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1บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

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

เพื่อใช้ในงำนก่อสร้ำงต่ำงๆ

	 ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท	 ได้แก่	 ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว	 ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด	7	 เส้น	 และลวดเหล็กเคลือบ

สังกะสี	

วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย

	 บริษัทฯ	มีนโยบำยที่จะผลิตสินค้ำตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรมและมำตรฐำนสำกล	 โดยมีเปำ้หมำยในกำรเป็นผู้น�ำทำงด้ำน

คุณภำพในกำรผลิตสินคำ้ลวดเหล็กแรงดึงสูง	

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

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

(Prestressed	Concrete	Wire	หรือ	P.C.Wire)	มทุีนจดทะเบียนเริม่แรก	1	ล้ำนบำท	และเพิม่เป็น	25	ล้ำนบำท	โดยก่อสร้ำงโรงงำน

ในเขตอุตสำหกรรมนวนคร	จงัหวดัปทุมธำน	ี

ปี	2529 เริ่มกำรผลิตครั้งแรกเมื่อวันที	่2	กรกฎำคม	2529

ปี	2531 เพิ่มทุนเป็น	40	ล้ำนบำท	เพื่อเพิ่มก�ำลังกำรผลิต

ปี	2532 จดทะเบยีนเป็นบรษัิทในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและเพิม่ทุนเป็น	50	ล้ำนบำท	เพือ่ปรบัปรงุระบบ

กำรผลิตและเพิ่มก�ำลังกำรผลิต

ป	ี2533 เพิม่ทุนเป็น	100	ล้ำนบำท	เพือ่เพิม่ก�ำลงักำรผลติและออกผลติภณัฑ์ใหม่	คอื	ลวดเหลก็ตเีกลยีวชนดิ	7	เส้น

ปี	2535 เพิ่มทุนเป็น	220	ล้ำนบำท	เพื่อสร้ำงโรงงำนแห่งที่	2	ที่สวนอุตสำหกรรมโรจนะ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ	

เพื่อใช้ในกำรผลิตลวดเหล็กตีเกลียวชนิด	7	เส้น

ปี	2537 -	แปรสภำพจำกบริษัทจ�ำกัดเป็น	บริษัทมหำชน	จ�ำกัด	เมื่อวันที	่25	เมษำยน	2537

-	ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน	ส�ำหรับโครงกำรสร้ำงโรงงำนแห่งใหม่ 

	 ที่เขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด	จังหวัดระยอง	เมื่อวันที่	21	กันยำยน	2537

ปี	2539 -	สร้ำงโรงงำนแห่งใหม่ท่ีเขตนคิมอุตสำหกรรมมำบตำพดุ	จงัหวดัระยอง	ตำมท่ีได้รบักำรส่งเสรมิกำรลงทุน	 

	 เพื่อเพิ่มก�ำลังกำรผลิตและปรับปรุงเทคโนโลยีกำรผลิต	 พร้อมทั้งออกผลิตภัณฑ์ใหม่	 คือ	 ลวดเหล็ก 

	 เคลือบสังกะสี

-	ยำ้ยฐำนกำรผลิตทั้งหมดไปยังโรงงำนแห่งใหม่ที่เขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด	จังหวัดระยอง

ป	ี2559	-	ปี	2560 ลงทุนในโครงกำรลงทุนเพื่อทดแทนสินทรัพย์เดิมที่เสื่อมสภำพ	ประกอบด้วย	กำรปรับปรุงประสิทธิภำพ

กำรผลิตของเครื่องจักรเดิมและลงทุนในสำยกำรผลิตใหม่ส�ำหรับลวดเหล็กตีเกลียวชนิด	7	เส้น	

ปัจจุบัน ด�ำเนินธุรกิจผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงโดยมีผลิตภัณฑ์หลัก	 ได้แก่	 ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว 

ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด	7	 เส้น	 และลวดเหล็กเคลือบสังกะสี	 โดยมีโรงงำนเพียงแห่งเดียวท่ีเขตนิคม

อุตสำหกรรมมำบตำพุด	จังหวัดระยอง

 

	 ในส่วนของอ�ำนำจในกำรควบคุมบริษัทฯ	ตลอดระยะเวลำ	5	ปี	ที่ผ่ำนมำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอ�ำนำจในกำรควบคุม

บริษัทฯ	แต่อย่ำงใด

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ



2 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

โครงสร้างการถือหุ้น

	 บริษัทฯ	 เริ่มประกอบธุรกิจโดยครอบครัวงำนทวี	 ในปี	2560	 กลุ่มตระกูลงำนทวีมีสัดส่วนกำรถือหุ้นประมำณร้อยละ	28	 

ของทุนจดทะเบียนที่ช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
	 -ไม่มี-
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ลักษณะการประกอบธรุกิจ

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

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

โดยในกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำของบริษัทฯส่วนใหญ่จ�ำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำในประเทศ	 ส่วนกำรจ�ำหน่ำยต่ำงประเทศปัจจุบัน 

มีประมำณร้อยละ	10-30

โครงสร้างรายได้

	 บรษัิทฯ	ด�ำเนนิธรุกจิในส่วนงำนด�ำเนนิงำนเดยีว	คอื	ธรุกจิผลติและจ�ำหน่ำยลวดเหลก็แรงดงึสงู	โครงสร้ำงรำยได้หลกัจ�ำแนก

ตำมภูมิศำสตร์ในประเทศและต่ำงประเทศของบริษัทฯ	ในระยะ	3	ปี	ที่ผำ่นมำ	มีดังนี้:-

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยในประเทศ 1,378.86 73.93 1,125.50 74.84 1,333.87 78.65

รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยต่ำงประเทศ 	486.31 26.07 	378.38 25.16 	362.17 21.35

รวม 1,865.17 100.00 1,503.88 100.00 1,696.04 100.00

ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 บรษัิท	ไทยไวร์โพรดคัท์	จ�ำกดั	(มหำชน)	ผลติและจ�ำหน่ำยลวดเหลก็แรงดงึสงู	(Prestressed	Concrete	Wire)	ที่ได้มำตรฐำน

สำกล	ส�ำหรับงำนคอนกรีตอัดแรงเพื่อใช้ในงำนก่อสรำ้งที่เน้นควำมแข็งแรง	ควำมทนทำน	 เพื่อรองรับน�้ำหนัก	ทั้งงำนก่อสร้ำง

แบบ	pre-tensioned	และ	post-tensioned	เช่น	งำนผลิตเสำเข็มคอนกรีตอัดแรงส�ำหรับงำนก่อสร้ำงอำคำร	งำนก่อสร้ำงทำงยก

ระดับและสะพำน	งำนผลิตเสำไฟฟำ้คอนกรีตอัดแรงและงำนผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป	ทั้งส่วนที่เป็นพื้น	ผนังอำคำรและคำน

สะพำนส�ำเร็จรูป	ซึ่งกำรน�ำลวดเหล็กแรงดึงสูงมำใช้	จะช่วยประหยัดเวลำและแรงงำนในกำรก่อสร้ำง	และยังเป็นผู้ผลิตลวดเหล็ก

เคลือบสังกะสี	 ซึ่งเป็นวัสดุท่ีใช้มำกในงำนระบบกำรสื่อสำร	 ระบบสำยส่งและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ	 เช่น	 เป็นสำยดินของงำนผลิตเสำ

ไฟฟ้ำ	และใช้ในงำนผลิตสำยไฟฟำ้

	 ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ	จ�ำแนกได้เป็น	3	ประเภท	ดังนี้

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

72,000	ตัน/ปี

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

กำรผลิตประมำณ	54,000	ตัน/ปี

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

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

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

ค่อยมีกำรใช้มำกนัก	ทั้งนี้เพรำะกำรก่อสร้ำงในสมัยก่อนส่วนใหญ่อำคำรที่ปลูกสรำ้งจะมีเพียงไม่กี่ชั้น	จึงใช้เหล็กเส้นเป็นวัตถุดิบ

ในกำรปลกูสร้ำง	แต่ในระยะหลงั	โครงสร้ำงกำรปลกูสร้ำงได้เปลีย่นเป็นกำรปลกูสร้ำงอำคำรขนำดใหญ่และบรกิำรในกำรปลกูสร้ำง

บ้ำนส�ำเรจ็รปูและคอนโดมเินยีมขยำยตวัข้ึนมำก	ท�ำให้ควำมต้องกำร	P.C.	Wire	และ	P.C.	Strand	เพิม่ข้ึนอย่ำงรวดเรว็	นอกจำก

นี	้ เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม	รัฐบำลได้ท�ำกำรลงทุนในงำนก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภค	 เช่น	กำร

ก่อสร้ำงทำงยกระดับ	 ทำงด่วน	 สะพำน	 กำรขยำยสำยส่งไฟฟ้ำ	 กำรก่อสร้ำงสนำมบินแห่งใหม่	 รวมถึงกำรลงทุนในโครงกำร

รถไฟฟำ้	 ซึ่งต้องใช้ลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นจ�ำนวนมำก	 ท�ำให้ลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นวัสดุก่อสร้ำงที่ส�ำคัญอีกชนิดหนึ่ง	 ปัจจุบัน
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สัดส่วนของควำมต้องกำร	P.C.	Wire	และ	P.C.	Strand	จะเปลี่ยนแปลงไปตำมสภำวะกำรก่อสร้ำงของทั้งภำครัฐบำลและเอกชน	

เช่น	กำรก่อสร้ำงบ้ำนจดัสรร	อำคำร	และเสำไฟฟ้ำ	มีผลต่อควำมต้องกำร	P.C.	Wire	ค่อนข้ำงมำก	ส่วนกำรก่อสร้ำงสำธำรณปูโภค

ของภำครัฐบำลโดยเฉพำะโครงกำรขนำดใหญ่	งำนก่อสร้ำงอำคำรจอดรถ	คอนโดมิเนียมและตึกสูง	จ�ำเป็นต้องใช้	P.C.	Strand	

มำกกวำ่	เพื่อรองรับน�้ำหนักที่มำกกว่ำของสิ่งก่อสร้ำง

	 ลักษณะการตลาดในอุตสาหกรรม

	 วิธีกำรในกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำลวดเหล็กแรงดึงสูงมี	2	 ลักษณะ	 คือ	 จ�ำหน่ำยให้กับลูกค้ำโดยตรงและจ�ำหน่ำยผ่ำนตัวแทน

จ�ำหน่ำย	ส่วนกำรตดัสนิใจซ้ือ	กำรตดัสนิใจซ้ือผลติภณัฑ์ลวดเหลก็แรงดงึสงู	และลวดเหลก็เคลอืบสงักะส	ีลกูค้ำจะให้ควำมส�ำคญั

กบัคณุภำพของสนิค้ำเป็นอันดบัแรก	เนือ่งจำกรำคำขำยของผูผ้ลติแต่ละรำยอยู่ในระดบัใกล้เคยีงกนั	และกำรใช้สนิค้ำอ่ืนทดแทน

ท�ำได้ยำกเนื่องจำกจะส่งผลกระทบต่อกำรออกแบบและต้นทุนของกำรก่อสร้ำง	

	 ภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

	 ปัจจบัุน	ผูผ้ลติลวดแรงดงึสงูในประเทศรำยส�ำคญัมีประมำณ	10	รำย	โดยขนำดก�ำลงักำรผลติของบรษัิทฯ	จดัอยู่ในอนัดบั	2	

	 ในปี	2560	 กำรแข่งขันภำยในอุตสำหกรรมลวดเหล็กแรงดึงสูงโดยเฉพำะกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำยังคงมีอย่ำงต่อเนื่อง	

เนื่องจำกปริมำณควำมต้องกำรลวดเหล็กแรงดึงสูงในประเทศขยำยตัวค่อนข้ำงต�่ำ	ทั้งนี้	เป็นผลมำจำกกำรลงทุนภำคเอกชนโดย

เฉพำะสำขำกำรก่อสร้ำงยังไม่ฟื้นตัว

	 กลยุทธการแข่งขัน

	 กำรทีล่วดเหลก็แรงดงึสงูเป็นวสัดสุ�ำหรบัรองรบัน�ำ้หนกัในงำนก่อสร้ำงต่ำงๆ	บรษัิทฯจงึให้ควำมส�ำคญักบัคณุภำพสินค้ำเป็น

อันดับแรก	รองลงมำคือกำรให้บริกำรทำงด้ำนเทคนิคก่อนและหลังกำรขำย	กำรส่งมอบที่รวดเร็ว

	 ในด้ำนคณุภำพสนิค้ำ	บรษัิทฯได้พฒันำควำมรู	้ควำมช�ำนำญ	ในกำรผลติสนิค้ำมำเป็นเวลำนำนกว่ำ	30	ปี	มกีำรคดิค้นและวจิยั
ต่อยอดเพ่ือพัฒนำคณุภำพสนิค้ำ	มีระบบกำรผลติท่ีได้รบักำรยอมรบัว่ำทันสมยัและมปีระสทิธภิำพ	โดยในกำรผลติ	บรษัิทฯเริม่จำก

กำรคดัเลอืกวัตถดุบิท่ีมคีณุภำพ	มบุีคลำกรท่ีมีควำมช�ำนำญควบคมุกำรผลติในทุกข้ันตอน	และให้ควำมส�ำคญักบักำรตรวจสอบและ

ทดสอบคณุภำพ	โดยห้องปฏบัิตกิำรทดสอบคณุภำพของบรษัิทได้รบักำรรบัรองมำตรฐำน	ISO	17025	จงึท�ำให้ผูซ้ื้อสนิค้ำของบรษัิท

ม่ันใจได้ว่ำจะได้รบัสนิค้ำท่ีมีคณุภำพและคณุสมบัตติำมมำตรฐำน	และเพ่ือควำมเป็นเลศิด้ำนคณุภำพและควำมมีประสทิธภิำพในกำร

ด�ำเนนิงำน	 บรษัิทฯได้น�ำเอำระบบบรหิำรงำนคณุภำพตำมมำตรฐำนเลขท่ี	 มอก./ISO	9001	 เข้ำมำใช้ในองค์กร	 ส่งผลให้ปัจจบัุน	

สนิค้ำของบรษัิทฯ	 มคีณุภำพเทียบเคยีงระดบัโลกและได้รบักำรรบัรองจำกสถำบันท้ังในประเทศ	 และต่ำงประเทศ	 เช่น	UK	 และ	 

AUSTRALIA	ฉะนัน้จงึม่ันใจได้ว่ำ	สนิค้ำท่ีผลติโดยบรษัิทฯ	เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลและมำตรฐำนท่ีลกูค้ำต้องกำร

 ในด้ำนกำรให้บริกำรด้ำนเทคนิคก่อนและหลังกำรขำย	 บริษัทฯมีหน่วยงำนท่ีท�ำหน้ำท่ีให้ค�ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรน�ำ
ผลิตภัณฑ์ไปใช้อยำ่งมีประสิทธิภำพ	พร้อมทั้งให้บริกำรด้ำนกำรสอบเทียบเครื่องมือวัดตำ่งๆ	เป็นต้น

	 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการเข่งขัน
	 ปี	2560	โครงกำรลงทุนของภำครฐัยังคงมีอย่ำงต่อเนือ่ง	ในขณะทีก่ำรลงทุนภำคเอกชนขยำยตวัค่อนข้ำงต�ำ่	ส่งผลให้ปรมิำณ

ควำมต้องกำรลวดเหล็กแรงดึงสูงในประเทศขยำยตัวเพียงเล็กน้อย	อย่ำงไรก็ตำม	ควำมต้องกำรสินค้ำเริ่มมีสัญญำณกำรฟื้นตัว

ในช่วงครึง่ปีหลงัของปี	2560	จงึมคีวำมเป็นไปได้ท่ีควำมต้องกำรสนิค้ำในปี	2561	จะมโีอกำสขยำยตวัต่อเนือ่งโดยมีปัจจยัสนบัสนนุ

จำกโครงกำรลงทุนโครงสร้ำงพืน้ฐำนของภำครฐัท่ีส่วนใหญ่อยู่ในระยะก่อสร้ำง	ประกอบกบักำรลงทุนภำคเอกชนมแีนวโน้มเร่งตวั

ขึ้นจำกกำรปรับตัวในทิศทำงที่ดีขึ้นของควำมเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจ	และนโยบำยพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก	(อีอีซี)	

ซึ่งจะน�ำไปสู่กำรลงทุนก่อสร้ำงโรงงำน	 ส�ำนักงำน	 และที่อยู่อำศัยเพิ่มข้ึน	 ปัจจัยดังกล่ำวจะช่วยให้กำรแข่งขันในอุตสำหกรรม 

ลดควำมรุนแรงลงได้	 โดยในกำรแข่งขัน	 ผู้ผลิตส่วนใหญ่ใช้กลยุทธ์ทำงด้ำนรำคำและเน้นกลุ่มลูกค้ำท่ีมีศักยภำพทำงธุรกิจ	 

และมีควำมมั่นคงทำงกำรเงินเป็นส�ำคัญ
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ปัจจัยความเส่ียง

	 ปัจจัยควำมเสี่ยงที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัท	มีดังนี้	:-

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและราคาสินค้า

	 ในกำรผลติลวดเหลก็แรงดงึสงู	 ต้นทนุวตัถดุบิซ่ึงได้แก่เหลก็ลวดมีสดัส่วนถงึร้อยละ	70-85	ของต้นทนุกำรผลติรวม	บรษัิทฯ	

จงึมีควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำวตัถดุบิ	โดยเฉพำะในภำวะท่ีสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกจิมีกำรเปลีย่นแปลงตลอดเวลำ	ซึง่

หำกบริษัทฯไม่สำมำรถปรบัรำคำขำยตำมต้นทุนวตัถดุบิท่ีเปลีย่นแปลงจะส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรของบรษัิทฯ

	 ดังนั้น	 ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบและรำคำสินค้ำ	 บริษัทฯ	 ได้ใช้วิธีติดตำมและประเมิน

สถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชดิ	ใช้นโยบำยในด้ำนรำคำสนิค้ำอย่ำงระมดัระวงั	รวมถงึกระจำยฐำนลกูค้ำให้หลำกหลำยท้ังในประเทศและ

ต่ำงประเทศ	ซึง่บรษัิทฯ	คำดว่ำจะไม่ได้รบัควำมเสยีหำยจำกควำมผนัผวนของรำคำสนิค้ำเกนิกว่ำท่ีได้ตัง้ค่ำเผือ่กำรลดมลูค่ำของ

สินค้ำคงเหลือไว้ในบัญชี

2. ความเสีย่งจากการออกมาตรการตอบโต้การทุม่ตลาดสนิค้าเหลก็ลวดคาร์บอนสงูและการแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ

	 สนิค้ำเหลก็ลวดคำร์บอนสงูรวมถงึเหลก็ลวดคำร์บอนสงูท่ีเจอืธำตอ่ืุนท่ีมีแหล่งก�ำเนดิจำกสำธำรณรฐัประชำชนจนี	เป็นสนิค้ำ

ที่ถูกพิจำรณำให้เรียกเก็บอำกรตอบโต้กำรทุ่มตลำดในอัตรำร้อยละ	12.26	-	36.79	ของรำคำ	ซ	ี ไอ	 เอฟ	 เป็นระยะเวลำ	5	ปี 

(วันท่ี	17	 พฤษภำคม	2557	-	 วันท่ี	16	 พฤษภำคม	2562)	 นอกจำกนี้	 รัฐบำลอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรแก้ไขพระรำชบัญญัต ิ

กำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดและกำรอุดหนุนซึ่งสินค้ำจำกต่ำงประเทศ	

	 เนื่องจำกเหล็กลวดคำร์บอนสูงเป็นวัตถุดิบส�ำคัญท่ีใช้ในกำรผลิตสินค้ำของบริษัทฯ	 และส่วนใหญ่บริษัทฯน�ำเข้ำวัตถุดิบ 

ดังกลำ่วจำกสำธำรณรัฐประชำชนจีน	กำรออกมำตรกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำด	รวมถึงกำรแก้ไขพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้กำรทุ่ม

ตลำดและกำรอุดหนุนซึ่งสินค้ำจำกตำ่งประเทศดังกล่ำว	อำจส่งผลให้ต้นทุนกำรน�ำเข้ำวัตถุดิบเพิ่มขึ้น	ซึ่งมีผลให้ต้นทุนกำรผลิต

ของบริษัทฯเพิ่มขึ้นตำมไปด้วย	นอกจำกนี้	กำรที่อัตรำอำกรขำเข้ำวัตถุดิบเพิ่มขึ้นจะกระตุ้นให้เกิดกำรน�ำเข้ำสินค้ำส�ำเร็จรูปเข้ำ

มำทดแทน	ส่งผลให้อปุทำนในตลำดเพิม่ข้ึนและท�ำให้กำรแข่งขันทำงกำรตลำดโดยเฉพำะกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำมคีวำมรนุแรง

ขึ้น	บริษัทฯ	จึงมีควำมเสี่ยงที่ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรของบริษัทฯอำจลดลงในอนำคต

	 ในกำรบริหำรควำมเสีย่ง	บรษัิทฯได้ใช้วธิจีดัหำแหล่งวตัถดุบิจำกผูผ้ลติท่ีไม่ใช่ผูผ้ลติจำกสำธำรณรฐัประชำชนจนีเพ่ิมข้ึนเพือ่

เป็นทำงเลือกไว้	ทำงด้ำนกำรตลำด	บริษัทฯ	ได้ติดตำมและประเมินสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด	และเน้นกลยุทธ์กำรตลำดด้วยกำร

ผลิตสินคำ้ที่มีคุณภำพเป็นที่เชื่อถือได้ของลูกค้ำ	พร้อมกับขยำยตลำดไปยังลูกค้ำในต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น

3. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

	 กำรที่บริษัทฯ	 ต้องน�ำเข้ำวัตถุดิบจำกต่ำงประเทศเป็นส่วนใหญ	่ ท�ำให้บริษัทฯมีควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลก

เปลี่ยนเงินตรำจำกระบบอัตรำแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว	

	 ในกำรบรหิำรควำมเสีย่งดงักล่ำว	บรษัิทฯได้ใช้มำตรกำรป้องกนัควำมเสีย่งด้วยกำรท�ำสญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วง

หน้ำ	พร้อมทั้งติดตำมควำมเคลื่อนไหวของแนวโน้มอัตรำแลกเปลี่ยนอยำ่งสม�่ำเสมอ
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ชื่อ	 :		 บริษัท	ไทยไวร์โพรดัคท์	จ�ำกัด	(มหำชน)

ชื่อย่อ	 :	 TWP

	 	 (จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ที่ตั้งส�านักงาน	 :	 เลขที	่99/2	หมู่	8	อำคำรศูนย์กำรค้ำเซียร์รังสิต		

	 	 ชั้น	7	ถนนพหลโยธิน	ต�ำบลคูคต	อ�ำเภอล�ำลูกกำ		

	 	 จังหวัดปทุมธำนี	12130		

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

ที่ตั้งโรงงาน	 :	 4	ถนน	ไอ	5	นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด	อ�ำเภอเมือง	

	 	 จังหวัดระยอง	21150	

	 	 โทรศัพท	์0-3868-4610-3	โทรสำร	0-3868-4614

ประเภทธุรกิจ	 :	 ผลิตและจ�ำหนำ่ยลวดเหล็กแรงดึงสูง

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0107537001234

ทุนจดทะเบียน	 :	 500	ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว	 :	 270	ล้ำนบำท	ประกอบด้วย	หุ้นสำมัญ	270	ล้ำนหุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้		 :	 หุ้นสำมัญ	หุ้นละ	1	บำท

รอบระยะเวลาบัญช	ี :	 1	มกรำคม	-	31	ธันวำคม

นายทะเบียนหลักทรัพย	์ :	 บริษัท	ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	

	 	 เลขที	่93	ถนนรัชดำภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง

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

ผู้สอบบัญชี	 :	 นำยอนุสรณ์	เกียรติกังวำฬไกล	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่	2109)	หรือ

	 	 นำงขวัญใจ	เกียรติกังวำฬไกล(ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่	5875)

	 	 บริษัท	เอเอสวี	แอนด์	แอสโซซิเอทส์	จ�ำกัด

	 	 47	ซอย	53	ถนนพระรำม	3	แขวงบำงโพงพำง	

	 	 เขตยำนนำวำ	กรุงเทพฯ	10120	

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

ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลสำาคัญอ่ืน
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หลักทรัพย์ของบริษัท

	 -	 ทุนจดทะเบียน	500	ล้ำนบำท

	 -	 ทุนที่ออกและช�ำระเต็มมูลคำ่แล้ว	270	ล้ำนบำท	ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ	270	ล้ำนหุ้น

	 -	 หุ้นสำมัญ	มูลค่ำหุ้นละ	1	บำท(ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที	่26	 เมษำยน	2559	ผู้ถือหุ้นมีมติให้เปลี่ยนแปลง

มูลคำ่หุ้นสำมัญของบริษัทที่ตรำไว้จำกเดิมมูลค่ำหุ้นละ	10	บำท	เป็นมูลคำ่หุ้นละ	1	บำท	บริษัทได้จดทะเบียนกำรเปลี่ยนแปลง

ดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่	10	พฤษภำคม	2559)

	 -	 กำรออกหลักทรัพย์อื่น	:	บริษัทไม่มีกำรออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจำกหุ้นสำมัญ

ผู้ถือหุ้น

	 กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	ณ.วันที	่3	มกรำคม	2561	ประกอบด้วย

ล�าดับที่ ผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้นที่ถือ %

1 กลุ่มงำนทว	ี

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

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

-	กลุ่มตระกูลงำนทวี 34,319,280 12.71

2 นำยวิชัย	ภู่บุบผำพันธ์ 20,413,600 	7.56

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

4 นำงธนิสรำ	พันธ์สำยเชื้อ 13,499,000 	5.00

5 นำยระวิ	เกษมศำนติ์ 10,750,000 	3.98

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

7 นำยรัชพล	เพิ่มพูนพำนิช 5,447,300 	2.02

8 นำยยงยุทธ	บุญมี 3,200,000 	1.19

9 นำยวำมิล	ฮ้อแสงชัย 3,088,000 	1.14

10 นำยเจนวิชช์	เหลืองเจริญกิจ 3,037,500 	1.13

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ	50	 ของก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำนตำมงบกำรเงิน

หลังหักเงินส�ำรองต่ำงๆ	ตำมที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตำมกฎหมำย	ทั้งนี้	กำรจ่ำยเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐำนะกำรเงิน

และแผนกำรลงทุนและควำมจ�ำเป็นอื่นๆ	ในอนำคต
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1. คณะกรรมการ

	 คณะกรรมกำรบริษัท	 ประกอบด้วยบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์	 รวมทั้งสิ้น	11	 คน	 รำยชื่อกรรมกำร	

จ�ำนวนครั้งของกำรประชุมคณะกรรมกำรในปีที่ผ่ำนมำ	และจ�ำนวนครั้งที่กรรมกำรแต่ละรำยเขำ้ร่วมประชุม	มีดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม(ครั้ง)

ประชุม 
คณะกรรมกำร

ประชุมคณะ
กรรมกำรตรวจสอบ

1.	นำยสุริย์	บัวคอม ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจ
สอบ/กรรมกำรอิสระ

5/5 5/5

2.	นำยสุวัฒน์	จิตตมัย กรรมกำร	 5/5 -

3.	นำยฉัตรชัย	ศิริวัฒนำ กรรมกำร 5/5 -

4.	นำงกิ่งเทียน	บำงอ้อ กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 4/5 5/5

5.	นำยนรเศรษฐ	ไม้เกตุ กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 5/5 5/5

6.	นำยเอกมินทร	์งำนทวี กรรมกำร 5/5 -

7.	นำยธนพงษ	์ภูคำสวรรค์ กรรมกำร 5/5 -

8.	นำยพันธุม	พันธุมจินดำ กรรมกำรอิสระ 5/5 -

9.	นำยสรรัฐ	งำนทวี กรรมกำร 5/5 -

10.	นำยธงชัย	ณ	นคร กรรมกำร 4/5 -

11.	พลต�ำรวจโทสุรวุฒิ	กรัดศิริ กรรมกำร 4/5 -

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการ

กรรมกำรผู้จัดกำร

กรรมกำรอ�ำนวยกำรฝำ่ยกำรตลำดกรรมกำรอ�ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร

ผู้จัดกำรอำวุโสฝำ่ยกำรตลำดผู้จัดกำรโรงงำน ผู้จัดกำรอำวุโสฝำ่ยบัญชีและกำรเงิน

คณะกรรมกำรตรวจสอบคณะกรรมกำรบริหำร
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กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัทฯ

	 กรรมกำรซ่ึงมอี�ำนำจลงลำยมอืช่ือผกูพนับรษัิทฯได้ประกอบด้วย	นำยสวุฒัน์	จติตมยั,	นำยฉัตรชัย	ศิรวัิฒนำ,	นำยเอกมินทร์	

งำนทว,ี	นำยธนพงษ	์ภูคำสวรรค์,	นำยพันธุม	พันธุมจินดำ,	นำยสรรัฐ	งำนทวี	สองในหกคนลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำ

ส�ำคัญของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

	 ประกอบด้วย

ชื่อ  ต�าแหน่ง

1.	นำยสุริย์	บัวคอม ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2.	นำงกิ่งเทียน	บำงอ้อ กรรมกำรตรวจสอบ

3.	นำยนรเศรษฐ	ไม้เกตุ	 กรรมกำรตรวจสอบ

	 โดยกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงินของบริษัท	ได้แก่	นำงกิ่งเทียน	บำงอ้อ	

3. คณะกรรมการบริหาร

	 ประกอบด้วย

ชื่อ  ต�าแหน่ง

1.	นำยเอกมินทร์	งำนทวี ประธำนกรรมกำรบริหำร

2.	นำยสุวัฒน์	จิตตมัย กรรมกำรบริหำร

3.	นำยสรรัฐ	งำนทวี กรรมกำรบริหำร

4.	นำยธงชัย	ณ	นคร กรรมกำรบริหำร

5.	นำยธนพงษ์	ภูคำสวรรค์ กรรมกำรบริหำร

4. ผู้บริหาร

	 ประกอบด้วย

ชื่อ  ต�าแหน่ง

1.	นำยเอกมินทร์	งำนทวี กรรมกำรผู้จัดกำร

2.	นำยสุวัฒน	์จิตตมัย กรรมกำรอ�ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร

3.	นำยสรรัฐ	งำนทวี กรรมกำรอ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด

4.	ดร.แดน	ทองอินทร์ ผู้จัดกำรโรงงำน

5.	นำยสุชำติ	แก้วไพฑูรย์ ผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยกำรตลำด

6.	นำงสำวจงกล	พิสุทธิ์พิเชฎฐ์ ผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน
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5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

	 5.1	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
  (1) ค่าตอบแทนกรรมการ
	 	 	 ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท	 ได้รับกำรอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทเสนอ	

ประกอบด้วย	เบี้ยประชุมและบ�ำเหน็จกรรมกำร	โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

	 	 	 คำ่ตอบแทนกรรมกำร

   ■ เบี้ยประชุม	:	15,000	บำท/คน/ครั้ง

   ■ บ�ำเหน็จกรรมกำรทุกคนรวมกันไม่เกิน	5,000,000	บำท	

   ■ สิทธิประโยชน์อื่นๆ	:	ไม่มี

	 	 	 คำ่ตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบ

   ■ เบี้ยประชุม	:	20,000	บำท/คน/ครั้ง

	 	 	 คำ่ตอบแทนกรรมกำรแต่ละรำยในปีที่ผ่ำนมำมีดังนี้	:-

รายชื่อ ต�าแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม ค่าบ�าเหน็จ 
กรรมการ

ค่าตอบแทน 
รวม (บาท)

1.	 นำยสุริย์	บัวคอม ประธำนกรรมกำรและ	 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

175,000 	600,000 775,000

2.	 นำยสุวัฒน์	จิตตมัย กรรมกำร 	75,000 - 75,000

3.	 นำยฉัตรชัย	ศิริวัฒนำ กรรมกำร 	75,000 - 75,000

4.	 นำงกิ่งเทียน	บำงอ้อ กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ 	160,000 	500,000 	660,000

5.	 นำยนรเศรษฐ	ไม้เกตุ กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ 	175,000 	400,000 575,000

6.	 นำยเอกมินทร์	งำนทวี กรรมกำร 	75,000 - 75,000

7.	 นำยธนพงษ์	ภูคำสวรรค์ กรรมกำร 75,000 	150,000 225,000

8.	 นำยพันธุม	พันธุมจินดำ กรรมกำร 75,000 	150,000 225,000

9.	 นำยสรรัฐ	งำนทวี กรรมกำร 75,000 - 75,000

10.	นำยธงชัย	ณ	นคร กรรมกำร 60,000 	150,000 	210,000

11.	พลต�ำรวจโทสุรวุฒ	ิกรัดศิริ กรรมกำร 60,000 	150,000 	210,000

รวม 1,080,000 2,100,000 3,180,000

  (2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	 	 	 ประกอบด้วย

ประเภทค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนรวม 

(ล้านบาท)

ผู้บริหำรจ�ำนวน	6	รำย เงินเดือน	โบนัส	เงินสบทบเข้ำกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 57.94

  
	 5.2	 ค่าตอบแทนอื่น

	 	 -ไม่มี-	
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การกำากับดูแลกิจการ

1. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
	 คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี	 จึงมีนโยบำยในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีตำม

แนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยครอบคลุมถึงหลักส�ำคัญ	5	หมวด	ได้แก่

	 หมวดที	่1		 สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 หมวดที	่2		 กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน

	 หมวดที	่3		 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 หมวดที	่4		 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส

	 หมวดที	่5		 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

	 คณะกรรมกำรได้จดัท�ำนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรและด�ำเนนิกำรตดิตำมเพือ่ให้มกีำรปฏบัิตติำมนโยบำย	รวมทัง้ทบทวน

และปรับปรุงนโยบำยดังกล่ำวให้มีควำมเหมำะสมอย่ำงสม�่ำเสมอ

 หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 ผูถ้อืหุ้นมีสทิธิในฐำนะเจ้ำของบรษัิท	มีสทิธกิ�ำหนดทิศทำงกำรด�ำเนนิกำรของบรษัิทผ่ำนคณะกรรมกำรบรษัิทท่ีผูถ้อืหุ้นเลอืก

เข้ำมำท�ำหน้ำที่แทนตน	และมีสิทธิในกำรตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบอยำ่งมีนัยส�ำคัญต่อบริษัท	

	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ให้ควำมส�ำคัญและเคำรพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรำยโดยสิทธิขั้นพื้นฐำนที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับมีดังนี้

 ■ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น

	 บรษัิทฯ	แต่งตัง้ให้บรษัิท	ศนูย์รบัฝำกหลกัทรพัย์(ประเทศไทย)	จ�ำกดั	ท�ำหน้ำทีเ่ป็นนำยทะเบียนหลกัทรพัย์ของบรษัิทฯ	เพือ่

อ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนทะเบียนหลักทรัพย์

 ■ สิทธิในการมีส่วนแบ่งในก�าไรของกิจการ

	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ	50	 ของก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำนตำมงบกำรเงิน

หลังหักเงินส�ำรองตำ่งๆ	ตำมที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตำมกฎหมำย	ทั้งนี้	กำรจำ่ยเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐำนะกำรเงิน

และแผนกำรลงทุนและควำมจ�ำเป็นอื่นๆในอนำคต

 ■ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ

	 บริษัทฯ	มีนโยบำยในกำรเปิดเผยข้อมูล	โดยกำรเผยแพร่ผ่ำนระบบขำ่วของตลำดหลักทรัพย์และน�ำข้อมูลที่ส�ำคัญแสดงไว้

บนเว็บไซต์ของบริษัท

 ■ สิทธิในการเข้าร่วมประชุม

	 บริษัทฯ	 ค�ำนึงถึงสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเขำ้ร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร	แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท	เช่น	กำรจัดสรรเงินปันผล	กำรก�ำหนด

หรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธ	ิ กำรลดทุนหรือเพิ่มทุน	และกำรอนุมัติรำยกำรพิเศษ	 เป็นต้น	ซึ่งในกำรก�ำหนดวัน	

เวลำ	และสถำนที่ประชุม	บริษัทฯค�ำนึงถึงควำมสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้ำร่วมประชุม	ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิต่ำงๆในกำรเข้ำ

ร่วมประชุม	ทั้งก่อนวันประชุม	วันประชุมผู้ถือหุ้น	และภำยหลังกำรประชุมผู้ถือหุ้น

 ■ สิทธิในการเสนอวาระการประชุม

	 บริษัทฯ	มีนโยบำยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในกำรเสนอวำระกำรประชมุของผู้ถือหุ้น	เพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำบรรจุเป็นวำระ

ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น	โดยผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ในกำรเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นตำมที่คณะกรรมกำรก�ำหนด
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	 นอกจำกสทิธข้ัินพืน้ฐำนดงักล่ำวข้ำงต้น	บรษัิทฯ	ยังมนีโยบำยท่ีจะส่งเสรมิและอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สทิธขิองผูถ้อืหุ้น	เช่น

	 1.	 บริษัทฯ	จะจัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูล	ขั้นตอน	ระเบียบวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำอย่ำง

ครบถ้วนเพยีงพอ	โดยมีกำรเผยแพร่ข้อมูลดงักล่ำวท้ังภำษำไทยและภำษำอังกฤษในเวบ็ไซด์ของบรษัิทเป็นกำรล่วงหน้ำประมำณ	

1	เดือน	และจัดส่งเอกสำรล่วงหนำ้ก่อนวันประชุมอยำ่งน้อย	21	วันก่อนวันประชุม	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลำศึกษำข้อมูล	โดยหลีก

เลี่ยงกำรเพิ่มวำระอื่นๆที่ไม่ได้ก�ำหนดไว้ล่วงหน้ำในกำรประชุมผู้ถือหุ้น

	 2.	 คณะกรรมกำรบริษัทฯก�ำหนด	วัน	เวลำ	และสถำนที่	ในกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น	โดยค�ำนึงถึงควำมสะดวกของผู้ถือหุ้น

ที่จะเข้ำร่วมประชุม	 โดยจัดเตรียมสถำนที่	 ที่มีขนำดเพียงพอ	และเดินทำงไปได้สะดวกรวมทั้งได้อ�ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ถือ

หุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันทุกรำย	ด้วยกำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่คอยดูแลต้อนรับ	และให้ควำมสะดวกอยำ่งเพียงพอ

	 3.	 บริษัทฯเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเข้ำร่วมประชุมตลอดระยะเวลำกำรประชุม	มีสิทธิซักถำมข้อสงสัย	เสนอควำมคิด

เห็นต่อที่ประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมที่เสนอ	และออกเสียงลงมติในวำระกำรประชุม	

	 4.	 ผูถ้อืหุ้นมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนแยกส�ำหรบัแต่ละระเบียบวำระท่ีเสนอ	 กำรลงมตเิลอืกใช้วธิกีำรและอุปกรณ์ออกเสยีงท่ี

โปร่งใส	สะดวก	รวดเรว็	และมปีระสทิธภิำพ	สำมำรถแสดงผลกำรลงมตไิด้รวดเรว็	และผูถ้อืหุ้นมีสทิธทิรำบผลกำรลงมตอิย่ำงทันท่วงที

	 5.	 ประธำนกรรมกำร	กรรมกำร	ผู้บริหำร	 เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง	หำกไม่ติดภำรกิจส�ำคัญ	 เพื่อตอบข้อซักถำม

และรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ถือหุ้น

	 6.	 บริษัทฯเผยแพร่มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 พร้อมผลกำรลงคะแนนเสียงให้สำธำรณชนทรำบผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลัก

ทรัพย์ฯภำยหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม

	 7.	 บริษัทฯ	บันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสำระส�ำคัญถูกต้อง	ครบถ้วน	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบ	และจัด

ส่งรำยงำนกำรประชมุต่อตลำดหลกัทรพัย์ภำยใน	14	วนันบัจำกวนัประชุมผูถ้อืหุ้น	พร้อมทัง้เผยแพร่รำยงำนดงักล่ำวไว้บนเวบ็ไซต์

ของบริษัท

	 ในป	ี2560	บริษัทฯได้ปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในหมวดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกประกำร	

2. การประชุมผู้ถือหุ้น

	 บริษัทได้ก�ำหนดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นปีละครั้งภำยในเวลำไม่เกิน	4	เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท	และหำก

มีควำมจ�ำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวำระเป็นกรณีพิเศษ	ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจำกผู้ถือหุ้น	บริษัทฯจะเรียกประชุมวิสำมัญ

ผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป	

	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีกำร

ชี้แจงรำยละเอียด	 ขั้นตอนกำรลงทะเบียน	 และเอกสำรที่ใช้ในกำรลงทะเบียนส�ำหรับผู้ถือหุ้นแต่ละประเภท	 รวมถึงก�ำหนดแบบ

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

ประกอบกำรประชมุฯผ่ำนทำงเว็บไซด์ของบรษัิทฯ	เพือ่เป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้ผูถ้อืหุ้นได้ใช้สทิธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและ

ออกเสียงลงมติในที่ประชุมอยำ่งเต็มที	่

	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีคนกลำงในกำรตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียงในกรณีท่ีมีข้อโต้แย้ง	 เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรนับ

คะแนนเสียง

	 2.1	 การด�าเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 1)	 บริษัทฯ	 ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุมและเสนอช่ือบุคคลผู้มีคุณสมบัติเพ่ือ 

รับกำรพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำร	ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรก�ำหนด

	 	 2)	 บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถำมท่ีเกี่ยวข้องกับวำระกำรประชุมถึงคณะกรรมกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุม	 

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

ในกำรเขำ้ประชุมและรับเงินปันผล	วันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้น	และกำรจ่ำยเงินปันผล	ให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบทันที	ในวันที่ 

มีกำรประชุมคณะกรรมกำร

	 	 4)	 หนังสือเชิญประชุมมีรำยละเอียดอย่ำงเพียงพอและครบถ้วน	มีรำยละเอียดวัน	 เวลำ	สถำนที่	 ระเบียบวำระกำร

ประชุม	โดยระบุอยำ่งชัดเจนว่ำเป็นเรื่องเสนอเพื่อทรำบ	หรือเพื่อพิจำรณำ	มีเอกสำรประกอบระเบียบวำระต่ำงๆ	ข้อเท็จจริงและ

เหตุผล	ควำมเห็นของคณะกรรมกำร	ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น	แผนที่แสดงสถำนที่ประชุม	 รำยละเอียดของ

เอกสำรที่ผู้ถือหุ้นจะต้องน�ำมำแสดงในวันประชุม	และวิธีกำรเขำ้ร่วมประชุม	ทั้งนี้	เพื่อรักษำประโยชน์และอ�ำนวยควำมสะดวกใน

กำรสื่อสำรส�ำหรับผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ	 บริษัทได้จัดท�ำเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมเป็นภำษำอังกฤษเผยแพร่บนเว็บไซต ์

ของบริษัท

	 	 5)	 บริษัทมอบให้บริษัท	 ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	 (ประเทศไทย)	 จ�ำกัด	 ซ่ึงเป็นนำยทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัด 

ส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้น	 และได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น	 และใช้ในกำร

ประชุมผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ประมำณ	30	 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	 เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลำศึกษำข้อมูล

ประกอบกำรประชุมล่วงหนำ้	รวมทั้งได้มีกำรประกำศลงหนังสือพิมพ์รำยวัน	ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ	3	วัน	และก่อนวันประชุมไม่

น้อยกวำ่	3	วัน	เพื่อบอกกลำ่วเรียกประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

	 2.2	 การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

	 1)	 บริษัทฯ	ก�ำหนด	วัน	เวลำ	และสถำนที่	ในกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น	โดยค�ำนึงถึงควำมสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเขำ้ร่วม

ประชุม	โดยจัดเตรียมสถำนที่	ที่มีขนำดเพียงพอ	และเดินทำงไปได้สะดวกรวมทั้งได้อ�ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำ

เทียมกันทุกรำย	ด้วยกำรจัดให้มีเจ้ำหนำ้ที่คอยดูแลต้อนรับ	และให้ควำมสะดวกอย่ำงเพียงพอ

	 2)	 บรษัิทฯ	เปิดให้ผู้ถอืหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม	และอ�ำนวยควำมสะดวกให้ผูถ้อืหุ้นได้ใช้สทิธิในกำรเข้ำร่วม

ประชุมอย่ำงเต็มที	่

	 3)	 บรษัิทฯ	เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุ้นท่ีไม่สำมำรถเข้ำประชุมด้วยตนเอง	สำมำรถใช้สทิธอิอกเสยีงด้วยกำรมอบฉันทะให้บุคคล

อื่น	หรือกรรมกำรอิสระ	เพื่อเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน	โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะทั้ง	3	แบบ	

คือ	แบบ	ก.	แบบ	ข.และ	แบบ	ค.ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม	หรือสำมำรถดำวน์โหลดผ่ำนทำงเว็บไซด์ของบริษัท

	 4)	 บริษัทใช้ระบบบำร์โค้ดที่แสดงรำยละเอียดของผู้ถือหุ้นแต่ละรำยที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบฟอร์มลงทะเบียน	เพื่ออ�ำนวย

ควำมสะดวก	รวดเร็ว	และแม่นย�ำในกำรลงทะเบียน	กำรนับคะแนนและแสดงผล

	 5)	 ประธำนกรรมกำร	กรรมกำร	ผู้บริหำร	ผู้สอบบัญช	ีเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค�ำถำมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

	 6)	 เพ่ือควำมโปร่งใสในกำรนับคะแนนเสียง	 บริษัทฯได้จัดให้มีคนกลำงในกำรตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียงในกรณีท่ีม ี

ข้อโต้แย้ง	คือผู้สอบบัญชี

	 7)	 บริษัทให้สทิธผิูถ้อืหุ้นท่ีมำร่วมประชุมภำยหลงักำรประชุมเริม่แล้ว	มสีทิธอิอกเสยีง	หรอืลงคะแนนในระเบียบวำระท่ีอยู่

ระหว่ำงกำรพิจำรณำ	และยังไม่ได้ลงมติ

	 8)	 ก่อนเขำ้สู่วำระกำรประชุม	บริษัทฯจะชี้แจงกฎเกณฑ์ต่ำงๆ	ที่ใช้ในกำรประชุม	รวมทั้งขั้นตอนกำรออกเสียงลงมต	ิ

	 9)	 บริษัทได้จัดสรรเวลำในกำรประชุมอย่ำงเพียงพอ	 เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอยำ่งเทำ่เทียมกันในกำรแสดงควำมคิด

เห็นและตั้งค�ำถำมในที่ประชุม	ก่อนกำรลงมติในแต่ละวำระ

	 10)	 บริษัทฯจะไม่เพิ่มวำระอ่ืนนอกเหนือจำกท่ีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม	 และไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญในท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงกะทันหัน
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	 	 11)	 บริษัทมีกำรใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�ำหรับทุกวำระ	 เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้กรณีท่ีมีข้อโต้แย้งใน 

ภำยหลงั	และในกรณท่ีีวำระนัน้มีหลำยรำยกำร	เช่น	วำระกำรแต่งตัง้กรรมกำร	บริษัทเปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุ้นสำมำรถเลอืกกรรมกำร

เป็นรำยบุคคล

	 2.3	 การด�าเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 1)	 บริษัทฯ	เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	พร้อมผลกำรลงคะแนนเสียงผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์ฯ	ภำยใน	

9.00	น.	ของวันรุ่งขึ้นภำยหลังจำกวันประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 2)	 บริษัทฯ	บันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสำระส�ำคัญถูกต้อง	ครบถ้วน	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้	

โดยได้บันทึกรำยช่ือและต�ำแหน่งของกรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชุม	วธิกีำรลงคะแนนและนบัคะแนน	ควำมเห็นของผูถ้อืหุ้น	ค�ำช้ีแจง

ของกรรมกำรและผู้บริหำร	รวมทั้งมติที่ประชุมไว้อยำ่งชัดเจน	ซึ่งแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	หรืองดออกเสียง	โดย

ได้จัดส่งรำยงำนกำรประชุมต่อตลำดหลักทรัพย์ภำยใน	14	 วันนับจำกวันประชุมผู้ถือหุ้น	 และได้เผยแพร่รำยงำนดังกล่ำวไว้บน

เว็บไซต์ของบริษัท

	 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2560

	 บริษัทฯ	เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำร	

ตั้งแต่วันที่	1	มกรำคม	2560	ถึงวันที	่31	มกรำคม	2560	และส่งค�ำถำมเกี่ยวกับบริษัทล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุม	เมื่อพ้นก�ำหนด

ระยะเวลำดังกล่ำวพบว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นทำ่นใดเสนอวำระกำรประชุมและส่งค�ำถำมล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม

	 ในวันที	่23	 กุมภำพันธ	์2560	 บริษัทฯได้เผยแพร่มติกรรมกำรบริษัทผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

พร้อมก�ำหนดวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	ประจ�ำปี	2560	ในวันที	่25	เมษำยน	2560	เวลำ	10.00	น.	ก�ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มี 

สิทธิเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	ในวันที่	10	มีนำคม	2560	(Record	Date)	และให้รวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ	225	

ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 พ.ศ.2535(แก้ไขเพ่ิมเติม	 พ.ศ.2551)	 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน	 ในวันท่ี	 

13	มีนำคม	2560

	 บริษัทฯ	 ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	2560	 พร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุมท้ังภำษำไทยและ

ภำษำอังกฤษบนเวบไซต์ของบริษัทฯ	 ท่ี	www.thaiwireproducts.com	 และมอบหมำยให้บริษัท	 ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย	์

(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	ซึ่งเป็นนำยทะเบียนหลักทรัพย์	เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน

	 กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	ประจ�ำปี	2560	ในวันที่	25	เมษำยน	2560	มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมำประชุมทั้งสิ้น	60	รำย	

รวมเป็นจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น	140,023,790	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	51.86	โดยมีประธำนกรรมกำร	กรรมกำร	ผู้บริหำร	ผู้สอบบัญชี	ได้

เขำ้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค�ำถำมในที่ประชุม	

	 ภำยหลังกำรประชุมเสร็จสิ้น	 บริษัทฯได้เผยแพร่มติที่ประชุมและผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระภำยในวันที่ประชุม	 และได้

น�ำส่งรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้อืหุ้น	ประจ�ำปี	2560	ต่อตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	พร้อมทัง้เผยแพร่รำยงำนกำรประชุม

ดังกลำ่วบนเวบไซต์ของบริษัทฯที่	www.thaiwireproducts.com	ตั้งแต่วันที่	4	พฤษภำคม	2560	

	 จำกกำรด�ำเนินกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	ประจ�ำปี	2560	ดังกล่ำว	บริษัทฯได้รับกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญ

ผู้ถือหุ้น	(AGM	Assessment)	โดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	ด้วยคะแนนร้อยละ	94
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 หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	 คณะกรรมกำรบรษัิทฯ	มีนโยบำยในกำรสร้ำงควำมเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรมให้ผูถ้อืหุ้นทุกรำยทุกกลุม่	ไม่ว่ำจะเป็นผูถ้อืหุ้น

รำยใหญ	่หรือผู้ถือหุ้นรำยย่อย	

 ■  คณะกรรมกำรบริษัทฯ	มีนโยบำยในกำรก�ำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับกำรปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐำนอย่ำงเท่ำเทียม

กัน	 ดังนั้น	 ในกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีกระบวนกำรในกำรประชุมผู้ถือหุ้นท่ีมีลักษณะท่ีสนับสนุนให้มีกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน	 เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรล่วงหน้ำ	 

เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สำมำรถเข้ำประชุมด้วยตนเองสำมำรถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนมำประชุมและออกเสียง

ลงมติแทน	 และเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	 พร้อมทั้งเผยแพร่

รำยละเอียดของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซด์ของบริษัทล่วงหน้ำประมำณ	30	วัน	ก่อนวันประชุม

 ■  บริษัทฯ	ได้ก�ำหนดมำตรกำรป้องกันกรณีที่กรรมกำรและผู้บริหำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อหำประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นใน

ทำงมิชอบ	 ซึ่งเป็นกำรเอำเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น	 โดยกำรจ�ำกัดจ�ำนวนบุคคลที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล	 และน�ำระบบกำรเข้ำรหัสมำใช้	

และยังได้ก�ำหนดไว้ในจริยธรรมทำงธุรกิจ	ห้ำมมิให้กรรมกำร	ผู้บริหำรและพนักงำนใช้ข้อมูลที่มิได้เปิดเผยให้ทรำบโดยทั่วไปซึ่ง

อำจมีผลกระทบต่อรำคำหุ้น	 และต้องละเว้นกำรท�ำธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้นของบริษัทในช่วงเวลำท่ีจะมีกำรประกำศข้อมูลท่ีส�ำคัญ	 

รวมถึงไม่ให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท

 ■  บริษัทฯ	ก�ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง	เพื่อให้คณะกรรมกำร

สำมำรถพิจำรณำธุรกรรมของบริษัทท่ีอำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์และสำมำรถตัดสินเพ่ือประโยขน์ของบริษัทโดยรวม	 

โดยกรรมกำรและผู้บริหำรที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ท�ำกับบริษัทไม่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจท�ำธุรกรรมดังกลำ่ว

 ■  ส�ำหรับกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์บริษัทของกรรมกำร	 และผู้บริหำร	 บริษัทได้แจ้งให้กรรมกำรและผู้บริหำรรำยงำนกำร

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

ตลำดหลักทรัพย์	 พ.ศ.2535	 และได้บรรจุวำระเรื่องกำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำร	 และผู้บริหำรไว้ในกำรประชุมคณะ

กรรมกำรบริษัท	รวมทั้งมีกำรเปิดเผยกำรถือครองหลักทรัพย์ไว้ในรำยงำนประจ�ำปีและแบบแสดงข้อมูลประจ�ำป	ี(แบบ	56-1)

 ■  บริษัทมีโครงสร้ำงกำรถือหุ้นแบบไม่ซับซ้อน	และรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นกำรท�ำรำยกำรตำมปกติธุรกิจ

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

ที่เกี่ยวโยงกัน	 หลักเกณฑ์กำรได้มำจ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย	์ เป็นต้น	 โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นรำยกำรที่กระท�ำกับบุคคลภำยนอก	

และค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯโดยผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำรำยกำรท่ีตนมีควำมขัดแย้งทำง 

ผลประโยชน	์และมีกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในรำยงำนประจ�ำป	ีและแบบแสดงข้อมูลประจ�ำปี(แบบ	56-1)

	 ในปี	2560	บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ	เกี่ยวกับกำรไม่เคำรพในสิทธิพื้นฐำนของผู้ถือหุ้น	โดยบริษัทได้มีกำรปฏิบัติต่อผู้

ถือหุ้นอย่ำงเทำ่เทียมกัน	และไม่พบกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทเพื่อแสวงหำผลประโยชน์	แต่อย่ำงใด	

 หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 บรษัิทฯ	 ยดึม่ันในกำรด�ำเนนิธรุกจิอย่ำงมคีณุธรรมและรบัผดิชอบต่อสงัคม	 เคำรพสทิธแิละปฏบัิตต่ิอผูมี้ส่วนได้เสยีอย่ำงเป็น

ธรรม	รบัฟังควำมคดิเห็น	สร้ำงควำมเข้ำใจกบัผูม้ส่ีวนได้เสยี	รวมท้ังส่งเสรมิให้เกดิควำมร่วมมอือย่ำงสร้ำงสรรค์	โดยมีคณะกรรมกำร	

บรษัิทฯ	เป็นผูก้�ำกบัดแูลให้มีกำรด�ำเนนิกำรตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด	และตำมท่ีได้ก�ำหนดไว้เป็นแนวทำงในคูมื่อก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีดี

	 คณะกรรมกำรบริษัทฯได้ก�ำหนดนโยบำยกำรปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นลำยลักษณ์อักษรขึ้นในปี	2556	เพื่อให้พนักงำนมี

แนวทำงที่ชัดเจนและได้เผยแพร่นโยบำยดังกล่ำวในเวบไซด์ของบริษัท
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	 ทั้งนี้	แนวทำงกำรปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ	สรุปได้ดังนี้

 ผู้ถือหุ้น

	 บริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐำนะเจ้ำของบริษัทฯ	 จึงมีนโยบำยให้คณะกรรมกำร	 ผู้บริหำรและพนักงำนมีหน้ำท่ี

ด�ำเนินธุรกิจตำมหลักบรรษัทภิบำล	เพื่อควำมยั่งยืนของกิจกำร

	 บริษัทฯ	มุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจอยำ่งมีประสิทธิภำพ	ด้วยควำมโปร่งใส	รอบคอบ	เพื่อสรำ้งควำมเจริญเติบโต	และให้ผู้ถือหุ้นได้

รบัผลตอบแทนท่ีดอีย่ำงต่อเนือ่ง	ให้ควำมส�ำคญักบัผูถ้อืหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั	และรักษำผลประโยชน์ของผูถ้อืหุ้นโดยมมีำตรกำร

ป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมกำรและผู้บริหำร

 ลูกค้า

	 บริษัทมนีโยบำยในกำรดแูลลกูค้ำด้วยกำรส่งมอบสนิค้ำท่ีตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำท้ังในด้ำนคุณภำพและรำคำ	โดย

สินค้ำจะต้องได้มำตรฐำนอุตสำหกรรมและมำตรฐำนสำกล	มีควำมปลอดภัยในกำรน�ำสินค้ำไปใช้งำน	บริษัทฯ	จัดให้มีหน่วยงำน

รับผิดชอบกำรบริกำรลูกค้ำหลังกำรขำยรวมถึงรับข้อร้องเรียนของลูกค้ำเมื่อเกิดปัญหำ	ทั้งนี้	เพื่อน�ำข้อเสนอไปปรับปรุงให้ดีขึ้น

และหำกเกิดควำมเสียหำยจำกกำรใช้สินค้ำ	บริษัทฯ	จะท�ำกำรชดเชยให้แก่ลูกค้ำโดยทันที

	 บริษัทฯ	จัดให้มีกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำปีละ	2	ครั้ง	โดยผลส�ำรวจในปี	2560	ระดับควำมพึงพอใจในภำพรวมอยู่

ในเกณฑ์ดีมำก

 คู่ค้า

	 บริษัทฯ	มนีโยบำยในกำรปฏบัิตต่ิอคูค้่ำอย่ำงเป็นธรรมและรบัผดิชอบต่อคูค้่ำ	ยึดถอืกำรปฏบัิตติำมกรอบกำรแข่งขันทำงกำร

คำ้ที่เหมำะสม	สุจริต	โปร่งใส	มีกำรแข่งขันและเสนอรำคำอย่ำงเป็นธรรม	และเสมอภำค	เพื่อสร้ำงควำมเชื่อถือซึ่งกันและกัน	

	 บริษัทฯ	ปฎิบัติตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและสัญญำที่ก�ำหนดและค�ำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้ำอยำ่งเคร่งครัด	มีกำรพิจำรณำรำคำซื้อ

ท่ีเหมำะสม	ยุตธิรรม	โดยค�ำนงึถงึควำมสมเหตสุมผลท้ังด้ำนรำคำ	คณุภำพและบรกิำร	ไม่เรยีกหรอืรบัทรพัย์สนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ	

จำกคู่ค้ำ	ในกำรคดัเลอืกคูค้่ำ	บรษัิทฯ	ให้กำรสนบัสนนุคูค้่ำทีท่�ำธรุกจิอย่ำงมีจรยิธรรม	มีควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	

และหลกีเลีย่งกำรซ้ือสนิค้ำกบัคูค้่ำท่ีละเมิดสทิธมินษุยชนหรอืละเมิดทรพัย์สนิทำงปัญญำ	และไม่ท�ำธรุกจิกบัคูค้่ำท่ีมพีฤตกิรรมท่ี

ไม่ชอบด้ำนกฎหมำย	ทัง้นี	้บรษัิทได้ก�ำหนดนโยบำยกำรปฏบัิตต่ิอคูค้่ำพร้อมแนวทำงปฏบัิติในกำรจดัหำและคดัเลอืกคูค้่ำไว้อย่ำง

ชัดเจนในคู่มือกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

 เจ้าหนี้

	 บรษัิทฯ	ยึดมัน่ในกำรปฏบัิตติำมเงือ่นไข	ข้อก�ำหนดของสญัญำและพนัธะทำงกำรเงนิอย่ำงเคร่งครดั	ด�ำเนนิกำรให้มกีำรช�ำระ

คนืเงนิกูแ้ละดอกเบ้ียให้กบัเจ้ำหนีทุ้กประเภท	ครบถ้วนตำมก�ำหนดเวลำ	และมีกำรรำยงำนข้อมูลท่ีถกูต้อง	ครบถ้วนแก่เจ้ำหนี้

	 บริษัทฯ	บริหำรจัดกำรเงินทุนให้มีโครงสร้ำงที่เหมำะสมเพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	และรักษำควำมเชื่อมั่น 

ต่อเจ้ำหนี้

 คู่แข่ง

	 บริษัทฯ	มีนโยบำยด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม	ปฏิบัติตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันสำกล	ไม่กลำ่วหำหรือท�ำลำยบริษัทคู่แข่ง

ด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นควำมจริง	 ไม่ละเมิดควำมลับหรือล่วงรู้ควำมลับทำงกำรค้ำของคู่แข่งด้วยวิธีกำรฉ้อฉล	 รวมถึงไม่กระท�ำกำร

ใดๆที่เป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของคู่แข่ง
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 พนักงาน

	 บรษัิทฯ	มุง่มัน่ในกำรปฏบัิตต่ิอพนักงำนอย่ำงเป็นธรรม	ไม่มกีำรใช้แรงงำนผดิกฎหมำย	มกีำรพฒันำศกัยภำพในกำรท�ำงำน

อย่ำงต่อเนือ่งด้วยกำรจดัให้มีกำรฝึกอบรมท้ังภำยในและภำยนอกบรษัิท	จดัโครงสร้ำงต�ำแหน่งงำนให้มโีอกำสก้ำวหน้ำในต�ำแหน่ง

งำนท่ีชัดเจนเพ่ือให้พนักงำนมีโอกำสเติบโตตำมควำมสำมำรถ	 มีคุณภำพชีวิตท่ีดีและมีควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน	 รวมถึงได้

รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำย	

	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้พนักงำนทุกระดับอย่ำงเหมำะสม	 โดยยึดหลักควำมเป็นธรรม	 มีกำรก�ำหนด

โครงสรำ้งคำ่จ้ำงของแต่ละระดับต�ำแหน่งงำนอย่ำงเหมำะสม	และสอดคล้องกับภำวะเศรษฐกิจ	และอัตรำเงินเฟ้อ	

	 บริษัทฯ	 ก�ำหนดงบประมำณท่ีจ่ำยค่ำตอบแทนและผลประโยชน์พนักงำนที่สอดคล้องกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	 

ทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว	ในระยะสัน้สอดคล้องกบัผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษัิทฯแต่ละปีและใกล้เคยีงกบับรษัิทฯในอตุสำหกรรม

เดียวกัน	 โดยมีกำรส�ำรวจกำรจ่ำยค่ำจ้ำงรวมท้ังน�ำดัชนีรำคำผู้บริโภคมำพิจำรณำ	 ในระยะยำวมีกำรวัดผลกำรปฎิบัติงำนและ

ศักยภำพของพนักงำนอย่ำงยุติธรรม	ไม่เลือกปฎิบัติ	โดยบริษัทจะจำ่ยผลตอบแทนให้พนักงำนตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ	รวมทั้ง

จัดให้มีกำรเติบโตตำมสำยอำชีพ	 และให้สิทธิด้ำนต่ำงๆเกี่ยวกับกำรจ้ำงงำน	 เช่น	 กำรอนุญำตให้ลำงำน	 กำรมีช่องทำงสื่อสำร

ระหวำ่งพนักงำนและผู้บริหำร	เพื่อรับฟังปัญหำและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหวำ่งกัน

	 ในด้ำนสวัสดกิำร	บรษัิทฯให้ควำมส�ำคญักบัคณุภำพชีวติของพนกังำน	จงึจดัให้มสีวสัดกิำรอย่ำงเหมำะสม	โดยมกีำรทบทวน

กำรจัดสวัสดิกำรต่ำงๆ	 อย่ำงสม�่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภำวะทำงเศรษฐกิจและสังคม	 เช่น	 ค่ำเบ้ียเลี้ยง	 ค่ำใช้จ่ำยใน 

กำรเดนิทำง	ทีพ่กั	เครือ่งแบบ	ค่ำรกัษำพยำบำลส�ำหรบัพนกังำนและครอบครวั	กำรตรวจสขุภำพประจ�ำปี	และกำรประกนัอุบัตเิหตุ	

นอกจำกนียั้งให้ควำมส�ำคญักบักำรดแูลควำมปลอดภยัของพนกังำน	โดยจดัให้มีกำรซ้อมหนไีฟ	และระบบป้องกนัอัคคภียั	เป็นต้น

	 บริษัทฯ	มีนโยบำยในกำรดูแลพนักงำนในระยะยำวอยำ่งต่อเนื่อง	โดยได้จัดให้มีเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพซึ่งได้จดทะเบียน

กับกระทรวงกำรคลังและจัดกำรโดยผู้จัดกำรกองทุนที่ได้รับอนุญำต

	 ในดำ้นควำมปลอดภัยในชีวิต	สุขอนำมัยและกำรรักษำสิ่งแวดล้อม	บริษัทฯ	ก�ำหนดนโยบำยสิ่งแวดล้อม	อำชีวอนำมัยและ

ควำมปลอดภัย	และแนวปฏิบัติเพื่อให้พนักงำนปฏิบัติตำมอยำ่งเคร่งครัด	ปลูกฝังให้พนักงำนเห็นควำมส�ำคัญของกำรดูแลรักษำ

สภำพแวดล้อมผ่ำนกำรให้ควำมรู้และกำรฝึกอบรมในเรื่องสิ่งแวดล้อมในหลักสูตรต่ำงๆ	 เช่น	 หลักสูตรกำรตรวจติดตำมภำยใน

ด้ำนสิ่งแวดล้อม	ISO14001:2015	เป็นต้น

 ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยที่จะประกอบธุรกิจโดยค�ำนึงถึง	 ชุมชน	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ปฏิบัติตำมกฎหมำย	 กฎระเบียบและ 

ข้อบังคบัของชุมชนอย่ำงเคร่งครดั	ส่งเสรมิให้คนในองค์กรตระหนกัถงึกำรมีส่วนร่วมในกำรอนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำตแิละรกัษำ

สภำพแวดล้อม	หลีกเลี่ยงกำรกระท�ำที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยหรือมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อม

	 ในกำรดูแลชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	บริษัทได้น�ำมำตรฐำนระบบคุณภำพด้ำนสิ่งแวดล้อม	ISO	14001	มำตรฐำนระบบ

ด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย	OHSAS	18001	 และมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรด้ำนพลังงำน	ISO	50001	 มำใช้ในโรงงำน	 

มกีำรศกึษำวธิกีำรในกำรประหยัดพลงังำนเพ่ือลดปรมิำณกำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำในกระบวนกำรผลติซ่ึงเป็นสำเหตหุนึง่ของกำรเกดิ

ภำวะโลกร้อน	รวมถงึลงทุนในโครงกำรผลติกระแสไฟฟ้ำจำกพลงังำนธรรมชำต	ิเช่น	ตดิตัง้กงัหันลมในกำรผลติกระแสไฟฟ้ำ	และ

ติดตั้งแผงโซลำ่เซลเพื่อผลิตกระแสไฟฟำ้ใช้ในโรงงำน	 เป็นต้น	 เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบโรงงำนและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ

ชุมชน	 จัดสร้ำงสถำนที่ออกก�ำลังกำยส�ำหรับประชำชน	 พร้อมท้ังปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ตำ่งๆ	อย่ำงเคร่งครัด	
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 ภาครัฐ

	 บริษัทฯ	มีนโยบำยในกำรด�ำเนินธุรกิจภำยใต้ข้อก�ำหนดของกฎหมำย	กฎระเบียบ	หรือข้อบังคับ	อยำ่งเคร่งครัดและถูกต้อง	

ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์	เช่น	มีกำรใช้	Software	ที่ถูกลิขสิทธิ์	รวมถึงให้ควำมช่วยเหลือในโครงกำรต่ำงๆ

ของภำครัฐอย่ำงสม�่ำเสมอ	

 นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต การคอร์รัปชั่น

	 บรษัิทฯ	มนีโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติ	เนือ่งจำกเห็นว่ำกำรทุจรติเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีบ่ันทอนควำมพยำยำมในกำรพฒันำคณุภำพ	

เป็นภัยต่อกำรด�ำเนินกิจกำรให้ยั่งยืนและเป็นภัยต่อสังคมของประเทศ	ท�ำให้ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัทฯ	ลดลง

	 กำรด�ำเนินกำรเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท	 เริ่มต้นด้วยกำรท่ีผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯไม่สนับสนุนให้มี

กำรรับหรือจำ่ยสินบนในกรณีใดๆ	ทั้งสิ้นโดยก�ำหนดไว้ในจรรยำบรรณและจริยธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท	มีกำรก�ำหนด

นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีครอบคลุมกำรคอร์รัปช่ันในรูปแบบต่ำงๆ	 รวมทั้งมำตรกำรปฏิบัติท่ีชัดเจน	 จัดโครงสร้ำง

กำรบรหิำรงำนให้มกีำรถ่วงดลุอ�ำนำจกนัอย่ำงเหมำะสม	จดัให้มีกำรฝึกอบรมแก่พนกังำนเพือ่ให้ควำมรูเ้กีย่วกบันโยบำยและแนว

ปฏิบัติในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต	 ให้กำรสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรภำครัฐ	 เอกชน	 และหน่วยงำนก�ำกับดูแล	 ส่วนในระดับ

พนักงำน	บริษัทฯ	ได้ก�ำหนดลักษณะควำมผิดของกำรทุจริตต่อหนำ้ที่และทุจริตต่อบริษัทเป็นควำมผิดขั้นร้ำยแรงสูงสุดไว้ในข้อ

บังคับพนักงำน	 ทั้งนี้	 เพ่ือให้พนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ	 มั่นใจได้ว่ำบริษัทฯจะไม่ถูกบ่อนท�ำลำยจำกพฤติกรรมกำรทุจริต

คอรัปชั่น

	 นอกจำกนี	้คณะกรรมกำรบรษัิทยังได้พฒันำกลไกในกำรมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยีในกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร	โดยเปิดโอกำส

ให้ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถติดต่อสื่อสำรและแจ้งควำมห่วงใยของตนในเรื่องเกี่ยวกับกำรกระท�ำท่ีอำจเข้ำข่ำยขัดต่อหลักจริยธรรม

ที่ตนได้พบเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯได้โดยเสรี

	 ในป	ี2560	 ที่ผ่ำนมำ	 บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนกำรกระท�ำทุจริต	 หรือกำรกระท�ำผิดจริยธรรม	 และไม่เคยมีประวัติกำร

ฝ่ำฝืนกฎหมำยด้ำนแรงงำน	กำรจ้ำงงำน	ผูบ้รโิภค	กำรแข่งขันทำงกำรค้ำ	และไม่เคยมีกำรรำยงำนหรอืกำรร้องเรยีนเกีย่วกบักำร

ติดสินบนและกำรคอร์รัปชั่น	แต่อย่ำงใด

	 (ทั้งนี	้สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรปฏิบติต่อผู้มีส่วนได้เสียได้ในห้วข้อ	“ควำมรับผิดชอบต่อสังคม”)

 หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

	 บริษัทฯ	มีนโยบำยในกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญของบริษัท	รวมถึงข้อมูลทำงกำรเงิน	ข้อมูลทั่วไปที่ส�ำคัญเกี่ยวกับธุรกิจและ

ผลประกอบกำรของบริษัทฯ	อย่ำงถูกต้อง	ครบถ้วน	 เพียงพอ	ทันเวลำ	และโปร่งใส	 เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะ

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

	 คณะกรรมกำรก�ำหนดนโยบำยกำรเปิดเผยข้อมูลโดยได้ก�ำหนดบุคคลท่ีมีสทิธเิปิดเผยข้อมลูส�ำคญั	ก�ำหนดแนวปฏบัิติในกำร

เปิดเผยข้อมูลตำ่งๆ	ต่อสำธำรณะและก�ำหนดช่วงเวลำที่ต้องใช้ควำมระมัดระวังก่อนก�ำหนดเวลำที่จะเปิดเผยข้อมูลสู่สำธำรณะ

	 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัท	 และสำรสนเทศทำงกำรเงินท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ�ำป	ี 

ซ่ึงข้อมูลท่ีแสดงในรำยงำนทำงกำรเงนิต้องมีควำมถกูต้องในสำระส�ำคญัและเป็นไปตำมหลกัมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรบัรองท่ัวไปใน

ประเทศไทย	โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอยำ่งสม�่ำเสมอ	ใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวัง	และประมำณกำรที่

เหมำะสม	รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

	 คณะกรรมกำรได้ดแูลให้บรษัิทมีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีมปีระสทิธผิลเพือ่ให้มัน่ใจได้อย่ำงมเีหตผุลว่ำกำรบันทึกข้อมลูทำง

บัญชีมีควำมถกูต้อง	ครบถ้วนและเพยีงพอท่ีจะด�ำรงรกัษำไว้ซ่ึงทรพัย์สนิ	และเพ่ือให้ทรำบจดุอ่อนเพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิกำรทุจรติ

หรือกำรด�ำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระส�ำคัญ
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	 คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำระบบกำรควบคมุภำยในของบรษัิทโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่ำพอใจและสำมำรถสร้ำงควำมเช่ือมัน่

อย่ำงมีเหตุผลต่อควำมเชื่อถือได้ของงบกำรเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560

	 ในกำรนี้	 คณะกรรมกำรได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหำรเป็นผู้ดูแลรับผิด

ชอบเกี่ยวกบัคณุภำพของรำยงำนทำงกำรเงนิและระบบกำรควบคมุภำยใน	และควำมเหน็เกีย่วกับเรือ่งนีข้องคณะกรรมกำรตรวจ

สอบได้ปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปี

	 ทั้งนี	้ข้อมูลที่ควรเปิดเผย	ประกอบด้วย

	 1.	 แบบรำยงำนตำ่งๆ	ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง

	 2.	 ก�ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

	 3.	 ก�ำหนดให้กรรมกำรต้องเปิดเผยรำยงำนกำรซ้ือขำย/ถือครองหุ้นสำมัญของบริษัทให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรทรำบ 

	 	 ทุกครัง้ท่ีมกีำรประชุม	และเปิดเผยจ�ำนวนหุ้นท่ีถอืโดยกรรมกำร	ผูบ้รหิำรระดบัสงู	คูส่มรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนุติภิำวะ	 

	 	 ณ	ต้นปี	สิ้นปีและกำรเปลี่ยนแปลงระหว่ำงปีในรำยงำนประจ�ำปี

	 4.	 โครงสรำ้งกรรมกำร	

	 5.	 บทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย	

	 6.	 จ�ำนวนครั้งของกำรประชุมและจ�ำนวนครั้งที่คณะกรรมกำรแต่ละท่ำนเขำ้ร่วมประชุม	

	 7	 รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน

	 8.	 กำรฝึกอบรมและพัฒนำควำมรู้ด้ำนวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่องของคณะกรรมกำร

	 9.	 คำ่ตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

	 10.	 คำ่สอบบัญชีและค่ำบริกำรอื่น

	 11.	 หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

	 12.	 นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

	 13.	 รำยงำนงบกำรเงนิท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบัญชี	และผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษัิทแล้ว

 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

	 บริษัทฯ	จัดให้มีช่องทำงในกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ	ดังนี้

	 1.	 ระบบขำ่วของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 2.	 รำยงำนประจ�ำปี(Annual	Report)	และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี(แบบ	56-1)

	 3.	 เว็บไซด์ของบริษัทฯ

 นักลงทุนสัมพันธ์

	 บริษัทฯ	 จัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ	 ให้แก่นักลงทุนด้วยกำรจัดให้มีกำรเยี่ยมชมกิจกำร	

(Plant/Company	Visit)	 เป็นประจ�ำทุกปี	 อย่ำงไรก็ตำม	 บริษัทฯยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ข้ึนเฉพำะเนื่องจำก

กิจกรรมในเร่ืองดังกล่ำวยังไม่มำกนัก	 แต่ได้มอบหมำยให้ฝ่ำยบัญชีและกำรเงินท�ำหน้ำท่ีให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน	 ผู้ถือหุ้น	 รวมทั้ง 

นักวิเครำะห์และภำครัฐที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งผู้ลงทุนสำมำรถติดต่อขอทรำบข้อมูลบริษัทได้ที่โทร	0-2992-6867

	 กำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ	บริษัทฯได้ปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีครบถ้วน	ไม่เคยมีประวัติกำรถูกสั่งให้แก้ไขงบ

กำรเงนิโดยส�ำนกังำน	ก.ล.ต.	รวมทัง้ได้เปิดเผยงบกำรเงนิประจ�ำปี	และรำยไตรมำสต่อผูถ้อืหุ้น	และนักลงทุนภำยในก�ำหนดเวลำ	
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 หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 คณะกรรมกำรของบริษัทฯ	 ประกอบด้วยบุคคลท้ังชำยและหญิงท่ีมีประสบกำรณ์ในสำขำต่ำงๆ	 ที่สำมำรถเอ้ือประโยชน์ให้

แก่บริษัท	คณะกรรมกำรเป็นผู้มีบทบำทส�ำคัญในกำรก�ำกับดูแลแนวทำงด�ำเนินงำนของบริษัท	แต่งตั้งฝ่ำยบริหำรเพื่อรับผิดชอบ

ในกำรด�ำเนินธุรกิจ	แต่งตั้งกรรมกำรเฉพำะเรื่องเพื่อรับผิดชอบเฉพำะเรื่องที่ได้รับมอบหมำย	และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

 1. โครงสร้างของคณะกรรมการ

	 คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ	5	คน	แต่ไม่เกิน	12	คนในจ�ำนวนนี้ต้องมีกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ	3	คน	

และต้องไม่น้อยกวำ่หนึ่งในสำมของจ�ำนวนกรรมกำรที่มีอยู่	กรรมกำรแต่ละคนต้องมำจำกผู้ทรงคุณวุฒิหลำกหลำยสำขำอำชีพที่

จ�ำเป็นในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัท

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2560	คณะกรรมกำรของบรษัิทฯ	มท้ัีงชำยและหญงิท่ีมปีระสบกำรณ์ในสำขำต่ำงๆ	ได้แก่	วิศวกรรมศำสตร์	

บริหำรธุรกิจ	เศรษฐศำสตร์	กำรเงิน	กำรบัญชี	กฎหมำยและกำรตลำด	จ�ำนวน	11	ท่ำน	ประกอบด้วย

 ■ กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร	8	ทำ่น	(เป็นกรรมกำรที่เป็นอิสระจ�ำนวน	4	ทำ่น	ซึ่งเกิน	1	ใน	3	ของกรรมกำรทั้งคณะ)

 ■ กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร	3	ท่ำน

	 ดังมีรำยชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง

1.	 นำยสุริย	์บัวคอม ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอิสระ

2. นำยสุวัฒน์	จิตตมัย กรรมกำร

3. นำยฉัตรชัย	ศิริวัฒนำ กรรมกำร

4. นำงกิ่งเทียน	บำงอ้อ กรรมกำรอิสระ

5. นำยนรเศรษฐ		ไม้เกตุ	 กรรมกำรอิสระ

6. นำยเอกมินทร์	งำนทวี กรรมกำร

7.	 นำยธนพงษ์	ภูคำสวรรค์ กรรมกำร

8.	 นำยพันธุม	พันธุมจินดำ กรรมกำรอิสระ

9.	 นำยสรรัฐ	งำนทวี กรรมกำร

10.	นำยธงชัย	ณ	นคร	 กรรมกำร

11.	พลต�ำรวจโทสุรวุฒ	ิกรัดศิริ กรรมกำร

	 ท้ังนี	้ ประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรอสิระตำมควำมหมำยของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์

และไม่เป็นบุคคลเดยีวกบักรรมกำรผูจ้ดักำร	เพือ่เป็นกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีในกำรก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลและกำรบรหิำรงำนประจ�ำ

 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 คณะกรรมกำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรก�ำกับดูแลให้กำรบริหำรจัดกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของบริษัท	 

โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย	โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี	
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 บทบาท	หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ:-

	 1.	 มีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดวิสัยทัศน	์ภำรกิจ	กลยุทธ์	เป้ำหมำย	แผนธุรกิจ	และจัดให้มีกำรทบทวนควำมเหมำะสมเป็น

ประจ�ำทุกปี	รวมถึงติดตำมดูแลให้มีกำรน�ำไปปฎิบัติ

	 2.	 ก�ำกับดูแลให้ฝำ่ยจัดกำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนงำนที่ได้ก�ำหนดไว้อยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

	 3.	 จดัให้บรษัิทมีระบบกำรควบคมุภำยในและกำรบรหิำรควำมเสีย่ง	และมีกำรตดิตำมกำรด�ำเนนิกำรในเรือ่งดงักล่ำวอย่ำง

สม�่ำเสมอในกำรประชุมคณะกรรมกำร	รวมถึงดูแลให้กำรด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องในระยะยำว

	 4.	 จัดท�ำจรรยำบรรณธุรกิจท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษร	 เพื่อให้กรรมกำร	 ผู้บริหำร	 และพนักงำน	 เข้ำใจถึงมำตรฐำนด้ำน

จริยธรรมที่บริษัทฯใช้ในกำรด�ำเนินธุรกิจ	พร้อมทั้งติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณดังกล่ำว

	 5.	 พจิำรณำคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี	และพิจำรณำค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสม	ก่อนน�ำเสนอท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น

	 6.	 อนุมัติงบกำรเงินและดูแลให้มีกำรจัดท�ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป

	 7.	 ก�ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีด	ีและดูแลกำรปฎบัิตงิำนของกรรมกำรและผูบ้รหิำรเพ่ือให้เป็นไป

ตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

	 8.	 ดูแลให้กำรท�ำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	 ต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดย

รวม	 โดยกรรมกำรท่ีมีส่วนได้เสียมิได้มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ	 รวมท้ังดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเกี่ยวกับข้ันตอนกำร

ด�ำเนินกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง	ครบถ้วน

	 อ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการ

	 คณะกรรมกำรบรษัิทมอี�ำนำจอนมัุตเิรือ่งต่ำงๆของบรษัิทตำมขอบเขตหน้ำท่ีท่ีก�ำหนดโดยกฎหมำย	ข้อบงัคบัของบรษัิท	และ

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 รวมถึงกำรทบทวนวิสัยทัศน	์ กลยุทธ์ในกำรด�ำเนินงำน	 และแผนกำรด�ำเนินธุรกิจ	 ติดตำมและประเมินผล

กำรด�ำเนินงำน	ดูแลรำยจ่ำยลงทุนขนำดใหญ่	กำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน	รวมถึงอนุมัติงบกำรเงินและกำรเปิดบัญชีธนำคำร

	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ	:-

	 1.	 รับผิดชอบในฐำนะผู้น�ำของคณะกรรมกำรในกำรก�ำกับ	 ติดตำม	 ดูแลกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำร	 และคณะ 

อนุกรรมกำรอื่นๆ	ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมแผนงำนที่ก�ำหนดไว้

	 2.	 เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำร	และผู้ถือหุ้นของบริษัท

	 3.	 สนับสนุนกำรปฏิบัติตำมหลักบรรษัทภิบำลและจรรยำบรรณของบริษัท

	 4.	 เสริมสรำ้งควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงคณะกรรมกำรกับฝ่ำยจัดกำร

	 5.	 ดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรจัดกำรอย่ำงโปร่งใสในกรณีที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

	 6.	 ก�ำกับดูแลให้บริษัทมีโครงสรำ้งองค์กรที่เหมำะสม

	 7.	 เป็นผูล้งคะแนนเสยีงช้ีขำดในกรณท่ีีท่ีประชุมคณะกรรมกำรบรษัิทมีกำรลงคะแนนเสยีง	และคะแนนเสยีง	2	ฝ่ำยเท่ำกนั

	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ:-

	 กรรมกำรผู้จัดกำรมีขอบเขต	อ�ำนำจ	หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ	ดังนี้

	 1.	 มีหน้ำท่ีควบคุมกำรบริหำรงำนของบริษัทฯให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีบริษัทก�ำหนดไว้	 และรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน 

ต่อคณะกรรมกำร

	 2.	 ประเมนิกำรด�ำเนนิงำนของกจิกำรอย่ำงสม�ำ่เสมอเพือ่ป้องกนัควำมเสีย่งจำกปัจจยัต่ำงๆท้ังปัจจยัภำยนอกและปัจจยัภำยใน

 3. วาระการด�ารงต�าแหน่ง

	 วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯได้ก�ำหนดให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด	 พ.ศ.2535	 คือ	 

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	 ให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่ง	1	 ใน	3	 โดยให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนำนที่สุดเป็น 

ผู้ออกจำกต�ำแหน่ง	กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับเลือกตั้งให้กลับเขำ้ด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ได	้
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	 4.	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

	 คณะกรรมกำรก�ำหนดนโยบำยในกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรท่ีบริษัทอื่นของกรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำรระดับสูงของ

บริษัท	 โดยก�ำหนดให้ก่อนท่ีจะไปด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น	 จะต้องแจ้งให้คณะกรรมกำรทรำบเพื่อพิจำรณำอนุมัติ	 ทั้งนี	้ 

ต้องไม่เป็นกรรมกำรในบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจสภำพอย่ำงเดียวกับบริษัทฯหรือเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท

	 5.	 เลขานุการบริษัท

	 คณะกรรมกำรจะพิจำรณำคัดเลือกผู้มีคุณวุฒิและประสบกำรณ์ที่เหมำะสมแต่งตั้งเป็นเลขำนุกำรบริษัทฯเพ่ือท�ำหน้ำท่ีให ้

ค�ำแนะน�ำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ	 ที่คณะกรรมกำรต้องทรำบและปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร	 

รวมทั้งประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำร

	 ในกรณท่ีีเลขำนกุำรบรษัิทฯพ้นจำกต�ำแหน่งหรอืไม่อำจปฏบัิตหิน้ำท่ีได้	ให้คณะกรรมกำรพจิำรณำแต่งตัง้เลขำนกุำรคนใหม่

ภำยใน	90	 วัน	 นับแต่วันท่ีเลขำนุกำรบริษัทฯคนเดิมพ้นจำกต�ำแหน่งหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำท่ี	 และให้คณะกรรมกำร 

มีอ�ำนำจมอบหมำยให้กรรมกำรคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้ำที่แทนในช่วงเวลำดังกล่ำว	

	 6.	 การประชุมคณะกรรมการ

	 คณะกรรมกำรก�ำหนดให้มีกำรประชุมเป็นปกติทุก	3	เดือน	ได้แก่เดือน	กุมภำพันธ์	พฤษภำคม	สิงหำคม	และพฤศจิกำยน	

และอำจมีกำรประชุมพิเศษตำมควำมจ�ำเป็น

	 ในกำรประชุมแต่ละครัง้	ต้องมกีรรมกำรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึง่หนึง่ของจ�ำนวนกรรมกำร	จงึจะครบเป็นองค์ประชุม	อย่ำงไร

กต็ำม	ในกรณท่ีีมีวำระท่ีต้องลงมต	ิบรษัิทฯ	ก�ำหนดให้มีกรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ	2	ใน	3	ของจ�ำนวนกรรมกำรท้ังหมด

	 ในกำรประชุมแต่ละครัง้ฝ่ำยเลขำนกุำรบรษัิทได้จดัหนงัสอืเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรท่ีเกีย่วข้อง

ไว้ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมประมำณ	7	 วัน	 เพื่อให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำประชุม	 ซึ่งวำระ 

กำรประชุมนี้จะรวมถึงวำระกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนด้วย

	 บริษัทได้มกีำรจดบันทึกกำรประชุมเป็นลำยลกัษณ์อักษร	และจดัเกบ็รำยงำนกำรประชุมท่ีผ่ำนกำรรบัรองจำกคณะกรรมกำร

พร้อมให้คณะกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

	 ในป	ี2560	คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ได้จัดให้มีกำรประชุมทั้งสิ้น	5	ครั้ง	

	 7.	 การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

	 บริษัทฯ	จัดให้คณะกรรมกำรบริษัท	และคณะกรรมกำรชุดย่อย	ประเมินผลกำรปฎิบัติงำนด้วยตนเอง	เพื่อให้คณะกรรมกำร

ร่วมกันพิจำรณำผลงำนและปรับปรุงแก้ไข	

	 ในส่วนของกระบวนกำรและหลักเกณฑ์ในกำรประเมินตนเอง	 บริษัทฯก�ำหนดให้คณะกรรมกำรท�ำกำรประเมินตนเองเพื่อ

ทบทวนผลกำรปฎิบัติหน้ำท่ี	 เป็นประจ�ำทุกปี	 ปีละ	1	 คร้ัง	 โดยน�ำแนวทำงกำรประเมินตนเองท่ีจัดท�ำโดยคณะกรรมกำรฝ่ำย 

ธรรมำภิบำลเพื่อตลำดทุน	ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	มำปรับใช้ให้เหมำะสมกับลักษณะและโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร	

ซึ่งหลักเกณฑ์กำรประเมินตนเองแบ่งออกเป็น	3	 ประเภท	 ประกอบด้วย	1)	 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรรำยคณะ	 

2)	แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อยแบบรำยคณะ	และ	3)	แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรรำยบุคคล	โดยมี

หัวข้อกำรประเมิน	สรุปได้ดังนี้

	 	 1)	 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรรำยคณะ	 ประกอบด้วย	6	 หัวข้อ	 คือ	 โครงสร้ำงและคุณสมบัติของ 

	 	 	 คณะกรรมกำร	 บทบำท	 หน้ำท่ี	 และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร	 กำรประชมุคณะกรรมกำร	 กำรท�ำหน้ำท่ี 

	 	 	 ของกรรมกำร	ควำมสัมพันธ์กับฝำ่ยจัดกำร	และ	กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริหำร

	 	 2)	 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อยแบบรำยคณะ	ประกอบด้วย	3	หวัข้อ	คอื	โครงสร้ำงและคณุสมบัตขิอง 

	 	 	 คณะกรรมกำร	กำรประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อย	บทบำท	หน้ำท่ี	และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรชุดย่อย

	 	 3)	 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรรำยบุคคล	 ประกอบด้วย	3	 หัวข้อ	 คือ	 โครงสร้ำงและคุณสมบัติของ 

	 	 	 คณะกรรมกำร	กำรประชุมคณะกรรมกำร	บทบำท	หน้ำที่	และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
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	 ในปี	2560	ผลกำรประเมินผลคณะกรรมกำรทั้งคณะ	คณะกรรมกำรชุดย่อยแบบรำยคณะ	และคณะกรรมกำรรำยบุคคล	ใน

ภำพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี	โดยมีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีก่อน

	 นอกจำกนี้	คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ยังได้จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรในฐำนะผู้บริหำรสูงสุด	

โดยใช้แบบประเมินของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ซึ่งประกอบด้วย	10	หัวข้อ	ได้แก่	ควำมเป็นผู้น�ำ	กำรก�ำหนดกลยุทธ์	

กำรปฎิบัติตำมกลยุทธ์	 กำรวำงแผนและผลปฎิบัติทำงกำรเงิน	ควำมสัมพันธ์กับคณะกรรมกำร	ควำมสัมพันธ์กับภำยนอก	กำร

บริหำรงำนและควำมสัมพันธ์กับบุคลำกร	กำรสืบทอดต�ำแหน่ง	ควำมรู้ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร	และคุณลักษณะเฉพำะตัว	โดย

ผลกำรประเมินส�ำหรับปี	2560	อยู่ในระดับดี	

 8. ค่าตอบแทน

	 	 8.1	 ค่าตอบแทนกรรมการ

	 	 บริษัทยังไม่ได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน	 อย่ำงไรก็ตำม	 กำรก�ำหนดค่ำตอบแทนให้ผ่ำนกำร

พิจำรณำจำกท่ีประชมุคณะกรรมกำร	โดยใช้วธิเีปรยีบเทียบกบัอุตสำหกรรมเดยีวกนั	กำรปฏบัิตงิำนท่ีผ่ำนมำ	ประสบกำรณ์	ภำระ

หน้ำที	่ขอบเขตของหน้ำท่ีและควำมรบัผดิชอบ	รวมถงึกำรขยำยตวัทำงธรุกจิ	ฐำนะกำรเงนิและผลประกอบกำรของบรษัิท	ประกอบ

กำรพิจำรณำ	ก่อนที่จะน�ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ

	 	 8.2	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	 	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนผู้บริหำรโดยเชื่อมโยงกับสภำวะทำงธุรกิจของบริษัทและกำรปฏิบัติงำน

ของผู้บริหำรแต่ละคน

 9. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

	 	 9.1	 บริษัทฯ	 ส่งเสริมให้กรรมกำร	 กรรมกำรตรวจสอบ	 และผู้บริหำร	 ได้เข้ำรับกำรอบรมหรือสัมมนำในเรื่องต่ำงๆ	 

ที่เกี่ยวข้องอย่ำงสม�่ำเสมอ	 เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยของบริษัทฯมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำท่ีและมีกำรปรับปรุงกำร

ปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง

	 	 9.2	 บริษัทฯจัดให้มีเอกสำรและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่	กรณีมีกรรมกำรหรือผู้บริหำรใหม่	รวมถึง

กำรจัดแนะน�ำลักษณะธุรกิจ	และแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

	 	 9.3	 บริษัทฯ	 จัดให้มีแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่งโดยท�ำกำรคัดเลือกบุคคลท่ีจะปฏิบัติหน้ำท่ีในต�ำแหน่งผู้บริหำรและ

พัฒนำเพื่อเตรียมควำมพร้อมให้สำมำรถรองรับต�ำแหน่งได้ในอนำคต

 10. การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์และการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

	 คณะกรรมกำรมนีโยบำยในกำรป้องกนัควำมขัดแย้งของผลประโยชน์และดแูลไม่ให้ผูบ้รหิำรและผูท่ี้เกีย่วข้องน�ำข้อมลูภำยใน

ของบริษัทมำใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	ดังนี้

 ■  รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	:	คณะกรรมกำรได้ทรำบถึงรำยกำรที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และ

รำยกำรท่ีเกีย่วโยงกนั	และได้พิจำรณำควำมเหมำะสมของรำยกำรและกำรปฏบัิตติำมหลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรพัย์	โดยมรีำคำ

และเงื่อนไขเสมือนท�ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก	 รวมท้ังให้เปิดเผยรำยละเอียด	 มูลค่ำรำยกำร	 คู่สัญญำ	 เหตุผล/ควำมจ�ำเป็น	 

ไว้ในรำยงำนประจ�ำปีและแบบ	56-1	

 ■  กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน	:	 ในกำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยในของกรรมกำรและผู้บริหำร	 บริษัทฯก�ำหนดให้

กรรมกำรและผู้บริหำรรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์อันเนื่องมำจำกกำรได้มำหรือจ�ำหนำ่ย

หลักทรัพย์ยื่นต่อตลำดหลักทรัพย์ตำมมำตรำ	59	แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	และมีนโยบำย

ให้กรรมกำรต้องเปิดเผยรำยงำนกำรซ้ือ-ขำยหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรทรำบทุกปี	 ห้ำมกำร

ซื้อขำยหลักทรัพย์โดยเฉพำะในช่วง	1	เดือน	ก่อนที่งบกำรเงินจะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน	นอกจำกนี้ยังห้ำมไม่ให้ผู้บริหำรที่ได้รับ

ทรำบข้อมูลเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภำยนอกท่ีไม่มีหน้ำท่ีเกี่ยวข้อง	 โดยก�ำหนดไว้ในจรรยำบรรณและจริยธรรมทำงธุรกิจของ

บริษัท	มีกำรก�ำหนดมำตรกำรลงโทษไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรหำกมีกำรฝ่ำฝืน	เนื่องจำกบริษัทฯ	เห็นว่ำกำรไม่น�ำข้อมูลไปใช้เพื่อ

ประโยชน์ส่วนตนเป็นจรรยำบรรณท่ีควรยึดถอืและปฏบัิตอิย่ำงเคร่งครดัตลอดระยะเวลำท่ีด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผูบ้รหิำรของบรษัิทฯ
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 11. ระบบการควบคุมภายใน

	 	 (สำมำรถดูรำยละเอียดในเรื่อง	“กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง”)	

 12. การบริหารความเสี่ยง

	 	 (สำมำรถดูรำยละเอียดในเรื่อง	“กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง”)	

 13. จริยธรรมธุรกิจ

	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 รับผิดชอบในกำรจัดให้กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯเป็นไปในลักษณะท่ีถูกต้องตำมกฎหมำยและ

จริยธรรมที่ด	ี จึงให้มีกำรจัดท�ำแนวทำงเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยำบรรณทำงธุรกิจเป็นลำยลักษณ์อักษร	 และประกำศให้

พนักงำนทุกคนทรำบ	

	 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดระเบียบข้อบังคับให้พนักงำนทุกระดับปฏิบัติงำนหน้ำท่ีด้วยควำมซ่ือสัตย์	 สุจริตและเท่ียง

ธรรม	ท้ังต่อบรษัิทและสงัคม	โดยมีกำรตดิตำมกำรปฏบัิตติำมแนวทำงดงักล่ำวอย่ำงสม�ำ่เสมอ	รวมถงึก�ำหนดบทลงโทษทำงวนิยั

ไว้ด้วย

2. คณะกรรมการชุดย่อย

	 คณะกรรมกำรได้แต่งตั้งอนุกรรมกำรเพื่อช่วยในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทคือ	คณะกรรมกำรตรวจสอบ	

 องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องมีคณุสมบัตเิกีย่วกบัควำมเป็นอิสระตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์

เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

 วาระการด�ารงต�าแหน่ง

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งเท่ำกับระยะเวลำกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท	 โดยจะครบวำระกำร

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

ออกตำมวำระอำจได้รับกำรพิจำรณำแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปได้

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 1.	 สอบทำนให้บริษัทมีรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ

	 2.	 สอบทำนให้บรษัิทมีระบบกำรควบคมุภำยใน(internal	control)	และระบบกำรตรวจสอบภำยใน	(internal	audit)	ทีเ่หมำะ

สมและมปีระสทิธผิล	และพจิำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน(ถ้ำมี)	ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพจิำรณำ

แต่งตั้ง	โยกยำ้ย	เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน

	 3.	 สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์	 และ

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	 4.	 พิจำรณำ	คัดเลือก	เสนอแต่งตั้ง	เลือกกลับเขำ้มำใหม่	หรือเลิกจ้ำง	บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท�ำหนำ้ที่เป็นผู้สอบ

บัญชีของบรษัิทและเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว	รวมท้ังเข้ำร่วมประชุมกบัผูส้อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชุม

อย่ำงน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 5.	 พจิำรณำรำยกำรท่ีเกีย่วโยงกนัหรอืรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนด

ของตลำดหลักทรัพย์	ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจวำ่รำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

	 6.	 จดัท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบรษัิท	ซ่ึงรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำม

โดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้	
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	 	 (1)	 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน	ของบริษัท

	 	 (2)	 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท

	 	 (3)	 ควำมเห็นเกีย่วกบักำรปฏบัิตติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์	ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ 

	 	 	 หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	 	 (4)	 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี

	 	 (5)	 ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

	 	 (6)	 จ�ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ	และกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน

	 	 (7)	 ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร(charter)

	 	 (8)	 รำยกำรอ่ืนท่ีเห็นว่ำผูถ้อืหุ้นหรอืผูล้งทุนท่ัวไปควรทรำบ	ภำยใต้ขอบเขต	หน้ำท่ี	และควำมรบัผดิชอบท่ีได้รบัมอบ 

	 	 	 หมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

	 7.	 ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

	 ในป	ี2560	คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ภำยในขอบเขต	อ�ำนำจหนำ้ที่และควำมรับผิดชอบโดยมีกำรประชุมทั้ง

สิ้น	5	ครั้ง	

	 ปัจจบัุน	บรษัิทยังไม่มีคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน	และคณะกรรมกำรสรรหำ	แต่มกีระบวนกำรพจิำรณำอย่ำงรอบคอบ	

ระมดัระวงัและโปร่งใส	โดยใช้ข้อมูลค่ำตอบแทนของบรษัิทในอุตสำหกรรมเดยีวกนัท่ีมขีนำดใกล้เคยีงกนัและผลประกอบกำรของ

บริษัทประกอบกำรพิจำรณำ

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
 1. กรรมการอิสระ

	 บรษัิทฯ	ก�ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรคดัเลอืกกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบโดยกำรสรรหำจำกผูม้คีวำมรู	้ควำมสำมำรถ	

และมปีระสบกำรณ์	และเป็นบคุคลท่ีมคีวำมเป็นอิสระท้ังทำงตรงและทำงอ้อมท้ังในด้ำนกำรเงนิและกำรบรหิำรโดยมคีณุสมบตัดิงั

ต่อไปนี้:-

 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

	 1.	 ถือหุ้นไม่เกิน	1%	ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท

	 2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน	ลูกจ้ำง	พนักงำน	ที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ	หรือ

เป็นผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกวำ่	2	ปี

	 3.	 ไม่เป็นบุคคลท่ีมคีวำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต	หรอืโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะท่ีเป็นบิดำมำรดำ	คู่สมรส	

พี่น้องและบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของผู้บริหำร	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ	่ผู้มีอ�ำนำจควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็น

ผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท

	 4.	 ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	ในลักษณะที่อำจ

เป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน	รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของผู้ที่

มคีวำมสมัพนัธ์ทำงธรุกจิกบับรษัิท	ผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่	หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุของบรษัิท	เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำว

มำแล้วไม่น้อยกวำ่	2	ปี

	 5.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมบริษัท	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย	 

ผู้มีอ�ำนำจควบคุม	 หรือหุ้นส่วนส�ำนักงำนสอบบัญชี	 ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทสังกัดอยู่	 เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดัง

กลำ่วมำแล้วไม่น้อยกวำ่	2	ปี
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	 6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือทีป่รึกษำทำงกำรเงิน

ซ่ึงได้รับค่ำบรกิำรเกนิกว่ำ	2	ล้ำนบำทต่อปีจำกบรษัิท	และไม่เป็นผูถ้อืหุ้นท่ีมีนยั	ผู้มอี�ำนำจควบคมุหรอืหุ้นส่วนของผูใ้ห้บรกิำรทำง

วิชำชีพนัน้ด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ	2	ปี

	 7.	 ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รบักำรแต่งตัง้ข้ึนเพือ่เป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษัิท	ผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่หรอืผูถ้อืหุ้นซ่ึงเกีย่วข้อง

กับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

	 8.	 ไม่ประกอบกจิกำรท่ีมสีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขันท่ีมนียักบักจิกำรของบรษัิท	หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัใน

ห้ำงหุ้นส่วน	หรือกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน	ลูกจ้ำง	พนักงำน	ที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ	หรือถือหุ้นเกิน	1%	ของ

จ�ำนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำร

ของบริษัท

	 9.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

 2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

	 กำรเลอืกกรรมกำรบรษัิทจะต้องได้รบัอนมัุตจิำกท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นโดยประธำนกรรมกำรเป็นผูเ้สนอรำยชือ่บุคคลท่ีจะแต่งตัง้

เป็นกรรมกำรต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นโดยผ่ำนกำรกลั่นกรองจำกคณะกรรมกำรบริษัทชุดปัจจุบันโดยไม่ผ่ำนคณะกรรมกำรสรรหำ	

เนือ่งจำกปัจจบัุนบรษัิทฯยังไม่มคีณะกรรมกำรสรรหำ	อย่ำงไรกต็ำม	ในกำรคดัเลอืกบุคคลเพือ่เสนอช่ือเป็นกรรมกำรบรษัิท	คณะ

กรรมกำรจะพจิำรณำคดัสรรจำกบุคคลท่ีมคีณุวฒุ	ิควำมรู	้ควำมสำมำรถ	และประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนโดยเฉพำะจำกสำขำหรอื

ทักษะที่ยังขำดอยู่เป็นส�ำคัญ

 คุณสมบัติของคณะกรรมการ

	 1.	 มคีณุสมบัตไิม่ขัดต่อลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยบรษัิทมหำชนจ�ำกดั	กฎหมำยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์	หรอื

กฏหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง

	 2.	 มีควำมรู้	ควำมสำมำรถ	และมีประสบกำรณ์จำกอำชีพที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและสอดคล้องกับ

กลยุทธ์ในกำรด�ำเนินงำนของกิจกำร

	 3.	 มีควำมซื่อสัตย์	สุจริต

	 4.	 ไม่ควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนเกิน	5	บริษัท	

 วิธีการเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

	 1.	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทำ่กับจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือ

	 2.	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคน	 จะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมด	 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้

	 3.	 บุคคลซ่ึงได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตำมล�ำดบัลงมำเป็นผูไ้ด้รบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร	เท่ำจ�ำนวนกรรมกำรท่ีพงึมีหรอื

จะพึงเลือกตั้งในขณะนั้น	 และในกรณีท่ีมีบุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงเทำ่กันเกินจ�ำนวนกรรมกำรที่ต้องกำรแล้ว	 ประธำนจะเป็น 

ผู้ออกเสียงชี้ขำด

	 4.	 ส่วนกำรคัดเลือกบุคคลให้เป็นผู้บริหำรสูงสุด	คณะกรรมกำรจะเป็นผู้พิจำรณำ

4 การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
	 ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
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5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

	 ในกำรดแูลเรือ่งกำรใช้ข้อมลูภำยในของกรรมกำรและผูบ้รหิำร	บรษัิทฯก�ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้รหิำรรำยงำนกำรถอืหลกั

ทรพัย์กรณมีีกำรเปลีย่นแปลงกำรถือหลกัทรพัย์อันเนือ่งมำจำกกำรได้มำหรอืจ�ำหน่ำยหลกัทรพัย์ย่ืนต่อตลำดหลกัทรพัย์ตำมมำตรำ	

59	แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	และมีนโยบำยให้กรรมกำรต้องเปิดเผยรำยงำนกำรซื้อ-ขำย

หุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรทรำบทุกป	ี หำ้มกำรซื้อขำยหลักทรัพย์โดยเฉพำะในช่วง	1	 เดือน	

ก่อนที่งบกำรเงินจะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน	นอกจำกนี้ยังห้ำมไม่ให้ผู้บริหำรที่ได้รับทรำบข้อมูลเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภำยนอก

ท่ีไม่มีหน้ำท่ีเกี่ยวข้อง	 โดยก�ำหนดไว้ในจรรยำบรรณและจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัท	 มีกำรก�ำหนดมำตรกำรลงโทษไว้เป็น 

ลำยลกัษณ์อกัษรหำกมกีำรฝ่ำฝืน	เนือ่งจำกบรษัิทฯ	เหน็ว่ำกำรไม่น�ำข้อมูลไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตนเป็นจรรยำบรรณท่ีควรยึดถอื

และปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดตลอดระยะเวลำที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้บริหำรของบริษัทฯ

 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

	 กำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำร	ณ	วันที	่31	ธันวำคม	2560	เปรียบเทียบกับป	ี2559	แสดงได้ดังนี้

รายชื่อ

จำานวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง(มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท/หุ้น)

ณ 31 ธ.ค.60 ณ 31 ธ.ค.59
เพิ่ม/(ลด)

ทางตรง ทางอ้อม ทางตรง ทางอ้อม

1.	 นายสุริย์	บัวคอม - - - - -

2.	 นายสุวัฒน์	จิตตมัย 128,000 - 128,000 - -

3.	 นายฉัตรชัย	ศิริวัฒนา 890,000 - 890,000 - -

4.	 นางกิ่งเทียน	บางอ้อ - - - - -

5.	 นายนรเศรษฐ	ไม้เกตุ	 - - - - -

6.	 นายเอกมินทร	์งานทวี 297,500 - 297,500 - -

7.	 นายธนพงษ์	ภูคาสวรรค์ - - - - -

8.	 นายพันธุม	พันธุมจินดา - - - - -

9.	 นายสรรัฐ	งานทวี 50,500 - 50,500 - -

10.	 นายธงชัย	ณ	นคร	 - - - - -

11.	 พลตำารวจโทสุรวุฒิ	กรัดศิริ - - - - -

หมำยเหต	ุ:	กำรถือหุ้นทำงอ้อมคือกำรถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

	 1.	 คำ่ตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี(audit	fee)

	 	 ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ	บรษัิทจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้แก่ผูส้อบบัญชขีองบรษัิทในจ�ำนวนเงนิรวม	997,000	บำท

	 2.	 คำ่บริกำรอื่น	(non-audit	fee)

	 	 ไม่มี
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7. การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

	 นอกเหนือจำกกำรปฎิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ก�ำหนดไว	้5	หมวด	ดังกล่ำวข้ำงต้น

แล้ว	บริษัทฯ	ยังมีนโยบำยและแนวปฎิบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	ดังนี้:-

 จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ

	 ในปี	2556	คณะกรรมกำรบรษัิทได้รวบรวมข้อพงึปฎบัิตแิละแนวทำงกำรปฎบัิตเิป็นลำยลกัษณ์อักษร	โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่

ให้ผูบ้รหิำรและพนกังำนยดึถอืเป็นแนวทำงในกำรปฎบัิตงิำน	เพือ่ให้กำรด�ำเนนิธรุกจิสอดคล้องกบัวสิยัทัศน์และภำรกจิของบรษัิท	

อันจะน�ำไปสู่กำรเป็นองค์กรท่ีมีระบบกำรก�ำกับดูแลท่ีดี	 โดยจัดท�ำเป็นคู่มือจรรยำบรรณและจริยธรรมทำงธุรกิจ	 ซ่ึงมีเนื้อหำ

ครอบคลุมเกี่ยวกับ	แนวทำงในกำรด�ำเนินธุรกิจ	แนวปฎิบัติเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	กำรเปิดเผยข้อมูลและรักษำ

ควำมลับ	 นโยบำยและแนวปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย	 กำรปกป้องทรัพย์สินของบริษัท	 กำรรับและให้ของขวัญและสิ่งตอบแทน	 

กำรป้องกนัทุจรติและตดิสนิบน	และเพือ่เป็นกำรส่งเสรมิให้พนกังำนตระหนกัในเรือ่งจรรยำบรรณ	บรษัิทฯ	ได้เผยแพร่คูมื่อจรรยำ

บรรณและจริยธรรมทำงธุรกิจบนเว็บไซด์และติดประกำศให้พนักงำนทุกคนรับทรำบ

	 นอกจำกนี	้จรรยำบรรณและจรยิธรรมทำงธรุกจิได้รบักำรทบทวนหรอืปรบัปรงุให้มคีวำมทันสมัยอยู่เสมอ	เพือ่ให้ม่ันใจว่ำกำร

ท�ำงำนของผูบ้รหิำรและพนกังำนของบรษัิท	ไทยไวร์โพรดคัท์	จ�ำกดั	(มหำชน)	เป็นไปอย่ำงมีมำตรฐำน	มีคณุภำพและมคีณุธรรม	

 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 บริษัทฯ	 มีอุดมกำรณ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรมตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี	 บริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใส	 

มีควำมรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสยี	รวมถงึมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	บริษัทฯ	จงึให้ควำมส�ำคญัของกำรต่อต้ำน

กำรทุจริตคอร์รัปชั่นด้วยเล็งเห็นว่ำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นภัยต่อสังคม	เป็นกำรกระท�ำที่ผิดทั้งกฏหมำยและศีลธรรม	ตลอดจน

ตระหนักว่ำกำรทุจรติคอร์รปัช่ันนอกจำกจะส่งผลกระทบต่อ	ช่ือเสยีง	และภำพลกัษณ์ของบรษัิทแล้ว	ยังเป็นปัจจยัส�ำคญัท่ีบ่ันทอน

ควำมพยำยำมในกำรพัฒนำคุณภำพ	 ท�ำให้ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัทลดลง	 ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อฐำนะของ 

บริษัทฯ	และเป็นภัยต่อกำรด�ำเนินกิจกำรให้ยั่งยืน	รวมถึงเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ	สังคม	กำรเมืองและประเทศชำติ	

	 บริษัทฯ	ก�ำหนดค�ำนยิำมของกำรทุจรติคอร์รปัช่ัน	หมำยถงึ	กำรตดิสนิบนไม่ว่ำจะอยู่ในรปูแบบใดๆ	โดยกำรเสนอให้	สญัญำ

ว่ำจะให้	 มอบให้	 ให้ค�ำม่ันว่ำจะให้	 เรียกร้องหรือรับซ่ึงเงิน	 ทรัพย์สิน	 หรือประโยชน์อื่นใดซ่ึงไม่เหมำะสม	 กับเจ้ำหน้ำที่ 

ของรัฐ	หน่วยงำนของรัฐ	หน่วยงำนของเอกชน	หรือผู้ที่ท�ำหนำ้ที่	ไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม	เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวปฏิบัติ

หรือละเว้นกำรปฏิบัติหนำ้ที่	เพื่อให้ได้มำหรือรักษำไว้ซึ่งทรัพย์สิน	ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมำะสมทำงธุรกิจ	เว้นแต่เป็นกรณีที่

กฏหมำย	ระเบียบ	ประกำศ	ข้อบังคับขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่น	หรือจำรีตทำงกำรค้ำ	ให้กระท�ำได้

	 บริษัทฯ	มีนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น	คือ	ห้ำมกรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนของบริษัท	เรียกร้อง	ด�ำเนินกำรหรือ

ยอมรับกำรคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ	ทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม	เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง	ครอบครัว	เพื่อน	คนรู้จัก	ไม่วำ่จะอยู่ใน

ฐำนะเป็นผู้รับ	 ผู้ให้	 หรือผู้เสนอให้สินบน	 ทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน	 และให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำย 

ต่อต้ำนคอร์รัปช่ันนีอ้ย่ำงสม�ำ่เสมอ	ตลอดจนทบทวนแนวทำงกำรปฏบัิตแิละข้อก�ำหนดในกำรด�ำเนนิกำรเพือ่ให้สอดคล้องกบักำร

เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และข้อก�ำหนดของกฎหมำย

	 เพือ่ให้ม่ันใจว่ำนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัช่ันจะได้รบักำรน�ำไปปฎบัิตอิย่ำงท่ัวถงึ	คณะกรรมกำรบรษัิทฯ

ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ	เป็นผูก้�ำกบัดแูลกำรปฏบัิตติำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่	โดยคณะกรรมกำร

ตรวจสอบจะท�ำกำรสอบทำนมำตรกำรและกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงรำยงำนเกี่ยวกับควำมเพียงพอและประสิทธิผล

ของมำตรกำรนี้	พร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมกำรบริษัท	โดยผู้บริหำรจะน�ำค�ำแนะน�ำไปปฏิบัติ

	 เพื่อให้กำรน�ำนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันไปปฎิบัติอย่ำงจริงจัง	 บริษัทฯ	 มีกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ผ่ำน 

ช่องทำงต่ำงๆ	ด้วยกำรติดประกำศในสถำนที่เด่นชัด	เพื่อให้ทุกคนในบริษัทสำมำรถอ่ำนได้	และเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ	
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 นโยบายและวิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)

	 บริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีมำโดยตลอด	 และเปิดโอกำสให้พนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆ

สำมำรถให้ข้อมูลเกีย่วกบัควำมผดิปกติในกำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษัิท	เช่น	พบเห็นกำรกระท�ำท่ีทุจรติ	ตดิสนิบน/รบัสนิบน	พบเห็น

กำรกระท�ำผิดข้ันตอนตำมระเบียบปฎิบัติของบริษัท	 หรือกำรกระท�ำท่ีผิดกฎหมำย	 ผิดศีลธรรม	 จรรยำบรรณทำงธุรกิจ	 ท�ำให้

บริษัทเสียผลประโยชน	์หรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท	โดยกำรร้องเรียนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆที่บริษัทก�ำหนด	เพื่อให้มีกำร

ตรวจสอบตำมกระบวนกำรที่ระบุไว้ใน”นโยบำยและวิธีปฎิบัติกำรแจ้งเบำะแส	(Whistle	Blowing)”	

 ช่องทางการร้องเรียน

	 	 1	 ตู้รับข้อร้องเรียนที่ติดตั้งอยู่ภำยในโรงงำน

	 	 2.	 แจ้งทำงไปรษณีย	์จ่ำหน้ำซองถึง	หรือยื่นส่งโดยตรงได้ที่

		 	 	 2.1	 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	หรือ

		 	 	 2.2	 กรรมกำรผู้จัดกำร	หรือ

		 	 	 2.3	 ผู้จัดกำรโรงงำน

	 	 	 	 ที	่บริษัท	ไทยไวร์โพรดัคท	์จ�ำกัด(มหำชน)

	 	 	 	 อำคำรศูนย์กำรค้ำเซียร์รังสิตชั้น	7

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

	 	 	 	 จ.ปทุมธำน	ี12130

  มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

	 	 เพือ่เป็นกำรคุม้ครองสทิธขิองผูร้้องเรยีนและผูใ้ห้ข้อมูลท่ีกระท�ำโดยเจตนำสจุรติ	บรษัิทฯจะปกปิดชือ่	ทีอ่ยู่	หรอืข้อมูล

ใดๆ	 ที่สำมำรถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลและเก็บรักษำข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นควำมลับ	 โดยจะจ�ำกัด

เฉพำะผู้ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรด�ำเนินกำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเทำ่นั้นที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลดังกลำ่วได้

	 	 หำกผูแ้จ้งเบำะแส	หรอืผูร้้องเรยีนเห็นว่ำตนอำจเดอืดร้อนเสยีหำย	สำมำรถร้องขอให้บรษัิทก�ำหนดมำตรกำรคุม้ครอง

ได	้หรือบริษัทอำจก�ำหนดมำตรกำรคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้	หำกเห็นวำ่เป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดควำมเสีย

หำยหรือไม่ปลอดภัย

	 	 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ	มีหนำ้ที่ในกำรใช้ดุลยพินิจสั่งกำรตำมที่เห็นสมควร	เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส	หรือ

ผู้ร้องเรียน	พยำน	และบุคคลที่ให้ข้อมูลในกำรสืบสวนหำข้อเท็จจริง	ไม่ให้ได้รับควำมเดือดร้อน	อันตรำยใด	หรือควำมไม่ชอบ

ธรรม	อันเกิดมำจำกกำรแจ้งเบำะแส	ร้องเรียน	กำรเป็นพยำน	หรือกำรให้ข้อมูล

	 	 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ	สำมำรถมอบหมำยงำนให้กบัผูบ้รหิำรคนใดคนหนึง่	ท�ำหน้ำท่ีแทนในกำรใช้ดลุยพนิจิ 

สั่งกำรคุ้มครองควำมปลอดภัยของผู้แจ้งเบำะแส	 หรือผู้ร้องเรียน	 พยำน	 และบุคคลที่ให้ข้อมูล	 โดยผู้บริหำรที่ได้รับมอบหมำย

ต้องไม่มีส่วนเกีย่วข้องกบัเรือ่งท่ีได้รบัแจ้งเบำะแส	หรอืร้องเรยีน	ทัง้โดยทำงตรง	หรือทำงอ้อม	(เช่น	ผูถ้กูกล่ำวหำ	เป็นผูใ้ต้บังคบั

บัญชำของตนโดยตรง)

	 	 ในกรณีท่ีมีกำรร้องเรียนกรรมกำรบริษัทฯ	 คณะกรรมกำรตรวจสอบจะท�ำหน้ำท่ีในกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสหรือ 

ผู้ร้องเรียน	พยำน	และบคุคลท่ีให้ข้อมูลในกำรสบืสวนหำข้อเท็จจรงิ	ไม่ให้ได้รบัควำมเดอืดร้อน	อนัตรำยใด	หรอืควำมไม่ชอบธรรม	

อันเกิดจำกกำรแจ้งเบำะแส	 ร้องเรียน	 กำรเป็นพยำนหรือกำรให้ข้อมูล	 โดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมำยังประธำน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง
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	 	 ท้ังนี	้ผูไ้ด้รบัข้อมูลจำกกำรปฏบัิตหิน้ำท่ีท่ีเกีย่วข้องกบัเรือ่งท่ีร้องเรยีน	มีหน้ำท่ีเกบ็รกัษำข้อมลู	ข้อร้องเรยีนและเอกสำร

หลักฐำนของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นควำมลับ	ห้ำมเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง	เว้นแต่เป็นกำรเปิด

เผยตำมหน้ำที่ที่กฏหมำยก�ำหนด

	 	 ผู้ได้รับควำมเดือดร้อนเสียหำยจะได้รับกำรบรรเทำควำมเสียหำยด้วยวิธีกำรหรือกระบวนกำรท่ีมีควำมเหมำะสมและ

เป็นธรรม

  ขั้นตอนการด�าเนินการสืบสวนและบทลงโทษ

	 	 1.	 เมื่อได้รับกำรแจ้งเบำะแส	ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ	จะเป็นผู้กลั่นกรอง	สืบสวนข้อเท็จจริง

	 	 2.	 ระหวำ่งกำรสืบสวนข้อเท็จจริง	ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ	หรืออำจมอบหมำยให้ตัวแทน	แจ้งผลควำมคืบ

หน้ำเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบำะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทรำบ	 โดยก�ำหนดระยะเวลำในกำรสอบสวนข้อเท็จจริงจนถึงพิจำรณำเสร็จสิ้น

ภำยใน	30	วัน	และสำมำรถขยำยเวลำกำรสืบสวนข้อเท็จจริงและพิจำรณำจนเสร็จสิ้นได้อีกไม่เกิน	30	วัน

	 	 3.	 หำกกำรสบืสวนข้อเท็จจรงิแล้วพบว่ำ	ข้อมูลหรอืหลกัฐำนท่ีมี	มีเหตอัุนควรเช่ือได้ว่ำผูท่ี้ถกูกล่ำวหำได้กระท�ำกำร

ทุจรติคอร์รปัช่ันจรงิ	บรษัิทฯจะให้สทิธผิูถ้กูกล่ำวหำได้รบัทรำบข้อกล่ำวหำและให้สทิธผิูถ้กูกล่ำวหำพสิจูน์ตนเอง	โดยกำรหำข้อมูล

หรือหลักฐำนเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่ำตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระท�ำอันทุจริตและคอร์รัปชั่น	ตำมที่ได้ถูกกล่ำวหำ

	 	 4.	 หำกผูถ้กูกล่ำวหำ	ได้กระท�ำกำรทุจรติและคอร์รปัช่ันจรงิ	กำรทุจรติและคอร์รปัช่ันนัน้	ถือว่ำเป็นกำรกระท�ำผดิต่อ

นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัทฯ	 ผู้ถูกกล่ำวหำจะต้องได้รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินัยตำมระเบียบท่ีบริษัทฯ	 ได้

ก�ำหนดไว้	และหำกกำรกระท�ำทจุริตคอร์รัปชัน่นั้นผิดกฏหมำย	ผู้กระท�ำผิดอำจจะต้องได้รับโทษทำงกฏหมำย	ทัง้นี้	โทษทำงวินัย

ตำมระเบียบของบริษัทฯ	ค�ำตัดสินของประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ	ถือเป็นอันสิ้นสุด

	 	 5.	 กำรร้องเรยีนโดยไม่สจุรติหรอืผดิช่องทำง	 กำรแจ้งเรือ่งร้องเรยีน	 แจ้งเบำะแส	 ให้ถ้อยค�ำ	 หรือให้ข้อมลูใดๆ	 ถ้ำ

พิสจูน์ได้ว่ำกระท�ำโดยไม่สจุรติ	หรอืท�ำผดิช่องทำง	ถ้ำเป็นพนกังำนหรอืเจ้ำหน้ำท่ีของบรษัิทฯ	บุคคลนัน้จะได้รบัโทษทำงวนิยัตำม

มำตรกำรลงโทษด้วย	แต่หำกเป็นบุคคลภำยนอกและบรษัิทฯได้รบัควำมเสยีหำย	บริษัทฯ	จะพจิำรณำด�ำเนนิคดกีบับุคคลนัน้ๆ	ด้วย

	 	 ในกรณีท่ีมีกำรร้องเรียน	 กรรมกำรบริษัทฯ	 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำท่ีในกำรรับเรื่อง	 หำข้อมูลและตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริง	ตำมที่ได้รับแจ้ง	เพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯให้ร่วมกันพิจำรณำและก�ำหนดโทษตำมที่เห็นสมควร
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	 บริษัทฯ	ตระหนกัดว่ีำบรษัิทฯ	ไม่สำมำรถด�ำเนนิธรุกจิให้ย่ังยืนได้หำกปรำศจำกควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม	บรษัิทฯ	จงึประกอบ

ธุรกิจด้วยควำมส�ำนึกถึงควำมรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

	 บรษัิทฯ	มวีสิยัทัศน์และพันธกจิด้ำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมคอืกำรเป็นผูน้�ำในกำรผลติสนิค้ำท่ีมคีณุภำพ	และด�ำเนนิธรุกจิ

ภำยใต้หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 บนพื้นฐำนของควำมโปร่งใสและเป็นธรรม	 ควบคู่ไปกับกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม	

เพื่อให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับสังคม	และชุมชนที่มีคุณภำพ

	 รำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทฯ	มีดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
	 บริษัทฯ	 ตระหนักดีว่ำพื้นฐำนของกำรประกอบกิจกำรให้ย่ังยืนได้ต้องด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม	 บริษัทฯ	 จึงด�ำเนิน

ธุรกิจร่วมกันกับคู่ค้ำ	เจ้ำหนี	้ลูกค้ำ	และคู่แข่งทำงกำรค้ำบนพื้นฐำนของควำมเป็นธรรม	ให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำโอกำสทำง

ธุรกิจ	 ไม่ละเมิดควำมลับหรือล่วงรู้ควำมลับทำงกำรค้ำของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล	 ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำด้วยกำรผลิต

สนิค้ำท่ีมีคุณภำพ	ในรำคำท่ียุตธิรรม	ให้ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรม	เสริมสร้ำงควำมสขุในกำรท�ำงำน	และสนบัสนนุกำรพฒันำควำม

สำมำรถในวิชำชีพแก่พนักงำน	สร้ำงผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น	รวมถึงส่งเสริมให้มีกำรบริหำรจัดกำรผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมตำมมำตรฐำนสำกล	และให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำชุมชนและสังคมอยำ่งต่อเนื่อง

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
	 เพื่อให้กำรด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงยั่งยืนและบรรลุเปำ้หมำยในกำรเป็นผู้น�ำทำงด้ำนคุณภำพ	บริษัทฯจึงมีนโยบำยต่อต้ำน

กำรทุจริต	 เนื่องจำกเห็นว่ำกำรทุจริตเป็นปัจจัยหนึ่งที่บั่นทอนควำมพยำยำมในกำรพัฒนำคุณภำพ	เป็นภัยต่อกำรด�ำเนินกิจกำร

ให้ยั่งยืนและเป็นภัยต่อสังคมของประเทศ	ท�ำให้ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัทลดลง

	 บริษัทฯ	มีนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น	คือ	ห้ำมกรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนของบริษัท	เรียกร้อง	ด�ำเนินกำรหรือ

ยอมรับกำรคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ	ทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม	เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง	ครอบครัว	เพื่อน	คนรู้จัก	ไม่วำ่จะอยู่ใน

ฐำนะเป็นผู้รับ	ผู้ให้	หรือผู้เสนอให้สินบน	ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน	

	 เพือ่ให้ม่ันใจว่ำนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัช่ันจะได้รบักำรน�ำไปปฏบัิตอิย่ำงทัว่ถงึ	บรษัิทฯได้ก�ำหนดแนว

ปฏบัิตแิละมำตรกำรปฏบัิตขิองนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ในแต่ละกรณไีว้อย่ำงชัดเจน	พร้อมทัง้จดัให้มีกำรฝึกอบรมแก่

พนกังำนเพือ่ให้ควำมรูเ้กีย่วกบันโยบำยและแนวปฏบัิติในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัช่ันของบรษัิทฯ	รวมถงึเผยแพร่นโยบำยต่อ

ต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่นผ่ำนช่องทำงต่ำงๆด้วยกำรติดประกำศในสถำนที่เด่นชัด	 เพื่อให้ทุกคนในบริษัทสำมำรถอ่ำนได้	 และเผย

แพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ	

	 นอกจำกนีบ้รษัิทฯเปิดโอกำสให้พนกังำนและผูม้ส่ีวนได้เสยีต่ำงๆสำมำรถให้ข้อมลูเกีย่วกบัควำมผดิปกติในกำรด�ำเนนิธรุกจิ

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

กำรกระท�ำท่ีผดิกฎหมำย	ผดิศลีธรรม	จรรยำบรรณทำงธรุกจิ	ท�ำให้บรษัิทเสยีผลประโยชน์	หรอืมผีลกระทบต่อชือ่เสยีงของบรษัิท	

โดยกำรร้องเรียนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆท่ีบรษัิทก�ำหนด	เพ่ือให้มีกำรตรวจสอบตำมกระบวนกำรท่ีระบุไว้ใน”นโยบำยและวิธปีฏบัิตกิำร

แจ้งเบำะแส	(Whistle	Blowing)”	

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

คอนกรีตอัดแรง	 โดยลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นวัสดุที่ท�ำหน้ำที่รองรับน�้ำหนักในงำนก่อสร้ำง	 ทั้งนี้ควำมสัมพันธ์ของลวดเหล็กแรง

ดึงสูงกับงำนก่อสร้ำงต่ำงๆ	แสดงได้ดังห่วงโซ่อุตสำหกรรม	ดังนี้

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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เริ่ม
เหล็กลวดคำร์บอนสูง

(HIGH	CARBON	WIRE	ROD)

บ้ำน	คอนโดมิเนียม	ตึกสูง	 

อำคำรจอดรถ	สะพำน	 

ทำงด่วน	ทำงยกระดับ

ลวดเหล็กแรงดึงสูง

(PC	WIRE,	PC	STRAND)

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

(เสำเข็ม	เสำไฟฟ้ำ	แผ่นพื้น	 

แผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป	คำนสะพำน	 

ทำงด่วน	ทำงยกระดับ)

	 จำกห่วงโซ่อุตสำหกรรมดังกล่ำว	 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯท�ำหน้ำที่รับน�้ำหนักจ�ำนวนมำกจึงต้องกำรควำมแข็งแรง	 ทนทำน	

เพื่อควำมปลอดภัยและป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคในล�ำดับถัดไป

	 บรษัิทฯ	จึงมนีโยบำยมุง่เน้นผลติสนิค้ำท่ีมคีณุภำพ	ได้มำตรฐำน	เพือ่ท่ีเม่ือน�ำสนิค้ำของบรษัิทฯไปใช้งำนจะเกดิประสทิธภิำพ

สูงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ	 บริษัทฯจึงให้ควำมส�ำคัญกับกำรศึกษำค้นควำ้	 และวิจัย	 เพื่อหำแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพ

สินค้ำอย่ำงต่อเนื่อง	 ในกำรน้ี	 บริษัทฯมีบุคลำกรท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรผลิตสินค้ำและมีควำมรู้และควำมเข้ำใจในองค์ประกอบ

ของผลิตภัณฑ์เป็นอย่ำงดี	

	 ในกำรควบคุมคุณภำพสินค้ำ	บริษัทฯให้ควำมส�ำคัญตั้งแต่ขั้นตอนกำรคัดเลือกวัตถุดิบ	กระบวนกำรผลิต	และกำรน�ำสินค้ำ

ไปใช้งำน	โดยในกำรคัดเลือกวัตถุดิบซึ่งได้แก	่เหล็กลวดคำร์บอนสูง	(High	Carbon	Wire	Rod)	บริษัทฯจะเลือกซื้อวัตถุดิบจำก

แหล่งผลิตที่สำมำรถผลิตสินค้ำได้ตรงตำมข้อก�ำหนดด้ำนคุณสมบัติของวัตถุดิบที่บริษัทฯ	ได้ก�ำหนดไว้	ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจได้วำ่

วัตถุดิบทีน่�ำมำใช้จะไม่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงดำ้นควำมปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรผลิตของบริษัทฯเอง	และไม่ก่อให้

เกิดควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัยของลูกค้ำที่น�ำสินค้ำไปผลิตเป็นสินค้ำต่อเนื่อง	รวมถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้ำย	

	 กำรควบคุมคุณภำพในกระบวนกำรผลิต	 บริษัทฯมีระบบกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพ	 และมีบุคลำกรที่มีควำมช�ำนำญ	 มีห้อง

ปฏิบัติกำรทดสอบคุณภำพที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน	ISO	17025	

	 กำรด�ำเนนิกำรดงักล่ำว	ส่งผลให้ปัจจุบัน	บรษัิทฯ	ได้รบักำรรบัรองมำตรฐำนผลติภณัฑ์และมำตรฐำนกำรด�ำเนนิงำนต่ำงๆ	ดงันี้

 ■  หนังสือรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ	์(Product	Certifications)

	 ACRS	161201	 TIS	71-2532	 TIS	95-2540	 TIS	194-2535	 TIS	404-2540	

	 TIS	420-2540		 TIS	747-2531	 BS	5896-2012	(UK	CARES)

 ■  หนังสือรับรองระบบ(System	Certification)

	 ISO	9001:2015		 ISO	14001:2015	 OHSAS	18001:2007

	 ISO/IEC	17025	 ISO	50001:2011	 BS	EN	ISO	9001:2008	(UK	CARES)	

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

ไปใช้งำนอย่ำงถกูต้องตำมมำตรฐำน	มคีวำมปลอดภยัท้ังในข้ันตอนกำรน�ำสนิค้ำของบรษัิทฯ	ไปใช้ในกระบวนกำรผลติของลกูค้ำ	

รวมถึงผู้บริโภคในขั้นถัดไป	ทั้งนี้	เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรดูแลควำมปลอดภัยอยำ่งครบวงจร	และหำกมีควำมเสียหำยใดๆ	

ที่มีสำเหตุมำจำกกำรน�ำสินค้ำของบริษัทฯไปใช้งำน	บริษัทฯจะท�ำกำรชดเชยควำมเสียหำยให้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้มีกำรร้องขอ
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การเคารพสิทธิมนุษยชน
	 จำกกำรที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯซึ่งได้แก่ลวดเหล็กแรงดึงสูง	เป็นวัสดุที่ท�ำหนำ้ที่รองรับน�้ำหนักในงำนคอนกรีตอัดแรง	โดย

ห่วงโซ่อุตสำกรรมขั้นสุดทำ้ยของลวดเหล็กแรงดึงสูงได้แก่	บ้ำน	คอนโดมิเนียม	ตึกสูง	อำคำรจอดรถ	อำคำรโรงงำน	ส�ำนักงำน	

สะพำน	ทำงด่วน	ทำงยกระดับ	รวมถึงโครงกำรสำธำรณูปโภคขนำดใหญ่อื่นๆ	ซึ่งต้องกำรควำมแข็งแรงและควำมปลอดภัยเป็น

ส�ำคัญ	บริษัทฯจึงมีนโยบำยชัดเจนที่มุ่งเน้นกำรผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพ	มีควำมปลอดภัยในกำรน�ำไปใช้งำน	เพื่อป้องกันอันตรำย

ที่อำจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนและสำธำรณชนในวงกว้ำง

การจัดการสิ่งแวดล้อม
	 บริษัทฯ	มคีวำมมุง่ม่ันท่ีจะด�ำเนนิธรุกจิควบคูไ่ปกบักำรดแูลสิง่แวดล้อม	จงึได้ก�ำหนดนโยบำยในกำรจดักำรด้ำนสิง่แวดล้อม	

ให้ผู้บริหำรและพนักงำนน�ำไปเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ	ดังนี้

	 1.	 ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม	อำชีวอนำมัย	และควำมปลอดภัยที่เกี่ยวข้องภำยในประเทศ

โดยจะน�ำเกณฑ์ต่ำงๆมำจัดท�ำเป็นมำตรฐำนขั้นต�่ำในกำรด�ำเนินงำนของบริษัท	

	 2.	 อนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำต	ิรวมถงึพลงังำนต่ำงๆ	โดยมกีำรน�ำมำใช้ประโยชน์ให้คุม้ค่ำ	และลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

ให้น้อยที่สุด	

	 3.	 สร้ำงจิตส�ำนึกต่อคุณภำพของสิ่งแวดล้อม	 และงำนด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย	 โดยนโยบำยฯจะได้รับกำร

ปฏิบัติและเผยแพร่แก่	พนักงำน	สังคมและชุมชน	

	 4.	 ป้องกันมลพิษในดำ้นน�้ำเสีย	อำกำศเสีย	มีกำรจัดกำรของเสียรวมถึงกำรจัดกำรสำรเคม	ีเพื่อให้เกิดมลภำวะน้อยที่สุด	

	 5.	 ป้องกันอันตรำยอันอำจเกิดจำกกำรปฏิบัติงำนกับเครื่องจักร	ไฟฟ้ำ	สำรเคม	ีรวมถึงสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนและ

อันตรำยที่มีควำมเสี่ยงระดับปำนกลำงขึ้นไป	ทั้งนี้เพื่อป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุและกำรเจ็บป่วยอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติงำน	

	 6.	 ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้และฝึกอบรมพนักงำนในเรื่องสิ่งแวดล้อม

	 7.	 ก�ำหนดเป็นวัตถปุระสงค์และเป้ำหมำย	เพือ่ให้นโยบำยมีกำรน�ำไปปฏบัิตแิละทบทวนเป็นระยะให้เกดิกำรปรบัปรงุอย่ำง

ต่อเนื่อง	

	 บริษัทฯ	 ตระหนักดีว่ำกระบวนกำรผลิตสินค้ำของบริษัทฯมีส่วนสร้ำงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 ทั้งทำงน�้ำและทำงอำกำศ	

เนื่องจำกกระบวนกำรผลิตเริ่มต้นจำกกำรน�ำเหล็กลวด	(Wire	Rod)	มำล้ำงท�ำควำมสะอำด	ก่อนเข้ำสู่กระบวนกำรดึงลดขนำด	ซึ่ง

ต้องใช้สำร	Hydrochloric	Acid	เพื่อขจัดฝุ่นละอองและสนิม	ส่งผลให้น�้ำที่ผ่ำนกระบวนกำรดังกล่ำว	มีควำมเป็นกรดและมีโลหะ

หนักปนเปื้อน	รวมถึงมีไอกรดลอยสู่ชั้นบรรยำกำศ	ดังนั้น	เพื่อลดผลกระทบดังกลำ่ว	บริษัทฯจึงด�ำเนินกำรดังนี้

การจัดการมลพิษทางน�า้

	 -	 ติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย	(Water	Treatment	System)	

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

มีประสิทธิภำพ

	 -	 มีระบบกำรตรวจสอบคุณภำพน�้ำทิ้งอย่ำงต่อเนื่อง	เพื่อให้มั่นใจวำ่	คุณภำพน�้ำทิ้งอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน

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

ได้ไม่เกิน	80%	ของมำตรฐำน

การจัดการมลพิษทางอากาศ

	 -	 ติดตั้งระบบ	Air	Pollution	Control	System	

	 -	 มีแผนงำนบ�ำรุงรักษำระบบก�ำจัดมลพิษทำงอำกำศให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน

	 -	 มีแผนกำรปรับลดมลพิษทำงอำกำศ
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	 -	 มีกำรตรวจวัดคำ่ออกไซด์ของไนโตรเจน	ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	และไฮโดรคลอไรด์	ที่ปล่องระบำยของ	Boiler	และ	

Wet	Scrubber	โดยหน่วยงำนภำยนอกเป็นประจ�ำ	2	ครั้ง/ปี

 u ผลการด�าเนินงาน : ผลกำรตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนมำโดยตลอด

การจัดการด้านขยะ/กากของเสียอุตสาหกรรม

	 -	 มีมำตรกำร/แผนงำน	ในกำรปรับลดกำกของเสีย

	 -	 มีสถำนที่จัดเก็บกำกของเสียชัดเจน	 แยกประเภทกำรจัดเก็บ	 มีภำชนะรองรับที่เหมำะสม	 ไม่มีกำรรั่วไหลของกำกออก

นอกพื้นที่	มีกำรติดฉลำกเพื่อรวบรวมส่งผู้รับก�ำจัด

	 -	 จ้ำงหน่วยงำนที่ได้รับอนุญำตในกำรประกอบกิจกำรก�ำจัดของเสียท�ำกำรก�ำจัดของเสียที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิต	

	 -	 มีใบก�ำกับกำรขนส่งและปฎิบัติตำมระบบกำรขนส่งของเสียอันตรำย	 โดยจัดส่งรำยงำนให้แก่กำรนิคมอุตสำหกรรมและ

กรมโรงงำนอุตสำหกรรม

	 -	 มีกำรตรวจประเมินสถำนที่รับก�ำจัดของเสียตั้งแต่ก่อนใช้บริกำรและสุ่มตรวจประเมินซ�้ำทุกปี

	 -	 มอบหมำยให้หน่วยงำนของรัฐที่มีหนำ้ที่ควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท�ำกำรตรวจสอบอย่ำงสม�่ำเสมอ	

	 -	 มีแผนงำนในกำรปรับลดกำกของเสีย

 u ผลการด�าเนินงาน : ในปี	2560	ที่ผ่ำนมำ	บริษัทฯไม่มีข้อพิพำททำงกฎหมำยในเรื่องกำรจัดกำรด้ำนขยะหรือกำกของเสีย

แต่อย่ำงใด	และกำรปรับลดกำกของเสียสำมำรถด�ำเนินกำรได้ตำมแผนที่ก�ำหนดไว้

	 ในส่วนของกำรปฏิบัติตำมนโยบำยอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ	 บริษัทฯส่งเสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ

โดยได้ด�ำเนินกำรดังนี้

ทรัพยากรน�้า

	 -	 น�ำข้อมูลมำวิเครำะห์และจัดท�ำแผนกำรปรับลดกำรใช้น�้ำ

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

พลังงาน

	 -	 ตดิตัง้ระบบประหยดัพลงังำนเพือ่ลดปรมิำณกำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำในกระบวนกำรผลติซ่ึงเป็นสำเหตหุนึง่ของกำรเกดิภำวะ

โลกร้อน	

	 -	 ลงทุนในโครงกำรผลิตกระแสไฟฟำ้จำกพลังงำนธรรมชำติ	 เช่น	ติดตั้งกังหันลมในกำรผลิตกระแสไฟฟำ้	และติดตั้งแผง

โซลำ่เซลเพื่อผลิตกระแสไฟฟำ้ใช้ในโรงงำน	

	 นอกจำกนี	้บรษัิทฯจดัให้มีพืน้ท่ีสเีขียวบรเิวณรอบโรงงำนและปรบัปรงุภมิูทัศน์เพือ่บรรเทำผลกระทบจำกมลภำวะท่ีเกดิจำก

กระบวนกำรผลิตของบริษัทฯที่อำจมีผลต่อพนักงำนและชุมชนใกล้เคียง

	 ท้ังนี้	 เพ่ือให้กำรดูแลสภำพแวดล้อมและควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนเป็นไปอย่ำงมีระบบและมีกำรติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง	

บริษัทฯได้น�ำระบบมำตรฐำนคุณภำพด้ำนสิ่งแวดล้อม	ISO	14001	 มำตรฐำนระบบด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย	OHSAS	

18001	 และมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรด้ำนพลังงำน	ISO	50001	มำใช้ในโรงงำน	 และจัดให้มีกำรฝึกอบรมพนักงำนในเรื่องสิ่ง

แวดล้อมอย่ำงต่อเนื่องท้ังกำรจัดหลักสูตรกำรอบรมภำยในบริษัท	 และส่งพนักงำนเข้ำอบรมในหลักสูตรท่ีจัดโดยสถำบันและผู้

เชี่ยวชำญภำยนอก

การดูแลพนักงานและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
	 บุคลำกรถือเป็นทรัพยำกรที่ส�ำคัญที่สุดในกำรขับเคลื่อนงำนให้บรรลุเป้ำหมำย	บริษัทฯจึงให้ควำมใส่ใจในกำรดูแลพนักงำน	

มีกำรปฏิบัติด้ำนแรงงำนและสิทธิมนุษยชนตำมกฎหมำยและหลักเกณฑ์ต่ำงๆขององค์กร	 และเป็นไปตำมหลักสำกลด้ำนสิทธิ

มนุษยชน	ดูแลพนักงำนให้มีคุณภำพชีวิตในกำรท�ำงำนที่ดี	ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน	และสร้ำงควำมผูกพันกับองค์กร
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	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยก�ำหนดค่ำตอบแทนท่ีเป็นธรรมด้วยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน	 ส�ำรวจและติดตำมควำมเคลื่อนไหว

ของอัตรำค่ำตอบแทนขององค์กรต่ำงๆ	ที่ใกล้เคยีงกนัอย่ำงสม�ำ่เสมอ	เพือ่น�ำมำเปรยีบเทียบและจดัท�ำโครงสร้ำงเงนิเดอืนท่ีแข่งขัน

ได้และจูงใจพนักงำน	

	 บรษัิทฯ	ปฏบัิตต่ิอแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม	เคำรพสทิธข้ัินพ้ืนฐำนในกำรท�ำงำนตำมหลกัสทิธมินษุยชน	ให้ควำมคุม้ครองทำง

สังคม	ไม่มีกำรจ้ำงแรงงำนเด็ก	ดูแลสภำพกำรท�ำงำนของพนักงำนในโรงงำนให้ปลอดภัยจำกกำรปฏิบัติงำน	

นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

	 บริษัทฯ	มีนโยบำยสนับสนุนให้พนักงำนปฏิบัติงำนในสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัย	และมีสุขอนำมัยที่ด	ีบริษัทฯจึงมุ่งเน้นกำร

ป้องกนัอุบัตเิหตแุละกำรจดักำรเพือ่ลดผลกระทบจำกสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน	ดแูลสถำนท่ีท�ำงำนให้ถกูสขุลกัษณะและมีควำม

ปลอดภัยอยู่เสมอ	เสริมสร้ำงให้พนักงำนมีจิตส�ำนึกด้ำนควำมปลอดภัย	มีกำรให้ควำมรู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมและฝึกซ้อมกำรปฏิบัติ

งำนตำมแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือกับเหตุกำรณ์ไม่คำดฝัน	รวมถึงส่งเสริมให้พนักงำนมีสุขภำพอนำมัยที่ด	ี

ความปลอดภัยของสภาพพื้นที่ท�างานและการป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

	 บริษัทฯ	ได้ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมปลอดภัยของสถำนที่ท�ำงำน	ดังนี้

	 1.		 สภำวะแวดล้อมในกำรท�ำงำนด้ำนคุณภำพอำกำศ	แสง	เสียง	และควำมร้อน

	 	 -		ตรวจวัดควำมเข้มข้นของแสงสว่ำงในสถำนประกอบกำร	ท้ังในส่วนของงำนด้ำนเอกสำร	และงำนตรวจสอบเครือ่งจกัร

	 	 -	 ตรวจวัดควำมร้อนในสถำนประกอบกำร

	 	 -	 ลดผลกระทบทำงเสียง	โดยใช้วิธีกำรลดเสียงที่แหล่งก�ำเนิดเสียงด้วยกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์	และในกรณี 

	 	 	 ที่ไม่สำมำรถลดเสียงที่แหล่งก�ำเนิดได้อันเนื่องมำจำกลักษณะเฉพำะของผลิตภัณฑ์	บริษัทฯ	ได้จัดท�ำห้องควบคุม 

	 	 	 เสียงไม่ให้ดังจำกกระบวนกำรผลิต	โดยได้ด�ำเนินโครงกำรมำตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2555

	 	 -	 จัดหำอุปกรณ์เสริมที่ช่วยให้พนักงำนท�ำงำนได้โดยปรำศจำกภัยจำกมลภำวะ	ทั้งทำงเสียงและทำงอำกำศ

	 2.	 กำรจัดกำรสภำพพื้นที่ท�ำงำน

	 	 -	 มีป้ำยสัญลักษณ์หรือป้ำยเตือนอันตรำยในจุดที่จ�ำเป็น	และตรวจสอบป้ำยให้อยู่ในสภำพดี	มองเห็นได้ชัดเจน

	 	 -	 ดูแลพื้นที่ปฏิบัติงำนให้เป็นระเบียบ	ไม่มีครำบสกปรกหรือครำบน�้ำมัน	หรือสำรเคมีหกล้น

	 	 -	 จัดเก็บอุปกรณ์	วัตถุดิบ	ผลิตภัณฑ์	และสำรเคมี	ให้เป็นระเบียบ	มีปำ้ยบอกสถำนะให้ชัดเจน	โดยพนักงำนสำมำรถ 

	 	 	 ดูข้อมูลควำมปลอดภัยเพิ่มเติมได้ในพื้นที่ที่มีกำรใช้งำน

	 	 -	 จัดท�ำทำงเดินขึ้นพร้อมรำวบันไดกรณีปฏิบัติงำนในพื้นที่สูง

	 	 -	 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล	และดูแลอุปกรณ์ให้อยู่ในสภำพดี

	 นอกจำกนี้	บริษัทฯ	ส่งเสริมให้พนักงำนทุกคนมีจิตส�ำนึกด้ำนควำมปลอดภัยด้วยกำรให้ควำมรู้และกำรฝึกอบรม	ส่งเสริมให้

พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์และประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุกำรณ์ท่ีไม่คำดคิดจำกกำร

ท�ำงำน	มกีำรจดบันทึกอุบัตเิหตแุละสอบสวนหำสำเหต	ุเพือ่จดัท�ำแผนป้องกนัอบัุตเิหตจุำกกำรปฏบัิตงิำน	จดัท�ำโครงกำรกจิกรรม	

5	 ส.	 โครงกำรสัปดำห์ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน	 โครงกำรฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภัย	 จัดให้มีกำรฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและ

แผนอพยพท้ังในส่วนของบริษัทฯ	 และเข้ำร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินกับส�ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด	 และชุมชนใกล้เคียง

อย่ำงต่อเนื่อง

อัตราการหยุดงานจากอุบัติเหตุ

	 ตำมที่บริษัทฯ	มีกำรรณรงค์เรื่องควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนมำโดยตลอด	ท�ำให้สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุลดลงอย่ำงต่อเนื่อง	

โดยในรอบปี	2560	ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงำน
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ประเภท จ�านวนสถิติปี 2560 (ครั้ง)

อุบัติกำรณ์/NEAR	MISS 9

อุบัติเหตุขั้นหยุดงำน 0

การดูแลสุขอนามัย

	 บริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญกับกำรดูแลสุขภำพอนำมัยของพนักงำนจึงได้มีแผนงำนและโครงกำรรณรงค์ส่งเสริมด้ำนสุขภำพ

ของพนักงำนและกำรป้องกันเกี่ยวกับโรคร้ำยแรงต่ำงๆ	รวมถึงจัดกิจกรรมโรงงำนสีขำวเพื่อรณรงค์ป้องกันยำเสพติด	ดังนี้

	 -	 จัดให้มีกำรฉีดวัคซีนให้แก่พนักงำนเป็นประจ�ำทุกป	ี

	 -	 มีกำรตรวจสุขภำพพนักงำนอย่ำงน้อยปีละ	1	ครั้ง	ทั้งกำรตรวจสุขภำพทั่วไป	และกำรตรวจสุขภำพตำมลักษณะงำน	

	 -	 มีกำรตรวจคัดกรองยำเสพติด	

	 -	 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬำภำยในและกีฬำสำนสัมพันธ์

 u ผลการด�าเนนิงาน : ในปี	2560	ผลจำกกำรวนิจิฉัยโดยแพทย์อำชีวเวชศำสตร์ไม่พบกำรเจบ็ป่วยจำกกำรท�ำงำนแต่อย่ำงใด

การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

	 บริษัทฯ	มีนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนพนักงำนที่เป็นธรรม	พร้อมทั้งจัดสวัสดิกำรต่ำงๆตำมที่กฎหมำยก�ำหนด	และนอก

เหนือจำกที่กฎหมำยก�ำหนด

	 บริษัทฯ	มีนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและผลประโยชน์พนักงำนที่สอดคล้องกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	ทั้งในระยะ

สั้นและระยะยำว	ในระยะสั้นสอดคล้องกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	แต่ละปีและใกล้เคียงกับบริษัทฯในอุตสำหกรรมเดียวกัน	

โดยมกีำรส�ำรวจกำรจ่ำยค่ำจ้ำงรวมท้ังน�ำดชันรีำคำผูบ้รโิภคมำพจิำรณำ	ในระยะยำวมีกำรวดัผลกำรปฎบัิตงิำนและศกัยภำพของ

พนักงำนอย่ำงยุติธรรม	 ไม่เลือกปฎิบัติ	 โดยบริษัทจะจ่ำยผลตอบแทนให้พนักงำนตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ	 รวมทั้งจัดให้มีกำร

เตบิโตตำมสำยอำชพี	และให้สิทธิด้ำนต่ำงๆเกีย่วกบักำรจ้ำงงำน	เช่น	กำรอนญุำตให้ลำงำน	กำรมีช่องทำงสือ่สำรระหว่ำงพนกังำน

และผู้บริหำร	เพื่อรับฟังปัญหำและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงกัน

	 บริษัทฯ	จัดสวัสดิกำรเพื่อให้พนักงำนมีพื้นฐำนกำรด�ำรงชีวิตที่ดี	ส่งเสริมสุขภำพทั้งกำยและใจ	ดังนี้

 è จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงำนมีเงินทุนในกำรด�ำรงชีพหลังออกจำกงำน

 è จัดท�ำประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุให้แก่พนักงำน

 è จัดชุดเครื่องแบบพนักงำนให้	2	ชุดต่อปี

 è จัดรถรับส่งเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงมำปฏิบัติงำน

 è จัดที่พักหรือเงินช่วยเหลือค่ำเช่ำบ้ำนส�ำหรับพนักงำน

 è จัดอำหำรรำคำประหยัดและควบคุมสุขอนำมัยที่เหมำะสมให้แก่พนักงำน

 è จัดเงินช่วยเหลือค่ำพำหนะในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนนอกพื้นที่ทั้งในและต่ำงประเทศ

 è จัดเงินช่วยเหลือส�ำหรับพนักงำนที่ปฏิบัติงำนกะ

 è จัดสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลส�ำหรับพนักงำนและครอบครัว

 è จัดสวัสดิกำรค่ำเล่ำเรียนบุตรพนักงำน

 è จัดกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่

 è จัดกิจกรรมท�ำบุญโรงงำน
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การพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน

	 ในส่วนของกำรพัฒนำพนักงำน	 บริษัทฯให้ควำมส�ำคัญทำงด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพ	 ควำมรู้	 ควำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง	

โดยพนักงำนทุกระดับต้องได้รับกำรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้	ควำมเขำ้ใจ	และทักษะ	อยำ่งสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง

	 ในป	ี2560	บริษัทฯ	ได้จัดรูปแบบกำรพัฒนำบุคลำกรที่หลำกหลำยแนวทำงและวิธีกำรต่ำงๆ	ดังนี้

แนวทาง วิธีการ ผลงานปี 2560

On	the	Job	Training หวัหน้ำงำนสอนให้พนกังำนมีควำมรูแ้ละทักษะท่ี

จ�ำเป็นของต�ำแหน่งงำนต่ำงๆ	 เพือ่ให้พนกังำน

สำมำรถปฏบัิตงิำนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ	 รวม

ถึงมีกำรทบทวนควำมรู ้ภำยในองค์กรอย่ำง

สม�ำ่เสมอ

พนกังำนเข้ำใหม่และพนกังำนท่ีโอนย้ำยหน่วยงำน

กำรอบรมภำยในบริษัท

(In-house	Classroom	

Training)

หลักสูตร

1.	 กำรตรวจติดตำมภำยในด้ำนสิ่งแวดล้อม												 

	 ISO	14001:2015

2.	 ทบทวนผู้ควบคุม/ผู ้บังคับ/ผู ้ให้สัญญำณ 

	 แก่ผู้บังคับปั้นจั่น

3.	 ผู้ควบคุม/ผู้บังคับ/ผู้ให้สัญญำณแก่ผู้บังคับ 

	 ปั้นจั่น

4.	 กำรดับเพลิงขั้นต้น

5.	 ทบทวนหน้ำท่ีทีมตอบโต้ภำวะฉุกเฉินและ 

	 สงัเกตกำรณ์พร้อมร่วมสถำนกำรณ์จ�ำลอง

จ�ำนวน	10	หลักสูตร

136	รำย	จำก	181	รำย	คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	75.13	

คดิเป็นช่ัวโมงอบรมคนละ	16.20	ช่ัวโมง/คน/ปี	โดย

ท้ังนีต้้องมีช่ัวโมงอบรมต่อเนือ่งอย่ำงน้อย	6	 ชม/ 

คน/ปี	และมกีำรฝึกอบรมฝีมอืแรงงำนในสดัส่วนไม่

น้อยกว่ำร้อยละ	50	 ของจ�ำนวนลูกจ้ำงท้ังหมด	

ตำมพระรำชบัญญัตส่ิงเสรมิกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน	 

พ.ศ.	2545

กำรอบรมภำยนอกบรษัิท ส่งเสริมให้พนักงำนเข้ำอบรมในหลักสูตรท่ีจัด

โดยสถำบันและผู้เชี่ยวชำญภำยนอก

จ�ำนวน	31	หลักสูตร

35	รำย

กำรน�ำเสนอผลงำน

(Goal	Program	 

Presentation)

น�ำเสนอผลงำนของแต่ละสำยงำน 2	ครั้ง/ปี

วันที่	20	-	22	กรกฎำคม	2560

จ�ำนวนพนักงำนที่เขำ้ร่วม	62	รำย

วันที่	14	ธันวำคม	2560

จ�ำนวนพนักงำนที่เขำ้ร่วม	74	รำย

	 นอกจำกนี้	 บริษัทฯ	 เปิดโอกำสให้พนักงำนได้มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น	 เสนอแนะ	 หรือข้อร้องเรียนใดๆ	 โดย

บริษัทฯได้จดัให้มีกลไกกำรจดักำรข้อร้องทุกข์ของพนกังำนอย่ำงมีระบบเพือ่รบัเรือ่งร้องเรยีนอย่ำงยุตธิรรม	มกีำรรกัษำควำมลบั	

และเคำรพหลักสิทธิมนุษยชนโดยมุ่งเน้นกำรท�ำควำมเขำ้ใจระหว่ำงพนักงำนกับพนักงำน	และพนักงำนกับองค์กร	มีกำรตั้งคณะ

กรรมกำรตรวจสอบและวินิจฉัยเป็นรำยกรณี	ทั้งนี้	พนักงำนสำมำรถร้องเรียนมำยังผู้บังคับบัญชำโดยตรง	หรือผ่ำนช่องทำงรับ

ควำมคิดเห็นที่บริษัทฯจัดไว้ในสถำนประกอบกำร

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
	 บริษัทฯ	ตระหนักดีวำ่กำรด�ำเนินธุรกิจให้ยั่งยืนได้ต้องมีกำรติดตำมและคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี่ใหม่ๆ	อย่ำงต่อเนื่อง	

บริษัทฯจึงสนับสนุนให้พนักงำนและผู้บริหำรเข้ำร่วมฝึกอบรมและเข้ำร่วมศึกษำดูงำนแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลย่ีท่ีเกี่ยวข้อง

กับกำรผลิต	กำรประหยัดพลังงำน	และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์	ทั้งในและต่ำงประเทศ	เพื่อให้บุคลำกรของบริษัทฯ	มีควำมรู้เทำ่ทัน
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และตอบสนองควำมท้ำทำยที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตได้	อีกทั้งสนับสนุนให้พนักงำน	ผู้บริหำร	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมใน

กำรวิจัยและคิดค้นเกี่ยวกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิต	และศึกษำคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อย่ำงลึกซึ้ง	เพื่อต่อยอดควำมรู้ที่มี

อยู่เดิม	พร้อมทั้งเผยแพร่ควำมรู้ที่คิดค้นได้จำกงำนวิจัยให้แก่สถำนศึกษำที่มีควำมต้องกำร	

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
	 ในส่วนของกำรมีส่วนร่วมพัฒนำชุมชน	บรษัิทฯ	ได้จดัสรรงบประมำณในกำรสนบัสนนุกจิกรรมของชุมชนอย่ำงต่อเนือ่ง	โดย

ในปี	2560	บริษัทฯ	ได้ให้ควำมร่วมมือและกำรสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ	ดังต่อไปนี้

	 ให้ควำมร่วมมอืในกำรด�ำเนนิโครงกำรต่ำงๆ	ของส�ำนกังำนนคิมอุตสำหกรรมมำบตำพดุ	เช่น	โครงกำรรกัษ์ทะเล	รกัษ์สภุำพ	

ร่วมใจผลิตอุปกรณ์ช่วยพ่นยำโรคหอบหืดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ	บดินทรเทพวรำงกูร	โครงกำร

สนับสนุนพิธีรดน�้ำขอพรผู้สูงอำยุ	โครงกำรบริจำคโลหิต	งำนเปิดบำ้นต้อนรับชุมชน	เป็นต้น

	 กำรเข้ำร่วมกจิกรรมสำธำรณประโยชน์	เช่น	ปลกูดำวเรอืงกบัชมุชนหนองแฟบ	มอบทุนสร้ำงสนำมบำส	พลตูำหลวง	สนบัสนนุ

งบโต๊ะ-เกำ้อี้โรงเรียนวัดชำกลูกหญ้ำ	สนับสนุนลวดเหล็กเพื่อน�ำไปสร้ำงโครงสร้ำง	ณ	ชุมชนมำบตำพุด

	 สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้แก่	 โรงเรียนวัดประชุมมิตรบ�ำรุง	99	 สถำนีต�ำรวจห้วยโป่ง	 โรงเรียนบ้ำนมำบตำพุด	 โรงเรียน

บำ้นคลองขนุน	 โรงเรียนบ้ำนคลองบำงไผ่	 ชุมชนตลำดมำบตำพุด	 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง	 ส�ำนักงำนเคหะชุมชนมำบตำพุด	 และ

ส�ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด	

	 สนับสนุนกิจกรรมสำธำรณะกุศล	ได้แก	่สนับสนุนงำนแข่งขันฟุตบอลมำบชลูดครั้งที่	31	สนับสนุนกิจกรรมเปตองชำกกลำง

โอเพ่นครั้งที	่2	 สนับสนุนงำนกำชำดจังหวัดระยอง	 สนับสนุนกิจกรรมวันผู้สูงอำยุชุมชนตลำดมำบตำพุด	 บริจำคอุทกภัยอีสำน	

สนับสนุนงำนวันแม่	สนับสนุนกิจกรรมวันลอยกระทง	ร่วมท�ำบุญผ้ำป่ำสำมัคคีกับหน่วยงำนต่ำงๆ	และร่วมเป็นเจำ้ภำพทอดกฐิน

วัดต่ำงๆ	

	 สนบัสนนุสนิค้ำชมุชน	ได้แก่	ผลไม้ท้องถิน่	ชดุของฝำกจำกผลติภณัฑ์ชุมชน	ชุดอำหำรว่ำงท่ีท�ำจำกผลติภณัฑ์ชุมชุน	เป็นต้น

	 นอกจำกกำรสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ	 ในชุมชนแล้ว	 บริษัทฯยังได้สนับสนุนให้เกิดกำรจ้ำงงำนในชุมชนเพิ่มข้ึนด้วยกำรใช้

บริกำรรถบรรทุกสินค้ำของผู้ประกอบกำรในจังหวัดระยอง	 รับบุคลำกรในพื้นท่ีเข้ำท�ำงำนกับบริษัทฯ	 รวมทั้งให้ควำมร่วมมือใน

กำรรับนักศึกษำจำกสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ	ทั้งในและต่ำงพื้นที่เข้ำฝึกงำนและดูงำนอยำ่งต่อเนื่องทุกปี
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

	 บริษัทฯ	ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงเพื่อป้องกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นกับ

บริษัท	 โดยบริษัทฯจะท�ำกำรประเมินสถำนกำรณ์เพื่อก�ำหนดเป้ำหมำยและแผนกำรด�ำเนินงำนไว้อยำ่งชัดเจนและวัดผลได้	 และ

มกีำรทบทวนแผนกำรด�ำเนนิงำนหำกสถำนกำรณ์เปลีย่นแปลงไป	มกีำรประเมินควำมเสีย่งและวเิครำะห์ผลกระทบของควำมเสีย่ง

เพื่อก�ำหนดมำตรกำรลดควำมเสี่ยง	และเพื่อเป็นกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร	บริษัทฯ	มีกำรก�ำหนดอ�ำนำจอนุมัติ

ของฝ่ำยบริหำรไว้อย่ำงชดัเจนและเป็นลำยลกัษณ์อักษร	มีกำรจดัโครงสร้ำงองค์กรท่ีช่วยให้ฝ่ำยบรหิำรสำมำรถด�ำเนนิงำนได้อย่ำง

มีประสิทธิภำพ	และมีกำรแบ่งแยกหนำ้ที่ควำมรับผิดชอบงำนด้ำนต่ำงๆ	เพื่อเป็นกำรตรวจสอบซึ่งกันและกัน	ในด้ำนกำรรำยงำน

และกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน	 บริษัทฯ	 มีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและระบบข้อมูลอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้เพียงพอแก่กำร

ตัดสินใจ	และมีกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนเปรียบเทียบกับแผนงำนหรือเปำ้หมำยที่ก�ำหนดเป็นประจ�ำทุกเดือน

การควบคุมภายใน
	 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่	2/2561	 เมื่อวันที่	22	กุมภำพันธ์	2561	 โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุม

ด้วย	คณะกรรมกำรได้ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในโดยใช้แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในซึ่งรวมถึง

กำรบรหิำรจัดกำรควำมเสีย่งตำมแนวทำงท่ีก�ำหนดโดยส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ซ่ึงจดัท�ำข้ึน

ตำมแนวคิดของ	COSO	 ซึ่งจำกรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบสรุปได้ว่ำ	 จำกกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของ

บริษัทในดำ้นต่ำงๆ	5	ส่วน	คือ	กำรควบคุมภำยในองค์กร	กำรประเมินควำมเสี่ยง	กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน	ระบบสำรสนเทศ

และกำรสื่อสำรข้อมูล	และระบบกำรติดตำม	คณะกรรมกำรเห็นว่ำบริษัทฯมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมกับ

สถำนกำรณ์ปัจจุบัน	ในกำรที่จะติดตำม	ควบคุม	ดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	รวมถึงกำรป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจำกกำร

ที่ผู้บริหำรน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอ�ำนำจ

การตรวจสอบภายใน
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำท่ีสอบทำนให้บรษัิทมีระบบกำรควบคมุภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสมและ

มีประสิทธิผล	ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครั้งที่	1/2560	เมื่อวันที่	16	กุมภำพันธ์	2560	คณะกรรมกำรตรวจสอบได้

แต่งตั้งบริษัท	ส�ำนักงำน	เอเอ็มที	ออดิท	โซลูชั่น	จ�ำกัด	ให้ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ	ซึ่งบริษัท	ส�ำนักงำน	เอ

เอ็มที	 ออดิท	 โซลูชั่น	 จ�ำกัด	 ได้มอบหมำยให้นำยสมชำย	 อินทรพิทักษ์	 เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรปฎิบัติหน้ำที่ผู้ตรวจสอบ

ภำยในของบริษัท

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำคณุสมบัตขิองบรษัิท	ส�ำนกังำน	เอเอม็ที	ออดทิ	โซลูช่ัน	จ�ำกดั	และนำยสมชำย	อนิทรพทัิกษ์	

แล้วเห็นว่ำมคีวำมเหมำะสมเพยีงพอกับกำรปฎบัิตหิน้ำทีด่งักล่ำว	 เนือ่งจำกมคีวำมเป็นอิสระและมปีระสบกำรณ์ในกำรปฎบัิตงิำน

ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน	รวมถงึเคยเข้ำรบักำรอบรมในหลกัสตูรท่ีเกีย่วข้องกบักำรปฎบัิตงิำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน

	 ทั้งนี	้กำรพิจำรณำอนุมัติ	แต่งตั้ง	ถอดถอน	โยกย้ำยผู้ปฎิบัติหนำ้ที่ตรวจสอบภำยในของบริษัทฯจะต้องผ่ำนกำรอนุมัติหรือ

ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ	

	 (รำยละเอยีดคณุสมบัตขิองผูด้�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในปรำกฏในหัวข้อ“รำยละเอียดเกีย่วกบักรรมกำร	ผูบ้รหิำร	

เลขำนุกำรของบริษัท	และหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน”)

การบริหารจัดการความเสี่ยง
	 คณะกรรมกำรบรษัิทฯตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งและมีหน้ำท่ีรบัผดิชอบโดยตรงในกำรบรหิำร

ควำมเสีย่งขององค์กร	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่สนบัสนนุกำรปฏบัิตงิำนของฝ่ำยจดักำรของบรษัิทฯให้ด�ำเนนิไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ

และบรรลุเปำ้หมำย	โดยแบ่งประเภทควำมเสี่ยงออกเป็น	2	ประเภท	ดังนี้

	 	 1.	 ควำมเสี่ยงจำกกำรด�ำเนินงำน	(Operation	Risk)

	 	 2.	 ควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน	(Financial	Risk)

	 บริษัทฯ	ได้อธิบำยและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญไว้ในรำยงำนประจ�ำปีและแบบ	56-1	พร้อมทั้งมอบหมำย

ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรับผิดชอบสอบทำนและรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
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รายการระหว่างกัน

	 บริษัทหรือบุคคลที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่มีกำรท�ำรำยกำรระหวำ่งกันมีดังนี้:-

บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน ลักษณะความสัมพันธ์ รายชื่อกรรมการร่วมกัน

บริษัท	ทักษิณคอนกรีต	

จ�ำกัด(มหำชน)

เป็นผู้ถือหุ้นใน	บมจ.ไทยไวร์โพรดัคท์	 

ในสัดส่วนร้อยละ	10	 

(ไม่มีอิทธิพลในกำรบริหำร)

ไม่มีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท	ไทยลำวลิกไนท	์จ�ำกัด มีผู้ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน นำยฉัตรชัย	ศิริวัฒนำ

นำยเอกมินทร์	งำนทวี

นำยธงชัย	ณ	นคร

บริษัท	เซ็นจูรี่	อิเลคโทรนิคส์	 

แอนด์	ซิสเต็มส์	จ�ำกัด

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ปัจุบันบริษัท	เซ็นจูรี่	อิเลคโทรนิคส์	

แอนด์	ซิสเต็มส	์จ�ำกัด	มีสถำนะล้มละลำย

	 ทั้งนี	้รำยกำรระหว่ำงบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในป	ี2560	ประกอบด้วย

ชื่อ ลักษณะ
รายการ

มูลค่า 
(ล้านบาท) ความจ�าเป็นและสมเหตุสมผล

บมจ.ทักษิณคอนกรีต	 ขำยสินค้ำ 94.66 บมจ.	 ทักษิณคอนกรีต	 เป็นบริษัทผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์

คอนกรตีอดัแรงชนดิต่ำงๆ	ซ่ึงต้องใช้ลวดเหลก็แรงดงึสงูเป็นวตัถดุบิ

ส�ำคัญ	 ซึ่งบริษัทท่ีท�ำธุรกิจประเภทนี้เป็นกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 

ท่ีส�ำคัญของบริษัทฯ	 กำรท่ีบริษัทฯมีกำรขำยสินค้ำให้แก่	 บมจ.

ทักษิณคอนกรีต	โดยคิดรำคำซื้อขำยตำมรำคำที่ใกล้เคียงกับรำคำ

ที่คิดกับบุคคลภำยนอกและเป็นไปตำมรำคำตลำดจึงเป็นไปตำม

ควำมจ�ำเป็นและสมเหตสุมผล	เนือ่งจำกท�ำให้บรษัิทฯ	สำมำรถเพิม่

ยอดขำย	ซึ่งส่งผลดีต่อควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรของบริษัทฯ

บจก.ไทยลำวลิกไนท	์ เงินให้กู้ 380.79 เป็นเงนิให้กูส้�ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำซ่ึงคงค้ำงมำจำกอดตี	ปัจจบัุน

ไม่มีกำรให้กู้ยืมระหว่ำงกัน

บจก.เซ็นจูรี	่อิเลคโทร

นิคส์	แอนด์	ซิสเต็มส์	

เงินให้กู้ - ณ	 วันท่ี	31	 ธันวำคม	2560	 ไม่มียอดคงเหลือเนื่องจำกลูกหนี ้

ล้มละลำยและมีกำรแบ่งทรัพย์สินเพื่อจ่ำยให้แก่เจ้ำหนี้เม่ือวันท่ี	 

30	พฤศจิกำยน	2560	บริษัทฯจึงตัดหนี้สูญทั้งจ�ำนวนส�ำหรับเงิน

ต้นและดอกเบี้ยที่ไม่ได้รับกำรช�ำระ
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นโยบายการก�าหนดราคาระหว่างกัน

	 บริษัทฯขำยสินค้ำให้กับ	บริษัท		ทักษิณคอนกรีต	จ�ำกัด	(มหำชน)	โดยคิดรำคำขำยตำมรำคำตลำดและมีเงื่อนไขกำรช�ำระ

เงิน	90	วัน	ซึ่งเงื่อนไขดังกลำ่วเป็นเงื่อนไขที่เป็นปกติ		เช่นเดียวกับที่ขำยให้กับกิจกำรอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		

นโยบายและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

	 บริษัทฯ	มนีโยบำยว่ำกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีส�ำคญัต้องได้รบักำรพจิำรณำและอนมุตัจิำกคณะกรรมกำร	และต้องด�ำเนนิ

กำรตำมหลักเกณฑ์ของประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรท�ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันและประกำศคณะ

กรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เรื่อง	 กำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรท่ีเกี่ยว

โยงกันอย่ำงเคร่งครัด

	 ท้ังนี	้กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษัิทฯในอนำคตจะเป็นรำยกำรท่ีด�ำเนนิกำรทำงธรุกจิตำมปกตทิำงกำรค้ำ	โดยบรษัิทฯ	

ยงัคงมนีโยบำยด�ำเนนิกำรค้ำตำมปกตกิบั	บรษัิท	ทกัษิณคอนกรตี	จ�ำกดั	(มหำชน)	ซ่ึงเป็นลกูค้ำรำยใหญ่รำยหนึง่ของบรษัิทอย่ำง

ต่อเนื่อง	 โดยบริษัทจะคิดรำคำซ้ือ/ขำยสินค้ำตำมรำคำตลำดหรือรำคำท่ีใกล้เคียงกับรำคำท่ีคิดกับบุคคลภำยนอก	 ส่วนรำยกำร

ระหว่ำงกันอื่นๆ	บริษัทฯ	ไม่มีนโยบำยที่จะให้กู้หรือท�ำรำยกำรระหว่ำงกันอื่นๆที่ไม่ใช่รำยกำรที่ด�ำเนินกำรทำงธุรกิจตำมปกติ	
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ข้อมูลทางการเงินท่ีสำาคัญ

2560 2559 2558

ผลการด�าเนินงาน(ล้านบาท)

รำยได้จำกกำรขำย 1,865.17 1,503.88 1,696.04

รำยได้รวม 1,884.78 1,523.10 1,723.64

ก�ำไรขั้นต้น 208.18 202.42 179.81

ก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 80.57 69.01 60.28

ค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได้ -0- 36.09 -0-

ก�ำไรสุทธิ 80.57 32.92 60.28

ฐานะการเงิน(ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม 1,973.04 1,692.69 1,644.65

หนี้สินรวม 366.81 149.72 107.88

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,606.23 1,542.97 1,536.77

อัตราส่วนทางการเงิน

จ�ำนวนหุ้นที่ออก	(ลำ้นหุ้น) 270 270 27

มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหุ้น	(บำท) 1 1 10

มูลคำ่ตำมบัญชีต่อหุ้น	(บำท) 5.95 5.71 56.92

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น	(บำท) 0.30 0.12 2.23

อัตรำก�ำไรขั้นต้น	(%) 11.16 13.46 10.60

อัตรำก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้	(%) 4.32 4.59 3.55

อัตรำก�ำไรสุทธิต่อรำยได้รวม	(%) 4.27 2.16 3.50

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%) 5.12 2.14 3.96

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์	(%) 4.40 1.97 3.68

อัตรำส่วนสภำพคล่อง	(เท่ำ) 3.42 9.15 16.11

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เทำ่) 0.23 0.10 0.07
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หนี้สิน
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อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

สรุปฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

หน่วย	:	พันบำท

รำยกำร 2560 2559 2558

ฐานะการเงิน

	 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 92,042.75 47,986.76 190,268.53

	 เงินลงทุนชั่วครำว -0- 40,000.00 -0-

	 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 314,397.12 243,304.80 332,310.50

	 สินคำ้คงเหลือ-สุทธิ 676,042.93 508,320.68 396,819.14

	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,102,687.41 855,108.76 919,742.74

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

	 อำคำรและอุปกรณ์-สุทธิ 270,152.22 250,678.32 121,650.78

	 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 870,350.21 837,579.22 724,909.92

 รวมสินทรัพย์ 1,973,037.62 1,692,687.98 1,644,652.66

	 ทรัสต์รีซีทส์ 219,285.96 -0- -0-

	 เจำ้หนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 87,011.69 40,742.09 38,243.66

	 ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย -0- 33,776.85 -0-

	 รวมหนี้สินหมุนเวียน 322,415.84 93,478.66 57,084.48

 รวมหนี้สิน 366,812.49 149,717.86 107,882.24

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

	 ก�ำไรสะสม 965,264.97 900,889.79 897,651.64

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,606,225.13 1,542,970.12 1,536,770.42

ผลการด�าเนินงาน

	 รำยได้จำกกำรขำย 1,865,167.65 1,503,877.36 1,696,038.37

	 รำยได้รวม 1,884,775.49 1,523,096.75 1,723,640.40

	 ต้นทุนขำย 1,656,992.12 1,301,457.14 1,516,229.63

	 ก�ำไรขั้นต้น 208,175.53 202,420.22 179,808.74

	 คำ่ใช้จำ่ย 143,457.08 150,771.56 145,503.78

	 ต้นทุนทำงกำรเงิน	 3,759.28 1,855.44 1,624.77

	 ก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 80,567.02 69,012.61 60,282.22

	 คำ่ใช้จำ่ยภำษีเงินได้ -0- 36,089.42

 ก�าไรสุทธิ 80,567.02 32,923.20 60,282.22

กระแสเงินสด

	 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 55,357.92 54,483.86 226,528.00

	 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน 4,889.91 -167,080.59 -37,782.03

	 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน -16,191.84 -29,685.04 -26,986.40
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อัตราส่วนทางการเงิน

2560 2559 2558

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

	 อัตรำส่วนสภำพคล่อง	(เท่ำ) 3.42 9.15 16.11

	 อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว	(เท่ำ) 1.23 3.49 8.80

	 อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด	(เท่ำ) 0.27 0.72 3.47

	 อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ	(เท่ำ) 5.65 4.49 4.31

	 ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน) 64 80 84

	 อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ	(เท่ำ) 12.79 12.64 13.30

	 ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย	(วัน) 28 29 27

	 อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้	(เท่ำ)	 43.30 62.98 63.27

	 ระยะเวลำช�ำระหนี้	(วัน) 8 6 6

	 CASH	CYCLE	(วัน) 84 103 105

อัตราส่วนความสามารถในการหาก�าไร (PROFITABILITY RATIO)

	 อัตรำก�ำไรขั้นต้น	(%) 11.16 13.46 10.60

	 อัตรำก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้	(%) 4.32 4.59 3.55

	 อัตรำก�ำไรอื่น	(%) - - -

	 อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรท�ำก�ำไร	(%) 68.71 78.95 375.78

	 อัตรำก�ำไรสุทธ	ิ(%) 4.27 2.16 3.50

	 อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	 5.12 2.14 3.96

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

	 อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์	(%) 4.40 1.97 3.68

	 อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร	(%) 39.10 28.49 71.81

	 อัตรำกำรหมุนเวียนของสินทรัพย์	(เท่ำ) 1.03 0.91 1.05

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO) 

	 อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่ำ) 0.23 0.10 0.07

	 อัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระดอกเบี้ย	(เทำ่) 15.73 30.36 140.42

	 อัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระภำระผูกพัน	(เท่ำ)	-	Cash	Basis	 0.97 0.30 3.08

	 อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล	(%) 47.59 49.21 49.24
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ค�าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

 ผลการดำาเนินงาน

	 ปี	2560	กำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนของภำครัฐยังคงมีอย่ำงต่อเนื่อง	อยำ่งไรก็ตำมควำมต้องกำรสินค้ำในประเทศขยำย

ตัวเพียงเล็กน้อย	เนื่องจำกกำรลงทุนภำคเอกชนขยำยตัวในอัตรำต�่ำ	ส่งผลให้ภำวะกำรแข่งขันในตลำดยังคงมีอย่ำงต่อเนื่อง

	 ในป	ี2560	บริษัทฯ	มีรำยได้รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน	1,884.78	ลำ้นบำท	เพิ่มขึ้น	361.68	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	23.75	

เมื่อเปรียบเทียบกับป	ี2559	ก�ำไรสุทธิมีจ�ำนวน	80.57	ลำ้นบำท	เพิ่มขึ้น	47.64	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	144.71	

 รายได้

	 บริษัทฯ	มีรำยได้รวม	1,884.78	ลำ้นบำท	ประกอบด้วยรำยได้จำกกำรขำย	1,865.17	ล้ำนบำท	และรำยได้อื่นจ�ำนวน	19.61	

ลำ้นบำท

	 รำยได้จำกกำรขำย	ในป	ี2560	จ�ำนวน	1,865.17	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้น	361.29	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	24.02	เมื่อเปรียบ

เทียบกับปีก่อน	 เป็นผลมำจำกท้ังปริมำณขำยและรำคำขำยเพิ่มข้ึน	 โดยปริมำณขำยท่ีเพ่ิมข้ึนมำจำกปริมำณขำยท้ังในประเทศ

และส่งออกสูงกว่ำปีก่อน	 ส่วนรำคำขำยเพิ่มข้ึนจำกรำคำวัตถุดิบปรับตัวสูงข้ึน	 ด้ำนสัดส่วนกำรขำย	 มำจำกกำรขำยในประเทศ

ร้อยละ	73.93	และส่งออกร้อยละ	26.07

	 รำยได้อื่น	ประกอบด้วย	รำยได้จำกดอกเบี้ยรับ	เงินปันผลรับ	ก�ำไร(ขำดทุน)จำกอัตรำแลกเปลี่ยน	รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำย

เศษซำกที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิต	และอื่นๆซึ่งมีจ�ำนวนไม่แน่นอน	โดยในปี	2560	มีจ�ำนวน	19.61	ล้ำนบำท	ใกล้เคียงกับปีก่อน	

 ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย

	 ต้นทุนขำย	ในปี	2560	มีจ�ำนวน	1,656.99	ลำ้นบำท	เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน	355.53	ลำ้นบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	27.32	จำก

ทั้งปริมำณขำยและต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น	ทั้งนี	้ต้นทุนขำยของบริษัทฯประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบซึ่งมีอัตรำส่วนประมำณร้อยละ	

70-85	ของต้นทุนกำรผลิตรวมและผันแปรตำมปริมำณขำย	ค่ำเสื่อมรำคำ	ซึ่งเป็นค่ำใช้จ่ำยคงที่	และค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิต	เช่น	

คำ่ไฟฟ้ำ	ค่ำแรงงำน	ค่ำวัสดุสิ้นเปลือง	ค่ำซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษำเครื่องจักร	ซึ่งมีลักษณะกึ่งผันแปร

	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย	ค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำร	ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิ	และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ	มีจ�ำนวนรวม	147.22	ล้ำนบำท	ลดลง	

5.41	ล้ำนบำท	สำเหตหุลกัมำจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งออกลดลงตำมเงือ่นไขกำรส่งออกท่ีในปีนีส่้วนใหญ่เป็น	ex-work	และ	FOB

 ก�าไร

	 ป	ี2560	บริษัทฯ	มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน	80.57	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้น	47.64	ลำ้นบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	144.71	เมื่อเปรียบเทียบ

กับปีก่อน	ซึ่งกำรที่ผลก�ำไรปรับตัวเพิ่มขึ้นมีสำเหตุหลักมำจำก	ปีก่อนมีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้จ�ำนวน	36.09	ล้ำนบำท	ในขณะที่ปี

นี้ไม่มี	ประกอบกับก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนตำมปกติเพิ่มขึ้นตำมยอดขำยที่เพิ่มขึ้น

	 ทั้งนี	้สำเหตุที่ปี	2560	บริษัทฯไม่มีคำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้เนื่องจำกบริษัทฯมีค่ำใช้จำ่ยที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นจำกกำรจ�ำหน่ำย

หนีส้ญูจำกบัญชลีกูหนีเ้งนิให้กูยื้มแก่บรษัิท	เซน็จรูีอิ่เลคโทรนคิส์	แอนด์	ซิสเตม็	จ�ำกดั	ซ่ึงเป็นกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั	ทัง้นี	้เนือ่งจำก

ลูกหนี้ถูกพิพำกษำให้ล้มละลำยและได้มีกำรแบ่งทรัพย์สินให้แก่เจ้ำหนี้ในวันที	่30	พฤศจิกำยน	2560	

 ฐานะการเงิน

	 ณ	สิน้ปี	2560	บรษัิทฯมีสนิทรพัย์รวม	1,973.04	ล้ำนบำท	หนีส้นิรวม	366.81	ล้ำนบำท	ส่วนของผูถ้อืหุ้น	1,606.23	ล้ำนบำท
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 ส่วนประกอบของสินทรัพย์

	 สินทรัพย์รวม	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	จ�ำนวน	1,973.04	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้น	280.35	ลำ้นบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ16.56	

เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

	 สินทรัพย์	ณ	สิ้นปี	2560	เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจ�ำนวน	1,102.69	ล้ำนบำท	และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ�ำนวน	870.35	

ล้ำนบำท	

	 สินทรัพย์หมุนเวียนมีรำยกำรที่ส�ำคัญ	คือ	ลูกหนี้กำรค้ำและสินค้ำคงเหลือ	ลูกหนี้กำรค้ำ	ณ	สิ้นปี	2560	มีจ�ำนวน	303.21	

ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้น	64.83	ล้ำนบำท	หรือร้อยละ	27.20	ตำมยอดขำยที่เพิ่ม	ในขณะที่สินค้ำคงเหลือมีจ�ำนวน	676.04	ล้ำนบำท	

เพิ่มขึ้น	167.72	ล้ำนบำท	หรือร้อยละ	33	จำกรำคำเพิ่มขึ้น	

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 ประกอบด้วย	 อำคำรและอุปกรณ์-สุทธิ	 มีจ�ำนวน	270.15	 ล้ำนบำท	 เพิ่มข้ึน	19.47	 ล้ำนบำท	 

จำกกำรลงทุนใหม่จ�ำนวน	40.72	 ลำ้นบำท	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนในโครงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิตของเครื่องจักร

เดมิและเพ่ิมสำยกำรผลติใหม่ส�ำหรบัลวดเหลก็ตเีกลยีวชนดิ	7	เส้น	ซ่ึงต่อเนือ่งมำจำกปีก่อน	ในขณะท่ีมีกำรตดัค่ำเสือ่มรำคำตำม

อำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์จ�ำนวน	21.25	ล้ำนบำท	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรำยกำรอื่นๆ	ซึ่งได้แก่	สิทธิกำรเชำ่ที่ดิน	เงินลงทุน

ที่มีข้อจ�ำกัดในกำรใช้	อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน	และอื่นๆ	มีจ�ำนวนใกล้เคียงกับปีก่อน

 คุณภาพของสินทรัพย์ 

	 สนิทรพัย์ของบรษัิทฯแสดงรำคำตำมบัญชีท่ีไม่สงูกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รบัหรอืมลูค่ำปัจจบัุนของกระแสเงนิสดสทุธท่ีิคำด

ว่ำจะได้รบัจำกกำรใช้สนิทรพัย์	และหำกมข้ีอบ่งช้ีท่ีแสดงว่ำสินทรพัย์เกดิกำรด้อยค่ำ	บรษัิทฯจะตัง้ส�ำรองและรบัรูก้ำรขำดทุนจำก

กำรด้อยคำ่ทันที	และมีกำรทบทวนอย่ำงสม�่ำเสมอ	

	 บริษัทฯ	มียอดลูกหนี้กำรค้ำก่อนหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน	362.81	ล้ำนบำท	ซึ่งจ�ำนวนดังกล่ำวจ�ำแนกออกเป็น	2	

ส่วน	คือ	ลูกหนี้บุคคลภำยนอกจ�ำนวน	339.95	ล้ำนบำท	และลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	จ�ำนวน	22.86	ล้ำนบำท

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	ลูกหนี้บุคคลภำยนอกมียอดที่เกินก�ำหนดช�ำระ	จ�ำนวน	135.64	ลำ้นบำท	โดยในจ�ำนวนดังกล่ำว

มยีอดลกูหนีค้้ำงช�ำระนำนกว่ำ	12	เดอืน	จ�ำนวน	55.07	ล้ำนบำท	ซ่ึงมีสำเหตมุำจำกลกูหนีด้งักล่ำวได้รบัผลกระทบจำกวกิฤตกิำรณ์

ทำงเศรษฐกิจและกำรเงินตั้งแต่ปี	2540	ท�ำให้ไม่สำมำรถช�ำระหนี้ได้ตำมก�ำหนด	บริษัทฯได้ตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับลูก

หนี้ที่เกินก�ำหนดช�ำระจ�ำนวน	59.60	ล้ำนบำท	ซึ่งบริษัทฯมั่นใจวำ่จะสำมำรถเก็บหนี้จำกลูกหนี้ได้ไม่ต�่ำกวำ่ยอดสุทธิหลังหักค่ำ

เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	

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

	 สินคำ้คงเหลือของบริษัท	 ประกอบด้วย	 สินค้ำส�ำเร็จรูป	 งำนระหวำ่งท�ำ	 วัตถุดิบ	 อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง	ณ	 วันที่	31	

ธันวำคม	2560	มีรำคำทุนรวม	713.17	ล้ำนบำท	บริษัทฯได้ตั้งค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้ำจ�ำนวนทั้งสิ้น	

37.13	ล้ำนบำท	เนื่องจำกสินคำ้ส�ำเร็จรูป	อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองบำงรำยกำรไม่เคลื่อนไหวมำเป็นเวลำนำนจึงมีควำมเสี่ยงที่

จะเกิดกำรด้อยคำ่ได้

 สภาพคล่อง

	 บริษัทฯ	มีอัตรำส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนลดลงจำก	9.15	เท่ำ	ณ	สิ้นป	ี2559	คงเหลือ	3.42	เทำ่	ณ	สิ้น

ป	ี2560	ทั้งนี้เป็นผลมำจำกปี	2560	ควำมต้องกำรเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำกยอดขำยที่เพิ่ม	ประกอบกับมีรำยจ่ำยลงทุนตำม

โครงกำรเพิ่มก�ำลังกำรผลิตซึ่งเป็นโครงกำรต่อเนื่องมำจำกปีก่อน	

	 ในส่วนของกระแสเงินสด	ส�ำหรับปี	2560	บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจ�ำนวน	44.06	ลำ้นบำท	ส่งผลให้เงินสดของ

บริษัทเพิ่มขึ้นจำก	47.99	ล้ำนบำท	มำเป็น	92.04	ลำ้นบำท	กระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงมำจำกกิจกรรมตำ่งๆ	ดังนี้:-
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	 -		กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน	จ�ำนวน	55.36	ลำ้นบำท	ใกล้เคียงกับปีก่อน	โดยแหล่งได้มำที่ส�ำคัญมำ

จำกกำรใช้สินเชื่อทรัสต์รีซีทจำกสถำบันกำรเงิน

	 -	 กระแสเงินสดสุทธิได้มำในกิจกรรมลงทุน	จ�ำนวน	4.89	ล้ำนบำท	เนื่องจำกในระหว่ำงปีมีกำรไถ่ถอนเงินลงทุนชั่วครำว	

ในขณะเดียวกันมีรำยจ่ำยลงทุนซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนปรับปรุงประสิทธิภำพเครื่องจักรและเพิ่มสำยกำรผลิต	

	 -	 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน	จ�ำนวน	16.19	ล้ำนบำท	จำกกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

 แหล่งที่มาของเงินทุน

	 1)	 ควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงเงินทุน

	 	 ณ	วันที	่31	ธันวำคม	2560	บริษัทฯมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เทำ่กับ	0.23	เทำ่	เพิ่มขึ้นจำกสิ้นปีก่อน 

เล็กน้อย	จำกกำรที่ยอดขำยเพิ่มขึ้น	ส่งผลให้ควำมต้องกำรเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น	บริษัทฯจึงมีเจำ้หนี้ทรัสต์รีซีทส์และเจ้ำหนี้

กำรค้ำเพิ่มขึ้น

	 2)	 ส่วนของผู้ถือหุ้น

	 	 ป	ี2560	บริษัทฯมีก�ำไรสุทธิ	80.57	ล้ำนบำท	และมีก�ำไรที่ยังไม่เกิดจำกกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย	

จ�ำนวน	0.74	 ล้ำนบำท	 ในขณะที่มีผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงกำรผลประโยชน์

พนักงำนจ�ำนวน	1.86	ล้ำนบำท	และจำ่ยเงินปันผล	จ�ำนวน	16.19	ลำ้นบำท	ส่งผลให้	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	บริษัทฯมีส่วน

ของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน	1,606.23	ลำ้นบำท	เพิ่มขึ้น	63.26	ล้ำนบำท	

	 3)	 หนี้สิน

	 	 ณ	วันสิ้นป	ี2560	บริษัทฯมีหนี้สินรวม	366.81	ลำ้นบำท	เพิ่มขึ้น	217.09	ล้ำนบำท	จำกเจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีทและเจ้ำหนี้

กำรคำ้เพิ่มขึ้น	ทั้งนี้	หนี้สินที่ส�ำคัญ	ประกอบด้วย	ทรัสต์รีซีท	เจ้ำหนี้กำรค้ำ	ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำนและค่ำใช้

จ่ำยคำ้งจ่ำย

	 4)	 ระยะเวลำครบก�ำหนดของหนี้ระยะสั้นที่มีผลต่อสภำพคล่อง

	 	 หนี้ระยะสั้นของบริษัทฯมีเพียง	ทรัสต์รีซีท	เจ้ำหนี้กำรค้ำ	และค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย	ซึ่งถึงก�ำหนดช�ำระตำม	Cash	cycle	

ของกิจกำร	

 รายจ่ายลงทุน

	 ในปี	2560	บริษัทฯมีรำยจ่ำยลงทุนที่ส�ำคัญคือลงทุนในโครงกำรลงทุนเพื่อทดแทนสินทรัพย์เดิมที่เสื่อมสภำพ	ประกอบด้วย	

กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิตของเครื่องจักรเดิมและลงทุนในสำยกำรผลิตใหม่ส�ำหรับลวดเหล็กตีเกลียวชนิด	7	เส้น	ซึ่งได้

เริ่มด�ำเนินกำรตั้งแต่ป	ี2558	และแล้วเสร็จในปี	2560	

	 ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต

	 ปัจจัยที่อำจส่งผลให้กำรด�ำเนินงำนของบริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระส�ำคัญ	 ได้แก่	 ควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบ	

กำรออกมำตรกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดสนิค้ำเหลก็ลวดคำร์บอนสงูและกำรแก้ไขเพิม่เตมิพระรำชบัญญัตกิำรตอบโต้กำรทุ่มตลำด

และกำรอุดหนนุซ่ึงสนิค้ำจำกต่ำงประเทศ	รวมถงึควำมเสีย่งท่ีอปุทำนเพิม่ขึน้จำกกำรน�ำเข้ำสนิค้ำส�ำเรจ็รปูจำกต่ำงประเทศ	ทัง้นี้	

เนือ่งจำกรำคำวตัถดุบิและอตัรำอำกรตอบโต้กำรทุ่มตลำดจำกกำรน�ำเข้ำวตัถดุบิมผีลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนกำรผลติ	ในขณะที่

อุปทำนท่ีเพิ่มจำกกำรน�ำเข้ำสินค้ำส�ำเร็จรูปจำกต่ำงประเทศจะส่งผลให้กำรแข่งขันทำงกำรตลำดโดยเฉพำะกำรแข่งขันทำงด้ำน

รำคำมีควำมรุนแรงขึ้น	

	 บริษัทฯ	 ตระหนักถึงปัจจัยดังกล่ำวจึงได้ติดตำมและประเมินผลกระทบอย่ำงใกล้ชิด	 เพื่อปรับกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินงำนให้

เหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์

หมายเหตุ :	ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี	(แบบ	56-1)	ของบริษัทที่

แสดงไว้ใน	www.sec.or.th
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

นำยสุริย	์บัวคอม	ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ	นำงกิ่งเทียน	บำงอ้อ	และนำยนรเศรษฐ	ไม้เกตุ	กรรมกำรตรวจสอบ	ซึ่งเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิทำงดำ้นกำรบริหำร	กำรเงิน	กำรบัญชี	และกฎหมำย	โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเป็นอิสระและมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตำมข้อก�ำหนดและแนวทำงของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และไม่

ได้แต่งตั้งเพื่อรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำร	หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบเขต	 หน้ำที่	 และควำมรับผิดชอบ	 ท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร 

บริษัทฯ	และสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	

	 ในรอบปี	2560	คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมจ�ำนวน	5	ครั้ง	โดยกรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนเขำ้ร่วมประชุมครบ

ทุกครั้ง	และเป็นกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรร่วมด้วยจ�ำนวน	1	ครั้ง	สำระส�ำคัญของกำรปฏิบัติงำนสรุปได้

ดังนี้:	

 1. การสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนข้อมูลที่ส�ำคัญของงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ�ำปีส�ำหรับป	ี2560	 รวม

ถงึรำยกำรระหว่ำงกนั	และรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์	ท้ังในประเดน็ควำมถกูต้องเช่ือถอืได้และควำมเหมำะสม

ของงบกำรเงิน	กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่องบกำรเงินอย่ำงมีสำระส�ำคัญ	นโยบำยกำรบัญช	ีและกำรเปิดเผยข้อมูล	ก่อนที่

จะน�ำเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ	 โดยในกำรประชุมเพื่อพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวคณะกรรมกำรตรวจสอบได้

สอบถำมและรับฟังค�ำชี้แจงจำกผู้บริหำรและผู้สอบบัญชี	ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ำกำร

จัดท�ำงบกำรเงินเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของกฎหมำยและมำตรฐำนบัญชีตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป	งบกำรเงินของบริษัทมี

ควำมถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	 รวมท้ังมีกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินอย่ำงครบ

ถ้วน	เชื่อถือได้	

 2. การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในร่วมกับผู้สอบบัญช	ีและได้เสนอให้บริษัทฯ

ว่ำจ้ำง	Internal	Audit	Outsource	ได้แก่	บริษัท	ส�ำนักงำน	เอ.เอ็ม.ที.	โซลูชั่น	จ�ำกัด	ท�ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในให้แก่

บริษัทฯ	ซึ่งจำกกำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในและพิจำรณำรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในของผู้ตรวจสอบภำยใน	คณะ

กรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบรษัิทฯมรีะบบกำรดแูลและควบคมุกำรด�ำเนนิงำนอย่ำงเพียงพอสอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ของ

บริษัท	และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสำระส�ำคัญเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยใน	

 3. การปฏิบัตติามกฎหมายและกฎระเบยีบของส�านกังาน กลต. ตลาดหลกัทรพัย์ฯและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ควำมส�ำคัญกับกำรปฎิบัติตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 ข้อก�ำหนดของ

ตลำดหลักทรัพย	์หรือข้อกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ซึ่งจำกกำรสอบทำน	คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่พบประเด็นที่

เป็นสำระส�ำคัญในเรื่องกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
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(นำยสุรีย	์บัวคอม) 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

 4. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	 โดยยึดหลัก

ควำมระมัดระวัง	 ควำมสมเหตุสมผล	 และค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯเพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำกำรอนุมัติรำยกำร

และกำรเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตำมข้อก�ำหนดหรือประกำศของตลำดหลักทรัพย์และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ

ตลำดหลกัทรพัย์	ซ่ึงจำกกำรสอบทำนคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่พบประเดน็ท่ีเป็นสำระส�ำคญัในเรือ่งกำรไม่ปฏบัิตติำมหลกัเกณฑ์

รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน	หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	

 5. การพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญช	ีโดยพิจำรณำถึงทักษะ	ควำมรู้	ควำมสำมำรถ	ควำมน่ำ

เชื่อถือ	 และผลกำรปฏิบัติงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ	 รวมถึงพิจำรณำควำมเป็นอิสระ	 คุณภำพของผู้สอบบัญช	ี และควำมเหมำะสม

ของคำ่ตอบแทน	ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทให้แต่งตั้งบริษัท	เอเอสว	ีแอนด์	แอสโซซิ

เอทส	์จ�ำกัด	เป็นผู้สอบบัญชีส�ำหรับปี	2560	เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุป

	 ในรอบปี	2560	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำท่ีครบถ้วนตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท	 โดยใช้

ควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที	่และท�ำหน้ำที่โดยอิสระ	ไม่มีข้อจ�ำกัดจำกกรรมกำร	ผู้บริหำร	พนักงำนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

	 ในภำพรวมคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ	 คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรของบริษัทฯ	 มีจริยธรรมและควำมมุ่งม่ันใน

กำรปฏิบัติหน้ำท่ีเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของบริษัทฯอย่ำงมีคุณภำพ	 และให้ควำมส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินงำนภำยใต้กำรก�ำกับดูแล

กิจกำรที่มีประสิทธิผล	โปร่งใส	และเชื่อถือได้	มีกำรปฏิบัติเกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันอย่ำงถูกต้อง	มีระบบกำรควบคุมภำยใน

ท่ีมปีระสทิธภิำพเพียงพอและเหมำะสมกบัสภำพแวดล้อมของกำรด�ำเนนิธรุกจิในปัจจบัุน	มกีำรปฏบัิตติำมกฎหมำยและกฎระเบียบ

ที่เกี่ยวข้อง	และมีกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลอยำ่งถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้
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รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

	 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัท	 และสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ�ำปี	 ซึ่ง

ข้อมูลท่ีแสดงในรำยงำนทำงกำรเงินต้องมีควำมถูกต้องในสำระส�ำคัญและเป็นไปตำมหลักมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปใน

ประเทศไทย	โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอยำ่งสม�่ำเสมอ	ใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวัง	และประมำณกำรที่

เหมำะสม	รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

	 คณะกรรมกำรได้ดแูลให้บรษัิทมีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีมปีระสทิธผิลเพือ่ให้มัน่ใจได้อย่ำงมเีหตผุลว่ำกำรบันทึกข้อมลูทำง

บัญชีมีควำมถกูต้อง	ครบถ้วนและเพยีงพอท่ีจะด�ำรงรกัษำไว้ซ่ึงทรพัย์สนิ	และเพือ่ให้ทรำบจดุอ่อนเพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิกำรทุจรติ

หรือกำรด�ำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระส�ำคัญ

	 ในกำรนี้	 คณะกรรมกำรได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหำรเป็นผู้ดูแลรับผิด

ชอบเกี่ยวกบัคณุภำพของรำยงำนทำงกำรเงนิและระบบกำรควบคมุภำยใน	และควำมเหน็เกีย่วกับเรือ่งนีข้องคณะกรรมกำรตรวจ

สอบได้ปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปี

	 คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำระบบกำรควบคมุภำยในของบรษัิทโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่ำพอใจและสำมำรถสร้ำงควำมเช่ือมัน่

อยำ่งมีเหตุผลต่อควำมเชื่อถือได้ของงบกำรเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560

	 (นำยสุริย์	บัวคอม)	 (นำยเอกมินทร	์งำนทวี)

	 ประธำนกรรมกำร	 กรรมกำรผู้จัดกำร
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

47 Soi 53,  Rama 3  Road,  Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand 
Tel: 66(0)2 294-8504, 66(0)2 294-8587  Fax: 66(0)2 294-2345  E-mail: audit@asv.co.th  http://www.asv.co.th 

 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
 
เสนอตอ ผูถือหุนและคณะกรรมการบริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน) 
 
ความเห็น  

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบดวยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนและ
งบกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บัญชีที่สําคัญ  

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผลการดําเนินงาน และกระแส
เงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑในการแสดงความเห็น  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความ
รับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากบริษัท
ตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวนที่เกี่ยวของกับการ
ตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนด
เหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา  
 
เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ  

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองตางๆ ที่มีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาใน
การตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเร่ืองเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งน้ี ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเร่ือง
เหลาน้ี 

1. คดีความฟองรองเกี่ยวกับเงินใหกูยืมระยะยาวกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

ตามที่ไดอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13.1 บริษัทฯ มีเงินใหกูยืมระยะยาวใหแกบริษัทที่
เกี่ยวของกัน คือบริษัท ไทยลาวลิกไนท จํากัด (TLL) โดยมีเงินตนและดอกเบี้ยคางรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 จํานวนรวม 956.90 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ ไดตั้งสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับเงินใหกูยืมและ
ดอกเบี้ยคางรับเต็มจํานวน เนื่องจากลูกหนี้ไดคางชําระมาต้ังแตป 2541 
 

…/2 
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TLL เปนผูไดรับสัมปทานการเขาศึกษาและพัฒนาโครงการโรงไฟฟาและเหมืองแรลิกไนทในลาว อยางไรก็
ตาม ในป 2550 รัฐบาลลาวไดทําสัญญามอบสิทธิในการเขาศึกษาและพัฒนาโครงการโรงไฟฟาและเหมือง
แรลิกไนทใหกับบริษัทผูลงทุนไทยรายอื่น TLL จึงไดยื่นฟองคดีแพงตอบริษัทไทยรายดังกลาวใหชดใช
คาเสียหายใหแก TLL และเมื่อป 2555 TLL ไดชนะคดีแพงของศาลชั้นตน ตอมา ในป 2557 ศาลอุทธรณมีคํา
พิพากษายกฟองทําใหบริษัทไทยดังกลาวไมตองชดใชคาเสียหายใหกับ TLL และตอมาในป 2561 ศาลแพง
ไดนัดฟงคําพิพากษาศาลฎีกาในวันที่ 6 มีนาคม 2561 
นอกจากน้ี ในป 2554 TLL ไดเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลางและในป 2555 ศาลไดมี
คําส่ังเห็นชอบดวยแผน อยางไรก็ตาม ในป 2559 ศาลฎีกามีคําพิพากษากลับเปนวามีคําส่ังไมเห็นชอบดวย
แผนและมีคําส่ังใหยกเลิกคําส่ังใหฟนฟูกิจการของ TLL ตอมาในระหวางป 2559 - 2560 TLL ไดยื่นคํารองขอ
ฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายอีก ศาลมีคําส่ังรับคํารองและนัดไตสวน โดยการยื่นคําฟองครั้งลาสุดศาลไดมี
การนัดไตสวนคํารองในวันท่ี 26 มีนาคม 2561 
ขาพเจาพิจารณาวาเรื่องดังกลาวเปนเร่ืองท่ีสําคัญในการสอบบัญชีเน่ืองจากความไมแนนอนเก่ียวกับผลของ
คดีของ TLL จะสงกระทบตอความสามารถในการชําระหน้ีของ TLL ที่คงคางกับบริษัทฯ และแผนฟนฟูกิจการ
ของ TLL จะสงผลใหบริษัทฯ อาจไดรับการเฉล่ียหน้ีเพื่อชําระหน้ีคงคาง 
ดังนั้น การตรวจสอบของขาพเจาไดรวมถึงการติดตามผลของคดีความและความคืบหนาของการฟนฟูกิจการ
ของ TLL พิจารณาดุลยพินิจของฝายจัดการฯ วาการต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจํานวนมีความเหมาะสมใน
งบการเงินในงวดปจจุบันแลว รวมถึงพิจารณาความเพียงพอของการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 

2. มูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับของสินคาคงเหลือ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักคือผลิตและจําหนายลวดเหล็กแรงดึงสูง ซึ่งมีความเส่ียงจากความผันผวนของ
ราคาสินคา บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 จํานวนรวม 
713.17 ลานบาท และคาเผ่ือมูลคาสินคาคงเหลือลดลงและเคล่ือนไหวชาจํานวน 37.13 ลานบาท 
ขาพเจาพิจารณาวาเรื่องคาเผ่ือมูลคาสินคาคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวชาเปนเรื่องสําคัญในการสอบบัญชี
เน่ืองจากบัญชีสินคาคงเหลือเปนบัญชีที่มีสาระสําคัญตองบการเงิน และความผันผวนของราคาสินคา
คงเหลือดังกลาวซึ่งมีผลกระทบตอการวัดมูลคาสินคาคงเหลือ นอกจากน้ี การบันทึกคาเผ่ือมูลคาสินคา
คงเหลือลดลงและเคล่ือนไหวชาซึ่งมีการใชดุลยพินิจของฝายจัดการเปนอยางมาก 
ดังนั้น การตรวจสอบของขาพเจาไดรวมถึงการสอบทานการประเมินของฝายบริหารเกี่ยวกับแนวโนมและ
ผลกระทบจากการผันผวนของราคาเหล็ก และแนวโนมของกฏหมายเก่ียวกับมาตรการตอบโตการทุมตลาด
ซึ่งจะสงกระผลกระทบโดยตรงกับราคาสินคา นอกจากน้ี ขาพเจาไดมีการสอบทานอัตราสวนทางการเงินที่
สําคัญของกิจการเปรียบเทียบกับกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน นอกจากน้ี การตรวจสอบยังได
รวมถึงการพิจารณาราคาตนทุนของวัตถุดิบท่ีซื้อ ราคาสินคาที่ขายในระหวางป และหลังวันส้ินปเพื่อระบุ
ความเปนไปไดที่ท่ีสินคาคงเหลืออาจมีมูลคาสูงเกินไป 
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ในการตรวจสอบ ขาพเจาไดสอบทานรายการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับสินคาคงเหลือ และทดสอบการ
คํานวณตนทุนของวัตถุดิบท่ีซื้อ การคํานวณตนทุนของสินคาจากการผลิต การทดสอบการตีราคาสินคา
คงเหลือ และการแสดงมูลคาที่ต่ํากวาระหวางราคาทุนกับมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ รวมถึงสมมุติฐาน
สําคัญที่ผูบริหารใชในการคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับ ซึ่งประกอบดวย ตนทุนทําตอ ราคาขาย และ
คาใชจายในการขาย เปนตน  

 
ขอมูลอื่น  

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึง               
งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานประจําปน้ัน ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงาน
ประจําปภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้  

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่น และขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความ
ขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมี
การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําป และหากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญ ขาพเจาจะส่ือสารเร่ืองดังกลาวกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเพื่อใหผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแล
ดําเนินการแกไขขอมูลที่แสดงขัดตอขอเท็จจริง  
 
ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลตองบการเงิน 

ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํา
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด  

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง 
เปดเผยเรื่องที่เก่ียวกับการดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการ
ดําเนินงานตอเน่ืองเวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงาน
ตอเนื่องตอไปได  

ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท  
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ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันใน
ระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลไดวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละ
รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้  

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพและการ
สังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง  

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน ไมวาจะเกิด
จากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเส่ียง
เหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา ความเส่ียงท่ีไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา
ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน  

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของบริษัท  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร  

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจาก
หลักฐานท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเกี่ยวกับเหตุการณ หรือสถานการณที่อาจเปนเหตุ
ใหเกิดขอสงสัยอยางมีสาระสําคัญตอความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาขาพเจาได
ขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยให
ขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินท่ีเกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของ
ขาพเจาจะเปล่ียนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันท่ีในรายงาน
ของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหบริษัทตองหยุด
การดําเนินงานตอเน่ือง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณในรูปแบบท่ีทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม  
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ขาพเจาไดส่ือสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเร่ืองตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการ
ตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญของ
ระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา  

ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวของกับ
ความเปนอิสระและไดส่ือสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่ง
ขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่
ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ  

จากเรื่องที่สื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเร่ืองตางๆ ที่มีนัยสําคัญมากท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเร่ืองเหลาน้ีใน
รายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว หรือใน
สถานการณที่ยากที่จะเกิดข้ึน ขาพเจาพิจารณาแลววาไมควรส่ือสารเร่ืองดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการ
กระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนได
เสียสาธารณะจากการส่ือสารดงักลาว  

ผูสอบบัญชีที่รบัผิดชอบงานสอบบญัชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายอนุสรณ  เกียรติกังวาฬไกล 
 
 
 
 
 
นายอนุสรณ  เกียรติกังวาฬไกล 
ผูสอบบัญชีรบัอนุญาต เลขท่ี 2109 
บริษัท เอเอสวี แอนด แอสโซซเิอทส จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
22 กุมภาพันธ 2561 
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หนวย : บาท
หมายเหตุ 2560 2559

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7 92,042,752 47,986,760
เงินลงทุนชั่วคราว 8 -                     40,000,000        
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 6, 9 314,397,120 243,304,802
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 10 676,042,934 508,320,683
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน
ภาษีมูลคาเพ่ิมรอเรียกคืน 19,612,286 15,237,498
อ่ืนๆ 592,319 259,013

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,102,687,411 855,108,756
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีขอจํากัดในการใช 11 492,200,000      492,200,000
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 6, 12 38,086,153        37,369,348
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน - สุทธิ 6, 13 100,000             100,000
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน - สุทธิ 14 50,629,441        51,537,906
อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 15 270,152,222 250,678,322
สิทธิการเชาท่ีดิน - สุทธิ 16 2,185,110 3,060,110
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 16,997,287 2,633,533
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 870,350,213 837,579,219
รวมสินทรัพย 1,973,037,624 1,692,687,975

บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

6

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560
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บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน)

หนวย : บาท
หมายเหตุ 2560 2559

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน
ทรัสตรีซีท 11 219,285,956    -                    
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 17 87,011,685 40,742,092
ภาษีเงินไดคางจาย -                    33,776,852
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน        16,118,197         18,959,712
รวมหนี้สินหมุนเวียน 322,415,838 93,478,656
หนี้สินไมหมุนเวียน
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน 18        40,221,991         52,460,725
หน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 19          4,174,661           3,778,475
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 44,396,652 56,239,200
รวมหนี้สิน 366,812,490 149,717,856
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 500,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 22      500,000,000       500,000,000

ทุนท่ีออกและชําระแลว
หุนสามัญ 270,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 22 270,000,000 270,000,000

สวนเกินมูลคาหุน 339,642,600 339,642,600
องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน 31,317,566 32,437,727
กําไรสะสม
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 20, 21 44,800,000 43,100,000
ยังไมไดจัดสรร - กําไรสะสม 920,464,968 857,789,792
รวมกําไรสะสม 965,264,968 900,889,792

รวมสวนของผูถือหุน 1,606,225,134 1,542,970,119
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,973,037,624 1,692,687,975

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

7

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560



62 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560

หนวย : บาท
หมายเหตุ 2560 2559

รายไดจากการขาย 1,865,167,646 1,503,877,358 
ตนทุนขาย (1,656,992,117) (1,301,457,140)
กําไรขั้นตน 208,175,529 202,420,218
รายไดอื่น 19,607,841 19,219,394

กําไรกอนคาใชจาย 227,783,370 221,639,612
คาใชจายในการขาย 58,933,632 69,460,297
คาใชจายในการบริหาร 47,381,073 44,686,623
คาตอบแทนผูบริหาร 25 35,973,680 36,896,880
คาเผ่ือการดอยคา(โอนกลับบัญชีคาเผ่ือการดอยคา)ของเงินลงทุนระยะยาวอื่น 12 421,554 (14,983)
คาเผ่ือการดอยคา(โอนกลับบัญชีคาเผ่ือการดอยคา)ของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุ 14.2 747,137 (257,253)

รวมคาใชจาย 143,457,076 150,771,564

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 84,326,294 70,868,048
ตนทุนทางการเงิน (3,759,278) (1,855,436)
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 80,567,016 69,012,612
คาใชจายภาษีเงินได 19 -                   (36,089,416)
กําไรสุทธิสําหรับป 80,567,016 32,923,196

กําไรสุทธิสําหรับป 80,567,016     32,923,196     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่สามารถจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคา
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย - สุทธิจากภาษี  12, 19 742,174           2,961,548        

รายการที่ไมสามารถจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน 18 (1,862,335) -                   

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป (1,120,161) 2,961,548       

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 79,446,855     35,884,744     

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน
กําไรสุทธิตอหุน 0.30 0.12
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 22 270,000,000 270,000,000
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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น

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560
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64 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

 หนวย : บาท
2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ 80,567,016 32,923,196
รายการปรับปรุง :
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 22,286,052    21,146,823  
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดข้ึนจริง (4,432) (306,956)
เงินปนผลรับ (1,346,875) (1,514,800)
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน 5,089,931 4,701,050
กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (7,849) (84,378)
คาเผื่อการดอยคา(โอนกลับบัญชีคาเผื่อการดอยคา)ของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 421,554 (14,983)
คาเผื่อการดอยคา(โอนกลับบัญชีคาเผื่อการดอยคา)ของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 747,137 (257,253)
ดอกเบ้ียรับ (4,443,286) (5,762,827)
คาใชจายดอกเบ้ีย 2,390,902 93,112
คาใชจายภาษีเงินได -                 36,089,416

กระแสเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 105,700,150 87,012,400
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยดําเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
และหน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน (71,271,409) 89,217,577
สินคาคงเหลือ (167,722,251) (111,501,548)
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (4,708,094) (15,151,946)
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (400) -               
ทรัสตรีซีท 219,285,956 -                 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 45,908,506 2,677,811
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,841,515) 118,888

เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน 124,350,943 52,373,182
รับดอกเบ้ีย 381,843 1,020,260
จายดอกเบ้ีย (2,043,660) (93,112)
คาใชจายภาษีเงินได (46,620,156) -                 
รับคืนภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจาย -                 2,386,389
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจาย (1,520,049) (1,202,864)
จายผลประโยชนพนักงาน (19,191,000) -                 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 55,357,921 54,483,855

บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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 หนวย : บาท
2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ 80,567,016 32,923,196
รายการปรับปรุง :
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 22,286,052    21,146,823  
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดข้ึนจริง (4,432) (306,956)
เงินปนผลรับ (1,346,875) (1,514,800)
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน 5,089,931 4,701,050
กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (7,849) (84,378)
คาเผื่อการดอยคา(โอนกลับบัญชีคาเผื่อการดอยคา)ของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 421,554 (14,983)
คาเผื่อการดอยคา(โอนกลับบัญชีคาเผื่อการดอยคา)ของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 747,137 (257,253)
ดอกเบ้ียรับ (4,443,286) (5,762,827)
คาใชจายดอกเบ้ีย 2,390,902 93,112
คาใชจายภาษีเงินได -                 36,089,416

กระแสเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 105,700,150 87,012,400
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยดําเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
และหน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน (71,271,409) 89,217,577
สินคาคงเหลือ (167,722,251) (111,501,548)
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (4,708,094) (15,151,946)
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (400) -               
ทรัสตรีซีท 219,285,956 -                 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 45,908,506 2,677,811
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,841,515) 118,888

เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน 124,350,943 52,373,182
รับดอกเบ้ีย 381,843 1,020,260
จายดอกเบ้ีย (2,043,660) (93,112)
คาใชจายภาษีเงินได (46,620,156) -                 
รับคืนภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจาย -                 2,386,389
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจาย (1,520,049) (1,202,864)
จายผลประโยชนพนักงาน (19,191,000) -                 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 55,357,921 54,483,855

บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560



65บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน)

 หนวย : บาท
2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 40,000,000 (40,000,000)
เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีขอจํากัดในการใชลดลง -                  15,800,000
ดอกเบ้ียรับจากเงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีขอจํากัดในการใช 4,258,810 4,658,269
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 8,023 84,580
เงินสดจายเพ่ือซื้ออาคารและอุปกรณ (40,723,797) (149,138,238)
รับเงินปนผลจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,346,875 1,514,800

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน 4,889,911 (167,080,589)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายเงินปนผล (16,191,840) (29,685,040)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (16,191,840) (29,685,040)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ 44,055,992 (142,281,774)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 1 มกราคม 47,986,760 190,268,534
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 92,042,752 47,986,760

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

รายการที่มิใชเงินสด
-  ปรับเพ่ิมมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวกับองคประกอบอ่ืน 1,138,360       3,701,935       
ของสวนของผูถือหุน (หมายเหตุ 12)

-  หน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเพ่ิม (หมายเหตุ 19) 396,186 740,387
-  ตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท้ังจํานวนสําหรับดอกเบ้ียคางรับจาก 19,801,084 95,423,806
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 6 และ 13)

-  ตัดจําหนายหน้ีสูญของเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 13.2 609,551,031 -                  
-  ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (1,862,335) -                  
สําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน (หมายเหตุ 18)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด (ตอ)
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ดอกเบ้ียรับจากเงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีขอจํากัดในการใช 4,258,810 4,658,269
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 8,023 84,580
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สําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน (หมายเหตุ 18)
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1. ขอมูลท่ัวไป  
1.1 การจดทะเบียน บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดเม่ือวันที่ 

10 พฤษภาคม 2528 และไดจดทะเบียนเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแห งประเทศไทยเม่ือวันที่  24 ตุลาคม  2532 ตอมาบริษัทฯ  ได
ดําเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เม่ือวันที่ 25 เมษายน
2537 โดยมีกลุมผูถือหุนรายใหญของบริษัท ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 
2559 คือ กลุมบริษัทในตระกูลงานทวี ซึ่งมีสัดสวนการถือหุนประมาณรอยละ 28 
ของทุนจดทะเบียนที่ชําระเต็มมูลคาแลว 

1.2 สถานประกอบการ เลขที่ 99/2 หมู 8 อาคารศูนยการคาเซียรรังสิต ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน อําเภอ      
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี และ มีโรงงาน 1 แหง ตั้งอยูเลขท่ี 4 ถนน ไอ 5 นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  

1.3 ธุรกิจหลัก ผลิตและจําหนายลวดเหล็กแรงดึงสูง 

2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและ

แนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และจัดทําขึ้นตามหลักการ
บัญชีที่รับรองท่ัวไปของประเทศไทย และการแสดงรายการในงบการเงินไดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตาม
ขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันท่ี  28 กันยายน  2554 ออกตามความภายใต
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนองบการเงิน  

2.2 งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นใน
นโยบายการบัญชี 

2.3 งบการเงินสําหรับปฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
 สําหรับปฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินภาษาไทยดังกลาว 

2.4 การใชประมาณการทางบัญชี 
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหาร
ตองใชการประมาณและต้ังขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเกี่ยวของกับรายได 
คาใชจาย สินทรัพย และหนี้สิน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลที่
เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณไว 
ประมาณการและขอสมมติฐานท่ีใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับ
ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนและในอนาคตท่ีไดรับ
ผลกระทบ  
 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเริ่มมีผลบังคับในปปจจุบนัและท่ีจะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียด 

ดังนี้ 
3.1 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 
 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงินนี้ 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมท่ียังไมมีผลบังคับใช 
 นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมตามขอ 3.1 สภาวิชาชีพบัญชีได

ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ี
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 บริษัทฯ ไมมีแผนท่ีจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชกอน
วันถือปฏิบัติ ซึ่งฝายบริหารของบริษัทฯ ไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนจะ
ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาว 

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4.1 การขายสินคา 
รายไดจากการขายจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนที่ เปน
สาระสําคัญของความเปนเจาของสินคาท่ีมีนัยสําคัญไปใหกับผูซื้อแลว และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหาร
ยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาท่ีขายไปแลวน้ันหรือมีความไมแนนอนที่มีนัยสําคัญในการไดรับประโยชน
จากรายการบัญชีนั้น หรือ ไมอาจวัดมูลคาของจํานวนรายไดและตนทุนท่ีเกิดขึ้นไดอยางนาเชื่อถือ หรือ มี
ความเปนไปไดคอนขางแนนอนท่ีจะตองรับคืนสินคา 
รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาหลังจากหักสวนลดแลวโดยไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม 

4.2 ดอกเบี้ยรับ 
ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑคงคาง 

4.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทเผ่ือเรียก และ เงินลงทุนระยะ
ส้ันที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งมีกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมี
ขอจํากัดในการเบิกใช 
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4.4 ลูกหน้ีการคาและคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
ลูกหน้ีการคาแสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯ บันทึกคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได การประมาณการดังกลาวพิจารณาจาก
ประสบการณในการเก็บเงินในอดีต และตามสถานะปจจุบันของลูกหน้ีคงคาง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

4.5 สินคาคงเหลือ 
สินคาคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา โดยวิธี
ดังตอไปน้ี :- 
สินคาสําเร็จรูป และงานระหวางทํา -   ตีราคาตามราคาทุนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 
วัตถุดิบ อะไหล และวัสดุส้ินเปลือง -   ตีราคาตามราคาทุนถัวเฉล่ียเคล่ือนท่ี 
ตนทุนสินคาประกอบดวยตนทุนที่ซื้อ ตนทุนในการดัดแปลงและตนทุนอื่นเพื่อใหสินคาอยูในสถานท่ีและ
สภาพปจจุบัน ในกรณีของสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตที่ผลิตเอง ตนทุนสินคารวมการปนสวน
ของคาโสหุยการผลิตอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับกาํลังการผลิตตามปกติ 

 มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายที่จําเปน
ในการขาย  

 บริษัทฯ ตั้งคาเผ่ือสินคาลาสมัย เคล่ือนไหวชา หรือเส่ือมคุณภาพโดยพิจารณาจากรายการสินคาคงเหลือ  
ณ วันส้ินป 

4.6 เงินลงทุน 
 เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย เปนการลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนแสดงในราคายุติธรรม หลักทรัพย

เผ่ือขายมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการลงทุนระยะยาว บริษัทฯ บันทึกการเปล่ียนแปลงมูลคาของหลักทรัพย
ดังกลาวเปนรายการแยกตางหากในสวนของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจนกระท่ังจําหนายหลักทรัพย
ดังกลาวออกไป จึงบันทึกการเปล่ียนแปลงมูลคานั้นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนท่ัวไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิ
จากคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) 
มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ ส้ินวันทําการ
สุดทายของปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคา
สินทรัพยสุทธิ 
บริษัทฯ ใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน  
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4.7 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม 
(ถามี) 
ตนทุนของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ประกอบดวย ราคาซื้อ และรายจายโดยตรงใดๆ ที่เก่ียวกับการ
จัดหาสินทรัพย  
คาเส่ือมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการให
ประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดงได
ดังน้ี 
อาคาร สวนปรบัปรงุอาคาร และส่ิงปลูกสรางอื่น 30 - 50 ป   
ท่ีดิน ไมคิดคาเส่ือมราคา  

4.8 อาคารและอุปกรณ 
อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม และคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย 
(ถามี) 
ตนทุนของอาคารและอุปกรณประกอบดวยราคาซื้อและรายจายโดยตรงใดๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย 
สวนประกอบของรายการอุปกรณแตละรายการท่ีมีอายุการใหประโยชนไมเทากันตองบันทึกแตละ
สวนประกอบท่ีมีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน 
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ คือผลตางระหวางส่ิงตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายกับ
มูลคาตามบัญชีของอุปกรณ โดยรับรูสุทธิเปนรายไดหรือคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน 
ตนทุนที่เกิดข้ึนภายหลัง 
ตนทุนในการเปล่ียนแทนสวนประกอบจะรับรูสวนหน่ึงของมูลคาตามบัญชีของรายการอุปกรณ ถามีความ
เปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯ จะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการน้ัน และสามารถวัด
มูลคาตนทุนของรายการน้ันไดอยางนาเชื่อถือ ชิ้นสวนท่ีถูกเปล่ียนแทนและถูกตัดจําหนายตามมูลคาตาม
บัญชี ตนทุนที่เกิดข้ึนในการซอมบํารุงอุปกรณที่เกิดข้ึนเปนประจําจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
คาเส่ือมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใช
งานโดยประมาณของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังน้ี 
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 15 – 50 ป 
เครื่องจักรและอุปกรณ 5 – 20 ป 
อุปกรณ เคร่ืองตกแตง และเคร่ืองใชสํานักงาน 5 – 10 ป 
ยานพาหนะ 5 – 7 ป 
บริษัทฯ ไมคิดคาเส่ือมราคาสําหรับสินทรัพยที่อยูระหวางติดตั้ง 
บริษัทฯ ทบทวนมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนของสินทรัพย ทุกสิ้นรอบปบัญชี และหากคาดวามูลคา
คงเหลือและอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแตกตางไปจากท่ีประมาณไว บริษัทฯ ถือวาการเปล่ียนแปลงที่
เกิดข้ึนนั้นเปนการเปลี่ยนแปลงประมาณการบัญชี 
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4.9 สิทธิการเชาและคาตัดจําหนาย 
 สิทธิการเชาแสดงตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายของสิทธิการเชาคํานวณจากราคา

ทุน โดยใชวิธีเสนตรงเปนระยะเวลา 24 ป 
 คาตัดจําหนายบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
4.10 การดอยคาของสินทรัพย 
 สินทรัพยคงเหลือตามบัญชีของบริษัทฯ ไดรับการทบทวน ณ วันส้ินปวา มีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ใน

กรณีที่มีขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 บริษัทฯ จะบันทึกการรับรูขาดทุนจากการดอยคาเม่ือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือมูลคาตามบัญชีของ

หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 
 มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน หมายถึง ราคาขายสุทธิของสินทรัพย หรือ มูลคาจากการใชสินทรัพย แลวแตมูลคา

ใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตจะคิดลด
เปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงถึงภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาด
ปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีตอสินทรัพย สําหรับสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับ ซึ่ง
สวนใหญเปนหนวยงานแยกเปนอิสระจากสินทรัพยอื่นจะพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนใหสอดคลองกับ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยน้ันมีความเก่ียวของดวย 

 การกลับรายการดอยคาสินทรัพย 
 บริษัทฯ จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการดอยคา หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชในการคํานวณ

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 
 บริษัทฯ จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการดอยคาเพื่อใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเพิ่มข้ึนไดไมเกินกวา

มูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเส่ือมราคา เสมือนหน่ึงวาไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน
รายการกลับรายการขาดทุนจากการดอยคาจะบันทึกเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

4.11 รายการบัญชีในสกุลเงินตราตางประเทศ 
บริษัทฯ แปลงคารายการบัญชีในสกุลเงินตราตางประเทศที่เกิดขึ้นระหวางปเปนเงินบาทตามอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ และแสดงคาสินทรัพยและหนี้สินในสกุลเงินตราตางประเทศ ซึ่งคงเหลือ ณ 
วันท่ีตามงบแสดงฐานะการเงินแปลงคาเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปล่ียนอางอิงท่ีกําหนดโดยธนาคารแหง
ประเทศไทย ณ วันนั้น บริษัทฯ รับรูกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท้ังท่ีเกิดจากการชําระเงินและการ
แปลงคาในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุม บริษัทฯ หรือถูก

ควบคุมโดยบริษัทฯ ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 
 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปน

สาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 

4.13 ผลประโยชนพนักงาน 
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 
บริษัทฯ รับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน 
โครงการสมทบเงิน 
บริษัทฯ และพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสมและ
เงินที่บริษัทฯ จายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของ
บริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ 
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน  
บริษัทฯ มีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตาม
โครงการเงินบําเหน็จหลังออกจากงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลัง
ออกจากงานสําหรับพนักงาน  
บริษัทฯ คํานวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลด แตละ
หนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระ
ผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรบัโครงการผลประโยชนหลัง
ออกจากงานของพนักงานจะรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรูคาใชจายของผลประโยชนพนักงานใน
กําไรหรือขาดทุน 

4.14 ประมาณการหน้ีสิน 
บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหน้ีสินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้น
แลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระ
ผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ 

4.15 สัญญาเชาดําเนินงาน 
สัญญาเชาซึ่งความเสี่ยงและประโยชนสวนใหญจากการเปนเจาของสินทรัพยยังคงอยูกับผูใหเชาบันทึก
เปนสัญญาเชาดําเนินงาน คาเชาที่เกิดข้ึนจากสัญญาเชาดังกลาวรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จตามอายุของสัญญาเชา 
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4.16 ภาษีเงินได 
ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 ภาษีเงินไดปจจุบัน 
ภาษีเงินไดปจจุบันของบริษัทฯ คํานวณจากกําไรทางบัญชี ปรับปรุงดวยรายไดและรายจายอื่นบางรายการที่
ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดหรือเปนรายจายที่ตองหามในการคํานวณภาษีเงินได 

 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสิน 
ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหน้ีสินที่เก่ียวของนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับ
ใช ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
บริษัทฯ รับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวท่ีตองเสียภาษีทุกรายการ แตไมไดรับรู
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมได 
ใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวท่ียังไมไดใชนั้น เนื่องจากมีความไมแนนอนที่บริษัทฯ จะมีกําไรทางภาษี
เพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษเีงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน 
บริษัทฯ จะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะ
ทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว  
บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวของกับรายการ
ที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน 

4.17 เครื่องมือทางการเงิน 
 บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อเก็งกําไรหรือการคา 

นโยบายการบัญชีสําหรับการบันทึกและการวัดมูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินได
เปดเผยไวในหมายเหตุ 29 

4.18 การวัดมูลคายุติธรรม 
มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวาจะไดรับจากจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาท่ีจะตองจายเพื่อ
โอนหนี้สินใหผูอื่นโดยรายการดังกลาวเปนรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมใน
ตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา บริษัทฯ ใชราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยและหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคา
ยุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม
สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองได บริษัทฯ จะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิค
การประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เก่ียวของกับ
สินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมน้ันใหมากที่สุด  
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ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมท่ีใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินในงบการเงิน
แบงออกเปน 3 ระดับตามประเภทของขอมูลท่ีนํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้ 
ระดับ 1 ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหน้ีสินอยางเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคลอง 
ระดับ 2 ใชขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหน้ีสิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม 
ระดับ 3 ใชขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  
ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของ
มูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหน้ีสินท่ีถืออยู ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวัดมูลคายุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจํา 

4.19 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 
 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิดวยจํานวนหุนสามัญที่มีอยู ณ วันส้ินปในกรณีที่มีการ

เพิ่มทุนจะคาํนวณจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักตามระยะเวลาที่ไดรับชําระคาหุนเพิ่มทุน 

5. ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ 
 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวน้ีสง  
ผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่
สําคัญไดแก :- 
 คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 

บริษัทฯ พิจารณาคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเพื่อใหสะทอนถึงการดอยคาลงของลูกหนี้การคาซึ่ง
เกี่ยวพันกับประมาณการผลขาดทุนอันเปนผลมาจากการที่ลูกคาไมมีความสามารถในการชําระหนี้ ฝาย
บริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแตละราย โดยใชการ
วิเคราะหสถานะของลูกหน้ีรายตัว ประสบการณการเก็บเงินในอดีต การวิเคราะหอายุลูกหนี้และการ
เปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน อยางไรก็ตาม การใชประมาณการและขอสมมติฐานท่ี
แตกตางกันอาจมีผลตอจํานวนคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ดังน้ันการปรับปรุงคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญอาจมี
ขึ้นไดในอนาคต  

 คาเผ่ือการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ 
บริษัทฯ พิจารณาคาเผ่ือการลดมูลคาของสินคาคงเหลือเพ่ือใหสะทอนถึงมูลคาท่ีแทจริงที่คาดวาจะ
ไดรับจากการขายหรือประโยชนที่จะไดรับจากการใช การประมาณการมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับดังกลาวทาง
ฝายบริหารไดพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของราคาหรือตนทุนที่เก่ียวของโดยตรงกับเหตุการณ
ภายหลังวันที่ในงบการเงิน ซึ่งยืนยันวาสถานการณนั้นปรากฏอยูแลว ณ วันท่ีในงบการเงิน หรือ เม่ือมี
หลักฐานหรือขอบงชี้ที่ชัดเจนวาตนทุนของสินคาคงเหลือน้ันสูงกวามูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ อยางไรก็ตาม 
ฝายบริหารจะทําการทบทวนและประเมินมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับใหม เม่ือสถานการณที่ทําใหมีการปรับลด
สินคาคงเหลือต่ํากวาราคาทุนหมดไป หรือ เม่ือมีหลักฐานชัดเจนวามูลคาที่คาดวาจะไดรับเพ่ิมขึ้น
เนื่องจากการเปล่ียนแปลงทางสถานการณทางเศรษฐกิจ 
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 คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย 
บริษัทฯ พิจารณาคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายและเงินลงทุนท่ัวไป เม่ือพบวา
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวลดลงอยางมีสาระสําคัญ ซึ่งความมีสาระสําคัญน้ันขึ้นอยูกับ    
ดุลยพินิจของฝายบริหาร  

 อาคารและอุปกรณและคาเส่ือมราคา 
ฝายบริหารเปนผูประมาณการอายุการใชงานและมูลคาซากสําหรับอาคารและอุปกรณของบริษัทฯ โดย
ฝายบริหารจะมีการทบทวนคาเส่ือมราคาเม่ืออายุการใชงานและมูลคาซากมีความแตกตางไปจากการ
ประมาณการในงวดกอน หรือมีการตัดจําหนายสินทรัพยที่เส่ือมสภาพหรือไมไดใชงานโดยการขายหรือ
เลิกใช 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน  
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอสมมติฐานตางๆในการประมาณการน้ัน เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน 

 สัญญาเชาดําเนินงาน  
บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาเชาที่ดิน อาคารสํานักงาน โกดังสินคา และยานพาหนะ ซึ่งบริษัทฯ ไดพิจารณา
และประเมินขอบเขตของความเส่ียงและผลตอบแทนที่ผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยที่เชาตาม
สัญญาแลวพบวาความเสี่ยงและผลตอบแทนท้ังหมดหรือเกือบท้ังหมดเปนของผูใหเชา สัญญาเชา
ดังกลาวจัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน  

 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
บริษัทฯ บันทึกบัญชีดวยมูลคายุติธรรม ซึ่งการวัดมูลคายุติธรรมแบงตามการจัดลําดับชั้นของมูลคา
ยุติธรรม โดยสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินอื่นสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น ฝาย
บริหารของบริษัทฯ เชื่อวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวไม
แตกตางอยางเปนสาระสําคัญกับราคาตามบัญชี 
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6. รายการกับบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

บริษัทฯ มีรายการบัญชีท่ีเกิดขึ้นกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน โดยมีผูถือหุนกลุมเดียวกัน หรือ มีกรรมการรวมกัน 
ดังนั้นงบการเงินนี้จึงแสดงรวมถึงผลของรายการดังกลาวตามมูลฐานที่ไดตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯ กับ
กิจการที่เกี่ยวของกัน มีรายละเอียดดังน้ี 

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน ประเภทกิจการ 
ลักษณะความสมัพันธ  
ณ 31 ธันวาคม 2560 

ลักษณะความสมัพันธ 
ณ 31 ธันวาคม 2559 

บริษัท ทักษณิ คอนกรีต จํากัด   ผลิตและจําหนาย เปนผูถือหุนในสัดสวน เปนผูถือหุนในสัดสวน
(มหาชน) ผลิตภัณฑคอนกรีตอัดแรง รอยละ 10 และมผีูถือหุน รอยละ 10 และ  

  รวมกนั มีผูถือหุนและกรรมการ 
 รวมกัน 
บริษัท ไทยลาวลิกไนท จํากัด  เหมืองแรถานหนิ มีผูถือหุนและกรรมการ มีผูถือหุนและกรรมการ 

  รวมกนั รวมกัน 
บริษัท เซ็นจูร่ีอิเลคโทรนิคส   ประกอบแผงวงจร มีผูถือหุนรวมกนั มีผูถือหุนรวมกัน
แอนด ซิสเตม็ส จํากัด อิเล็กทรอนิกส   

นโยบายการกําหนดราคาของบริษัทที่เกี่ยวกับรายการคากับกิจการที่เก่ียวของกัน มีดังน้ี 

 การขายสินคา 
สินคาที่ขายใหแกกิจการที่เกี่ยวของกันเปนไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติเชนเดียวกับรายการขายสินคา
ใหกับกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน 

 เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันและอัตราดอกเบ้ีย 
บริษัทฯ ใหบริษัทที่เกี่ยวของกันกูยืมเงินโดยมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราเทียบเทากับอัตราที่บริษัทฯ กูยืม
จากสถาบันการเงินบวกรอยละ 0.50 ตอป   

ยอดคงเหลือกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน  ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้ :- 
ประเภทรายการ/บริษัท หมายเหตุ 2560 2559
ลูกหนี้การคา   

- บริษัท ทักษณิ คอนกรีต จํากัด (มหาชน) 9 22,856,044 18,757,479
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 12 31,670,650 31,848,575
เงินใหกูยืมระยะยาวและดอกเบ้ียคางรับ 13 956,900,815 1,547,010,564
คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 13 (956,800,815) (1,546,910,564)
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รายการคากับกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีดังนี้ :- 
  สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
ประเภทรายการ/บริษัท หมายเหตุ 2560 2559 
ขายสินคา   

- บริษัท ทักษณิ คอนกรีต จํากัด (มหาชน)  94,659,476 78,424,597
ดอกเบี้ยรับ 13 19,801,084 95,423,806
หนี้สงสัยจะสูญ 13 (19,801,084) (95,423,806)
คาตอบแทนกรรมการ 24, 25 3,180,000 2,955,000

7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 2560 2559 
เงินสด 132,899 140,116 
เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม      91,908,799  40,845,590 
เงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคลองสูง              1,054 7,001,054
รวม       92,042,752  47,986,760

8. เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังน้ี :- 
 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

 
อัตราดอกเบี้ย

(รอยละ) อายุ จํานวนเงิน 
อัตราดอกเบี้ย

(รอยละ) อายุ จํานวนเงิน 

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

รวม  -  40,000,000 
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9. ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังน้ี :- 
  2560 2559 
ลูกหนี้การคา  
 ลูกหนี้การคา - บุคคลภายนอก 339,953,966 279,222,337
 ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 22,856,044 18,757,479
 รวม 362,810,010 297,979,816
 หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (59,602,524) (59,602,524)
รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 303,207,486 238,377,292
ลูกหนี้อื่น  
 คาใชจายจายลวงหนา 2,269,994 1,745,670

ดอกเบี้ยคางรับ 598,290 795,657
 เงินทดรองจาย 8,321,350 2,386,183
รวมลูกหนี้อื่น 11,189,634 4,927,510
รวมลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 314,397,120 243,304,802 

ลูกหนี้การคา ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงแยกตามอายหุน้ีที่คางชําระไดดังน้ี :- 
 ลูกหน้ีการคา - บุคคลภายนอก :- 

     2560 2559 
ยังไมครบกําหนดชําระ 204,318,694 176,503,575
ครบกําหนดชําระ (เกินกวาระยะเวลาการใหสินเชื่อ)  

- ไมเกิน 3 เดือน 70,052,739 47,587,360
- มากกวา 3 เดือนถึง 6 เดือน 8,255,678  - 
- มากกวา 6 เดือนถึง 12 เดือน 2,254,120  - 
- มากกวา 12 เดือน 55,072,736 55,131,402

รวม 339,953,967 279,222,337
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (59,602,524) (59,602,524)
สุทธิ 280,351,443 219,619,813 
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 ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน :- 

 2560 2559 

ยังไมครบกําหนดชําระ 22,856,044 18,757,479
รวม 22,856,044 18,757,479 

ระยะเวลาปกติการใหสินเชื่อแกลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกันของบริษัทฯ คือ 90 วัน 

10. สินคาคงเหลือ - สุทธิ 

สินคาคงเหลือ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังน้ี :- 
 2560 2559

สินคาสําเร็จรูป 165,835,870 93,173,384
งานระหวางทํา 21,708,167 13,430,852
วัตถุดิบ 435,175,430 382,300,360
อะไหลและวัสดุส้ินเปลือง 53,727,307 56,541,336
สินคาระหวางทาง 36,721,409  - 
รวม 713,168,183 545,445,932
หัก คาเผ่ือมูลคาสินคาคงเหลือลดลงและเคล่ือนไหวชา (37,125,249) (37,125,249)
สุทธิ 676,042,934 508,320,683

11. เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีขอจํากัดในการใช 

ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ ไดนําเงินฝากประจําวางเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงิน
สินเชื่อตอสถาบันการเงินหลายแหงโดยมีรายละเอียดดังน้ี :- 
 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

 
อัตราดอกเบี้ย

(รอยละ) อายุ จํานวนเงิน 
อัตราดอกเบี้ย

(รอยละ) อายุ จํานวนเงิน 

เงินฝากประจํา 0.55 - 1.10 ตอป 3 และ 12 เดือน 492,200,000 0.55 - 1.10 ตอป 3 และ 12 เดือน 492,200,000 

รวม  492,200,000  492,200,000 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ ใชเงินฝากธนาคารจํานวน 492.20 ลานบาท เปนหลักทรัพย
ค้ําประกันวงเงินสินเชื่อตอธนาคารเพ่ือออกหนังสือคํ้าประกันเพื่อใชในการดําเนินงานตามปกติของบริษัทฯ 
(หมายเหตุ 30.1) และวงเงินสินเชื่อทรัสตรีซีทและเลตเตอรออฟเครดิตสําหรับการส่ังซื้อวัตถุดิบและ
เครื่องจักร (หมายเหตุ 30.2) 
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12. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 

 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังน้ี :- 
  31 ธันวาคม 2560 

หลักทรัพยเผื่อขาย :-   กําไร/(ขาดทุน)
กิจการที่เกี่ยวของกัน ประเภทกิจการ ลักษณะความสัมพันธ ราคาทุน มูลคายุติธรรม ที่ยังไมเกิดข้ึน 

บริษัท ทักษิณ ผลิตและจําหนาย เปนผูถือหุนของบรษิัท  
คอนกรีต จํากัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ ในสัดสวนรอยละ 10  
(ราคาทุนเดิม 14,182,567 บาท) คอนกรีตอัดแรง มีผูถือหุนรวมกัน  
  2,064,407 31,670,650 29,606,243 
เงินลงทุนในกิจการอื่น :-   
กองทุนเปดนครหลวงไทยสอง 2,000,000 541,020 (1,458,980)
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 457,000 5,301,200 4,844,200 

รวม  2,457,000 5,842,220 3,385,220 

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย  4,521,407 37,512,870 32,991,463 

เงินลงทุนทั่วไป :-   
เงินลงทุนในกิจการอื่น :- ประเภทกิจการ ลักษณะความสัมพันธ ราคาตามบัญชี มูลคาสุทธิ คาเผ่ือการดอยคา 

บริษัท แสงสยามอินดัสเตรียล  ผลิตและจําหนาย -  
จํากัด เสาเข็มคอนกรีต  
 อัดแรง 14,253,991 573,283 (13,680,708)
* บริษัท เวนเจอร อินคอรปอ ผลิตและจําหนาย -  
เรชั่น จํากัด (มหาชน) แผงวงจร  
(เดิมชื่อ บริษัท เซอรคิทอีเลค อิเล็กทรอนิกส  
โทรนิคส อินดัสตรีส จํากัด (หมายเหตุ 6)  
(มหาชน)) (หมายเหตุ 6)   
(ราคาทุน 842,570 บาท)  155,033  - (155,033)

รวมเงินลงทุนท่ัวไป  14,409,024 573,283 (13,835,741)

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 18,930,431 38,086,153 
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   31 ธันวาคม 2559

หลักทรัพยเผื่อขาย :-   กําไร/(ขาดทุน)
กิจการที่เกี่ยวของกัน ประเภทกิจการ ลักษณะความสัมพันธ ราคาทุน มูลคายุติธรรม ที่ยังไมเกิดข้ึน 

บริษัท ทักษิณ ผลิตและจําหนาย เปนผูถือหุนของบรษิัท  
คอนกรีต จํากัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ ในสัดสวนรอยละ 10  
(ราคาทุนเดิม 14,182,567 บาท) คอนกรีตอัดแรง มีผูถือหุนและกรรมการ  
  บางทานรวมกัน 2,064,407 31,848,575 29,784,168 
เงินลงทุนในกิจการอื่น :-   
กองทุนเปดนครหลวงไทยสอง 2,000,000 470,060 (1,529,940)
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 457,000 4,055,875 3,598,875 

รวม  2,457,000 4,525,935 2,068,935 

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย  4,521,407 36,374,510 31,853,103 

เงินลงทุนทั่วไป :-   
เงินลงทุนในกิจการอื่น :- ประเภทกิจการ ลักษณะความสัมพันธ ราคาตามบัญชี มูลคาสุทธิ คาเผ่ือการดอยคา 

บริษัท แสงสยามอินดัสเตรียล  ผลิตและจําหนาย -  
จํากัด เสาเข็มคอนกรีต  
 อัดแรง   14,253,991 994,838 (13,259,153)
* บริษัท เวนเจอร อินคอรปอ ผลิตและจําหนาย -  
เรชั่น จํากัด (มหาชน) แผงวงจร  
(เดิมชื่อ บริษัท เซอรคิทอีเลค อิเล็กทรอนิกส  
โทรนิคส อินดัสตรีส จํากัด (หมายเหตุ 6)  
(มหาชน)) (หมายเหตุ 6)   
(ราคาทุน 842,570 บาท) 155,033  - (155,033) 

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

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

* ในเดือนกรกฎาคม 2549 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดต้ังขอกลาวหาผูบริหาร
ของ บริษัท เซอรคิทอีเลคโทรนิคส อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) วาไดกระทําการที่อาจเขาขายเปนการปฏิบัติฝาฝน
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ดังนั้น บริษัทฯจึงโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนดังกลาว
จากหลักทรัพยเผ่ือขายระยะยาวไปเปนเงินลงทุนทั่วไประยะยาวเนื่องจากมีความเส่ียงที่เงินลงทุนดังกลาวอาจถูก
เพิกถอนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทฯ ไดปรับกลับบัญชีทุกบัญชีที่เกี่ยวของ และตั้งคา
เผื่อการดอยคาทั้งจํานวนในไตรมาสที่ 2 ป 2549 
ในป 2558 บริษัท เซอรคิทอีเลคโทรนิคส อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ไดเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุน กรรมการ 
และผูบริหาร และไดตัดสินใจหยุดการดําเนินธุรกิจเดิมเพื่อดําเนินธุรกิจใหมคือบริหารหนี้ดอยคุณภาพและบริการ
ติดตามหนี้สิน พรอมทั้งเปล่ียนชื่อบริษัทเปน บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) สงผลใหบริษัท
ดังกลาวไมไดเปนกิจการที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ อีกตอไปนับต้ังแตเดือนตุลาคม 2558 เปนตนไป 
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การวัดมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายประเภทหุนทุนถูกจัดลําดับชั้นการวัดมูลคา
ยุติธรรม อยูในระดับที่ 1 คํานวณโดยราคาเสนอซื้อลาสุด ณ  ส้ินวันทําการสุดทายของปของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และเงินลงทุนในกองทุนรวมถูกจัดลําดับชั้นการวัดมูลคายุติธรรม อยูในระดับที่ 
2 คํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิที่ประกาศจากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ณ วันที่วัดคาเงินลงทุน 
สําหรับหุนสามัญบริษัท แสงสยามอินดัสเตรียล จํากัด จํานวน 14.25 ลานบาท เปนเงินลงทุนจากการรับ
ชําระหน้ีจากลูกหนี้ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 3 ของทุนท่ีออกและชําระแลว บริษัทฯ วัดมูลคาโดยพิจารณา
จากงบการเงินลาสุดที่ผานการตรวจสอบแลว โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ ไดตั้งคา
เผ่ือการดอยคาเปนจํานวนรวม 13.68 ลานบาท และ 13.26 ลานบาท ตามลําดับ โดยบันทึกคาเผ่ือการดอย
คาของสินทรัพยจํานวน 0.42 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
และไดบันทึกปรับกลับบัญชีคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพยจํานวน 0.01 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

13. เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน - สุทธิ 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน - สุทธิ ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้ :- 

เงินใหกูยมื ประเภทกิจการ 
ลักษณะ

ความสัมพันธ 2560 2559 

บริษัท ไทยลาวลิกไนท จํากัด เหมืองแรถานหิน มีผูถือหุนและ 380,790,078 380,790,078
 กรรมการรวมกัน  
บริษัท เซ็นจรูี่อิเลคโทรนิคส ประกอบแผงวงจร มีผูถือหุนรวมกัน   
 แอนด ซิสเต็มส จํากัด อิเล็กทรอนิกส  - 312,490,055 

 รวมเงินใหกูยืม   380,790,078 693,280,133 

ดอกเบี้ยคางรับ     

บริษัท ไทยลาวลิกไนท จํากัด 576,110,737 556,309,654
บริษัท เซ็นจรูี่อิเลคโทรนิคส แอนด ซิสเต็ม จํากัด  - 297,420,777 

 รวมดอกเบี้ยคางรับ 576,110,737 853,730,431 

รวมเงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ  956,900,815 1,547,010,564 

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (956,800,815) (1,546,910,564)

สุทธิ   100,000 100,000 
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เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกันมีขอมูลท่ีสําคัญพอสรุปไดดังน้ี :- 
13.1 เงินใหกูยืมระยะยาวรวมดอกเบี้ยคางรับแกบริษัท ไทยลาวลิกไนท จํากัด ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

จํานวน 956.90 ลานบาท (31 ธันวาคม 2559 : 937.09 ลานบาท) เปนเงินใหกูยืมเพื่อใชลงทุนในโครงการ
สํารวจแหลงลิกไนท เพ่ือพัฒนาเปนแหลงพลังงานผลิตกระแสไฟฟาขาย โดยเงินกูยืมดังกลาวมีหลักประกัน
เปนสัมปทานที่บริษัท ไทยลาวลิกไนท จํากัด ไดรับจากรัฐบาลลาวในการทําเหมืองแรลิกไนทในประเทศลาว 
อยางไรก็ตาม ในเดือนธันวาคม 2549 รัฐบาลลาวไดทําสัญญามอบสิทธิในการเขาศึกษาและพัฒนา
โครงการโรงไฟฟาและเหมืองแรลิกไนทในโครงการดังกลาวใหกับบริษัทผูลงทุนไทยรายอื่น ซึ่งเหตุการณ
ดังกลาวสงผลกระทบตอสิทธิในการครอบครองสัมปทานการทําเหมืองแรและโรงไฟฟาของบริษัท ไทย
ลาวลิกไนท จํากัด 

 คดีความท่ีเกี่ยวเน่ืองกับเงินใหกูยืมแกบริษัทท่ีเกี่ยวของกันขางตนประกอบดวย :- 
 ในเดือนกรกฎาคม 2550 บริษัท ไทยลาวลิกไนท จํากัด ไดยื่นฟองคดีแพงตอบริษัทไทยขางตนเพ่ือ

เรียกรองคาเสียหายจํานวน 63,500 ลานบาท ในขอหาละเมิดและใชสิทธิไมสุจริตจนทําใหรัฐบาลลาว
ยกเลิกสัมปทานการทําเหมืองแรและโรงไฟฟาของบริษัท ไทยลาวลิกไนท จํากัด ตอมาในวันที่ 20 
กันยายน 2555 ศาลแพงไดมีคําพิพากษาใหจําเลยชดใชคาเสียหายใหแก บริษัท ไทยลาวลิกไนท จํากัด 
และพวกเปนเงิน 4,000 ลานบาท และคาขาดผลประโยชนเปนเงินรายป ป 2558 - 2570 ปละ 860 ลาน
บาท และป 2571 - 2582 ปละ 1,380 ลานบาท อยางไรก็ดีในวันท่ี 9 กันยายน 2557 ศาลอุทธรณมีคํา
พิพากษายกฟองมีผลใหจําเลยไมตองชดใชคาเสียหายใหแกโจทก 
เม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 บริษัท ไทยลาวลิกไนท จํากัด และพวกไดดําเนินการย่ืนฏีกา โดยศาลแพง
ไดนัดฟงคําพิพากษาศาลฎีกาในวันที่ 6 มีนาคม 2561 

 เม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2553 บริษัท ไทยลาวลิกไนท จํากัด ไดยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลาย
กลาง ตอมาเม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2554 ศาลลมละลายกลางไดมีคําส่ังฟนฟูกิจการและแตงต้ัง บริษัท 
ไทยลาวลิกไนท จํากัด เปนผูทําแผนการฟนฟู ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินการขอรับชําระหน้ีตอเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย ซึ่งในระหวางป 2555 ที่ประชุมเจาหนี้ของบริษัท ไทยลาวลิกไนท จํากัด ไดมีมติยอมรับ
แผนฟนฟูกิจการ และศาลลมละลายกลางไดมีคําส่ังเห็นชอบดวยแผน โดยแผนฟนฟูกําหนดใหบริษัทฯ 
ไดรับชําระหน้ีเปนเงิน 18.41 ลานบาท ภายในระยะเวลา 36 เดือน นับแตวันที่ศาลมีคําส่ังเห็นชอบดวย
แผนโดยไมมีดอกเบี้ย  
อยางไรก็ดี ในเดือนมีนาคม 2556 บริษัท ไทยลาวลิกไนท จํากัด ในฐานะผูบริหารแผน ไมสามารถ
ปฏิบัติตามแผนในการชําระหนี้งวดแรกจึงไดยื่นคํารองขอแกไขแผน โดยแผนท่ีแกไขกําหนดใหบริษัทฯ 
ไดรับชําระหน้ีเปนเงิน 30.56 ลานบาท ภายในระยะเวลา 84 เดือน และในระหวางป 2556 ที่ประชุม
เจาหนี้ของบริษัท ไทยลาวลิกไนท จํากัด ไดมีมติเห็นชอบกับขอเสนอแกไขแผน และศาลลมละลายกลาง
ไดมีคําส่ังเห็นชอบดวยแผนที่มีการแกไข อยางไรก็ดี จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ไดรับชําระ
หน้ีตามแผนแลวเปนเงินรวมกันทั้งส้ิน 2.71 ลานบาท ทั้งนี้เน่ืองจากภายหลังศาลมีคําส่ังเห็นชอบดวย
แผนมีเจาหน้ีบางรายย่ืนอุทธรณคัดคานคําส่ัง และเมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 ศาลฎีกาไดมีคํา
พิพากษากลับเปนวา มีคําส่ังไมเห็นชอบดวยแผนและมีคําส่ังใหยกเลิกคําส่ังใหฟนฟูกิจการของบริษัท 
ไทยลาวลิกไนท จํากัด 
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ในป 2559 - 2560 บริษัท ไทยลาวลิกไนท จํากัด ไดยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลางอีก 
ศาลมีคําส่ังรับคํารองและนัดไตสวนคํารอง โดยการย่ืนคําฟองครั้งลาสุดศาลไดมีการนัดไตสวนคํารองใน
วันท่ี 26 มีนาคม 2561 

 เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ในฐานะโจทก ไดฟองบริษัท ไทยลาวลิกไนท จํากัด ตอศาลแพงให
จําเลยชําระเงินตน 380.79 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยใหแกบริษัทฯ และเม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2561 ศาล
มีคําส่ังใหจําเลยปฏิบัติตามคําพิพากษาภายใน 30 วัน มิฉะน้ันจะตองถูกบังคับคดีตามกฎหมาย 

13.2 เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัท เซ็นจูรี่อิเลคโทรนิคส แอนด ซิสเต็มส จํากัด เปนเงินใหกูยืมโดยไมมี
หลักทรัพยค้ําประกันเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอีเล็กโทร
นิกส (Printed Circuit Board Assembly) 

 เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2546 ศาลลมละลายกลางไดมีคําส่ังใหพิทักษทรัพยเด็ดขาดกับบริษัทดังกลาว ซึ่ง
บริษัทฯ ไดดําเนินการย่ืนคําขอเฉล่ียหน้ีตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย (ถามี) ตอมาในวันท่ี 9 สิงหาคม 2547 
ศาลลมละลายกลางไดพิพากษาใหลมละลาย และเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยไดทําการแบงทรัพยสินเพื่อจายใหแกเจาหนี้ โดยบริษัทฯ ไดรับสวนแบงจํานวน 359,802.05 บาท ซึ่ง
บันทึกไวเปนรายไดอื่นแสดงไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป 2560 และท่ีประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 
1/2561 เม่ือวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561 อนุมัติใหบริษัทฯ ตัดหนี้สูญคงเหลือสําหรับเงินตนและดอกเบี้ยท่ีไมได
รับชําระจํานวน 609.55 ลานบาท ในงบการเงินสําหรับป 2560 

13.3 เงินใหกูยืมแกบริษัทที่เกี่ยวของกันตามหมายเหตุ 13.1 เปนหน้ีที่คางมานาน บริษัทฯ คิดดอกเบ้ียในอัตรา
ดอกเบี้ยท่ีบริษัทฯ กูยืมจากสถาบันการเงินบวกรอยละ 0.50 ตอป 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ บันทึกดอกเบี้ยคางรับของเงินใหกูยืมแกบริษัท ไทยลาวลิกไนท จํากัด 
จนถึงวันที่ศาลมีคําส่ังเห็นชอบดวยแผน อยางไรก็ตาม เน่ืองจากเม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ศาลฎีกาได
มีคําพิพากษากลับเปนวา มีคําส่ังไมเห็นชอบดวยแผนและมีคําส่ังใหยกเลิกคําส่ังใหฟนฟูกิจการของบริษัท 
ไทยลาวลิกไนท จํากัด บริษัทฯ จึงบันทึกดอกเบี้ยคางรับของเงินใหกูยืมแกบริษัท ไทยลาวลิกไนท จํากัด 
จนถึงวันที่ในงบการเงิน และบันทึกคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจํานวน 

 เนื่องจากยังมีความไมแนนอนท่ีบริษัทฯ จะไดรับชําระหน้ีดังกลาว บริษัทฯ ไดตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
สําหรับเงินใหกูและดอกเบี้ยคางรับไวทั้งจํานวนแลว แตใหคงยอดเงินกูยืมคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน
อยูจํานวน 100,000 บาท 
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14. อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน - สุทธิ 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังน้ี :- 

 

ท่ีดิน

อาคาร สวน
ปรับปรุงอาคาร 

และสิ่งกอสรางอื่น รวม

ท่ีดิน อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร (โรงงานเดิม) (ดูหมายเหตุ 14.1)
ราคาทุน :-  

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

31 ธันวาคม 2560 5,059,164 52,186,514 57,245,678

คาเส่ือมราคาสะสม :-  

31 ธันวาคม 2559 - 23,514,155 23,514,155

31 ธันวาคม 2560 - 23,514,155 23,514,155

คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย :-  

31 ธันวาคม 2559 - 14,372,359 14,372,359

31 ธันวาคม 2560 - 14,372,359 14,372,359

มูลคาสุทธิตามบัญชี :-  

31 ธันวาคม 2560 5,059,164 14,300,000 19,359,164

31 ธันวาคม 2559 5,059,164 14,300,000 19,359,164
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 ท่ีดิน

อาคาร สวน
ปรับปรุงอาคาร 

และสิ่งกอสรางอื่น รวม

สินทรัพยจากการรับชําระจากลูกหน้ี (ดูหมายเหตุ 14.2)
ราคาทุน :-  

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

31 ธันวาคม 2560 19,493,766 6,773,525 26,267,291

คาเส่ือมราคาสะสม :-  
1 มกราคม 2559 - 2,024,714 2,024,714

คาเส่ือมราคาสําหรับป - 161,328 161,328

31 ธันวาคม 2559 - 2,186,042 2,186,042

คาเส่ือมราคาสําหรับป - 161,328 161,328

31 ธันวาคม 2560 - 2,347,370 2,347,370

คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย  

31 ธันวาคม 2559 6,902,507 - 6,902,507

คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย 35,828 711,309 747,137

31 ธันวาคม 2560 6,938,335 711,309 7,649,644

มูลคาสุทธิตามบัญชี :-  

31 ธันวาคม 2560 12,555,431 3,714,846 16,270,277

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

อาคาร สวน
ปรับปรุงอาคาร 

และสิ่งกอสรางอื่น รวม

ท่ีดินรอการพัฒนารับโอนจากบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน (ดูหมายเหตุ 14.3 และ 14.4) 
ราคาทุน :-  

31 ธันวาคม 2559 68,625,020 - 68,625,020

31 ธันวาคม 2560 68,625,020 - 68,625,020
คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย :-  
31 ธันวาคม 2559 53,625,020 - 53,625,020

31 ธันวาคม 2560 53,625,020 - 53,625,020
มูลคาสุทธิตามบัญชี :-  
31 ธันวาคม 2559 15,000,000 - 15,000,000

31 ธันวาคม 2560 15,000,000 - 15,000,000
มูลคาสุทธิตามบัญชีรวม :-  
31 ธันวาคม 2560 32,614,595 18,014,846 50,629,441

31 ธันวาคม 2559 32,650,423 18,887,483 51,537,906
มูลคายุติธรรม :-  
31 ธันวาคม 2560   108,086,036

31 ธันวาคม 2559   106,104,178

14.1 บริษัทฯ จดจํานองท่ีดิน และอาคารของโรงงานในเขตอุตสาหกรรมนวนคร (โรงงานเดิม) เพื่อเปน
หลักประกันวงเงินสินเชื่อจากธนาคารเพื่อออกหนังสือค้ําประกัน วงเงินสินเชื่อทรัสตรีซีท และวงเงินเลตเตอร
ออฟเครดิต 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ ไดทําการทบทวนการดอยคาของที่ดินและอาคาร ในเขต
อุตสาหกรรมนวนคร (โรงงานเดิม) ซึ่งมีราคาทุนรวม 57.25 ลานบาท โดยบริษัทฯ เปรียบเทียบราคาทุนกับ
การวัดมูลคายุติธรรม (มูลคายุติธรรมในระดับที่ 2 ใชราคาประเมินของผูประเมินราคาอิสระ ซึ่งใชเทคนิควิธี
ราคาตลาด สําหรับที่ดิน และวิธีตนทุนทดแทนสําหรับอาคารในการประเมินมูลคายตุิธรรม) แลวแตอยางใด
จะตํ่ากวา ดังนั้น บริษัทฯ ไมไดตั้งคาเผ่ือการดอยคาของท่ีดินมูลคาราคาทุน 5.06 ลานบาท เน่ืองจากราคา
ตามบัญชีต่ํากวาการวัดมูลคายุติธรรม สวนอาคารซึ่งมีราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมคงเหลือจํานวน 
28.67 ลานบาท บริษัทฯ ไดพิจารณาต้ังคาเผ่ือการดอยคาเปนจํานวนท้ังส้ิน 14.37 ลานบาท 
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14.2 สินทรัพยจากการรับชําระหน้ีจากลูกหนี้ซึ่งเปนอสังหาริมทรัพยมีราคาทุนรวม 26.27 ลานบาท บริษัทฯ ตั้ง
คาเผื่อการดอยคาโดยเปรียบเทียบราคาทุนกับการวัดมูลคายุติธรรม (มูลคายุติธรรมในระดับที่ 2 ใชราคา
ประเมินของผูประเมินราคาอิสระ ซึ่งใชเทคนิควิธีราคาตลาด หรือราคาประเมินกรมที่ดินหรือการประมาณ
มูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน) แลวแตราคาใดที่จะตํ่ากวาซึ่ง ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ            
2559 บริษัทฯ ไดบันทึกคาเผ่ือการดอยคาของอสังหาริมทรัพยดังกลาวไวจํานวน 7.65 ลานบาท และ                    
6.90 ลานบาท ตามลําดับ โดยบันทึกคาเผ่ือการดอยคาของอสังหาริมทรัพยในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 0.75 ลานบาท และไดบันทึกปรับกลับบัญชีคาเผ่ือการดอย
คาของอสังหาริมทรัพยในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 0.26 
ลานบาทอยางไรก็ตาม บริษัทฯ มิไดบันทึกสวนเกินจากการตีราคาของท่ีดินบางแปลงท่ีมีการวัดมูลคา
ยุติธรรมสูงกวาราคาตามบัญชี 

14.3 ที่ดินรอการพัฒนาราคาทุนจํานวน 44.53 ลานบาท เปนท่ีดินรับโอนจากบริษัทที่เกี่ยวของกันและติดจํานอง
เปนหลักประกันหน้ีของบริษัทที่มีกับเจาหน้ีสถาบันการเงิน อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดดําเนินการไถถอนคืน
เสร็จส้ินแลว 
บริษัทฯ ยังไมไดมีการพัฒนาท่ีดินดังกลาว อยางไรก็ตามท่ีดินดังกลาวไดรับการประเมินราคาโดยผูประเมิน
อิสระตามรายงานลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ซึ่งเปนการวัดมูลคายุติธรรมในระดับที่ 2 ซึ่งใชเทคนิควิธีราคา
ตลาดในการประเมินมูลคายุติธรรม เปนจํานวนเงิน 15 ลานบาท ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 
2559 บริษัทฯ จึงบันทึกคาเผ่ือการดอยคาของอสังหาริมทรัพยดังกลาวไวจํานวน 29.53 ลานบาท 

14.4 ที่ดินรอการพัฒนารับโอนจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน มีราคาทุนจํานวน 24.10 ลานบาท โดยท่ีดินดังกลาวติด
จํานองเปนหลักประกันหนี้ของบริษัท ไทยลาวลิกไนท จํากัด และเนื่องจากบริษัท ไทยลาวลิกไนท จํากัด มี
สถานะหน้ีสินลนพนตัว บริษัทฯ ไดตั้งคาเผ่ือการลดมูลคาท้ังจํานวนสําหรับท่ีดินที่ใชเปนหลักประกัน
ดังกลาว (ป 2560 ราคาประเมินของกรมที่ดินเทากับ 10.46 ลานบาท) 
บริษัทฯ มีโครงการจะใชสินทรัพยดังกลาวโดยเสนอใหเชาสําหรับสินทรัพยท่ีติดจํานอง และเสนอขายหรือให
เชาสําหรับสินทรัพยที่ไมติดจํานอง อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไมสามารถขายหรือหาผูเชาได 
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15. อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ   
 

อาคาร และ
สวนปรับปรุง

อาคาร 
เครื่องจักรและ 

อุปกรณ 

เครื่องตกแตง
อุปกรณ และ

เครื่องใช
สํานักงาน ยานพาหนะ 

เครื่องจักรและ
อาคารระหวาง

ติดต้ัง รวม 

ราคาทุน :-  

1 มกราคม 2559 154,732,319 707,173,968 31,074,605 29,655,526 22,004,307 944,640,725

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

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

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

ซื้อเพ่ิม/โอนเขา 40,378,000 111,273,615 2,136,604 7,438,000 28,302,870 189,529,089

จําหนาย/โอนออก  - (2,562,405) (1,382,421)  - (148,805,292) (152,750,118)

31 ธันวาคม 2560 195,450,319 835,581,115 34,211,361 34,912,176 26,811,204 1,126,966,175 

คาเส่ือมราคาสะสม :-  

1 มกราคม 2559 118,166,304 654,039,756 23,402,422 27,381,463  - 822,989,945

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

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

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

คาเส่ือมราคาสําหรับป 2,813,034 15,301,693 2,360,527 774,470  - 21,249,724

คาเส่ือมราคาสะสมลดลง  - (2,562,349) (1,382,304)  -  - (3,944,653)

31 ธันวาคม 2560 124,242,310 679,270,320 26,471,553 26,829,770  - 856,813,953 

มูลคาสุทธิตามบัญชี  

31 ธันวาคม 2560 71,208,009 156,310,795 7,739,808 8,082,406 26,811,204 270,152,222 

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

คาเสื่อมราคาสําหรับปแสดงรวมอยูใน :- 

 2560 2559 

ตนทุนการผลิต 20,228,199 19,120,557

คาใชจายในการบริหาร 1,021,525 989,938 

รวม 21,249,724 20,110,495 
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อาคารโรงงานและสํานักงานบางสวนไดปลูกสรางลงบนที่ดินเชา (หมายเหตุ 16) 
บริษัทฯ ไดนําอาคารโรงงานสํานักงาน และเคร่ืองจักรบางสวนใชเปนหลักประกันวงเงินสินเชื่อตอธนาคาร
เพื่อออกหนังสือคํ้าประกัน วงเงินสินเชื่อทรัสตรีซีท และวงเงินเลตเตอรออฟเครดิต เพื่อการดําเนินงาน
ตามปกติของบริษัทฯ 

16 สิทธิการเชาท่ีดิน - สุทธิ 

สิทธิการเชาท่ีดิน - สุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดดังนี้ :- 
         2560 2559

สิทธิการเชาท่ีดิน - ราคาทุน 21,000,000 21,000,000
หัก คาตัดจําหนายสะสม (18,814,890) (17,939,890)
สุทธิ 2,185,110 3,060,110

คาตัดจําหนายสําหรับปแสดงรวมอยูในตนทุนการผลิต 875,000 875,000

สิทธิการเชาท่ีดินตามสัญญาเชาท่ีดินมีไวเพื่อการกอสรางโรงงานและสํานักงาน (หมายเหตุ 15) สิทธิการ
เชาที่ดินดังกลาวมีระยะเวลา 24 ป เริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2538 โดยมีคาเชาเร่ิมแรกปละประมาณ 1.55 
ลานบาท และสามารถเพิ่มคาเชาไดทุก ๆ ระยะเวลาสิบป ในอัตราไมเกินรอยละ 10 ของคาเชาในขณะน้ัน 
(หมายเหตุ 30.3) ปจจุบันบริษัทฯ จายคาเชาปละ 1.87 ลานบาท 
บริษัทฯ ใชสิทธิการเชาที่ดินดังกลาวเปนหลักประกันวงเงินสินเชื่อตอธนาคารเพื่อออกหนังสือคํ้าประกัน
วงเงินสินเชื่อทรัสตรีซีท และ วงเงินเลตเตอรออฟเครดิต เพื่อการดําเนินงานตามปกติของบริษัทฯ 

17. เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้ :- 

  2560 2559

เจาหนี้การคา 54,650,873 21,887,590
เจาหนี้อื่น :-  
 คาใชจายคางจาย 11,944,582 12,387,925
 เงินรับลวงหนาคาสินคา 20,416,230 6,466,577
รวมเจาหนี้อื่น 32,360,812 18,854,502
รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 87,011,685 40,742,092
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18. ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน 

 รายการเปลี่ยนแปลงของประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559  
ประกอบดวย :-  
 2560 2559

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน - ตนป 52,460,725 47,759,675
ตนทุนบริการปจจบุัน 3,721,555 2,938,726
ตนทุนดอกเบี้ย 1,368,376 1,762,324
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 1,862,335  -
ผลประโยชนพนักงานจายในระหวางป (19,191,000)  - 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน - ปลายป 40,221,991 52,460,725
ขอสมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial technique) มีดังน้ี :- 

 2560 2559

อัตราคิดลด 2.57% 3.69%
อัตราการทุพพลภาพ 5.00% (TMO 2017) 5.00% (TMO 2008)
อัตราการขึ้นเงินเดือน 2% - 7% 2% - 7%
อัตราการลาออก 0% - 9% 0% - 16%
เกษียณอายุ 60 ป 60 ป
การวิเคราะหความออนไหวของการเปล่ียนแปลงในแตละขอสมมติฐานที่สําคัญที่เกี่ยวของในการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสามารถวิเคราะหไดดังนี้ 

 การเปล่ียนแปลงในขอสมมติฐาน 2560 2559
อัตราคิดลด เพ่ิมข้ึน รอยละ 1 (3,750,548) (3,533,902)
อัตราคิดลด ลดลง รอยละ 1 4,446,625 4,195,689
อัตราการขึ้นเงินเดือน เพ่ิมข้ึน รอยละ 1 4,246,648 3,471,843
อัตราการขึ้นเงินเดือน ลดลง รอยละ 1 (3,670,561) (2,984,472)

19. ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดดังน้ี 
 2560 2559
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :-   
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางชั่วคราว 396,186 740,387 

ภาษีเงินไดงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 396,186 740,387 
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รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงไดดังนี้ 

  2560 2559 
   

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 80,567,016 69,012,612 

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 20% 20%
กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษ ี 16,113,403 13,802,522 
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ :-   

คาใชจายตองหาม 263,819 3,383 
คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพ่ิมข้ึน (110,271,630) (485,518) 
รายไดที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินได (269,375) (302,960)
ผลกระทบจากการไมไดต้ังสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี :- 
ผลขาดทุนที่มีสิทธินํามาหักตามกฎหมาย 92,793,490 - 
อ่ืนๆ 1,370,293 4,837,475 

รวม (16,113,403) 4,052,380 
คาใชจายภาษีเงินได - 17,854,902 
เงินเพ่ิม - - 
รวมคาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(คาใชจายภาษีเงินไดและเงินเพ่ิมสําหรับงวดกอนป 2559
แสดงรวมในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จป 2559) - 36,089,416 

สวนประกอบของหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 
 2560 2559

กําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาเงินลงทุนระยะยาว 4,174,661 3,778,475

ภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุด 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คํานวณจากกําไรทางบัญชี 
ปรับปรุงดวยรายไดและรายจายอื่นบางรายการที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดหรือเปนรายจายที่ตองหามใน
การคํานวณภาษีเงินได 
บริษัทฯ คํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลในอตัรารอยละ 20 ของกําไรทางภาษี 
ในระหวางป 2560 บริษัทฯ มีคาใชจายทางภาษีจากการจําหนายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหนี้เงินใหกูยืมระยะ
ยาวแกบริษัท เซ็นจูร่ีอิเลคโทรนิคส แอนด ซิสเต็มส จํากัด จํานวน 532.68 ลานบาท เนื่องจากลูกหน้ีถูก
พิพากษาใหลมละลายและเจาหนาที่พิทักษทรัพยไดมีการแบงทรัพยสินใหแกเจาหน้ีแลว (หมายเหตุ 13.2)   
บริษัทฯ จึงไมมีคาใชจายภาษีเงินไดในปปจจุบัน 
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สําหรับป 2559 เน่ืองจากในการคํานวณภาษีเงินไดในรอบระยะเวลาบัญชีป 2555 บริษัทฯ ไดใชสิทธิ
จําหนายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ีในสวนที่ไดรับการปลดหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ และถือเปนรายจายสําหรับ
ลูกหนี้เงินใหกูยืมระยะยาวแก บริษัท ไทยลาวลิกไนท จํากัด ไปแลว การที่ศาลฎีกามีคําพิพากษากลับเปน
วามีคําส่ังไมเห็นชอบดวยแผนและมีคําส่ังยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการของ บริษัท ไทยลาวลิกไนท จํากัด 
(หมายเหตุ 13.1) จึงสงผลกระทบตอการปฎิบัติทางภาษีตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีป 2555 บริษัทฯ จึง
คํานวณภาษีใหม โดยไดสละสิทธ์ิในการตัดหน้ีสูญในป 2555 และปรับปรุงการคํานวณภาษีต้ังแตรอบ
ระยะเวลาบัญชีป 2555 สงผลใหบริษัทฯ มีภาระภาษีสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 17.86 
ลานบาท และรอบระยะเวลาบัญชีกอนป 2559 อีกจํานวน 18.23 ลานบาท รวมทั้งส้ินจํานวน 36.09 ลาน
บาท บริษัทฯ บันทึกรายการดังกลาวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ทั้ง
จํานวน 

20. สํารองตามกฎหมาย 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรกําไร
สุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
นี้จะนําไปจัดสรรเปนเงินปนผลไมได 

21. เงินปนผลจาย  

เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ไดมีมติอนุมัติจัดสรรผลกําไรสุทธิจากผลการ
ดําเนินงานประจําป 2559 เปนสํารองตามกฎหมายจํานวน 1.70 ลานบาท และจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน
จํานวน 270 ลานหุน ในอัตราหุนละ 0.06 บาท เปนจํานวนเงิน 16.20 ลานบาท โดยจายเงินปนผลในวันท่ี    
25 พฤษภาคม 2560 
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ไดมีมติอนุมัติจัดสรรผลกําไรสุทธิจากผลการ
ดําเนินงานประจําป 2558 เปนสํารองตามกฎหมายจํานวน 3.10 ลานบาท และจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน
จํานวน 27 ลานหุน ในอัตราหุนละ 1.10 บาท เปนจํานวนเงิน 29.70 ลานบาท โดยจายเงินปนผลในวันที่       
26 พฤษภาคม 2559 

22. ทุนเรือนหุน  

เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ไดมีมติอนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนท่ีตรา
ไวหุนละ 10 บาท (สิบบาท) เปนมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ซึ่งภายหลังการเปล่ียนแปลงมูลคา
ที่ตราไวดังกลาวขางตน จะทําใหจํานวนหุนสามัญของบริษัทเพิ่มข้ึนจากเดิม 50,000,000 หุน เปน 
500,000,000 หุ น  โดยหุ นสามัญ ท่ีออกและเรียกชําระแลวเพิ่ ม ข้ึนจากเดิม  27,000,000 หุน  เป น 
270,000,000 หุน โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวคงเดิมคือ 500,000,000 บาท และ 270,000,000 
บาท ตามลําดับ 
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23. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
 บริษัทฯ ไดจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานใน

การเปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมและบริษัทจายสมทบในอัตรารอยละ 10 ของ
เงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้ไดจดทะเบียนเปนกองทุนสํารองเล้ียงชีพกับ
กระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจัดการกองทุนที่ไดรับอนุญาต 

 เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพที่บริษัทฯ ไดจายสมทบเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพฯ และบันทึกเปน
คาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เปนจํานวน                  
9.05 ลานบาท และ 8.22 ลานบาท ตามลําดับ  

24. คาตอบแทนกรรมการ 
 คาตอบแทนกรรมการน้ี เปนผลประโยชนที่ จายใหกับกรรมการของบริษั ทตามมาตรา  90 ของ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เก่ียวของที่จายใหกับ
กรรมการบริหาร  

25. คาตอบแทนผูบริหาร 

 คาตอบแทนผูบริหารไดรวมคาตอบแทนกรรมการ ซึ่งไดแก คาเบี้ยประชุมและคาตอบแทนแกประธาน
กรรมการ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ และคาตอบแทนผูบริหารของบริษัท ซึ่งไดแก เงินเดือนและ
ผลประโยชนอื่นๆ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย :- 
 2560 2559 
คาตอบแทนกรรมการ 3,180,000 2,955,000
เงินเดือนและผลประโยชนอื่น  55,099,400 46,953,000
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 2,838,400 2,018,400
รวม 61,117,800 51,926,400

คาตอบแทนผูบริหารแสดงรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 
2559 ดังนี้ :- 

 2560 2559 
ตนทุนการผลิต  25,144,120 15,029,520
คาตอบแทนผูบริหาร 35,973,680 36,896,880
รวม 61,117,800 51,926,400
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26. คาใชจายตามลักษณะ 
 รายการคาใชจายตามลักษณะท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ไดแก 

 2560 2559
เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน 170,017,407 149,084,989
คาตอบแทนผูบริหาร 61,117,800 51,926,400
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 22,286,052 21,146,823
คาใชจายในการขนสงสินคา 31,151,821 31,029,314
วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลืองใชไป 1,411,824,004 994,066,169
การเปล่ียนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา(เพิ่มข้ึน)ลดลง (80,939,801) 21,145,882

27. สวนงานดําเนินงาน 
 บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานดําเนินงานเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจําหนายลวดเหล็กแรงดึงสูง แบงเปน

สวนงานดําเนินงานทางภูมิศาสตรในประเทศไทยและตางประเทศ ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
ดําเนินงานของบริษัทฯ มีดังตอไปนี้ 

 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 
2559 มีดังน้ี  
 จําหนายในประเทศ จําหนายตางประเทศ รวม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายไดจากการขาย 1,378,861,038 1,125,495,750 486,306,608 378,381,608 1,865,167,646 1,503,877,358

ตนทุนขาย (1,186,129,167) (971,961,082) (470,862,950) (329,496,058) (1,656,992,117) (1,301,457,140)

กําไรข้ันตน 192,731,871 153,534,668 15,443,658 48,885,550 208,175,529 202,420,218

รายไดอ่ืน     19,607,841 19,219,394 

คาใชจายในการขาย    (58,933,632) (69,460,297)

คาใชจายในการบรหิาร (47,381,073) (44,686,623)

คาตอบแทนผูบริหาร    (35,973,680) (36,896,880)

คาเผ่ือการดอยคา(โอนกลับบัญชีคาเผ่ือการดอยคา)ของเงินลงทุนระยะยาวอื่น  (421,554) 14,983 

คาเผ่ือการดอยคา(โอนกลับบัญชีคาเผ่ือการดอยคา)ของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน (747,137) 257,253 

ตนทุนทางการเงิน     (3,759,278) (1,855,436)

คาใชจายภาษีเงินได      - (36,089,416)

กําไรสุทธิสําหรับป     80,567,016 32,923,196 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559  
อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ    270,152,222 250,678,322 
สินทรัพยอ่ืน 1,702,885,402 1,442,009,653 

รวมสินทรัพย     1,973,037,624 1,692,687,975 

รวมหนี้สิน     366,812,490 149,717,856 
หมายเหตุ : บริษัทฯ มิไดแสดงสินทรัพยและหนี้สินจําแนกตามสวนงานดําเนินงานทางภูมิศาสตรเนื่องจากทางบริษัทฯ ใชสินทรัพยและ
หนี้สินรวมกัน 

 ขอมูลลูกคารายใหญ 
บริษัทฯ มีลูกคารายใหญสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวนหนึ่งราย จํานวนเงิน 190.99 
ลานบาท (สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีลูกคารายใหญในจํานวนเงินท่ีไมมี
สาระสําคัญเกินรอยละ 10 ของรายไดของกิจการจึงไมไดเปดเผยขอมูลดังกลาว) 

28. การบริหารจัดการทุน 

วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนของบริษัทฯ คือ เพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนของบริษัทฯ และเปนประโยชนตอผูมีสวนไดเสียอื่น ผูบริหารไดมี
การกําหนดกลยุทธตางๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีผล
ประกอบการ และฐานะการเงินที่ดีและแข็งแกรงย่ิงขึ้น รวมท้ังการบริหารเงินทุนเพื่อการดํารงไวซึ่งโครงสราง
ของทุนและตนทุนทางการเงินของทุนที่เหมาะสม 

29. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯตามท่ีนิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดง

รายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทา    
เงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การคา เงินลงทุน และเงินใหกูยืมระยะยาว บริษัทฯ มีความเส่ียงที่เกี่ยวของ
กับเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้ :- 
 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย   
 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียนี้เกิดข้ึนจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดอนาคต ซึ่งจะสงผล

กระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีความเส่ียงจากอัตรา
ดอกเบี้ยเน่ืองจากมีเงินฝากธนาคาร บริษัทฯ มิไดใชตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยง
ดังกลาว  

 ความเสี่ยงดานราคาสินคา   
บริษัทฯ มีความเส่ียงจากความผันผวนของราคาสินคา ซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสด บริษัทฯ จึงมีนโยบายในดานราคาของสินคาอยางระมัดระวังมีการติดตามและประเมิน
สถานการณอยางใกลชิด ซึ่งบริษัทฯ คาดวาจะไมไดรับความเสียหายจากความผันผวนของราคาสินคา
เหลาน้ันเกินกวาท่ีไดตั้งคาเผ่ือการลดมูลคาของสินคาคงเหลือไวในบัญชี 
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 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน  
บริษัทฯ มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเนื่องจากบริษัทฯ มีลูกหนี้การคา เจาหนี้
การคา และเจาหนี้อื่น เปนสกุลเงินตางประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ ตองนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ
เปนสวนใหญทําใหบริษัทฯ มีความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราจากระบบ
อัตราแลกเปล่ียนแบบลอยตัว ซึ่งบริษัทฯ ไดใชมาตรการปองกันความเสี่ยงดังกลาวดวยการทยอยทํา
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเปนครั้งคราวเมื่อมีการส่ังซื้อหรือคาดวาจะสั่งซื้อวัตถุดิบ
จากตางประเทศ  
ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีภาระคงคางของสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา        
2.20 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ในราคาตามสัญญาเทากับ 71.93 ลานบาท เพื่อปองกันความเส่ียง
จากการเปดเลตเตอรออฟเครดิตที่ยังไมไดรับวัตถุดิบ (31 ธันวาคม 2559 : ไมมี) (หมายเหตุ 30.2) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย และหน้ีสินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ซึ่ง
ไมไดรับการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียน แสดงไดดังนี้ 
 (หนวย : ลาน) 
        2560 2559 

สกุลเงินตราตางประเทศ สินทรัพย หนี้สิน สินทรัพย หน้ีสิน 
ดอลลารสหรัฐอเมริกา    0.27 -    0.85 - 
ยูโร -     0.04 -     0.23

 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ   
บริษัทฯ มีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบาย
ในการใหสินเชื่อที่ระมัดระวัง และมีฐานลูกคาท่ีหลากหลายโดยมีการติดตามและประเมินสถานะ
การเงินของลูกหนี้อยางใกลชิด ซึ่งบริษัทฯ คาดวาจะไมไดรับความเสียหายจากการเก็บหน้ีจากลูกหน้ี
เหลาน้ันเกินกวาท่ีไดตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไวในบัญชี 

 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน   
เนื่องจากเงินลงทุนระยะยาวสวนใหญของบริษัทฯ บันทึกบัญชีดวยมูลคายุติธรรม ซึ่งการวัดมูลคา
ยุติธรรมแบงตามการจัดลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม (หมายเหตุ 12) เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่
เกี่ยวของกันมีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดและสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงินอื่นสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะส้ัน ฝายบริหารของบริษัทฯ เชื่อวามูลคายุติธรรมของสินทรัพย
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกลาวไมแตกตางอยางเปนสาระสําคัญกับราคาตามบัญชี 
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30. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

30.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อ
ค้ําประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา การประมูลงานและค้ําประกันการส่ังซื้อวัตถุดิบจํานวนปริมาณ 44.30 
ลานบาท และ 36.08 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งคํ้าประกันโดยเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ (หมายเหตุ 11) 

30.2 ณ  วันที่  31 ธันวาคม  2560 บริษัทฯ เปดเลตเตอรออฟเครดิตเพื่อการสั่งซื้อวัตถุดิบและเครื่องจักร        
จํานวน 4.44 ลานดอลลารสหรัฐ (31 ธันวาคม 2559 : จํานวน 0.23 ลานยูโร) ซึ่งคํ้าประกันโดยเงินฝาก
ธนาคารของบริษัทฯ (หมายเหตุ 11) 

30.3 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาท่ีดิน ซึ่งบริษัทฯ มีภาระผูกพันที่ตองจายคา
เชาที่ดินดังกลาวในระยะยาวภายใตสัญญาการเชาสินทรัพยดําเนินงาน (หมายเหตุ 16) ดังนี้ :- 

   2560 2559
ภายใน 1 ป       1,871,073 1,871,073
เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 3,430,299 5,301,372

30.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีภาระผูกพันท่ีจะตองจายเงินชดเชยการเลิกจางพนักงาน
สําหรับโครงการเกษียณกอนอายุกอนกําหนด (Early retirement) ตามท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติเปน เอก
ฉันทเม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2552 และบริษัทฯ ไดมีประกาศแผนของโครงการเกษียณอายุกอนกําหนดโดย
สมัครใจใหพนักงานไดรับทราบในเดือนเดียวกัน  โดยการจายเงินชดเชยดังกลาวจะเปนไปตามขอบังคับการ
บริหารงานบุคคลของบริษัทฯ และในสวนผูบริหารของบริษัทฯ ที่ดํารงตําแหนงในสายงานหลักในวันที่
คณะกรรมการมีมติอนุมัติ บริษัทฯ จะจายเงินชดเชยเพ่ิมเติมอีกสวนหน่ึงโดยจะคํานวณจากฐานของ
เงินเดือนปจจุบันคูณดวยจํานวนเดือนท่ีเหลือจนถึงวันครบกําหนดเกษียณอายุ 

30.5 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการทําสัญญากอสรางอาคารโรงงานตามการลงทุน
ในสายการผลิตใหมบางสวนเพื่อทดแทนสายการผลิตเดิม จํานวนประมาณ 12.69 ลานบาท (31 ธันวาคม 
2560 : ไมมี) 

31. การอนุมัติใหออกงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัตใิหออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561 
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รายละเอยีดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร เลขานกุาร
ของบริษัท และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

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

นายสุริย์	บัวคอม
อายุ	73	ปี

ต�าแหน่ง  

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	10 กันยายน 2553

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- Directors Accreditation Program (DAP)

- Directors Certification Program (DCP)

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ 

ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2553 - ปัจจุบัน  กรรมการ บมจ.ควอลิตี้ เฮาส์

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทอืน่/กจิการอ่ืน

2553 - ปัจจุบัน  กรรมการ ธนาคาร Zheng Xin Bank  

2556 - 2559  อนกุรรมการ คณะกรรมการโทรคมนาคม  

 และวิทยุกระจายเสียง

2552 - 2559  ที่ปรึกษา บริษัท ไวส์ซอฟท์ จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นางกิ่งเทียน		บางอ้อ
อายุ	73	ปี

ต�าแหน่ง  

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 28 เมษายน 2543

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- Directors Accreditation Program(DAP)

- Directors Certification Program (DCP)

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารใน

บรษัิทจดทะเบียนอ่ืน

2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 บมจ.ไทยฟิลม์อินดสัตรีส์

2548 - 2560  กรรมการ บมจ.เงนิทุน กรุงเทพธนาทร

2550 - 2560  รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ  

 บมจ.เงนิทนุ กรุงเทพธนาทร

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทอ่ืน/กจิการอ่ืน

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไฮ-เทค เนท็เวร์ิค

2547 - ปัจจบัุน กรรมการ บจก. พญิาณี

2547 - ปัจจบัุน กรรมการ บจก.บิสแอนด์ฟัน

2547 - ปัจจบัุน กรรมการ บจก. เทคโนโลยบีรหิารธรุกจิรกัไทย

2547 - ปัจจบัุน กรรมการ บจก. เทียร์ วนั เนทเวิร์ค

2547 - ปัจจบัุน กรรมการ บจก. จโิรลา(ประเทศไทย)

2547 - ปัจจบัุน กรรมการ บจก. ไอทาวเวอร์

2547 - ปัจจบัุน กรรมการ บจก. เอนกบุญ

2547 - ปัจจบัุน กรรมการ บจก. เซลลลูาร์ วิชัน่ (ไทยแลนด์)

2546 - ปัจจบัุน กรรมการตรวจสอบ บจก. สหกล อิควปิเมนท์

2534 - ปัจจบุนั ทีป่รกึษา บจก. คอม-ลิงค์

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
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นายนรเศรษฐ	ไม้เกตุ
อายุ 63 ปี

ต�าแหน่ง  

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 30 เมษายน 2546

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	

- นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอืน่

2544 - ปัจจบัุน  ทนายความ บรษัิทท่ีปรกึษากฎหมายยูเนีย่นลอร์

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายสุวัฒน์	จิตตมัย	
อายุ 69 ปี

ต�าแหน่ง  

กรรมการ

กรรมการอ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 10 พฤษภาคม 2528

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	

- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล  

 LAMAR UNIVERSITY

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน

2560 - ปัจจุบัน กรรมการอ�านวยการฝ่ายปฎบิตักิาร  

 บมจ. ไทยไวร์โพรดคัท์

2558 - 2560 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ไทยไวร์โพรดคัท์

2531 - 2558 ผูจ้ดัการทั่วไป บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.05%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายฉัตรชัย	ศิริวัฒนา
อาย	ุ74	ปี

ต�าแหน่ง  

กรรมการ

เลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 25 เมษายน 2537

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ EMPORIA  

 STATE UNIVERSITY, USA

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทอ่ืน/กจิการอ่ืน

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอปรคิอท แมเนจเม้นท์

2548 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ไทยลาวลิกไนท์

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.33%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
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นายเอกมินทร์	งานทว	ี
อายุ	36	ปี

ต�าแหน่ง

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 มิถุนายน 2550

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย ซีเอตเติล , USA

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน

บริษัทจดทะเบียนอื่น	

2551 - 2560 กรรมการ บมจ. ทักษิณคอนกรีต

2550 - 2558 กรรมการ บมจ. เซอร์คทิอเีลคโทรนคิส์ อนิดสัตรส์ี

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทอ่ืน/กจิการอ่ืน 

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอปริคอท แมเนจเม้นท์

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยลาวลิกไนท์

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.11%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ลูกพี่ลูกน้อง  

นายสรรัฐ งานทวี

นายธนพงษ์	ภูคาสวรรค์	
อายุ 41 ปี

ต�าแหน่ง

กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 มิถุนายน 2550

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปรญิญาโท สาขาการตลาด สถาบันบัณฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร์

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทอ่ืน/กจิการอ่ืน

2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ Mosh Company Limited 

2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ Meanmoremind Co.,Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายพันธุม	พันธุมจินดา
อายุ 63 ปี

ต�าแหน่ง

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 มิถุนายน 2550

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	

- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	: ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน

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

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
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นายสรรัฐ	งานทว	ี
อายุ 31 ปี

ต�าแหน่ง  

กรรมการ

กรรมการอ�านวยการฝ่ายการตลาด

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 21 สิงหาคม 2557

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  

 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.งานทวีพี่น้อง

ประสบการณ์การท�างาน

2554 - 2558 กรรมการ บมจ.เซอร์คทิอเีลคโทรนคิส์ อนิดสัตรส์ี

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.02%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :  ลูกพี่ลูกน้อง 

นายเอกมินทร์ งานทวี

พลต�ารวจโทสุรวุฒิ	กรัดศิริ	
อายุ 69 ปี

ต�าแหน่ง

กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 กุมภาพันธ์ 2558

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Youngstown  

 State University, OHIO,USA

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน	: ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	: ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน

2554 - 2558 ประธานกรรมการ  

 บมจ.เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรีส์

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายธงชัย	ณ	นคร
อาย	ุ68	ปี

ต�าแหน่ง

กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 กุมภาพันธ์ 2558

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

- ปริญญาตรี สาขาการตลาด  

 Manchester Polytechnic, England 

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทอ่ืน/กจิการอ่ืน

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยลาวลิกไนท์

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอปริคอท แมเนจเม้นท์

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
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นายแดน	ทองอินทร์	
อายุ 61 ปี

ต�าแหน่ง  

ผู้จัดการโรงงาน

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	

- D.Eng.,Kasetsart and Case  Western Reserve  

 University, USA 

- M.S. (Mechanical Engineering).,  

 King Mongkut ’s University of Technology 

- B.S.(Mechanical Engineering).,  

 King Mongkut ’s University of Technology 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน 

2539 - ปัจจุบัน ผู้จัดการโรงงาน บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์

2535 - 2539 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.19%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นางสาวจงกล	พิสุทธิ์พิเชฎฐ	์	
อายุ 53 ปี

ต�าแหน่ง 

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษัิทจดทะเบียนอืน่ : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	: ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน 

2542 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน  

 บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์

2534 - 2542 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  

 บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์

สัดส่วนการถือหุ้น	:	0.003%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี

นายสุชาติ	แก้วไพฑูรย์	
อายุ 67 ปี

ต�าแหน่ง  

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	

- ปริญญาตรี คณะบริหารสาขาการตลาด

- MINI MBA 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน 

2535 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด  

 บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี 
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1.2	หน้าที่ความรับผิดชอบของเลฃานุการบริษัท

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

กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

 1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง

 2. เก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

  - ทะเบียนกรรมการ

  - หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษัท

  - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

 3. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 4. ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฏเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลในการด�าเนินกิจกรรม

ของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฏหมาย

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

บมจ.ไทยไวร์โพรดัคท์
บริบริษัทที่เกี่ยวข้อง	

บจก.ไทยลาวลิกไนท์

นายสุริย์ บัวคอม / 

นางกิ่งเทียน บางอ้อ * 

นายนรเศรษฐ ไม้เกตุ * 

นายสุวัฒน์ จิตตมัย //

นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา * *

นายเอกมินทร์ งานทวี // *

นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์ *

นายพันธุม พันธุมจินดา *

นายสรรัฐ งานทวี //

พลต�ารวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ *

นายธงชัย ณ นคร * *

ดร. แดน ทองอินทร์ x

นางสาวจงกล พิสุทธิ์พิเชฎฐ์ x

นายสุชาติ แก้วไพฑูรย์ x

 

/ = ประธานกรรมการ // = กรรมการที่เป็นผู้บริหาร * = กรรมการ x = ผู้บริหาร 
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3.	 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

 บริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอก (outsource) ให้ปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 ชื่อบริษัท  : บริษัท ส�านักงาน เอ.เอ็ม.ที.โซลูชั่น จ�ากัด

	 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  : นายสมชาย อินทรพิทักษ์

	 คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

 - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (Accounting) มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร

 - Tools and Techniques for the Audit Manager ปี 2555 

  สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

 - Certified Professional Internal Audit of Thailand (CPIAT 29/2556) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

 - ISO27001 Lead Auditor Course ปี 2558 บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด

	 ประสบการณ์ท�างาน

 ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

  บริษัท ส�านักงาน เอ.เอ็ม.ที.โซลูชั่น จ�ากัด

 2552-2557 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด 

 2547-2552  หัวหน้างานตรวจสอบ 

  บริษัท ส�านักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ากัด

	 หน้าที่ความรับผิดชอบ

  หน่วยงานตรวจสอบภายในท�าหน้าท่ีประเมนิความเพยีงพอและความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในระดบัองค์กร

ตามกรอบ COSO และระบุข้อสังเกตุที่ยังต้องปรับปรุง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 

และเป็นเคร่ืองมือในการสนับสนุนการปฎิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้สามารถท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลการด�าเนินงานของ

องค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 







โรงงาน
เลขที่ 4 ถนน ไอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
อำาเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3868-4610-3
โทรสาร 0-3868-4614
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สำานักงานใหญ่
เลขที่ 99/2 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซียร์รังสิต
ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน ตำาบลคูคต อำาเภอลำาลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0-2992-6863-7
โทรสาร 0-2992-6870-1
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