาคตจะเป็นรายการท่ีดําเนินการทางธุรกิจ

ตามปกตทิางการค้า โดยบริษัทฯ ยงัคงมีนโยบายดําเนินการค้าตามปกตกิบั  บริษัท ทกัษิณคอนกรีต จํากดั

(มหาชน)  ซึง่เป็นลกูค้ารายใหญ่รายหนึง่ของบริษัทอยา่งตอ่เน่ือง  โดยบริษัทจะคิดราคาซือ้/ขายสินค้าตาม

ราคาตลาดหรือราคาท่ีใกล้เคียงกบัราคาท่ีคิดกบับคุคลภายนอก สว่นรายการระหวา่งกนัอ่ืนๆ บริษัทฯไมมี่

นโยบายท่ีจะให้กู้หรือทํารายการระหวา่งกนัอ่ืนๆท่ีไมใ่ชร่ายการท่ีดําเนินการทางธุรกิจตามปกต ิ 
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ส่วนที่  3 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
13. ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 

 

งบการเงนิ 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม 

  พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท % บาท % บาท % 

สนิทรัพย์       

สนิทรัพย์หมนุเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 47,986,760   2.83 190,268,534 11.57 28,508,960 1.75 

เงินลงทนุชัว่คราว 40,000,000 2.36 -0- -0- -0- -0- 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น  243,304,802 14.37 332,310,503 20.20 350,582,551 21.48 

สนิค้าคงเหลอื-สทุธิ  508,320,683 30.03 396,819,135 24.13 548,774,387 33.63 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน                     

     ภาษีมลูคา่เพ่ิมรอเรียกคืน 15,237498 0.90 -0- -0- -0- -0- 

     อ่ืนๆ        259,013 0.02        344,565    0.02        632,080    0.04 

รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 855,108,756  50.51 919,742,737  55.92 928,497,978  56.90 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน       

 เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีข้อจํากดั 

 ในการใช้ 

 

492,200,000 

 

29.08 

 

508,000,000 

 

30.89 

 

508,000,000 

 

31.13 

 เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน-สทุธิ 37,369,348 2.21 33,652,430 2.04 40,964,420 2.51 

 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแกกิ่จการท่ี 

 เก่ียวข้องกนั-สทุธิ 

 

100,000 

 

0.01 

 

100,000 

 

0.01 

 

100,000 

 

0.01 

 อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - สทุธิ 51,537,906 3.04 51,441,981 3.13 -0- -0- 

 อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 250,678,322 14.81 121,650,780 7.40 91,342,513 5.60 

 สทิธิการเชา่ท่ีดิน-สทุธิ 3,060,110 0.18 3,935,110 0.24 4,810,110 0.29 

 สนิทรัพย์ท่ีไมไ่ด้ใช้ในการดาํเนินงาน 

 - สทุธิ 

 

  -0- 

 

-0- 

 

                -0- 

 

-0- 

 

51,191,450 

 

3.14 

 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน       2,633,533    0.16       6,129,622    0.37       6,819,084    0.42 

รวมสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน    837,579,219  49.49    724,909,923  44.08    703,227,577  43.10 

รวมสนิทรัพย์    1,692,687,975 100.00 1,644,652,660 100.00 1,631,725,555 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม 

 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ.2557 

 บาท % บาท % บาท % 

หนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น       

หนีส้นิหมนุเวียน           

ทรัสต์รีซีทส์ -0- -0- -0- -0- 15,000,000 0.92 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 40,742,092 2.41 38,243,659 2.32 41,534,572 2.55 

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 33,776,852 1.99 -0- -0- -0- -0- 

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน     18,959,712   1.12     18,840,823   1.15     16,998,953   1.04 

รวมหนีส้นิหมนุเวียน     93,478,656   5.52     57,084,482   3.47     73,533,525   4.51 

หนีส้นิไมห่มนุเวียน       

ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน                   52,460,725    3.10     47,759,675    2.90     43,387,505    2.66 

หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี      3,778,475    0.22       3,038,088    0.19       4,696,457    0.29  

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวียน             56,239,200    3.32     50,797,763    3.09     48,083,962    2.95 

รวมหนีส้นิ   149,717,856    8.84   107,882,245    6.56   121,617,487    7.46 

สว่นของผู้ ถือหุ้น       

 ทนุเรือนหุ้น 270,000,000 15.95 270,000,000 16.42 270,000,000 16.55 

 สว่นเกินมลูคา่หุ้น 339,642,600 20.06 339,642,600 20.65 339,642,600 20.81 

 องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 32,437,727   1.92 29,476,179   1.79 36,109,655   2.21 

 กําไรสะสม        

         จดัสรรแล้ว-สาํรองตามกฎหมาย 43,100,000 2.55 40,000,000 2.43 23,500,000 1.44 

         ยงัไมจ่ดัสรร-กําไรสะสม   857,789,792  50.68   857,651,636  52.15   840,855,813  51.53 

                   รวมกําไรสะสม  900,889,792  53.23  897,651,636  54.58  864,355,813  52.97 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,542,970,119  91.16 1,536,770,415  93.44 1,510,108,068  92.54 

รวมหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,692,687,975 100.00 1,644,652,660 100.00 1,631,725,555 100.00 
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สาํหรับปีสิน้สุด  วันท่ี  31  ธันวาคม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท % บาท % บาท % 

รายได้จากการขาย  1,503,877,358 100.00 1,696,038,371 100.00 1,844,295,316 100.00 

ต้นทนุขาย (1,301,457,140)  (86.54) (1,516,229,630)  (89.40) (1,582,115,885)  (85.78) 

กําไรขัน้ต้น 202,420,218 13.46 179,808,741 10.60 262,179,431 14.22 

รายได้อ่ืน       19,219,394     1.28       27,602,031     1.63       28,380,160     1.54 

กําไรจากการปรับโครงสร้างหนีต้ามแผนฟืน้ฟ ู                     -0-         -0-                     -0-         -0-     180,000,000      9.75 

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 221,639,612 14.74 207,410,772 12.23 470,559,591 25.51 

คา่ใช้จ่ายในการขาย 69,460,297 4.62 67,730,196 3.99 63,155,841 3.42 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 44,686,623 2.97 39,014,100 2.30 39,334,478 2.13 

คา่ตอบแทนผู้บริหาร 36,896,880 2.46 37,630,680 2.22 44,133,970 2.39 

คา่เผ่ือมลูคา่สินค้าคงเหลือลดลงและ

เคล่ือนไหวช้า 

-0-   -0- 2,520,517   0.15 652,703 0.04 

คา่เผ่ือการด้อยค่า(โอนกลบับญัชีค่าเผ่ือการ

ด้อยคา่)ของเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 

 

(14,983) 

 

-0- 

 

219,614 

 

0.01 

 

-0- 

 

-0- 

โอนกลบับญัชีคา่เผ่ือการด้อยคา่ของ

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 

              

          (257,253)                        

 

     (0.02) 

              

       (1,611,328)                       

 

    (0.09) 

              

                    -0- 

 

        -0- 

รวมค่าใช้จ่าย     150,771,564      10.03     145,503,779      8.58     147,276,992     7.98 

กําไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงนิ 70,868,048 4.71 61,906,993 3.65 323,282,599 17.53 

ต้นทนุทางการเงิน        (1,855,436)      (0.12)        (1,624,770)     (0.10)       (2,852,172)  ( 0.16) 

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้       69,012,612      4.59       60,282,223      3.55     320,430,427     17.37 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้      (36,089,416)         (2.40)                      -0-               -0-                      -0-        -0- 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ       32,923,196           2.19       60,282,223        3.55     320,430,427         17.37 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน       

รายการท่ีสามารถจดัประเภทใหม่เข้าไปไว้ใน

กําไรหรือขาดทนุในภายหลงั 

      

กําไร(ขาดทนุ)ท่ียงัๆไม่เกิดจากการปรับมลูคา่

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย-สทุธิจากภาษี 

  

       2,961,548 

 

0.20 

  

       (6,633,476) 

 

(0.39) 

  

        7,073,640 

 

0.38 

รายการท่ีไมส่ามารถจดัประเภทใหม่เข้าไปไว้

ในกําไรหรือขาดทนุในภายหลงั 

      

กําไรจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการ

ผลประโยชน์พนกังาน 

 

 

                     -0- 

 

 

       -0- 

 

 

                     -0- 

 

 

       -0- 

 

 

      4,363,099 

 

 

    0.24 

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี        2,961,548    0.20      (6,633,476)   (0.39)      11,436,739     0.62 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี       35,884,744     2.39       53,648,476     3.16    331,867,166 17.99 

กําไร(ขาดทนุ)สทุธิตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.12  2.23  11.87  
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งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น 

สาํหรับปีสิน้สุด  วันท่ี  31  ธันวาคม 

  พ.ศ.  2559 พ.ศ.  2558 พ.ศ.  2557 

 บาท บาท บาท 

ทุนเรือนหุ้น      

 หุ้นสามญั     

            ยอดต้นงวด          270,000,000             270,000,000             270,000,000 

 เพิ่มระหวา่งงวด                  -                  -                  - 

 ลดระหวา่งงวด                         -                          -                          - 

 ยอดปลายงวด         270,000,000          270,000,000         270,000,000 

ส่วนเกินทุน    

 ส่วนเกินมลูคา่หุ้น    

 ยอดต้นงวด 339,642,600 339,642,600 339,642,600 

 เพิ่มระหวา่งงวด - - - 

 ลดระหวา่งงวด                         -                          -                        - 

 ยอดปลายงวด        339,642,600        339,642,600      339,642,600 

4กําไรสะสมจัดสรรแล้ว    

 สํารองตามกฎหมาย    

 ยอดต้นงวด 40,000,000 23,500,000 23,500,000 

 เพิ่มระหวา่งงวด 3,100,000 16,500,000 - 

 ลดระหวา่งงวด                          -                          -                        - 

 ยอดปลายงวด         43,100,000         40,000,000       23,500,000 

5กําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร    

 ยอดต้นงวด        857,651,636        840,855,813        520,425,386 

 สํารองตามกฎหมาย (3,100,000) (16,500,000) - 

 เงินปันผลจ่าย (29,685,040) (26,986,400) - 

 กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ          32,923,196         60,282,223       320,430,427 

 ยอดปลายงวด       857,789,792       857,651,636       840,855,813 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    

 ยอดต้นงวด 29,476,179 36,109,655 24,672,916 

 กําไร(ขาดทนุ)ท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการ

เปล่ียนแปลงมลูคา่เงินลงทนุ 

 

2,961,548 

 

(6,633,475) 

 

7,073,640 

 กําไรจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับ

โครงการผลประโยชน์พนกังาน 

 

 

                     -0-   

 

 

                     -0-   

 

 

         4,363,099   

 ยอดปลายงวด        32,437,727        29,476,179        36,109,655 

 รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น    1,542,970,119    1,536,770,415    1,510,108,068 

-72- 



แบบ 56-1          บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จํากดั(มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 

สาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม   

                                                                                                                               

 พ.ศ.2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท   บาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน    

กําไร (ขาดทนุ)  สทุธิ 32,923,196 60,282,223 320,430,427 

รายการปรับปรุง:    

 คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจําหนา่ย 21,146,823 17,234,497 16,228,585 

 กําไรจากอตัราแลกเปลีย่นท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง (306,956) (6,931) (3,467) 

 เงินปันผลรับ (1,514,800) (1,029,025) (2,563,400) 

 ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน 4,701,050 4,372,170 4,169,649 

 โอนกลบัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู-เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

-0- (1,161,395) (774,263) 

 คา่เผ่ือมลูคา่สนิค้าคงเหลอืลดลงและเคลือ่นไหวช้า -0- 2,520,517 652,703 

 กําไรจากการจําหนา่ยอาคาร และอปุกรณ์ (84,378) (110,891) (1,772) 

 คา่เผ่ือการด้อยคา่(โอนกลบับญัชีคา่เผ่ือการด้อยคา่)ของเงิน

ลงทนุระยะยาวอ่ืน 

(14,983) 219,614 -0- 

 โอนกลบับญัชีคา่เผ่ือจากการด้อยคา่ของอสงัหาริมทรัพย์

เพ่ือการลงทนุ 

 

(257,253) 

 

(1,611,328) 

 

-0- 

 กําไรจากการปรับโครงสร้างหนีต้ามแผนฟืน้ฟกิูจการ -0- -0- (180,000,000) 

 ดอกเบีย้รับ (5,762,827) (6,902,622) (9,232,753) 

 คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ 93,112 23,783 1,356,232 

 คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้      36,089,416                   -0-                    -0- 

กระแสเงินสดก่อนการเปลีย่นแปลงของสนิทรัพย์และหนีส้นิ

ดําเนินงาน 

 

87,012,400 

 

73,830,612 

 

150,261,941 

การเปลีย่นแปลงของสนิทรัพย์และหนีส้นิดําเนินงาน(เพ่ิมขึน้)

ลดลง 

   

 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 89,217,577 18,042,702 (5,963,847) 

 สนิค้าคงเหลอื (111,501,548) 149,434,735 17,088,173 

 สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน ๆ (15,151,946) 287,516 (280,647) 

 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน ๆ -0- (400) (3,000) 

 ทรัสต์รีซที -0- (15,000,000) (45,000,000) 

  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 2,677,811 (3,284,670) (50,922,011) 

 หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน        118,888        1,841,871               1,740 
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 พ.ศ.2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท   บาท 

       เงินสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน   52,373,182   225,152,366   65,182,349 

 รับดอกเบีย้ 1,020,260 715,135 209,502 

 จ่ายดอกเบีย้ (93,112) (29,358) (1,398,933) 

 รับคืนภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ท่ีจ่าย 2,386,389 1,799,561 1,328,528 

 ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ท่ีจ่าย     (1,202,864)     (1,109,701)     (2,386,389) 

 จ่ายผลประโยชน์พนกังาน                    -0-                    -0-     (1,323,000) 

      เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน      54,483,855    226,528,003     61,612,057 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    

 ลงทนุในเงินลงทนุชัว่คราว (40,000,000) -0- -0- 

 เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ 15,800,000 -0- -0- 

 ดอกเบีย้รับจากเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ 4,658,269 6,423,096 9,273,859 

 รับคืนเงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั -0- 1,161,395 774,263 

 เงินสดรับจากการจําหนา่ยอาคาร และอปุกรณ์ 84,580 110,935 1,869 

 เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้อาคาร และอปุกรณ์    (149,138,238)    (46,506,480)    (8,450,097) 

 รับเงินปันผลจากเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน       1,514,800       1,029,025      2,563,400   

      เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ   (167,080,589)   (37,782,029)      4,163,294 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    

 จ่ายชําระหนีเ้จ้าหนีต้ามแผนฟืน้ฟกิูจการ     -0-     -0-   (64,981,020) 

 จ่ายเงินปันผล   (29,685,040)   (26,986,400)                   -0-  

      เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน   (29,685,040)   (26,986,400)   (64,981,020) 

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิม(ลดลง) สทุธิ 142,281,774 161,759,574 794,331 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม     190,268,534     28,508,960     27,714,629 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม    47,986,760    190,268,534     28,508,960 

การเปิดเผยข้อมูลกระแสเงนิสดเพิ่มเตมิ    

         รายการท่ีไมใ่ชเ่งินสด    

          ปรับเพ่ิม(ลด)มลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุระยะยาวกบั 

          องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น              

 

(3,701,935) 

 

(8,291,845) 

 

8,842,050 

          ภาษีเงินได้รอตดับญัชีเพ่ิม(ลด) 740,387 (1,658,369) 1,768,410 

          ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูทัง้จํานวนสาํหรับดอกเบีย้ค้างรับ   

              จากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

95,423,806 -0- -0- 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 
 

 2559 2558 2557 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY  RATIO)    

     อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  (เทา่) 9.15 16.11 12.63 

     อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว  (เทา่) 3.49 8.80 5.10 

     อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด  (เทา่) 0.72 3.47 0.25 

     อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า  (เทา่) 4.49 4.31 4.47 

     ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 80 84 80 

     อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื  (เทา่) 12.64 13.30 11.71 

     ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่  (วนั) 29 27 31 

     อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ (เทา่)  62.98 63.27 19.27 

     ระยะเวลาชําระหนี ้ (วนั) 6 6 19 

     CASH  CYCLE  (วนั) 103 105 92 

    

อัตราส่วนความสามารถในการหากาํไร  (PROFITABILITY  

RATIO) 
   

     อตัรากําไรขัน้ต้น  (%) 13.46 10.60 14.22 

     อตัรากําไรจากการดาํเนินงานก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้  (%) 4.59 3.55 7.61 

     อตัรากําไรอ่ืน  (%) - - 8.77 

     อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร  (%) 78.95 375.78 43.87 

     อตัรากําไรสทุธิ  (%) 2.16 3.50 15.61 

     อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  (%)  2.14 3.96 23.84 

    

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  

(EFFICIENCY  RATIO) 

   

     อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์  (%) 1.97 3.68 19.58 

     อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร  (%) 28.49 71.81 354.22 

     อตัราการหมนุเวยีนของสนิทรัพย์  (เทา่) 0.91 1.05 1.25 

    

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (FINANCIAL  

POLICY  RATIO)  

   

     อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  (เทา่) 0.10 0.07 0.08 

     อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้  (เทา่) 30.36 140.42 22.60 

     อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั  (เทา่) – Cash Basis   0.30 3.08 0.84 

     อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 49.21 49.24 8.42 
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14. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

14.1 การดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

ผลการดําเนินงาน 

(ก) ภาพรวมผลการดําเนินงาน 

บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จํากดั (มหาชน)    ประกอบธุรกิจหลกัคือ   เป็นผู้ผลิตและ

จําหนา่ยลวดเหล็กแรงดงึสงู (Prestressed  Concrete  Wire)   ผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯขึน้อยู่กบัภาวะอตุสาหกรรมก่อสร้างเป็นสําคญั ในการจําหนา่ยสินค้าของบริษัทฯ

สว่นใหญ่จําหน่ายให้แก่ลกูค้าในประเทศ สว่นการจําหนา่ยตา่งประเทศ ปัจจบุนัมี

ประมาณร้อยละ 10-30    

ปี 2559 ความต้องการสินค้าในประเทศทรงตวัเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนเน่ืองจากการ

ชะลอตวัของอตุสาหกรรมก่อสร้าง ในขณะท่ีภาวะการแขง่ขนัในตลาดยงัคงรุนแรง

ตอ่เน่ือง 

ในปี 2559 บริษัทฯมีรายได้รวมทัง้สิน้จํานวน 1,523.10 ล้านบาท ลดลง 200.54 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 11.63 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558  กําไรก่อนภาษีเงินได้จํานวน 69.01 

ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.48 และกําไรสทุธิจํานวน 32.92 

ล้านบาท ลดลง 27.36 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 45.38 โดยกําไรสทุธิสําหรับปี 2559 

คดิเป็นร้อยละ  2.14 เม่ือเปรียบเทียบกบัสว่นของผู้ ถือหุ้นเฉล่ีย 

ฐานะการเงิน ณ สิน้ปี 2559  บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม 1,692.69 ล้านบาท หนีส้ินรวม 

149.72 ล้านบาท ส่วนของผู้ ถือหุ้น 1,542.97 ล้านบาท 

ในสว่นของสภาพคล่อง  ณ สิน้ปี 2559 บริษัทฯมีอตัราส่วนสภาพคลอ่งและสภาพคล่อง

หมนุเร็วเทา่กบั 9.15 เทา่  และ 3.49 เทา่ ตามลําดบั ทางด้านโครงสร้างเงินทนุ บริษัทฯมี

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 0.10 เทา่  

(ข) ผลการดําเนินงานของแตล่ะสายผลิตภณัฑ์ 

รายได้ 

บริษัทฯมีรายได้รวม 1,523.10 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 1,503.88 ล้าน

บาท และรายได้อ่ืนจํานวน 19.22  ล้านบาท   

- รายได้จากการขาย ในปี 2559 จํานวน 1,503.88 ล้านบาท ลดลง 192.16 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 11.33 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน เป็นผลมาจากราคาขายลดลง
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จากการท่ีราคาวตัถดุบิโดยเฉล่ียสําหรับปีนีต่ํ้ากวา่ปีก่อน ประกอบกบัการแขง่ขนัทาง

การตลาดในระหวา่งผู้ผลิตมีความรุนแรงขึน้เน่ืองจากปริมาณความต้องการสินค้าไม่

ขยายตวัตามท่ีคาดการณ์ไว้  

รายได้จากการขาย
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รายได้จากการขายในปี 2559 จําแนกออกเป็นรายได้จากการจําหน่ายในประเทศ 

1,125.50 ล้านบาท ลดลง 208.37 ล้านบาท และสง่ออกจํานวน 378.38 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 16.21 ล้านบาท 

สัดส่วนรายได้ ปี 2559

ต่างประเทศ

25.16%

ในประเทศ

74.84%
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- รายได้อ่ืน ประกอบด้วย รายได้จากดอกเบีย้รับ เงินปันผลรับ กําไร(ขาดทนุ)จาก

อตัราแลกเปล่ียน รายได้จากการจําหนา่ยเศษซากท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต และ

อ่ืนๆซึง่มีจํานวนไมแ่นน่อน โดยในปี 2559 มีจํานวน 19.22 ล้านบาท ลดลง 8.38 

ล้านบาท  

ต้นทนุขาย 

ต้นทนุขาย ในปี 2559 มีจํานวน 1,301.46 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 214.77 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 14.16 จากต้นทนุวตัถดุิบลดลง ทัง้นี ้ ต้นทนุขายของบริษัทฯ

ประกอบด้วยต้นทนุวตัถดุบิซึ่งมีอตัราสว่นประมาณร้อยละ 70-85 ของต้นทนุการผลิตรวม

และผนัแปรตามปริมาณขาย คา่เส่ือมราคา ซึง่เป็นคา่ใช้จา่ยคงท่ี  และคา่ใช้จา่ยในการ

ผลิต เชน่ คา่ไฟฟ้า คา่แรงงาน คา่วสัดสุิน้เปลือง คา่ซ่อมแซมและบํารุงรักษาเคร่ืองจกัร ซึง่

มีลกัษณะก่ึงผนัแปร 

คา่ใช้จา่ย 

คา่ใช้จา่ยในการขาย คา่ใช้จ่ายในการบริหาร คา่ใช้จา่ยทางการเงิน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ มี

จํานวนรวม 152.63 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5.50 ล้านบาท โดยรายละเอียดของการ

เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้/ลดลงของแตล่ะรายการท่ีสําคญัมีดงันี:้- 

- คา่ใช้จา่ยในการขาย: มีจํานวน 69.46 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1.73 ล้านบาท เม่ือ

เปรียบเทียบกบัปี 2558 เน่ืองจากคา่ใช้จา่ยในการสง่ออกเพิ่มขึน้ซึง่สอดคล้องกบัยอด

สง่ออกท่ีเพิ่มขึน้ ทัง้นีอ้ตัราส่วนคา่ใช้จ่ายในการขายตอ่ยอดขายสําหรับปี 2559 และ 

2558 เทา่กบัร้อยละ 4.62 และ 3.99 ตามลําดบั โดยคา่ใช้จา่ยในการขายหลกัได้แก่ 

คา่ตอบแทนพนกังาน คา่ขนสง่และคา่พาหนะ  

- คา่ใช้จา่ยในการบริหาร: มีจํานวน 44.69 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5.67 ล้านบาท สาเหตุ

หลกัมาจากคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบับคุลากรเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้อตัราสว่นคา่ใช้จา่ยในการบริหาร

ตอ่ยอดขายสําหรับปี 2559 และ 2558 เทา่กบัร้อยละ 2.97 และ 2.30 ตามลําดบั โดย

คา่ใช้จา่ยในการบริหารท่ีสําคญัได้แก่ คา่ตอบแทนพนกังาน  คา่พาหนะ คา่เดนิทาง 

และคา่เชา่ เป็นต้น 

- คา่ตอบแทนผู้บริหาร ปี 2559 มีจํานวน 36.90 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย 

ทัง้นี ้ อตัราส่วนคา่ตอบแทนผู้บริหารตอ่ยอดขายสําหรับปี 2559 และ 2558 เทา่กบั

ร้อยละ 2.46 และ 2.22 ตามลําดบั 

 

-78- 



แบบ 56-1          บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จํากดั(มหาชน) 

ต้นทนุทางการเงิน 

มีจํานวน 1.85 ล้านบาท จําแนกเป็น 2 สว่น ได้แก่ 1) ดอกเบีย้จา่ย T/R สําหรับการนําเข้า

วตัถดุบิ โดยปี 2559 มีจํานวนเทา่กบั 0.09   ล้านบาท ใกล้เคียงกบัปีก่อน และ 2) 

ประมาณการหนีส้ินในส่วนของดอกเบีย้ตามภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์พนกังาน

จํานวน 1.76 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนซึง่มีจํานวน 1.60 ล้านบาท  

กําไร 

ปี 2559 บริษัทฯมีกําไรก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้จํานวน 69.01 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8.73

ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.48 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากการ

บริหารจดัการต้นทนุขายให้มีประสิทธิภาพ 

อยา่งไรก็ตาม ในปี 2559 บริษัทฯมีการบนัทกึคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้จํานวน 36.09 ล้าน

บาท จากการคํานวณภาษีใหมต่ัง้แตร่อบระยะเวลาบญัชีปี 2555 เป็นต้นไป เน่ืองจากใน

การคํานวณภาษีเงินได้รอบระยะเวลาบญัชีปี 2555 บริษัทฯได้ใช้สิทธ์ิจําหน่ายหนีส้ญูใน

สว่นท่ีได้รับการปลดหนีต้ามแผนฟืน้ฟกิูจการของบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จํากดั ตามท่ีศาล

มีคําสัง่เห็นชอบด้วยแผน แตต่อ่มาเม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559 ศาลฎีกามีคําพิพากษา

กลบัเป็นวา่มีคําสัง่ไมเ่ห็นชอบด้วยแผนและมีคําสัง่ยกเลิกคําสัง่ให้ฟืน้ฟกิูจการของบริษัท 

ไทยลาวลิกไนท์ จํากดั บริษัทฯจงึคํานวณภาษีใหมโ่ดยไมใ่ช้สิทธ์ิในการตดัหนีส้ญู ทําให้มี

ภาระภาษีสําหรับปี 2559 จํานวน 17.86 ล้านบาท และก่อนปี 2559 อีกจํานวน 18.23 

ล้านบาท รวมทัง้สิน้ 36.09 ล้านบาท บริษัทฯบนัทกึรายการดงักล่าวในงบการเงินปี 2559 

ทัง้จํานวน สง่ผลให้กําไรสทุธิสําหรับปี 2559 มีจํานวน 32.92 ล้านบาท ลดลง 27.36 ล้าน

บาท    
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ในด้านคณุภาพของกําไร หากพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งกําไรจากการดําเนินงานกบั

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน พบวา่อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไรลดลงจากร้อยละ 

375.78 คงเหลือร้อยละ 78.95 สาเหตหุลกัมาจากความต้องการเงินทนุหมนุเวียนใน

สินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้ 

อตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้น 

ในปี 2559 บริษัทฯมีกําไรจํานวน 32.92 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ  2.14 เม่ือเปรียบเทียบ

กบัสว่นของผู้ ถือหุ้นเฉล่ีย    

ในสว่นของเงินปันผล บริษัทฯมีนโยบายในการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 

50 ของกําไรสทุธิจากการดําเนินงานตามงบการเงินหลงัหกัเงินสํารองตา่งๆตามท่ีกําหนด

ไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทและตามกฎหมาย ทัง้นี ้การจา่ยเงินปันผลขึน้อยูก่บัฐานะการเงิน

และแผนการลงทนุและความจําเป็นอ่ืนๆในอนาคต  

ในปี 2559 บริษัทฯมีกําไรสทุธิจํานวน 32.92 ล้านบาท  คณะกรรมการบริษัทฯจงึมีมตใิห้

เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 25 เมษายน 2560 เพ่ืออนมุตัจิดัสรรผลกําไรไว้เป็นทนุ

สํารองตามกฏหมายจํานวน 1.70 ล้านบาท และจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้น

ละ 0.06 บาท คดิเป็นร้อยละ 49.21 ของกําไรสทุธิสําหรับปีตามงบการเงิน หรือร้อยละ 

51.88 ของกําไรสทุธิหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย 

 ฐานะทางการเงิน 

ฐานะทางการเงินของบริษัท สําหรับปี 2559 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558  มีการเปล่ียนแปลงท่ี

สําคญั ดงันี:้-  

สินทรัพย์ 

1) สว่นประกอบของสินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมเท่ากบั 1,692.69 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 

48.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.29 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน 

สินทรัพย์ ณ สิน้ปี 2559  เป็นสินทรัพย์หมนุเวียนจํานวน 855.11 ล้านบาท และสินทรัพย์

ไมห่มนุเวียนจํานวน 837.58  ล้านบาท  
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สินทรัพย์
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สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 

สินทรัพย์หมนุเวียนมีรายการท่ีสําคญั คือ ลกูหนีก้ารค้าและสินค้าคงเหลือ ลกูหนีก้ารค้า 

ณ สิน้ปี 2559 มีจํานวน 238.38 ล้านบาท ลดลง 73.74 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.63 ตาม

ยอดขายท่ีลดลง ประกอบกบัระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียลดลง ในขณะท่ีสินค้าคงเหลือมี

จํานวน 508.32 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 111.50 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.10 จากทัง้ปริมาณ

และราคาเพิ่มขึน้ สว่นเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลงจากปีก่อนเน่ืองจากความ

ต้องการเงินทนุหมนุเวียนสําหรับสินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้ ประกอบกบัมีรายจา่ยลงทนุตาม

โครงการลงทนุเพ่ือทดแทนสินทรัพย์เดมิท่ีเส่ือมสภาพ 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน ประกอบด้วย อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ มีจํานวน 250.68 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 129.03 ล้านบาท จากการลงทนุใหมจํ่านวน 149.14 ล้านบาท ซึง่สว่นใหญ่เป็น

การลงทนุในโครงการทดแทนสินทรัพย์เดมิท่ีเส่ือมสภาพ ได้แก่ การปรับปรุงประสิทธิภาพ

การผลิตของเคร่ืองจกัรเดมิและเพิ่มสายการผลิตใหมสํ่าหรับลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 

เส้น ในขณะท่ีมีการตดัคา่เส่ือมราคาตามอายกุารใช้งานของสินทรัพย์จํานวน 20.11 ล้าน

บาท สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนรายการอ่ืนๆ ซึง่ได้แก่ สิทธิการเชา่ท่ีดนิ  เงินลงทนุท่ีมีข้อจํากดั

ในการใช้ อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ และอ่ืนๆ มีจํานวนใกล้เคียงกบัปีก่อน 

2) คณุภาพของสินทรัพย์  

สินทรัพย์ของบริษัทฯแสดงราคาตามบญัชีท่ีไมส่งูกวา่มลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับหรือมลูคา่

ปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิท่ีคาดวา่จะได้รับจากการใช้สินทรัพย์ และหากมีข้อบง่ชีท่ี้

แสดงวา่สินทรัพย์เกิดการด้อยคา่ บริษัทฯจะตัง้สํารองและรับรู้การขาดทนุจากการด้อยคา่

ทนัที และมีการทบทวนอยา่งสม่ําเสมอ  
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ลกูหนีก้ารค้า 

ณ สิน้ปี 2559 บริษัทฯมียอดลกูหนีก้ารค้าก่อนหกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจํานวน 297.98 

ล้านบาท ซึง่จํานวนดงักลา่วจําแนกออกเป็น 2 สว่น คือ ลกูหนีบ้คุคลภายนอกจํานวน 

279.22 ล้านบาท และลกูหนีบ้ริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั จํานวน 18.76 ล้านบาท 

ลกูหนีบ้คุคลภายนอกมียอดท่ีเกินกําหนดชําระ จํานวน 102.72  ล้านบาท โดยในจํานวน

ดงักลา่วมียอดลกูหนีค้้างชําระนานกวา่ 12 เดือน จํานวน 55.13 ล้านบาท ซึง่มีสาเหตมุา

จากลกูหนีด้งักลา่วได้รับผลกระทบจากวิกฤตกิารณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินทําให้ไม่

สามารถชําระหนีไ้ด้ตามกําหนด บริษัทฯได้ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้จํานวน 59.60 ล้าน

บาท ซึง่บริษัทฯมัน่ใจวา่จะสามารถเก็บหนีจ้ากลกูหนีไ้ด้ไมต่ํ่ากวา่ยอดสทุธิหลงัหกัคา่เผ่ือ

หนีส้งสยัจะสญู  

ลกูหนีบ้ริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั มี 1 ราย คือ บริษัท ทกัษิณคอนกรีต จํากดั(มหาชน) เป็นหนีท่ี้

ยงัไมค่รบกําหนดชําระ 

(ดรูายละเอียดของอายหุนีท่ี้ค้างชําระเพิ่มเตมิในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 9) 

สินค้าคงเหลือ 

สินค้าคงเหลือของบริษัท ประกอบด้วย สินค้าสําเร็จรูป งานระหวา่งทํา วตัถดุบิ อะไหล่

และวสัดสุิน้เปลือง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีราคาทนุรวม 545.45 ล้านบาท บริษัทฯ

ได้ตัง้คา่เผ่ือมลูคา่สินค้าคงเหลือลดลงและเคล่ือนไหวช้าจํานวนทัง้สิน้ 37.13 ล้านบาท  

เน่ืองจากสินค้าสําเร็จรูป อะไหลแ่ละวสัดสุิน้เปลืองบางรายการไมเ่คล่ือนไหวมาเป็น

เวลานานจงึมีความเส่ียงท่ีจะเกิดการด้อยคา่ได้ 

สภาพคลอ่ง 

1) กระแสเงินสด 

ปี 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิลดลงจํานวน 142.28 ล้านบาท สง่ผลให้เงินสดของ

บริษัทลดลงจาก 190.27 ล้านบาท คงเหลือ 47.99 ล้านบาท กระแสเงินสดท่ี

เปล่ียนแปลงมาจากกิจกรรมตา่งๆ ดงันี:้- 

- กระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน  54.48 ล้านบาท โดย

แหลง่ได้มาท่ีสําคญัมาจากการรับชําระหนีจ้ากลกูหนีก้ารค้าและกําไรจากการ

ดําเนินงาน ทัง้นี ้ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานในปี 2559 ลดลงจากปี 

2558 จํานวน 172.04 ล้านบาท  สาเหตหุลกัมาจากความต้องการเงินทนุหมนุเวียน

ในสินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้ 
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- กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ จํานวน 167.08 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็น

การลงทนุปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองจกัรและเพิ่มสายการผลิต  

- กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน จํานวน 29.68 ล้านบาท จากการ

จา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

2) อตัราสว่นสภาพคล่องท่ีสําคญั 

บริษัทฯมีอตัราส่วนสินทรัพย์หมนุเวียนตอ่หนีส้ินหมนุเวียนลดลงจาก 16.11 เทา่ ณ สิน้ปี 

2558 คงเหลือ 9.15 เทา่ ณ สิน้ปี 2559 ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากปี 2559 มีรายจา่ยลงทนุตาม

โครงการลงทนุเพ่ือทดแทนสินทรัพย์เดมิท่ีเส่ือมสภาพ ประกอบกบัมีหนีส้ินภาษีเงินได้ค้าง

จา่ย ในขณะท่ี Cash cycle เทา่กบั 103 วนั ลดลงจากปีก่อนเน่ืองจากระยะเวลาเก็บหนี ้

ลดลง ซึง่เป็นไปตามนโยบายการบริหารเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯในขณะนี ้ และมี

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เจ้าหนีก้ารค้าและสินค้าคงเหลืออยูท่ี่ระดบั 4.49 เทา่ 

62.98 เทา่ และ 12.64 เทา่ ตามลําดบั 

3) ระยะเวลาครบกําหนดของหนีร้ะยะสัน้ท่ีมีผลตอ่สภาพคล่อง 

หนีร้ะยะสัน้ของบริษัทฯมีเพียงเจ้าหนีก้ารค้า  และคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย ซึง่ถึงกําหนดชําระ

ตาม Cash cycle ของกิจการ  

รายจา่ยลงทนุ 

ในปี 2559 บริษัทฯมีรายจา่ยลงทนุท่ีสําคญัคือลงทนุในโครงการลงทนุเพ่ือทดแทน

สินทรัพย์เดมิท่ีเส่ือมสภาพ ประกอบด้วย การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของ

เคร่ืองจกัรเดมิและลงทนุในสายการผลิตใหมสํ่าหรับลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น ซึง่ได้

เร่ิมดําเนินการตัง้แตปี่ 2558 ตอ่เน่ืองปี 2559 และคาดวา่จะแล้วเสร็จในปี 2560 งบลงทนุ

ประมาณ 267 ล้านบาท โดยมีแหลง่เงินทนุมาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

  แหลง่ท่ีมาของเงินทนุ 

1)  ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทนุ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯมีอตัราส่วนหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่กบั 0.10 

เทา่ เพิ่มขึน้จากสิน้ปีก่อนเล็กน้อย เน่ืองจากมีหนีส้ินภาษีเงินได้ค้างจา่ย 

2)  สว่นของผู้ ถือหุ้น 

ปี 2559 บริษัทฯมีกําไรสทุธิ 32.92 ล้านบาท และมีกําไรท่ียงัไมเ่กิดจากการปรับมลูคา่เงิน

ลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย จํานวน 2.96 ล้านบาท ในขณะท่ีมีการจา่ยเงินปันผล จํานวน 
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29.68 ล้านบาท สง่ผลให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯมีสว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน 

1,542.97 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 6.20 ล้านบาท   

3)  หนีส้ิน 

ณ วนัสิน้ปี 2559 บริษัทฯมีหนีส้ินรวม 149.72 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 41.84 ล้านบาท 

เน่ืองจากมีหนีส้ินภาษีเงินได้ค้างจา่ย ทัง้นี ้ หนีส้ินท่ีสําคญั ประกอบด้วย เจ้าหนีก้ารค้า 

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์พนกังานและคา่ใช้จ่ายค้างจา่ย 

14.2 ปัจจัยท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิในอนาคต 

ปัจจยัท่ีอาจสง่ผลให้การดําเนินงานของบริษัทมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญั ได้แก่ ความผนั

ผวนของราคาวตัถดุบิ การประกาศเพิ่มอตัราอากรตอบโต้การทุม่ตลาดวตัถดุบิท่ีนําเข้ามาจากสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน และความเส่ียงท่ีอปุทานเพิ่มขึน้จากการนําเข้าสินค้าสําเร็จรูปจากตา่งประเทศ ทัง้นี ้ เน่ืองจาก

ราคาวตัถดุิบและอตัราอากรตอบโต้การทุม่ตลาดจากการนําเข้าวตัถดุบิมีผลกระทบโดยตรงตอ่ต้นทนุการ

ผลิต ในขณะท่ีอปุทานท่ีเพิ่มจากการนําเข้าสินค้าสําเร็จรูปจากตา่งประเทศจะสง่ผลให้การแขง่ขนัทาง

การตลาดโดยเฉพาะการแขง่ขนัทางด้านราคามีความรุนแรงขึน้  

บริษัทฯตระหนกัถึงปัจจยัดงักลา่วจงึได้ติดตามและประเมินผลกระทบอยา่งใกล้ชิด เพ่ือปรับกลยทุธ์

ในการดําเนินงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัสถานการณ์ 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

“บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแ้ล้วด้วยความระมดัระวงั บริษัท

ขอรับรองวา่   ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน  ไมเ่ป็นเท็จ  ไมทํ่าให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูท่ีควร

ต้องแจ้งในสาระสําคญั  นอกจากนี ้บริษัทขอรับรองว่า 

1)  งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบรายการข้อมลูประจําปีได้แสดงข้อมลูอยา่ง

ถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน     ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว 

 2)    บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แนใ่จวา่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็น

สาระสําคญัของบริษัทอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว   รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว 

3)   บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบ

ดงักลา่ว  และบริษัทได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี  23 กมุภาพนัธ์ 2560  ตอ่

ผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว  ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ี

สําคญัของระบบการควบคมุภายใน  รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงาน

ทางการเงินของบริษัท  

ในการนี ้ เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทได้รับรองความ

ถกูต้องแล้ว  บริษัทได้มอบหมายให้  นายฉัตรชยั  ศริิวฒันา  เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้า

ด้วย  หากเอกสารใดไมมี่ลายมือช่ือของ นายฉตัรชยั  ศริิวฒันา  กํากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไมใ่ชข้่อมลูท่ีบริษัท

ได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น ” 
 

  ช่ือ              ตําแหนง่         ลายมือช่ือ  

 

 1.   นายฉตัรชยั  ศริิวฒันา          กรรมการ    .................................... 
 

 2.   นายสวุฒัน์     จิตตมยั  กรรมการ        .................................... 
 

  ช่ือ       ตําแหนง่          ลายมือช่ือ 

 

ผู้ รับมอบอํานาจ   นายฉัตรชยั  ศิริวฒันา กรรมการ  ....................................... 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท 

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท 

1.1 รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุและเลขานกุารบริษัท 

นายสุริย์   บัวคอม …………………………………………………………………………………………. 

อายุ 72 ปี 

ตําแหนง่   

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการอิสระ 

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  : 10 กนัยายน 2553 

คณุวฒุิการศกึษา/ประวตักิารอบรม  

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- เศรษฐศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- Directors  Accreditation Program(DAP) 

- Directors  Certification Program (DCP) 

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การทํางาน / การดํารงตําแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- 2553 - ปัจจบุนั  กรรมการ  บมจ.ควอลิตี ้เฮาส์ 

ประสบการณ์การทํางาน / การดํารงตําแหนง่ในบริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน 

- 2553 - ปัจจบุนั  กรรมการ  ธนาคาร Zheng Xin Bank   

- 2556 - ปัจจบุนั   อนกุรรมการ คณะกรรมการโทรคมนาคมและวิทยกุระจายเสียง 

- 2552 - ปัจจบุนั   ท่ีปรึกษา บริษัท ไวส์ซอฟท์ จํากดั 

สดัสว่นการถือหุ้น : ไมมี่ 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร :  ไมมี่ 
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นางกิ่งเทียน  บางอ้อ ………………………………………………………………………………………. 

อายุ 72 ปี 

ตําแหนง่   

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการอิสระ 

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  :  28 เมษายน 2543 

คณุวฒุิการศกึษา/ประวตักิารอบรม  

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- Directors  Accreditation Program(DAP) 

- Directors  Certification Program (DCP) 

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การทํางาน / การดํารงตําแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- 2548 - ปัจจบุนั  กรรมการ  บมจ.เงินทนุ กรุงเทพธนาทร 

- 2550 - ปัจจบุนั  รักษาการกรรมการผู้จดัการ  บมจ.เงินทนุ กรุงเทพธนาทร 

- 2547 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยฟิลม์อินดสัตรีส์ 

ประสบการณ์การทํางาน / การดํารงตําแหนง่ในบริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน 

- 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค 

- 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. พิญาณี 

- 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ   บจก.บสิแอนด์ฟัน 

- 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย 

- 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. เทียร์ วนั เนทเวิร์ค 

- 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. จิโรลา(ประเทศไทย) 

- 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. ไอทาวเวอร์ 

- 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. เอนกบญุ 

- 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. เซลลลูาร์ วิชัน่(ไทยแลนด์) 
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- 2546 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ   บจก. สหกล  อิควิปเมนท์ 

- 2534 - ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา   บจก. คอม - ลิงค์ 

สดัสว่นการถือหุ้น : ไมมี่ 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร : ไมมี่ 

นายนรเศรษฐ ไม้เกตุ ……………………………………………………………………………………. 

อายุ 62 ปี 

ตําแหนง่   

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการอิสระ 

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  :  30 เมษายน 2546 

คณุวฒุิการศกึษา/ประวตักิารอบรม  

- นิตศิาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์การทํางาน / การดํารงตําแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  :  ไมมี่ 

ประสบการณ์การทํางาน / การดํารงตําแหนง่ในบริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน 

- 2544 - ปัจจบุนั  ทนายความ  บริษัทท่ีปรึกษากฎหมายยเูน่ียนลอร์   

สดัสว่นการถือหุ้น : ไมมี่ 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร :  ไมมี่ 

นายสุวัฒน์  จติตมัย .………………………………………………………………………………………. 

อายุ 68 ปี 

ตําแหนง่   

- กรรมการ 

- กรรมการผู้จดัการ 

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  : 10 พฤษภาคม 2528 

คณุวฒุิการศกึษา/ประวตักิารอบรม  

- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคร่ืองกล  LAMAR UNIVERSITY 
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การดํารงตําแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  :  ไมมี่ 

การดํารงตําแหนง่ในบริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน  : ไมมี่ 

ประสบการณ์การทํางาน 

- 2558 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ   บมจ. ไทยไวร์โพรดคัท์ 

- 2531 - 2558 ผู้จดัการทัว่ไป   บมจ. ไทยไวร์โพรดคัท์ 

สดัสว่นการถือหุ้น : 0.05% 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร :  ไมมี่ 

นายฉัตรชัย  ศิริวัฒนา ..................................................................................................................... 

อายุ 73 ปี 

ตําแหนง่   

- กรรมการ 

- เลขานกุารบริษัท 

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  :  25 เมษายน  2537 

คณุวฒุิการศกึษา/ประวตักิารอบรม  

- ปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจ EMPORIA STATE  UNIVERSITY,USA 

ประสบการณ์การทํางาน / การดํารงตําแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  :  ไมมี่ 

ประสบการณ์การทํางาน / การดํารงตําแหนง่ในบริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน  

- 2554 - ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. แอปริคอท แมเนจเม้นท์ 

- 2548 - ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. ไทยลาวลิกไนท์ 

สดัสว่นการถือหุ้น : 0.33% 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร :  ไมมี่ 

นายเอกมินทร์  งานทวี …………………………………………………………………………………… 

อายุ 35 ปี 

ตําแหนง่   

- กรรมการ 
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วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  :  14 มิถนุายน  2550 

คณุวฒุิการศกึษา/ประวตักิารอบรม  

- ปริญญาตรี  สาขาการเงิน มหาวิทยาลยั ซีเอตเตลิ , USA 

ประสบการณ์การทํางาน / การดํารงตําแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

- 2551 - ปัจจบุนั กรรมการ   บมจ. ทกัษิณคอนกรีต 

- 2550 - 2558 กรรมการ   บมจ. เซอร์คทิอีเลคโทรนิคส์ อินดสัตรีส์ 

ประสบการณ์การทํางาน / การดํารงตําแหนง่ในบริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน  

- 2554 - ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. แอปริคอท แมเนจเม้นท์ 

- 2549 - ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. ไทยลาวลิกไนท์ 

สดัสว่นการถือหุ้น : 0.11% 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร :  ลกูพ่ีลกูน้อง นายสรรัฐ งานทวี 

นายธนพงษ์  ภูคาสวรรค์ ………………………………………………………………………………...... 

อายุ 40 ปี 

ตําแหนง่   

- กรรมการ 

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  :  14 มิถนุายน  2550 

คณุวฒุิการศกึษา/ประวตักิารอบรม  

- ปริญญาโท  สาขาการตลาด สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์ 

ประสบการณ์การทํางาน / การดํารงตําแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  :  ไมมี่ 

ประสบการณ์การทํางาน / การดํารงตําแหนง่ในบริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน  

- 2558 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ    Mosh  Company Limited  

- 2553 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ    Meanmoremind Co.,Ltd. 

สดัสว่นการถือหุ้น : ไมมี่ 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร :  ไมมี่ 
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นายพันธุม  พันธุมจินดา ….…………………………………………..………………………………… 

อายุ 62 ปี 

ตําแหนง่   

- กรรมการอิสระ 

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  : 14 มิถนุายน  2550 

คณุวฒุิการศกึษา/ประวตักิารอบรม  

- ปริญญาตรีนิตศิาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การดํารงตําแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  :  ไมมี่ 

การดํารงตําแหนง่ในบริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน  :  ไมมี่ 

ประสบการณ์การทํางาน 

- 2547 - 2557 หุ้นสว่นผู้จดัการ  ห้างหุ้นส่วนจํากดั ที.ไอ.เอช  . 

สดัสว่นการถือหุ้น : ไมมี่ 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร :  ไมมี่ 

นายสรรัฐ  งานทวี ………………………………………………………………………………………… 

อายุ 30 ปี 

ตําแหนง่   

- กรรมการ 

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  :  21 สิงหาคม  2557 

คณุวฒุิการศกึษา/ประวตักิารอบรม  

- ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

การดํารงตําแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  :  ไมมี่ 

การดํารงตําแหนง่ในบริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน  

- 2554 - ปัจจบุนั กรรมการ   บจก.งานทวีพ่ีน้อง 

ประสบการณ์การทํางาน 

- 2554 - 2558 กรรมการ   บมจ.เซอร์คทิอีเลคโทรนิคส์ อินดสัตรีส์ 
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สดัสว่นการถือหุ้น : 0.02% 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร :  ลกูพ่ีลกูน้อง นายเอกมินทร์ งานทวี 

พลตาํรวจโทสุรวุฒ ิกรัดศิริ ……………………………………………………………………………….. 

อายุ 68 ปี 

ตําแหนง่   

- กรรมการ 

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ :    26 กมุภาพนัธ์  2558 

คณุวฒุิการศกึษา/ประวตักิารอบรม  

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Youngstown State University, OHIO,USA 

การดํารงตําแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  :  ไมมี่ 

การดํารงตําแหนง่ในบริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน  :  ไมมี่ 

ประสบการณ์การทํางาน 

- 2554 - 2558 ประธานกรรมการ   บมจ.เซอร์คทิอีเลคโทรนิคส์ อินดสัตรีส์ 

สดัสว่นการถือหุ้น :  ไมมี่ 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร :  ไมมี่ 

นายธงชัย  ณ นคร ………………………………………………………………………………………... 

อายุ 67 ปี 

ตําแหนง่   

- กรรมการ 

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  :  26 กมุภาพนัธ์  2558 

คณุวฒุิการศกึษา/ประวตักิารอบรม  

- ปริญญาตรี สาขาการตลาด  Manchester Polytechnic ,  England  

ประสบการณ์การทํางาน / การดํารงตําแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  :  ไมมี่ 

ประสบการณ์การทํางาน / การดํารงตําแหนง่ในบริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน  

- 2556 - ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. ไทยลาวลิกไนท์ 
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- 2554 - ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. แอปริคอท แมเนจเม้นท์ 

สดัสว่นการถือหุ้น : ไมมี่ 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร :  ไมมี่ 

นายแดน  ทองอินทร์ ……………………………………………………………………………………... 

อายุ 60 ปี 

ตําแหนง่   

- ผู้จดัการโรงงาน 

คณุวฒุิการศกึษา/ประวตักิารอบรม  

- 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  

การดํารงตําแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  :  ไมมี่ 

การดํารงตําแหนง่ในบริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน  :  ไมมี่ 

ประสบการณ์การทํางาน  

- 2539 - ปัจจบุนั ผู้จดัการโรงงาน บมจ. ไทยไวร์โพรดคัท์ 

- 2535 - 2539 ผู้จดัการฝ่ายผลิต   บมจ. ไทยไวร์โพรดคัท์ 

สดัสว่นการถือหุ้น : 0.05% 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร :  ไมมี่ 

นางสาวจงกล  พสุิทธ์ิพเิชฎฐ์ …………………………………………………………………………… 

อายุ 52 ปี 

ตําแหนง่   

- ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน 

คณุวฒุิการศกึษา/ประวตักิารอบรม  

- ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี  สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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การดํารงตําแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  :  ไมมี่ 

การดํารงตําแหนง่ในบริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน  :  ไมมี่ 

ประสบการณ์การทํางาน  

- 2542 - ปัจจบุนั ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน  บมจ. ไทยไวร์โพรดคัท์ 

- 2534 - 2542 ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน   บมจ. ไทยไวร์โพรดคัท์ 

สดัสว่นการถือหุ้น : 0.003% 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร :  ไมมี่ 

นายสุชาต ิ แก้วไพฑูรย์ …………………………………………………………………………………… 

อายุ 66 ปี 

ตําแหนง่   

- ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายการตลาด 

คณุวฒุิการศกึษา/ประวตักิารอบรม  

- ปริญญาตรี คณะบริหารสาขาการตลาด 

- MINI  MBA  

การดํารงตําแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  :  ไมมี่ 

การดํารงตําแหนง่ในบริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน  :  ไมมี่ 

ประสบการณ์การทํางาน  

- 2535 - ปัจจบุนั ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายการตลาด บมจ. ไทยไวร์โพรดคัท์ 

สดัสว่นการถือหุ้น : ไมมี่ 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร :  ไมมี่ 
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1.2 หน้าท่ีความรับผิดชอบของเลฃานกุารบริษัท 

บริษัทฯได้แตง่ตัง้นายฉัตรชยั ศริิวฒันา ดํารงตําแหนง่เลขานกุารบริษัท โดยมีหน้าท่ีให้คําแนะนํา

ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่งๆท่ีคณะกรรมการต้องทราบและปฏิบตั ิ รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบตัิ

ตามมติคณะกรรมการ  ดงัตอ่ไปนี ้

1. จดัการประชมุคณะกรรมการบริษัท และการประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย    และ

ข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง 

2. เก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

- ทะเบียนกรรมการ 

- หนงัสือนดัประชมุกรรมการ รายงานการประชมุกรรมการ และรายงานประจําปีของ

บริษัท 

- หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

3. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศตา่งๆให้เป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

4. ให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฏเกณฑ์ตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง และข้อพงึปฏิบตัด้ิานการกํากบัดแูล

ในการดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฏหมาย 

5. ดําเนินการอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนด หรือท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท 
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2.  การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัทฯ และบริษัทท่ี

เก่ียวข้อง 

  

 

 

 

บมจ.ไทยไวร์โพรดคัท์ 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

บจก.ไทยลาวลกิไนท์ บมจ.ทกัษิณคอนกรีต 

นายสริุย์   บวัคอม / , //   

นางก่ิงเทียน   บางอ้อ X    

นายนรเศรษฐ ไม้เกต ุ X    

นายสวุฒัน์   จิตตมยั ∗, M   

นายฉตัรชยั    ศิริวฒันา ∗ ∗  

นายเอกมินทร์  งานทว ี ∗ ∗ ∗ 

นายธนพงษ์  ภคูาสวรรค์ ∗   

นายพนัธุม   พนัธุมจินดา ∗   

นายสรรัฐ  งานทว ี ∗   

พลตํารวจโทสรุวฒุิ กรัดศิริ ∗   

นายธงชยั ณ นคร ∗ ∗  

ดร. แดน    ทองอินทร์ ≈   

นางสาวจงกล   พิสทุธ์ิพิเชฎฐ์ ≈   

นายสชุาติ    แก้วไพฑรูย์ ≈   

    

  

/     =   ประธานกรรมการ  //    =   ประธานกรรมการตรวจสอบ   ∗    =    กรรมการ 

X    =   กรรมการตรวจสอบ                ≈   =   ผู้จดัการฝ่าย                            

M   =   กรรมการผู้จดัการ   
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 

-ไมมี่- 
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รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกับดูแลการ

ปฎิบัตงิานของบริษัท 

 

-ไมมี่- 
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รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 

-ไมมี่- 
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 อ่ืน ๆ 

 

-ไมมี่- 
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