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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษทั ไทยไวร์โพรดัคท์ จ�ำกัด (มหาชน) จัดตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง ส�ำหรับคอนกรีตอัดแรง
เพื่อใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ได้แก่ ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น และลวดเหล็กเคลือบ
สังกะสี

วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะผลิตสินค้าตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมายในการเป็นผู้น�ำทางด้าน
คุณภาพในการผลิตสินค้าลวดเหล็กแรงดึงสูง
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ� คัญ
บริษทั ไทยไวร์โพรดัคท์ จ�ำกัด (มหาชน) ก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2528 ด้วยวัตถุประสงค์ทจ่ี ะผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง
(Prestressed Concrete Wire หรือ P.C.Wire) มีทนุ จดทะเบียนเริม่ แรก 1 ล้านบาท และเพิม่ เป็น 25 ล้านบาท โดยก่อสร้างโรงงาน
ในเขตอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
ปี 2529
ปี 2531
ปี 2532

เริ่มการผลิตครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2529
เพิ่มทุนเป็น 40 ล้านบาท เพื่อเพิ่มก�ำลังการผลิต
จดทะเบียนเป็นบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเพิม่ ทุนเป็น 50 ล้านบาท เพือ่ ปรับปรุงระบบ
การผลิตและเพิ่มก�ำลังการผลิต
ปี 2533
เพิม่ ทุนเป็น 100 ล้านบาท เพือ่ เพิม่ ก�ำลังการผลิตและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น
ปี 2535
เพิ่มทุนเป็น 220 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงงานแห่งที่ 2 ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เพื่อใช้ในการผลิตลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น
- แปรสภาพจากบริษัทจ�ำกัดเป็น บริษัทมหาชน จ�ำกัด เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2537
ปี 2537
- ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส�ำหรับโครงการสร้างโรงงานแห่งใหม่
ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2537
ปี 2539
- สร้างโรงงานแห่งใหม่ทเ่ี ขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ตามที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน
เพื่อเพิ่มก�ำลังการผลิตและปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต พร้อมทั้งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ลวดเหล็ก
เคลือบสังกะสี
- ย้ายฐานการผลิตทั้งหมดไปยังโรงงานแห่งใหม่ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
ปี 2559 - ปี 2560 ลงทุนในโครงการลงทุนเพื่อทดแทนสินทรัพย์เดิมที่เสื่อมสภาพ ประกอบด้วย การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิตของเครื่องจักรเดิมและลงทุนในสายการผลิตใหม่ส�ำหรับลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น
ปัจจุบัน
ด�ำเนินธุรกิจผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงโดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว
ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น และลวดเหล็กเคลือบสังกะสี โดยมีโรงงานเพียงแห่งเดียวที่เขตนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
ในส่วนของอ�ำนาจในการควบคุมบริษัทฯ ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอ�ำนาจในการควบคุม
บริษัทฯ แต่อย่างใด
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โครงสร้างการถือหุ้น
บริษัทฯ เริ่มประกอบธุรกิจโดยครอบครัวงานทวี ในปี 2560 กลุ่มตระกูลงานทวีมีสัดส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ 28
ของทุนจดทะเบียนที่ช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
-ไม่มี-

2
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ลักษณะการประกอบธรุกจิ
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักคือ เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed
Concrete Wire) ที่ใช้สำ� หรับงานคอนกรีตอัดแรง ผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ จึงขึน้ อยูก่ บั ภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นส�ำคัญ
โดยในการจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ าของบริ ษั ท ฯส่ ว นใหญ่ จ� ำ หน่ายให้ แ ก่ ลู ก ค้า ในประเทศ ส่ ว นการจ� ำ หน่ า ยต่ า งประเทศปั จ จุ บั น
มีประมาณร้อยละ 10-30

โครงสร้างรายได้
บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจในส่วนงานด�ำเนินงานเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง โครงสร้างรายได้หลักจ�ำแนก
ตามภูมิศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา มีดังนี้:รายได้จากการจ�ำหน่ายในประเทศ
รายได้จากการจ�ำหน่ายต่างประเทศ
รวม

ปี 2560
ปี 2559
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
1,378.86 73.93 1,125.50 74.84
486.31 26.07
378.38 25.16
1,865.17 100.00 1,503.88 100.00

ปี 2558
ล้านบาท
%
1,333.87 78.65
362.17 21.35
1,696.04 100.00

ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษทั ไทยไวร์โพรดัคท์ จ�ำกัด (มหาชน) ผลิตและจ�ำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed Concrete Wire) ที่ได้มาตรฐาน
สากล ส�ำหรับงานคอนกรีตอัดแรงเพื่อใช้ในงานก่อสร้างที่เน้นความแข็งแรง ความทนทาน เพื่อรองรับน�้ำหนัก ทั้งงานก่อสร้าง
แบบ pre-tensioned และ post-tensioned เช่น งานผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงส�ำหรับงานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทางยก
ระดับและสะพาน งานผลิตเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงและงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป ทั้งส่วนที่เป็นพื้น ผนังอาคารและคาน
สะพานส�ำเร็จรูป ซึ่งการน�ำลวดเหล็กแรงดึงสูงมาใช้ จะช่วยประหยัดเวลาและแรงงานในการก่อสร้าง และยังเป็นผู้ผลิตลวดเหล็ก
เคลือบสังกะสี ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้มากในงานระบบการสื่อสาร ระบบสายส่งและจ�ำหน่ายไฟฟ้า  เช่น เป็นสายดินของงานผลิตเสา
ไฟฟ้า และใช้ในงานผลิตสายไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ จ�ำแนกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว (Prestressed Concrete Single Wire หรือ P.C. Wire) มีก�ำลังการผลิตประมาณ
72,000 ตัน/ปี
2. ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดตีเกลียว 7 เส้น (Seven – Wire Prestressed Concrete Strand หรือ P.C. Strand) มีก�ำลัง
การผลิตประมาณ 54,000 ตัน/ปี
3. ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี(Galvanized Steel Wire and Strand) มีก�ำลังการผลิตประมาณ 9,600 ตัน/ปี
การตลาดและภาวะการแข่งขัน
โครงสร้างอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมลวดเหล็กแรงดึงสูง เป็นส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ในอดีต P.C. Wire และ P.C. Strand ไม่
ค่อยมีการใช้มากนัก ทั้งนี้เพราะการก่อสร้างในสมัยก่อนส่วนใหญ่อาคารที่ปลูกสร้างจะมีเพียงไม่กี่ชั้น จึงใช้เหล็กเส้นเป็นวัตถุดิบ
ในการปลูกสร้าง แต่ในระยะหลัง โครงสร้างการปลูกสร้างได้เปลีย่ นเป็นการปลูกสร้างอาคารขนาดใหญ่และบริการในการปลูกสร้าง
บ้านส�ำเร็จรูปและคอนโดมิเนียมขยายตัวขึน้ มาก ท�ำให้ความต้องการ P.C. Wire และ P.C. Strand เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว นอกจาก
นี้ เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รัฐบาลได้ท�ำการลงทุนในงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค เช่น การ
ก่อสร้างทางยกระดับ ทางด่วน สะพาน การขยายสายส่งไฟฟ้า  การก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ รวมถึงการลงทุนในโครงการ
รถไฟฟ้า  ซึ่งต้องใช้ลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นวัสดุก่อสร้างที่ส�ำคัญอีกชนิดหนึ่ง ปัจจุบัน
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สัดส่วนของความต้องการ P.C. Wire และ P.C. Strand จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการก่อสร้างของทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
เช่น การก่อสร้างบ้านจัดสรร อาคาร และเสาไฟฟ้า มีผลต่อความต้องการ P.C. Wire ค่อนข้างมาก ส่วนการก่อสร้างสาธารณูปโภค
ของภาครัฐบาลโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ งานก่อสร้างอาคารจอดรถ คอนโดมิเนียมและตึกสูง จ�ำเป็นต้องใช้ P.C. Strand
มากกว่า เพื่อรองรับน�้ำหนักที่มากกว่าของสิ่งก่อสร้าง
ลักษณะการตลาดในอุตสาหกรรม
วิธีการในการจ�ำหน่ายสินค้าลวดเหล็กแรงดึงสูงมี 2 ลักษณะ คือ จ�ำหน่ายให้กับลูกค้าโดยตรงและจ�ำหน่ายผ่านตัวแทน
จ�ำหน่าย ส่วนการตัดสินใจซือ้ การตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กแรงดึงสูง และลวดเหล็กเคลือบสังกะสี ลูกค้าจะให้ความส�ำคัญ
กับคุณภาพของสินค้าเป็นอันดับแรก เนือ่ งจากราคาขายของผูผ้ ลิตแต่ละรายอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน และการใช้สนิ ค้าอืน่ ทดแทน
ท�ำได้ยากเนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อการออกแบบและต้นทุนของการก่อสร้าง
ภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
ปัจจุบนั ผูผ้ ลิตลวดแรงดึงสูงในประเทศรายส�ำคัญมีประมาณ 10 ราย โดยขนาดก�ำลังการผลิตของบริษทั ฯ จัดอยู่ในอันดับ 2
ในปี 2560 การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมลวดเหล็กแรงดึงสูงโดยเฉพาะการแข่งขันทางด้านราคายังคงมีอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากปริมาณความต้องการลวดเหล็กแรงดึงสูงในประเทศขยายตัวค่อนข้างต�่ำ ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการลงทุนภาคเอกชนโดย
เฉพาะสาขาการก่อสร้างยังไม่ฟื้นตัว
กลยุทธการแข่งขัน
การทีล่ วดเหล็กแรงดึงสูงเป็นวัสดุสำ� หรับรองรับน�ำ้ หนักในงานก่อสร้างต่างๆ บริษทั ฯจึงให้ความส�ำคัญกับคุณภาพสินค้าเป็น
อันดับแรก รองลงมาคือการให้บริการทางด้านเทคนิคก่อนและหลังการขาย การส่งมอบที่รวดเร็ว
ในด้านคุณภาพสินค้า บริษทั ฯได้พฒ
ั นาความรู้ ความช�ำนาญ ในการผลิตสินค้ามาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี มีการคิดค้นและวิจยั
ต่อยอดเพือ่ พัฒนาคุณภาพสินค้า มีระบบการผลิตที่ได้รบั การยอมรับว่าทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยในการผลิต บริษทั ฯเริม่ จาก
การคัดเลือกวัตถุดบิ ทีม่ คี ณุ ภาพ มีบคุ ลากรทีม่ คี วามช�ำนาญควบคุมการผลิตในทุกขัน้ ตอน และให้ความส�ำคัญกับการตรวจสอบและ
ทดสอบคุณภาพ โดยห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบคุณภาพของบริษทั ได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 17025 จึงท�ำให้ผซู้ อื้ สินค้าของบริษทั
มัน่ ใจได้วา่ จะได้รบั สินค้าทีม่ คี ณุ ภาพและคุณสมบัตติ ามมาตรฐาน และเพือ่ ความเป็นเลิศด้านคุณภาพและความมีประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินงาน บริษทั ฯได้นำ� เอาระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก./ISO 9001 เข้ามาใช้ในองค์กร ส่งผลให้ปจั จุบนั
สินค้าของบริษทั ฯ มีคณ
ุ ภาพเทียบเคียงระดับโลกและได้รบั การรับรองจากสถาบันทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ เช่น UK และ
AUSTRALIA ฉะนัน้ จึงมัน่ ใจได้วา 
่ สินค้าทีผ่ ลิตโดยบริษทั ฯ เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานทีล่ กู ค้าต้องการ
ในด้านการให้บริการด้านเทคนิคก่อนและหลังการขาย บริษัทฯมีหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการน�ำ
ผลิตภัณฑ์ ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้บริการด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดต่างๆ เป็นต้น
แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการเข่งขัน
ปี 2560 โครงการลงทุนของภาครัฐยังคงมีอย่างต่อเนือ่ ง ในขณะทีก่ ารลงทุนภาคเอกชนขยายตัวค่อนข้างต�ำ่ ส่งผลให้ปริมาณ
ความต้องการลวดเหล็กแรงดึงสูงในประเทศขยายตัวเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ความต้องการสินค้าเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัว
ในช่วงครึง่ ปีหลังของปี 2560 จึงมีความเป็นไปได้ทคี่ วามต้องการสินค้าในปี 2561 จะมีโอกาสขยายตัวต่อเนือ่ งโดยมีปจั จัยสนับสนุน
จากโครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานของภาครัฐทีส่ ว่ นใหญ่อยู่ในระยะก่อสร้าง ประกอบกับการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มเร่งตัว
ขึ้นจากการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นของความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจ และนโยบายพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี)
ซึ่งจะน�ำไปสู่การลงทุนก่อสร้างโรงงาน ส�ำนักงาน และที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ปัจจัยดังกล่าวจะช่วยให้การแข่งขันในอุตสาหกรรม
ลดความรุนแรงลงได้ โดยในการแข่งขัน ผู้ผลิตส่วนใหญ่ใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาและเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพทางธุรกิจ
และมีความมั่นคงทางการเงินเป็นส�ำคัญ
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ปัจจัยความเสีย่ ง
ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัท มีดังนี้ :-

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและราคาสินค้า
ในการผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง ต้นทุนวัตถุดบิ ซึง่ ได้แก่เหล็กลวดมีสดั ส่วนถึงร้อยละ 70-85 ของต้นทุนการผลิตรวม บริษทั ฯ
จึงมีความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ โดยเฉพาะในภาวะทีส่ ถานการณ์ทางเศรษฐกิจมีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ซึง่
หากบริษทั ฯไม่สามารถปรับราคาขายตามต้นทุนวัตถุดบิ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท�ำก�ำไรของบริษทั ฯ
ดังนั้น ในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและราคาสินค้า  บริษัทฯ ได้ใช้วิธีติดตามและประเมิน
สถานการณ์อย่างใกล้ชดิ ใช้นโยบายในด้านราคาสินค้าอย่างระมัดระวัง รวมถึงกระจายฐานลูกค้าให้หลากหลายทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึง่ บริษทั ฯ คาดว่าจะไม่ได้รบั ความเสียหายจากความผันผวนของราคาสินค้าเกินกว่าที่ได้ตงั้ ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของ
สินค้าคงเหลือไว้ในบัญชี
2. ความเสีย่ งจากการออกมาตรการตอบโต้การทุม่ ตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงและการแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ
สินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงรวมถึงเหล็กลวดคาร์บอนสูงทีเ่ จือธาตุอนื่ ทีม่ แี หล่งก�ำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นสินค้า
ที่ถูกพิจารณาให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 12.26 - 36.79 ของราคา ซี ไอ เอฟ เป็นระยะเวลา 5 ปี
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 16 พฤษภาคม 2562) นอกจากนี้ รัฐบาลอยู่ระหว่างด�ำเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ
เนื่องจากเหล็กลวดคาร์บอนสูงเป็นวัตถุดิบส�ำคัญที่ใช้ในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ และส่วนใหญ่บริษัทฯน�ำเข้าวัตถุดิบ
ดังกล่าวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน การออกมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด รวมถึงการแก้ไขพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่ม
ตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศดังกล่าว อาจส่งผลให้ต้นทุนการน�ำเข้าวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลให้ต้นทุนการผลิต
ของบริษัทฯเพิ่มขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ การที่อัตราอากรขาเข้าวัตถุดิบเพิ่มขึ้นจะกระตุ้นให้เกิดการน�ำเข้าสินค้าส�ำเร็จรูปเข้า
มาทดแทน ส่งผลให้อปุ ทานในตลาดเพิม่ ขึน้ และท�ำให้การแข่งขันทางการตลาดโดยเฉพาะการแข่งขันทางด้านราคามีความรุนแรง
ขึ้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงที่ความสามารถในการท�ำก�ำไรของบริษัทฯอาจลดลงในอนาคต
ในการบริหารความเสีย่ ง บริษทั ฯได้ใช้วธิ จี ดั หาแหล่งวัตถุดบิ จากผูผ้ ลิตที่ไม่ใช่ผผู้ ลิตจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิม่ ขึน้ เพือ่
เป็นทางเลือกไว้ ทางด้านการตลาด บริษัทฯ ได้ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเน้นกลยุทธ์การตลาดด้วยการ
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่เชื่อถือได้ของลูกค้า พร้อมกับขยายตลาดไปยังลูกค้าในต่างประเทศเพิ่มขึ้น
3. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
การที่บริษัทฯ ต้องน�ำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ท�ำให้บริษัทฯมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลก
เปลี่ยนเงินตราจากระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว
ในการบริหารความเสีย่ งดังกล่าว บริษทั ฯได้ใช้มาตรการป้องกันความเสีย่ งด้วยการท�ำสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วง
หน้า พร้อมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวของแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสม�่ำเสมอ

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

5

ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสำ�คัญอืน่
ชื่อ

: บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อ

: TWP
(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ที่ตั้งส�ำนักงาน

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

ที่ตั้งโรงงาน

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

ประเภทธุรกิจ

: ผลิตและจ�ำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง

เลขทะเบียนบริษัท

: 0107537001234

ทุนจดทะเบียน

: 500 ล้านบาท

ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว

: 270 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 270 ล้านหุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้

: หุ้นสามัญ หุ้นละ 1 บาท

รอบระยะเวลาบัญชี

: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม

นายทะเบียนหลักทรัพย์

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

ผู้สอบบัญชี

: นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109) หรือ
นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875)
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด
47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2294-8504 โทรสาร 0-2294-2345
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ อื หุน้
หลักทรัพย์ของบริษัท
- ทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท
- ทุนที่ออกและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว 270 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 270 ล้านหุ้น
- หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท(ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติให้เปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท บริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559)
- การออกหลักทรัพย์อื่น : บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ
ผู้ถือหุ้น
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ.วันที่ 3 มกราคม 2561 ประกอบด้วย
ล�ำดับที่
ผู้ถือหุ้น
1
กลุ่มงานทวี
- บริษัท ทักษิณคอนกรีต จ�ำกัด (มหาชน)
- บริษัท เจ. ที. เอส. จ�ำกัด
- กลุ่มตระกูลงานทวี
2
นายวิชัย ภู่บุบผาพันธ์
3
ธนาคาร กรุงเทพ จ�ำกัด(มหาชน)
4
นางธนิสรา พันธ์สายเชื้อ
5
นายระวิ เกษมศานติ์
6
ธนาคาร กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
7
นายรัชพล เพิ่มพูนพานิช
8
นายยงยุทธ บุญมี
9
นายวามิล ฮ้อแสงชัย
10 นายเจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

%

26,975,500
13,009,800
34,319,280
20,413,600
18,590,630
13,499,000
10,750,000
8,234,570
5,447,300
3,200,000
3,088,000
3,037,500

9.99
4.82
12.71
7.56
6.89
5.00
3.98
3.05
2.02
1.19
1.14
1.13
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานตามงบการเงิน
หลังหักเงินส�ำรองต่างๆ ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน
และแผนการลงทุนและความจ�ำเป็นอื่นๆ ในอนาคต
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการอำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการ

กรรมการอำ�นวยการฝ่ายการตลาด

ผู้จัดการโรงงาน

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

1. คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งสิ้น 11 คน รายชื่อกรรมการ
จ�ำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา และจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

ชื่อ
1. นายสุริย์ บัวคอม

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจ
สอบ/กรรมการอิสระ
2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย
กรรมการ
3. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา
กรรมการ
4. นางกิ่งเทียน บางอ้อ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
5. นายนรเศรษฐ ไม้เกตุ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
6. นายเอกมินทร์ งานทวี
กรรมการ
7. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
กรรมการ
กรรมการอิสระ
8. นายพันธุม พันธุมจินดา
9. นายสรรัฐ งานทวี
กรรมการ
10. นายธงชัย ณ นคร
กรรมการ
11. พลต�ำรวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ กรรมการ

การเข้าร่วมประชุม(ครั้ง)
ประชุม
ประชุมคณะ
คณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ
5/5
5/5
5/5
5/5
4/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
4/5
4/5

5/5
5/5
-

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

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

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท ได้แก่ นางกิ่งเทียน บางอ้อ

3. คณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วย
ชื่อ

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ชื่อ

ต�ำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการอ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
กรรมการอ�ำนวยการฝ่ายการตลาด
ผู้จัดการโรงงาน
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

1. นายเอกมินทร์ งานทวี
2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย
3. นายสรรัฐ งานทวี
4. นายธงชัย ณ นคร
5. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์

4. ผู้บริหาร
ประกอบด้วย
1. นายเอกมินทร์ งานทวี
2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย
3. นายสรรัฐ งานทวี
4. ดร.แดน ทองอินทร์
5. นายสุชาติ แก้วไพฑูรย์
6. นางสาวจงกล พิสุทธิ์พิเชฎฐ์
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5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
		(1) ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ
ประกอบด้วย เบี้ยประชุมและบ�ำเหน็จกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ
			■ เบี้ยประชุม : 15,000 บาท/คน/ครั้ง
			■ บ�ำเหน็จกรรมการทุกคนรวมกันไม่เกิน 5,000,000 บาท
			■ สิทธิประโยชน์อื่นๆ : ไม่มี
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
			■ เบี้ยประชุม : 20,000 บาท/คน/ครั้ง
ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละรายในปีที่ผา่ นมามีดังนี้ :รายชื่อ
ต�ำแหน่ง
ค่าเบี้ยประชุม ค่าบ�ำเหน็จ ค่าตอบแทน
กรรมการ รวม (บาท)
1. นายสุริย์ บัวคอม
ประธานกรรมการและ
175,000
600,000
775,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย
กรรมการ
75,000
75,000
3. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา
กรรมการ
75,000
75,000
4. นางกิ่งเทียน บางอ้อ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
160,000
500,000
660,000
5. นายนรเศรษฐ ไม้เกตุ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
175,000
400,000
575,000
6. นายเอกมินทร์ งานทวี
กรรมการ
75,000
75,000
7. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
กรรมการ
75,000
150,000
225,000
8. นายพันธุม พันธุมจินดา
กรรมการ
75,000
150,000
225,000
9. นายสรรัฐ งานทวี
กรรมการ
75,000
75,000
10. นายธงชัย ณ นคร
กรรมการ
60,000
150,000
210,000
11. พลต�ำรวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ
กรรมการ
60,000
150,000
210,000
รวม
1,080,000 2,100,000 3,180,000
		(2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร
ประกอบด้วย
ค่าตอบแทนรวม
ประเภทค่าตอบแทน
(ล้านบาท)
ผู้บริหารจ�ำนวน 6 ราย

เงินเดือน โบนัส เงินสบทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

57.94

		
5.2 ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่มี-

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
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การกำ�กับดูแลกิจการ
1. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีนโยบายในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยครอบคลุมถึงหลักส�ำคัญ 5 หมวด ได้แก่
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้จดั ท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและด�ำเนินการติดตามเพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบาย รวมทัง้ ทบทวน
และปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้มีความเหมาะสมอย่างสม�่ำเสมอ
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิในฐานะเจ้าของบริษทั มีสทิ ธิกำ� หนดทิศทางการด�ำเนินการของบริษทั ผ่านคณะกรรมการบริษทั ทีผ่ ถู้ อื หุน้ เลือก
เข้ามาท�ำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายโดยสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับมีดังนี้
■ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น
บริษทั ฯ แต่งตัง้ ให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จ�ำกัด ท�ำหน้าทีเ่ ป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เพือ่
อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการด�ำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์
■ สิทธิในการมีส่วนแบ่งในก�ำไรของกิจการ
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานตามงบการเงิน
หลังหักเงินส�ำรองต่างๆ ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน
และแผนการลงทุนและความจ�ำเป็นอื่นๆในอนาคต
■ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ
บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูล โดยการเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์และน�ำข้อมูลที่ส�ำคัญแสดงไว้
บนเว็บไซต์ของบริษัท
■ สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
บริษัทฯ ค�ำนึงถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�ำหนด
หรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น ซึ่งในการก�ำหนดวัน
เวลา และสถานที่ประชุม บริษัทฯค�ำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิตา่ งๆในการเข้า
ร่วมประชุม ทั้งก่อนวันประชุม วันประชุมผู้ถือหุ้น และภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
■ สิทธิในการเสนอวาระการประชุม
บริษัทฯ มีนโยบายให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหุ้น เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระ
ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการก�ำหนด
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นอกจากสิทธิขนั้ พืน้ ฐานดังกล่าวข้างต้น บริษทั ฯ ยังมีนโยบายทีจ่ ะส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ เช่น
1. บริษัทฯ จะจัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูล ขั้นตอน ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่าง
ครบถ้วนเพียงพอ โดยมีการเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซด์ของบริษทั เป็นการล่วงหน้าประมาณ
1 เดือน และจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล โดยหลีก
เลี่ยงการเพิ่มวาระอื่นๆที่ไม่ได้ก�ำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทฯก�ำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยค�ำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น
ที่จะเข้าร่วมประชุม โดยจัดเตรียมสถานที่ ที่มีขนาดเพียงพอ และเดินทางไปได้สะดวกรวมทั้งได้อ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือ
หุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับ และให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ
3. บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุมตลอดระยะเวลาการประชุม มีสิทธิซักถามข้อสงสัย เสนอความคิด
เห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอ และออกเสียงลงมติในวาระการประชุม
4. ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนแยกส�ำหรับแต่ละระเบียบวาระทีเ่ สนอ การลงมติเลือกใช้วธิ กี ารและอุปกรณ์ออกเสียงที่
โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลการลงมติได้รวดเร็ว และผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิทราบผลการลงมติอย่างทันท่วงที
5. ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากไม่ติดภารกิจส�ำคัญ เพื่อตอบข้อซักถาม
และรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น
6. บริษัทฯเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงให้สาธารณชนทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
7. บริษัทฯ บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระส�ำคัญถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบ และจัด
ส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัท
ในปี 2560 บริษัทฯได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในหมวดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกประการ
2. การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้ก�ำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และหาก
มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯจะเรียกประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีการ
ชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนการลงทะเบียน และเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนส�ำหรับผู้ถือหุ้นแต่ละประเภท รวมถึงก�ำหนดแบบ
ฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ทั้ง 3 ประเภท คือ แบบ ก. แบบ ข.และ แบบ ค. พร้อมจัดให้มีช่องทางการดาวน์โหลดเอกสาร
ประกอบการประชุมฯผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั ฯ เพือ่ เป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงมติในที่ประชุมอย่างเต็มที่
บริษัทฯ ได้จัดให้มีคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับ
คะแนนเสียง
2.1 การด�ำเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเพื่อ
รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ำหนด
2) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการน�ำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
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3) บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติคณะกรรมการเกี่ยวกับก�ำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันก�ำหนดสิทธิ (Record Date)
ในการเข้าประชุมและรับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และการจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทันที ในวันที่
มีการประชุมคณะกรรมการ
4) หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอย่างเพียงพอและครบถ้วน มีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการ
ประชุม โดยระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ ข้อเท็จจริงและ
เหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่แสดงสถานที่ประชุม รายละเอียดของ
เอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องน�ำมาแสดงในวันประชุม และวิธีการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชน์และอ�ำนวยความสะดวกใน
การสื่อสารส�ำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทได้จัดท�ำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นภาษาอังกฤษเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัท
5) บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัด
ส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น และใช้ในการ
ประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประมาณ 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
ประกอบการประชุมล่วงหน้า  รวมทั้งได้มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่
น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
2.2 การด�ำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
1) บริษัทฯ ก�ำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยค�ำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วม
ประชุม โดยจัดเตรียมสถานที่ ที่มีขนาดเพียงพอ และเดินทางไปได้สะดวกรวมทั้งได้อ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่า
เทียมกันทุกราย ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับ และให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ
2) บริษทั ฯ เปิดให้ผถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม และอ�ำนวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการเข้าร่วม
ประชุมอย่างเต็มที่
3) บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สทิ ธิออกเสียงด้วยการมอบฉันทะให้บคุ คล
อื่น หรือกรรมการอิสระ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ
คือ แบบ ก. แบบ ข.และ แบบ ค.ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท
4) บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ ไว้บนแบบฟอร์มลงทะเบียน เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวก รวดเร็ว และแม่นย�ำในการลงทะเบียน การนับคะแนนและแสดงผล
5) ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค�ำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
6) เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯได้จัดให้มีคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในกรณีที่มี
ข้อโต้แย้ง คือผู้สอบบัญชี
7) บริษทั ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ทีม่ าร่วมประชุมภายหลังการประชุมเริม่ แล้ว มีสทิ ธิออกเสียง หรือลงคะแนนในระเบียบวาระทีอ่ ยู่
ระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้ลงมติ
8) ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม บริษัทฯจะชี้แจงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมทั้งขั้นตอนการออกเสียงลงมติ
9) บริษัทได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิด
เห็นและตั้งค�ำถามในที่ประชุม ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ
10) บริษัทฯจะไม่เพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน
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11) บริษัทมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�ำหรับทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้กรณีที่มีข้อโต้แย้งใน
ภายหลัง และในกรณีทวี่ าระนัน้ มีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตัง้ กรรมการ บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเลือกกรรมการ
เป็นรายบุคคล
2.3 การด�ำเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
1) บริษัทฯ เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน
9.00 น. ของวันรุ่งขึ้นภายหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
2) บริษัทฯ บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระส�ำคัญถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
โดยได้บนั ทึกรายชือ่ และต�ำแหน่งของกรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม วิธกี ารลงคะแนนและนับคะแนน ความเห็นของผูถ้ อื หุน้ ค�ำชีแ้ จง
ของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน ซึ่งแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดย
ได้จัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัท
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 และส่งค�ำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม เมื่อพ้นก�ำหนด
ระยะเวลาดังกล่าวพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและส่งค�ำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯได้เผยแพร่มติกรรมการบริษัทผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พร้อมก�ำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่
13 มีนาคม 2560
บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษบนเวบไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thaiwireproducts.com และมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมทั้งสิ้น 60 ราย
รวมเป็นจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 140,023,790 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.86 โดยมีประธานกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ได้
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค�ำถามในที่ประชุม
ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทฯได้เผยแพร่มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในวันที่ประชุม และได้
น�ำส่งรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2560 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ เผยแพร่รายงานการประชุม
ดังกล่าวบนเวบไซต์ของบริษัทฯที่ www.thaiwireproducts.com ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
จากการด�ำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2560 ดังกล่าว บริษัทฯได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น (AGM Assessment) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนร้อยละ 94
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายในการสร้างความเท่าเทียมกันและเป็นธรรมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย
■ คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายในการก�ำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม
กัน ดังนั้น ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีกระบวนการในการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการล่วงหน้า 
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียง
ลงมติแทน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่
รายละเอียดของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซด์ของบริษัทล่วงหน้าประมาณ 30 วัน ก่อนวันประชุม
■ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นใน
ทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น โดยการจ�ำกัดจ�ำนวนบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูล และน�ำระบบการเข้ารหัสมาใช้
และยังได้ก�ำหนดไว้ในจริยธรรมทางธุรกิจ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลที่มิได้เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วไปซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้น และต้องละเว้นการท�ำธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาที่จะมีการประกาศข้อมูลที่ส�ำคัญ
รวมถึงไม่ให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
■ บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการ
สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินเพื่อประโยขน์ของบริษัทโดยรวม
โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ท�ำกับบริษัทไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจท�ำธุรกรรมดังกล่าว
■ ส�ำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการ และผู้บริหาร บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และได้บรรจุวาระเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารไว้ในการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ ไว้ในรายงานประจ�ำปีและแบบแสดงข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
■ บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไม่ซับซ้อน และรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นการท�ำรายการตามปกติธุรกิจ
■ บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และส�ำนักงาน ก.ล.ต. เช่น หลักเกณฑ์การท�ำรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน หลักเกณฑ์การได้มาจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นรายการที่กระท�ำกับบุคคลภายนอก
และค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯโดยผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในรายงานประจ�ำปี และแบบแสดงข้อมูลประจ�ำปี(แบบ 56-1)
ในปี 2560 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการไม่เคารพในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้มีการปฏิบัติต่อผู้
ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่พบการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ แต่อย่างใด
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯ ยึดมัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคณุ ธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม เคารพสิทธิและปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเป็น
ธรรม รับฟังความคิดเห็น สร้างความเข้าใจกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย รวมทัง้ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ โดยมีคณะกรรมการ
บริษทั ฯ เป็นผูก้ ำ� กับดูแลให้มกี ารด�ำเนินการตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด และตามที่ได้กำ� หนดไว้เป็นแนวทางในคูม่ อื ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการบริษัทฯได้ก�ำหนดนโยบายการปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นในปี 2556 เพื่อให้พนักงานมี
แนวทางที่ชัดเจนและได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวในเวบไซด์ของบริษัท
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ทั้งนี้ แนวทางการปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สรุปได้ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ จึงมีนโยบายให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่
ด�ำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อความยั่งยืนของกิจการ
บริษัทฯ มุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส รอบคอบ เพื่อสร้างความเจริญเติบโต และให้ผู้ถือหุ้นได้
รับผลตอบแทนทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ ง ให้ความส�ำคัญกับผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน และรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ โดยมีมาตรการ
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมการและผู้บริหาร
ลูกค้า
บริษทั มีนโยบายในการดูแลลูกค้าด้วยการส่งมอบสินค้าทีต่ อบสนองความต้องการของลูกค้าทัง้ ในด้านคุณภาพและราคา โดย
สินค้าจะต้องได้มาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยในการน�ำสินค้าไปใช้งาน บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงาน
รับผิดชอบการบริการลูกค้าหลังการขายรวมถึงรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเมื่อเกิดปัญหา ทั้งนี้ เพื่อน�ำข้อเสนอไปปรับปรุงให้ดีขึ้น
และหากเกิดความเสียหายจากการใช้สินค้า บริษัทฯ จะท�ำการชดเชยให้แก่ลูกค้าโดยทันที
บริษัทฯ จัดให้มีการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าปีละ 2 ครั้ง โดยผลส�ำรวจในปี 2560 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่
ในเกณฑ์ดีมาก
คู่ค้า
บริษทั ฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ อย่างเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคูค่ า 
้ ยึดถือการปฏิบตั ติ ามกรอบการแข่งขันทางการ
ค้าที่เหมาะสม สุจริต โปร่งใส มีการแข่งขันและเสนอราคาอย่างเป็นธรรม และเสมอภาค เพื่อสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
บริษัทฯ ปฎิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่ก�ำหนดและค�ำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด มีการพิจารณาราคาซื้อ
ทีเ่ หมาะสม ยุตธิ รรม โดยค�ำนึงถึงความสมเหตุสมผลทัง้ ด้านราคา คุณภาพและบริการ ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์ใดๆ
จากคูค่ า 
้ ในการคัดเลือกคูค่ า 
้ บริษทั ฯ ให้การสนับสนุนคูค่ า้ ทีท่ ำ� ธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
และหลีกเลีย่ งการซือ้ สินค้ากับคูค่ า้ ทีล่ ะเมิดสิทธิมนุษยชนหรือละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา และไม่ทำ� ธุรกิจกับคูค่ า้ ทีม่ พี ฤติกรรมที่
ไม่ชอบด้านกฎหมาย ทัง้ นี้ บริษทั ได้กำ� หนดนโยบายการปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ พร้อมแนวทางปฏิบตั ิในการจัดหาและคัดเลือกคูค่ า้ ไว้อย่าง
ชัดเจนในคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
เจ้าหนี้
บริษทั ฯ ยึดมัน่ ในการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข ข้อก�ำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ด�ำเนินการให้มกี ารช�ำระ
คืนเงินกูแ้ ละดอกเบีย้ ให้กบั เจ้าหนีท้ กุ ประเภท ครบถ้วนตามก�ำหนดเวลา และมีการรายงานข้อมูลทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วนแก่เจ้าหนี้
บริษัทฯ บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรักษาความเชื่อมั่น
ต่อเจ้าหนี้
คู่แข่ง
บริษัทฯ มีนโยบายด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล ไม่กล่าวหาหรือท�ำลายบริษัทคู่แข่ง
ด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการฉ้อฉล รวมถึงไม่กระท�ำการ
ใดๆที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง
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พนักงาน
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างเป็นธรรม ไม่มกี ารใช้แรงงานผิดกฎหมาย มีการพัฒนาศักยภาพในการท�ำงาน
อย่างต่อเนือ่ งด้วยการจัดให้มกี ารฝึกอบรมทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั จัดโครงสร้างต�ำแหน่งงานให้มโี อกาสก้าวหน้าในต�ำแหน่ง
งานที่ชัดเจนเพื่อให้พนักงานมีโอกาสเติบโตตามความสามารถ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในการท�ำงาน รวมถึงได้
รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม โดยยึดหลักความเป็นธรรม มีการก�ำหนด
โครงสร้างค่าจ้างของแต่ละระดับต�ำแหน่งงานอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อ
บริษัทฯ ก�ำหนดงบประมาณที่จ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงานที่สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ในระยะสัน้ สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯแต่ละปีและใกล้เคียงกับบริษทั ฯในอุตสาหกรรม
เดียวกัน โดยมีการส�ำรวจการจ่ายค่าจ้างรวมทั้งน�ำดัชนีราคาผู้บริโภคมาพิจารณา  ในระยะยาวมีการวัดผลการปฎิบัติงานและ
ศักยภาพของพนักงานอย่างยุติธรรม ไม่เลือกปฎิบัติ โดยบริษัทจะจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานตามความรู้ความสามารถ รวมทั้ง
จัดให้มีการเติบโตตามสายอาชีพ และให้สิทธิด้านต่างๆเกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น การอนุญาตให้ลางาน การมีช่องทางสื่อสาร
ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร เพื่อรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
ในด้านสวัสดิการ บริษทั ฯให้ความส�ำคัญกับคุณภาพชีวติ ของพนักงาน จึงจัดให้มสี วัสดิการอย่างเหมาะสม โดยมีการทบทวน
การจัดสวัสดิการต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง ทีพ่ กั เครือ่ งแบบ ค่ารักษาพยาบาลส�ำหรับพนักงานและครอบครัว การตรวจสุขภาพประจ�ำปี และการประกันอุบตั เิ หตุ
นอกจากนีย้ งั ให้ความส�ำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของพนักงาน โดยจัดให้มกี ารซ้อมหนีไฟ และระบบป้องกันอัคคีภยั เป็นต้น
บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลพนักงานในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดให้มีเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพซึ่งได้จดทะเบียน
กับกระทรวงการคลังและจัดการโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต
ในด้านความปลอดภัยในชีวิต สุขอนามัยและการรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย และแนวปฏิบัติเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ปลูกฝังให้พนักงานเห็นความส�ำคัญของการดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมผ่านการให้ความรู้และการฝึกอบรมในเรื่องสิ่งแวดล้อมในหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรการตรวจติดตามภายใน
ด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 เป็นต้น
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจโดยค�ำนึงถึง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและ
ข้อบังคับของชุมชนอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมให้คนในองค์กรตระหนักถึงการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษา
สภาพแวดล้อม หลีกเลี่ยงการกระท�ำที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
ในการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทได้น�ำมาตรฐานระบบคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานระบบ
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย OHSAS 18001 และมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 มาใช้ในโรงงาน
มีการศึกษาวิธกี ารในการประหยัดพลังงานเพือ่ ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตซึง่ เป็นสาเหตุหนึง่ ของการเกิด
ภาวะโลกร้อน รวมถึงลงทุนในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติ เช่น ติดตัง้ กังหันลมในการผลิตกระแสไฟฟ้า และ
ติดตั้งแผงโซล่าเซลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงาน เป็นต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบโรงงานและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ชุมชน จัดสร้างสถานที่ออกก�ำลังกายส�ำหรับประชาชน พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ อย่างเคร่งครัด
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ภาครัฐ
บริษัทฯ มีนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้ข้อก�ำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ อย่างเคร่งครัดและถูกต้อง
ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ เช่น มีการใช้ Software ที่ถูกลิขสิทธิ์ รวมถึงให้ความช่วยเหลือในโครงการต่างๆ
ของภาครัฐอย่างสม�่ำเสมอ
นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต การคอร์รัปชั่น
บริษทั ฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริต เนือ่ งจากเห็นว่าการทุจริตเป็นปัจจัยหนึง่ ทีบ่ นั่ ทอนความพยายามในการพัฒนาคุณภาพ
เป็นภัยต่อการด�ำเนินกิจการให้ยั่งยืนและเป็นภัยต่อสังคมของประเทศ ท�ำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ลดลง
การด�ำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท เริ่มต้นด้วยการที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯไม่สนับสนุนให้มี
การรับหรือจ่ายสินบนในกรณีใดๆ ทั้งสิ้นโดยก�ำหนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท มีการก�ำหนด
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ครอบคลุมการคอร์รัปชั่นในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งมาตรการปฏิบัติที่ชัดเจน จัดโครงสร้าง
การบริหารงานให้มกี ารถ่วงดุลอ�ำนาจกันอย่างเหมาะสม จัดให้มกี ารฝึกอบรมแก่พนักงานเพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานก�ำกับดูแล ส่วนในระดับ
พนักงาน บริษัทฯ ได้ก�ำหนดลักษณะความผิดของการทุจริตต่อหน้าที่และทุจริตต่อบริษัทเป็นความผิดขั้นร้ายแรงสูงสุดไว้ในข้อ
บังคับพนักงาน ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ มั่นใจได้ว่าบริษัทฯจะไม่ถูกบ่อนท�ำลายจากพฤติกรรมการทุจริต
คอรัปชั่น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ยังได้พฒ
ั นากลไกในการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสียในการก�ำกับดูแลกิจการ โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารและแจ้งความห่วงใยของตนในเรื่องเกี่ยวกับการกระท�ำที่อาจเข้าข่ายขัดต่อหลักจริยธรรม
ที่ตนได้พบเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯได้โดยเสรี
ในปี 2560 ที่ผ่านมา  บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระท�ำทุจริต หรือการกระท�ำผิดจริยธรรม และไม่เคยมีประวัติการ
ฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผูบ้ ริโภค การแข่งขันทางการค้า และไม่เคยมีการรายงานหรือการร้องเรียนเกีย่ วกับการ
ติดสินบนและการคอร์รัปชั่น แต่อย่างใด
(ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบติต่อผู้มีส่วนได้เสียได้ในห้วข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”)
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญของบริษัท รวมถึงข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปที่ส�ำคัญเกี่ยวกับธุรกิจและ
ผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และโปร่งใส เป็นไปตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.)
คณะกรรมการก�ำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลโดยได้กำ� หนดบุคคลทีม่ สี ทิ ธิเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญ ก�ำหนดแนวปฏิบตั ิในการ
เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ต่อสาธารณะและก�ำหนดช่วงเวลาที่ต้องใช้ความระมัดระวังก่อนก�ำหนดเวลาที่จะเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี
ซึง่ ข้อมูลทีแ่ สดงในรายงานทางการเงินต้องมีความถูกต้องในสาระส�ำคัญและเป็นไปตามหลักมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปใน
ประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่
เหมาะสม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้ดแู ลให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผลเพือ่ ให้มนั่ ใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทาง
บัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอทีจ่ ะด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ และเพือ่ ให้ทราบจุดอ่อนเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
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คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยรวมอยู่ในระดับทีน่ า่ พอใจและสามารถสร้างความเชือ่ มัน่
อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ในการนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิด
ชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และความเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งนีข้ องคณะกรรมการตรวจ
สอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปี
ทั้งนี้ ข้อมูลที่ควรเปิดเผย ประกอบด้วย
1. แบบรายงานต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
2. ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. ก�ำหนดให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขาย/ถือครองหุ้นสามัญของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ
ทุกครัง้ ทีม่ กี ารประชุม และเปิดเผยจ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื โดยกรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
ณ ต้นปี สิ้นปีและการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีในรายงานประจ�ำปี
4. โครงสร้างกรรมการ
5. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
6. จ�ำนวนครั้งของการประชุมและจ�ำนวนครั้งที่คณะกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
7 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
8. การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ
9. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
10. ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น
11. หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
12. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
13. รายงานงบการเงินทีผ่ า่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั แล้ว
ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. รายงานประจ�ำปี(Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี(แบบ 56-1)
3. เว็บไซด์ของบริษัทฯ
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทฯ จัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้แก่นักลงทุนด้วยการจัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการ
(Plant/Company Visit) เป็นประจ�ำทุกปี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเฉพาะเนื่องจาก
กิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้ฝ่ายบัญชีและการเงินท�ำหน้าที่ให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่โทร 0-2992-6867
การด�ำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีครบถ้วน ไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบ
การเงินโดยส�ำนักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้ ได้เปิดเผยงบการเงินประจ�ำปี และรายไตรมาสต่อผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนภายในก�ำหนดเวลา 
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลทั้งชายและหญิงที่มีประสบการณ์ในสาขาต่างๆ ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้
แก่บริษัท คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลแนวทางด�ำเนินงานของบริษัท แต่งตั้งฝ่ายบริหารเพื่อรับผิดชอบ
ในการด�ำเนินธุรกิจ แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมาย และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. โครงสร้างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คนในจ�ำนวนนี้ต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
และต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการที่มีอยู่ กรรมการแต่ละคนต้องมาจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพที่
จ�ำเป็นในการบริหารกิจการของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการของบริษทั ฯ มีทงั้ ชายและหญิงทีม่ ปี ระสบการณ์ในสาขาต่างๆ ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี กฎหมายและการตลาด จ�ำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย
■ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน (เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจ�ำนวน 4 ท่าน ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ)
■ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้
ชื่อ
ต�ำแหน่ง
1. นายสุริย์ บัวคอม
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย
กรรมการ
3. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา
กรรมการ
4. นางกิ่งเทียน บางอ้อ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
5. นายนรเศรษฐ ไม้เกตุ
กรรมการ
6. นายเอกมินทร์ งานทวี
กรรมการ
7. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
กรรมการอิสระ
8. นายพันธุม พันธุมจินดา
กรรมการ
9. นายสรรัฐ งานทวี
กรรมการ
10. นายธงชัย ณ นคร
กรรมการ
11. พลต�ำรวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ
ทัง้ นี้ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผูจ้ ดั การ เพือ่ เป็นการแบ่งแยกหน้าทีใ่ นการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลและการบริหารงานประจ�ำ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการก�ำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท
โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี
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บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ:1. มีส่วนร่วมในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และจัดให้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็น
ประจ�ำทุกปี รวมถึงติดตามดูแลให้มีการน�ำไปปฎิบัติ
2. ก�ำกับดูแลให้ฝา่ ยจัดการด�ำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. จัดให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง และมีการติดตามการด�ำเนินการในเรือ่ งดังกล่าวอย่าง
สม�่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการ รวมถึงดูแลให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
4. จัดท�ำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าใจถึงมาตรฐานด้าน
จริยธรรมที่บริษัทฯใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว
5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม ก่อนน�ำเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
6. อนุมัติงบการเงินและดูแลให้มีการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
7. ก�ำหนดนโยบายและแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และดูแลการปฎิบตั งิ านของกรรมการและผูบ้ ริหารเพือ่ ให้เป็นไป
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
8. ดูแลให้การท�ำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดย
รวม โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียมิได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รวมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ด�ำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
อ�ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั มีอำ� นาจอนุมตั เิ รือ่ งต่างๆของบริษทั ตามขอบเขตหน้าทีท่ กี่ ำ� หนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษทั และ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการด�ำเนินงาน และแผนการด�ำเนินธุรกิจ ติดตามและประเมินผล
การด�ำเนินงาน ดูแลรายจ่ายลงทุนขนาดใหญ่ การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงอนุมัติงบการเงินและการเปิดบัญชีธนาคาร
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ :1. รับผิดชอบในฐานะผู้น�ำของคณะกรรมการในการก�ำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการ และคณะ
อนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. สนับสนุนการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. ก�ำกับดูแลให้บริษัทมีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม
7. เป็นผูล้ งคะแนนเสียงชีข้ าดในกรณีทที่ ปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ:กรรมการผู้จัดการมีขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. มีหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทก�ำหนดไว้ และรายงานผลการด�ำเนินงาน
ต่อคณะกรรมการ
2. ประเมินการด�ำเนินงานของกิจการอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากปัจจัยต่างๆทัง้ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
3. วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทฯได้ก�ำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ.2535 คือ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดเป็น
ผู้ออกจากต�ำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ได้

22

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

4. การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการก�ำหนดนโยบายในการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัท โดยก�ำหนดให้ก่อนที่จะไปด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้
ต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกับบริษัทฯหรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
5. เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสมแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทฯเพื่อท�ำหน้าที่ให้
ค�ำแนะน�ำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
ในกรณีทเี่ ลขานุการบริษทั ฯพ้นจากต�ำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าที่ได้ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตัง้ เลขานุการคนใหม่
ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทฯคนเดิมพ้นจากต�ำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการ
มีอ�ำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว
6. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการก�ำหนดให้มีการประชุมเป็นปกติทุก 3 เดือน ได้แก่เดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน
และอาจมีการประชุมพิเศษตามความจ�ำเป็น
ในการประชุมแต่ละครัง้ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม อย่างไร
ก็ตาม ในกรณีทมี่ วี าระทีต่ อ้ งลงมติ บริษทั ฯ ก�ำหนดให้มกี รรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด
ในการประชุมแต่ละครัง้ ฝ่ายเลขานุการบริษทั ได้จดั หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
ไว้ล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม ซึ่งวาระ
การประชุมนี้จะรวมถึงวาระการติดตามผลการด�ำเนินงานด้วย
บริษทั ได้มกี ารจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการ
พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทฯ จัดให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประเมินผลการปฎิบัติงานด้วยตนเอง เพื่อให้คณะกรรมการ
ร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข
ในส่วนของกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินตนเอง บริษัทฯก�ำหนดให้คณะกรรมการท�ำการประเมินตนเองเพื่อ
ทบทวนผลการปฎิบัติหน้าที่ เป็นประจ�ำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยน�ำแนวทางการประเมินตนเองที่จัดท�ำโดยคณะกรรมการฝ่าย
ธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ
ซึ่งหลักเกณฑ์การประเมินตนเองแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ
2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และ 3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล โดยมี
หัวข้อการประเมิน สรุปได้ดังนี้
1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท�ำหน้าที่
ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัตขิ อง
คณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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ในปี 2560 ผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และคณะกรรมการรายบุคคล ใน
ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีก่อน
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการในฐานะผู้บริหารสูงสุด
โดยใช้แบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 10 หัวข้อ ได้แก่ ความเป็นผู้น�ำ การก�ำหนดกลยุทธ์
การปฎิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฎิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การ
บริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดต�ำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และคุณลักษณะเฉพาะตัว โดย
ผลการประเมินส�ำหรับปี 2560 อยู่ในระดับดี
8. ค่าตอบแทน
8.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การก�ำหนดค่าตอบแทนให้ผ่านการ
พิจารณาจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการ โดยใช้วธิ เี ปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน การปฏิบตั งิ านทีผ่ า่ นมา ประสบการณ์ ภาระ
หน้าที่ ขอบเขตของหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะการเงินและผลประกอบการของบริษทั ประกอบ
การพิจารณา ก่อนที่จะน�ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
8.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษัทฯ มีนโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารโดยเชื่อมโยงกับสภาวะทางธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารแต่ละคน
9. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
9.1 บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร ได้เข้ารับการอบรมหรือสัมมนาในเรื่องต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของบริษัทฯมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และมีการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
9.2 บริษัทฯจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ กรณีมีกรรมการหรือผู้บริหารใหม่ รวมถึง
การจัดแนะน�ำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
9.3 บริษัทฯ จัดให้มีแผนการสืบทอดต�ำแหน่งโดยท�ำการคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งผู้บริหารและ
พัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับต�ำแหน่งได้ในอนาคต
10. การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์และการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการมีนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์และดูแลไม่ให้ผบู้ ริหารและผูท้ เี่ กีย่ วข้องน�ำข้อมูลภายใน
ของบริษัทมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
■ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และได้พจิ ารณาความเหมาะสมของรายการและการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีราคา
และเงื่อนไขเสมือนท�ำรายการกับบุคคลภายนอก รวมทั้งให้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา  เหตุผล/ความจ�ำเป็น
ไว้ในรายงานประจ�ำปีและแบบ 56-1
■ การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน : ในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯก�ำหนดให้
กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือหลักทรัพย์กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการได้มาหรือจ�ำหน่าย
หลักทรัพย์ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมีนโยบาย
ให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกปี ห้ามการ
ซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกจากนี้ยังห้ามไม่ให้ผู้บริหารที่ได้รับ
ทราบข้อมูลเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยก�ำหนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของ
บริษัท มีการก�ำหนดมาตรการลงโทษไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหากมีการฝ่าฝืน เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าการไม่น�ำข้อมูลไปใช้เพื่อ
ประโยชน์สว่ นตนเป็นจรรยาบรรณทีค่ วรยึดถือและปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งเป็นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
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11. ระบบการควบคุมภายใน
(สามารถดูรายละเอียดในเรื่อง “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”)
12. การบริหารความเสี่ยง
(สามารถดูรายละเอียดในเรื่อง “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”)
13. จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบในการจัดให้การด�ำเนินงานของบริษัทฯเป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและ
จริยธรรมที่ดี จึงให้มีการจัดท�ำแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศให้
พนักงานทุกคนทราบ
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดระเบียบข้อบังคับให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติงานหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยง
ธรรม ทัง้ ต่อบริษทั และสังคม โดยมีการติดตามการปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวอย่างสม�ำ่ เสมอ รวมถึงก�ำหนดบทลงโทษทางวินยั
ไว้ด้วย

2. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการได้แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อช่วยในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทคือ คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี/การเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ กีย่ วกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี พร้อมกับการครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อครบก�ำหนด
ออกตามวาระอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปได้
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน(internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ทีเ่ หมาะ
สมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน(ถ้ามี) ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ หรือเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุม
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
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(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ของบริษัท
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
(3) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร(charter)
(8) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ หรือผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยมีการประชุมทั้ง
สิ้น 5 ครั้ง
ปัจจุบนั บริษทั ยังไม่มคี ณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา แต่มกี ระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ
ระมัดระวังและโปร่งใส โดยใช้ขอ้ มูลค่าตอบแทนของบริษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกันทีม่ ขี นาดใกล้เคียงกันและผลประกอบการของ
บริษัทประกอบการพิจารณา

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
1. กรรมการอิสระ
บริษทั ฯ ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบโดยการสรรหาจากผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ
และมีประสบการณ์ และเป็นบุคคลทีม่ คี วามเป็นอิสระทัง้ ทางตรงและทางอ้อมทัง้ ในด้านการเงินและการบริหารโดยมีคณ
ุ สมบัตดิ งั
ต่อไปนี้:คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ หรือ
เป็นผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็นบิดามารดา คูส่ มรส
พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจ
เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดัง
กล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน
ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจควบคุมหรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทาง
วิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เกีย่ วข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือไม่เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ใน
ห้างหุ้นส่วน หรือกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของ
จ�ำนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัท
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
การเลือกกรรมการบริษทั จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยประธานกรรมการเป็นผูเ้ สนอรายชือ่ บุคคลทีจ่ ะแต่งตัง้
เป็นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบันโดยไม่ผ่านคณะกรรมการสรรหา 
เนือ่ งจากปัจจุบนั บริษทั ฯยังไม่มคี ณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม ในการคัดเลือกบุคคลเพือ่ เสนอชือ่ เป็นกรรมการบริษทั คณะ
ุ วุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการท�ำงานโดยเฉพาะจากสาขาหรือ
กรรมการจะพิจารณาคัดสรรจากบุคคลทีม่ คี ณ
ทักษะที่ยังขาดอยู่เป็นส�ำคัญ
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
1. มีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ขดั ต่อลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษทั มหาชนจ�ำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์จากอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ในการด�ำเนินงานของกิจการ
3. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
4. ไม่ควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท
วิธีการเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคน จะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการ เท่าจ�ำนวนกรรมการทีพ่ งึ มีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในขณะนั้น และในกรณีที่มีบุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่ต้องการแล้ว ประธานจะเป็น
ผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ส่วนการคัดเลือกบุคคลให้เป็นผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณา

4 การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
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5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ในการดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายในของกรรมการและผูบ้ ริหาร บริษทั ฯก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารรายงานการถือหลัก
ทรัพย์กรณีมกี ารเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์อนั เนือ่ งมาจากการได้มาหรือจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ยน่ื ต่อตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 
59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมีนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขาย
หุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกปี ห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน
ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกจากนี้ยังห้ามไม่ให้ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก
ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยก�ำหนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท มีการก�ำหนดมาตรการลงโทษไว้เป็น
ลายลักษณ์อกั ษรหากมีการฝ่าฝืน เนือ่ งจากบริษทั ฯ เห็นว่าการไม่นำ� ข้อมูลไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตนเป็นจรรยาบรรณทีค่ วรยึดถือ
และปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 แสดงได้ดังนี้
จำ�นวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง(มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท/หุ้น)
รายชื่อ

ณ 31 ธ.ค.60

ณ 31 ธ.ค.59

เพิ่ม/(ลด)

ทางตรง

ทางอ้อม

ทางตรง

ทางอ้อม

-

-

-

-

-

2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย

128,000

-

128,000

-

-

3. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา

890,000

-

890,000

-

-

4. นางกิ่งเทียน บางอ้อ

-

-

-

-

-

5. นายนรเศรษฐ ไม้เกตุ

-

-

-

-

-

6. นายเอกมินทร์ งานทวี

297,500

-

297,500

-

-

7. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์

-

-

-

-

-

8. นายพันธุม พันธุมจินดา

-

-

-

-

-

9. นายสรรัฐ งานทวี

50,500

-

50,500

-

-

10. นายธงชัย ณ นคร

-

-

-

-

-

11. พลตำ�รวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ

-

-

-

-

-

1. นายสุริย์ บัวคอม

หมายเหตุ : การถือหุ้นทางอ้อมคือการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี(audit fee)
ในรอบปีทผี่ า่ นมา บริษทั จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผสู้ อบบัญชีของบริษทั ในจ�ำนวนเงินรวม 997,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
ไม่มี
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7. การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
นอกเหนือจากการปฎิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ก�ำหนดไว้ 5 หมวด ดังกล่าวข้างต้น
แล้ว บริษัทฯ ยังมีนโยบายและแนวปฎิบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้:จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
ในปี 2556 คณะกรรมการบริษทั ได้รวบรวมข้อพึงปฎิบตั แิ ละแนวทางการปฎิบตั เิ ป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
ให้ผบู้ ริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฎิบตั งิ าน เพือ่ ให้การด�ำเนินธุรกิจสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์และภารกิจของบริษทั
อันจะน�ำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีระบบการก�ำกับดูแลที่ดี โดยจัดท�ำเป็นคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งมีเนื้อหา
ครอบคลุมเกี่ยวกับ แนวทางในการด�ำเนินธุรกิจ แนวปฎิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูลและรักษา
ความลับ นโยบายและแนวปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การปกป้องทรัพย์สินของบริษัท การรับและให้ของขวัญและสิ่งตอบแทน
การป้องกันทุจริตและติดสินบน และเพือ่ เป็นการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในเรือ่ งจรรยาบรรณ บริษทั ฯ ได้เผยแพร่คมู่ อื จรรยา
บรรณและจริยธรรมทางธุรกิจบนเว็บไซด์และติดประกาศให้พนักงานทุกคนรับทราบ
นอกจากนี้ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจได้รบั การทบทวนหรือปรับปรุงให้มคี วามทันสมัยอยูเ่ สมอ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการ
ท�ำงานของผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ไทยไวร์โพรดัคท์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน มีคณ
ุ ภาพและมีคณ
ุ ธรรม
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารงานด้วยความโปร่งใส
มีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม บริษทั ฯ จึงให้ความส�ำคัญของการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นด้วยเล็งเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นภัยต่อสังคม เป็นการกระท�ำที่ผิดทั้งกฏหมายและศีลธรรม ตลอดจน
ตระหนักว่าการทุจริตคอร์รปั ชัน่ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อ ชือ่ เสียง และภาพลักษณ์ของบริษทั แล้ว ยังเป็นปัจจัยส�ำคัญทีบ่ นั่ ทอน
ความพยายามในการพัฒนาคุณภาพ ท�ำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อฐานะของ
บริษัทฯ และเป็นภัยต่อการด�ำเนินกิจการให้ยั่งยืน รวมถึงเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและประเทศชาติ
บริษทั ฯ ก�ำหนดค�ำนิยามของการทุจริตคอร์รปั ชัน่ หมายถึง การติดสินบนไม่วา่ จะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา
ว่าจะให้ มอบให้ ให้ค�ำมั่นว่าจะให้ เรียกร้องหรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้ที่ท�ำหน้าที่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่
กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระท�ำได้
บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น คือ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เรียกร้อง ด�ำเนินการหรือ
ยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก ไม่ว่าจะอยู่ใน
ฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านคอร์รปั ชัน่ นีอ้ ย่างสม�ำ่ เสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั แิ ละข้อก�ำหนดในการด�ำเนินการเพือ่ ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดของกฎหมาย
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่านโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ จะได้รบั การน�ำไปปฎิบตั อิ ย่างทัว่ ถึง คณะกรรมการบริษทั ฯ
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูก้ ำ� กับดูแลการปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะท�ำการสอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผล
ของมาตรการนี้ พร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมการบริษัท โดยผู้บริหารจะน�ำค�ำแนะน�ำไปปฏิบัติ
เพื่อให้การน�ำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฎิบัติอย่างจริงจัง บริษัทฯ มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ด้วยการติดประกาศในสถานที่เด่นชัด เพื่อให้ทุกคนในบริษัทสามารถอ่านได้ และเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
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นโยบายและวิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด และเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
สามารถให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับความผิดปกติในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั เช่น พบเห็นการกระท�ำทีท่ จุ ริต ติดสินบน/รับสินบน พบเห็น
การกระท�ำผิดขั้นตอนตามระเบียบปฎิบัติของบริษัท หรือการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ ท�ำให้
บริษัทเสียผลประโยชน์ หรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท โดยการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆที่บริษัทก�ำหนด เพื่อให้มีการ
ตรวจสอบตามกระบวนการที่ระบุไว้ใน”นโยบายและวิธีปฎิบัติการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)”
ช่องทางการร้องเรียน
1 ตู้รับข้อร้องเรียนที่ติดตั้งอยู่ภายในโรงงาน
2. แจ้งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง หรือยื่นส่งโดยตรงได้ที่
2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
2.2 กรรมการผู้จัดการ หรือ
2.3 ผู้จัดการโรงงาน
ที่ บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ�ำกัด(มหาชน)
อาคารศูนย์การค้าเซียร์รังสิตชั้น 7
เลขที่ 99/2 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ล�ำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130
		 มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ
เพือ่ เป็นการคุม้ ครองสิทธิของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีก่ ระท�ำโดยเจตนาสุจริต บริษทั ฯจะปกปิดชือ่ ทีอ่ ยู่ หรือข้อมูล
ใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลและเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจะจ�ำกัด
เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด�ำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
หากผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียนเห็นว่าตนอาจเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษทั ก�ำหนดมาตรการคุม้ ครอง
ได้ หรือบริษัทอาจก�ำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสีย
หายหรือไม่ปลอดภัย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควร เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือ
ผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบ
ธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถมอบหมายงานให้กบั ผูบ้ ริหารคนใดคนหนึง่ ท�ำหน้าทีแ่ ทนในการใช้ดลุ ยพินจิ
สั่งการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล โดยผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย
ต้องไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับเรือ่ งที่ได้รบั แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน ทัง้ โดยทางตรง หรือทางอ้อม (เช่น ผูถ้ กู กล่าวหา เป็นผูใ้ ต้บงั คับ
บัญชาของตนโดยตรง)
ในกรณีที่มีการร้องเรียนกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะท�ำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือ
ผูร้ อ้ งเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ขอ้ มูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รบั ความเดือดร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม
อันเกิดจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล โดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
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ทัง้ นี้ ผูไ้ ด้รบั ข้อมูลจากการปฏิบตั หิ น้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งทีร่ อ้ งเรียน มีหน้าทีเ่ ก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสาร
หลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิด
เผยตามหน้าที่ที่กฏหมายก�ำหนด
ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสมและ
เป็นธรรม
		 ขั้นตอนการด�ำเนินการสืบสวนและบทลงโทษ
1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้กลั่นกรอง สืบสวนข้อเท็จจริง
2. ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรืออาจมอบหมายให้ตัวแทน แจ้งผลความคืบ
หน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบ โดยก�ำหนดระยะเวลาในการสอบสวนข้อเท็จจริงจนถึงพิจารณาเสร็จสิ้น
ภายใน 30 วัน และสามารถขยายเวลาการสืบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาจนเสร็จสิ้นได้อีกไม่เกิน 30 วัน
3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานทีม่ ี มีเหตุอนั ควรเชือ่ ได้วา่ ผูท้ ถี่ กู กล่าวหาได้กระท�ำการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ จริง บริษทั ฯจะให้สทิ ธิผถู้ กู กล่าวหาได้รบั ทราบข้อกล่าวหาและให้สทิ ธิผถู้ กู กล่าวหาพิสจู น์ตนเอง โดยการหาข้อมูล
หรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�ำอันทุจริตและคอร์รัปชั่น ตามที่ได้ถูกกล่าวหา
4. หากผูถ้ กู กล่าวหา ได้กระท�ำการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ จริง การทุจริตและคอร์รปั ชัน่ นัน้ ถือว่าเป็นการกระท�ำผิดต่อ
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ ได้
ก�ำหนดไว้ และหากการกระท�ำทุจริตคอร์รัปชัน่ นั้นผิดกฏหมาย ผู้กระท�ำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฏหมาย ทัง้ นี้ โทษทางวินัย
ตามระเบียบของบริษัทฯ ค�ำตัดสินของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นอันสิ้นสุด
5. การร้องเรียนโดยไม่สจุ ริตหรือผิดช่องทาง การแจ้งเรือ่ งร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถอ้ ยค�ำ หรือให้ขอ้ มูลใดๆ ถ้า
พิสจู น์ได้วา่ กระท�ำโดยไม่สจุ ริต หรือท�ำผิดช่องทาง ถ้าเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ บุคคลนัน้ จะได้รบั โทษทางวินยั ตาม
มาตรการลงโทษด้วย แต่หากเป็นบุคคลภายนอกและบริษทั ฯได้รบั ความเสียหาย บริษทั ฯ จะพิจารณาด�ำเนินคดีกบั บุคคลนัน้ ๆ ด้วย
ในกรณีที่มีการร้องเรียน กรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการรับเรื่อง หาข้อมูลและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ตามที่ได้รับแจ้ง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯให้ร่วมกันพิจารณาและก�ำหนดโทษตามที่เห็นสมควร
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ บริษทั ฯ ไม่สามารถด�ำเนินธุรกิจให้ยงั่ ยืนได้หากปราศจากความรับผิดชอบต่อสังคม บริษทั ฯ จึงประกอบ
ธุรกิจด้วยความส�ำนึกถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม
บริษทั ฯ มีวสิ ยั ทัศน์และพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมคือการเป็นผูน้ ำ� ในการผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และด�ำเนินธุรกิจ
ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บนพื้นฐานของความโปร่งใสและเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับสังคม และชุมชนที่มีคุณภาพ
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทฯ มีดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพื้นฐานของการประกอบกิจการให้ยั่งยืนได้ต้องด�ำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม บริษัทฯ จึงด�ำเนิน
ธุรกิจร่วมกันกับคู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกค้า และคู่แข่งทางการค้าบนพื้นฐานของความเป็นธรรม ให้ความร่วมมือในการพัฒนาโอกาสทาง
ธุรกิจ ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการผลิต
สินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ในราคาทีย่ ตุ ธิ รรม ให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรม เสริมสร้างความสุขในการท�ำงาน และสนับสนุนการพัฒนาความ
สามารถในวิชาชีพแก่พนักงาน สร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล และให้การสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้น�ำทางด้านคุณภาพ บริษัทฯจึงมีนโยบายต่อต้าน
การทุจริต เนื่องจากเห็นว่าการทุจริตเป็นปัจจัยหนึ่งที่บั่นทอนความพยายามในการพัฒนาคุณภาพ เป็นภัยต่อการด�ำเนินกิจการ
ให้ยั่งยืนและเป็นภัยต่อสังคมของประเทศ ท�ำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทลดลง
บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น คือ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เรียกร้อง ด�ำเนินการหรือ
ยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก ไม่ว่าจะอยู่ใน
ฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่านโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ จะได้รบั การน�ำไปปฏิบตั อิ ย่างทัว่ ถึง บริษทั ฯได้กำ� หนดแนว
ปฏิบตั แิ ละมาตรการปฏิบตั ขิ องนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ในแต่ละกรณีไว้อย่างชัดเจน พร้อมทัง้ จัดให้มกี ารฝึกอบรมแก่
พนักงานเพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ของบริษทั ฯ รวมถึงเผยแพร่นโยบายต่อ
ต้านการทุจริตคอรัปชั่นผ่านช่องทางต่างๆด้วยการติดประกาศในสถานที่เด่นชัด เพื่อให้ทุกคนในบริษัทสามารถอ่านได้ และเผย
แพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯเปิดโอกาสให้พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆสามารถให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับความผิดปกติในการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท เช่น พบเห็นการกระท�ำที่ทุจริต ติดสินบน/รับสินบน พบเห็นการกระท�ำผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท หรือ
การกระท�ำทีผ่ ดิ กฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ ท�ำให้บริษทั เสียผลประโยชน์ หรือมีผลกระทบต่อชือ่ เสียงของบริษทั
โดยการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆทีบ่ ริษทั ก�ำหนด เพือ่ ให้มกี ารตรวจสอบตามกระบวนการทีร่ ะบุไว้ใน”นโยบายและวิธปี ฏิบตั กิ าร
แจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)”
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักคือเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง (P.C. Wire และ P.C. Strand) ที่ใช้ส�ำหรับงาน
คอนกรีตอัดแรง โดยลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นวัสดุที่ท�ำหน้าที่รองรับน�้ำหนักในงานก่อสร้าง ทั้งนี้ความสัมพันธ์ของลวดเหล็กแรง
ดึงสูงกับงานก่อสร้างต่างๆ แสดงได้ดังห่วงโซ่อุตสาหกรรม ดังนี้
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เริ่ม

เหล็กลวดคาร์บอนสูง
(HIGH CARBON WIRE ROD)

ลวดเหล็กแรงดึงสูง
(PC WIRE, PC STRAND)

บ้าน คอนโดมิเนียม ตึกสูง
อาคารจอดรถ สะพาน
ทางด่วน ทางยกระดับ

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง
(เสาเข็ม เสาไฟฟ้า แผ่นพื้น
แผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป คานสะพาน
ทางด่วน ทางยกระดับ)

จากห่วงโซ่อุตสาหกรรมดังกล่าว ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯท�ำหน้าที่รับน�้ำหนักจ�ำนวนมากจึงต้องการความแข็งแรง ทนทาน
เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคในล�ำดับถัดไป
บริษทั ฯ จึงมีนโยบายมุง่ เน้นผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐาน เพือ่ ทีเ่ มือ่ น�ำสินค้าของบริษทั ฯไปใช้งานจะเกิดประสิทธิภาพ
สูงตามความต้องการของลูกค้า  บริษัทฯจึงให้ความส�ำคัญกับการศึกษาค้นคว้า  และวิจัย เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
สินค้าอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ บริษัทฯมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการผลิตสินค้าและมีความรู้และความเข้าใจในองค์ประกอบ
ของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี
ในการควบคุมคุณภาพสินค้า บริษัทฯให้ความส�ำคัญตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และการน�ำสินค้า
ไปใช้งาน โดยในการคัดเลือกวัตถุดิบซึ่งได้แก่ เหล็กลวดคาร์บอนสูง (High Carbon Wire Rod) บริษัทฯจะเลือกซื้อวัตถุดิบจาก
แหล่งผลิตที่สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามข้อก�ำหนดด้านคุณสมบัติของวัตถุดิบที่บริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
วัตถุดิบทีน่ �ำมาใช้จะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตของบริษัทฯเอง และไม่ก่อให้
เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของลูกค้าที่น�ำสินค้าไปผลิตเป็นสินค้าต่อเนื่อง รวมถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้าย
การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต บริษัทฯมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และมีบุคลากรที่มีความช�ำนาญ มีห้อง
ปฏิบัติการทดสอบคุณภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025
การด�ำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการด�ำเนินงานต่างๆ ดังนี้
■ หนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (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)
ในส่วนของการน�ำสินค้าไปใช้งาน บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ หน่วยงานทีท่ ำ� หน้าที่ให้คำ� แนะน�ำและให้ความรูแ้ ก่ลกู ค้าในการน�ำสินค้า
ไปใช้งานอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน มีความปลอดภัยทัง้ ในขัน้ ตอนการน�ำสินค้าของบริษทั ฯ ไปใช้ในกระบวนการผลิตของลูกค้า 
รวมถึงผู้บริโภคในขั้นถัดไป ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการดูแลความปลอดภัยอย่างครบวงจร และหากมีความเสียหายใดๆ
ที่มีสาเหตุมาจากการน�ำสินค้าของบริษัทฯไปใช้งาน บริษัทฯจะท�ำการชดเชยความเสียหายให้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้มีการร้องขอ
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การเคารพสิทธิมนุษยชน
จากการที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯซึ่งได้แก่ลวดเหล็กแรงดึงสูง เป็นวัสดุที่ท�ำหน้าที่รองรับน�้ำหนักในงานคอนกรีตอัดแรง โดย
ห่วงโซ่อุตสากรรมขั้นสุดท้ายของลวดเหล็กแรงดึงสูงได้แก่ บ้าน คอนโดมิเนียม ตึกสูง อาคารจอดรถ อาคารโรงงาน ส�ำนักงาน
สะพาน ทางด่วน ทางยกระดับ รวมถึงโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่อื่นๆ ซึ่งต้องการความแข็งแรงและความปลอดภัยเป็น
ส�ำคัญ บริษัทฯจึงมีนโยบายชัดเจนที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยในการน�ำไปใช้งาน เพื่อป้องกันอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณชนในวงกว้าง
การจัดการสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจควบคูไ่ ปกับการดูแลสิง่ แวดล้อม จึงได้กำ� หนดนโยบายในการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
ให้ผู้บริหารและพนักงานน�ำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ
โดยจะน�ำเกณฑ์ตา่ งๆมาจัดท�ำเป็นมาตรฐานขั้นต�่ำในการด�ำเนินงานของบริษัท
2. อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงพลังงานต่างๆ โดยมีการน�ำมาใช้ประโยชน์ให้คมุ้ ค่า และลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ให้น้อยที่สุด
3. สร้างจิตส�ำนึกต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยนโยบายฯจะได้รับการ
ปฏิบัติและเผยแพร่แก่ พนักงาน สังคมและชุมชน
4. ป้องกันมลพิษในด้านน�้ำเสีย อากาศเสีย มีการจัดการของเสียรวมถึงการจัดการสารเคมี เพื่อให้เกิดมลภาวะน้อยที่สุด
5. ป้องกันอันตรายอันอาจเกิดจากการปฏิบัติงานกับเครื่องจักร ไฟฟ้า สารเคมี รวมถึงสภาพแวดล้อมในการท�ำงานและ
อันตรายที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน
6. ส่งเสริมการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม
7. ก�ำหนดเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพือ่ ให้นโยบายมีการน�ำไปปฏิบตั แิ ละทบทวนเป็นระยะให้เกิดการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง
บริษัทฯ ตระหนักดีว่ากระบวนการผลิตสินค้าของบริษัทฯมีส่วนสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งทางน�้ำและทางอากาศ
เนื่องจากกระบวนการผลิตเริ่มต้นจากการน�ำเหล็กลวด (Wire Rod) มาล้างท�ำความสะอาด ก่อนเข้าสู่กระบวนการดึงลดขนาด ซึ่ง
ต้องใช้สาร Hydrochloric Acid เพื่อขจัดฝุ่นละอองและสนิม ส่งผลให้น�้ำที่ผา่ นกระบวนการดังกล่าว มีความเป็นกรดและมีโลหะ
หนักปนเปื้อน รวมถึงมีไอกรดลอยสู่ชั้นบรรยากาศ ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว บริษัทฯจึงด�ำเนินการดังนี้
การจัดการมลพิษทางน�ำ้
- ติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย (Water Treatment System)
- มีแผนงานบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบ�ำบัดน�้ำเสียสามารถท�ำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
- มีระบบการตรวจสอบคุณภาพน�้ำทิ้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า คุณภาพน�้ำทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
u ผลการด�ำเนินงาน : คุณภาพน�้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานตั้งแต่ปี 2011 ถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะค่า BOD และ COD ควบคุม
ได้ไม่เกิน 80% ของมาตรฐาน
การจัดการมลพิษทางอากาศ
- ติดตั้งระบบ Air Pollution Control System
- มีแผนงานบ�ำรุงรักษาระบบก�ำจัดมลพิษทางอากาศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- มีแผนการปรับลดมลพิษทางอากาศ
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- มีการตรวจวัดค่าออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และไฮโดรคลอไรด์ ที่ปล่องระบายของ Boiler และ
Wet Scrubber โดยหน่วยงานภายนอกเป็นประจ�ำ 2 ครั้ง/ปี
u ผลการด�ำเนินงาน : ผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมาโดยตลอด
การจัดการด้านขยะ/กากของเสียอุตสาหกรรม
- มีมาตรการ/แผนงาน ในการปรับลดกากของเสีย
- มีสถานที่จัดเก็บกากของเสียชัดเจน แยกประเภทการจัดเก็บ มีภาชนะรองรับที่เหมาะสม ไม่มีการรั่วไหลของกากออก
นอกพื้นที่ มีการติดฉลากเพื่อรวบรวมส่งผู้รับก�ำจัด
- จ้างหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการประกอบกิจการก�ำจัดของเสียท�ำการก�ำจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
- มีใบก�ำกับการขนส่งและปฎิบัติตามระบบการขนส่งของเสียอันตราย โดยจัดส่งรายงานให้แก่การนิคมอุตสาหกรรมและ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- มีการตรวจประเมินสถานที่รับก�ำจัดของเสียตั้งแต่ก่อนใช้บริการและสุ่มตรวจประเมินซ�้ำทุกปี
- มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท�ำการตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอ
- มีแผนงานในการปรับลดกากของเสีย
u ผลการด�ำเนินงาน : ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในเรื่องการจัดการด้านขยะหรือกากของเสีย
แต่อย่างใด และการปรับลดกากของเสียสามารถด�ำเนินการได้ตามแผนที่ก�ำหนดไว้
ในส่วนของการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทฯส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยได้ด�ำเนินการดังนี้
ทรัพยากรน�้ำ
- น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดท�ำแผนการปรับลดการใช้น�้ำ
- ใช้น�้ำ Recycle จากระบบบ�ำบัดน�้ำเสียรดน�้ำต้นไม้แทนการใช้น�้ำดิบ
พลังงาน
- ติดตัง้ ระบบประหยัดพลังงานเพือ่ ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตซึง่ เป็นสาเหตุหนึง่ ของการเกิดภาวะ
โลกร้อน
- ลงทุนในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติ เช่น ติดตั้งกังหันลมในการผลิตกระแสไฟฟ้า  และติดตั้งแผง
โซล่าเซลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงาน
นอกจากนี้ บริษทั ฯจัดให้มพี นื้ ทีส่ เี ขียวบริเวณรอบโรงงานและปรับปรุงภูมทิ ศั น์เพือ่ บรรเทาผลกระทบจากมลภาวะทีเ่ กิดจาก
กระบวนการผลิตของบริษัทฯที่อาจมีผลต่อพนักงานและชุมชนใกล้เคียง
ทั้งนี้ เพื่อให้การดูแลสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการท�ำงานเป็นไปอย่างมีระบบและมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯได้น�ำระบบมาตรฐานคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานระบบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย OHSAS
18001 และมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 มาใช้ในโรงงาน และจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่ง
แวดล้อมอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดหลักสูตรการอบรมภายในบริษัท และส่งพนักงานเข้าอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันและผู้
เชี่ยวชาญภายนอก

การดูแลพนักงานและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมาย บริษัทฯจึงให้ความใส่ใจในการดูแลพนักงาน
มีการปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆขององค์กร และเป็นไปตามหลักสากลด้านสิทธิ
มนุษยชน ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตในการท�ำงานที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน และสร้างความผูกพันกับองค์กร
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บริษัทฯ มีนโยบายก�ำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน ส�ำรวจและติดตามความเคลื่อนไหว
ของอัตราค่าตอบแทนขององค์กรต่างๆ ที่ใกล้เคียงกันอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ น�ำมาเปรียบเทียบและจัดท�ำโครงสร้างเงินเดือนทีแ่ ข่งขัน
ได้และจูงใจพนักงาน
บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็นธรรม เคารพสิทธิขนั้ พืน้ ฐานในการท�ำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน ให้ความคุม้ ครองทาง
สังคม ไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก ดูแลสภาพการท�ำงานของพนักงานในโรงงานให้ปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน
นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และมีสุขอนามัยที่ดี บริษัทฯจึงมุ่งเน้นการ
ป้องกันอุบตั เิ หตุและการจัดการเพือ่ ลดผลกระทบจากสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ดูแลสถานทีท่ ำ� งานให้ถกู สุขลักษณะและมีความ
ปลอดภัยอยู่เสมอ เสริมสร้างให้พนักงานมีจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัย มีการให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรมและฝึกซ้อมการปฏิบัติ
งานตามแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ ไม่คาดฝัน รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี
ความปลอดภัยของสภาพพื้นที่ทำ� งานและการป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานที่ท�ำงาน ดังนี้
1. สภาวะแวดล้อมในการท�ำงานด้านคุณภาพอากาศ แสง เสียง และความร้อน
- ตรวจวัดความเข้มข้นของแสงสว่างในสถานประกอบการ ทัง้ ในส่วนของงานด้านเอกสาร และงานตรวจสอบเครือ่ งจักร
- ตรวจวัดความร้อนในสถานประกอบการ
- ลดผลกระทบทางเสียง โดยใช้วิธีการลดเสียงที่แหล่งก�ำเนิดเสียงด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ และในกรณี
ที่ไม่สามารถลดเสียงที่แหล่งก�ำเนิดได้อันเนื่องมาจากลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ได้จัดท�ำห้องควบคุม
เสียงไม่ให้ดังจากกระบวนการผลิต โดยได้ด�ำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555
- จัดหาอุปกรณ์เสริมที่ช่วยให้พนักงานท�ำงานได้โดยปราศจากภัยจากมลภาวะ ทั้งทางเสียงและทางอากาศ
2. การจัดการสภาพพื้นที่ท�ำงาน
- มีป้ายสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนอันตรายในจุดที่จ�ำเป็น และตรวจสอบป้ายให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน
- ดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานให้เป็นระเบียบ ไม่มีคราบสกปรกหรือคราบน�้ำมัน หรือสารเคมีหกล้น
- จัดเก็บอุปกรณ์ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และสารเคมี ให้เป็นระเบียบ มีป้ายบอกสถานะให้ชัดเจน โดยพนักงานสามารถ
ดูข้อมูลความปลอดภัยเพิ่มเติมได้ในพื้นที่ที่มีการใช้งาน
- จัดท�ำทางเดินขึ้นพร้อมราวบันไดกรณีปฏิบัติงานในพื้นที่สูง
- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และดูแลอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี
นอกจากนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัยด้วยการให้ความรู้และการฝึกอบรม ส่งเสริมให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจากการ
ท�ำงาน มีการจดบันทึกอุบตั เิ หตุและสอบสวนหาสาเหตุ เพือ่ จัดท�ำแผนป้องกันอุบตั เิ หตุจากการปฏิบตั งิ าน จัดท�ำโครงการกิจกรรม
5 ส. โครงการสัปดาห์ความปลอดภัยในการท�ำงาน โครงการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและ
แผนอพยพทั้งในส่วนของบริษัทฯ และเข้าร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินกับส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และชุมชนใกล้เคียง
อย่างต่อเนื่อง
อัตราการหยุดงานจากอุบัติเหตุ
ตามที่บริษัทฯ มีการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยในการท�ำงานมาโดยตลอด ท�ำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงอย่างต่อเนื่อง
โดยในรอบปี 2560 ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
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ประเภท
อุบัติการณ์/NEAR MISS
อุบัติเหตุขั้นหยุดงาน

จ�ำนวนสถิติปี 2560 (ครั้ง)
9
0

การดูแลสุขอนามัย
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงานจึงได้มีแผนงานและโครงการรณรงค์ส่งเสริมด้านสุขภาพ
ของพนักงานและการป้องกันเกี่ยวกับโรคร้ายแรงต่างๆ รวมถึงจัดกิจกรรมโรงงานสีขาวเพื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ดังนี้
- จัดให้มีการฉีดวัคซีนให้แก่พนักงานเป็นประจ�ำทุกปี
- มีการตรวจสุขภาพพนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งการตรวจสุขภาพทั่วไป และการตรวจสุขภาพตามลักษณะงาน
- มีการตรวจคัดกรองยาเสพติด
- จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในและกีฬาสานสัมพันธ์
u ผลการด�ำเนินงาน : ในปี 2560 ผลจากการวินจ
ิ ฉัยโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไม่พบการเจ็บป่วยจากการท�ำงานแต่อย่างใด
การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นธรรม พร้อมทั้งจัดสวัสดิการต่างๆตามที่กฎหมายก�ำหนด และนอก
เหนือจากที่กฎหมายก�ำหนด
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงานที่สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว ในระยะสั้นสอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ แต่ละปีและใกล้เคียงกับบริษัทฯในอุตสาหกรรมเดียวกัน
โดยมีการส�ำรวจการจ่ายค่าจ้างรวมทัง้ น�ำดัชนีราคาผูบ้ ริโภคมาพิจารณา ในระยะยาวมีการวัดผลการปฎิบตั งิ านและศักยภาพของ
พนักงานอย่างยุติธรรม ไม่เลือกปฎิบัติ โดยบริษัทจะจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานตามความรู้ความสามารถ รวมทั้งจัดให้มีการ
เติบโตตามสายอาชีพ และให้สทิ ธิดา้ นต่างๆเกีย่ วกับการจ้างงาน เช่น การอนุญาตให้ลางาน การมีชอ่ งทางสือ่ สารระหว่างพนักงาน
และผู้บริหาร เพื่อรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
บริษัทฯ จัดสวัสดิการเพื่อให้พนักงานมีพื้นฐานการด�ำรงชีวิตที่ดี ส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและใจ ดังนี้
è จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงานมีเงินทุนในการด�ำรงชีพหลังออกจากงาน
è จัดท�ำประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุให้แก่พนักงาน
è จัดชุดเครื่องแบบพนักงานให้ 2 ชุดต่อปี
è จัดรถรับส่งเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติงาน
è จัดที่พักหรือเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านส�ำหรับพนักงาน
è จัดอาหารราคาประหยัดและควบคุมสุขอนามัยที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน
è จัดเงินช่วยเหลือค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศ
è จัดเงินช่วยเหลือส�ำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานกะ
è จัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลส�ำหรับพนักงานและครอบครัว
è จัดสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรพนักงาน
è จัดกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่
è จัดกิจกรรมท�ำบุญโรงงาน
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การพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน
ในส่วนของการพัฒนาพนักงาน บริษัทฯให้ความส�ำคัญทางด้านการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
โดยพนักงานทุกระดับต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ อย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดรูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลายแนวทางและวิธีการต่างๆ ดังนี้
แนวทาง
On the Job Training

วิธีการ
ผลงานปี 2560
หัวหน้างานสอนให้พนักงานมีความรูแ้ ละทักษะที่ พนักงานเข้าใหม่และพนักงานที่โอนย้ายหน่วยงาน
จ�ำเป็นของต�ำแหน่งงานต่างๆ เพือ่ ให้พนักงาน
สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวม
ถึ ง มี การทบทวนความรู ้ ภายในองค์กรอย่าง
สม�ำ่ เสมอ
การอบรมภายในบริษัท หลักสูตร
จ�ำนวน 10 หลักสูตร
(In-house Classroom 1. การตรวจติดตามภายในด้านสิ่งแวดล้อม             136 ราย จาก 181 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.13
Training)
ISO 14001:2015
คิดเป็นชัว่ โมงอบรมคนละ 16.20 ชัว่ โมง/คน/ปี โดย
2. ทบทวนผู้ควบคุม/ผู้บังคับ/ผู้ให้สัญญาณ ทัง้ นีต้ อ้ งมีชวั่ โมงอบรมต่อเนือ่ งอย่างน้อย 6 ชม/
แก่ผู้บังคับปั้นจั่น
คน/ปี และมีการฝึกอบรมฝีมอื แรงงานในสัดส่วนไม่
3. ผู้ควบคุม/ผู้บังคับ/ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับ น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ�ำนวนลูกจ้างทั้งหมด
ปั้นจั่น
ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการพัฒนาฝีมอื แรงงาน
4. การดับเพลิงขั้นต้น
พ.ศ. 2545
5. ทบทวนหน้าที่ทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและ
สังเกตการณ์พร้อมร่วมสถานการณ์จำ� ลอง
การอบรมภายนอกบริษทั ส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรมในหลักสูตรที่จัด จ�ำนวน 31 หลักสูตร
โดยสถาบันและผู้เชี่ยวชาญภายนอก
35 ราย
การน�ำเสนอผลงาน
น�ำเสนอผลงานของแต่ละสายงาน
2 ครั้ง/ปี
(Goal Program
วันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2560
Presentation)
จ�ำนวนพนักงานที่เข้าร่วม 62 ราย
วันที่ 14 ธันวาคม 2560
จ�ำนวนพนักงานที่เข้าร่วม 74 ราย
นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนใดๆ โดย
บริษทั ฯได้จดั ให้มกี ลไกการจัดการข้อร้องทุกข์ของพนักงานอย่างมีระบบเพือ่ รับเรือ่ งร้องเรียนอย่างยุตธิ รรม มีการรักษาความลับ
และเคารพหลักสิทธิมนุษยชนโดยมุ่งเน้นการท�ำความเข้าใจระหว่างพนักงานกับพนักงาน และพนักงานกับองค์กร มีการตั้งคณะ
กรรมการตรวจสอบและวินิจฉัยเป็นรายกรณี ทั้งนี้ พนักงานสามารถร้องเรียนมายังผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือผ่านช่องทางรับ
ความคิดเห็นที่บริษัทฯจัดไว้ในสถานประกอบการ

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการด�ำเนินธุรกิจให้ยั่งยืนได้ต้องมีการติดตามและคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี่ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯจึงสนับสนุนให้พนักงานและผู้บริหารเข้าร่วมฝึกอบรมและเข้าร่วมศึกษาดูงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี่ที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิต การประหยัดพลังงาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ มีความรู้เท่าทัน
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และตอบสนองความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ อีกทั้งสนับสนุนให้พนักงาน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมใน
การวิจัยและคิดค้นเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และศึกษาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อย่างลึกซึ้ง เพื่อต่อยอดความรู้ที่มี
อยู่เดิม พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ที่คิดค้นได้จากงานวิจัยให้แก่สถานศึกษาที่มีความต้องการ

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ในส่วนของการมีสว่ นร่วมพัฒนาชุมชน บริษทั ฯ ได้จดั สรรงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง โดย
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
ให้ความร่วมมือในการด�ำเนินโครงการต่างๆ ของส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เช่น โครงการรักษ์ทะเล รักษ์สภุ าพ
ร่วมใจผลิตอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหอบหืดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร โครงการ
สนับสนุนพิธีรดน�้ำขอพรผู้สูงอายุ โครงการบริจาคโลหิต งานเปิดบ้านต้อนรับชุมชน เป็นต้น
การเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น ปลูกดาวเรืองกับชุมชนหนองแฟบ มอบทุนสร้างสนามบาส พลูตาหลวง สนับสนุน
งบโต๊ะ-เก้าอี้โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า สนับสนุนลวดเหล็กเพื่อน�ำไปสร้างโครงสร้าง ณ ชุมชนมาบตาพุด
สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้แก่ โรงเรียนวัดประชุมมิตรบ�ำรุง 99 สถานีต�ำรวจห้วยโป่ง โรงเรียนบ้านมาบตาพุด โรงเรียน
บ้านคลองขนุน โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ ชุมชนตลาดมาบตาพุด โรงเรียนวัดห้วยโป่ง ส�ำนักงานเคหะชุมชนมาบตาพุด และ
ส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะกุศล ได้แก่ สนับสนุนงานแข่งขันฟุตบอลมาบชลูดครั้งที่ 31 สนับสนุนกิจกรรมเปตองชากกลาง
โอเพ่นครั้งที่ 2 สนับสนุนงานกาชาดจังหวัดระยอง สนับสนุนกิจกรรมวันผู้สูงอายุชุมชนตลาดมาบตาพุด บริจาคอุทกภัยอีสาน
สนับสนุนงานวันแม่ สนับสนุนกิจกรรมวันลอยกระทง ร่วมท�ำบุญผ้าป่าสามัคคีกับหน่วยงานต่างๆ และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน
วัดต่างๆ
สนับสนุนสินค้าชุมชน ได้แก่ ผลไม้ทอ้ งถิน่ ชุดของฝากจากผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ชุดอาหารว่างทีท่ ำ� จากผลิตภัณฑ์ชมุ ชุน เป็นต้น
นอกจากการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนแล้ว บริษัทฯยังได้สนับสนุนให้เกิดการจ้างงานในชุมชนเพิ่มขึ้นด้วยการใช้
บริการรถบรรทุกสินค้าของผู้ประกอบการในจังหวัดระยอง รับบุคลากรในพื้นที่เข้าท�ำงานกับบริษัทฯ รวมทั้งให้ความร่วมมือใน
การรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างพื้นที่เข้าฝึกงานและดูงานอย่างต่อเนื่องทุกปี
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
บริษัท โดยบริษัทฯจะท�ำการประเมินสถานการณ์เพื่อก�ำหนดเป้าหมายและแผนการด�ำเนินงานไว้อย่างชัดเจนและวัดผลได้ และ
มีการทบทวนแผนการด�ำเนินงานหากสถานการณ์เปลีย่ นแปลงไป มีการประเมินความเสีย่ งและวิเคราะห์ผลกระทบของความเสีย่ ง
เพื่อก�ำหนดมาตรการลดความเสี่ยง และเพื่อเป็นการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร บริษัทฯ มีการก�ำหนดอ�ำนาจอนุมัติ
ของฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อกั ษร มีการจัดโครงสร้างองค์กรทีช่ ว่ ยให้ฝา่ ยบริหารสามารถด�ำเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านต่างๆ เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ในด้านการรายงาน
และการติดตามผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เพียงพอแก่การ
ตัดสินใจ และมีการติดตามผลการด�ำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่ก�ำหนดเป็นประจ�ำทุกเดือน

การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม
ด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่งรวมถึง
การบริหารจัดการความเสีย่ งตามแนวทางทีก่ ำ� หนดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซงึ่ จัดท�ำขึน้
ตามแนวคิดของ COSO ซึ่งจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได้ว่า  จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ในการที่จะติดตาม ควบคุม ดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการ
ที่ผู้บริหารน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอ�ำนาจ
การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีส่ อบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและ
มีประสิทธิผล ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้
แต่งตั้งบริษัท ส�ำนักงาน เอเอ็มที ออดิท โซลูชั่น จ�ำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งบริษัท ส�ำนักงาน เอ
เอ็มที ออดิท โซลูชั่น จ�ำกัด ได้มอบหมายให้นายสมชาย อินทรพิทักษ์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฎิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องบริษทั ส�ำนักงาน เอเอ็มที ออดิท โซลูชนั่ จ�ำกัด และนายสมชาย อินทรพิทกั ษ์
แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฎิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าว เนือ่ งจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฎิบตั งิ าน
ด้านการตรวจสอบภายใน รวมถึงเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฎิบตั งิ านด้านการตรวจสอบภายใน
ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ปฎิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทฯจะต้องผ่านการอนุมัติหรือ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
(รายละเอียดคุณสมบัตขิ องผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในหัวข้อ“รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร
เลขานุการของบริษัท และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน”)
การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ฯตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารจัดการความเสีย่ งและมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงในการบริหาร
ความเสีย่ งขององค์กร โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของฝ่ายจัดการของบริษทั ฯให้ดำ� เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าหมาย โดยแบ่งประเภทความเสี่ยงออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. ความเสี่ยงจากการด�ำเนินงาน (Operation Risk)
2. ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)
บริษัทฯ ได้อธิบายและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญไว้ในรายงานประจ�ำปีและแบบ 56-1 พร้อมทั้งมอบหมาย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบสอบทานและรายงานต่อคณะกรรมการ
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รายการระหว่างกัน
บริษัทหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีการท�ำรายการระหว่างกันมีดังนี้:บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน
บริษัท ทักษิณคอนกรีต
จ�ำกัด(มหาชน)
บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ�ำกัด
บริษัท เซ็นจูรี่ อิเลคโทรนิคส์
แอนด์ ซิสเต็มส์ จ�ำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็นผู้ถือหุ้นใน บมจ.ไทยไวร์โพรดัคท์
ในสัดส่วนร้อยละ 10
(ไม่มีอิทธิพลในการบริหาร)
มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

รายชื่อกรรมการร่วมกัน
ไม่มีกรรมการร่วมกัน
นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา
นายเอกมินทร์ งานทวี
นายธงชัย ณ นคร
ปัจุบันบริษัท เซ็นจูรี่ อิเลคโทรนิคส์
แอนด์ ซิสเต็มส์ จ�ำกัด มีสถานะล้มละลาย

ทั้งนี้ รายการระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในปี 2560 ประกอบด้วย

บมจ.ทักษิณคอนกรีต

ลักษณะ
รายการ
ขายสินค้า

บจก.ไทยลาวลิกไนท์

เงินให้กู้

บจก.เซ็นจูรี่ อิเลคโทร
นิคส์ แอนด์ ซิสเต็มส์

เงินให้กู้

ชื่อ

มูลค่า
ความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล
(ล้านบาท)
94.66 บมจ. ทักษิณคอนกรีต เป็นบริษัทผู้ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
คอนกรีตอัดแรงชนิดต่างๆ ซึง่ ต้องใช้ลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นวัตถุดบิ
ส�ำคัญ ซึ่งบริษัทที่ท�ำธุรกิจประเภทนี้เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ที่ส�ำคัญของบริษัทฯ การที่บริษัทฯมีการขายสินค้าให้แก่ บมจ.
ทักษิณคอนกรีต โดยคิดราคาซื้อขายตามราคาที่ใกล้เคียงกับราคา
ที่คิดกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามราคาตลาดจึงเป็นไปตาม
ความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล เนือ่ งจากท�ำให้บริษทั ฯ สามารถเพิม่
ยอดขาย ซึ่งส่งผลดีต่อความสามารถในการท�ำก�ำไรของบริษัทฯ
380.79 เป็นเงินให้กสู้ ำ� หรับโครงการโรงไฟฟ้าซึง่ คงค้างมาจากอดีต ปัจจุบนั
ไม่มีการให้กู้ยืมระหว่างกัน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไม่มียอดคงเหลือเนื่องจากลูกหนี้
ล้มละลายและมีการแบ่งทรัพย์สินเพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหนี้เมื่อวันที่
30 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯจึงตัดหนี้สูญทั้งจ�ำนวนส�ำหรับเงิน
ต้นและดอกเบี้ยที่ไม่ได้รับการช�ำระ
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นโยบายการก�ำหนดราคาระหว่างกัน
บริษัทฯขายสินค้าให้กับ บริษัท  ทักษิณคอนกรีต จ�ำกัด (มหาชน) โดยคิดราคาขายตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขการช�ำระ
เงิน 90 วัน ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวเป็นเงื่อนไขที่เป็นปกติ  เช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  
นโยบายและแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั ฯ มีนโยบายว่าการท�ำรายการระหว่างกันทีส่ ำ� คัญต้องได้รบั การพิจารณาและอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ และต้องด�ำเนิน
การตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันและประกาศคณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยว
โยงกันอย่างเคร่งครัด
ทัง้ นี้ การท�ำรายการระหว่างกันของบริษทั ฯในอนาคตจะเป็นรายการทีด่ ำ� เนินการทางธุรกิจตามปกติทางการค้า โดยบริษทั ฯ
ยังคงมีนโยบายด�ำเนินการค้าตามปกติกบั บริษทั ทักษิณคอนกรีต จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ เป็นลูกค้ารายใหญ่รายหนึง่ ของบริษทั อย่าง
ต่อเนื่อง โดยบริษัทจะคิดราคาซื้อ/ขายสินค้าตามราคาตลาดหรือราคาที่ใกล้เคียงกับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก ส่วนรายการ
ระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้กู้หรือท�ำรายการระหว่างกันอื่นๆที่ไม่ใช่รายการที่ด�ำเนินการทางธุรกิจตามปกติ
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ข้อมูลทางการเงินทีส่ �ำ คัญ
2560
ผลการด�ำเนินงาน(ล้านบาท)
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
ก�ำไรขั้นต้น
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ
ฐานะการเงิน(ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนทางการเงิน
จ�ำนวนหุ้นที่ออก (ล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ (%)
อัตราก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

2559

2558

1,865.17
1,884.78
208.18
80.57
-080.57

1,503.88
1,523.10
202.42
69.01
36.09
32.92

1,696.04
1,723.64
179.81
60.28
-060.28

1,973.04
366.81
1,606.23

1,692.69
149.72
1,542.97

1,644.65
107.88
1,536.77

270
1
5.95
0.30
11.16
4.32
4.27
5.12
4.40
3.42
0.23

270
1
5.71
0.12
13.46
4.59
2.16
2.14
1.97
9.15
0.10

27
10
56.92
2.23
10.60
3.55
3.50
3.96
3.68
16.11
0.07
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รายได้จากการขาย
ล้านบาท
2,000

1,696.04

1,500

1,503.88

1,865.17

1,000
500
0

2558

2559

2560

กำ�ไรขั้นต้น
ล้านบาท
220
210
200
190
180
170
160

202.42

208.18

179.81

2558

2558

2560

กำ�ไรสุทธิ
ล้านบาท
100
80
60

80.57
60.28

40

32.92

20
0
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2558

2560

สินทรัพย์
ล้านบาท
2,000
1,900
1,800
1,700
1,600
1,500
1,400

1,973.04

1,644.65

2558

1,692.69

2559

2560

หนี้สิน
ล้านบาท
400

366.81

300
200
100
0

107.88

2558

149.72

2559

2560

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ล้านบาท
1,620
1,600
1,580
1,560
1,540
1,520
1,500

1,606.23

1,536.77

1,542.97

2558

2559

2560
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อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
5
4

4.40
3.68

3
1.97

2
1
0

2558

2559

2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
20

16.11

15
9.15

10

3.42

5
0

2558

2559

2560

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
0.25

0.23

0.20
0.10

0.07

0.10

2558

2559

0.05
0
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2560

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

2560

2559

2558

92,042.75
-0314,397.12
676,042.93
1,102,687.41
492,200.00
270,152.22
870,350.21
1,973,037.62
219,285.96
87,011.69
-0322,415.84
366,812.49
270,000.00
965,264.97
1,606,225.13

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

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

1,865,167.65
1,884,775.49
1,656,992.12
208,175.53
143,457.08
3,759.28
80,567.02
-080,567.02

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

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

55,357.92
4,889.91
-16,191.84

54,483.86
-167,080.59
-29,685.04

226,528.00
-37,782.03
-26,986.40

60,282.22
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อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาช�ำระหนี้ (วัน)
CASH CYCLE (วัน)
อัตราส่วนความสามารถในการหาก�ำไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%)
อัตราก�ำไรอื่น (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร (%)
อัตราก�ำไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน (เท่า) - Cash Basis
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
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2560

2559

2558

3.42
1.23
0.27
5.65
64
12.79
28
43.30
8
84

9.15
3.49
0.72
4.49
80
12.64
29
62.98
6
103

16.11
8.80
3.47
4.31
84
13.30
27
63.27
6
105

11.16
4.32
68.71
4.27
5.12

13.46
4.59
78.95
2.16
2.14

10.60
3.55
375.78
3.50
3.96

4.40
39.10
1.03

1.97
28.49
0.91

3.68
71.81
1.05

0.23
15.73
0.97
47.59

0.10
30.36
0.30
49.21

0.07
140.42
3.08
49.24

ค�ำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงาน

ปี 2560 การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐยังคงมีอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามความต้องการสินค้าในประเทศขยาย
ตัวเพียงเล็กน้อย เนื่องจากการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในอัตราต�่ำ ส่งผลให้ภาวะการแข่งขันในตลาดยังคงมีอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 1,884.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 361.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.75
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ก�ำไรสุทธิมีจ�ำนวน 80.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 144.71
รายได้
บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,884.78 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 1,865.17 ล้านบาท และรายได้อื่นจ�ำนวน 19.61
ล้านบาท
รายได้จากการขาย ในปี 2560 จ�ำนวน 1,865.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 361.29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.02 เมื่อเปรียบ
เทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากทั้งปริมาณขายและราคาขายเพิ่มขึ้น โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นมาจากปริมาณขายทั้งในประเทศ
และส่งออกสูงกว่าปีก่อน ส่วนราคาขายเพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น ด้านสัดส่วนการขาย มาจากการขายในประเทศ
ร้อยละ 73.93 และส่งออกร้อยละ 26.07
รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ ก�ำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้จากการจ�ำหน่าย
เศษซากที่เกิดจากกระบวนการผลิต และอื่นๆซึ่งมีจ�ำนวนไม่แน่นอน โดยในปี 2560 มีจ�ำนวน 19.61 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย ในปี 2560 มีจ�ำนวน 1,656.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 355.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.32 จาก
ทั้งปริมาณขายและต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ต้นทุนขายของบริษัทฯประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบซึ่งมีอัตราส่วนประมาณร้อยละ
70-85 ของต้นทุนการผลิตรวมและผันแปรตามปริมาณขาย ค่าเสื่อมราคา ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ และค่าใช้จ่ายในการผลิต เช่น
ค่าไฟฟ้า ค่าแรงงาน ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาเครื่องจักร ซึ่งมีลักษณะกึ่งผันแปร
ค่าใช้จา่ ยในการขาย ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ มีจำ� นวนรวม 147.22 ล้านบาท ลดลง
5.41 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จา่ ยในการส่งออกลดลงตามเงือ่ นไขการส่งออกที่ในปีนสี้ ว่ นใหญ่เป็น ex-work และ FOB
ก�ำไร
ปี 2560 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 80.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 144.71 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีก่อน ซึ่งการที่ผลก�ำไรปรับตัวเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก ปีก่อนมีคา่ ใช้จ่ายภาษีเงินได้จ�ำนวน 36.09 ล้านบาท ในขณะที่ปี
นี้ไม่มี ประกอบกับก�ำไรจากการด�ำเนินงานตามปกติเพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ สาเหตุที่ปี 2560 บริษัทฯไม่มีค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้เนื่องจากบริษัทฯมีค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นจากการจ�ำหน่าย
หนีส้ ญู จากบัญชีลกู หนีเ้ งินให้กยู้ มื แก่บริษทั เซ็นจูรอี่ เิ ลคโทรนิคส์ แอนด์ ซิสเต็ม จ�ำกัด ซึง่ เป็นกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ทัง้ นี้ เนือ่ งจาก
ลูกหนี้ถูกพิพากษาให้ล้มละลายและได้มีการแบ่งทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ฐานะการเงิน

ณ สิน้ ปี 2560 บริษทั ฯมีสนิ ทรัพย์รวม 1,973.04 ล้านบาท หนีส้ นิ รวม 366.81 ล้านบาท ส่วนของผูถ้ อื หุน้ 1,606.23 ล้านบาท
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�ำนวน 1,973.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 280.35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ16.56
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
สินทรัพย์ ณ สิ้นปี 2560 เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจ�ำนวน 1,102.69 ล้านบาท และสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนจ�ำนวน 870.35
ล้านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียนมีรายการที่ส�ำคัญ คือ ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2560 มีจ�ำนวน 303.21
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.20 ตามยอดขายที่เพิ่ม ในขณะที่สินค้าคงเหลือมีจ�ำนวน 676.04 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 167.72 ล้านบาท หรือร้อยละ 33 จากราคาเพิ่มขึ้น
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน ประกอบด้วย อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ มีจ�ำนวน 270.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.47 ล้านบาท
จากการลงทุนใหม่จ�ำนวน 40.72 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักร
เดิมและเพิม่ สายการผลิตใหม่สำ� หรับลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น ซึง่ ต่อเนือ่ งมาจากปีกอ่ น ในขณะทีม่ กี ารตัดค่าเสือ่ มราคาตาม
อายุการใช้งานของสินทรัพย์จ�ำนวน 21.25 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรายการอื่นๆ ซึ่งได้แก่ สิทธิการเช่าที่ดิน เงินลงทุน
ที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และอื่นๆ มีจ�ำนวนใกล้เคียงกับปีก่อน
คุณภาพของสินทรัพย์
สินทรัพย์ของบริษทั ฯแสดงราคาตามบัญชีที่ไม่สงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั หรือมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิทคี่ าด
ว่าจะได้รบั จากการใช้สนิ ทรัพย์ และหากมีขอ้ บ่งชีท้ แี่ สดงว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่า บริษทั ฯจะตัง้ ส�ำรองและรับรูก้ ารขาดทุนจาก
การด้อยค่าทันที และมีการทบทวนอย่างสม�่ำเสมอ
บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 362.81 ล้านบาท ซึ่งจ�ำนวนดังกล่าวจ�ำแนกออกเป็น 2
ส่วน คือ ลูกหนี้บุคคลภายนอกจ�ำนวน 339.95 ล้านบาท และลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จ�ำนวน 22.86 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลูกหนี้บุคคลภายนอกมียอดที่เกินก�ำหนดช�ำระ จ�ำนวน 135.64 ล้านบาท โดยในจ�ำนวนดังกล่าว
มียอดลูกหนีค้ า้ งช�ำระนานกว่า 12 เดือน จ�ำนวน 55.07 ล้านบาท ซึง่ มีสาเหตุมาจากลูกหนีด้ งั กล่าวได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติการณ์
ทางเศรษฐกิจและการเงินตั้งแต่ปี 2540 ท�ำให้ไม่สามารถช�ำระหนี้ได้ตามก�ำหนด บริษัทฯได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับลูก
หนี้ที่เกินก�ำหนดช�ำระจ�ำนวน 59.60 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯมั่นใจว่าจะสามารถเก็บหนี้จากลูกหนี้ได้ไม่ต�่ำกว่ายอดสุทธิหลังหักค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มี 1 ราย คือ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จ�ำกัด(มหาชน) เป็นหนี้ที่ยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระ
สินค้าคงเหลือของบริษัท ประกอบด้วย สินค้าส�ำเร็จรูป งานระหว่างท�ำ วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 มีราคาทุนรวม 713.17 ล้านบาท บริษัทฯได้ตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้าจ�ำนวนทั้งสิ้น
37.13 ล้านบาท เนื่องจากสินค้าส�ำเร็จรูป อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองบางรายการไม่เคลื่อนไหวมาเป็นเวลานานจึงมีความเสี่ยงที่
จะเกิดการด้อยค่าได้
สภาพคล่อง
บริษัทฯ มีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนลดลงจาก 9.15 เท่า ณ สิ้นปี 2559 คงเหลือ 3.42 เท่า ณ สิ้น
ปี 2560 ทั้งนี้เป็นผลมาจากปี 2560 ความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากยอดขายที่เพิ่ม ประกอบกับมีรายจ่ายลงทุนตาม
โครงการเพิ่มก�ำลังการผลิตซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องมาจากปีก่อน
ในส่วนของกระแสเงินสด ส�ำหรับปี 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 44.06 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดของ
บริษัทเพิ่มขึ้นจาก 47.99 ล้านบาท มาเป็น 92.04 ล้านบาท กระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงมาจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้:50 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

- กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน จ�ำนวน 55.36 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน โดยแหล่งได้มาที่ส�ำคัญมา
จากการใช้สินเชื่อทรัสต์รีซีทจากสถาบันการเงิน
- กระแสเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมลงทุน จ�ำนวน 4.89 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปีมีการไถ่ถอนเงินลงทุนชั่วคราว
ในขณะเดียวกันมีรายจ่ายลงทุนซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและเพิ่มสายการผลิต
- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ�ำนวน 16.19 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
แหล่งที่มาของเงินทุน
1) ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.23 เท่า  เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน
เล็กน้อย จากการที่ยอดขายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น บริษัทฯจึงมีเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์และเจ้าหนี้
การค้าเพิ่มขึ้น
2) ส่วนของผู้ถือหุ้น
ปี 2560 บริษัทฯมีก�ำไรสุทธิ 80.57 ล้านบาท และมีก�ำไรที่ยังไม่เกิดจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
จ�ำนวน 0.74 ล้านบาท ในขณะที่มีผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์
พนักงานจ�ำนวน 1.86 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล จ�ำนวน 16.19 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีส่วน
ของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 1,606.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63.26 ล้านบาท
3) หนี้สิน
ณ วันสิ้นปี 2560 บริษัทฯมีหนี้สินรวม 366.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 217.09 ล้านบาท จากเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทและเจ้าหนี้
การค้าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ หนี้สินที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย ทรัสต์รีซีท เจ้าหนี้การค้า ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานและค่าใช้
จ่ายค้างจ่าย
4) ระยะเวลาครบก�ำหนดของหนี้ระยะสั้นที่มีผลต่อสภาพคล่อง
หนี้ระยะสั้นของบริษัทฯมีเพียง ทรัสต์รีซีท เจ้าหนี้การค้า และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซึ่งถึงก�ำหนดช�ำระตาม Cash cycle
ของกิจการ
รายจ่ายลงทุน
ในปี 2560 บริษัทฯมีรายจ่ายลงทุนที่ส�ำคัญคือลงทุนในโครงการลงทุนเพื่อทดแทนสินทรัพย์เดิมที่เสื่อมสภาพ ประกอบด้วย
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักรเดิมและลงทุนในสายการผลิตใหม่ส�ำหรับลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น ซึ่งได้
เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่ปี 2558 และแล้วเสร็จในปี 2560
ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต

ปัจจัยที่อาจส่งผลให้การด�ำเนินงานของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�ำคัญ ได้แก่ ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
การออกมาตรการตอบโต้การทุม่ ตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงและการแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตกิ ารตอบโต้การทุม่ ตลาด
และการอุดหนุนซึง่ สินค้าจากต่างประเทศ รวมถึงความเสีย่ งทีอ่ ปุ ทานเพิม่ ขึน้ จากการน�ำเข้าสินค้าส�ำเร็จรูปจากต่างประเทศ ทัง้ นี้
เนือ่ งจากราคาวัตถุดบิ และอัตราอากรตอบโต้การทุม่ ตลาดจากการน�ำเข้าวัตถุดบิ มีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิต ในขณะที่
อุปทานที่เพิ่มจากการน�ำเข้าสินค้าส�ำเร็จรูปจากต่างประเทศจะส่งผลให้การแข่งขันทางการตลาดโดยเฉพาะการแข่งขันทางด้าน
ราคามีความรุนแรงขึ้น
บริษัทฯ ตระหนักถึงปัจจัยดังกล่าวจึงได้ติดตามและประเมินผลกระทบอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับกลยุทธ์ในการด�ำเนินงานให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่
แสดงไว้ใน www.sec.or.th
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ�ำกัด(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่
นายสุริย์ บัวคอม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางกิ่งเทียน บางอ้อ และนายนรเศรษฐ ไม้เกตุ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหาร การเงิน การบัญชี และกฎหมาย โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อก�ำหนดและแนวทางของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่
ได้แต่งตั้งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ และสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมจ�ำนวน 5 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบ
ทุกครั้ง และเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยจ�ำนวน 1 ครั้ง สาระส�ำคัญของการปฏิบัติงานสรุปได้
ดังนี้:

1. การสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่ส�ำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปีส�ำหรับปี 2560 รวม
ถึงรายการระหว่างกัน และรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้ ในประเด็นความถูกต้องเชือ่ ถือได้และความเหมาะสม
ของงบการเงิน การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส�ำคัญ นโยบายการบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล ก่อนที่
จะน�ำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ โดยในการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบถามและรับฟังค�ำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีวา่ การ
จัดท�ำงบการเงินเป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป งบการเงินของบริษัทมี
ความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบ
ถ้วน เชื่อถือได้
2. การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชี และได้เสนอให้บริษัทฯ
ว่าจ้าง Internal Audit Outsource ได้แก่ บริษัท ส�ำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. โซลูชั่น จ�ำกัด ท�ำหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้แก่
บริษัทฯ ซึ่งจากการสอบทานระบบการควบคุมภายในและพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน คณะ
กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษทั ฯมีระบบการดูแลและควบคุมการด�ำเนินงานอย่างเพียงพอสอดคล้องกับสถานการณ์ของ
บริษัท และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
3. การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบของส�ำนักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ฯและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความส�ำคัญกับการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งจากการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่
เป็นสาระส�ำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
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4. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยยึดหลัก
ความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล และค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯเพื่อให้ม่ันใจได้ว่าการอนุมัติรายการ
และการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อก�ำหนดหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ จากการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญในเรือ่ งการไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. การพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความน่า
เชื่อถือ และผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา  รวมถึงพิจารณาความเป็นอิสระ คุณภาพของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสม
ของค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิ
เอทส์ จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีส�ำหรับปี 2560 เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุป
ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้
ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ และท�ำหน้าที่โดยอิสระ ไม่มีข้อจ�ำกัดจากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในภาพรวมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า  คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ มีจริยธรรมและความมุ่งมั่นใน
การปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯอย่างมีคุณภาพ และให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานภายใต้การก�ำกับดูแล
กิจการที่มีประสิทธิผล โปร่งใส และเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายใน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบนั มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง และมีการจัดท�ำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

(นายสุรีย์ บัวคอม)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี ซึ่ง
ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินต้องมีความถูกต้องในสาระส�ำคัญและเป็นไปตามหลักมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
ประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่
เหมาะสม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้ดแู ลให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผลเพือ่ ให้มนั่ ใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทาง
บัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอทีจ่ ะด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ และเพือ่ ให้ทราบจุดอ่อนเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิด
ชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และความเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งนีข้ องคณะกรรมการตรวจ
สอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปี
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยรวมอยู่ในระดับทีน่ า่ พอใจและสามารถสร้างความเชือ่ มัน่
อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(นายสุริย์ บัวคอม)
ประธานกรรมการ
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(นายเอกมินทร์ งานทวี)
กรรมการผู้จัดการ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอ ผูถือหุนและคณะกรรมการบริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบดวยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและ
งบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บัญชีที่สําคัญ
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดําเนินงาน และกระแส
เงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความ
รับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากบริษัท
ตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวนที่เกี่ยวของกับการ
ตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนด
เหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาใน
การตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่อง
เหลานี้
1. คดีความฟองรองเกี่ยวกับเงินใหกูยืมระยะยาวกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ตามที่ ได อ ธิบ ายในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน ขอ 13.1 บริษั ท ฯ มี เงิ น ให กู ยื ม ระยะยาวให แ ก บ ริษั ท ที่
เกี่ยวของกัน คือบริษัท ไทยลาวลิกไนท จํากัด (TLL) โดยมีเงินตนและดอกเบี้ยคางรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 จํานวนรวม 956.90 ลานบาท ซึ่งบริษั ทฯ ไดตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สําหรับเงินใหกูยืมและ
ดอกเบี้ยคางรับเต็มจํานวน เนื่องจากลูกหนี้ไดคางชําระมาตั้งแตป 2541
…/2
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TLL เปนผูไดรับสัมปทานการเขาศึกษาและพัฒนาโครงการโรงไฟฟาและเหมืองแรลิกไนทในลาว อยางไรก็
ตาม ในป 2550 รัฐบาลลาวไดทําสัญญามอบสิทธิในการเขาศึกษาและพัฒนาโครงการโรงไฟฟาและเหมือง
แรลิ ก ไนท ให กั บ บริษั ท ผู ล งทุ น ไทยรายอื่ น TLL จึ ง ได ยื่ น ฟ อ งคดี แ พ ง ต อ บริษั ท ไทยรายดั ง กล า วให ช ดใช
คาเสียหายใหแก TLL และเมื่อป 2555 TLL ไดชนะคดีแพงของศาลชั้นตน ตอมา ในป 2557 ศาลอุทธรณมีคํา
พิพากษายกฟองทําใหบริษัทไทยดังกลาวไมตองชดใชคาเสียหายใหกับ TLL และตอมาในป 2561 ศาลแพง
ไดนัดฟงคําพิพากษาศาลฎีกาในวันที่ 6 มีนาคม 2561
นอกจากนี้ ในป 2554 TLL ไดเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลางและในป 2555 ศาลไดมี
คําสั่งเห็นชอบดวยแผน อยางไรก็ตาม ในป 2559 ศาลฎีกามีคําพิพากษากลับเปนวามีคําสั่งไมเห็นชอบดวย
แผนและมีคําสั่งใหยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการของ TLL ตอมาในระหวางป 2559 - 2560 TLL ไดยื่นคํารองขอ
ฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายอีก ศาลมีคําสั่งรับคํารองและนัดไตสวน โดยการยื่นคําฟองครั้งลาสุดศาลไดมี
การนัดไตสวนคํารองในวันที่ 26 มีนาคม 2561
ขาพเจาพิจารณาวาเรื่องดังกลาวเปนเรื่องที่สําคัญในการสอบบัญชีเนื่องจากความไมแนนอนเกี่ยวกับผลของ
คดีของ TLL จะสงกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ของ TLL ที่คงคางกับบริษัทฯ และแผนฟนฟูกิจการ
ของ TLL จะสงผลใหบริษัทฯ อาจไดรับการเฉลี่ยหนี้เพื่อชําระหนี้คงคาง
ดังนั้น การตรวจสอบของขาพเจาไดรวมถึงการติดตามผลของคดีความและความคืบหนาของการฟนฟูกิจการ
ของ TLL พิจารณาดุลยพินิจของฝายจัดการฯ วาการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนมีความเหมาะสมใน
งบการเงินในงวดปจจุบันแลว รวมถึงพิจารณาความเพียงพอของการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน
2. มูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับของสินคาคงเหลือ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักคือผลิตและจําหนายลวดเหล็กแรงดึงสูง ซึ่งมีความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ราคาสินคา บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวนรวม
713.17 ลานบาท และคาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวชาจํานวน 37.13 ลานบาท
ขาพเจาพิจารณาวาเรื่องคาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวชาเปนเรื่องสําคัญในการสอบบัญชี
เนื่ อ งจากบั ญ ชี สิน ค าคงเหลื อ เป น บั ญ ชี ที่มี ส าระสําคั ญ ต องบการเงิน และความผั น ผวนของราคาสิ นค า
คงเหลือดั งกล าวซึ่งมีผลกระทบตอการวัดมู ลคาสินคาคงเหลือ นอกจากนี้ การบันทึ กคาเผื่อ มู ลคาสินคา
คงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวชาซึ่งมีการใชดุลยพินิจของฝายจัดการเปนอยางมาก
ดังนั้น การตรวจสอบของขาพเจาไดรวมถึงการสอบทานการประเมินของฝายบริหารเกี่ยวกับแนวโนมและ
ผลกระทบจากการผันผวนของราคาเหล็ก และแนวโนมของกฏหมายเกี่ยวกับมาตรการตอบโตการทุมตลาด
ซึ่งจะสงกระผลกระทบโดยตรงกับราคาสินคา นอกจากนี้ ขาพเจาไดมีการสอบทานอัตราสวนทางการเงินที่
สําคัญของกิจการเปรียบเทียบกับกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน นอกจากนี้ การตรวจสอบยังได
รวมถึงการพิจารณาราคาตนทุนของวัตถุดิบที่ซื้อ ราคาสินคาที่ขายในระหวางป และหลังวันสิ้นปเพื่อระบุ
ความเปนไปไดที่ที่สินคาคงเหลืออาจมีมูลคาสูงเกินไป
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ในการตรวจสอบ ขาพเจาไดสอบทานรายการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับสินคาคงเหลือ และทดสอบการ
คํานวณตนทุนของวัตถุดิบ ที่ ซื้อ การคํานวณตนทุนของสินคาจากการผลิต การทดสอบการตีราคาสินคา
คงเหลือ และการแสดงมูลคาที่ต่ํากวาระหวางราคาทุนกับ มูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ รวมถึงสมมุติฐาน
สํ าคั ญ ที่ ผูบ ริหารใชในการคํานวณมู ลคาที่ คาดวาจะไดรับ ซึ่งประกอบด วย ตนทุน ทํ าตอ ราคาขาย และ
คาใชจายในการขาย เปนตน
ขอมูลอื่น
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึง
งบการเงิน และรายงานของผู สอบบั ญ ชี ที่อ ยูในรายงานประจํ า ป นั้ น ขาพเจาคาดวาข าพเจ าจะได รับ รายงาน
ประจําปภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่น และขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความ
ขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมี
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
เมื่ อ ข าพเจา ได อ า นรายงานประจํ า ป และหากข า พเจา สรุป ได ว ามี ก ารแสดงข อ มู ล ที่ ขัด ต อ ข อ เท็ จ จริง อัน เป น
สาระสํา คั ญ ข าพเจาจะสื่ อสารเรื่องดังกลาวกั บ ผู มีหน าที่ในการกํ ากับ ดูแ ลเพื่ อ ให ผูมีหนาที่ ในการกํา กั บ ดู แ ล
ดําเนินการแกไขขอมูลที่แสดงขัดตอขอเท็จจริง
ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํา
งบการเงิ น ที่ ป ราศจากการแสดงข อ มู ล ที่ ขั ด ต อ ข อ เท็ จ จริง อั น เป น สาระสํ าคั ญ ไม ว าจะเกิ ด จากการทุ จ ริต หรือ
ขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับ ผิดชอบในการประเมิน ความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่ อง
เป ดเผยเรื่องที่ เกี่ ยวกับ การดํ า เนิ นงานต อ เนื่ อ ง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑ การบั ญ ชีสํา หรับ การ
ดําเนิน งานตอเนื่องเวนแต ผูบ ริหารมีความตั้งใจที่จะเลิ กบริษั ทหรือหยุดดําเนิ นงานหรือไมสามารถดําเนิน งาน
ตอเนื่องตอไปได
ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท
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ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นใน
ระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลไดวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละ
รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพและการ
สังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน ไมวาจะเกิด

จากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยง
เหล านั้ น และได หลักฐานการสอบบั ญ ชีที่เพี ยงพอและเหมาะสมเพื่ อ เป นเกณฑ ในการแสดงความเห็น ของ
ขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา
ความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน

 ทํ า ความเข าใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิ ธีก ารตรวจสอบที่

เหมาะสมกั บสถานการณ แตไมใชเพื่ อ วัตถุ ป ระสงค ในการแสดงความเห็น ตอความมี ป ระสิทธิผ ลของการ
ควบคุมภายในของบริษัท

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี

และการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจาก

หลักฐานที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ หรือสถานการณที่อาจเปนเหตุ
ใหเกิดขอสงสัยอยางมีสาระสําคัญตอความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาได
ขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยให
ขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของ
ขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงาน
ของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหบริษัทตองหยุด
การดําเนินงานตอเนื่อง

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดง

รายการและเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
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ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญของ
ระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับ
ความเป นอิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่ง
ขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่
ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ
จากเรื่องที่สื่อ สารกับ ผู มีหนาที่ ในการกํากับ ดู แล ข าพเจาไดพิจารณาเรื่องตางๆ ที่มีนัยสําคัญ มากที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ใน
รายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว หรือใน
สถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาแลววาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการ
กระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนได
เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว
ผูสอบบัญชีที่รบั ผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายอนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล

นายอนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล
ผูสอบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 2109
บริษัท เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด
กรุงเทพมหานคร
22 กุมภาพันธ 2561
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ภาษีมูลคาเพิ่มรอเรียกคืน
อื่นๆ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการใช
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ
อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
สิทธิการเชาที่ดิน - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

7
8
6, 9
10

11
6, 12
6, 13
14
15
16

2560

หนวย : บาท
2559

92,042,752
314,397,120
676,042,934

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

19,612,286
592,319
1,102,687,411

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

492,200,000
38,086,153
100,000
50,629,441
270,152,222
2,185,110
16,997,287
870,350,213
1,973,037,624

492,200,000
37,369,348
100,000
51,537,906
250,678,322
3,060,110
2,633,533
837,579,219
1,692,687,975

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
2560

หนวย : บาท
2559

11
17

219,285,956
87,011,685
16,118,197
322,415,838

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

18
19

40,221,991
4,174,661
44,396,652
366,812,490

52,460,725
3,778,475
56,239,200
149,717,856

22

500,000,000

500,000,000

22

270,000,000
339,642,600
31,317,566

270,000,000
339,642,600
32,437,727

20, 21

44,800,000
920,464,968
965,264,968
1,606,225,134
1,973,037,624

43,100,000
857,789,792
900,889,792
1,542,970,119
1,692,687,975

หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
ทรัสตรีซีท
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 500,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 270,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
สวนเกินมูลคาหุน
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร - กําไรสะสม
รวมกําไรสะสม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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7

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ
รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น

2560

หนวย : บาท
2559

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

กําไรกอนคาใชจาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร
25
คาเผื่อการดอยคา(โอนกลับบัญชีคาเผื่อการดอยคา)ของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
12
คาเผื่อการดอยคา(โอนกลับบัญชีคาเผื่อการดอยคา)ของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 14.2

227,783,370
58,933,632
47,381,073
35,973,680
421,554
747,137

221,639,612
69,460,297
44,686,623
36,896,880
(14,983)
(257,253)

รวมคาใชจาย

143,457,076

150,771,564

84,326,294
(3,759,278)
80,567,016
80,567,016

70,868,048
(1,855,436)
69,012,612
(36,089,416)
32,923,196

80,567,016

32,923,196

12, 19

742,174

2,961,548

18

(1,862,335)
(1,120,161)

2,961,548

79,446,855

35,884,744

0.30
270,000,000

0.12
270,000,000

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสุทธิสําหรับป
กําไรสุทธิสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่สามารถจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคา
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิจากภาษี
รายการที่ไมสามารถจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

19

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิตอหุน
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ
ชําระแลว
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
270,000,000
สํารองตามกฎหมาย
20, 21
เงินปนผลจาย
21
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
270,000,000
สํารองตามกฎหมาย
20, 21
เงินปนผลจาย
21
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
270,000,000

บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

3,100,000
43,100,000
1,700,000
44,800,000

339,642,600
339,642,600

(3,100,000)
(29,685,040)
32,923,196
857,789,792
(1,700,000)
(16,191,840)
80,567,016
920,464,968

สํารองตาม
กฎหมาย ยังไมไดจัดสรร
40,000,000 857,651,636

สวนเกิน
มูลคาหุน
339,642,600

กําไรสะสม
จัดสรรเปน

2,961,548
28,074,628
742,174
28,816,802

4,363,099
(1,862,335)
2,500,764

2,961,548
32,437,727
(1,120,161)
31,317,566

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไรที่ยัง กําไร(ขาดทุน)จากการ
ไมเกิดขึ้นจากการ
ประมาณการตาม
ปรับมูลคาเงิน
หลักคณิตศาสตร รวมองคประกอบ
ลงทุนใน
สําหรับ อื่นของสวนของ
หลักทรัพยเผื่อขาย ผลประโยชนพนักงาน
ผูถือหุน
25,113,080
4,363,099
29,476,179
-

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

(29,685,040)
35,884,744
1,542,970,119
(16,191,840)
79,446,855
1,606,225,134

รวมสวนของ
ผูถือหุน
1,536,770,415

หนวย : บาท

งบกระแสเงินสด

บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน)
บริษัท
งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด

ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิ
รายการปรับปรุง :
รายการปรับปรุง :
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
เงินปนผลรับ
เงินปนผลรับ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
กําไรจากการจําหนายอุปกรณ
กําไรจากการจําหนายอุปกรณ
คาเผื่อการดอยคา(โอนกลับบัญชีคาเผื่อการดอยคา)ของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
คาเผื่อการดอยคา(โอนกลับบัญชีคาเผื่อการดอยคา)ของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
คาเผื่อการดอยคา(โอนกลับบัญชีคาเผื่อการดอยคา)ของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
คาเผื่อการดอยคา(โอนกลับบัญชีคาเผื่อการดอยคา)ของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับ
คาใชจายดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ย
คาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กระแสเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
และหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
และหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
ทรัสตรีซีท
ทรัสตรีซีท
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน
รับดอกเบี้ย
รับดอกเบี้ย
จายดอกเบี้ย
จายดอกเบี้ย
คาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
รับคืนภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย
รับคืนภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย
จายผลประโยชนพนักงาน
จายผลประโยชนพนักงาน
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

2560
2560

หนวย : บาท
หนวย : บาท
2559
2559

80,567,016
80,567,016

32,923,196
32,923,196

22,286,052
22,286,052
(4,432)
(4,432)
(1,346,875)
(1,346,875)
5,089,931
5,089,931
(7,849)
(7,849)
421,554
421,554
747,137
747,137
(4,443,286)
(4,443,286)
2,390,902
2,390,902
-

21,146,823
21,146,823
(306,956)
(306,956)
(1,514,800)
(1,514,800)
4,701,050
4,701,050
(84,378)
(84,378)
(14,983)
(14,983)
(257,253)
(257,253)
(5,762,827)
(5,762,827)
93,112
93,112
36,089,416
36,089,416

105,700,150
105,700,150

87,012,400
87,012,400

(71,271,409) 89,217,577
(71,271,409) 89,217,577
(167,722,251) (111,501,548)
(167,722,251) (111,501,548)
(4,708,094) (15,151,946)
(4,708,094) (15,151,946)
(400)
(400)
219,285,956
219,285,956
45,908,506
2,677,811
45,908,506
2,677,811
(2,841,515)
118,888
(2,841,515)
118,888
124,350,943
52,373,182
124,350,943
52,373,182
381,843
1,020,260
381,843
1,020,260
(2,043,660)
(93,112)
(2,043,660)
(93,112)
(46,620,156)
(46,620,156)
2,386,389
2,386,389
(1,520,049)
(1,202,864)
(1,520,049)
(1,202,864)
(19,191,000)
(19,191,000)
55,357,921
54,483,855
55,357,921
54,483,855

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
ธันวาคม 2560

บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
งบกระแสเงินสด (ตอ)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการใชลดลง
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการใช
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ
เงินสดจายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ
รับเงินปนผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายเงินปนผล
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560

หนวย : บาท
2559

40,000,000
4,258,810
8,023
(40,723,797)
1,346,875
4,889,911

(40,000,000)
15,800,000
4,658,269
84,580
(149,138,238)
1,514,800
(167,080,589)

(16,191,840)
(16,191,840)

(29,685,040)
(29,685,040)

44,055,992
47,986,760
92,042,752

(142,281,774)
190,268,534
47,986,760

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใชเงินสด
- ปรับเพิ่มมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวกับองคประกอบอื่น
1,138,360
ของสวนของผูถือหุน (หมายเหตุ 12)
- หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเพิ่ม (หมายเหตุ 19)
396,186
- ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจํานวนสําหรับดอกเบี้ยคางรับจาก
19,801,084
บริษัทที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 6 และ 13)
- ตัดจําหนายหนี้สูญของเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 13.2) 609,551,031
- ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
(1,862,335)
สําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน (หมายเหตุ 18)

3,701,935
740,387
95,423,806
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หนวย : บาท

1.

ขอมูลทั่วไป

1.1 การจดทะเบียน

บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดเมื่อวันที่
10 พฤษภาคม 2528 และได จ ดทะเบี ย นเข า เป น บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาด
หลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยเมื่ อ วั น ที่ 24 ตุ ล าคม 2532 ต อ มาบริ ษั ท ฯ ได
ดําเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 25 เมษายน
2537 โดยมี ก ลุ ม ผู ถื อ หุ น รายใหญ ข องบริษั ท ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 และ
2559 คือ กลุมบริษัทในตระกูลงานทวี ซึ่งมีสัดสวนการถือหุนประมาณรอยละ 28
ของทุนจดทะเบียนที่ชําระเต็มมูลคาแลว

1.2 สถานประกอบการ

เลขที่ 99/2 หมู 8 อาคารศู น ย ก ารค า เซี ย รรัง สิ ต ชั้ น 7 ถนนพหลโยธิ น อํ า เภอ
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี และ มีโรงงาน 1 แหง ตั้งอยูเลขที่ 4 ถนน ไอ 5 นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

1.3 ธุรกิจหลัก

ผลิตและจําหนายลวดเหล็กแรงดึงสูง

2.

หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและ
แนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และจัดทําขึ้นตามหลักการ
บั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปของประเทศไทย และการแสดงรายการในงบการเงิ น ได ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ให เป น ไปตาม
ข อ กํ า หนดในประกาศกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า ลงวั น ที่ 28 กั น ยายน 2554 ออกตามความภายใต
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติ
วิ ช าชี พ บั ญ ชี พ.ศ. 2547 และตามประกาศของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนองบการเงิน
2.2 งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นใน
นโยบายการบัญชี
2.3 งบการเงินสําหรับป ฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
สําหรับปฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินภาษาไทยดังกลาว
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2.4 การใชประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหาร
ตองใชการประมาณและตั้งขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับรายได
คาใชจาย สินทรัพย และหนี้สิน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่
เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว
ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับ การทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับ
ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนและในอนาคตที่ไดรับ
ผลกระทบ
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หนวย : บาท

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปปจจุบนั และที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียด
ดังนี้

3.1 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงินนี้
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมที่ยังไมมีผลบังคับใช
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมตามขอ 3.1 สภาวิชาชีพบัญชีได
ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 บริษัทฯ ไมมีแผนที่จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชกอน
วันถือปฏิบัติ ซึ่งฝายบริหารของบริษัทฯ ไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนจะ
ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาว
4.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4.1 การขายสินคา
รายได จ ากการขายจะรั บ รู ในงบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ เมื่ อ ได โอนความเสี่ ย งและผลตอบแทนที่ เป น
สาระสําคัญของความเปนเจาของสินคาที่มีนัยสําคัญไปใหกับผูซื้อแลว และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหาร
ยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาที่ขายไปแลวนั้นหรือมีความไมแนนอนที่มีนัยสําคัญในการไดรับประโยชน
จากรายการบัญชีนั้น หรือ ไมอาจวัดมูลคาของจํานวนรายไดและตนทุนที่เกิดขึ้นไดอยางนาเชื่อถือ หรือ มี
ความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะตองรับคืนสินคา
รายได จ ากการขายแสดงมู ล ค า ตามราคาในใบกํ า กั บ สิ น ค า หลั ง จากหั ก ส ว นลดแล ว โดยไม ร วม
ภาษีมูลคาเพิ่ม
4.2 ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑคงคาง
4.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และ เงินลงทุนระยะ
สั้ นที่ มี สภาพคลองสูง ซึ่งมี กําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือ นนับ จากวันที่ ได มาและไม มี
ขอจํากัดในการเบิกใช
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4.4 ลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลู ก หนี้ ก ารค า แสดงตามมู ล ค า สุ ท ธิ ที่ จ ะไดรับ บริษั ท ฯ บั น ทึ กค าเผื่อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ สํ าหรับ ผลขาดทุ น
โดยประมาณที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ ไม ได การประมาณการดั ง กล า วพิ จ ารณาจาก
ประสบการณ ในการเก็บเงินในอดีต และตามสถานะปจจุบันของลูกหนี้คงคาง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน
4.5 สินคาคงเหลือ
สิ นค าคงเหลือแสดงมู ลค าตามราคาทุ นหรือมู ลค าสุ ทธิที่ คาดวาจะไดรับแล วแต ราคาใดจะต่ํ ากวา โดยวิธี
ดังตอไปนี้ :สินคาสําเร็จรูป และงานระหวางทํา
- ตีราคาตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วัตถุดิบ อะไหล และวัสดุสิ้นเปลือง
- ตีราคาตามราคาทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่
ตนทุนสินคาประกอบดวยตนทุนที่ซื้อ ตนทุนในการดัดแปลงและตนทุนอื่นเพื่อใหสินคาอยูในสถานที่และ
สภาพปจจุบัน ในกรณีของสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตที่ผลิตเอง ตนทุนสินคารวมการปนสวน
ของคาโสหุยการผลิตอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายที่จําเปน
ในการขาย
บริษัทฯ ตั้งคาเผื่อสินคาลาสมัย เคลื่อนไหวชา หรือเสื่อมคุณภาพโดยพิจารณาจากรายการสินคาคงเหลือ
ณ วันสิ้นป
4.6 เงินลงทุน
 เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย เปนการลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนแสดงในราคายุติธรรม หลักทรัพย
เผื่อขายมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการลงทุนระยะยาว บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพย
ดังกลาวเปนรายการแยกตางหากในสวนของงบกําไรขาดทุนเบ็ ดเสร็จอื่นจนกระทั่งจําหนายหลักทรัพ ย
ดังกลาวออกไป จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคานั้นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิ
จากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทําการ
สุ ดทายของป ของตลาดหลั ก ทรัพ ยแห งประเทศไทย มู ลคายุติธรรมของหนวยลงทุ นคํานวณจากมู ลค า
สินทรัพยสุทธิ
บริษัทฯ ใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน
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4.7 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
(ถามี)
ตนทุนของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ประกอบดวย ราคาซื้อ และรายจายโดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการ
จัดหาสินทรัพย
คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการให
ประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดงได
ดังนี้
อาคาร สวนปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสรางอื่น
30 - 50 ป
ที่ดิน
ไมคิดคาเสื่อมราคา
4.8 อาคารและอุปกรณ
อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
(ถามี)
ตนทุนของอาคารและอุปกรณประกอบดวยราคาซื้อและรายจายโดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย
ส ว นประกอบของรายการอุ ป กรณ แ ต ล ะรายการที่ มี อ ายุ ก ารให ป ระโยชน ไม เท า กั น ต อ งบั น ทึ ก แต ล ะ
สวนประกอบที่มีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ คือผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายกับ
มูลคาตามบัญชีของอุปกรณ โดยรับรูสุทธิเปนรายไดหรือคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน
ตนทุนที่เกิดขึ้นภายหลัง
ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบจะรับรูสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการอุปกรณ ถามีความ
เปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯ จะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัด
มูลคาตนทุนของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ ชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนและถูกตัดจําหนายตามมูลคาตาม
บัญชี ตนทุนที่เกิดขึ้นในการซอมบํารุงอุปกรณที่เกิดขึ้นเปนประจําจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใช
งานโดยประมาณของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังนี้
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
15 – 50 ป
5 – 20 ป
เครื่องจักรและอุปกรณ
อุปกรณ เครื่องตกแตง และเครื่องใชสํานักงาน
5 – 10 ป
ยานพาหนะ
5 – 7 ป
บริษัทฯ ไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยที่อยูระหวางติดตั้ง
บริษัทฯ ทบทวนมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนของสินทรัพย ทุกสิ้นรอบปบัญชี และหากคาดวามูลคา
คงเหลือและอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแตกตางไปจากที่ประมาณไว บริษัทฯ ถือวาการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นนั้นเปนการเปลี่ยนแปลงประมาณการบัญชี
15

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

69

บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนวย : บาท

4.9 สิทธิการเชาและคาตัดจําหนาย
สิทธิการเชาแสดงตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายของสิทธิการเชาคํานวณจากราคา
ทุน โดยใชวิธีเสนตรงเปนระยะเวลา 24 ป
คาตัดจําหนายบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
4.10 การดอยคาของสินทรัพย
สินทรัพยคงเหลือตามบัญชีของบริษัทฯ ไดรับการทบทวน ณ วันสิ้นปวา มีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ใน
กรณีที่มีขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน
บริษัทฯ จะบันทึกการรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือมูลคาตามบัญชีของ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน หมายถึง ราคาขายสุทธิของสินทรัพย หรือ มูลคาจากการใชสินทรัพย แลวแตมูลคา
ใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตจะคิดลด
เปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงถึงภาษี เงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาด
ปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอสินทรัพย สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับ ซึ่ง
สวนใหญเปนหนวยงานแยกเปนอิสระจากสินทรัพยอื่นจะพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนใหสอดคลองกับ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นมีความเกี่ยวของดวย
การกลับรายการดอยคาสินทรัพย
บริษัทฯ จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการดอยคา หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชในการคํานวณ
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
บริษัทฯ จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการดอยคาเพื่อใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเพิ่มขึ้นไดไมเกินกวา
มูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคา เสมือนหนึ่งวาไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน
รายการกลับรายการขาดทุนจากการดอยคาจะบันทึกเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
4.11 รายการบัญชีในสกุลเงินตราตางประเทศ
บริ ษั ท ฯ แปลงค า รายการบั ญ ชี ในสกุ ล เงิ น ตราต า งประเทศที่ เกิ ด ขึ้ น ระหวา งป เป น เงิน บาทตามอั ต รา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และแสดงคาสินทรัพยและหนี้สินในสกุลเงินตราตางประเทศ ซึ่งคงเหลือ ณ
วันที่ตามงบแสดงฐานะการเงินแปลงคาเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนอางอิงที่กําหนดโดยธนาคารแหง
ประเทศไทย ณ วันนั้น บริษัทฯ รับรูกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งที่เกิดจากการชําระเงินและการ
แปลงคาในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษั ทฯ หมายถึง บุ คคลหรือกิ จการที่มีอํานาจควบคุม บริษัทฯ หรือถูก
ควบคุมโดยบริษัทฯ ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้ บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข องกั นยั งหมายรวมถึ งบริษั ทร วมและบุ คคลซึ่ งมี อิ ทธิ พ ลอย างเป น
สาระสํ าคั ญกั บบริษั ทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํ านาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ
4.13 ผลประโยชนพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
บริษัท ฯ รับ รู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่ อเกิดรายการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯ และพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและ
เงินที่บริษัทฯ จายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของ
บริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
บริษัทฯ มีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตาม
โครงการเงินบําเหน็จหลังออกจากงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลัง
ออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริษัทฯ คํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลด แตละ
หน วยที่ป ระมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการประเมิ นภาระ
ผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนหลัง
ออกจากงานของพนักงานจะรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรูคาใชจายของผลประโยชนพนักงานใน
กําไรหรือขาดทุน
4.14 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้น
แลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระ
ผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ
4.15 สัญญาเชาดําเนินงาน
สัญญาเชาซึ่งความเสี่ยงและประโยชนสวนใหญจากการเปนเจาของสินทรัพยยังคงอยูกับผูใหเชาบันทึก
เปนสัญ ญาเชาดําเนินงาน คาเชาที่เกิดขึ้นจากสัญ ญาเชาดังกลาวรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จตามอายุของสัญญาเชา
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4.16 ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
 ภาษีเงินไดปจจุบัน
ภาษีเงินไดปจจุบันของบริษัทฯ คํานวณจากกําไรทางบัญชี ปรับปรุงดวยรายไดและรายจายอื่นบางรายการที่
ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดหรือเปนรายจายที่ตองหามในการคํานวณภาษีเงินได
 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับ
ใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริษัทฯ รับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แตไมไดรับรู
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมได
ใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ยังไมไดใชนั้น เนื่องจากมีความไมแนนอนที่บริษัทฯ จะมีกําไรทางภาษี
เพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน
บริษัทฯ จะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะ
ทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว
บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวของกับรายการ
ที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน
4.17 เครื่องมือทางการเงิน
บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อเก็งกําไรหรือการคา
นโยบายการบัญ ชีสําหรับการบันทึกและการวัดมูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินได
เปดเผยไวในหมายเหตุ 29
4.18 การวัดมูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดวาจะไดรับจากจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะตองจายเพื่อ
โอนหนี้สินใหผูอื่นโดยรายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมใน
ตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา บริษัทฯ ใชราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพ ยและหนี้ สิน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคา
ยุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม
สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได บริษัทฯ จะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิค
การประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับ
สินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด
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ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมที่ใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินในงบการเงิน
แบงออกเปน 3 ระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคลอง
ระดับ 2 ใชขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม
ระดับ 3 ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของ
มูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหนี้สินที่ถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลคายุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจํา
4.19 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิดวยจํานวนหุนสามัญที่มีอยู ณ วันสิ้นปในกรณีที่มีการ
เพิ่มทุนจะคํานวณจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามระยะเวลาที่ไดรับชําระคาหุนเพิ่มทุน
5.

ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่ อ งที่ มี ค วามไม แ น น อนเสมอ การใช ดุ ล ยพิ นิ จ และการประมาณการดั ง กล า วนี้ ส ง
ผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่
เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่
สําคัญไดแก :

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
บริษัทฯ พิจารณาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เพื่อใหสะทอนถึงการดอยคาลงของลูกหนี้การคาซึ่ง
เกี่ยวพันกับประมาณการผลขาดทุนอันเปนผลมาจากการที่ลูกคาไมมีความสามารถในการชําระหนี้ ฝาย
บริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยใชการ
วิเคราะหสถานะของลูกหนี้รายตัว ประสบการณการเก็บเงินในอดีต การวิเคราะหอายุลูกหนี้และการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน อยางไรก็ตาม การใชประมาณการและขอสมมติฐานที่
แตกตางกันอาจมีผลตอจํานวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้นการปรับปรุงคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจมี
ขึ้นไดในอนาคต



คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ
บริษัทฯ พิจารณาคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือเพื่อใหสะทอนถึงมูลคาที่แทจริงที่คาดวาจะ
ไดรับจากการขายหรือประโยชนที่จะไดรับจากการใช การประมาณการมูลคาสุทธิที่จะไดรับดังกลาวทาง
ฝ ายบริห ารได พิ จ ารณาจากการเปลี่ ยนแปลงของราคาหรือต นทุ นที่ เกี่ ยวขอ งโดยตรงกับ เหตุ การณ
ภายหลังวันที่ในงบการเงิน ซึ่งยืนยันวาสถานการณนั้นปรากฏอยูแลว ณ วันที่ในงบการเงิน หรือ เมื่อมี
หลักฐานหรือขอบงชี้ที่ชัดเจนวาตนทุนของสินคาคงเหลือนั้นสูงกวามูลคาสุทธิที่จะไดรับ อยางไรก็ตาม
ฝายบริหารจะทําการทบทวนและประเมินมูลคาสุทธิที่จะไดรับใหม เมื่อสถานการณที่ทําใหมีการปรับลด
สิน คาคงเหลือต่ํ ากวาราคาทุน หมดไป หรือ เมื่ อมี หลักฐานชั ดเจนวามูลคาที่คาดวาจะไดรับเพิ่ มขึ้น
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสถานการณทางเศรษฐกิจ
19
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บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนวย : บาท



คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย
บริษัทฯ พิจารณาคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไป เมื่อพบวา
มูลค ายุ ติธรรมของเงินลงทุ น ดั งกล าวลดลงอยางมีส าระสําคัญ ซึ่งความมีส าระสําคัญ นั้ นขึ้น อยูกับ
ดุลยพินิจของฝายบริหาร



อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ฝายบริหารเปนผูประมาณการอายุการใชงานและมูลคาซากสําหรับอาคารและอุปกรณของบริษัทฯ โดย
ฝายบริหารจะมีการทบทวนคาเสื่อมราคาเมื่ออายุการใชงานและมูลคาซากมีความแตกตางไปจากการ
ประมาณการในงวดกอน หรือมีการตัดจําหนายสินทรัพยที่เสื่อมสภาพหรือไมไดใชงานโดยการขายหรือ
เลิกใช



ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน
หนี้ สิน ตามโครงการผลประโยชน หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร
ประกัน ภั ย ซึ่งต องอาศั ยขอสมมติ ฐานต า งๆในการประมาณการนั้น เชน อั ตราคิ ดลด อั ตราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน



สัญญาเชาดําเนินงาน
บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาเชาที่ดิน อาคารสํานักงาน โกดังสินคา และยานพาหนะ ซึ่งบริษัทฯ ไดพิจารณา
และประเมินขอบเขตของความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยที่เชาตาม
สัญ ญาแลวพบวาความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดเป นของผูใหเชา สัญ ญาเชา
ดังกลาวจัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน



มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
บริษัทฯ บันทึกบัญ ชีดวยมูลคายุติธรรม ซึ่งการวัดมูลคายุติธรรมแบงตามการจัดลําดับชั้นของมูลคา
ยุติธรรม โดยสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินอื่นสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น ฝาย
บริหารของบริษั ทฯ เชื่อวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกลาวไม
แตกตางอยางเปนสาระสําคัญกับราคาตามบัญชี
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6.

หนวย : บาท

รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยมีผูถือหุนกลุมเดียวกัน หรือ มีกรรมการรวมกัน
ดังนั้นงบการเงินนี้จึงแสดงรวมถึงผลของรายการดังกลาวตามมูลฐานที่ไดตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯ กับ
กิจการที่เกี่ยวของกัน มีรายละเอียดดังนี้
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ทักษิณ คอนกรีต จํากัด
(มหาชน)

ประเภทกิจการ
 ผลิตและจําหนาย

ผลิตภัณฑคอนกรีตอัดแรง

ลักษณะความสัมพันธ
ณ 31 ธันวาคม 2560

ลักษณะความสัมพันธ
ณ 31 ธันวาคม 2559

เปนผูถือหุนในสัดสวน

เปนผูถือหุน ในสัดสวน

รอยละ 10 และมีผูถือหุน

รอยละ 10 และ

รวมกัน

มีผถู ือหุน และกรรมการ
รวมกัน

บริษัท ไทยลาวลิกไนท จํากัด

 เหมืองแรถานหิน

บริษัท เซ็นจูรี่อิเลคโทรนิคส

 ประกอบแผงวงจร

แอนด ซิสเต็มส จํากัด

อิเล็กทรอนิกส

มีผถู ือหุน และกรรมการ

มีผถู ือหุน และกรรมการ

รวมกัน

รวมกัน

มีผถู ือหุน รวมกัน

มีผถู ือหุน รวมกัน

นโยบายการกําหนดราคาของบริษัทที่เกี่ยวกับรายการคากับกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังนี้
 การขายสินคา
สินคาที่ขายใหแกกิจการที่เกี่ยวของกันเปนไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติเชนเดียวกับรายการขายสินคา
ใหกับกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน
 เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันและอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ ใหบริษัทที่เกี่ยวของกันกูยืมเงินโดยมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราเทียบเทากับอัตราที่บริษัทฯ กูยืม
จากสถาบันการเงินบวกรอยละ 0.50 ตอป
ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้ :หมายเหตุ
2560
ประเภทรายการ/บริษัท
ลูกหนี้การคา
- บริษัท ทักษิณ คอนกรีต จํากัด (มหาชน)
22,856,044
9
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
31,670,650
12
956,900,815
เงินใหกูยืมระยะยาวและดอกเบี้ยคางรับ
13
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(956,800,815)
13

2559
18,757,479
31,848,575
1,547,010,564
(1,546,910,564)
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หนวย : บาท

รายการคากับกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้ :ประเภทรายการ/บริษัท
ขายสินคา
- บริษัท ทักษิณ คอนกรีต จํากัด (มหาชน)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หมายเหตุ
2560
2559

ดอกเบี้ยรับ
หนี้สงสัยจะสูญ
คาตอบแทนกรรมการ
7.

94,659,476

78,424,597

13

19,801,084

95,423,806

13
24, 25

(19,801,084)
3,180,000

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

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

2560
132,899
91,908,799
1,054
92,042,752

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง
รวม
8.

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

เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้ :31 ธันวาคม 2560

ใบรับเงินฝากประจํา

31 ธันวาคม 2559

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)

อายุ

จํานวนเงิน

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)

อายุ

จํานวนเงิน

-

-

-

1.50 ตอป

6 เดือน

40,000,000

รวม

-

40,000,000
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หนวย : บาท

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้ :2560

2559

339,953,966
22,856,044

279,222,337
18,757,479

362,810,010
(59,602,524)

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

303,207,486

238,377,292

คาใชจายจายลวงหนา

2,269,994

1,745,670

ดอกเบี้ยคางรับ

598,290
8,321,350

795,657
2,386,183

11,189,634

4,927,510

314,397,120

243,304,802

ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคา - บุคคลภายนอก
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น

เงินทดรองจาย
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ :ลูกหนี้การคา - บุคคลภายนอก :ยังไมครบกําหนดชําระ

2560

2559

204,318,694

176,503,575

70,052,739

47,587,360

ครบกําหนดชําระ (เกินกวาระยะเวลาการใหสินเชื่อ)
- ไมเกิน 3 เดือน
- มากกวา 3 เดือนถึง 6 เดือน

8,255,678

- มากกวา 6 เดือนถึง 12 เดือน

2,254,120
55,072,736

55,131,402

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

339,953,967
(59,602,524)

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

สุทธิ

280,351,443

219,619,813

- มากกวา 12 เดือน
รวม

-
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บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนวย : บาท

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน :ยังไมครบกําหนดชําระ

2560
22,856,044

2559
18,757,479

รวม

22,856,044

18,757,479

ระยะเวลาปกติการใหสินเชื่อแกลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกันของบริษัทฯ คือ 90 วัน
10. สินคาคงเหลือ - สุทธิ
สินคาคงเหลือ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้ :2560

2559

สินคาสําเร็จรูป

165,835,870

93,173,384

งานระหวางทํา

21,708,167

13,430,852

435,175,430

382,300,360

53,727,307
36,721,409

56,541,336
-

713,168,183
(37,125,249)
676,042,934

545,445,932
(37,125,249)
508,320,683

วัตถุดิบ
อะไหลและวัสดุสิ้นเปลือง
สินคาระหวางทาง
รวม
หัก คาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวชา
สุทธิ
11. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการใช

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ ไดนําเงินฝากประจําวางเปนหลักทรัพ ยค้ําประกันวงเงิน
สินเชื่อตอสถาบันการเงินหลายแหงโดยมีรายละเอียดดังนี้ :31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)

เงินฝากประจํา 0.55 - 1.10 ตอป

อายุ

3 และ 12 เดือน

รวม

31 ธันวาคม 2559
จํานวนเงิน

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)

492,200,000 0.55 - 1.10 ตอป
492,200,000

อายุ

จํานวนเงิน

3 และ 12 เดือน

492,200,000
492,200,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ ใชเงินฝากธนาคารจํานวน 492.20 ลานบาท เปนหลักทรัพย
ค้ําประกันวงเงินสินเชื่อตอธนาคารเพื่อออกหนังสือค้ําประกันเพื่อใชในการดําเนินงานตามปกติของบริษัทฯ
(หมายเหตุ 30.1) และวงเงิน สิ น เชื่ อ ทรัส ต รีซี ท และเลตเตอรอ อฟเครดิ ต สํ า หรับ การสั่ ง ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ และ
เครื่องจักร (หมายเหตุ 30.2)
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บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนวย : บาท

12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้ :31 ธันวาคม 2560
หลักทรัพยเผื่อขาย :-

กําไร/(ขาดทุน)

กิจการที่เกี่ยวของกัน

ประเภทกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ

บริษัท ทักษิณ

ผลิตและจําหนาย

เปนผูถือหุนของบริษัท

คอนกรีต จํากัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ

ในสัดสวนรอยละ 10

(ราคาทุนเดิม 14,182,567 บาท)

คอนกรีตอัดแรง

มีผูถือหุนรวมกัน

ราคาทุน

มูลคายุติธรรม

ที่ยังไมเกิดขึ้น

2,064,407

31,670,650

29,606,243

2,000,000

541,020

(1,458,980)

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

เงินลงทุนในกิจการอื่น :กองทุนเปดนครหลวงไทยสอง
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

เงินลงทุนทั่วไป :เงินลงทุนในกิจการอื่น :-

ประเภทกิจการ

บริษัท แสงสยามอินดัสเตรียล ผลิตและจําหนาย
จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ

ราคาตามบัญชี

มูลคาสุทธิ

คาเผื่อการดอยคา

-

เสาเข็มคอนกรีต
อัดแรง

* บริษัท เวนเจอร อินคอรปอ

ผลิตและจําหนาย

เรชั่น จํากัด (มหาชน)

แผงวงจร

(เดิมชื่อ บริษัท เซอรคิทอีเลค

อิเล็กทรอนิกส

โทรนิคส อินดัสตรีส จํากัด

(หมายเหตุ 6)

14,253,991

573,283

(13,680,708)

-

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

155,033

-

รวมเงินลงทุนทั่วไป

14,409,024

573,283

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

18,930,431

38,086,153

(155,033)
(13,835,741)
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บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนวย : บาท
31 ธันวาคม 2559

หลักทรัพยเผื่อขาย :-

กําไร/(ขาดทุน)

กิจการที่เกี่ยวของกัน

ประเภทกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ

บริษัท ทักษิณ

ผลิตและจําหนาย

เปนผูถือหุนของบริษัท

คอนกรีต จํากัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ

ในสัดสวนรอยละ 10

(ราคาทุนเดิม 14,182,567 บาท)

คอนกรีตอัดแรง

มีผูถือหุนและกรรมการ

ราคาทุน

มูลคายุติธรรม

ที่ยังไมเกิดขึ้น

2,064,407

31,848,575

29,784,168

2,000,000

470,060

(1,529,940)

457,000

4,055,875

3,598,875

รวม

2,457,000

4,525,935

2,068,935

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย

4,521,407

36,374,510

31,853,103

บางทานรวมกัน
เงินลงทุนในกิจการอื่น :กองทุนเปดนครหลวงไทยสอง
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

เงินลงทุนทั่วไป :เงินลงทุนในกิจการอื่น :-

ประเภทกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ

บริษัท แสงสยามอินดัสเตรียล ผลิตและจําหนาย
จํากัด

ราคาตามบัญชี

มูลคาสุทธิ

คาเผื่อการดอยคา

-

เสาเข็มคอนกรีต
อัดแรง

* บริษัท เวนเจอร อินคอรปอ

ผลิตและจําหนาย

เรชั่น จํากัด (มหาชน)

แผงวงจร

(เดิมชื่อ บริษัท เซอรคิทอีเลค

อิเล็กทรอนิกส

โทรนิคส อินดัสตรีส จํากัด

(หมายเหตุ 6)

14,253,991

994,838

(13,259,153)

-

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

155,033

-

รวมเงินลงทุนทั่วไป

14,409,024

994,838

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

18,930,431

37,369,348

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

* ในเดือนกรกฎาคม 2549 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดตั้งขอกลาวหาผูบริหาร
ของ บริษัท เซอรคิทอีเลคโทรนิคส อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) วาไดกระทําการที่อาจเขาขายเปนการปฏิบัติฝาฝน
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ดังนั้น บริษัทฯจึงโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนดังกลาว
จากหลักทรัพยเผื่อขายระยะยาวไปเปนเงินลงทุนทั่วไประยะยาวเนื่องจากมีความเสี่ยงที่เงินลงทุนดังกลาวอาจถูก
เพิกถอนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทฯ ไดปรับกลับบัญชีทุกบัญชีที่เกี่ยวของ และตั้งคา
เผื่อการดอยคาทั้งจํานวนในไตรมาสที่ 2 ป 2549
ในป 2558 บริษัท เซอรคิทอีเลคโทรนิคส อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ไดเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุน กรรมการ
และผูบริหาร และไดตัดสินใจหยุดการดําเนินธุรกิจเดิมเพื่อดําเนินธุรกิจใหมคือบริหารหนี้ดอยคุณภาพและบริการ
ติดตามหนี้สิน พรอมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) สงผลใหบ ริษัท
ดังกลาวไมไดเปนกิจการที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ อีกตอไปนับตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 เปนตนไป
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บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนวย : บาท

การวั ดมู ล ค า ยุ ติ ธรรมของเงิน ลงทุ น ในหลั กทรัพ ย เผื่ อ ขายประเภทหุ น ทุ น ถูก จั ด ลํ า ดั บ ชั้ น การวั ดมู ล ค า
ยุ ติ ธ รรม อยู ในระดั บ ที่ 1 คํ า นวณโดยราคาเสนอซื้ อ ล า สุ ด ณ สิ้ น วั น ทํ า การสุ ด ท า ยของป ข องตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และเงินลงทุนในกองทุนรวมถูกจัดลําดับชั้นการวัดมูลคายุติธรรม อยูในระดับที่
2 คํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิที่ประกาศจากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ณ วันที่วัดคาเงินลงทุน
สําหรับหุนสามัญบริษัท แสงสยามอินดัสเตรียล จํากัด จํานวน 14.25 ลานบาท เปนเงินลงทุนจากการรับ
ชําระหนี้จากลูกหนี้ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 3 ของทุนที่ออกและชําระแลว บริษัทฯ วัดมูลคาโดยพิจารณา
จากงบการเงินลาสุดที่ผานการตรวจสอบแลว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ ไดตั้งคา
เผื่อการดอยคาเปนจํานวนรวม 13.68 ลานบาท และ 13.26 ลานบาท ตามลําดับ โดยบันทึกคาเผื่อการดอย
คาของสินทรัพยจํานวน 0.42 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
และได บั น ทึ ก ปรับ กลั บ บั ญ ชีคาเผื่ อการดอ ยค าของสิ นทรัพ ยจํานวน 0.01 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
13. เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้ :เงินใหกูยมื

ประเภทกิจการ

บริษัท ไทยลาวลิกไนท จํากัด

เหมืองแรถานหิน

ลักษณะ
ความสัมพันธ

มีผูถือหุนและ

2560

2559

380,790,078

380,790,078

กรรมการรวมกัน
บริษัท เซ็นจูรี่อิเลคโทรนิคส
แอนด ซิสเต็มส จํากัด

ประกอบแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส

รวมเงินใหกูยืม

มีผูถือหุนรวมกัน
-

312,490,055

380,790,078

693,280,133

576,110,737

556,309,654

ดอกเบี้ยคางรับ
บริษัท ไทยลาวลิกไนท จํากัด
บริษัท เซ็นจูรี่อิเลคโทรนิคส แอนด ซิสเต็ม จํากัด
รวมดอกเบี้ยคางรับ
รวมเงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

-

297,420,777

576,110,737

853,730,431

956,900,815
(956,800,815)

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

100,000

100,000
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บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนวย : บาท

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันมีขอมูลที่สําคัญพอสรุปไดดังนี้ :13.1 เงิ น ให กู ยื ม ระยะยาวรวมดอกเบี้ ย ค างรับ แก บ ริษั ท ไทยลาวลิ ก ไนท จํา กัด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560
จํานวน 956.90 ลานบาท (31 ธันวาคม 2559 : 937.09 ลานบาท) เปนเงินใหกูยืมเพื่อใชลงทุนในโครงการ
สํารวจแหลงลิกไนท เพื่อพัฒนาเปนแหลงพลังงานผลิตกระแสไฟฟาขาย โดยเงินกูยืมดังกลาวมีหลักประกัน
เปนสัมปทานที่บริษัท ไทยลาวลิกไนท จํากัด ไดรับจากรัฐบาลลาวในการทําเหมืองแรลิกไนทในประเทศลาว
อย า งไรก็ ต าม ในเดื อ นธัน วาคม 2549 รัฐ บาลลาวได ทํ า สั ญ ญามอบสิ ท ธิ ในการเข า ศึ ก ษาและพั ฒ นา
โครงการโรงไฟฟาและเหมืองแรลิกไนทในโครงการดังกลาวใหกับบริษัทผูลงทุนไทยรายอื่น ซึ่งเหตุการณ
ดังกลาวสงผลกระทบตอสิทธิในการครอบครองสัมปทานการทําเหมื องแรและโรงไฟฟาของบริษัท ไทย
ลาวลิกไนท จํากัด
คดีความที่เกี่ยวเนื่องกับเงินใหกูยืมแกบริษัทที่เกี่ยวของกันขางตนประกอบดวย : ในเดื อนกรกฎาคม 2550 บริษั ท ไทยลาวลิกไนท จํากัด ไดย่ืนฟ อ งคดี แพ งต อบริษัทไทยขางตน เพื่ อ
เรียกรองคาเสียหายจํานวน 63,500 ลานบาท ในขอหาละเมิดและใชสิทธิไมสุจริตจนทําใหรัฐบาลลาว
ยกเลิ กสั ม ปทานการทํา เหมื องแรแ ละโรงไฟฟ าของบริษั ท ไทยลาวลิก ไนท จํากั ด ต อ มาในวันที่ 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 อยางไรก็ดีในวันที่ 9 กันยายน 2557 ศาลอุทธรณมีคํา
พิพากษายกฟองมีผลใหจําเลยไมตองชดใชคาเสียหายใหแกโจทก
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 บริษัท ไทยลาวลิกไนท จํากัด และพวกไดดําเนินการยื่นฏีกา โดยศาลแพง
ไดนัดฟงคําพิพากษาศาลฎีกาในวันที่ 6 มีนาคม 2561
 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 บริษัท ไทยลาวลิกไนท จํากัด ไดยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลาย
กลาง ตอมาเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งฟนฟูกิจการและแตงตั้ง บริษัท
ไทยลาวลิกไนท จํากัด เปนผูทําแผนการฟนฟู ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินการขอรับชําระหนี้ตอเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย ซึ่งในระหวางป 2555 ที่ประชุมเจาหนี้ของบริษัท ไทยลาวลิกไนท จํากัด ไดมีมติยอมรับ
แผนฟนฟูกิจการ และศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผน โดยแผนฟนฟูกําหนดใหบริษัทฯ
ไดรับชําระหนี้เปนเงิน 18.41 ลานบาท ภายในระยะเวลา 36 เดือน นับแตวันที่ศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวย
แผนโดยไมมีดอกเบี้ย
อยางไรก็ ดี ในเดือ นมีน าคม 2556 บริษั ท ไทยลาวลิ กไนท จํากัด ในฐานะผูบ ริหารแผน ไม สามารถ
ปฏิบัติตามแผนในการชําระหนี้งวดแรกจึงไดยื่นคํารองขอแกไขแผน โดยแผนที่แกไขกําหนดใหบริษัทฯ
ไดรับ ชําระหนี้เป นเงิน 30.56 ลานบาท ภายในระยะเวลา 84 เดือน และในระหวางป 2556 ที่ประชุม
เจาหนี้ของบริษัท ไทยลาวลิกไนท จํากัด ไดมีมติเห็นชอบกับขอเสนอแกไขแผน และศาลลมละลายกลาง
ไดมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผนที่มีการแกไข อยางไรก็ดี จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ไดรับชําระ
หนี้ตามแผนแลวเปนเงินรวมกันทั้งสิ้น 2.71 ลานบาท ทั้งนี้เนื่องจากภายหลังศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวย
แผนมี เจาหนี้ บ างรายยื่น อุทธรณ คัดค า นคํา สั่ง และเมื่ อ วัน ที่ 31 พฤษภาคม 2559 ศาลฎีก าไดมี คํา
พิพากษากลับเปนวา มีคําสั่งไมเห็นชอบดวยแผนและมีคําสั่งใหยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการของบริษัท
ไทยลาวลิกไนท จํากัด
28
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนวย : บาท

ในป 2559 - 2560 บริษัท ไทยลาวลิกไนท จํากัด ไดยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลางอีก
ศาลมีคําสั่งรับคํารองและนัดไตสวนคํารอง โดยการยื่นคําฟองครั้งลาสุดศาลไดมีการนัดไตสวนคํารองใน
วันที่ 26 มีนาคม 2561
 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ในฐานะโจทก ไดฟองบริษัท ไทยลาวลิกไนท จํากัด ตอศาลแพงให
จําเลยชําระเงินตน 380.79 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยใหแกบริษัทฯ และเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ศาล
มีคําสั่งใหจําเลยปฏิบัติตามคําพิพากษาภายใน 30 วัน มิฉะนั้นจะตองถูกบังคับคดีตามกฎหมาย
13.2 เงิ น ให กู ยื ม ระยะยาวแก บ ริ ษั ท เซ็ น จู รี่อิ เลคโทรนิ ค ส แอนด ซิ ส เต็ ม ส จํ า กั ด เป น เงิ น ให กู ยื ม โดยไม มี
หลักทรัพยค้ําประกันเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอีเล็กโทร
นิกส (Printed Circuit Board Assembly)
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาดกับบริษัทดังกลาว ซึ่ง
บริษัทฯ ไดดําเนินการยื่นคําขอเฉลี่ยหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย (ถามี) ตอมาในวันที่ 9 สิงหาคม 2547
ศาลล มละลายกลางไดพิ พากษาให ลมละลาย และเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เจาพนั กงานพิทักษ
ทรัพยไดทําการแบงทรัพยสินเพื่อจายใหแกเจาหนี้ โดยบริษัทฯ ไดรับสวนแบงจํานวน 359,802.05 บาท ซึ่ง
บันทึกไวเปนรายไดอื่นแสดงไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป 2560 และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่
1/2561 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561 อนุมัติใหบริษัทฯ ตัดหนี้สูญคงเหลือสําหรับเงินตนและดอกเบี้ยที่ไมได
รับชําระจํานวน 609.55 ลานบาท ในงบการเงินสําหรับป 2560
13.3 เงินใหกูยืมแกบริษัทที่เกี่ยวของกันตามหมายเหตุ 13.1 เปนหนี้ที่คางมานาน บริษัทฯ คิดดอกเบี้ยในอัตรา
ดอกเบี้ยที่บริษัทฯ กูยืมจากสถาบันการเงินบวกรอยละ 0.50 ตอป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ บันทึกดอกเบี้ยคางรับของเงินใหกูยืมแกบริษัท ไทยลาวลิกไนท จํากัด
จนถึงวันที่ศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผน อยางไรก็ตาม เนื่องจากเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ศาลฎีกาได
มีคําพิพากษากลับเปนวา มีคําสั่งไมเห็นชอบดวยแผนและมีคําสั่งใหยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการของบริษัท
ไทยลาวลิกไนท จํากัด บริษัทฯ จึงบันทึกดอกเบี้ยคางรับของเงินใหกูยืมแกบริษัท ไทยลาวลิกไนท จํากัด
จนถึงวันที่ในงบการเงิน และบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวน
เนื่องจากยังมีความไมแนนอนที่บริษั ทฯ จะไดรับ ชําระหนี้ดังกลาว บริษัทฯ ไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สําหรับเงินใหกูและดอกเบี้ยคางรับไวทั้งจํานวนแลว แตใหคงยอดเงินกูยืมคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน
อยูจํานวน 100,000 บาท
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บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนวย : บาท

14. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้ :อาคาร สวน
ปรับปรุงอาคาร
ที่ดิน และสิ่งกอสรางอื่น

รวม

ที่ดิน 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

คาเสื่อมราคาสะสม :31 ธันวาคม 2559

-

23,514,155

23,514,155

31 ธันวาคม 2560

-

23,514,155

23,514,155

31 ธันวาคม 2559

-

14,372,359

14,372,359

31 ธันวาคม 2560

-

14,372,359

14,372,359

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย :-

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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บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หนวย : บาท
อาคาร สวน
ปรับปรุงอาคาร
ที่ดิน และสิ่งกอสรางอื่น

รวม

สินทรัพยจากการรับชําระจากลูกหนี้ (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

คาเสื่อมราคาสะสม :1 มกราคม 2559

-

2,024,714

2,024,714

คาเสื่อมราคาสําหรับป

-

161,328

161,328

31 ธันวาคม 2559

-

2,186,042

2,186,042

คาเสื่อมราคาสําหรับป

-

161,328

161,328

31 ธันวาคม 2560

-

2,347,370

2,347,370

-

6,902,507

35,828

711,309

747,137

6,938,335

711,309

7,649,644

31 ธันวาคม 2560

12,555,431

3,714,846

16,270,277

31 ธันวาคม 2559

12,591,259

4,587,483

17,178,742

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
31 ธันวาคม 2559
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
31 ธันวาคม 2560

6,902,507

มูลคาสุทธิตามบัญชี :-
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หนวย : บาท
อาคาร สวน
ปรับปรุงอาคาร
ที่ดิน และสิ่งกอสรางอื่น

รวม

ที่ดินรอการพัฒนารับโอนจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน (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

31 ธันวาคม 2559

53,625,020

-

53,625,020

31 ธันวาคม 2560
มูลคาสุทธิตามบัญชี :-

53,625,020

-

53,625,020

31 ธันวาคม 2559

15,000,000

-

15,000,000

31 ธันวาคม 2560

15,000,000

-

15,000,000

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย :-

มูลคาสุทธิตามบัญชีรวม :31 ธันวาคม 2560

32,614,595

18,014,846

50,629,441

31 ธันวาคม 2559
มูลคายุติธรรม :-

32,650,423

18,887,483

51,537,906

31 ธันวาคม 2560

108,086,036

31 ธันวาคม 2559

106,104,178

14.1 บริ ษั ท ฯ จดจํ า นองที่ ดิ น และอาคารของโรงงานในเขตอุ ต สาหกรรมนวนคร (โรงงานเดิ ม ) เพื่ อ เป น
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 และวิธีตนทุนทดแทนสําหรับอาคารในการประเมินมูลคายุติธรรม) แลวแตอยางใด
จะต่ํากวา ดังนั้น บริษัทฯ ไมไดตั้งคาเผื่อการดอยคาของที่ดินมูลคาราคาทุน 5.06 ลานบาท เนื่องจากราคา
ตามบัญ ชีต่ํากวาการวัดมู ลค ายุติธรรม สวนอาคารซึ่งมีราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมคงเหลือจํานวน
28.67 ลานบาท บริษัทฯ ไดพิจารณาตั้งคาเผื่อการดอยคาเปนจํานวนทั้งสิ้น 14.37 ลานบาท
32
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนวย : บาท

14.2 สินทรัพยจากการรับชําระหนี้จากลูกหนี้ซึ่งเปนอสังหาริมทรัพยมีราคาทุนรวม 26.27 ลานบาท บริษัทฯ ตั้ง
คาเผื่อการดอยคาโดยเปรียบเทียบราคาทุนกับการวัดมูลคายุติธรรม (มูลคายุติธรรมในระดับที่ 2 ใชราคา
ประเมินของผูประเมินราคาอิสระ ซึ่งใชเทคนิควิธีราคาตลาด หรือราคาประเมินกรมที่ดินหรือการประมาณ
มู ล ค า สิ น ทรัพ ย ที่ ค าดว า จะได รับ คื น ) แล ว แต ราคาใดที่ จ ะต่ํ า กว า ซึ่ ง ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 และ
2559 บริษั ท ฯ ได บั น ทึ ก ค าเผื่ อ การด อ ยค า ของอสั งหาริม ทรัพ ยดั งกล าวไวจํ านวน 7.65 ล านบาท และ
6.90 ลานบาท ตามลําดับ โดยบันทึกคาเผื่อการดอยคาของอสังหาริมทรัพยในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 0.75 ลานบาท และไดบันทึกปรับกลับบัญชีคาเผื่อการดอย
คาของอสังหาริมทรัพยในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 0.26
ลานบาทอยางไรก็ตาม บริษั ทฯ มิไดบั นทึกสวนเกินจากการตี ราคาของที่ดินบางแปลงที่มีการวัดมู ลคา
ยุติธรรมสูงกวาราคาตามบัญชี
14.3 ที่ดินรอการพัฒนาราคาทุนจํานวน 44.53 ลานบาท เปนที่ดินรับโอนจากบริษัทที่เกี่ยวของกันและติดจํานอง
เปนหลักประกันหนี้ของบริษัทที่มีกับเจาหนี้สถาบันการเงิน อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดดําเนินการไถถอนคืน
เสร็จสิ้นแลว
บริษัทฯ ยังไมไดมีการพัฒนาที่ดินดังกลาว อยางไรก็ตามที่ดินดังกลาวไดรับการประเมินราคาโดยผูประเมิน
อิสระตามรายงานลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ซึ่งเปนการวัดมูลคายุติธรรมในระดับที่ 2 ซึ่งใชเทคนิควิธีราคา
ตลาดในการประเมินมูลคายุติธรรม เปนจํานวนเงิน 15 ลานบาท ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
2559 บริษัทฯ จึงบันทึกคาเผื่อการดอยคาของอสังหาริมทรัพยดังกลาวไวจํานวน 29.53 ลานบาท
14.4 ที่ดินรอการพัฒนารับโอนจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน มีราคาทุนจํานวน 24.10 ลานบาท โดยที่ดินดังกลาวติด
จํานองเปนหลักประกันหนี้ของบริษัท ไทยลาวลิกไนท จํากัด และเนื่องจากบริษัท ไทยลาวลิกไนท จํากัด มี
สถานะหนี้ สิ น ลน พ น ตั ว บริษั ท ฯ ไดตั้ ง ค าเผื่ อ การลดมู ลค าทั้ งจํา นวนสํ าหรับ ที่ ดินที่ ใช เป น หลั กประกัน
ดังกลาว (ป 2560 ราคาประเมินของกรมที่ดินเทากับ 10.46 ลานบาท)
บริษัทฯ มีโครงการจะใชสินทรัพยดังกลาวโดยเสนอใหเชาสําหรับสินทรัพยที่ติดจํานอง และเสนอขายหรือให
เชาสําหรับสินทรัพยที่ไมติดจํานอง อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไมสามารถขายหรือหาผูเชาได
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนวย : บาท

15. อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
อาคาร และ
สวนปรับปรุง เครื่องจักรและ
อุปกรณ
อาคาร

เครื่องตกแตง
อุปกรณ และ
เครื่องใช
สํานักงาน

ยานพาหนะ

เครื่องจักรและ
อาคารระหวาง
ติดตั้ง

รวม

29,655,526

22,004,307

944,640,725

143,494,311

167,323,230
(21,776,751)

ราคาทุน :1 มกราคม 2559

154,732,319

707,173,968

31,074,605

340,000

20,826,710

2,662,209

-

(1,130,773)

(279,636)

(2,181,350)

(18,184,992)

155,072,319

726,869,905

33,457,178

27,474,176

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

40,378,000

111,273,615

2,136,604

7,438,000

(2,562,405)

(1,382,421)

195,450,319

835,581,115

34,211,361

34,912,176

118,166,304

654,039,756

23,402,422

27,381,463

-

822,989,945

3,262,972

13,621,818

2,370,519

855,186

-

20,110,495

(1,130,598)

(279,611)

(2,181,349)

-

(3,591,558)

121,429,276

666,530,976

25,493,330

26,055,300

-

839,508,882

2,813,034

15,301,693

2,360,527

774,470

-

21,249,724

(2,562,349)

(1,382,304)

-

-

(3,944,653)

124,242,310

679,270,320

26,471,553

26,829,770

-

856,813,953

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

ซื้อเพิ่ม/โอนเขา
จําหนาย/โอนออก
31 ธันวาคม 2559
ซื้อเพิ่ม/โอนเขา
จําหนาย/โอนออก
31 ธันวาคม 2560

-

-

-

28,302,870

189,529,089

(148,805,292)

(152,750,118)

26,811,204

1,126,966,175

คาเสื่อมราคาสะสม :1 มกราคม 2559
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสะสมลดลง
31 ธันวาคม 2559
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสะสมลดลง
31 ธันวาคม 2560

-

-

มูลคาสุทธิตามบัญชี

คาเสื่อมราคาสําหรับปแสดงรวมอยูใน :ตนทุนการผลิต
คาใชจายในการบริหาร
รวม

2560

2559

20,228,199

19,120,557

1,021,525

989,938

21,249,724

20,110,495
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อาคารโรงงานและสํานักงานบางสวนไดปลูกสรางลงบนที่ดินเชา (หมายเหตุ 16)
บริษัทฯ ไดนําอาคารโรงงานสํานักงาน และเครื่องจักรบางสวนใชเปนหลักประกันวงเงินสินเชื่อตอธนาคาร
เพื่ อออกหนังสือ ค้ํ าประกัน วงเงินสิ นเชื่อทรัสตรีซีท และวงเงินเลตเตอรออฟเครดิต เพื่อการดําเนิน งาน
ตามปกติของบริษัทฯ
16

สิทธิการเชาที่ดิน - สุทธิ
สิทธิการเชาที่ดิน - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดดังนี้ :สิทธิการเชาที่ดิน - ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม

2560

2559

21,000,000
(18,814,890)

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

2,185,110

3,060,110

875,000

875,000

สุทธิ
คาตัดจําหนายสําหรับปแสดงรวมอยูในตนทุนการผลิต

สิทธิการเชาที่ดินตามสัญญาเชาที่ดินมีไวเพื่อการกอสรางโรงงานและสํานักงาน (หมายเหตุ 15) สิทธิการ
เชาที่ดินดังกลาวมีระยะเวลา 24 ป เริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2538 โดยมีคาเชาเริ่มแรกปละประมาณ 1.55
ลานบาท และสามารถเพิ่มคาเชาไดทุก ๆ ระยะเวลาสิบป ในอัตราไมเกินรอยละ 10 ของคาเชาในขณะนั้น
(หมายเหตุ 30.3) ปจจุบันบริษัทฯ จายคาเชาปละ 1.87 ลานบาท
บริษัทฯ ใชสิทธิการเชาที่ดินดังกลาวเปนหลักประกันวงเงินสินเชื่อตอธนาคารเพื่อออกหนังสือค้ําประกัน
วงเงินสินเชื่อทรัสตรีซีท และ วงเงินเลตเตอรออฟเครดิต เพื่อการดําเนินงานตามปกติของบริษัทฯ
17. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้ :2560
54,650,873

2559
21,887,590

11,944,582
20,416,230

12,387,925
6,466,577

รวมเจาหนี้อื่น

32,360,812

18,854,502

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

87,011,685

40,742,092

เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น :คาใชจายคางจาย
เงินรับลวงหนาคาสินคา
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18. ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
รายการเปลี่ยนแปลงของประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
ประกอบดวย :2559
2560
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน - ตนป
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ผลประโยชนพนักงานจายในระหวางป

52,460,725
3,721,555

47,759,675
2,938,726

1,368,376

1,762,324

1,862,335
(19,191,000)

-

40,221,991
52,460,725
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน - ปลายป
ขอสมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial technique) มีดังนี้ :อัตราคิดลด
อัตราการทุพพลภาพ

2560

2559

2.57%

3.69%

5.00% (TMO 2017) 5.00% (TMO 2008)

อัตราการขึ้นเงินเดือน

2% - 7%

2% - 7%

อัตราการลาออก

0% - 9%

0% - 16%

60 ป

60 ป

เกษียณอายุ

การวิเคราะหความออนไหวของการเปลี่ยนแปลงในแตละขอสมมติฐานที่สําคัญที่เกี่ยวของในการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสามารถวิเคราะหไดดังนี้
อัตราคิดลด
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการขึ้นเงินเดือน

การเปลี่ยนแปลงในขอสมมติฐาน
เพิ่มขึ้น รอยละ 1
ลดลง รอยละ 1
เพิ่มขึ้น รอยละ 1
ลดลง รอยละ 1

2560
(3,750,548)
4,446,625
4,246,648
(3,670,561)

2559
(3,533,902)
4,195,689
3,471,843
(2,984,472)

19. ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดดังนี้
2560

2559

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางชั่วคราว

396,186

740,387

ภาษีเงินไดงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

396,186

740,387

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :-
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รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงไดดังนี้
2560

2559

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล

80,567,016

69,012,612

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล

20%
16,113,403

20%
13,802,522

263,819

3,383

(110,271,630)

(485,518)

(269,375)

(302,960)

92,793,490
1,370,293

4,837,475

(16,113,403)

4,052,380

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ :คาใชจายตองหาม
คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น
รายไดที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินได
ผลกระทบจากการไมไดตั้งสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี :ผลขาดทุนที่มีสิทธินํามาหักตามกฎหมาย
อื่นๆ
รวม
คาใชจายภาษีเงินได

-

เงินเพิ่ม
รวมคาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(คาใชจายภาษีเงินไดและเงินเพิ่มสําหรับงวดกอนป 2559
แสดงรวมในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จป 2559)

-

-

17,854,902
-

36,089,416

สวนประกอบของหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาเงินลงทุนระยะยาว

2560
4,174,661

2559
3,778,475

ภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คํานวณจากกําไรทางบัญชี
ปรับปรุงดวยรายไดและรายจายอื่นบางรายการที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดหรือเปนรายจายที่ตองหามใน
การคํานวณภาษีเงินได
บริษัทฯ คํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 20 ของกําไรทางภาษี
ในระหวางป 2560 บริษัทฯ มีคาใชจายทางภาษีจากการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้เงินใหกูยืมระยะ
ยาวแกบ ริษัท เซ็นจูรี่อิเลคโทรนิคส แอนด ซิสเต็มส จํากัด จํานวน 532.68 ลานบาท เนื่องจากลูกหนี้ถูก
พิพากษาใหลมละลายและเจาหนาที่พิทักษทรัพยไดมีการแบงทรัพยสินใหแกเจาหนี้แลว (หมายเหตุ 13.2)
บริษัทฯ จึงไมมีคาใชจายภาษีเงินไดในปปจจุบัน
37
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หนวย : บาท

สํ า หรับ ป 2559 เนื่ อ งจากในการคํ า นวณภาษี เงิน ได ในรอบระยะเวลาบั ญ ชี ป 2555 บริษั ท ฯ ไดใช สิ ท ธิ
จําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ในสวนที่ไดรับการปลดหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ และถือเปนรายจายสําหรับ
ลูกหนี้เงินใหกูยืมระยะยาวแก บริษัท ไทยลาวลิกไนท จํากัด ไปแลว การที่ศาลฎีกามีคําพิพากษากลับเปน
วามีคําสั่งไมเห็นชอบดวยแผนและมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการของ บริษัท ไทยลาวลิกไนท จํากัด
(หมายเหตุ 13.1) จึงสงผลกระทบตอการปฎิบัติท างภาษีตั้ งแตรอบระยะเวลาบัญ ชีป 2555 บริษั ทฯ จึง
คํานวณภาษี ใหม โดยไดสละสิทธิ์ในการตั ดหนี้สูญ ในป 2555 และปรับปรุงการคํานวณภาษี ตั้งแตรอบ
ระยะเวลาบัญชีป 2555 สงผลใหบริษัทฯ มีภาระภาษีสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 17.86
ลานบาท และรอบระยะเวลาบัญชีกอนป 2559 อีกจํานวน 18.23 ลานบาท รวมทั้งสิ้นจํานวน 36.09 ลาน
บาท บริษัทฯ บันทึกรายการดังกลาวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้ง
จํานวน
20. สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรกําไร
สุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
นี้จะนําไปจัดสรรเปนเงินปนผลไมได
21. เงินปนผลจาย
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ไดมีมติอนุมัติจัดสรรผลกําไรสุทธิจากผลการ
ดําเนินงานประจําป 2559 เปนสํารองตามกฎหมายจํานวน 1.70 ลานบาท และจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน
จํานวน 270 ลานหุน ในอัตราหุนละ 0.06 บาท เปนจํานวนเงิน 16.20 ลานบาท โดยจายเงินปนผลในวันที่
25 พฤษภาคม 2560
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 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
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ไดมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตรา
ไวหุนละ 10 บาท (สิบบาท) เปนมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ซึ่งภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลคา
ที่ ต ราไว ดั ง กล า วข า งต น จะทํ า ให จํ า นวนหุ น สามั ญ ของบริ ษั ท เพิ่ ม ขึ้ น จากเดิ ม 50,000,000 หุ น เป น
500,000,000 หุ น โดยหุ น สามั ญ ที่ อ อกและเรี ย กชํ า ระแล ว เพิ่ ม ขึ้ น จากเดิ ม 27,000,000 หุ น เป น
270,000,000 หุน โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวคงเดิมคือ 500,000,000 บาท และ 270,000,000
บาท ตามลําดับ
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23. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ ไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานใน
การเป น สมาชิก ของกองทุ น โดยพนั ก งานจ ายเงิน สะสมและบริษั ท จ า ยสมทบในอั ต รารอ ยละ 10 ของ
เงิน เดื อ นของพนั ก งานทุ ก เดื อ น กองทุ น สํ ารองเลี้ ย งชี พ นี้ ได จ ดทะเบี ย นเป น กองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชีพ กั บ
กระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจัดการกองทุนที่ไดรับอนุญาต
เงิ น สมทบกองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ ที่ บ ริษั ท ฯ ได จ า ยสมทบเข า กองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ ฯ และบั น ทึ ก เป น
ค า ใช จ า ยในงบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ สํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 และ 2559 เป น จํ า นวน
9.05 ลานบาท และ 8.22 ลานบาท ตามลําดับ
24. คาตอบแทนกรรมการ
ค า ตอบแทนกรรมการนี้ เ ป น ผลประโยชน ที่ จ า ยให กั บ กรรมการของบริ ษั ท ตามมาตรา 90 ของ
พระราชบัญ ญั ติบริษั ทมหาชน พ.ศ. 2535 โดยไม รวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับ
กรรมการบริหาร
25. คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนผู บ ริหารไดรวมค าตอบแทนกรรมการ ซึ่งไดแก คาเบี้ ยประชุมและคาตอบแทนแก ป ระธาน
กรรมการ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ และคาตอบแทนผูบริหารของบริษัท ซึ่งไดแก เงินเดือนและ
ผลประโยชนอื่นๆ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย :คาตอบแทนกรรมการ
เงินเดือนและผลประโยชนอื่น
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
รวม

2560
3,180,000
55,099,400
2,838,400
61,117,800

2559
2,955,000
46,953,000
2,018,400
51,926,400

คาตอบแทนผูบริหารแสดงรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
2559 ดังนี้ :ตนทุนการผลิต
คาตอบแทนผูบริหาร
รวม

2560
25,144,120
35,973,680
61,117,800

2559
15,029,520
36,896,880
51,926,400
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26. คาใชจายตามลักษณะ
รายการคาใชจายตามลักษณะที่สําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ไดแก
2560
เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน

2559

170,017,407

149,084,989

คาตอบแทนผูบริหาร

61,117,800

51,926,400

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

22,286,052

21,146,823

คาใชจายในการขนสงสินคา

31,151,821

31,029,314

1,411,824,004

994,066,169

(80,939,801)

21,145,882

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา(เพิ่มขึ้น)ลดลง

27. สวนงานดําเนินงาน
บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานดําเนินงานเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจําหนายลวดเหล็กแรงดึงสูง แบงเปน
สวนงานดําเนินงานทางภูมิศาสตรในประเทศไทยและตางประเทศ ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
ดําเนินงานของบริษัทฯ มีดังตอไปนี้
 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
2559 มีดังนี้
จําหนายในประเทศ

2560

2559

รายไดจากการขาย

1,378,861,038

1,125,495,750

ตนทุนขาย

(1,186,129,167)

(971,961,082)

กําไรขั้นตน

192,731,871

153,534,668

จําหนายตางประเทศ

2560
486,306,608

รวม

2559

2560

2559

378,381,608

1,865,167,646

1,503,877,358

(470,862,950) (329,496,058) (1,656,992,117) (1,301,457,140)
15,443,658

48,885,550

208,175,529

202,420,218

รายไดอื่น

19,607,841

19,219,394

คาใชจายในการขาย

(58,933,632)

(69,460,297)

คาใชจายในการบริหาร

(47,381,073)

(44,686,623)

คาตอบแทนผูบริหาร

(35,973,680)

(36,896,880)

คาเผื่อการดอยคา(โอนกลับบัญชีคาเผื่อการดอยคา)ของเงินลงทุนระยะยาวอื่น

(421,554)

14,983

คาเผื่อการดอยคา(โอนกลับบัญชีคาเผื่อการดอยคา)ของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

(747,137)

257,253

(3,759,278)

(1,855,436)

ตนทุนทางการเงิน
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสุทธิสําหรับป

80,567,016

(36,089,416)
32,923,196
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สินทรัพยอื่น

270,152,222
1,702,885,402

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

รวมสินทรัพย

1,973,037,624

1,692,687,975

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

 ขอมูลลูกคารายใหญ
บริษัทฯ มีลูกคารายใหญสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวนหนึ่งราย จํานวนเงิน 190.99
ล า นบาท (สํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 บริ ษั ท ฯ มี ลู ก ค า รายใหญ ใ นจํ า นวนเงิ น ที่ ไม มี
สาระสําคัญเกินรอยละ 10 ของรายไดของกิจการจึงไมไดเปดเผยขอมูลดังกลาว)
28. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนของบริษัทฯ คือ เพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง เพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนของบริษัทฯ และเปนประโยชนตอผูมีสวนไดเสียอื่น ผูบริหารไดมี
การกําหนดกลยุทธตางๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีผล
ประกอบการ และฐานะการเงินที่ดีและแข็งแกรงยิ่งขึ้น รวมทั้งการบริหารเงินทุนเพื่อการดํารงไวซึ่งโครงสราง
ของทุนและตนทุนทางการเงินของทุนที่เหมาะสม
29. เครื่องมือทางการเงิน
เครื่อ งมื อทางการเงินที่สําคัญ ของบริษั ทฯตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญ ชีฉบับ ที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การคา เงินลงทุน และเงินใหกูยืมระยะยาว บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
กับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้ : ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดอนาคต ซึ่งจะสงผล
กระทบต อ ผลการดํ า เนิ น งานและกระแสเงิน สดของบริษั ท ฯ โดยบริษั ท ฯ มี ค วามเสี่ ย งจากอั ต รา
ดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากธนาคาร บริษัทฯ มิไดใชตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยง
ดังกลาว
 ความเสี่ยงดานราคาสินคา
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินคา ซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสด บริษัทฯ จึงมีนโยบายในดานราคาของสินคาอยางระมัดระวังมีการติดตามและประเมิน
สถานการณอยางใกลชิด ซึ่งบริษัทฯ คาดวาจะไมไดรับความเสียหายจากความผันผวนของราคาสินคา
เหลานั้นเกินกวาที่ไดตั้งคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือไวในบัญชี
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บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนวย : บาท

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเนื่องจากบริษัทฯ มีลูกหนี้การคา เจาหนี้
การคา และเจาหนี้อื่น เปนสกุลเงินตางประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ ตองนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ
เปนสวนใหญ ทําใหบ ริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจากระบบ
อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว ซึ่งบริษัทฯ ไดใชมาตรการปองกันความเสี่ยงดังกลาวดวยการทยอยทํา
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเปนครั้งคราวเมื่อมีการสั่งซื้อหรือคาดวาจะสั่งซื้อวัตถุดิบ
จากตางประเทศ
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 บริ ษั ท ฯ มี ภ าระคงค า งของสั ญ ญาซื้ อ เงิ น ตราต า งประเทศล ว งหน า
2.20 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ในราคาตามสัญญาเทากับ 71.93 ลานบาท เพื่อปองกันความเสี่ยง
จากการเปดเลตเตอรออฟเครดิตที่ยังไมไดรับวัตถุดิบ (31 ธันวาคม 2559 : ไมมี) (หมายเหตุ 30.2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย และหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ซึ่ง
ไมไดรับการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน แสดงไดดังนี้
(หนวย : ลาน)
2559
2560
สกุลเงินตราตางประเทศ
สินทรัพย
หนี้สิน
สินทรัพย
หนี้สิน
ดอลลารสหรัฐอเมริกา
ยูโร

0.27

-

0.85

-

-

0.04

-

0.23

 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯ มีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบาย
ในการใหสิน เชื่อที่ระมัดระวัง และมี ฐานลูกคาที่หลากหลายโดยมีการติดตามและประเมิ นสถานะ
การเงินของลูกหนี้อยางใกลชิด ซึ่งบริษัทฯ คาดวาจะไมไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้จากลูกหนี้
เหลานั้นเกินกวาที่ไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวในบัญชี
 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากเงินลงทุนระยะยาวสวนใหญ ของบริษัทฯ บันทึกบัญชีดวยมูลคายุติธรรม ซึ่งการวัดมูลคา
ยุติธรรมแบงตามการจัดลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม (หมายเหตุ 12) เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่
เกี่ยวของกันมีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดและสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงินอื่นสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น ฝายบริหารของบริษัทฯ เชื่อวามูลคายุติธรรมของสินทรัพย
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกลาวไมแตกตางอยางเปนสาระสําคัญกับราคาตามบัญชี
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บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนวย : บาท

30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
30.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อ
ค้ําประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา การประมูลงานและค้ําประกันการสั่งซื้อวัตถุดิบจํานวนปริมาณ 44.30
ลานบาท และ 36.08 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งค้ําประกันโดยเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ (หมายเหตุ 11)
30.2 ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 บริ ษั ท ฯ เป ด เลตเตอร อ อฟเครดิ ต เพื่ อ การสั่ ง ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ และเครื่ อ งจั ก ร
จํานวน 4.44 ลานดอลลารสหรัฐ (31 ธันวาคม 2559 : จํานวน 0.23 ลานยูโร) ซึ่งค้ําประกันโดยเงินฝาก
ธนาคารของบริษัทฯ (หมายเหตุ 11)
30.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาที่ดิน 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 มีภาระผูกพันที่จะตองจายเงินชดเชยการเลิกจางพนักงาน
สําหรับโครงการเกษียณกอนอายุกอนกําหนด (Early retirement) ตามที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเปน เอก
ฉันทเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 และบริษัทฯ ไดมีประกาศแผนของโครงการเกษียณอายุกอนกําหนดโดย
สมัครใจใหพนักงานไดรับทราบในเดือนเดียวกัน โดยการจายเงินชดเชยดังกลาวจะเปนไปตามขอบังคับการ
บริหารงานบุคคลของบริษั ทฯ และในสวนผูบ ริหารของบริษั ทฯ ที่ดํารงตําแหนงในสายงานหลักในวันที่
คณะกรรมการมี มติ อนุ มั ติ บริษั ท ฯ จะจา ยเงิน ชดเชยเพิ่ม เติ มอี กส วนหนึ่ งโดยจะคํ านวณจากฐานของ
เงินเดือนปจจุบันคูณดวยจํานวนเดือนที่เหลือจนถึงวันครบกําหนดเกษียณอายุ
30.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการทําสัญญากอสรางอาคารโรงงานตามการลงทุน
ในสายการผลิตใหมบางสวนเพื่อทดแทนสายการผลิตเดิม จํานวนประมาณ 12.69 ลานบาท (31 ธันวาคม
2560 : ไมมี)
31. การอนุมัติใหออกงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัตใิ หออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561

43

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

97

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร เลขานุการ
ของบริษัท และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำ� นาจควบคุมและเลขานุการบริษัท
1.1 รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำ� นาจควบคุมและเลขานุการบริษัท
นายสุริย์ บัวคอม

อายุ 73 ปี
ต�ำแหน่ง		
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 10 กันยายน 2553
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Directors Accreditation Program (DAP)
- Directors Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ควอลิตี้ เฮาส์
ประสบการณ์การท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคาร Zheng Xin Bank
2556 - 2559 อนุกรรมการ คณะกรรมการโทรคมนาคม
และวิทยุกระจายเสียง
2552 - 2559 ที่ปรึกษา บริษัท ไวส์ซอฟท์ จ�ำกัด
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นางกิ่งเทียน  บางอ้อ

อายุ 73 ปี
ต�ำแหน่ง		
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 28 เมษายน 2543
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Directors Accreditation Program(DAP)
- Directors Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารใน
บริษทั จดทะเบียนอืน่
2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไทยฟิลม์อนิ ดัสตรีส์
2548 - 2560 กรรมการ บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร
2550 - 2560 รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร
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ประสบการณ์การท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไฮ-เทค เน็ทเวิรค์
2547 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. พิญาณี
2547 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก.บิสแอนด์ฟนั
2547 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย
2547 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เทียร์ วัน เนทเวิรค์
2547 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. จิโรลา(ประเทศไทย)
2547 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ไอทาวเวอร์
2547 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เอนกบุญ
2547 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เซลลูลาร์ วิชน่ั (ไทยแลนด์)
2546 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บจก. สหกล อิควิปเมนท์
2534 - ปัจจุบนั ทีป่ รึกษา บจก. คอม-ลิงค์
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายนรเศรษฐ ไม้เกตุ

อายุ 63 ปี
ต�ำแหน่ง		
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 30 เมษายน 2546
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่
2544 - ปัจจุบนั ทนายความ บริษทั ทีป่ รึกษากฎหมายยูเนีย่ นลอร์
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายสุวัฒน์ จิตตมัย

อายุ 69 ปี
ต�ำแหน่ง		
กรรมการ
กรรมการอ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 10 พฤษภาคม 2528
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
LAMAR UNIVERSITY

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่ : ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการอ�ำนวยการฝ่ายปฎิบตั กิ าร
บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
2558 - 2560 กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
2531 - 2558 ผูจ้ ดั การทั่วไป บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
สัดส่วนการถือหุ้น : 0.05%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา

อายุ 74 ปี
ต�ำแหน่ง		
กรรมการ
เลขานุการบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 25 เมษายน 2537
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ EMPORIA
STATE UNIVERSITY, USA

ประสบการณ์การท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอปริคอท แมเนจเม้นท์
2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ไทยลาวลิกไนท์
สัดส่วนการถือหุ้น : 0.33%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
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นายเอกมินทร์ งานทวี

อายุ 36 ปี
ต�ำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 มิถุนายน 2550
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย ซีเอตเติล , USA

ประสบการณ์การท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2551 - 2560 กรรมการ บมจ. ทักษิณคอนกรีต
2550 - 2558 กรรมการ บมจ. เซอร์คทิ อีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรีส์
ประสบการณ์การท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอปริคอท แมเนจเม้นท์
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยลาวลิกไนท์
สัดส่วนการถือหุ้น : 0.11%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ลูกพี่ลูกน้อง
นายสรรัฐ งานทวี

นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์

อายุ 41 ปี
ต�ำแหน่ง
กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 มิถุนายน 2550
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

ประสบการณ์การท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่
2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ Mosh Company Limited
2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ Meanmoremind Co.,Ltd.
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายพันธุม พันธุมจินดา

อายุ 63 ปี
ต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 มิถุนายน 2550
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่ : ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
2547 - 2557 หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด ที.ไอ.เอช.
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายสรรัฐ งานทวี

อายุ 31 ปี
ต�ำแหน่ง		
กรรมการ
กรรมการอ�ำนวยการฝ่ายการตลาด
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 21 สิงหาคม 2557
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่ : ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.งานทวีพี่น้อง
ประสบการณ์การท�ำงาน
2554 - 2558 กรรมการ บมจ.เซอร์คทิ อีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรีส์
สัดส่วนการถือหุ้น : 0.02%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ลูกพี่ลูกน้อง
นายเอกมินทร์ งานทวี

พลต�ำรวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ

อายุ 69 ปี
ต�ำแหน่ง
กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 กุมภาพันธ์ 2558
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Youngstown
State University, OHIO,USA

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่ : ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
2554 - 2558 ประธานกรรมการ
บมจ.เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรีส์
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายธงชัย ณ นคร

อายุ 68 ปี
ต�ำแหน่ง
กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 กุมภาพันธ์ 2558
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด
Manchester Polytechnic, England

ประสบการณ์การท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยลาวลิกไนท์
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอปริคอท แมเนจเม้นท์
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
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นายแดน ทองอินทร์

อายุ 61 ปี
ต�ำแหน่ง		
ผู้จัดการโรงงาน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- D.Eng.,Kasetsart and Case Western Reserve
University, USA
- M.S. (Mechanical Engineering).,
King Mongkut ’s University of Technology
- B.S.(Mechanical Engineering).,
King Mongkut ’s University of Technology

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่ : ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
2539 - ปัจจุบัน ผู้จัดการโรงงาน บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
2535 - 2539 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
สัดส่วนการถือหุ้น : 0.19%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นางสาวจงกล พิสุทธิ์พิเชฎฐ์  

อายุ 53 ปี
ต�ำแหน่ง
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่ : ไม่มี

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

นายสุชาติ แก้วไพฑูรย์

อายุ 67 ปี
ต�ำแหน่ง		
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี คณะบริหารสาขาการตลาด
- MINI MBA
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การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่ : ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
2535 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด
บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

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

// = กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
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* = กรรมการ

x = ผู้บริหาร

3. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
บริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอก (outsource) ให้ปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้
: บริษัท ส�ำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.โซลูชั่น จ�ำกัด
ชื่อบริษัท
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�ำกัด
ประสบการณ์ทำ� งาน
ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
		
บริษัท ส�ำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.โซลูชั่น จ�ำกัด
2552-2557 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
		
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด
2547-2552 หัวหน้างานตรวจสอบ
บริษัท ส�ำนักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ำกัด
		
หน้าที่ความรับผิดชอบ
		 หน่วยงานตรวจสอบภายในท�ำหน้าทีป่ ระเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในระดับองค์กร
ตามกรอบ COSO และระบุข้อสังเกตุที่ยังต้องปรับปรุง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการปฎิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้สามารถท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของ
องค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
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บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
สำ�นักงานใหญ่
เลขที่ 99/2 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซียร์รังสิต
ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน ตำ�บลคูคต อำ�เภอลำ�ลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0-2992-6863-7
โทรสาร 0-2992-6870-1
โรงงาน
เลขที่ 4 ถนน ไอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
อำ�เภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3868-4610-3
โทรสาร 0-3868-4614

