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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง สำ�หรับคอนกรีต
อัดแรงเพื่อใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษทั ได้แก่ ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดีย่ ว ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น และลวดเหล็กเคลือบ
สังกะสี

วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะผลิตสินค้าตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมายในการเป็นผู้นำ�ทาง
ด้านคุณภาพในการผลิตสินค้าลวดเหล็กแรงดึงสูง

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2528 ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะผลิตลวดเหล็ก
แรงดึงสูง (Prestressed Concrete Wire หรือ P.C.Wire) มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท และเพิ่มเป็น 25 ล้านบาท     
โดยก่อสร้างโรงงานในเขตอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
ปี 2529
ปี 2531
ปี 2532

เริ่มการผลิตครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2529
เพิ่มทุนเป็น 40 ล้านบาท เพื่อเพิ่มกำ�ลังการผลิต
จดทะเบียนเป็นบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเพิม่ ทุนเป็น 50 ล้านบาท เพือ่ ปรับปรุง
ระบบการผลิตและเพิ่มกำ�ลังการผลิต
ปี 2533
เพิ่มทุนเป็น 100 ล้านบาท เพื่อเพิ่มกำ�ลังการผลิตและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ลวดเหล็กตีเกลียว
ชนิด 7 เส้น
ปี 2535
เพิ่มทุนเป็น 220 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงงานแห่งที่ 2 ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยา เพื่อใช้ในการผลิตลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น
ปี 2537
- แปรสภาพจากบริษัทจำ�กัดเป็น บริษัทมหาชน จำ�กัด เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2537
- ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำ�หรับโครงการสร้างโรงงาน
แห่งใหม่ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2537
ปี 2539
- สร้างโรงงานแห่งใหม่ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ตามที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน เพือ่ เพิม่ กำ�ลังการผลิตและปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต พร้อมทัง้ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ
ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี
- ย้ายฐานการผลิตทั้งหมดไปยังโรงงานแห่งใหม่ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
ปี 2559 - ปี 2560 ลงทุนในโครงการลงทุนเพือ่ ทดแทนสินทรัพย์เดิมทีเ่ สือ่ มสภาพ ประกอบด้วย การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิตของเครื่องจักรเดิมและลงทุนในสายการผลิตใหม่สำ�หรับลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น
ปัจจุบัน
ดำ�เนินธุรกิจผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงโดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว
ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น และลวดเหล็กเคลือบสังกะสี โดยมีโรงงานเพียงแห่งเดียวที่เขตนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
ในส่วนของอำ�นาจในการควบคุมบริษทั ฯ ตลอดระยะเวลา 5 ปี ทีผ่ า่ นมาไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับอำ�นาจในการควบคุม
บริษัทฯ แต่อย่างใด

2 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้น
บริษัทฯเริ่มประกอบธุรกิจโดยครอบครัวงานทวี ในปี 2560 กลุ่มตระกูลงานทวีมีสัดส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ 28
ของทุนจดทะเบียนที่ชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
-ไม่มี-
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษทั ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักคือ เป็นผูผ้ ลิตและจำ�หน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed  
Concrete Wire) ที่ใช้ส�ำ หรับงานคอนกรีตอัดแรง  ผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ จึงขึน้ อยูก่ บั ภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็น
สำ�คัญ โดยในการจำ�หน่ายสินค้าของบริษัทฯส่วนใหญ่จำ�หน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศ ส่วนการจำ�หน่ายต่างประเทศปัจจุบัน
มีประมาณร้อยละ 10-30   

โครงสร้างรายได้
บริษัทฯดำ�เนินธุรกิจในส่วนงานดำ�เนินงานเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง โครงสร้างรายได้หลัก
จำ�แนกตามภูมิศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา มีดังนี้:-

รายได้จากการจำ�หน่ายในประเทศ
รายได้จากการจำ�หน่ายต่างประเทศ
รวม

ปี 2561
ปี 2560
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
1,652.01 68.90 1,378.86 73.93
745.54 31.10 486.31 26.07
2,397.55 100.00 1,865.17 100.00

ปี 2559
ล้านบาท
%
1,125.50 74.84
   378.38 25.16
1,503.88 100.00

ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน) ผลิตและจำ�หน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed Concrete Wire) ที่ได้
มาตรฐานสากล สำ�หรับงานคอนกรีตอัดแรงเพื่อใช้ในงานก่อสร้างที่เน้นความแข็งแรง ความทนทาน เพื่อรองรับน้ำ�หนัก
ทั้งงานก่อสร้างแบบ pre-tensioned และ post-tensioned เช่น งานผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสำ�หรับงานก่อสร้างอาคาร
งานก่อสร้างทางยกระดับและสะพาน งานผลิตเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงและงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูป ทั้งส่วนที่เป็น
พืน้ ผนังอาคารและคานสะพานสำ�เร็จรูป ซึง่ การนำ�ลวดเหล็กแรงดึงสูงมาใช้ จะช่วยประหยัดเวลาและแรงงานในการก่อสร้าง
และยังเป็นผู้ผลิตลวดเหล็กเคลือบสังกะสี ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้มากในงานระบบการสื่อสาร ระบบสายส่งและจำ�หน่ายไฟฟ้า  เช่น
เป็นสายดินของงานผลิตเสาไฟฟ้า และใช้ในงานผลิตสายไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ จำ�แนกได้เป็น 3 ประเภท  ดังนี้
1. ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดีย่ ว (Prestressed  Concrete Single Wire หรือ P.C. Wire) มีก�ำ ลังการผลิตประมาณ  
72,000 ตัน/ปี
2. ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดตีเกลียว 7 เส้น (Seven - Wire Prestressed Concrete Strand หรือ P.C. Strand)
มีกำ�ลังการผลิตประมาณ 54,000 ตัน/ปี
3. ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี (Galvanized Steel Wire and Strand) มีกำ�ลังการผลิตประมาณ  9,600 ตัน/ปี

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
โครงสร้างอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมลวดเหล็กแรงดึงสูง เป็นส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ในอดีต P.C. Wire และ P.C. Strand  
ไม่ค่อยมีการใช้มากนัก ทั้งนี้เพราะการก่อสร้างในสมัยก่อนส่วนใหญ่อาคารที่ปลูกสร้างจะมีเพียงไม่กี่ชั้น  จึงใช้เหล็กเส้นเป็น
วัตถุดิบในการปลูกสร้าง แต่ในระยะหลัง โครงสร้างการปลูกสร้างได้เปลี่ยนเป็นการปลูกสร้างอาคารขนาดใหญ่และบริการใน
การปลูกสร้างบ้านสำ�เร็จรูปและคอนโดมิเนียมขยายตัวขึ้นมาก ทำ�ให้ความต้องการ P.C. Wire และ P.C. Strand เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ เพือ่ รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม  รัฐบาลได้ท�ำ การลงทุนในงานก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภค เช่น การก่อสร้างทางยกระดับ ทางด่วน สะพาน การขยายสายส่งไฟฟ้า การก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ รวมถึง
การลงทุนในโครงการรถไฟฟ้า ซึง่ ต้องใช้ลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นจำ�นวนมาก ทำ�ให้ลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นวัสดุกอ่ สร้างทีส่ �ำ คัญ
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อีกชนิดหนึ่ง ปัจจุบันสัดส่วนของความต้องการ P.C. Wire และ  P.C. Strand จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการก่อสร้าง
ของทัง้ ภาครัฐบาลและเอกชน เช่น การก่อสร้างบ้านจัดสรร อาคาร และเสาไฟฟ้า มีผลต่อความต้องการ P.C. Wire ค่อนข้างมาก
ส่วนการก่อสร้างสาธารณูปโภคของภาครัฐบาลโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ งานก่อสร้างอาคารจอดรถ คอนโดมิเนียมและ
ตึกสูง จำ�เป็นต้องใช้ P.C. Strand มากกว่า เพื่อรองรับน้ำ�หนักที่มากกว่าของสิ่งก่อสร้าง
ลักษณะการตลาดในอุตสาหกรรม

วิธีการในการจำ�หน่ายสินค้าลวดเหล็กแรงดึงสูงมี 2 ลักษณะ คือ จำ�หน่ายให้กับลูกค้าโดยตรงและจำ�หน่ายผ่านตัวแทน
จำ�หน่าย ส่วนการตัดสินใจซือ้ การตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กแรงดึงสูง และลวดเหล็กเคลือบสังกะสี ลูกค้าจะให้ความสำ�คัญ
กับคุณภาพของสินค้าเป็นอันดับแรก เนื่องจากราคาขายของผู้ผลิตแต่ละรายอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน และการใช้สินค้าอื่น
ทดแทนทำ�ได้ยากเนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อการออกแบบและต้นทุนของการก่อสร้าง
ภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

ปัจจุบนั ผูผ้ ลิตลวดแรงดึงสูงในประเทศรายสำ�คัญมีประมาณ 10 ราย โดยขนาดกำ�ลังการผลิตของบริษทั ฯ จัดอยูใ่ นอันดับ 2
ในปี 2561 การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมลวดเหล็กแรงดึงสูงโดยเฉพาะการแข่งขันทางด้านราคายังคงมีอย่างต่อเนือ่ ง
เนื่องจากปริมาณความต้องการลวดเหล็กแรงดึงสูงในประเทศขยายตัวค่อนข้างต่ำ� ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการลงทุนภาคเอกชน
โดยเฉพาะสาขาการก่อสร้างยังไม่ฟื้นตัว
กลยุทธการแข่งขัน

การทีล่ วดเหล็กแรงดึงสูงเป็นวัสดุส�ำ หรับรองรับน้�ำ หนักในงานก่อสร้างต่างๆ บริษทั ฯจึงให้ความสำ�คัญกับคุณภาพสินค้า
เป็นอันดับแรก รองลงมาคือการให้บริการทางด้านเทคนิคก่อนและหลังการขาย การส่งมอบที่รวดเร็ว
ในด้านคุณภาพสินค้า บริษัทฯได้พัฒนาความรู้ ความชำ�นาญ ในการผลิตสินค้ามาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี มีการคิดค้น
และวิจัยต่อยอดเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า  มีระบบการผลิตที่ได้รับการยอมรับว่าทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยในการผลิต
บริษทั ฯเริม่ จากการคัดเลือกวัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีบคุ ลากรทีม่ คี วามชำ�นาญควบคุมการผลิตในทุกขัน้ ตอน และให้ความสำ�คัญ
กับการตรวจสอบและทดสอบคุณภาพ โดยห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025
จึงทำ�ให้ผู้ซื้อสินค้าของบริษัทมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและคุณสมบัติตามมาตรฐาน และเพื่อความเป็นเลิศด้าน
คุณภาพและความมีประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน บริษัทฯได้นำ�เอาระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก./
ISO 9001 เข้ามาใช้ในองค์กร ส่งผลให้ปัจจุบัน สินค้าของบริษัทฯมีคุณภาพเทียบเคียงระดับโลกและได้รับการรับรองจาก
สถาบันทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ เช่น  UK และ AUSTRALIA ฉะนัน้ จึงมัน่ ใจได้วา 
่ สินค้าทีผ่ ลิตโดยบริษทั ฯ เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ
ในด้านการให้บริการด้านเทคนิคก่อนและหลังการขาย บริษัทฯมีหน่วยงานที่ทำ�หน้าที่ให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับการนำ�
ผลิตภัณฑ์ ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้บริการด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดต่างๆ เป็นต้น
แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ปี 2561 โครงการลงทุนของภาครัฐยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวค่อนข้างต่ำ� ส่งผลให้
ปริมาณความต้องการลวดเหล็กแรงดึงสูงในประเทศขยายตัวเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ความต้องการสินค้าเริม่ มีสญั ญาณ
การฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2561 จึงมีความเป็นไปได้ที่ความต้องการสินค้าในปี 2562 จะมีโอกาสขยายตัวต่อเนื่องโดย
มีปัจจัยสนับสนุนจากโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่ส่วนใหญ่อยู่ในระยะก่อสร้าง ประกอบกับการลงทุนภาค
เอกชนมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นจากการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นของความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจ และนโยบายพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก(อีอซี )ี ซึง่ จะนำ�ไปสูก่ ารลงทุนก่อสร้างโรงงาน สำ�นักงาน และทีอ่ ยูอ่ าศัยเพิม่ ขึน้ ปัจจัยดังกล่าวจะช่วย
ให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมลดความรุนแรงลงได้ โดยในการแข่งขัน ผู้ผลิตส่วนใหญ่ใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาและเน้นกลุ่ม
ลูกค้าที่มีศักยภาพทางธุรกิจ และมีความมั่นคงทางการเงินเป็นสำ�คัญ
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ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของบริษัท มีดังนี้ :-

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและราคาสินค้า
ในการผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง ต้นทุนวัตถุดบิ ซึง่ ได้แก่เหล็กลวดมีสดั ส่วนถึงร้อยละ 70-85 ของต้นทุนการผลิตรวม บริษทั ฯ
จึงมีความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ โดยเฉพาะในภาวะทีส่ ถานการณ์ทางเศรษฐกิจมีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา 
ซึ่งหากบริษัทฯไม่สามารถปรับราคาขายตามต้นทุนวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำ�กำ�ไร
ของบริษัทฯ
ดังนั้น ในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและราคาสินค้า บริษัทฯได้ใช้วิธีติดตามและประเมิน
สถานการณ์อย่างใกล้ชดิ ใช้นโยบายในด้านราคาสินค้าอย่างระมัดระวัง รวมถึงกระจายฐานลูกค้าให้หลากหลายทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ ซึง่ บริษทั ฯคาดว่าจะไม่ได้รบั ความเสียหายจากความผันผวนของราคาสินค้าเกินกว่าที่ได้ตงั้ ค่าเผือ่ การลดมูลค่า
ของสินค้าคงเหลือไว้ในบัญชี

2. ความเสี่ยงจากการออกมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงและการแก้ ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ
สินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงรวมถึงเหล็กลวดคาร์บอนสูงทีเ่ จือธาตุอนื่ ทีม่ แี หล่งกำ�เนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็น
สินค้าทีถ่ กู พิจารณาให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุม่ ตลาดในอัตราร้อยละ 12.26 – 36.79 ของราคา ซี ไอ เอฟ เป็นระยะเวลา 
5 ปี (วันที่ 17 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 16 พฤษภาคม 2562) นอกจากนี้ รัฐบาลอยู่ระหว่างดำ�เนินการแก้ไขพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ
เนือ่ งจากเหล็กลวดคาร์บอนสูงเป็นวัตถุดบิ สำ�คัญที่ใช้ในการผลิตสินค้าของบริษทั ฯ และส่วนใหญ่บริษทั ฯนำ�เข้าวัตถุดบิ
ดังกล่าวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน การออกมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด รวมถึงการแก้ไขพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุม่ ตลาดและการอุดหนุนซึง่ สินค้าจากต่างประเทศดังกล่าว อาจส่งผลให้ตน้ ทุนการนำ�เข้าวัตถุดบิ เพิม่ ขึน้ ซึง่ มีผลให้ตน้ ทุน
การผลิตของบริษัทฯเพิ่มขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ การที่อัตราอากรขาเข้าวัตถุดิบเพิ่มขึ้นจะกระตุ้นให้เกิดการนำ�เข้าสินค้า
สำ�เร็จรูปเข้ามาทดแทน ส่งผลให้อุปทานในตลาดเพิ่มขึ้นและทำ�ให้การแข่งขันทางการตลาดโดยเฉพาะการแข่งขันทางด้าน
ราคามีความรุนแรงขึ้น บริษัทฯจึงมีความเสี่ยงที่ความสามารถในการทำ�กำ�ไรของบริษัทฯอาจลดลงในอนาคต
ในการบริหารความเสีย่ ง บริษทั ฯได้ใช้วธิ จี ดั หาแหล่งวัตถุดบิ จากผูผ้ ลิตที่ไม่ใช่ผผู้ ลิตจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิม่ ขึน้
เพือ่ เป็นทางเลือกไว้ ทางด้านการตลาด บริษทั ฯได้ตดิ ตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ และเน้นกลยุทธ์การตลาดด้วย
การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่เชื่อถือได้ของลูกค้า พร้อมกับขยายตลาดไปยังลูกค้าในต่างประเทศเพิ่มขึ้น

3. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
การที่บริษัทฯต้องนำ�เข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ทำ�ให้บริษัทฯมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราจากระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว
ในการบริหารความเสีย่ งดังกล่าว บริษทั ฯได้ใช้มาตรการป้องกันความเสีย่ งด้วยการทำ�สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า พร้อมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวของแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสม่ำ�เสมอ
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
ชื่อ
ชื่อย่อ

ที่ตั้งโรงงาน
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
รอบระยะเวลาบัญชี

ผู้สอบบัญชี

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด(มหาชน)
TWP
(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ที่ตั้งสำ�นักงาน 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
4 ถนน ไอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำ�เภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3868-4610-3 โทรสาร 0-3868-4614
ผลิตและจำ�หน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง
0107537001234
500 ล้านบาท
270 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 270 ล้านหุ้น
หุ้นสามัญ หุ้นละ 1 บาท
1 มกราคม - 31 ธันวาคม
นายทะเบียนหลักทรัพย์บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000  โทรสาร 0-2009-9991
นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109) หรือ
นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875)
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำ�กัด
47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ 0-2294-8504  โทรสาร 0-2294-2345
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์ของบริษัท
- ทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท
- ทุนที่ออกและชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว 270 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 270 ล้านหุ้น
- หุน้ สามัญ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท(ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2559 ผูถ้ อื หุน้ มีมติให้เปลีย่ นแปลง
มูลค่าหุน้ สามัญของบริษทั ทีต่ ราไว้จากเดิมมูลค่าหุน้ ละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุน้ ละ 1 บาท บริษทั ได้จดทะเบียนการเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559)
- การออกหลักทรัพย์อื่น : บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

ผู้ถือหุ้น
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ.วันที่ 7 มกราคม 2562 ประกอบด้วย
ลำ�ดับที่
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ผู้ถือหุ้น
กลุ่มงานทวี
- บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำ�กัด(มหาชน)
- บริษัท เจ. ที. เอส. จำ�กัด
- กลุ่มตระกูลงานทวี
นายวิชัย  ภู่บุบผาพันธ์
ธนาคาร กรุงเทพ จำ�กัด(มหาชน)
นางธนิสรา  พันธ์สายเชื้อ
นายระวิ   เกษมศานติ์
ธนาคาร กรุงไทย จำ�กัด(มหาชน)
นายรัชพล  เพิ่มพูนพานิช
นายวามิล  ฮ้อแสงชัย
นายโพธิรัตน์ กิจศรีโอภาค
นายยงยุทธ  บุญมี

จำ�นวนหุ้นที่ถือ

%

26,975,500
13,009,800
34,280,880
21,519,700
18,590,630
13,690,900
10,750,000
8,234,570
5,845,600
4,175,300
3,725,000
3,427,500

9.99
4.82
12.70
7.97
6.89
5.07
3.98
3.05
2.17
1.55
1.38
1.27
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิจากการดำ�เนินงานตามงบการ
เงินหลังหักเงินสำ�รองต่างๆ ตามที่กำ�หนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะ
การเงินและแผนการลงทุนและความจำ�เป็นอื่นๆ ในอนาคต

ผู้จัดการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการบริหาร

ผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้จัดการอาวุธโสฝ่าย
ควบคุมคุณภาพ

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้จัดการโรงงาน

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการ

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญขี
และการเงิน

ผู้จัดการอาวุธโสฝ่าย
การตลาด

กรรมการอำ�นวยการฝ่ายการตลาด

คณะกรรมการตรวจสอบ
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โครงสร้างการจัดการ

10 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

1. คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ รวมทัง้ สิน้ 11 คน รายชือ่ กรรมการ
จำ�นวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา และจำ�นวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุม มีดังนี้
การเข้าร่วมประชุม(ครั้ง)
ชื่อ
ตำ�แหน่ง
ประชุม
ประชุม
คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายสุริย์ บัวคอม
ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
8/8
6/6
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายสุวัฒน์  จิตตมัย
กรรมการ
8/8
3. นายฉัตรชัย  ศิริวัฒนา
กรรมการ
8/8
4. นางกิ่งเทียน บางอ้อ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ *
7/8
6/6
5. นายนรเศรษฐ ไม้เกตุ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ **
7/8
6/6
6. นายเอกมินทร์ งานทวี
กรรมการ
8/8
7. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
กรรมการ
6/8
8. นายพันธุม พันธุมจินดา
กรรมการอิสระ
8/8
9. นายสรรัฐ งานทวี
กรรมการ
8/8
10. นายธงชัย ณ นคร
กรรมการ ***
6/8
11. พลตำ�รวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ กรรมการ ****
7/8
หมายเหตุ : * ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2561 และแต่งตั้งนายชลิต สถิตย์ทอง แทนมีผลตั้งแต่วันที่
18 กุมภาพันธ์ 2562
** ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และแต่งตั้งนายเฉลียว พลวิเศษ แทนมีผลตั้งแต่วันที่
18 กุมภาพันธ์ 2562
*** ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 และแต่งตั้งนายเจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ แทนมีผลตั้งแต่
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
**** ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 และแต่งตั้งนายประดิษฐ์ วุฒิภาพรกุล แทนมีผลตั้งแต่
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
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กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการซึ่งมีอำ�นาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯได้ประกอบด้วย นายสุวัฒน์ จิตตมัย, นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา, นายเอก
มินทร์ งานทวี, นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์, นายพันธุม พันธุมจินดา, นายสรรัฐ งานทวี สองในหกคนลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราสำ�คัญของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วย

ชื่อ

ตำ�แหน่ง
1. นายสุริย์ บัวคอม
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางกิ่งเทียน บางอ้อ  
กรรมการตรวจสอบ
3. นายนรเศรษฐ ไม้เกตุ
กรรมการตรวจสอบ
โดยกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท ได้แก่ นางกิ่งเทียน บางอ้อ

3. คณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วย

ชื่อ

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ชื่อ

ตำ�แหน่ง
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการอำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการ
กรรมการอำ�นวยการฝ่ายการตลาด
ผู้จัดการโรงงาน
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการโรงงาน
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมคุณภาพ
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

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

4. ผู้บริหาร

ประกอบด้วย

นายเอกมินทร์ งานทวี
นายสุวัฒน์ จิตตมัย
นายสรรัฐ งานทวี
ดร.แดน ทองอินทร์
นายสุชาติ แก้วไพฑูรย์
นางสาวจงกล  พิสุทธิ์พิเชฎฐ์
นายพัฒนา สุขเกษม
นายสุชาติ เตชะเทียมจันทร์
นายเมธี ภักดีโต
นางสาวบงกช งานทวี
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5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(1) ค่าตอบแทนกรรมการ
			ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท

เสนอ ประกอบด้วย เบี้ยประชุมและบำ�เหน็จกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ
 เบี้ยประชุม : 15,000 บาท/คน/ครั้ง
				
 บำ�เหน็จกรรมการทุกคนรวมกันไม่เกิน 5,000,000 บาท
				
 สิทธิประโยชน์อื่นๆ : ไม่มี
				
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
 เบี้ยประชุม : 20,000 บาท/คน/ครั้ง
				
ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละรายในปีที่ผ่านมามีดังนี้ :รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1. นายสุริย์ บัวคอม

ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

ค่าเบี้ย ค่าบำ�เหน็จ ค่าตอบแทน
ประชุม กรรมการ รวม(บาท)
225,000 600,000 825,000
105,000
105,000
105,000
105,000
225,000 600,000 825,000
225,000 500,000 725,000
105,000
105,000
90,000 150,000 240,000
105,000 250,000 355,000
105,000
105,000
90,000 150,000 240,000
105,000 150,000 255,000
1,485,000 2,400,000 3,885,000

(2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร
			ประกอบด้วย

ผู้บริหารจำ�นวน 9 ราย
5.2 ค่าตอบแทนอื่น
		-ไม่มี-  

ประเภทค่าตอบแทน
เงินเดือน โบนัส เงินสบทบเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท)
27.88
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การกำ�กับดูแลกิจการ
1. นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี จึงมีนโยบายในการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยครอบคลุมถึงหลักสำ�คัญ 5 หมวด ได้แก่
หมวดที่ 1   สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที่ 3   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้จัดทำ�นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและดำ�เนินการติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้ง
ทบทวนและปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำ�เสมอ
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิในฐานะเจ้าของบริษทั มีสทิ ธิก�ำ หนดทิศทางการดำ�เนินการของบริษทั ผ่านคณะกรรมการบริษทั ทีผ่ ถู้ อื หุน้
เลือกเข้ามาทำ�หน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญต่อบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯให้ความสำ�คัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายโดยสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับมีดังนี้
 สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น
บริษัทฯแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำ�กัด ทำ�หน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการดำ�เนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์
 สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำ�ไรของกิจการ
บริษัทฯมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิจากการดำ�เนินงานตามงบการเงินหลัง
หักเงินสำ�รองต่างๆตามที่กำ�หนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน
และแผนการลงทุนและความจำ�เป็นอื่นๆในอนาคต
 สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ
บริษัทฯมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูล โดยการเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์และนำ�ข้อมูลที่สำ�คัญแสดงไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัท
 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
บริษทั ฯคำ�นึงถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ เข้าร่วมประชุมเพือ่ ใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่
แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำ�หนด
หรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น ซึ่งในการกำ�หนด
วัน เวลา และสถานที่ประชุม บริษัทฯคำ�นึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิต่างๆใน
การเข้าร่วมประชุม ทั้งก่อนวันประชุม วันประชุมผู้ถือหุ้น และภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
 สิทธิในการเสนอวาระการประชุม
บริษทั ฯมีนโยบายให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ในการเสนอวาระการประชุมของผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระใน
การประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำ�หนด
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นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯยังมีนโยบายที่จะส่งเสริมและอำ�นวยความสะดวกในการใช้สิทธิของ
ผู้ถือหุ้น เช่น
1. บริษัทฯ จะจัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูล ขั้นตอน ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลประกอบการพิจารณา
อย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยมีการเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซด์ของบริษทั เป็นการล่วงหน้า
ประมาณ 1 เดือน และจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษา
ข้อมูล โดยหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่นๆที่ไม่ได้กำ�หนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทฯ กำ�หนด วัน เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำ�นึงถึงความสะดวกของผู้ถือ
หุน้ ทีจ่ ะเข้าร่วมประชุม โดยจัดเตรียมสถานที่ ทีม่ ขี นาดเพียงพอ และเดินทางไปได้สะดวกรวมทัง้ ได้อ�ำ นวยความสะดวกให้กบั
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับ และให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ
3. บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทุกคนเข้าร่วมประชุมตลอดระยะเวลาการประชุม มีสทิ ธิซกั ถามข้อสงสัย เสนอความคิดเห็น
ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอ และออกเสียงลงมติในวาระการประชุม
4. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสำ�หรับแต่ละระเบียบวาระที่เสนอ การลงมติเลือกใช้วิธีการและอุปกรณ์ออก
เสียงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลการลงมติได้รวดเร็ว และผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิทราบผลการลงมติ
อย่างทันท่วงที
5. ประธานกรรมการ กรรมการ ผูบ้ ริหาร เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ หากไม่ตดิ ภารกิจสำ�คัญ เพือ่ ตอบข้อซักถาม
และรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น
6. บริษทั ฯเผยแพร่มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมผลการลงคะแนนเสียงให้สาธารณชนทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
7. บริษัทฯบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำ�คัญถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบ และ
จัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้
บนเว็บไซต์ของบริษัท
ในปี 2561 บริษัทฯได้ปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในหมวดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกประการ
2. การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้กำ�หนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และ
หากมีความจำ�เป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพเิ ศษ ซึง่ เป็นเรือ่ งทีจ่ ะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯจะเรียกประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
บริษัทฯมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมี
การชีแ้ จงรายละเอียด ขัน้ ตอนการลงทะเบียน และเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนสำ�หรับผูถ้ อื หุน้ แต่ละประเภท รวมถึงกำ�หนด
แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ทั้ง 3 ประเภท คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. พร้อมจัดให้มีช่องทางการดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุมฯผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั ฯ เพือ่ เป็นการอำ�นวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมอย่างเต็มที่
บริษัทฯได้จัดให้มีคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับ
คะแนนเสียง
2.1 การดำ�เนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1) บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติ
เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำ�หนด
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2) บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคำ�ถามทีเ่ กีย่ วข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำ�ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
3) บริษทั ฯได้เผยแพร่มติคณะกรรมการเกีย่ วกับกำ�หนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ วันกำ�หนดสิทธิ (Record Date)
ในการเข้าประชุมและรับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และการจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทันที
ในวันที่มีการประชุมคณะกรรมการ
4) หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอย่างเพียงพอและครบถ้วน มีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระ
การประชุม โดยระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรือ่ งเสนอเพือ่ ทราบ หรือเพือ่ พิจารณา มีเอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ ข้อเท็จจริง
และเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ ข้อบังคับบริษทั เกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ แผนทีแ่ สดงสถานทีป่ ระชุม รายละเอียด
ของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำ�มาแสดงในวันประชุม และวิธีการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชน์และอำ�นวย
ความสะดวกในการสือ่ สารสำ�หรับผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ บริษทั ได้จดั ทำ�เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมเป็นภาษาอังกฤษเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัท
5) บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็น
ผูจ้ ดั ส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผถู้ อื หุน้ และได้เผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวซึง่ เป็นข้อมูลเดียวกับทีบ่ ริษทั จัดส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และใช้ใน
การประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ  ประมาณ 30 วันก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้มเี วลาศึกษาข้อมูล
ประกอบการประชุมล่วงหน้า  รวมทั้งได้มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
2.2 การดำ�เนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
1) บริษัทฯกำ�หนด วัน เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำ�นึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่
จะเข้าร่วมประชุม โดยจัดเตรียมสถานที่ ทีม่ ขี นาดเพียงพอ และเดินทางไปได้สะดวกรวมทัง้ ได้อ�ำ นวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ อื
หุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับ และให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ
2) บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม และอำ�นวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิใน
การเข้าร่วมประชุมอย่างเต็มที่
3) บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงด้วยการมอบ
ฉันทะให้บคุ คลอืน่ หรือกรรมการอิสระ เพือ่ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถเลือกใช้หนังสือมอบ
ฉันทะทั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข.และ แบบ ค.ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถดาวน์โหลดผ่าน
ทางเว็บไซด์ของบริษัท
4) บริษทั ใช้ระบบบาร์โค้ดทีแ่ สดงรายละเอียดของผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายที่ได้จดั พิมพ์ไว้บนแบบฟอร์มลงทะเบียน
เพื่ออำ�นวยความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ�ในการลงทะเบียน การนับคะแนนและแสดงผล
5) ประธานกรรมการ กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ตอบคำ�ถามในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
6) เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯได้จัดให้มีคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
ในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง คือผู้สอบบัญชี
7) บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังการประชุมเริ่มแล้ว มีสิทธิออกเสียง หรือลงคะแนน
ในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้ลงมติ
8) ก่อนเข้าสูว่ าระการประชุม บริษทั ฯจะชีแ้ จงกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีใ่ ช้ในการประชุม รวมทัง้ ขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติ
9) บริษัทได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันใน
การแสดงความคิดเห็นและตั้งคำ�ถามในที่ประชุม ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ
10) บริษัทฯจะไม่เพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
สำ�คัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน
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11) บริษัทมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำ�หรับทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้กรณีที่มีข้อโต้แย้ง
ในภายหลัง และในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือก
กรรมการเป็นรายบุคคล
2.3 การดำ�เนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
1) บริษัทฯเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภายใน 9.00 น. ของวันรุ่งขึ้นภายหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
2) บริษทั ฯบันทึกรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี าระสำ�คัญถูกต้อง ครบถ้วน เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบ
ได้ โดยได้บันทึกรายชื่อและตำ�แหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน ความเห็นของผู้ถือหุ้น
คำ�ชีแ้ จงของกรรมการและผูบ้ ริหาร รวมทัง้ มติทปี่ ระชุมไว้อย่างชัดเจน ซึง่ แยกเป็นคะแนนทีเ่ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่รายงาน
ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2561
บริษทั ฯเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยเสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 และส่งคำ�ถามเกีย่ วกับบริษทั ล่วงหน้าก่อนการประชุม เมือ่ พ้นกำ�หนด
ระยะเวลาดังกล่าวพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและส่งคำ�ถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 บริษทั ฯได้เผยแพร่มติกรรมการบริษทั ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พร้อมกำ�หนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2561 ในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. กำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 (Record Date)
บริษัทฯได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2561 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษบนเวบไซต์ของบริษัทฯที่ www.thaiwireproducts.com และมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2561 ในวันที่ 24 เมษายน 2561 มีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะมาประชุมทัง้ สิน้ 56 ราย
รวมเป็นจำ�นวนหุ้นทั้งสิ้น 139,341,570 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.61 โดยมีประธานกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี
ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำ�ถามในที่ประชุม
ภายหลังการประชุมเสร็จสิน้ บริษทั ฯได้เผยแพร่มติทปี่ ระชุมและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในวันทีป่ ระชุม และ
ได้นำ�ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2561 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่รายงาน
การประชุมดังกล่าวบนเวบไซต์ของบริษัทฯที่ www.thaiwireproducts.com ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561  
จากการดำ�เนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2561 ดังกล่าว บริษัทฯได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น(AGM Assessment) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนร้อยละ 92.42
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษทั ฯมีนโยบายในการสร้างความเท่าเทียมกันและเป็นธรรมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็นผูถ้ อื
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย
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		 คณะกรรมการบริษทั ฯมีนโยบายในการกำ�กับดูแลให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั การปฏิบตั แิ ละปกป้องสิทธิขนั้ พืน้ ฐานอย่างเท่า
เทียมกัน ดังนัน้ ในการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ จึงมีกระบวนการในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ลี กั ษณะทีส่ นับสนุนให้มกี ารปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื
หุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการล่วงหน้า 
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออก
เสียงลงมติแทน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้ง
เผยแพร่รายละเอียดของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซด์ของบริษัทล่วงหน้าประมาณ 30 วัน ก่อนวันประชุม
		 บริษทั ฯได้ก�ำ หนดมาตรการป้องกันกรณีทกี่ รรมการและผูบ้ ริหารใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ หาประโยชน์แก่ตนเองหรือ
ผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น โดยการจำ�กัดจำ�นวนบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูล และนำ�ระบบการเข้า
รหัสมาใช้ และยังได้ก�ำ หนดไว้ในจริยธรรมทางธุรกิจ ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานใช้ขอ้ มูลทีม่ ไิ ด้เปิดเผยให้ทราบ
โดยทั่วไปซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้น และต้องละเว้นการทำ�ธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาที่จะมีการประกาศ
ข้อมูลที่สำ�คัญ รวมถึงไม่ให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
		 บริษัทฯกำ�หนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะ
กรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษทั ทีอ่ าจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินเพือ่ ประโยขน์ของบริษทั
โดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำ�กับบริษัทไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำ�ธุรกรรมดังกล่าว
		 สำ�หรับการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการ และผู้บริหาร บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำ�หนดไว้ในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และได้บรรจุวาระเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารไว้ในการประชุมคณะ
กรรมการบริษทั รวมทัง้ มีการเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ไว้ในรายงานประจำ�ปีและแบบแสดงข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
		 บริษทั มีโครงสร้างการถือหุน้ แบบไม่ซบั ซ้อน และรายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมดเป็นการทำ�รายการตามปกติธรุ กิจ
		 บริษทั ยึดถือปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำ�นักงาน ก.ล.ต. เช่น หลักเกณฑ์การทำ�
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หลักเกณฑ์การได้มาจำ�หน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ เป็นต้น โดยถือเสมือนหนึง่ เป็นรายการทีก่ ระทำ�กับบุคคล
ภายนอก และคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯโดยผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ และมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในรายงานประจำ�ปี และแบบแสดงข้อมูลประจำ�ปี(แบบ 56-1)
ในปี 2561 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการไม่เคารพในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้มีการปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่พบการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แต่อย่างใด
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯยึดมัน่ ในการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม เคารพสิทธิและปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่าง
เป็นธรรม รับฟังความคิดเห็น สร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ โดยมี
คณะกรรมการบริษทั ฯเป็นผูก้ �ำ กับดูแลให้มกี ารดำ�เนินการตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด และตามที่ได้ก�ำ หนดไว้เป็นแนวทางในคูม่ อื
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษทั ฯได้ก�ำ หนดนโยบายการปฎิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียเป็นลายลักษณ์อกั ษรขึน้ ในปี 2556 เพือ่ ให้พนักงาน
มีแนวทางที่ชัดเจนและได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวในเวบไซด์ของบริษัท
ทั้งนี้ แนวทางการปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สรุปได้ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯให้ความสำ�คัญกับผูถ้ อื หุน้ ในฐานะเจ้าของบริษทั ฯ จึงมีนโยบายให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานมีหน้าที่
ดำ�เนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อความยั่งยืนของกิจการ

18 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั ฯมุง่ มัน่ ดำ�เนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส รอบคอบ เพือ่ สร้างความเจริญเติบโต และให้ผถู้ อื หุน้
ได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำ�คัญกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยมี
มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมการและผู้บริหาร
2. ลูกค้า
บริษทั มีนโยบายในการดูแลลูกค้าด้วยการส่งมอบสินค้าทีต่ อบสนองความต้องการของลูกค้าทัง้ ในด้านคุณภาพและราคา 
โดยสินค้าจะต้องได้มาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยในการนำ�สินค้าไปใช้งาน บริษัทฯจัดให้มี
หน่วยงานรับผิดชอบการบริการลูกค้าหลังการขายรวมถึงรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเมื่อเกิดปัญหา  ทั้งนี้ เพื่อนำ�ข้อเสนอไป
ปรับปรุงให้ดีขึ้นและหากเกิดความเสียหายจากการใช้สินค้า บริษัทฯจะทำ�การชดเชยให้แก่ลูกค้าโดยทันที
บริษทั ฯจัดให้มกี ารสำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้าปีละ 2 ครัง้ โดยผลสำ�รวจในปี 2561 ระดับความพึงพอใจในภาพรวม
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
3. คู่ค้า
บริษัทฯมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้า  ยึดถือการปฏิบัติตามกรอบการแข่งขัน
ทางการค้าที่เหมาะสม สุจริต โปร่งใส มีการแข่งขันและเสนอราคาอย่างเป็นธรรม และเสมอภาค เพื่อสร้างความเชื่อถือ
ซึ่งกันและกัน
บริษทั ฯปฎิบตั ติ ามเงือ่ นไขทางการค้าและสัญญาทีก่ �ำ หนดและคำ�มัน่ ที่ให้ไว้กบั คูค่ า้ อย่างเคร่งครัด มีการพิจารณาราคา
ซื้อที่เหมาะสม ยุติธรรม โดยคำ�นึงถึงความสมเหตุสมผลทั้งด้านราคา คุณภาพและบริการ ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผล
ประโยชน์ใดๆจากคู่ค้า  ในการคัดเลือกคู่ค้า  บริษัทฯให้การสนับสนุนคู่ค้าที่ทำ�ธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม และหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้ากับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  และไม่ทำ�
ธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้านกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้กำ�หนดนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าพร้อมแนวทางปฏิบัติใน
การจัดหาและคัดเลือกคู่ค้าไว้อย่างชัดเจนในคู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
4. เจ้าหนี้
บริษทั ฯยึดมัน่ ในการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข ข้อกำ�หนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ดำ�เนินการให้มกี ารชำ�ระ
คืนเงินกูแ้ ละดอกเบีย้ ให้กบั เจ้าหนีท้ กุ ประเภท ครบถ้วนตามกำ�หนดเวลา และมีการรายงานข้อมูลทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วนแก่เจ้าหนี้
บริษัทฯบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯและรักษาความเชื่อ
มั่นต่อเจ้าหนี้
5. คู่แข่ง
บริษัทฯมีนโยบายดำ�เนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล ไม่กล่าวหาหรือทำ�ลายบริษัท
คู่แข่งด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการฉ้อฉล รวมถึงไม่
กระทำ�การใดๆที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง
6. พนักงาน
บริษัทฯมุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ไม่มีการใช้แรงงานผิดกฎหมาย มีการพัฒนาศักยภาพในการ
ทำ�งานอย่างต่อเนือ่ งด้วยการจัดให้มกี ารฝึกอบรมทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั จัดโครงสร้างตำ�แหน่งงานให้มโี อกาสก้าวหน้า
ในตำ�แหน่งงานทีช่ ดั เจนเพือ่ ให้พนักงานมีโอกาสเติบโตตามความสามารถ มีคณุ ภาพชีวติ ทีด่ แี ละมีความปลอดภัยในการทำ�งาน
รวมถึงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
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บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม โดยยึดหลักความเป็นธรรม มีการกำ�หนด
โครงสร้างค่าจ้างของแต่ละระดับตำ�แหน่งงานอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อ
บริษทั ฯกำ�หนดงบประมาณทีจ่ า่ ยค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงานทีส่ อดคล้องกับผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯทัง้ ใน
ระยะสั้นและระยะยาว ในระยะสั้นสอดคล้องกับผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯแต่ละปีและใกล้เคียงกับบริษัทฯในอุตสาหกรรม
เดียวกัน โดยมีการสำ�รวจการจ่ายค่าจ้างรวมทั้งนำ�ดัชนีราคาผู้บริโภคมาพิจารณา ในระยะยาวมีการวัดผลการปฎิบัติงานและ
ศักยภาพของพนักงานอย่างยุติธรรม ไม่เลือกปฎิบัติ โดยบริษัทจะจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานตามความรู้ความสามารถ
รวมทัง้ จัดให้มกี ารเติบโตตามสายอาชีพ และให้สทิ ธิดา้ นต่างๆ เกีย่ วกับการจ้างงาน เช่น การอนุญาตให้ลางาน การมีชอ่ งทาง
สื่อสารระหว่างพนักงานและผู้บริหาร เพื่อรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
ในด้านสวัสดิการ บริษทั ฯให้ความสำ�คัญกับคุณภาพชีวติ ของพนักงาน จึงจัดให้มสี วัสดิการอย่างเหมาะสม โดยมีการทบทวน
การจัดสวัสดิการต่างๆอย่างสม่ำ�เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง ที่พัก เครื่องแบบ ค่ารักษาพยาบาลสำ�หรับพนักงานและครอบครัว การตรวจสุขภาพประจำ�ปี และการประกัน
อุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังให้ความสำ�คัญกับการดูแลความปลอดภัยของพนักงาน โดยจัดให้มีการซ้อมหนีไฟ และระบบป้องกัน
อัคคีภัย เป็นต้น
บริษทั ฯมีนโยบายในการดูแลพนักงานในระยะยาวอย่างต่อเนือ่ ง โดยได้จดั ให้มเี งินกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพซึง่ ได้จดทะเบียน
กับกระทรวงการคลังและจัดการโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต
ในด้านความปลอดภัยในชีวิต สุขอนามัยและการรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯกำ�หนดนโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย และแนวปฏิบัติเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ปลูกฝังให้พนักงานเห็นความสำ�คัญของการ
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมผ่านการให้ความรู้และการฝึกอบรมในเรื่องสิ่งแวดล้อมในหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรการตรวจ
ติดตามภายในด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 เป็นต้น
7. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯมีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจโดยคำ�นึงถึง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและ
ข้อบังคับของชุมชนอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมให้คนในองค์กรตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
รักษาสภาพแวดล้อม หลีกเลี่ยงการกระทำ�ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
ในการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทได้นำ�มาตรฐานระบบคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตรฐาน
ระบบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย OHSAS 18001 และมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 มาใช้ในโรงงาน
มีการศึกษาวิธกี ารในการประหยัดพลังงานเพือ่ ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตซึง่ เป็นสาเหตุหนึง่ ของการเกิด
ภาวะโลกร้อน รวมถึงลงทุนในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติ เช่น ติดตั้งกังหันลมในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
และติดตั้งแผงโซล่าเซลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงาน เป็นต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบโรงงานและปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณชุมชน จัดสร้างสถานที่ออกกำ�ลังกายสำ�หรับประชาชน พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างเคร่งครัด
8. ภาครัฐ
บริษัทฯมีนโยบายในการดำ�เนินธุรกิจภายใต้ข้อกำ�หนดของกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ อย่างเคร่งครัดและถูก
ต้อง ไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ เช่น มีการใช้ Software ทีถ่ กู ลิขสิทธิ์ รวมถึงให้ความช่วยเหลือในโครงการ
ต่างๆ ของภาครัฐอย่างสม่ำ�เสมอ
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9. นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต การคอร์รัปชั่น
บริษทั ฯมีนโยบายต่อต้านการทุจริต เนือ่ งจากเห็นว่าการทุจริตเป็นปัจจัยหนึง่ ทีบ่ นั่ ทอนความพยายามในการพัฒนาคุณภาพ
เป็นภัยต่อการดำ�เนินกิจการให้ยงั่ ยืนและเป็นภัยต่อสังคมของประเทศ ทำ�ให้ขดี ความสามารถในการแข่งขันของบริษทั ฯลดลง
การดำ�เนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท เริ่มต้นด้วยการที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯไม่สนับสนุน
ให้มีการรับหรือจ่ายสินบนในกรณีใดๆ ทั้งสิ้นโดยกำ�หนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
มีการกำ�หนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทีค่ รอบคลุมการคอร์รปั ชัน่ ในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้ มาตรการปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน
จัดโครงสร้างการบริหารงานให้มกี ารถ่วงดุลอำ�นาจกันอย่างเหมาะสม จัดให้มกี ารฝึกอบรมแก่พนักงานเพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานกำ�กับ
ดูแล ส่วนในระดับพนักงาน บริษัทฯได้กำ�หนดลักษณะความผิดของการทุจริตต่อหน้าที่และทุจริตต่อบริษัทเป็นความผิดขั้น
ร้ายแรงสูงสุดไว้ในข้อบังคับพนักงาน ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆมั่นใจได้ว่าบริษัทฯจะไม่ถูกบ่อนทำ�ลาย
จากพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชั่น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ยังได้พัฒนากลไกในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการกำ�กับดูแลกิจการ โดยเปิด
โอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียสามารถติดต่อสือ่ สารและแจ้งความห่วงใยของตนในเรือ่ งเกีย่ วกับการกระทำ�ทีอ่ าจเข้าข่ายขัดต่อหลัก
จริยธรรมที่ตนได้พบเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯได้โดยเสรี
ในปี 2561 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ไม่ได้รบั เรือ่ งร้องเรียนการกระทำ�ทุจริต หรือการกระทำ�ผิดจริยธรรม และไม่เคยมีประวัตกิ าร
ฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผูบ้ ริโภค การแข่งขันทางการค้า และไม่เคยมีการรายงานหรือการร้องเรียนเกีย่ วกับ
การติดสินบนและการคอร์รัปชั่น แต่อย่างใด
(ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบติต่อผู้มีส่วนได้เสียได้ในห้วข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”)
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญของบริษัท รวมถึงข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปที่สำ�คัญเกี่ยวกับธุรกิจ
และผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และโปร่งใส เป็นไปตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.)
คณะกรรมการกำ�หนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลโดยได้กำ�หนดบุคคลที่มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญ กำ�หนดแนวปฏิบัติ
ในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆต่อสาธารณะและกำ�หนดช่วงเวลาที่ต้องใช้ความระมัดระวังก่อนกำ�หนดเวลาที่จะเปิดเผยข้อมูล
สู่สาธารณะ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำ�ปี
ซึง่ ข้อมูลทีแ่ สดงในรายงานทางการเงินต้องมีความถูกต้องในสาระสำ�คัญและเป็นไปตามหลักมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป
ในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม่�ำ เสมอ ใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวัง และประมาณ
การที่เหมาะสม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้ดแู ลให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผลเพือ่ ให้มนั่ ใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูล
ทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำ�รงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
การทุจริตหรือการดำ�เนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำ�คัญ
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คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ในการนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และความเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งนีข้ องคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำ�ปี
ทั้งนี้ ข้อมูลที่ควรเปิดเผย ประกอบด้วย
1. แบบรายงานต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
2. กำ�หนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. กำ�หนดให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขาย/ถือครองหุ้นสามัญของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ
ทุกครั้งที่มีการประชุม และเปิดเผยจำ�นวนหุ้นที่ถือโดยกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ ณ ต้นปี สิ้นปีและการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีในรายงานประจำ�ปี
4. โครงสร้างกรรมการ
5. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
6. จำ�นวนครั้งของการประชุมและจำ�นวนครั้งที่คณะกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
7. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
8. การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ
9. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
10. ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น
11. หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
12. นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
13. รายงานงบการเงินทีผ่ า่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั แล้ว
ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯจัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. รายงานประจำ�ปี(Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี(แบบ 56-1)
3. เว็บไซด์ของบริษัทฯ
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทฯจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯให้แก่นักลงทุนด้วยการจัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการ
(Plant/Company Visit) เป็นประจำ�ทุกปี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเฉพาะเนื่องจาก
กิจกรรมในเรือ่ งดังกล่าวยังไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้ฝา่ ยบัญชีและการเงินทำ�หน้าที่ให้ขอ้ มูลแก่ผลู้ งทุน ผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้
นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่โทร 0-2992-6867
การดำ�เนินงานทีผ่ า่ นมา  บริษทั ฯได้ปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ คี รบถ้วน ไม่เคยมีประวัตกิ ารถูกสัง่ ให้แก้ไข
งบการเงินโดยสำ�นักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้ ได้เปิดเผยงบการเงินประจำ�ปี และรายไตรมาสต่อผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนภายในกำ�หนดเวลา
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยบุคคลทัง้ ชายและหญิงทีม่ ปี ระสบการณ์ในสาขาต่างๆ ทีส่ ามารถเอือ้ ประโยชน์ให้
แก่บริษทั คณะกรรมการเป็นผูม้ บี ทบาทสำ�คัญในการกำ�กับดูแลแนวทางดำ�เนินงานของบริษทั แต่งตัง้ ฝ่ายบริหารเพือ่ รับผิดชอบ
ในการดำ�เนินธุรกิจ แต่งตัง้ กรรมการเฉพาะเรือ่ งเพือ่ รับผิดชอบเฉพาะเรือ่ งที่ได้รบั มอบหมาย และแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั
1. โครงสร้างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คนในจำ�นวนนี้ต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อย
กว่า 3 คน และต้องไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสามของจำ�นวนกรรมการทีม่ อี ยู่ กรรมการแต่ละคนต้องมาจากผูท้ รงคุณวุฒหิ ลากหลาย
สาขาอาชีพที่จำ�เป็นในการบริหารกิจการของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีทั้งชายและหญิงที่มีประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ ได้แก่
วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี กฎหมายและการตลาด จำ�นวน 11 ท่าน ประกอบด้วย
 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน(เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจำ�นวน 4 ท่าน ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ)
 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้
ชื่อ
ตำ�แหน่ง
1. นายสุริย์  บัวคอม
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายสุวัฒน์  จิตตมัย
กรรมการ
3. นายฉัตรชัย  ศิริวัฒนา
กรรมการ
4. นางกิ่งเทียน  บางอ้อ *
กรรมการอิสระ
5. นายนรเศรษฐ ไม้เกตุ **
กรรมการอิสระ
6. นายเอกมินทร์ งานทวี
กรรมการ
7. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
กรรมการ
8. นายพันธุม  พันธุมจินดา
กรรมการอิสระ
9. นายสรรัฐ  งานทวี
กรรมการ
10. นายธงชัย  ณ นคร ***
กรรมการ
11. พลตำ�รวจโทสุรวุฒิ  กรัดศิริ ****
กรรมการ
หมายเหตุ:
1. * ลาออกจากกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2561
2. ** ลาออกจากกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
3. *** ลาออกจากกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
4. *** ลาออกจากกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
ทั้งนี้ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผูจ้ ดั การ เพือ่ เป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแล
และการบริหารงานประจำ�
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2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการกำ�กับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท
โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ :1. มีส่วนร่วมในการกำ�หนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และจัดให้มีการทบทวนความเหมาะสม
เป็นประจำ�ทุกปี รวมถึงติดตามดูแลให้มีการนำ�ไปปฎิบัติ
2. กำ�กับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำ�เนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และมีการติดตามการดำ�เนินการในเรื่องดังกล่าว
อย่างสม่ำ�เสมอในการประชุมคณะกรรมการ รวมถึงดูแลให้การดำ�เนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
4. จัดทำ�จรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าใจถึงมาตรฐาน
ด้านจริยธรรมที่บริษัทฯใช้ในการดำ�เนินธุรกิจ พร้อมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว
5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม ก่อนนำ�เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
6. อนุมัติงบการเงินและดูแลให้มีการจัดทำ�งบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
7. กำ�หนดนโยบายและแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และดูแลการปฎิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารเพื่อให้
เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
8. ดูแลให้การทำ�รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องเป็นไปเพือ่ ผลประโยชน์ของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดย
รวม โดยกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียมิได้มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจ รวมทัง้ ดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดเกีย่ วกับขัน้ ตอนการ
ดำ�เนินการและการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
อำ�นาจอนุมัติของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีอำ�นาจอนุมัติเรื่องต่างๆของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำ�หนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของ
บริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำ�เนินงาน และแผนการดำ�เนินธุรกิจ ติดตาม
และประเมินผลการดำ�เนินงาน ดูแลรายจ่ายลงทุนขนาดใหญ่ การทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงอนุมัติงบการเงินและ
การเปิดบัญชีธนาคาร
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ :1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำ�ของคณะกรรมการในการกำ�กับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการ และคณะ
อนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำ�หนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. สนับสนุนการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. กำ�กับดูแลให้บริษัทมีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม
7. เป็นผูล้ งคะแนนเสียงชีข้ าดในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ:กรรมการผู้จัดการมีขอบเขต อำ�นาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. มีหน้าทีค่ วบคุมการบริหารงานของบริษทั ฯให้เป็นไปตามนโยบายทีบ่ ริษทั กำ�หนดไว้ และรายงานผลการดำ�เนินงาน
ต่อคณะกรรมการ
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2. ประเมินการดำ�เนินงานของกิจการอย่างสม่ำ�เสมอเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆทั้งปัจจัยภายนอกและ
ปัจจัยภายใน
3. วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
วาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั ฯได้ก�ำ หนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ.2535 คือ
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจำ�ปี ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตำ�แหน่งนานทีส่ ดุ เป็น
ผู้ออกจากตำ�แหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ก็ได้
4. การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการกำ�หนดนโยบายในการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการทีบ่ ริษทั อืน่ ของกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูงของ
บริษัท โดยกำ�หนดให้ก่อนที่จะไปดำ�รงตำ�แหน่งในบริษทั อื่น จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ทัง้ นี้ ต้อง
ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ดำ�เนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกับบริษัทฯหรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
5. เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผูม้ คี ณ
ุ วุฒแิ ละประสบการณ์ทเี่ หมาะสมแต่งตัง้ เป็นเลขานุการบริษทั ฯเพือ่ ทำ�หน้าที่ให้
คำ�แนะนำ�ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆทีค่ ณะกรรมการต้องทราบและปฏิบตั หิ น้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
ในกรณีที่เลขานุการบริษัทฯพ้นจากตำ�แหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการ
คนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทฯคนเดิมพ้นจากตำ�แหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการ
มีอำ�นาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว
6. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการกำ�หนดให้มกี ารประชุมเป็นปกติทกุ 3 เดือน ได้แก่เดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน
และอาจมีการประชุมพิเศษตามความจำ�เป็น
ในการประชุมแต่ละครัง้ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจำ�นวนกรรมการ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีวาระที่ต้องลงมติ บริษัทฯกำ�หนดให้มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด
ในการประชุมแต่ละครั้งฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่
เกีย่ วข้องไว้ลว่ งหน้าก่อนการประชุมประมาณ 7 วัน เพือ่ ให้คณะกรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม
ซึ่งวาระการประชุมนี้จะรวมถึงวาระการติดตามผลการดำ�เนินงานด้วย
บริษัทได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะ
กรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง
7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
บริษทั ฯจัดให้คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ประเมินผลการปฎิบตั งิ านด้วยตนเอง เพือ่ ให้คณะกรรมการ
ร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข
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ในส่วนของกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินตนเอง บริษัทฯกำ�หนดให้คณะกรรมการทำ�การประเมินตนเอง
เพื่อทบทวนผลการปฎิบัติหน้าที่ เป็นประจำ�ทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยนำ�แนวทางการประเมินตนเองที่จัดทำ�โดยคณะกรรมการ
ฝ่ายธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะ
กรรมการ ซึ่งหลักเกณฑ์การประเมินตนเองแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ
รายคณะ 2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และ 3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ
รายบุคคล โดยมีหัวข้อการประเมิน สรุปได้ดังนี้
1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำ�หน้าทีข่ องกรรมการ
ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
3. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะ
กรรมการ การประชุมคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในปี 2561 ผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และคณะกรรมการรายบุคคล
ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีก่อน
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯยังได้จดั ให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การในฐานะผูบ้ ริหารสูงสุด
โดยใช้แบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ประกอบด้วย 10 หัวข้อ ได้แก่ ความเป็นผูน้ �ำ การกำ�หนดกลยุทธ์
การปฎิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฎิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก
การบริหารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร การสืบทอดตำ�แหน่ง ความรูด้ า้ นผลิตภัณฑ์และบริการ และคุณลักษณะเฉพาะตัว
โดยผลการประเมินสำ�หรับปี 2561 อยู่ในระดับดี
8. ค่าตอบแทน
8.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำ�หนดค่าตอบแทนให้ผ่านการ
พิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสบการณ์
ภาระหน้าที่ ขอบเขตของหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะการเงินและผลประกอบการของ
บริษัท ประกอบการพิจารณา ก่อนที่จะนำ�เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
8.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษัทฯมีนโยบายในการกำ�หนดค่าตอบแทนผู้บริหารโดยเชื่อมโยงกับสภาวะทางธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติ
งานของผู้บริหารแต่ละคน
9. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
9.1 บริษทั ฯส่งเสริมให้กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และผูบ้ ริหาร ได้เข้ารับการอบรมหรือสัมมนาในเรือ่ งต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องอย่างสม่�ำ เสมอ เพือ่ ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่ายของบริษทั ฯมีความรูค้ วามเข้าใจในบทบาทหน้าทีแ่ ละมีการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
9.2 บริษทั ฯจัดให้มเี อกสารและข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าที่ กรณีมกี รรมการหรือผูบ้ ริหารใหม่ รวมถึง
การจัดแนะนำ�ลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
9.3 บริษัทฯจัดให้มีแผนการสืบทอดตำ�แหน่งโดยทำ�การคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำ�แหน่งผู้บริหารและ
พัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตำ�แหน่งได้ในอนาคต
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10. การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์และการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการมีนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์และดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำ�ข้อมูล
ภายในของบริษัทมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมของรายการและการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนทำ�รายการกับบุคคลภายนอก รวมทั้งให้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/
ความจำ�เป็น ไว้ในรายงานประจำ�ปีและแบบ 56-1
 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน : ในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหาร  บริษัทฯกำ�หนด
ให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือหลักทรัพย์กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการได้มาหรือ
จำ�หน่ายหลักทรัพย์ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
และมีนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
ทราบทุกปี ห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกจากนี้ยัง
ห้ามไม่ให้ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยกำ�หนดไว้ในจรรยาบรรณ
และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท มีการกำ�หนดมาตรการลงโทษไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหากมีการฝ่าฝืน เนื่องจากบริษัทฯ
เห็นว่าการไม่น�ำ ข้อมูลไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตนเป็นจรรยาบรรณทีค่ วรยึดถือและปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาทีด่ �ำ รง
ตำ�แหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ
11. ระบบการควบคุมภายใน
(สามารถดูรายละเอียดในเรื่อง “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”)
12. การบริหารความเสี่ยง
(สามารถดูรายละเอียดในเรื่อง “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”)
13. จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทฯรับผิดชอบในการจัดให้การดำ�เนินงานของบริษัทฯเป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและ
จริยธรรมที่ดี จึงให้มีการจัดทำ�แนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศ
ให้พนักงานทุกคนทราบ
คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดระเบียบข้อบังคับให้พนักงานทุกระดับปฏิบตั งิ านหน้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์ สุจริตและเทีย่ ง
ธรรม ทัง้ ต่อบริษทั และสังคม โดยมีการติดตามการปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวอย่างสม่�ำ เสมอ รวมถึงกำ�หนดบทลงโทษทาง
วินัยไว้ด้วย

2. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการได้แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทคือ คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรูด้ า้ นบัญชี/การเงินคณะ
กรรมการตรวจสอบต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ กีย่ วกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำ�เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระ
การดำ�รงตำ�แหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี พร้อมกับการครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท เมื่อครบ
กำ�หนดออกตามวาระอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งต่อไปได้
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน(internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน(internal audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน(ถ้ามี) ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ หรือเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำ�หน้าที่เป็น
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้า
ร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ของบริษัท
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
(3) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร(charter)
(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีภ่ ายในขอบเขต อำ�นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบโดยมีการประชุม
ทั้งสิ้น 6 ครั้ง
ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา  แต่มีกระบวนการพิจารณาอย่าง
รอบคอบ ระมัดระวังและโปร่งใส โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกันและ
ผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณา
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3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
1. กรรมการอิสระ
บริษทั ฯกำ�หนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบโดยการสรรหาจากผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ
และมีประสบการณ์ และเป็นบุคคลทีม่ คี วามเป็นอิสระทัง้ ทางตรงและทางอ้อมทัง้ ในด้านการเงินและการบริหารโดยมีคณ
ุ สมบัติ
ดังต่อไปนี้:คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ�
หรือเป็นผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา 
คูส่ มรส พีน่ อ้ งและบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี �ำ นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอ
ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจ
เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของ
ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั
ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนสำ�นักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทาง
การเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือไม่เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั
ในห้างหุ้นส่วน หรือกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ� หรือถือหุ้นเกิน 1%
ของจำ�นวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย
กับกิจการของบริษัท
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัท
2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
การเลือกกรรมการบริษทั จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยประธานกรรมการเป็นผูเ้ สนอรายชือ่ บุคคลทีจ่ ะแต่งตัง้
เป็นกรรมการต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยผ่านการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการบริษทั ชุดปัจจุบนั โดยไม่ผา่ นคณะกรรมการสรรหา 
เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
คณะกรรมการจะพิจารณาคัดสรรจากบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำ�งานโดยเฉพาะจาก
สาขาหรือทักษะที่ยังขาดอยู่เป็นสำ�คัญ
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คุณสมบัติของคณะกรรมการ
1. มีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ขดั ต่อลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษทั มหาชนจำ�กัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์จากอาชีพทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การดำ�เนินธุรกิจของบริษทั และสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ในการดำ�เนินงานของกิจการ
3. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
4. ไม่ควรดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท
วิธีการเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำ�นวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคน จะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมด เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมาเป็นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการ เท่าจำ�นวนกรรมการทีพ่ งึ มี
หรือจะพึงเลือกตัง้ ในขณะนัน้ และในกรณีทมี่ บี คุ คลทีไ่ ด้รบั คะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวนกรรมการทีต่ อ้ งการแล้ว ประธานจะเป็น
ผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ส่วนการคัดเลือกบุคคลให้เป็นผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณา

4. การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม


ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ในการดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายในของกรรมการและผูบ้ ริหาร บริษทั ฯกำ�หนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารรายงานการถือ
หลักทรัพย์กรณีมกี ารเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์อนั เนือ่ งมาจากการได้มาหรือจำ�หน่ายหลักทรัพย์ยนื่ ต่อตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมีนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย
รายงานการซือ้ -ขายหุน้ /ถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ฯให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการทราบทุกปี ห้ามการซือ้ ขายหลักทรัพย์โดย
เฉพาะในช่วง 1 เดือน ก่อนทีง่ บการเงินจะเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน นอกจากนีย้ งั ห้ามไม่ให้ผบู้ ริหารที่ได้รบั ทราบข้อมูลเปิดเผย
ข้อมูลแก่บคุ คลภายนอกที่ไม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง โดยกำ�หนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั มีการกำ�หนด
มาตรการลงโทษไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรหากมีการฝ่าฝืน เนือ่ งจากบริษทั ฯ เห็นว่าการไม่น�ำ ข้อมูลไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน
เป็นจรรยาบรรณที่ควรยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 แสดงได้ดังนี้
รายชื่อ

จำ�นวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง(มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท/หุ้น)
ณ 31 ธ.ค.61
ณ 31 ธ.ค.60

ทางตรง
ทางอ้อม
ทางตรง
1. นายสุริย์ บัวคอม
2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย
128,000
128,000
3. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา
890,000
890,000
4. นางกิ่งเทียน บางอ้อ
5. นายนรเศรษฐ ไม้เกตุ
6. นายเอกมินทร์ งานทวี
297,500
297,500
7. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
8. นายพันธุม พันธุมจินดา
9. นายสรรัฐ งานทวี
50,500
50,500
10. นายธงชัย ณ นคร
11. พลตำ�รวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ
หมายเหตุ : การถือหุ้นทางอ้อมคือการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ทางอ้อม
-

เพิ่ม/(ลด)
-

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี(audit fee)
ในรอบปีทผ่ี า่ นมา บริษทั จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผสู้ อบบัญชีของบริษทั ในจำ�นวนเงินรวม 1,020,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น(non-audit fee)
ไม่มี

7. การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
นอกเหนือจากการปฎิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนที่กำ�หนดไว้ 5 หมวด ดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว บริษัทฯยังมีนโยบายและแนวปฎิบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้:จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
ในปี 2556 คณะกรรมการบริษทั ได้รวบรวมข้อพึงปฎิบตั แิ ละแนวทางการปฎิบตั เิ ป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน เพื่อให้การดำ�เนินธุรกิจสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจ
ของบริษัท อันจะนำ�ไปสู่การเป็นองค์กรที่มีระบบการกำ�กับดูแลที่ดี โดยจัดทำ�เป็นคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับ แนวทางในการดำ�เนินธุรกิจ แนวปฎิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผย
ข้อมูลและรักษาความลับ นโยบายและแนวปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การปกป้องทรัพย์สินของบริษัท การรับและให้ของขวัญ
และสิ่งตอบแทน การป้องกันทุจริตและติดสินบน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณ บริษัทฯ
ได้เผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจบนเว็บไซด์และติดประกาศให้พนักงานทุกคนรับทราบ
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นอกจากนี้ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจได้รับการทบทวนหรือปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจ
ว่าการทำ�งานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด(มหาชน) เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน มีคุณภาพและ
มีคุณธรรม
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษทั ฯมีอดุ มการณ์ในการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรมตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี บริหารงานด้วยความโปร่งใส
มีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม บริษทั ฯจึงให้ความสำ�คัญของการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน่ ด้วยเล็งเห็นว่าการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เป็นภัยต่อสังคม เป็นการกระทำ�ทีผ่ ดิ ทัง้ กฏหมายและศีลธรรม ตลอดจน
ตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นนอกจากจะส่งผลกระทบต่อ ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทแล้ว ยังเป็นปัจจัยสำ�คัญที่
บั่นทอนความพยายามในการพัฒนาคุณภาพ ทำ�ให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ฐานะของบริษัทฯ และเป็นภัยต่อการดำ�เนินกิจการให้ยั่งยืน รวมถึงเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและประเทศชาติ  
บริษัทฯกำ�หนดคำ�นิยามของการทุจริตคอร์รัปชั่น หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้
สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้คำ�มั่นว่าจะให้ เรียกร้องหรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผูท้ ที่ �ำ หน้าที่ ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม เพือ่ ให้บคุ คลดังกล่าวปฏิบตั ิ
หรือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าที่ เพือ่ ให้ได้มาหรือรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ ผลประโยชน์อนื่ ใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณี
ที่กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำ�ได้
บริษทั ฯมีนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ คือ ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั เรียกร้อง ดำ�เนินการหรือ
ยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก ไม่ว่าจะอยู่
ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านคอร์รปั ชัน่ นีอ้ ย่างสม่�ำ เสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั แิ ละข้อกำ�หนดในการดำ�เนินการเพือ่ ให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำ�หนดของกฎหมาย
เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นจะได้รับการนำ�ไปปฎิบัติอย่างทั่วถึง คณะกรรมการ
บริษัทฯได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กำ�กับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทำ�การสอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานเกี่ยวกับความ
เพียงพอและประสิทธิผลของมาตรการนี้ พร้อมทัง้ ให้ค�ำ แนะนำ�ต่อคณะกรรมการบริษทั โดยผูบ้ ริหารจะนำ�คำ�แนะนำ�ไปปฏิบตั ิ
เพื่อให้การนำ�นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฎิบัติอย่างจริงจัง บริษัทฯมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ด้วยการติดประกาศในสถานทีเ่ ด่นชัด เพือ่ ให้ทกุ คนในบริษทั สามารถอ่านได้ และเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษทั ฯ
นโยบายและวิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)
บริษทั ฯให้ความสำ�คัญเกีย่ วกับการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ มี าโดยตลอด และเปิดโอกาสให้พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ
สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท เช่น พบเห็นการกระทำ�ที่ทุจริต ติดสินบน/รับสินบน
พบเห็นการกระทำ�ผิดขัน้ ตอนตามระเบียบปฎิบตั ขิ องบริษทั หรือการกระทำ�ทีผ่ ดิ กฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ
ทำ�ให้บริษัทเสียผลประโยชน์ หรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท โดยการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆที่บริษัทกำ�หนด
เพื่อให้มีการตรวจสอบตามกระบวนการที่ระบุไว้ใน”นโยบายและวิธีปฎิบัติการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)”
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ช่องทางการร้องเรียน
1. ตู้รับข้อร้องเรียนที่ติดตั้งอยู่ภายในโรงงาน
2. แจ้งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง หรือยื่นส่งโดยตรงได้ที่
2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
2.2 กรรมการผู้จัดการ หรือ
2.3 ผู้จัดการโรงงาน
ที่ บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด(มหาชน)
อาคารศูนย์การค้าเซียร์รังสิตชั้น 7
เลขที่ 99/2 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต  อ.ลำ�ลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ
เพือ่ เป็นการคุม้ ครองสิทธิของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีก่ ระทำ�โดยเจตนาสุจริต บริษทั ฯจะปกปิดชือ่ ทีอ่ ยู่ หรือข้อมูลใดๆ
ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลและเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจะจำ�กัด
เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำ�เนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
หากผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียนเห็นว่าตนอาจเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษทั กำ�หนดมาตรการคุม้ ครองได้
หรือบริษัทอาจกำ�หนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความ
เสียหายหรือไม่ปลอดภัย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควร เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือ
ผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรือความไม่
ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถมอบหมายงานให้กบั ผูบ้ ริหารคนใดคนหนึง่ ทำ�หน้าทีแ่ ทนในการใช้ดลุ ยพินจิ
สัง่ การคุม้ ครองความปลอดภัยของผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ขอ้ มูล โดยผูบ้ ริหารที่ได้รบั มอบหมาย
ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน ทั้งโดยทางตรง หรือทางอ้อม (เช่น ผู้ถูกกล่าวหา เป็นผู้ใต้
บังคับบัญชาของตนโดยตรง)
ในกรณีที่มีการร้องเรียนกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะทำ�หน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้อง
เรียน พยาน และบุคคลที่ให้ขอ้ มูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รบั ความเดือดร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม
อันเกิดจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล โดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
ทัง้ นี้ ผูไ้ ด้รบั ข้อมูลจากการปฏิบตั หิ น้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งทีร่ อ้ งเรียน มีหน้าทีเ่ ก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสาร
หลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการ
เปิดเผยตามหน้าที่ที่กฏหมายกำ�หนด
ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสมและ
เป็นธรรม

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน) 33

ขั้นตอนการดำ�เนินการสืบสวนและบทลงโทษ
1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้กลั่นกรอง สืบสวนข้อเท็จจริง
2. ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรืออาจมอบหมายให้ตัวแทน แจ้งผลความคืบ
หน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบ โดยกำ�หนดระยะเวลาในการสอบสวนข้อเท็จจริงจนถึงพิจารณาเสร็จ
สิ้นภายใน 30 วัน และสามารถขยายเวลาการสืบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาจนเสร็จสิ้นได้อีกไม่เกิน 30 วัน
3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานทีม่ ี มีเหตุอนั ควรเชือ่ ได้วา่ ผูท้ ถ่ี กู กล่าวหาได้กระทำ�การทุจริต
คอร์รปั ชัน่ จริง บริษทั ฯจะให้สทิ ธิผถู้ กู กล่าวหาได้รบั ทราบข้อกล่าวหาและให้สทิ ธิผถู้ กู กล่าวหาพิสจู น์ตนเอง โดยการหาข้อมูล
หรือหลักฐานเพิม่ เติมทีแ่ สดงให้เห็นว่าตนเองไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับการกระทำ�อันทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ตามที่ได้ถกู กล่าวหา
4. หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทำ�การทุจริตและคอร์รัปชั่นจริง การทุจริตและคอร์รัปชั่นนั้น ถือว่าเป็นการกระทำ�ผิดต่อ
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ
ได้กำ�หนดไว้ และหากการกระทำ�ทุจริตคอร์รัปชั่นนั้นผิดกฏหมาย ผู้กระทำ�ผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฏหมาย ทั้งนี้
โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ คำ�ตัดสินของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นอันสิ้นสุด
5. การร้องเรียนโดยไม่สจุ ริตหรือผิดช่องทาง การแจ้งเรือ่ งร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถอ้ ยคำ� หรือให้ขอ้ มูลใดๆ ถ้าพิสจู น์ได้
ว่ากระทำ�โดยไม่สจุ ริต หรือทำ�ผิดช่องทาง ถ้าเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ บุคคลนัน้ จะได้รบั โทษทางวินยั ตามมาตรการ
ลงโทษด้วย แต่หากเป็นบุคคลภายนอกและบริษทั ฯได้รบั ความเสียหาย บริษทั ฯจะพิจารณาดำ�เนินคดีกบั บุคคลนัน้ ๆ ด้วย
ในกรณีที่มีการร้องเรียน กรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการรับเรื่อง หาข้อมูลและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ตามที่ได้รับแจ้ง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯให้ร่วมกันพิจารณาและกำ�หนดโทษตามที่เห็นสมควร
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯตระหนักดีว่าบริษัทฯไม่สามารถดำ�เนินธุรกิจให้ยั่งยืนได้หากปราศจากความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯจึง
ประกอบธุรกิจด้วยความสำ�นึกถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม
บริษัทฯมีวิสัยทัศน์และพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมคือการเป็นผู้นำ�ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และดำ�เนิน
ธุรกิจภายใต้หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี บนพื้นฐานของความโปร่งใสและเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคม เพื่อให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับสังคม และชุมชนที่มีคุณภาพ
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทฯ มีดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ พืน้ ฐานของการประกอบกิจการให้ยงั่ ยืนได้ตอ้ งดำ�เนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม บริษทั ฯจึงดำ�เนิน
ธุรกิจร่วมกันกับคู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกค้า และคู่แข่งทางการค้าบนพื้นฐานของความเป็นธรรม ให้ความร่วมมือในการพัฒนาโอกาส
ทางธุรกิจ ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วย
การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ในราคาที่ยุติธรรม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม เสริมสร้างความสุขในการทำ�งาน และสนับสนุน
การพัฒนาความสามารถในวิชาชีพแก่พนักงาน สร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล และให้การสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
เพื่อให้การดำ�เนินธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้นำ�ทางด้านคุณภาพ บริษัทฯจึงมีนโยบาย
ต่อต้านการทุจริต เนือ่ งจากเห็นว่าการทุจริตเป็นปัจจัยหนึง่ ทีบ่ นั่ ทอนความพยายามในการพัฒนาคุณภาพ เป็นภัยต่อการดำ�เนิน
กิจการให้ยั่งยืนและเป็นภัยต่อสังคมของประเทศ ทำ�ให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทลดลง
บริษัทฯมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น คือ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เรียกร้อง ดำ�เนินการ
หรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก ไม่ว่า
จะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่านโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ จะได้รบั การนำ�ไปปฏิบตั อิ ย่างทัว่ ถึง บริษทั ฯได้ก�ำ หนด
แนวปฏิบตั แิ ละมาตรการปฏิบตั ขิ องนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ในแต่ละกรณีไว้อย่างชัดเจน พร้อมทัง้ จัดให้มกี ารฝึก
อบรมแก่พนักงานเพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ของบริษทั ฯ รวมถึงเผยแพร่
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นผ่านช่องทางต่างๆด้วยการติดประกาศในสถานที่เด่นชัด เพื่อให้ทุกคนในบริษัทสามารถ
อ่านได้ และเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
นอกจากนี้บริษัทฯเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษทั เช่น พบเห็นการกระทำ�ทีท่ จุ ริต ติดสินบน/รับสินบน พบเห็นการกระทำ�ผิดขัน้ ตอนตามระเบียบปฏิบตั ขิ องบริษทั
หรือการกระทำ�ที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ ทำ�ให้บริษัทเสียผลประโยชน์ หรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียง
ของบริษัท โดยการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆที่บริษัทกำ�หนด เพื่อให้มีการตรวจสอบตามกระบวนการที่ระบุไว้ในนโยบาย
และวิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส(Whistle Blowing)”

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษทั ฯประกอบธุรกิจหลักคือเป็นผูผ้ ลิตและจำ�หน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง(P.C. Wire และ P.C. Strand) ที่ใช้ส�ำ หรับงาน
คอนกรีตอัดแรง โดยลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นวัสดุที่ทำ�หน้าที่รองรับน้ำ�หนักในงานก่อสร้าง ทั้งนี้ความสัมพันธ์ของลวดเหล็ก
แรงดึงสูงกับงานก่อสร้างต่างๆแสดงได้ดังห่วงโซ่อุตสาหกรรม 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)

จากห่วงโซ่อตุ สาหกรรมดังกล่าว ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯทำ�หน้าทีร่ บั น้�ำ หนักจำ�นวนมากจึงต้องการความแข็งแรง ทนทาน
เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคในลำ�ดับถัดไป
บริษัทฯจึงมีนโยบายมุ่งเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อที่เมื่อนำ�สินค้าของบริษัทฯไปใช้งานจะเกิด
ประสิทธิภาพสูงตามความต้องการของลูกค้า  บริษัทฯจึงให้ความสำ�คัญกับการศึกษาค้นคว้า  และวิจัย เพื่อหาแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนือ่ ง ในการนี้ บริษทั ฯมีบคุ ลากรทีม่ ปี ระสบการณ์ในการผลิตสินค้าและมีความรูแ้ ละความ
เข้าใจในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี  
ในการควบคุมคุณภาพสินค้า บริษทั ฯให้ความสำ�คัญตัง้ แต่ขนั้ ตอนการคัดเลือกวัตถุดบิ กระบวนการผลิต และการนำ�สินค้า
ไปใช้งาน โดยในการคัดเลือกวัตถุดิบซึ่งได้แก่ เหล็กลวดคาร์บอนสูง (High Carbon Wire Rod) บริษัทฯจะเลือกซื้อวัตถุดิบ
จากแหล่งผลิตทีส่ ามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามข้อกำ�หนดด้านคุณสมบัตขิ องวัตถุดบิ ทีบ่ ริษทั ฯได้ก�ำ หนดไว้ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจ
ได้วา่ วัตถุดบิ ทีน่ �ำ มาใช้จะไม่กอ่ ให้เกิดความเสีย่ งด้านความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั งิ านในกระบวนการผลิตของบริษทั ฯเอง และ
ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของลูกค้าที่นำ�สินค้าไปผลิตเป็นสินค้าต่อเนื่อง รวมถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้าย
การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต บริษัทฯมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และมีบุคลากรที่มีความชำ�นาญ
มีห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025
การดำ�เนินการดังกล่าว ส่งผลให้ปัจจุบัน บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการดำ�เนินงาน
ต่างๆ 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)
ในส่วนของการนำ�สินค้าไปใช้งาน บริษัทฯได้จัดตั้งหน่วยงานที่ทำ�หน้าที่ให้คำ�แนะนำ�และให้ความรู้แก่ลูกค้าในการนำ�
สินค้าไปใช้งานอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน มีความปลอดภัยทั้งในขั้นตอนการนำ�สินค้าของบริษัทฯไปใช้ในกระบวนการผลิต
ของลูกค้า  รวมถึงผู้บริโภคในขั้นถัดไป ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการดูแลความปลอดภัยอย่างครบวงจร และหากมี
ความเสียหายใดๆทีม่ สี าเหตุมาจากการนำ�สินค้าของบริษทั ฯไปใช้งาน บริษทั ฯจะทำ�การชดเชยความเสียหายให้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ ง
รอให้มีการร้องขอ
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การเคารพสิทธิมนุษยชน
จากการที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯซึ่งได้แก่ลวดเหล็กแรงดึงสูง เป็นวัสดุที่ทำ�หน้าที่รองรับน้ำ�หนักในงานคอนกรีตอัดแรง
โดยห่วงโซ่อตุ สากรรมขัน้ สุดท้ายของลวดเหล็กแรงดึงสูงได้แก่ บ้าน คอนโดมิเนียม ตึกสูง อาคารจอดรถ อาคารโรงงาน สำ�นักงาน
สะพาน ทางด่วน ทางยกระดับ รวมถึงโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่อื่นๆ ซึ่งต้องการความแข็งแรงและความปลอดภัย
เป็นสำ�คัญ บริษัทฯจึงมีนโยบายชัดเจนที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยในการนำ�ไปใช้งาน เพื่อป้องกัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณชนในวงกว้าง

การจัดการสิ่งแวดล้อม
บริ ษัท ฯ มี ความมุ่งมั่น ที่จ ะดำ�เนิน ธุร กิจ ควบคู่ ไ ปกั บ การดู แ ลสิ่ ง แวดล้ อ ม จึ ง ได้ กำ �หนดนโยบายในการจั ดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม ให้ผู้บริหารและพนักงานนำ�ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกำ�หนดทางด้านสิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยทีเ่ กีย่ วข้องภายในประเทศ
โดยจะนำ�เกณฑ์ต่างๆ มาจัดทำ�เป็นมาตรฐานขั้นต่ำ�ในการดำ�เนินงานของบริษัท
2. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงพลังงานต่างๆ โดยมีการนำ�มาใช้ประโยชน์ ให้คุ้มค่า  และลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
3. สร้างจิตสำ�นึกต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยนโยบายฯ จะได้รับ
การปฏิบัติและเผยแพร่แก่ พนักงาน สังคมและชุมชน
4. ป้องกันมลพิษในด้านน้�ำ เสีย อากาศเสีย มีการจัดการของเสียรวมถึงการจัดการสารเคมี เพือ่ ให้เกิดมลภาวะน้อยทีส่ ดุ
5. ป้องกันอันตรายอันอาจเกิดจากการปฏิบตั งิ านกับเครือ่ งจักร ไฟฟ้า สารเคมี รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำ�งานและ
อันตรายทีม่ คี วามเสีย่ งระดับปานกลางขึน้ ไป ทัง้ นีเ้ พือ่ ป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุและการเจ็บป่วยอันเนือ่ งมาจากการปฏิบตั งิ าน
6. ส่งเสริมการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม
7. กำ�หนดเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อให้นโยบายมีการนำ�ไปปฏิบัติและทบทวนเป็นระยะให้เกิดการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง
บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ กระบวนการผลิตสินค้าของบริษทั ฯมีสว่ นสร้างผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ทัง้ ทางน้�ำ และทางอากาศ
เนือ่ งจากกระบวนการผลิตเริม่ ต้นจากการนำ�เหล็กลวด (Wire Rod) มาล้างทำ�ความสะอาด ก่อนเข้าสูก่ ระบวนการดึงลดขนาด
ซึ่งต้องใช้สาร Hydrochloric Acid เพื่อขจัดฝุ่นละอองและสนิม ส่งผลให้น้ำ�ที่ผ่านกระบวนการดังกล่าว มีความเป็นกรดและ
มีโลหะหนักปนเปื้อน รวมถึงมีไอกรดลอยสู่ชั้นบรรยากาศ  ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว บริษัทฯจึงดำ�เนินการดังนี้
การจัดการมลพิษทางน้ำ�
- ติดตั้งระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย(Water Treatment System)
- มีแผนงานบำ�รุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบำ�บัดน้ำ�เสียสามารถทำ�งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีระบบการตรวจสอบคุณภาพน้ำ�ทิ้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า คุณภาพน้ำ�ทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
u   
ผลการดำ�เนินงาน : คุณภาพน้ำ�ทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานตั้งแต่ปี 2011 ถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะค่า  BOD และ COD
ควบคุมได้ไม่เกิน 80% ของมาตรฐาน
การจัดการมลพิษทางอากาศ
- ติดตั้งระบบ Air Pollution Control System
- มีแผนงานบำ�รุงรักษาระบบกำ�จัดมลพิษทางอากาศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
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- มีแผนการปรับลดมลพิษทางอากาศ
- มีการตรวจวัดค่าออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ และไฮโดรคลอไรด์ ที่ปล่องระบายของ Boiler
และ Wet Scrubber โดยหน่วยงานภายนอกเป็นประจำ� 2 ครั้ง/ปี
u   
ผลการดำ�เนินงาน : ผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมาโดยตลอด
การจัดการด้านขยะ/กากของเสียอุตสาหกรรม
- มีมาตรการ/แผนงาน ในการปรับลดกากของเสีย
- มีสถานที่จัดเก็บกากของเสียชัดเจน แยกประเภทการจัดเก็บ มีภาชนะรองรับที่เหมาะสม ไม่มีการรั่วไหลของกาก
ออกนอกพื้นที่ มีการติดฉลากเพื่อรวบรวมส่งผู้รับกำ�จัด
- จ้างหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการประกอบกิจการกำ�จัดของเสียทำ�การกำ�จัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
- มีใบกำ�กับการขนส่งและปฏิบัติตามระบบการขนส่งของเสียอันตราย โดยจัดส่งรายงานให้แก่การนิคมอุตสาหกรรม
และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- มีการตรวจประเมินสถานที่รับกำ�จัดของเสียตั้งแต่ก่อนใช้บริการและสุ่มตรวจประเมินซ้ำ�ทุกปี
- มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทำ�การตรวจสอบอย่างสม่ำ�เสมอ
- มีแผนงานในการปรับลดกากของเสีย
u  
ผลการดำ�เนินงาน : ในปี 2560 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯไม่มขี อ้ พิพาททางกฎหมายในเรือ่ งการจัดการด้านขยะหรือกากของเสีย
แต่อย่างใด และการปรับลดกากของเสียสามารถดำ�เนินการได้ตามแผนที่กำ�หนดไว้
ในส่วนของการปฏิบตั ติ ามนโยบายอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ บริษทั ฯส่งเสริมให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยได้ดำ�เนินการดังนี้
ทรัพยากรน้ำ�
- นำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดทำ�แผนการปรับลดการใช้น้ำ�
- ใช้น้ำ� Recycle จากระบบบำ�บัดน้ำ�เสียรดน้ำ�ต้นไม้แทนการใช้น้ำ�ดิบ
พลังงาน
- ติดตัง้ ระบบประหยัดพลังงานเพือ่ ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตซึง่ เป็นสาเหตุหนึง่ ของการเกิด
ภาวะโลกร้อน
- ลงทุนในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติ เช่น ติดตั้งกังหันลมในการผลิตกระแสไฟฟ้า  และติดตั้ง
แผงโซล่าเซลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงาน
นอกจากนี้ บริษทั ฯจัดให้มพี นื้ ทีส่ เี ขียวบริเวณรอบโรงงานและปรับปรุงภูมทิ ศั น์เพือ่ บรรเทาผลกระทบจากมลภาวะทีเ่ กิด
จากกระบวนการผลิตของบริษัทฯที่อาจมีผลต่อพนักงานและชุมชนใกล้เคียง
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การดูแลสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำ�งานเป็นไปอย่างมีระบบและมีการติดตามอย่างต่อเนือ่ ง
บริษทั ฯได้น�ำ ระบบมาตรฐานคุณภาพด้านสิง่ แวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานระบบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย OHSAS
18001 และมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 มาใช้ในโรงงาน  และจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดหลักสูตรการอบรมภายในบริษัท และส่งพนักงานเข้าอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยสถาบัน
และผู้เชี่ยวชาญภายนอก
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การดูแลพนักงานและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่สำ�คัญที่สุดในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมาย บริษัทฯจึงให้ความใส่ใจในการดูแล
พนักงาน มีการปฏิบตั ดิ า้ นแรงงานและสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ตา่ งๆขององค์กร และเป็นไปตามหลักสากล
ด้านสิทธิมนุษยชน ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตในการทำ�งานที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน และสร้างความ
ผูกพันกับองค์กร
บริษทั ฯ มีนโยบายกำ�หนดค่าตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมด้วยการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน สำ�รวจและติดตามความเคลือ่ นไหว
ของอัตราค่าตอบแทนขององค์กรต่างๆที่ใกล้เคียงกันอย่างสม่�ำ เสมอ โดยเข้าร่วมสำ�รวจค่าจ้าง/ค่าตอบแทน (Remuneration
Survey) กับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) เพื่อนำ�มาเปรียบเทียบและจัดทำ�โครงสร้างเงินเดือนที่
แข่งขันได้ และจูงใจพนักงาน
บริษทั ฯปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็นธรรม เคารพสิทธิขนั้ พืน้ ฐานในการทำ�งานตามหลักสิทธิมนุษยชน ให้ความคุม้ ครอง
ทางสังคม ไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก ดูแลสภาพการทำ�งานของพนักงานในโรงงานให้ปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน
นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บริษัทฯมีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และมีสุขอนามัยที่ดี บริษัทฯจึงมุ่งเน้น
การป้องกันอุบัติเหตุและการจัดการเพื่อลดผลกระทบจากสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ดูแลสถานที่ทำ�งานให้ถูกสุขลักษณะ
และมีความปลอดภัยอยู่เสมอ เสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำ�นึกด้านความปลอดภัย มีการให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรมและ
ฝึกซ้อมการปฏิบัติงานตามแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ ไม่คาดฝัน รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี
ความปลอดภัยของสภาพพื้นที่ทำ�งานและการป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
บริษัทฯได้ดำ�เนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานที่ทำ�งาน ดังนี้
1. สภาวะแวดล้อมในการทำ�งานด้านคุณภาพอากาศ แสง เสียง และความร้อน
- ตรวจวัดความเข้มข้นของแสงสว่างในสถานประกอบการ ทั้งในส่วนของงานด้านเอกสาร และงานตรวจสอบ
เครื่องจักร
- ตรวจวัดความร้อนในสถานประกอบการ
- ลดผลกระทบทางเสียง โดยใช้วธิ กี ารลดเสียงทีแ่ หล่งกำ�เนิดเสียงด้วยการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงอุปกรณ์ และในกรณี
ที่ไม่สามารถลดเสียงทีแ่ หล่งกำ�เนิดได้อนั เนือ่ งมาจากลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ บริษทั ฯได้จดั ทำ�ห้องควบคุม
เสียงไม่ให้ดังจากกระบวนการผลิต โดยได้ดำ�เนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555
- จัดหาอุปกรณ์เสริมที่ช่วยให้พนักงานทำ�งานได้โดยปราศจากภัยจากมลภาวะ ทั้งทางเสียงและทางอากาศ
2. การจัดการสภาพพื้นที่ทำ�งาน
- มีป้ายสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนอันตรายในจุดที่จำ�เป็น และตรวจสอบป้ายให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน
- ดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานให้เป็นระเบียบ ไม่มีคราบสกปรกหรือคราบน้ำ�มัน หรือสารเคมีหกล้น
- จัดเก็บอุปกรณ์ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และสารเคมี ให้เป็นระเบียบ มีป้ายบอกสถานะให้ชัดเจน โดยพนักงาน
สามารถดูข้อมูลความปลอดภัยเพิ่มเติมได้ในพื้นที่ที่มีการใช้งาน
- จัดทำ�ทางเดินขึ้นพร้อมราวบันไดกรณีปฏิบัติงานในพื้นที่สูง
- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และดูแลอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี
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นอกจากนี้ บริษทั ฯส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีจติ สำ�นึกด้านความปลอดภัยด้วยการให้ความรูแ้ ละการฝึกอบรม ส่งเสริม
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
จากการทำ�งาน มีการจดบันทึกอุบัติเหตุและสอบสวนหาสาเหตุ เพื่อจัดทำ�แผนป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน จัดทำ�
โครงการกิจกรรม 5 ส. โครงการสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำ�งาน โครงการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย จัดให้มกี ารฝึกซ้อม
แผนฉุกเฉินและแผนอพยพทั้งในส่วนของบริษัทฯ และเข้าร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินกับสำ�นักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
และชุมชนใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง
อัตราการหยุดงานจากอุบัติเหตุ
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญกับการปฏิบตั งิ านทีป่ ลอดภัยเป็นอันดับแรก มีการรณรงค์เรือ่ งความปลอดภัยในการทำ�งานอย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยมีสว่ นร่วมจากหัวหน้างาน คณะกรรมการความปลอดภัยและชีวอนามัย (คปอ.) และพนักงานทุกคนทีจ่ ะร่วมกัน
ขจัดสภาพการทำ�งานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) ให้เป็นศูนย์ (0) อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมาก็ยังพบว่ามีพนักงานที่
ปฏิบัติงานด้วยความประมาท เลินเล่อ อันเป็นเหตุให้เกิดการกระทำ�ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) ตามตารางสถิติ อุบัติการ/
อุบัติเหตุในรอบปี 2561 ข้างล่างนี้
ประเภท
อุบัติการณ์ / NEAR MISS
อุบัติเหตุขั้นหยุดงาน

จำ�นวนสถิติปี 2561 (ครั้ง)
17
3

แนวทางการดำ�เนินงานที่จะนำ�มาใช้เพิ่มเติมในการขจัด อุบัติการ/อุบัติแหตุ ในปี 2562
- กำ�หนดเป้าหมายส่วนบุคคลที่จะต้องรักษาอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานให้เป็นศูนย์ (0) ซึ่งจะมีผลต่อการประเมินผลงาน
ปลายปี และ โบนัส
- เน้นการควบคุมให้หวั หน้างาน/จป.หัวหน้างานแต่ละหน่วยงาน ควบคุมการปฏิบตั งิ านของพนักงานในส่วนงานของตนเอง
- กำ�หนดบทลงโทษ กรณีพนักงานไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบความปลอดภัยที่กำ�หนดไว้
- จัดให้มี Tools box talk 2 ครั้ง/สัปดาห์
การดูแลสุขอนามัย
บริษทั ฯให้ความสำ�คัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงานจึงได้มแี ผนงานและโครงการรณรงค์สง่ เสริมด้านสุขภาพ
ของพนักงานและการป้องกันเกี่ยวกับโรคร้ายแรงต่างๆ รวมถึงจัดกิจกรรมโรงงานสีขาวเพื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ดังนี้
- จัดให้มีการฉีดวัคซีนให้แก่พนักงานเป็นประจำ�ทุกปี
- มีการตรวจสุขภาพพนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งการตรวจสุขภาพทั่วไป และการตรวจสุขภาพตามลักษณะงาน
- มีการตรวจคัดกรองยาเสพติด
- จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในและกีฬาสานสัมพันธ์
u   
ผลการดำ�เนินงาน : ในปี 2561 ผลจากการวินจิ ฉัยโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไม่พบการเจ็บป่วยจากการทำ�งานแต่อย่างใด
การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นธรรม พร้อมทั้งจัดสวัสดิการต่างๆตามที่กฎหมายกำ�หนด และ
นอกเหนือจากที่กฎหมายกำ�หนด
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บริษทั ฯมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงานทีส่ อดคล้องกับผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯทัง้ ในระยะสัน้
และระยะยาว ในระยะสั้นสอดคล้องกับผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯแต่ละปีและใกล้เคียงกับบริษัทฯในอุตสาหกรรมเดียวกัน
โดยมีการสำ�รวจการจ่ายค่าจ้างรวมทัง้ นำ�ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคมาพิจารณา ในระยะยาวมีการวัดผลการปฎิบตั งิ านและศักยภาพ
ของพนักงานอย่างยุติธรรม ไม่เลือกปฎิบัติ โดยบริษัทจะจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานตามความรู้ความสามารถ รวมทั้ง
จัดให้มีการเติบโตตามสายอาชีพ และให้สิทธิด้านต่างๆเกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น การอนุญาตให้ลางาน การมีช่องทางสื่อสาร
ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร เพื่อรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
บริษัทฯจัดสวัสดิการเพื่อให้พนักงานมีพื้นฐานการดำ�รงชีวิตที่ดี ส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและใจ ดังนี้
- จัดให้มีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงานมีเงินทุนในการดำ�รงชีพหลังออกจากงาน
- จัดทำ�ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุให้แก่พนักงาน
- จัดชุดเครื่องแบบพนักงานให้ 2 ชุดต่อปี
- จัดรถรับส่งเพื่ออำ�นวยความสะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติงาน
- จัดที่พักหรือเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านสำ�หรับพนักงาน
- จัดอาหารราคาประหยัดและควบคุมสุขอนามัยที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน
- จัดเงินช่วยเหลือค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศ
- จัดเงินช่วยเหลือสำ�หรับพนักงานที่ปฏิบัติงานกะ
- จัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำ�หรับพนักงานและครอบครัว
- จัดสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรพนักงาน
- จัดกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่
- จัดกิจกรรมทำ�บุญโรงงาน
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การพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน
ในส่วนของการพัฒนาพนักงาน บริษัทฯให้ความสำ�คัญทางด้านการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถอย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยพนักงานทุกระดับต้องได้รบั การฝึกอบรมเพือ่ เพิม่ พูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ อย่างสม่�ำ เสมอและต่อเนือ่ ง
ในปี 2561 บริษัทฯได้จัดรูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลายแนวทางและวิธีการต่างๆ ดังนี้
แนวทาง
On the Job Training

วิธีการ

หัวหน้างานสอนให้พนักงานมีความรู้และทักษะ
ที่จำ�เป็นของตำ�แหน่งงานต่างๆเพื่อให้พนักงาน
สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
มีการทบทวนความรูภ้ ายในองค์กรอย่างสม่�ำ เสมอ
การอบรมภายในบริษัท หลักสูตร
(In-house Classroom 1. การขับรถอย่างปลอดภัยสำ�หรับพนักงานขับรถ
Training)
เพื่อบริการ
2. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิต
ขั้นพื้นฐาน
3. ผู้ควบคุม/ผู้บังคับ/ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับ
ปั้นจั่น
4. การดับเพลิงขั้นต้น
5. ทบทวนหน้าที่ทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและ
สังเกตการณ์พร้อมร่วมสถานการณ์จำ�ลอง
6. ทบทวนผู้ควบคุม/ผู้บังคับ/ผู้ให้สัญญาณ
แก่ผู้บังคับปั้นจั่น
7. พฤติกรรมความปลอดภัยและการเกิดอุบัติเหตุ
จากการทำ�งาน
8. การขับรถอย่างปลอดภัยสำ�หรับพนักงาน
ขับรถเพื่อบริการ
การอบรมภายนอกบริษัท ส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรมในหลักสูตรที่จัดโดย
สถาบันและผู้เชี่ยวชาญภายนอก
การนำ�เสนอผลงาน
นำ�เสนอผลงานของแต่ละสายงาน
(Goal Program
Presentation)

ผลงานปี 2560
พนักงานเข้าใหม่และพนักงานที่โอนย้ายหน่วยงาน

จำ�นวน 11 หลักสูตร
117 ราย จาก 209 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.98
คิดเป็นชั่วโมงอบรมคนละ 23.68 ชั่วโมง/คน/ปี
โดยทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงอบรมต่อเนื่องอย่างน้อย
6 ชม/คน/ปี และมีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานใน
สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำ�นวนลูกจ้าง
ทั้งหมด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

จำ�นวน 36 หลักสูตร
50 ราย
2 ครั้ง/ปี
1. วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561
จำ�นวนพนักงานที่เข้าร่วม 50 ราย
2. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
จำ�นวนพนักงานที่เข้าร่วม 70 ราย

นอกเหนือจากการอบรม และพัฒนาตามความต้องการจำ�เป็น (Training Needs)ที่กำ�หนดไว้แล้ว บริษัทยังตระหนัก
ในเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน ที่จะขับเคลื่อน และนำ�พาบริษัทก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งด้วยความเชื่อบน
พืน้ ฐานค่านิยม (Core Value) แบบเดียวกันทีผ่ สมผสานกลมกลืนระหว่างบุคคลากรรุน่ เก่าทีม่ คี ณ
ุ ค่าหลากหลายประสบการณ์
และบุคคลากรรุ่นใหม่ที่มีหัวก้าวหน้า  โดยจัดให้มีกิจกรรมทีมสัมพันธ์ในหัวข้อเรื่อง “การดำ�เนินชีวิตด้วยคุณค่าที่เรายึดถือ
(Live with Values)” และผลักดันให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร (TOKAI : Team work, Open Minded, Knowledge Sharing,
Accountability and Integrity)ที่ทุกคนต้องยึดถือ
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นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนใดๆ
โดยบริษัทฯได้จัดให้มีกลไกการจัดการข้อร้องทุกข์ของพนักงานอย่างมีระบบเพื่อรับเรื่องร้องเรียนอย่างยุติธรรม มีการรักษา
ความลับ และเคารพหลักสิทธิมนุษยชนโดยมุ่งเน้นการทำ�ความเข้าใจระหว่างพนักงานกับพนักงาน และพนักงานกับองค์กร
มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉัยเป็นรายกรณี ทั้งนี้ พนักงานสามารถร้องเรียนมายังผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือ
ผ่านช่องทางรับความคิดเห็นที่บริษัทฯจัดไว้ในสถานประกอบการ
นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
บริษทั ฯตระหนักดีวา่ การดำ�เนินธุรกิจให้ยงั่ ยืนได้ตอ้ งมีการติดตามและคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี่ใหม่ๆ อย่างต่อเนือ่ ง
บริษัทฯจึงสนับสนุนให้พนักงานและผู้บริหารเข้าร่วมฝึกอบรมและเข้าร่วมศึกษาดูงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี่ที่
เกี่ยวข้องกับการผลิต การประหยัดพลังงาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ
มีความรู้เท่าทันและตอบสนองความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ อีกทั้งสนับสนุนให้พนักงาน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีสว่ นร่วมในการวิจยั และคิดค้นเกีย่ วกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และศึกษาคุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์อย่างลึกซึง้
เพื่อต่อยอดความรู้ที่มีอยู่เดิม พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ที่คิดค้นได้จากงานวิจัยให้แก่สถานศึกษาที่มีความต้องการ
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ในส่วนของการมีสว่ นร่วมพัฒนาชุมชน บริษทั ฯได้จดั สรรงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง
โดยในปี 2561 บริษัทฯได้ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆดังต่อไปนี้
ให้ความร่วมมือในการดำ�เนินโครงการต่างๆ ของสำ�นักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เช่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำ�
ปี 2561 โครงการสนับสนุนพิธรี ดน้�ำ ขอพรผูส้ งู อายุ โครงการบริจาคโลหิต ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำ�ปี2561 เป็นต้น
การเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น มอบลวด Galvanized Steel Strand เพื่อสร้างรั้วกั้นคลองบริเวณหลัง
อาคารเรียนโรงเรียนหนองตะแบก จ.ระยอง มอบลวดGIW (ลวดเคลือบสังกะสี) ให้กับชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง เพื่อนำ�ไป
ประยุกต์ ใช้ในวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ให้กับ
โรงพยาบาลบ้านฉาง จ.ระยอง สนับสนุนโครงการเดิน-วิ่งการกุศล “วิ่งกับหมอ” โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร เป็นต้น
สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหนองน้ำ�เย็น ชุมชนอิสลามมาบตาพุด นิติบุคคลเคหะมาบตาพุด
โรงเรียนบ้านมาบตาพุด สถานีต�ำ รวจภูธรห้วยโป่ง โรงเรียนชุมชนสุวรรณรังสรรค์ โรงเรียนวัดประชุมมิตร และองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลนาตาขวัญ เป็นต้น
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะกุศล ได้แก่ สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชมรมเครือข่ายมจพ.ภาคตะวันออก(2018)  
สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลชุมชนหนองหวายโสมครั้งที่ 6 สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลห้วยโป่งคัพครั้งที่18
สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลมาบตาพุดคัพ2018 สนับสนุนงานกาชาดจังหวัดระยอง สนับสนุนกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง ชุมชนกรอกยายชา ชุมชนแผ่นดินไท ชุมชนล้อเกวียน ชุมชนหนองน้ำ�เย็น สนับสนุนกิจกรรม
ประเพณีบุญข้าวหลามชุมชนหนองน้ำ�เย็นและชุมชนหนองแฟบ สนับสนุนกิจกรรมวันลอยกระทงชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง
และชุมชนหมู่ที่2 บ้านฉาง ร่วมทำ�บุญผ้าป่าสามัคคีกับหน่วยงานต่างๆและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินวัดต่างๆกับกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน วัดชากผักกูด นิคมพัฒนา จ.ระยอง และวัดชากลูกหญ้า เป็นต้น
สนับสนุนสินค้าชุมชน ได้แก่ ผลไม้ท้องถิ่น ชุดของฝากจากผลิตภัณฑ์ชุมชน ชุดอาหารว่างที่ทำ�จากผลิตภัณฑ์ชุมชุน
เป็นต้น
นอกจากการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในชุมชนแล้ว บริษัทฯยังได้สนับสนุนให้เกิดการจ้างงานในชุมชนเพิ่มขึ้นด้วย
การใช้บริการรถบรรทุกสินค้าของผู้ประกอบการในจังหวัดระยอง รับบุคลากรในพื้นที่เข้าทำ�งานกับบริษัทฯ รวมทั้งให้ความ
ร่วมมือในการรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในและต่างพื้นที่เข้าฝึกงานและดูงานอย่างต่อเนื่องทุกปี
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษทั ฯ ได้ให้ความสำ�คัญต่อการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ งเพือ่ ป้องกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้
กับบริษทั   โดยบริษทั ฯจะทำ�การประเมินสถานการณ์เพือ่ กำ�หนดเป้าหมายและแผนการดำ�เนินงานไว้อย่างชัดเจนและวัดผลได้
และมีการทบทวนแผนการดำ�เนินงานหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป มีการประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์ผลกระทบของ
ความเสีย่ งเพือ่ กำ�หนดมาตรการลดความเสีย่ ง และเพือ่ เป็นการควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝ่ายบริหาร บริษทั ฯ มีการกำ�หนด
อำ�นาจอนุมตั ขิ องฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อกั ษร มีการจัดโครงสร้างองค์กรทีช่ ว่ ยให้ฝา่ ยบริหารสามารถ
ดำ�เนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบงานด้านต่างๆ เพือ่ เป็นการตรวจสอบซึง่ กันและกัน
ในด้านการรายงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เพียงพอแก่การตัดสินใจ และมีการติดตามผลการดำ�เนินงานเปรียบเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กำ�หนดเป็น
ประจำ�ทุกเดือน

การควบคุมภายใน
คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึง่ รวม
ถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางที่กำ�หนดโดยสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่ง
จัดทำ�ขึ้นตามแนวคิดของ COSO ซึ่งจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได้ว่า  จากการประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน
ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าบริษทั ฯมีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ
และเหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบนั ในการทีจ่ ะติดตาม ควบคุม ดูแลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ รวมถึงการป้องกันทรัพย์สนิ
ของบริษัทจากการที่ผู้บริหารนำ�ไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำ�นาจ

การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทฯตระหนักถึงความสำ�คัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงใน
การบริหารความเสีย่ งขององค์กร โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของฝ่ายจัดการของบริษทั ฯให้ด�ำ เนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย โดยแบ่งประเภทความเสี่ยงออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. ความเสี่ยงจากการดำ�เนินงาน (Operation Risk)
2. ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)
บริษทั ฯได้อธิบายและเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยเสีย่ งทีส่ �ำ คัญไว้ในรายงานประจำ�ปีและแบบ 56-1 พร้อมทัง้ มอบหมาย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบสอบทานและรายงานต่อคณะกรรมการ
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รายการระหว่างกัน
บริษัทหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีการทำ�รายการระหว่างกันมีดังนี้:บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน
ลักษณะความสัมพันธ์
รายชื่อกรรมการร่วมกัน
บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำ�กัด(มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใน บมจ.ไทยไวร์โพรดัคท์ ไม่มีกรรมการร่วมกัน
ในสัดส่วนร้อยละ 10
(ไม่มีอิทธิพลในการบริหาร)
บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จำ�กัด
มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา
นายเอกมินทร์ งานทวี
นายธงชัย ณ นคร
บริษัท เซ็นจูรี่ อิเลคโทรนิคส์
มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ปัจบุ นั บริษทั เซ็นจูร่ี อิเลคโทรนิคส์
แอนด์ ซิสเต็มส์ จำ�กัด
แอนด์ ซิสเต็มส์ จำ�กัด มีสถานะล้มละลาย
ทั้งนี้ รายการระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในปี 2561 ประกอบด้วย
ลักษณะ
รายการ

มูลค่า
(ล้านบาท)

บมจ.ทักษิณคอนกรีต

ขายสินค้า

112.79

บจก.ไทยลาวลิกไนท์

เงินให้กู้

380.79

บจก.เซ็นจูรี่ อิเลคโทรนิคส์
แอนด์ ซิสเต็มส์

เงินให้กู้

-

ชื่อ

ความจำ�เป็นและสมเหตุสมผล
บมจ. ทักษิณคอนกรีต เป็นบริษทั ผูผ้ ลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
คอนกรีตอัดแรงชนิดต่างๆ ซึ่งต้องใช้ลวดเหล็กแรงดึงสูง
เป็นวัตถุดิบสำ�คัญ ซึ่งบริษัทที่ทำ�ธุรกิจประเภทนี้เป็นกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายที่สำ�คัญของบริษัทฯ การที่บริษัทฯมีการขาย
สินค้าให้แก่ บมจ.ทักษิณคอนกรีต โดยคิดราคาซื้อขายตาม
ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอกและเป็นไป
ตามราคาตลาดจึงเป็นไปตามความจำ�เป็นและสมเหตุสมผล
เนื่องจากทำ�ให้บริษัทฯสามารถเพิ่มยอดขายซึ่งส่งผลดีต่อ
ความสามารถในการทำ�กำ�ไรของบริษัทฯ
เป็นเงินให้กู้สำ�หรับโครงการโรงไฟฟ้าซึ่งคงค้างมาจากอดีต
ปัจจุบันไม่มีการให้กู้ยืมระหว่างกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไม่มียอดคงเหลือเนื่องจากลูก
หนี้ล้มละลายและมีการแบ่งทรัพย์สินเพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหนี้
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯจึงตัดหนี้สูญทั้ง
จำ�นวนสำ�หรับเงินต้นและดอกเบี้ยที่ไม่ได้รับการชำ�ระ
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นโยบายการกำ�หนดราคาระหว่างกัน
บริษัทฯขายสินค้าให้กับ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำ�กัด(มหาชน) โดยคิดราคาขายตามราคาตลาดและมีเงื่อนไข
การชำ�ระเงิน 90 วัน ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวเป็นเงื่อนไขที่เป็นปกติ  เช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  

นโยบายและแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทฯมีนโยบายว่าการทำ�รายการระหว่างกันที่สำ�คัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ และต้อง
ดำ�เนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันอย่างเคร่งครัด
ทัง้ นี้ การทำ�รายการระหว่างกันของบริษทั ฯในอนาคตจะเป็นรายการทีด่ �ำ เนินการทางธุรกิจตามปกติทางการค้า โดยบริษทั ฯ
ยังคงมีนโยบายดำ�เนินการค้าตามปกติกับ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำ�กัด(มหาชน) ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งของบริษัท
อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะคิดราคาซื้อ/ขายสินค้าตามราคาตลาดหรือราคาที่ใกล้เคียงกับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก
ส่วนรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯไม่มีนโยบายที่จะให้กู้หรือทำ�รายการระหว่างกันอื่นๆที่ไม่ใช่รายการที่ดำ�เนินการ
ทางธุรกิจตามปกติ
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ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
ผลการดำ�เนินงาน(ล้านบาท)
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
กำ�ไรขั้นต้น
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิ
ฐานะการเงิน(ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนทางการเงิน
จำ�นวนหุ้นที่ออก(ล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น(บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท)
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น(บาท)
อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)
อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%)
อัตรากำ�ไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

2561

2560

2559

2,397.55
2,470.37
152.29
48.99
-048.99

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

1,936.68
322.51
1,614.17

1,996.68
390.45
1,606.23

1,692.69
149.72
1,542.97

270
1
5.98
0.18
6.35
2.04
1.98
3.04
2.49
4.67
0.20

270
1
5.95
0.30
11.16
4.32
4.27
5.12
4.37
3.25
0.24

270
1
5.71
0.12
13.46
4.59
2.16
2.14
1.97
9.15
0.10
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รายได้จากการขาย

ล้านบาท
2,500
2,000
1,500

2,397.55
1,503.88

1,865.17

1,000
500
0

2559

2560

2561

กำ�ไรขั้นต้น
ล้านบาท
300
200

202.42

208.18
152.29

100
0

2559

2560

2561

กำ�ไรสุทธิ
ล้านบาท
100

80.57

80

48.99

60
40

32.92

20
0

2559

2560

2561
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สินทรัพย์
ล้านบาท
2,100
2,000
1,900
1,800
1,700
1,600
1,500

หนี้สิน

1,996.68

1,692.69

2559

ล้านบาท
500
400

1,936.68

2560

390.45

300
200

2561

322.51

149.72

100
0

2559

2560

2561

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

1,606.23

1,614.17

1,542.97

2559

2560

2561
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อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
5

4.37

4
3
2

2.49
1.97

1
0

2559

2560

2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
10

9.15

8
6
3.25

4

4.67

2
0

2559

2560

2561

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
0.25
0.20
0.10

0.24

0.20

0.10

0.05
0
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การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
สรุปฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
หน่วย : พันบาท
รายการ

ฐานะการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำ�กัดในการใช้
อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
ทรัสต์รีซีทส์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนชำ�ระแล้ว
กำ�ไรสะสม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลการดำ�เนินงาน
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
กำ�ไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิ
กระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

2561

2560

2559

32,673.45
-0393,451.11
673,520.63
1,144,962.38
412,600.00
260,421.06
791,720.77
1,936,683.15
80,269.01
159,188.83
-0245,227.99
322,512.22
270,000.00
975,932.26
1,614,170.94

94,939.66
-0314,397.12
696,785.71
1,126,327.10
492,200.00
270,152.22
870,350.21
1,996,677.31
219,285.98
110,651.37
-0346,055.52
390,452.18
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

2,397,550.03
2,470,374.96
2,245,256.37
152,293.66
171,924.32
4,206.29
48,987.98
-048,987.98

1,865,167.65
1,884,775.49
1,656,992.12
208,175.53
143,977.93
3,238.43
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

51,940.60
63,130.83
-177,337.63

-161,031.13
4,889.91
203,094.12

54,483.86
-167,080.59
-29,685.04
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อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย  (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชำ�ระหนี้ (วัน)
CASH  CYCLE (วัน)
อัตราส่วนความสามารถในการหากำ�ไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)
อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%)
อัตรากำ�ไรอื่น (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำ�กำ�ไร (%)
อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระภาระผูกพัน (เท่า) – Cash Basis  
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

2561

2560

2559

4.67
1.72
0.18
5.93
64
12.93
28
22.73
16
108

3.25
1.15
-0.60
5.65
64
12.79
28
34.06
11
103

9.15
3.49
0.72
4.49
80
12.64
29
62.98
6
103

6.35
2.04
106.03
1.98
3.04

11.16
4.32
-199.87
4.27
5.12

13.46
4.59
78.95
2.16
2.14

2.49
30.49
1.26

4.37
39.10
1.02

1.97
28.49
0.91

0.20
13.35
0.86
120.70

0.24
-48.73
-2.83
47.56

0.10
30.36
0.30
49.18
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คำ�อธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
ผลการดำ�เนินงาน

ปี 2561 การลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานของภาครัฐยังคงมีอย่างต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ตามความต้องการสินค้าในประเทศขยายตัว
เพียงเล็กน้อย เนือ่ งจากการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในอัตราต่�ำ ส่งผลให้ภาวะการแข่งขันในตลาดยังคงมีอย่างต่อเนือ่ ง
ในปี 2561 บริษัทฯมีรายได้รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 2,470.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 585.59 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.07
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560  กำ�ไรสุทธิมีจำ�นวน 48.99 ล้านบาท ลดลง 31.58 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 39.20
รายได้
บริษัทฯมีรายได้รวม 2,470.37 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 2,397.55 ล้านบาท และรายได้อื่นจำ�นวน
72.82 ล้านบาท
รายได้จากการขาย ในปี 2561 จำ�นวน 2,397.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 532.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.54 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากทั้งปริมาณขายและราคาขายเพิ่มขึ้น โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นมาจากปริมาณขายทั้ง
ในประเทศและส่งออกสูงกว่าปีกอ่ น ส่วนราคาขายเพิม่ ขึน้ จากราคาวัตถุดบิ ปรับตัวสูงขึน้ ด้านสัดส่วนการขาย มาจากการขาย
ในประเทศร้อยละ 68.90 และส่งออกร้อยละ 31.10
รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ กำ�ไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้จากการ
จำ�หน่ายเศษซากที่เกิดจากกระบวนการผลิต และอื่นๆซึ่งมีจำ�นวนไม่แน่นอน โดยในปี 2561 มีจำ�นวน 72.82 ล้านบาท
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย ในปี 2561 มีจำ�นวน 2,245.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 588.26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.50
จากทัง้ ปริมาณขายและต้นทุนวัตถุดบิ เพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ ต้นทุนขายของบริษทั ฯประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดบิ ซึง่ มีอตั ราส่วนประมาณ
ร้อยละ 70-85 ของต้นทุนการผลิตรวมและผันแปรตามปริมาณขาย ค่าเสื่อมราคา  ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ และค่าใช้จ่าย
ในการผลิต เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าแรงงาน ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าซ่อมแซมและบำ�รุงรักษาเครื่องจักร ซึ่งมีลักษณะกึ่งผันแปร
ค่าใช้จา่ ยในการขาย ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ มีจ�ำ นวนรวม 171.92 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
27.95 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากในปีนี้บริษัทมีต้นทุนบริการในอดีตจากการแก้ไขโครงการผลประโยชน์พนักงานหลัง
ออกจากงาน
กำ�ไร
ปี 2561 บริษทั ฯมีก�ำ ไรสุทธิจ�ำ นวน 48.99 ล้านบาท ลดลง 31.58 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 39.20 เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ปีกอ่ น ซึง่ การทีผ่ ลกำ�ไรปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักมาจาก ปีนบี้ ริษทั มีตน้ ทุนบริการในอดีตจากการแก้ไขโครงการผลประโยชน์
พนักงานหลังออกจากงานจำ�นวน 30.27 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนไม่มี
ทัง้ นี้ สาเหตุทปี่ ี 2561 บริษทั ฯไม่มคี า่ ใช้จา่ ยภาษีเงินได้เนือ่ งจากบริษทั ฯมีคา่ ใช้จา่ ยทีม่ สี ทิ ธิหกั ได้เพิม่ ขึน้ จากการจำ�หน่าย
หนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท เซ็นจูรี่อิเลคโทรนิคส์ แอนด์ ซิสเต็ม จำ�กัด ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้
เนื่องจากลูกหนี้ถูกพิพากษาให้ล้มละลายและได้มีการแบ่งทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ฐานะการเงิน

ณ สิน้ ปี 2561 บริษทั ฯมีสนิ ทรัพย์รวม 1,936.68 ล้านบาท หนีส้ นิ รวม 322.51 ล้านบาท ส่วนของผูถ้ อื หุน้ 1,614.17 ล้านบาท
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำ�นวน 1,936.68 ล้านบาท ลดลง 60.00 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.00
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
สินทรัพย์ ณ สิน้ ปี 2561 เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจำ�นวน 1,144.96 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำ�นวน 791.72  
ล้านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียนมีรายการที่สำ�คัญ คือ ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้า  ณ สิ้นปี 2561 มีจำ�นวน
389.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 85.88 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.32 ตามยอดขายที่เพิ่ม ในขณะที่สินค้าคงเหลือมีจำ�นวน 673.52
ล้านบาท ลดลง 23.27 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.34
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน ประกอบด้วย อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ มีจำ�นวน 260.42 ล้านบาท ลดลง 9.73 ล้านบาท
จากการลงทุนใหม่จำ�นวน 22.17 ล้านบาท เป็นการลงทุนในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักรเดิมและ
เพิม่ สายการผลิตใหม่ส�ำ หรับลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น ซึง่ ต่อเนือ่ งมาจากปีกอ่ น ในขณะทีม่ กี ารตัดค่าเสือ่ มราคาตามอายุ
การใช้งานของสินทรัพย์จำ�นวน 31.90 ล้านบาท สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนรายการอื่นๆ ซึ่งได้แก่ สิทธิการเช่าที่ดิน เงินลงทุน
ที่มีข้อจำ�กัดในการใช้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และอื่นๆ มีจำ�นวนใกล้เคียงกับปีก่อน
คุณภาพของสินทรัพย์
สินทรัพย์ของบริษัทฯแสดงราคาตามบัญชีที่ไม่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับหรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้สินทรัพย์ และหากมีข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่า  บริษัทฯจะตั้งสำ�รองและรับรู้
การขาดทุนจากการด้อยค่าทันที และมีการทบทวนอย่างสม่ำ�เสมอ
บริษัทฯมียอดลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำ�นวน 445.27 ล้านบาท ซึ่งจำ�นวนดังกล่าวจำ�แนกออกเป็น
2 ส่วน คือ ลูกหนี้บุคคลภายนอกจำ�นวน 426.60 ล้านบาท และลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำ�นวน 18.67 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลูกหนี้บุคคลภายนอกมียอดที่เกินกำ�หนดชำ�ระ จำ�นวน 173.35  ล้านบาท โดยในจำ�นวน
ดังกล่าวมียอดลูกหนี้ค้างชำ�ระนานกว่า 12 เดือน จำ�นวน 55.91 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุมาจากลูกหนี้ดังกล่าวได้รับผลกระทบ
จากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินตัง้ แต่ปี 2540 ทำ�ให้ไม่สามารถชำ�ระหนี้ได้ตามกำ�หนด บริษทั ฯได้ตงั้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัย
จะสูญสำ�หรับลูกหนี้ที่เกินกำ�หนดชำ�ระจำ�นวน 56.18 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯมั่นใจว่าจะสามารถเก็บหนี้จากลูกหนี้ได้ไม่ต่ำ�กว่า
ยอดสุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มี 1 ราย คือ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำ�กัด(มหาชน) เป็นหนี้ที่ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ
สินค้าคงเหลือของบริษัท ประกอบด้วย สินค้าสำ�เร็จรูป งานระหว่างทำ� วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 มีราคาทุนรวม 710.65 ล้านบาท บริษัทฯได้ตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้าจำ�นวน
ทั้งสิ้น 37.13 ล้านบาท เนื่องจากสินค้าสำ�เร็จรูป อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองบางรายการไม่เคลื่อนไหวมาเป็นเวลานานจึงมี
ความเสี่ยงที่จะเกิดการด้อยค่าได้
สภาพคล่อง
บริษัทฯมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 3.25 เท่า ณ สิ้นปี 2560 เป็น 4.67 เท่า ณ สิ้น
ปี 2561 ทั้งนี้เป็นผลมาจากปี 2561 ความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากยอดขายที่เพิ่ม
ในส่วนของกระแสเงินสด สำ�หรับปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิลดลงจำ�นวน 62.27 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดของ
บริษัทลดลงจาก 94.94 ล้านบาท มาเป็น 32.67 ล้านบาท กระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงมาจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้:-
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- กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน จำ�นวน  51.94 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีกอ่ น โดยแหล่งได้มาทีส่ �ำ คัญ
มาจากการเงินหมุนเวียนในลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ
- กระแสเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมลงทุน จำ�นวน 63.13   ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปีมีการไถ่ถอนเงินฝาก
สถาบันการเงินทีม่ ขี อ้ จำ�กัดในการใช้ ในขณะเดียวกันมีรายจ่ายลงทุนซึง่ ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพเครือ่ งจักร
- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำ�นวน 177.34 ล้านบาท จากการใช้สินเชื่อทรัสต์รีซีทจากสถาบันการ
เงินและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
แหล่งที่มาของเงินทุน
1) ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.20 เท่า  ลดลงจากสิ้นปี
ก่อนเล็กน้อย
2) ส่วนของผู้ถือหุ้น
ปี 2561 บริษัทฯมีกำ�ไรสุทธิ 48.99 ล้านบาท และมีขาดทุนที่ยังไม่เกิดจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผื่อขาย จำ�นวน 2.10 ล้านบาท ในขณะที่มีผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาตร์ประกันภัยสำ�หรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงานจำ�นวน 0.62 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล จำ�นวน 38.32 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 บริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำ�นวน 1,614.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.94 ล้านบาท  
3) หนี้สิน
ณ วันสิ้นปี 2561 บริษัทฯมีหนี้สินรวม 322.51 ล้านบาท ลดลง 67.94 ล้านบาท จากเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทที่ลดลง
ในขณะทีเ่ จ้าหนีก้ ารค้าเพิม่ ขึน้   ทัง้ นี้ หนีส้ นิ ทีส่ �ำ คัญ ประกอบด้วย ทรัสต์รซี ที เจ้าหนีก้ ารค้า ประมาณการหนีส้ นิ ผลประโยชน์
พนักงานและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
4) ระยะเวลาครบกำ�หนดของหนี้ระยะสั้นที่มีผลต่อสภาพคล่อง
หนี้ระยะสั้นของบริษัทฯมีเพียง ทรัสต์รีซีท เจ้าหนี้การค้า  และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซึ่งถึงกำ�หนดชำ�ระตาม Cash
cycle ของกิจการ
รายจ่ายลงทุน
ในปี 2561 บริษัทฯมีรายจ่ายลงทุนที่สำ�คัญคือ รายจ่ายเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักรเดิม
ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต

ปัจจัยที่อาจส่งผลให้การดำ�เนินงานของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำ�คัญ ได้แก่ ความผันผวนของราคา
วัตถุดิบ การออกมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงและการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงที่อุปทานเพิ่มขึ้นจากการนำ�เข้าสินค้าสำ�เร็จรูปจาก
ต่างประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากราคาวัตถุดิบและอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำ�เข้าวัตถุดิบมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ต้นทุนการผลิต ในขณะที่อุปทานที่เพิ่มจากการนำ�เข้าสินค้าสำ�เร็จรูปจากต่างประเทศจะส่งผลให้การแข่งขันทางการตลาด
โดยเฉพาะการแข่งขันทางด้านราคามีความรุนแรงขึ้น
บริษัทฯตระหนักถึงปัจจัยดังกล่าวจึงได้ติดตามและประเมินผลกระทบอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับกลยุทธ์ในการดำ�เนินงาน
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี(แบบ 56-1) ของบริษัท
ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำ�ปี
ซึง่ ข้อมูลทีแ่ สดงในรายงานทางการเงินต้องมีความถูกต้องในสาระสำ�คัญและเป็นไปตามหลักมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป
ในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม่�ำ เสมอ ใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวัง และประมาณ
การที่เหมาะสม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้ดแู ลให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผลเพือ่ ให้มนั่ ใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูล
ทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำ�รงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
การทุจริตหรือการดำ�เนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำ�คัญ
ในการนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และความเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งนีข้ องคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำ�ปี
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยรวมอยูใ่ นระดับทีน่ า่ พอใจและสามารถสร้างความเชือ่ มัน่
อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(นายสุริย์ บัวคอม)
ประธานกรรมการ

(นายเอกมินทร์ งานทวี)
กรรมการผู้จัดการ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัท
ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ ยวข้องกับการ
ตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนด
เหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่อง
เหล่านี้
1. มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักคือผลิตและจาหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง ซึ่งมีความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ราคาสินค้า บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวนรวม
710.65 ล้านบาท และค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้าจานวน 37.13 ล้านบาท
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าเรื่องค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้า เป็นเรื่องสาคัญในการสอบบัญชี
เนื่ องจากบั ญ ชี สิน ค้าคงเหลื อเป็ น บั ญชี ที่ มีส าระส าคัญ ต่องบการเงิน และความผั นผวนของราคาสิ น ค้ า
คงเหลือดังกล่าวซึ่งมีผลกระทบต่อการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ อย่างมีสาระสาคัญ นอกจากนี้ การบันทึกค่า
เผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้ามีการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายจัดการเป็นอย่างมาก
ดังนั้น การตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการสอบทานการประเมินของฝ่ ายบริหารเกี่ยวกับแนวโน้ มและ
ผลกระทบจากการผันผวนของราคาเหล็ก และแนวโน้มของกฏหมายเกี่ยวกับมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
ซึ่งจะส่งกระผลกระทบโดยตรงกับราคาสินค้า นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้มีการสอบทานอัตราส่วนทางการเงินที่
สาคัญของกิจการเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน และการตรวจสอบยังได้รวมถึง
การพิจารณาราคาต้นทุนของวัตถุดิบที่ซื้อ ราคาสินค้าที่ขายในระหว่างปีและราคาหลังวันสิ้นปี เพื่อระบุความ
เป็นไปได้ที่ที่สินค้าคงเหลืออาจมีมูลค่าสูงเกินไป
ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้สอบทานรายการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าคงเหลือ และทดสอบการ
คานวณต้นทุนของวัตถุดิบที่ซื้อ การคานวณต้นทุนของสินค้าจากการผลิต การทดสอบการตีราคาสินค้า
คงเหลือ และการแสดงมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างราคาทุนกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึงสมมุติฐาน
สาคัญที่ ผู้บริหารใช้ในการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รั บ ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนท าต่อ ราคาขาย และ
ค่าใช้จ่ายในการขาย เป็นต้น
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ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึง
งบการเงิน และรายงานของผู้ส อบบั ญ ชี ที่อยู่ ในรายงานประจ าปี นั้น ข้าพเจ้าคาดว่ าข้ าพเจ้ าจะได้รับ รายงาน
ประจาปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความ
ขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมี
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่
เมื่อข้ าพเจ้ าได้ อ่านรายงานประจ าปี และหากข้ าพเจ้าสรุ ป ได้ว่ามีก ารแสดงข้ อมูล ที่ ขั ดต่อข้ อเท็ จ จริ งอัน เป็ น
สาระส าคั ญ ข้าพเจ้ า จะสื่ อสารเรื่องดังกล่ าวกับ ผู้มีหน้าที่ใ นการกากั บดูแลเพื่ อให้ ผู้มีหน้ าที่ ในการกากับ ดูแ ล
ดาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทา
งบการเงิ น ที่ ป ราศจากการแสดงข้ อมูล ที่ ขั ด ต่อข้ อเท็ จ จริ งอัน เป็ น สาระส าคัญ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุ จ ริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่อง
เปิด เผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนิ นงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้ เกณฑ์การบัญ ชีสาหรับ การ
ดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้า พเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นใน
ระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริ ตหรือ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการ
สังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
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 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิด

จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน

 ทาความเข้ าใจในระบบการควบคุม ภายในที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิธี ก ารตรวจสอบที่

เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของบริษัท

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี

และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผู้บริหาร

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจาก

หลักฐานที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีสาระสาคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้
ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้
ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุด
การดาเนินงานต่อเนื่อง

 ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดง

รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สาคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญ ของ
ระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่ง
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

4

60 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
จากเรื่ อ่ องที
งที่ส่สื่อื่อสารกั
สารกับบผูผู้ม้มีหีหน้น้าาทีที่ใ่ในการก
นการกากั
ากับบดูดูแแลล ข้ข้าาพเจ้
พเจ้าาได้
ได้พพิจิจารณาเรื
ารณาเรื่อ่องต่
งต่าางๆ
งๆ ทีที่ม่มีนีนัยัยสสาคั
าคัญ
ญมากที
มากที่ส่สุดุดในการ
ในการ
จากเรื
ตรวจสอบงบการเงินนในงวดปั
ในงวดปัจจจุจุบบันันและก
และกาหนดเป็
าหนดเป็นนเรืเรื่อ่องส
งสาคั
าคัญ
ญในการตรวจสอบ
ในการตรวจสอบ ข้ข้าาพเจ้
พเจ้าาได้
ได้ออธิธิบบายเรื
ายเรื่อ่องเหล่
งเหล่าานีนี้ใ้ในน
ตรวจสอบงบการเงิ
รายงานของผู้ส้สอบบั
อบบัญ
ญชีชี เว้เว้นนแต่
แต่กกฎหมายหรื
ฎหมายหรืออข้ข้ออบับังงคัคับบไม่
ไม่ใให้ห้เเปิปิดดเผยต่
เผยต่ออสาธารณะเกี
สาธารณะเกี่ย่ยวกั
วกับบเรืเรื่อ่องดั
งดังงกล่
กล่าาวว หรื
หรืออใน
ใน
รายงานของผู
สถานการณ์ทที่ยี่ยากที
ากที่จ่จะเกิ
ะเกิดดขึขึ้น้น ข้ข้าาพเจ้
พเจ้าาพิพิจจารณาแล้
ารณาแล้ววว่ว่าาไม่
ไม่คควรสื
วรสื่อ่อสารเรื
สารเรื่อ่องดั
งดังงกล่
กล่าาวในรายงานของข้
วในรายงานของข้าาพเจ้
พเจ้าาเพราะการ
เพราะการ
สถานการณ์
กระทาดั
าดังงกล่
กล่าาวสามารถคาดการณ์
วสามารถคาดการณ์ไได้ด้ออย่ย่าางสมเหตุ
งสมเหตุผผลว่
ลว่าาจะมี
จะมีผผลกระทบในทางลบมากกว่
ลกระทบในทางลบมากกว่าาผลประโยชน์
ผลประโยชน์ตต่อ่อส่ส่ววนได้
นได้
กระท
เสียยสาธารณะจากการสื
สาธารณะจากการสื่อ่อสารดั
สารดังงกล่
กล่าาวว
เสี
อบบัญ
ญชีชีทที่รี่รับับผิผิดดชอบงานสอบบั
ชอบงานสอบบัญ
ญชีชีแและการน
ละการนาเสนอรายงานฉบั
าเสนอรายงานฉบับบนีนี้ค้คือือ นายอนุ
นายอนุสสรณ์
รณ์ เกี
เกียยรติ
รติกกังังวาฬไกล
วาฬไกล
ผูผู้ส้สอบบั

นายอนุสสรณ์
รณ์ เกี
เกียยรติ
รติกกังังวาฬไกล
วาฬไกล
นายอนุ
อบบัญ
ญชีชีรรับับอนุ
อนุญ
ญาต
าต เลขที
เลขที่ ่ 2109
2109
ผูผู้ส้สอบบั
บริษษัทัท เอเอสวี
เอเอสวี แอนด์
แอนด์ แอสโซซิ
แอสโซซิเเอทส์
อทส์ จจากั
ากัดด
บริ
กรุงงเทพมหานคร
เทพมหานคร
กรุ
27 กุกุมมภาพั
ภาพันนธ์ธ์ 2562
2562
27
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งบแสดงฐานะทางการเงิน
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ
บริ
ษัท ไทยไวร์โพรดัคนท์ จำ�กัด (มหาชน)
ณณ วัวันนทีที่ ่ 31
31 ธัธันนวาคม
วาคม2561
2561

2561

หน่วย : บาท
2560

7
6, 8
9

32,673,454
393,451,106
673,520,630

94,939,658
314,397,120
696,785,714

หมายเหตุ

44,474,617
2561
842,570
1,144,962,377

หน่
วย : บาท
19,612,286
2560
592,319
1,126,327,097

32,673,454
412,600,000
393,451,106
35,416,098
673,520,630
100,000
63,286,594
44,474,617
260,421,055
842,570
1,310,110
1,144,962,377
18,586,917
791,720,774
412,600,000
1,936,683,151
35,416,098
100,000
63,286,594
260,421,055
1,310,110
18,586,917
791,720,774
1,936,683,151

94,939,658
492,200,000
314,397,120
38,086,153
696,785,714
100,000
50,629,441
19,612,286
270,152,222
592,319
2,185,110
1,126,327,097
16,997,287
870,350,213
492,200,000
1,996,677,310
38,086,153
100,000
50,629,441
270,152,222
2,185,110
16,997,287
870,350,213
1,996,677,310

หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
บริ
ษัทก้ ไทยไวร์
โพรดั
ลูกหนี
ารค้าและลู
กหนีคอ้ ท์ื่นจากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ น
ณ
สินวัทรันพทีย์่ 31
หมุนธัเวีนวาคม
ยนอื่น 2561
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
อื่นๆ
สิรวมสิ
นทรันพทรั
ย์ พย์หมุนเวียน
สินทรัพย์หไม่มุหนมุเวีนยเวีนยน
เงินสดและรายการเที
ฝากสถาบันการเงิยนบเท่
ทีม่ ีขาอ้ เงิจนากัสดดในการใช้
ลูเงิกนหนี
าและลูกหนี
ลงทุก้ ารค้
นระยะยาวอื
่น -อ้ สุื่นทธิ
สิเงินนค้ให้าคงเหลื
อ - สุทธิ กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน - สุทธิ
กู้ยืมระยะยาวแก่
สิอสันงทรัหาริ
พย์มหทรัมุนพเวีย์เยพืนอื
่น
่อการลงทุ
น - สุทธิ
ภาษีมและอุ
ูลค่าเพิ
่มรอเรี- ยสุกคื
อาคาร
ปกรณ์
ทธิน
สิทอืธิ่นกๆารเช่าทีด่ ิน - สุทธิ
รวมสิ
สินทรัพนย์ทรั
ไม่พหย์มุหนมุเวีนยเวี
นอืย่นน

สิรวมสิ
นทรัพนย์ทรั
ไม่พหย์มุไนม่เวีหยมุนนเวียน
เงิ
นฝากสถาบั
รวมสิ
นทรัพย์นการเงินทีม่ ีขอ้ จากัดในการใช้
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
เงิ
นให้กู้ยืมประยะยาวแก่
กิจการที
องกัง่ ของงบการเงิ
น - สุทธิ นนี้
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
นเป็นเ่ กีส่่ยววข้
นหนึ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สิทธิการเช่าทีด่ ิน - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

7
10
8
6,6, 11
6,912
13
14
15

10
6, 11
6, 12
13
14
15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
6

62 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหำชน)
บริ
ษัท ไทยไวร์โพรดัคนท์ (ต่จำ�อกั)ด (มหาชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิ
ณ
ณ วัวันนทีที่ ่ 31
31 ธัธันนวาคม
วำคม2561
2561

หมำยเหตุ
หนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
ทรัสต์รีซีท
10
บริ
ัท ก้ ไทยไวร์
โพรดัาหนี
คท์อ้ ื่จนากัด (มหาชน)
เจ้าษหนี
ารค้าและเจ้
16
งบแสดงฐานะการเงิ
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น น
เวียน2561
ณรวมหนี
วันที่ ้ส31ินหมุ
ธันนวาคม
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์พนักงาน
17
หมายเหตุ
ส้ ินพภาษี
18
สิหนี
นทรั
ย์ เงินได้รอตัดบัญชี
สิรวมหนี
นทรัพย์้สหินมุไม่
นเวีหยมุนนเวียน
้สิน
เงิรวมหนี
นสดและรายการเที
ยบเท่าเงินสด
7
ส่
ว
นของผู
ถ
้
อ
ื
หุ
น
้
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
6, 8
นหุน้ อ - สุทธิ
สิทุนนค้เรืาอคงเหลื
9
จดทะเบี
สิทุนนทรั
พย์หมุยนนเวียนอื่น
หุน้ สามั
500,000,000
ภาษี
มูลค่ญาเพิ
่มรอเรียกคืน หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
อื่นๆ
หุน้ สามั
รวมสิ
นทรัญพย์270,000,000
หมุนเวียน หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุน้
เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ีขอ้ จากัดในการใช้
10
กาไรสะสม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
6, 11
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
19, 20
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน - สุทธิ
6, 12
ยังไม่ได้จัดสรร - กาไรสะสม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
13
รวมกาไรสะสม
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
14
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
สิทธิการเช่าทีด่ ิน - สุทธิ
15
รวมหนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
รวมสินทรัพย์

2561

หน่วย : บำท
2560

80,269,011
159,188,834
5,770,148
245,227,993

219,285,956
110,651,371
16,118,197
346,055,524

73,635,799
2561
3,648,423
77,284,222
322,512,215
32,673,454

หน่วย : บาท
40,221,991
2560
4,174,661
44,396,652
390,452,176
94,939,658

393,451,106
673,520,630

314,397,120
696,785,714

500,000,000
44,474,617
842,570
270,000,000
1,144,962,377
339,642,600
28,596,080
412,600,000
35,416,098
48,900,000
100,000
927,032,256
63,286,594
975,932,256
260,421,055
1,614,170,936
1,310,110
1,936,683,151
18,586,917
791,720,774
1,936,683,151

500,000,000
19,612,286
592,319
270,000,000
1,126,327,097
339,642,600
31,317,566
492,200,000
38,086,153
44,800,000
100,000
920,464,968
50,629,441
965,264,968
270,152,222
1,606,225,134
2,185,110
1,996,677,310
16,997,287
870,350,213
1,996,677,310

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
7
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหำชน)

บริ
ัท ไทยไวร์
งบกษำไรขำดทุ
นเบ็โพรดั
ดเสร็คจท์ จำ�กัด (มหาชน)
สำส�ำหรั
หรับบปีปีสสิ้นิ้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31่ 31ธันธัวำคม
นวาคม
2561
2561
หมำยเหตุ
รำยได้จำกกำรขำย
ต้นทุนขาย
กำไรขั้นต้น
รายได้อื่น

2,397,550,031 1,865,167,646
(2,245,256,372) (1,656,992,117)
152,293,659
208,175,529
72,824,929
19,607,841

บริ
ษัทอนค่
ไทยไวร์
กำไรก่
ำใช้จำ่ โยพรดัคท์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ
น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้วัน
จ่าทียในการบริ
าร 2561
ณ
่ 31 ธันหวาคม

โอนกลับบัญชีคา่ เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ต้นทุนบริการในอดีตจากการแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
17
หมายเหตุ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
12
สิค่านเผืทรั
พ
ย์
่อ(โอนกลับ)การด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
13.1,13.2,13.3

สิรวมค่
นทรัำพใช้ย์จหำ่ มุยนเวียน
เงิกำไรก่
นสดและรายการเที
ยบเท่
าเงินำสด
7
อนต้นทุนทำงกำรเงิ
นและค่
ใช้จำ่ ยภำษีเงินได้
ลูต้นกทุหนี
ก้ ารค้าและลู
6, 8
นทางการเงิ
น กหนีอ้ ื่น
อนค่ำใช้อจ-ำ่ ยภำษี
สิกนำไรก่
ค้าคงเหลื
สุทธิ เงินได้
9
สิค่านใช้ทรัจ่าพยภาษี
ย์หมุเนงินเวีได้ยนอื่น
กำไรสุทธิสำหรับปี
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
กำไรสุทธิสำหรับปี
อื่นๆ
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
รวมสิ
นทรัพย์หมุนเวียน
รายการที่สามารถจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

สินกทรั
พย์ไม่หนมุ)ทีน่ยเวี
าไร(ขาดทุ
งั ไม่ยเนกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า
เงินลงทุนในหลั
กทรัพนย์ทีเผืม
- สุดทในการใช้
ธิจากภาษี
เงินฝากสถาบั
นการเงิ
่ ่อีขขาย
อ้ จากั
10
สามารถจัดประเภทใหม่
เงิรายการที
นลงทุน่ไม่ระยะยาวอื
่น - สุทธิ เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง 6, 11
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน - สุทธิ
6, 12
สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
อสั
งหาริ
พจย์อืเพื่น่อสการลงทุ
13
ขำดทุ
นเบ็มดทรั
เสร็
ำหรับปี น - สุทธิ
อาคาร
และอุปกรณ์ - สุทธิ
14
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
สิกทำไรต่
ธิการเช่
- สุทธิ
15
อหุ้นาขัที้นด่พืิน้นฐำน
สิกาไรสุ
นทรัทพธิย์ตไอ่ ม่หุห้นมุนเวียนอื่น
รวมสิ
หมุ่ยนถ่วเวีงน้ยาหนั
นก
จานวนหุน้นทรั
สามัพญย์ถัไวม่เฉลี
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2561

หน่วย : บำท
2560

18

225,118,588
72,018,353
85,833,411
(3,419,443)
30,271,617
2561
38,866
(12,818,481)

227,783,370
58,841,411
83,967,826
หน่วย : บาท
2560
421,554
747,137

171,924,323

143,977,928

48,987,976

80,567,016

32,673,454
94,939,658
53,194,265
83,805,442
393,451,106
(4,206,289) 314,397,120
(3,238,426)
48,987,976 696,785,714
80,567,016
673,520,630

44,474,617
19,612,286
48,987,976
80,567,016
842,570
592,319
1,144,962,377
1,126,327,097
(2,104,952)
11, 18412,600,000

35,416,098
100,000
(616,534)
17
63,286,594
(2,721,486)
260,421,055
46,266,490
1,310,110
18,586,917 0.18
270,000,000
791,720,774
1,936,683,151

742,174
492,200,000
38,086,153
100,000
(1,862,335)
50,629,441
(1,120,161)
270,152,222
79,446,855
2,185,110
16,997,287
0.30
270,000,000
870,350,213
1,996,677,310

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
8

สินทรัพย์

- 10
- 6, 11
6, 12
270,000,000 339,642,600
- 13
- 14
- 15
270,000,000 339,642,600

270,000,000

32,673,454
393,451,106
673,520,630

2561

1,700,000
412,600,000
35,416,098
100,000
44,800,000
63,286,594
4,100,000
260,421,055
1,310,110
48,900,000
18,586,917
791,720,774
1,936,683,151

16,997,287
870,350,213
1,996,677,310

(1,700,000)
492,200,000 (16,191,840)38,086,153 80,567,016
742,174
100,000
920,464,968
28,816,802
50,629,441
(4,100,000)
270,152,222 (38,320,688)
48,987,976 2,185,110
(2,104,952)
927,032,256
26,711,850

(1,862,335)
2,500,764
(616,534)
1,884,230

หน่วย : บำท

รวมองค์ประกอบ
รวมส่วนของ
อื่นของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
32,437,727 1,542,970,119
(16,191,840)
(1,120,161)
79,446,855
31,317,566 1,606,225,134
(38,320,688)
(2,721,486)
46,266,490
28,596,080 1,614,170,936

94,939,658
314,397,120
696,785,714 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กำไร(ขำดทุน)ที่ยัง กำไร(ขำดทุน)จำกกำร
กำไรสะสม
ไม่เกิดขึ้นจำกกำร
ประมำณกำรตำม
44,474,617
19,612,286
จัดสรรเป็น
ปรับมูลค่ำเงิน
หลักคณิตศำสตร์
842,570
592,319
ส่วนเกิน สำรองตำม
ลงทุนใน
สำหรับ
1,144,962,377
1,126,327,097
มูลค่ำหุ้น
กฎหมำย ยังไม่ได้จัดสรร หลักทรัพย์เผื่อขำย ผลประโยชน์พนักงำน
339,642,600 43,100,000 857,789,792
28,074,628
4,363,099

7
6, 8
9

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชำระแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

เงินสสดและรายการเที
เงินสด2561
ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ย31บเท่
ธันาวำคม
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
หมำยเหตุ
สินยอดคงเหลื
ทรัพย์ไม่หอมุณนเวีวัยนนที่ 1 มกรำคม 2560
ำรองตำมกฎหมำย
เงินสฝากสถาบั
นการเงินทีม่ ีขอ้ จากัดในการใช้19, 20
นปันนผลจ่
ำย
20
เงินเงิลงทุ
ระยะยาวอื
่น - สุทธิ
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน - สุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
อสัสงำรองตำมกฎหมำย
หาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
19, 20
อาคาร
เงินปันและอุ
ผลจ่ำยปกรณ์ - สุทธิ
20
ดเสร็
สิทกธิำไรเบ็
การเช่
าทีจด่ รวมส
ิน - ำหรั
สุทบธิปี
ที่ 31 ธันวำคม 2561
สินยอดคงเหลื
ทรัพย์ไม่หอมุณนเวีวัยนนอื
่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ
นทรัปพระกอบงบกำรเงิ
ย์
หมำยเหตุ
นเป็นส่วนหนึง่ ของงบกำรเงินนี้

บริบริ
ษัทษัทไทยไวร์
�กัดด(มหำชน)
(มหาชน)
ไทยไวร์โโพรดั
พรดัคท์ จจำำกั
สิสำ�นหรั
ทรับพปีย์สหิ้นมุสุนดเวีวัยนนที่ 31 ธันวำ�คม 2561
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

หน่วย : บาท
2560

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

9
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งบกระแสเงินสด
บริ
�กัด (มหำชน)
(มหาชน)
บริษษัทัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จจำำกั
สำงบกระแสเงิ
�หรับปีสิ้นสุนดสด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กำไรสุทธิ
รำยกำรปรับปรุง :
ค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
บริ(กษำไร)ขำดทุ
ัท ไทยไวร์
โพรดัตครำแลกเปลี
ท์ จากัดย่ (มหาชน)
นจำกอั
นที่ยังไม่เกิดขึน้ จริง
งบแสดงฐานะการเงิ
น
เงินปันผลรับ
ณ ประมำณกำรหนี
วันที่ 31 ธันวาคม
2561 พนักงำนจำกต้นทุนบริกำรปัจจุบนั
้สินผลประโยชน์
ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำนจำกต้นทุนบริกำรในอดีต
กำไรจำกกำรจำหน่ำยอุปกรณ์
หมายเหตุ
ำเผืพอ่ ย์กำรด้อยค่ำของเงินลงทุนระยะยำวอื่น
สินค่ทรั
ค่ำเผือ่ (โอนกลับ)กำรด้อยค่ำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
สินทรัพย์หมุนเวียน
โอนกลับบัญชีค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
เงินดอกเบี
สดและรายการเที
ยบเท่าเงินสด
7
้ยรับ
ลูกค่หนี
าและลู้ยกหนีอ้ ื่น
6, 8
ำใช้ก้ จารค้
่ำยดอกเบี
นสดก่
่ยนแปลงของ
สิกระแสเงิ
นค้าคงเหลื
อ - อสุนกำรเปลี
ทธิ
9
สินสิทรันพทรัย์พหย์มุแนละหนี
เวียนอื้ส่นินดำเนินงำน
กำรเปลี
นทรันพย์ดำเนินงำน(เพิ่มขึน้ )ลดลง
ภาษี
มูลย่ ค่นแปลงของสิ
าเพิ่มรอเรียกคื
และหนี้สินดำเนินงำนเพิ่มขึน้ (ลดลง)
อื่นๆ
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
รวมสิ
พย์อหมุนเวียน
สินค้นำทรั
คงเหลื
สินสิทรันทรั
พย์พไย์ม่หหมุมุนนเวีเวียยนอืน่น
นทรัพย์ไม่หนมุการเงิ
นเวียนอื
เงินสิฝากสถาบั
นที่นม่ ีขอ้ จากัดในการใช้
10
ำหนีน้กระยะยาวอื
ำรค้ำและเจ้่นำหนี
เงินเจ้ลงทุ
- สุ้อทื่นธิ
6, 11
นเวียนอื่น กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน - สุทธิ
เงินหนี
ให้้สกินู้ยหมุ
ืมระยะยาวแก่
6, 12
ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
13
เงินสดรับจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงำน
อาคาร
และอุปกรณ์ - สุทธิ
14
รับดอกเบี้ย
สิทจ่ธิำกยดอกเบี
ารเช่าที้ยด่ ิน - สุทธิ
15
สินค่ทรัำใช้พย์จ่ำไม่ยภำษี
หมุนเเวี
งินยได้นอื่น
รวมสิ
ภำษีนเงิทรั
นได้พถย์ูกไหัม่กหณมุนทีเวี
่จ่ำยยน
รวมสิ
นทรั
เงินสดสุ
ทธิพได้ย์มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงำน

2561

หน่วย : บำท
2560

48,987,976

80,567,016

32,936,752
219,690
(1,594,800)
8,496,882
30,271,617
(570,281)
2561
38,866
(12,818,481)
(3,419,443)
32,673,454
(4,029,605)
393,451,106
2,974,525

673,520,630

101,493,698

22,286,052
(4,432)
(1,346,875)
5,089,931
หน่วย :- บาท
(7,849)
2560
421,554
747,137
94,939,658
(4,443,286)
314,397,120
2,390,902

696,785,714

105,700,150

44,474,617
19,612,286
842,570
592,319
(75,767,368)
(71,271,409)
1,144,962,377
23,265,085 1,126,327,097
(188,465,031)

(25,112,583)
(4,708,094)
(134,458)
(400)
412,600,000
492,200,000
48,904,056
69,548,192
35,416,098
38,086,153
(10,348,049)
(2,841,515)
100,000
100,000
(5,971,225)
(19,191,000)
63,286,594
50,629,441
56,329,156 (111,229,107)
260,421,055
270,152,222
365,917
381,843
1,310,110
2,185,110
(3,299,304)
(2,043,660)
18,586,917 16,997,287
(46,620,156)
791,720,774
870,350,213
(1,455,172)
(1,520,049)
1,936,683,151
51,940,597 1,996,677,310
(161,031,129)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
10
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหำชน)
บริงบกระแสเงิ
ษัท ไทยไวร์นโสด
พรดั(ต่คอท์) จำ�กัด (มหาชน)
สำ�สหรัำหรั
บปีบสปีิ้นสสุิ้นดสุวัดนวัทีน่ 31
2561
ที่ 31ธันธัวาคม
นวำคม
2561

2561
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ีขอ้ จากัดในการใช้ลดลง
ดอกเบีย้ รับจากเงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ีขอ้ จากัดในการใช้
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด (มหาชน)
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
งบแสดงฐานะการเงิน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รับเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมลงทุน
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
สินทรั
ทรัพสต์ย์รีซีท
สินทรัจ่าพยเงิ
ย์หนมุปันนเวีผลยน
เงินเงิสดและรายการเที
ยบเท่าไปใน)กิ
เงินสดจกรรมจัดหำเงิน
7
นสดสุทธิได้มำจำก(ใช้

ลูกเงิหนี
ก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ยื่นบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ
นสดและรำยกำรเที
สินเงิค้นาสดและรายการเที
คงเหลือ - สุทธิ ยบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
สินเงิทรันสดและรำยกำรเที
พย์หมุนเวียนอื่น ยบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ูลค่าเพิ่มรอเรี
ยกคืดนเผยเพิ่มเติม
ข้ภาษี
อมูลมกระแสเงิ
นสดเปิ
อื่นๆ
รำยกำรที่มิใช่เงินสด
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

- ปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวกับองค์ประกอบอื่น

6, 8
9

79,600,000
3,535,008
570,374
(22,169,350)
1,594,800
63,130,832

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

(139,016,945)
(38,320,688)
32,673,454
(177,337,633)

219,285,956
(16,191,840)
94,939,658
203,094,116

393,451,106
(62,266,204)
673,520,630
94,939,658

314,397,120
46,952,898
696,785,714
47,986,760
94,939,658

2561

32,673,454

44,474,617
842,570
1,144,962,377

(2,631,190)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ของส่วนของผู้ถือหุน้ (หมายเหตุ 11)
412,600,000
เงินฝากสถาบั
นการเงิ
10
- หนีส้ ินภาษี
เงินได้นรทีอตัม่ ีขดอ้ บัจญากั
ชีเดพิในการใช้
่ม (ลดลง) (หมายเหตุ 18)
(526,238)
35,416,098
เงินลงทุ
สุทธิญทัง้ จานวนสาหรับดอกเบีย้ ค้างรับจาก6, 11
- ตั้งนค่ระยะยาวอื
าเผื่อหนีส้ งสั่นย-จะสู
19,801,084
100,000
เงินให้กบริู้ยษืมทัระยะยาวแก่
การทีเ่ กี่ยวข้6 อและ
งกัน12)- สุทธิ
6, 12
ทีเ่ กี่ยวข้องกักนิจ(หมายเหตุ
อสังหาริ
พย์าเยหนี
พื่อการลงทุ
13น (หมายเหตุ 12.2)63,286,594 - ตัดมจทรั
าหน่
ส้ ูญของเงินน-ให้สุทกู้ยธิืมระยะยาวแก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกั
260,421,055
อาคาร
และอุนปจากการประมาณการตามหลั
กรณ์ - สุทธิ
- ขาดทุ
กคณิตศาสตร์ประกันภัย 14
(616,534)
สาหรัาบทีโครงการผลประโยชน์
พนักงาน (หมายเหตุ 17)
1,310,110
สิทธิการเช่
ด่ ิน - สุทธิ
15
18,586,917
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หมายเหตุ
รวมสิ
นทรัพประกอบงบการเงิ
ย์ไม่หมุนเวียนนเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
791,720,774
รวมสินทรัพย์
1,936,683,151
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

หน่วย : บำท
2560

2560

19,612,286
592,319
1,126,327,097
1,138,360

492,200,000
396,186
38,086,153
19,801,084
100,000
50,629,441
609,551,031
270,152,222
(1,862,335)
2,185,110
16,997,287
870,350,213
1,996,677,310
11
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหำชน)

บริหมำยเหตุ
ษัท ไทยไวร์ปโระกอบงบกำรเงิ
พรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
1.

หน่วย : บำท

ข้อมูลทั่วไป

1.1 การจดทะเบียน

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจากัดเมื่อวันที่
10 พฤษภาคม 2528 และได้ จ ดทะเบี ย นเข้ า เป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยเมื่ อ วั น ที่ 24 ตุ ล าคม 2532 ต่ อ มาบริ ษั ท ฯ ได้
ดาเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด เมื่อวันที่ 25 เมษายน
2537 โดยมี ก ลุ่ มผู้ ถื อหุ้ น รายใหญ่ ข องบริ ษัท ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 และ
2560 คือ กลุ่มบริษัทในตระกูลงานทวี ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ 28
ของทุนจดทะเบียนที่ชาระเต็มมูลค่าแล้ว

1.2 สถานประกอบการ

เลขที่ 99/2 หมู่ 8 อาคารศูน ย์ ก ารค้าเซี ย ร์ รั งสิ ต ชั้ น 7 ถนนพหลโยธิ น อาเภอ
ลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี และ มีโรงงาน 1 แห่ง ตั้งอยู่เลขที่ 4 ถนน ไอ 5 นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง

1.3 ธุรกิจหลัก

ผลิตและจาหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง

2.

เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและ
แนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และการแสดงรายการใน
งบการเงินได้ทาขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าลงวันที่ 11 ตุลาคม
2559 ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารบั ญ ชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศของส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทาและนาเสนอรายการทางการเงิน
2.2 งบการเงินนี้ได้จัดทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.3 งบการเงิน ฉบั บภาษาไทยเป็ นงบการเงิน ฉบับ ที่ บริ ษัทฯ ใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน ฉบั บ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
2.4 การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริ หาร
ต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายและการรายงาน
จานวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายผลที่เกิดขึ้นจริงจึงแตกต่างจากที่ประมาณการไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับ
ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในอนาคตที่ได้รับ
ผลกระทบ
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หน่วย : บำท

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีปัจจุบนั และที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียด
ดังนี้

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
สภาวิชาชี พบัญชีได้ออกและปรั บปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่องบการเงินนี้
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2562
บริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะนามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี จานวนหลายฉบับซึ่งมี
ผลบังคับสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ ซึ่ง
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสาคัญต่องบการเงินสาหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าว โดยมีมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ ดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า ใช้แทนมาตรฐาน
การบัญชีและการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2560)

สัญญาก่อสร้าง
รายได้
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ
โฆษณา
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มรี อบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2563
สภาวิชาชีพบัญชีได้ ออกประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินในกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
จานวน 5 ฉบับ ที่จะมีผลบังคับใช้ สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม 2563 ประกอบด้วย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16

การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การป้ อ งกั น ความเสี่ ย งของเงิน ลงทุ น สุ ท ธิ
ในหน่วยงานต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้
มาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ
4.

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ

4.1 การขายสินค้า
รายได้ จ ากการขายจะรั บ รู้ ใ นงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ เมื่ อ ได้ โ อนความเสี่ ย งและผลตอบแทนที่ เ ป็ น
สาระสาคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสาคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหาร
ยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสาคัญในการได้รับประโยชน์
4.2 ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้าง
4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และ เงินลงทุนระยะ
สั้นที่มีส ภาพคล่ องสูง ซึ่งมีก าหนดจ่ายคืน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ ได้มาและไม่มี
ข้อจากัดในการเบิกใช้
4.4 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูก หนี้ก ารค้าแสดงตามมูล ค่าสุ ท ธิที่ จ ะได้รั บ บริ ษัท ฯ บัน ทึ กค่าเผื่อหนี้ สงสั ย จะสู ญส าหรับ ผล ขาดทุ น
โดยประมาณที่ อาจเกิ ดขึ้ น จากการเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ ไ ม่ ไ ด้ การประมาณการดั งกล่ า วพิ จ ารณาจาก
ประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีต และตามสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน

14

70
บริษัทบริไทยไวร์
โพรดั
คท์คท์จำกั
ษัท ไทยไวร์
โพรดั
จำ�กัดด(มหำชน)
(มหาชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

หน่วย : บำท

4.5 สินค้าคงเหลือ
สิ นค้ าคงเหลื อแสดงมูลค่าตามราคาทุ นหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่ คาดว่ าจะได้รั บแล้ วแต่ราคาใดจะต่ากว่ า โดยวิ ธี
ดังต่อไปนี้ :สินค้าสาเร็จรูป และงานระหว่างทา
- ตีราคาตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง
- ตีราคาตามราคาทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่
ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงและต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และ
สภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสาเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วน
ของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงระดับกาลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดาเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเป็น
ในการขาย
บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้า หรือเสื่อมคุณภาพโดยพิจารณาจากรายการสินค้าคงเหลือ
ณ วันสิ้นปี
4.6 เงินลงทุน
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงในราคายุติธรรม หลักทรัพย์
เผื่อขายมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงทุนระยะยาว บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์
ดังกล่าวเป็น รายการแยกต่างหากในส่ วนของงบกาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จอื่น จนกระทั่ ง เมื่อมีการจ าหน่าย
หลักทรัพย์ดังกล่าวออกไป จึงจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทาการ
สุดท้ายของปี ข องตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย มูลค่ายุติธ รรมของหน่วยลงทุ นคานวณจากมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิ
บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการคานวณต้นทุนของเงินลงทุน
4.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
(ถ้ามี)
ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ราคาซื้อ และรายจ่ายโดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการ
จัดหาสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้
ดังนี้
อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้างอื่น
30 - 50 ปี
ที่ดิน
ไม่คิดค่าเสื่อมราคา
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4.8 อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
(ถ้ามี)
ต้นทุนของอาคารและอุปกรณ์ประกอบด้วยราคาซื้อและรายจ่ายโดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์
ส่ ว นประกอบของรายการอุ ป กรณ์ แ ต่ ล ะรายการที่ มี อ ายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ ไ ม่ เท่ า กั น ต้ อ งบั น ทึ ก แต่ ล ะ
ส่วนประกอบที่มีนัยสาคัญแยกต่างหากจากกัน
กาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ายอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจาหน่ายกับ
มูลค่าตามบัญชีของอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในกาไรหรือขาดทุน
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้ส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการอุปกรณ์ ถ้ามีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัด
มูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนและถูกตัดจาหน่ายตามมูลค่าตาม
บัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบารุงอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจาจะรับรู้ในกาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้
งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
15 – 50 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์
5 – 20 ปี
อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และเครือ่ งใช้สานักงาน
5 – 10 ปี
ยานพาหนะ
5 – 7 ปี
บริษัทฯ ไม่คิดค่าเสื่อมราคาสาหรับสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างติดตั้ง
บริษัทฯ ทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ทุกสิ้นรอบปีบัญชี และหากคาดว่ามูลค่า
คงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แตกต่างไปจากที่ประมาณไว้ บริษัทฯ ถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการบัญชี
4.9

สิทธิการเช่าและค่าตัดจาหน่าย
สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสม ค่าตัดจาหน่ายของสิทธิการเช่าคานวณจากราคา
ทุน โดยใช้วิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 24 ปี
ค่าตัดจาหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริษัทฯ ได้รับการทบทวน ณ วันสิ้นปีว่า มีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ใน
กรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทาการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
บริษัทฯ จะบันทึกการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของ
หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
16
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การคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์ หรือ มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ แล้วแต่มูลค่า
ใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลด
เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคานึงถึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาด
ปัจจุบันซึ่งผันแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สาหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานแยกเป็นอิสระจากสินทรัพย์อื่นจะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้อง
กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นมีความเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่าสินทรัพย์
บริษัทฯ จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคานวณ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
บริษัทฯ จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นได้ไม่เกินกว่า
มูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคา เสมือนหนึ่งว่าไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
รายการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะบันทึกเป็นรายได้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
4.11 รายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศ
บริ ษั ท ฯ แปลงค่า รายการบั ญ ชี ใ นสกุ ล เงิ น ตราต่ างประเทศที่ เกิ ดขึ้ น ระหว่ างปี เป็ น เงิน บาทตามอั ตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และแสดงค่าสินทรัพย์และหนี้สินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งคงเหลือ ณ
วันที่ตามงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงที่กาหนดโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ณ วันนั้น บริษัทฯ รับรู้กาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งที่เกิดจากการชาระเงินและการ
แปลงค่าในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกันกับบริ ษัทฯ หมายถึ ง บุ คคลหรือกิจการที่มีอานาจควบคุ ม บริษัทฯ หรือถูก
ควบคุมโดยบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้ บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้ องกั นยั งหมายรวมถึ ง บริ ษั ทร่ วมและบุ คคลซึ่ งมี อิ ทธิ พลอย่ างเป็ น
สาระส าคัญกั บบริ ษัทฯ ผู้ บริหารส าคัญ กรรมการหรื อพนั กงานของบริ ษัทฯ ที่ มีอานาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดาเนินงานของบริษัทฯ
4.13 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและ
เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
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โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริษัทฯ มีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตาม
โครงการเงินบาเหน็จหลังออกจากงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานสาหรับพนักงาน
บริษัทฯ คานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด แต่ละ
หน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทาการประเมินภาระ
ผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้ค่าใช้จ่ายของผลประโยชน์พนักงานใน
กาไรหรือขาดทุน
4.14 ประมาณการหนี้สนิ
บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้น
แล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระ
ผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.15 สัญญาเช่าดาเนินงาน
สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าบันทึก
เป็นสัญญาเช่าดาเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าวรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จตามอายุของสัญญาเช่า
4.16 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
ภาษีเงินได้ปัจจุบันของบริษัทฯ คานวณจากกาไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่
ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคานวณภาษีเงินได้
 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับ
ใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่ ไม่ได้รับรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ยังไม่ได้ใช้นั้น เนื่องจากมีความไม่แน่นอนที่บริษัทฯ จะมีกาไรทางภาษี
เพียงพอต่อการนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะ
ทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว
18
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บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการ
ที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
4.17 เครื่องมือทางการเงิน
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อเก็งกาไรหรือการค้า
นโยบายการบัญชีสาหรับการบันทึกและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินได้
เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 26
4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อ
โอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมใน
ตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิค
การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจาเป็นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมสาหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจา
4.19 กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสุทธิด้วยจานวนหุ้นสามัญที่มีอยู่ ณ วันสิ้นปีในกรณีที่มีการ
เพิ่มทุนจะคานวณจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักตามระยะเวลาที่ได้รับชาระค่าหุ้นเพิ่มทุน
5.

กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณำกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่ อ งที่ มี ค วามไม่ แ น่ น อนเสมอ การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และการประมาณการดั ง กล่ า วนี้ ส่ ง
ผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่
เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่
สาคัญมีดังนี้
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หน่วย : บำท



ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
บริษัทฯ พิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของลูกหนี้การค้าซึ่ง
เกี่ยวพันกับประมาณการผลขาดทุนอันเป็นผลมาจากการที่ลูกค้าไม่มีความสามารถในการชาระหนี้ ฝ่าย
บริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยใช้การ
วิเคราะห์สถานะของลูกหนี้รายตัว ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายุลูกหนี้และการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่
แตกต่างกันอาจมีผลต่อจานวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้นการปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจมี
ขึ้นได้ในอนาคต



ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือ
บริษัทฯ พิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือเพื่อให้สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริงที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการขายหรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ การประมาณการมูลค่าสุทธิที่จะได้รับดังกล่าวทาง
ฝ่ายบริ หารได้พิ จารณาจากการเปลี่ย นแปลงของราคาหรื อต้นทุ นที่เกี่ย วข้ องโดยตรงกับ เหตุก ารณ์
ภายหลังวันที่ในงบการเงิน ซึ่งยืนยันว่าสถานการณ์นั้นปรากฏอยู่แล้ว ณ วันที่ในงบการเงิน หรือ เมื่อมี
หลักฐานหรือข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าต้นทุนของสินค้าคงเหลือนั้นสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ อย่างไรก็ตาม
ฝ่ายบริหารจะทาการทบทวนและประเมินมูลค่าสุทธิที่จะได้รับใหม่ เมื่อสถานการณ์ที่ทาให้มีการปรับลด
สินค้าคงเหลือต่ากว่าราคาทุนหมดไป หรือ เมื่อมีหลัก ฐานชัดเจนว่ามูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้ น
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ



ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริษัทฯ พิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไป เมื่อพบว่า
มูลค่ายุติธรรมของเงิน ลงทุนดังกล่าวลดลงอย่างมีส าระสาคัญ ซึ่งความมีสาระส าคัญ นั้น ขึ้นอยู่กั บ
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร



อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ
ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าซากสาหรับอาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯ โดย
ฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการ
ประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือ
เลิกใช้



ผลประโยชน์ ห ลั ง ออกจำกงำนของพนั กงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ และผลประโยชน์
ระยะยำวอื่นของพนักงำน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและ ตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อื่นของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศั ยข้อสมมติฐานต่างๆในการ
ประมาณการนั้ น เช่ น อั ต ราคิ ด ลด อั ต ราการขึ้ น เงิ น เดื อ นในอนาคต อั ต รามรณะ และอั ต ราการ
เปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็นต้น

20

บริ
โพรดัคท์ จำกัด (มหำชน)
76ษัทบริไทยไวร์
ษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

6.

หน่วย : บำท



สัญญำเช่ำดำเนินงำน
บริษัทฯ ได้เข้าทาสัญญาเช่าที่ดิน อาคารสานักงาน โกดังสินค้า และยานพาหนะ ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณา
และประเมินขอบเขตของความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ที่เช่าตาม
สัญญาแล้วพบว่าความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดเป็นของผู้ให้เช่า สัญญาเช่า
ดังกล่าวจัดเป็นสัญญาเช่าดาเนินงาน



มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
บริษัทฯ บันทึกบั ญชีด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งการวัดมูลค่ายุติธรรมแบ่งตามการจัดลาดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรม โดยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินอื่นส่ วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น ฝ่าย
บริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่ าวไม่
แตกต่างอย่างเป็นสาระสาคัญกับราคาตามบัญชี

รำยกำรกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือ มีกรรมการร่วมกัน
ดังนั้นงบการเงินนี้จึงแสดงรวมถึงผลของรายการดังกล่าวตามมูลฐานที่ได้ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะควำมสัมพันธ์

บริษัท ทักษิณ คอนกรีต จากัด

 ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

(มหาชน)

เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10
และมีผู้ถอื หุ้นร่วมกัน

บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด

 เหมืองแร่ถ่านหิน

มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

บริษัท เซ็นจูรี่อิเลคโทรนิคส์

 ประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

แอนด์ ซิสเต็มส์ จากัด

นโยบายการกาหนดราคาของบริษัทที่เกี่ยวกับรายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้
รำยกำร
ขายสินค้า

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
ราคาตลาด / ราคาที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงราคาตลาด

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม

อัตราที่บริษัทให้กู้ยืมจากสถาบันการเงิน บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี

ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ :ประเภทรำยกำร/บริษัท
ลูกหนี้การค้า
- บริษัท ทักษิณ คอนกรีต จากัด (มหาชน)
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

หมำยเหตุ
8
11
12
12

2561

2560

18,669,769
30,247,250
976,701,900
(976,601,900)

22,856,044
31,670,650
956,900,815
(956,800,815)
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หน่วย : บำท

รายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้ :ประเภทรำยกำร/บริษัท
ขายสินค้า
- บริษัท ทักษิณ คอนกรีต จากัด (มหาชน)

หมำยเหตุ

2561

2560

112,785,196

94,659,476

ดอกเบี้ยรับ

12

19,801,084

19,801,084

หนี้สงสัยจะสูญ

12

(19,801,084)

(19,801,084)

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ค่าตอบแทนผู้บริห ารได้รวมค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนแก่ประธาน
กรรมการ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้แก่ เงินเดือนและ
ผลประโยชน์อื่นๆ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย :ค่าตอบแทนกรรมการ
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2561
3,885,000
34,910,800
2,899,280
11,678,335
53,373,415

2560
3,180,000
55,099,400
2,838,400
1,394,204
62,512,004

ค่าตอบแทนผู้บริหารแสดงรวมอยู่ในงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
2560 ดังนี้ :ต้นทุนการผลิต
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม
7.

2561
14,128,983
39,244,432
53,373,415

2560
25,539,738
36,972,266
62,512,004

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
รวม

2561
283,635
32,388,765
1,054
32,673,454

2560
132,899
94,805,705
1,054
94,939,658
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บริษัทบริไทยไวร์
โพรดัคท์ จำกัด (มหำชน)
78
ษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
8.

หน่วย : บำท

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
2561

2560

426,604,375
18,669,769

339,953,966
22,856,044

445,274,144
(56,183,081)

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

389,091,063

303,207,486

2,364,251

2,269,994

ดอกเบี้ยค้างรับ

726,969

598,290

เงินทดรองจ่าย
ลูกหนี้อื่นๆ

1,068,823
200,000

8,321,350
-

รวมลูกหนี้อื่น

4,360,043

11,189,634

393,451,106

314,397,120

2561

2560

253,255,907

204,318,694

96,915,223

70,052,739

- มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน

9,142,905

8,255,678

- มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน

11,383,792
55,906,548

2,254,120
55,072,736

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

426,604,375
(56,183,081)

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

สุทธิ

370,421,294

280,351,443

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้ :ลูกหนี้กำรค้ำ - บุคคลภำยนอก
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
- ไม่เกิน 3 เดือน

- มากกว่า 12 เดือน
รวม
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บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

หน่วย : บำท

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ครบกาหนดชาระ

2561
18,669,769

2560
22,856,044

รวม

18,669,769

22,856,044

ระยะเวลาปกติการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คือ 90 วัน
9.

สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ
2561

2560

สินค้าสาเร็จรูป

181,589,750

165,835,870

งานระหว่างทา

18,675,121

21,708,167

449,965,020

435,175,430

60,415,988
-

53,727,307
57,464,189

710,645,879
(37,125,249)
673,520,630

733,910,963
(37,125,249)
696,785,714

วัตถุดิบ
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
สินค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้า
สุทธิ
10. เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีข้อจำกัดในกำรใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ ได้นาเงินฝากประจาวางเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันวงเงิ น
สินเชื่อต่อสถาบันการเงินหลายแห่งโดยมีรายละเอียดดังนี้ :31 ธันวำคม 2561
อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

เงินฝากประจา 0.55 - 1.10 ต่อปี
รวม

อำยุ

3 และ 12 เดือน

31 ธันวำคม 2560
จำนวนเงิน

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

412,600,000 0.55 - 1.10 ต่อปี
412,600,000

อำยุ

จำนวนเงิน

3 และ 12 เดือน

492,200,000
492,200,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ ใช้เงินฝากธนาคารจานวน 412.60 ล้านบาทและ 492.20
ล้านบาท ตามลาดับ เป็นหลักทรัพย์ค้าประกันวงเงินสินเชื่อต่อธนาคารเพื่อออกหนังสือค้าประกันเพื่อใช้ใน
การดาเนินงานตามปกติของบริษัทฯ (หมายเหตุ 27.1) และวงเงินสินเชื่อทรัสต์รีซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต
สาหรับการสั่งซื้อวัตถุดิบ (หมายเหตุ 27.2)
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บริ80ษัท บริ
ไทยไวร์
โพรดัโพรดั
คท์ จคำกั
ษัท ไทยไวร์
ท์ จำด�กั(มหำชน)
ด (มหาชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

หน่วย : บำท

11. เงินลงทุนระยะยำวอื่น - สุทธิ
31 ธันวำคม 2561
หลักทรัพย์เผื่อขำย :-

กำไร/(ขำดทุน)

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ประเภทกิจกำร

ลักษณะควำมสัมพันธ์

บริษัท ทักษิณ

ผลิตและจาหน่าย

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

คอนกรีต จากัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์

ในสัดส่วนร้อยละ 10

(ราคาทุนเดิม 14,182,567 บาท)

คอนกรีตอัดแรง

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

รำคำทุน

มูลค่ำยุติธรรม

ที่ยังไม่เกิดขึ้น

2,064,407

30,247,250

28,182,843

2,000,000

407,180

(1,592,820)

457,000

4,227,250

3,770,250

รวม

2,457,000

4,634,430

2,177,430

รวมเงินลงทุนเผื่อขำย

4,521,407

34,881,680

30,360,273

เงินลงทุนในกิจการอื่น :กองทุนเปิดนครหลวงไทยสอง
ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

เงินลงทุนทั่วไป :เงินลงทุนในกิจการอื่น :-

ประเภทกิจการ

บริษัท แสงสยามอินดัสเตรียล ผลิตและจาหน่าย
จากัด

ลักษณะความสัมพันธ์

ราคาตามบัญชี

มูลค่าสุทธิ

ค่าเผื่อการด้อยค่า

-

เสาเข็มคอนกรีต
อัดแรง

* บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอ

ผลิตและจาหน่าย

เรชั่น จากัด (มหาชน)

แผงวงจร

(เดิมชื่อ บริษัท เซอร์คิทอีเลค

อิเล็กทรอนิกส์

โทรนิคส์ อินดัสตรีส์ จากัด

(หมายเหตุ 6)

14,253,991

534,418

(13,719,573)

-

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

155,033

-

รวมเงินลงทุนทั่วไป

14,409,024

534,418

เงินลงทุนระยะยำวอื่น - สุทธิ

18,930,431

35,416,098

(155,033)
(13,874,606)

25

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน) 81

หน่วย : บำท
31 ธันวำคม 2560

หลักทรัพย์เผื่อขำย :-

กำไร/(ขำดทุน)

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ประเภทกิจกำร

ลักษณะควำมสัมพันธ์

บริษัท ทักษิณ

ผลิตและจาหน่าย

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

คอนกรีต จากัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์

ในสัดส่วนร้อยละ 10

(ราคาทุนเดิม 14,182,567 บาท)

คอนกรีตอัดแรง

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

รำคำทุน

มูลค่ำยุติธรรม

ที่ยังไม่เกิดขึ้น

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

รวมเงินลงทุนเผื่อขำย

4,521,407

37,512,870

32,991,463

เงินลงทุนในกิจการอื่น :กองทุนเปิดนครหลวงไทยสอง
ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

เงินลงทุนทั่วไป :เงินลงทุนในกิจการอื่น :-

ประเภทกิจการ

บริษัท แสงสยามอินดัสเตรียล ผลิตและจาหน่าย
จากัด

ลักษณะความสัมพันธ์

ราคาตามบัญชี

มูลค่าสุทธิ

ค่าเผื่อการด้อยค่า

-

เสาเข็มคอนกรีต
อัดแรง

* บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอ

ผลิตและจาหน่าย

เรชั่น จากัด (มหาชน)

แผงวงจร

(เดิมชื่อ บริษัท เซอร์คิทอีเลค

อิเล็กทรอนิกส์

โทรนิคส์ อินดัสตรีส์ จากัด

(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

เงินลงทุนระยะยำวอื่น - สุทธิ

18,930,431

38,086,153

(155,033)
(13,835,741)

* ในเดือนกรกฎาคม 2549 สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ตั้งข้อกล่าวหาผู้บริหาร

ของ บริษัท เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน) ว่าได้กระทาการที่อาจเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ดังนั้น บริษัทฯจึงโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนดังกล่าว
จากหลักทรัพย์เผื่อขายระยะยาวไปเป็นเงินลงทุนทั่วไประยะยาวเนื่องจากมีความเสี่ยงที่เงินลงทุนดังกล่าวอาจถูก
เพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ปรั บกลับบัญชีทุกบัญชีที่เกี่ยวข้อง และตั้งค่า
เผื่อการด้อยค่าทั้งจานวนในไตรมาสที่ 2 ปี 2549
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82ษัทบริไทยไวร์
บริ
โพรดั
คท์คจท์ำกั
ษัท ไทยไวร์
โพรดั
จำ�ดกัด(มหำชน)
(มหาชน)
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หน่วย : บำท

ในปี 2558 บริษัท เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น กรรมการ
และผู้บริหาร และได้ตัดสินใจหยุดการดาเนินธุรกิจเดิมเพื่อดาเนินธุรกิจใหม่ คือบริหารหนี้ด้อยคุณภาพและบริการ
ติดตามหนี้สิน พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ส่งผลให้บริษัท
ดังกล่าวไม่ได้เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อีกต่อไปนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

การวั ด มูลค่ายุ ติธ รรมของเงิ นลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ เผื่ อขายประเภทหุ้ นทุ น ถู ก จั ดลาดับ ชั้ น การวั ดมูล ค่า
ยุ ติ ธ รรม อยู่ ใ นระดั บ ที่ 1 ค านวณโดยราคาเสนอซื้ อ ล่ า สุ ด ณ สิ้ น วั น ท าการสุ ด ท้ า ยของปี ข องตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเงินลงทุนในกองทุนรวมถูกจัดลาดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่
2 คานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ประกาศจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
สาหรับหุ้นสามัญบริษัท แสงสยามอินดัสเตรียล จากัด จานวน 14.25 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนจากการรับ
ชาระหนี้จากลูกหนี้ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 ของทุนที่ออกและชาระแล้ว บริษัทฯ วัดมูลค่าโดยพิจารณา
จากงบการเงินล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ ได้ตั้งค่า
เผื่อการด้อยค่าเป็นจานวนรวม 13.72 ล้านบาทและ 13.68 ล้านบาท ตามลาดับ โดยบันทึกค่าเผื่อด้อยค่า
ของสินทรัพย์จานวน 0.04 ล้านบาท ในงบกาไรขาดทุนเบ็ด เสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จานวน 0.42 ล้านบาท ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
12. เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
เงินให้กู้ยืม

ประเภทกิจกำร

บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด

เหมืองแร่ถ่านหิน

ลักษณะ
ควำมสัมพันธ์
มีผู้ถือหุ้นและ

2561

2560

380,790,078

380,790,078

กรรมการร่วมกัน
บริษัท เซ็นจูรี่อิเลคโทรนิคส์
แอนด์ ซิสเต็มส์ จากัด

ประกอบแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์

รวมเงินให้กู้ยืม

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
-

-

380,790,078

380,790,078

595,911,822

576,110,737

ดอกเบี้ยค้ำงรับ
บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด
บริษัท เซ็นจูรี่อิเลคโทรนิคส์ แอนด์ ซิสเต็ม จากัด
รวมดอกเบี้ยค้ำงรับ
รวมเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้ำงรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

-

-

595,911,822

576,110,737

976,701,900
(976,601,900)

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

100,000

100,000
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บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน) 83

หน่วย : บำท

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีข้อมูลที่สาคัญพอสรุปได้ดังนี้ :12.1 เงิ น ให้ กู้ยื มระยะยาวรวมดอกเบี้ย ค้างรับ แก่ บ ริ ษัท ไทยลาวลิ ก ไนท์ จ ากัด ณ วัน ที่ 31 ธั นวาคม 2561
จานวน 976.70 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560 : 956.90 ล้านบาท) เป็นเงินให้กู้ยืมเพื่อใช้ลงทุนในโครงการ
สารวจแหล่งลิกไนท์ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าขาย โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวมีหลักประกัน
เป็นสัมปทานที่บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด ได้รับจากรัฐบาลลาวในการทาเหมืองแร่ลิกไนท์ในประเทศลาว
อย่ างไรก็ ตาม ในเดือนธั น วาคม 2549 รั ฐ บาลลาวได้ท าสั ญ ญามอบสิ ท ธิ ใ นการเข้ าศึก ษาและพั ฒ นา
โครงการโรงไฟฟ้าและเหมืองแร่ลิกไนท์ในโครงการดังกล่าวให้กับบริษัทผู้ลงทุนไทยรายอื่น ซึ่งเหตุการณ์
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิทธิในการครอบครองสัมปทานการทาเหมืองแร่และโรงไฟฟ้าของบริษัท ไทย
ลาวลิกไนท์ จากัด
คดีควำมที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันข้ำงต้นประกอบด้วย : ในเดือนกรกฎาคม 2550 บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด ได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อ บริษัทไทยข้างต้น เพื่ อ
เรียกร้องค่าเสียหายจานวน 63,500 ล้านบาท ในข้อหาละเมิดและใช้สิทธิไม่สุจริตจนทาให้รัฐบาลลาว
ยกเลิ กสั มปทานการทาเหมืองแร่แ ละโรงไฟฟ้ าของบริ ษัท ไทยลาวลิ กไนท์ จ ากั ด ต่อมาในวัน ที่ 20
กันยายน 2555 ศาลแพ่งได้มีคาพิพากษาให้จาเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด
และพวกเป็นเงิน 4,000 ล้านบาท และค่าขาดผลประโยชน์เป็นเงินรายปี ปี 2558 - 2570 ปีละ 860 ล้าน
บาท และปี 2571 - 2582 ปีละ 1,380 ล้านบาท อย่างไรก็ดีในวันที่ 9 กันยายน 2557 ศาลอุทธรณ์มีคา
พิพากษายกฟ้องมีผลให้จาเลยไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด และพวกได้ ดาเนินการยื่นฏีกาต่อมา ใน
วันที่ 6 มีนาคม 2561 ศาลฎีกามีคาพิพากษาให้จาเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บริษัท ไทยลาวลิกไนท์
จากัด และพวกรวม 5 ราย เป็นจานวน 1,500 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2550 ปัจจุบันฝ่ายจาเลยได้จ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายตามคาสั่งศาลแล้ว
 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด ได้ยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย
กลาง ต่อมาเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาสั่งฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้ง บริษัท
ไทยลาวลิกไนท์ จากัด เป็นผู้ทาแผนการฟื้นฟู ซึ่ งบริษัทฯ ได้ดาเนินการขอรับชาระหนี้ต่อเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งในระหว่างปี 2555 ที่ประชุมเจ้าหนี้ของบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด ได้มีมติยอมรับ
แผนฟื้นฟูกิจการ และศาลล้มละลายกลางได้มีคาสั่งเห็นชอบด้วยแผน โดยแผนฟื้นฟูกาหนดให้บริษัทฯ
ได้รับชาระหนี้เป็นเงิน 18.41 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 36 เดือน นับแต่วันที่ศาลมีคาสั่งเห็นชอบด้วย
แผนโดยไม่มีดอกเบี้ย
อย่างไรก็ดี ในเดือนมีนาคม 2556 บริษัท ไทยลาวลิ กไนท์ จากัด ในฐานะผู้บริหารแผน ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามแผนในการชาระหนี้งวดแรกจึงได้ยื่นคาร้องขอแก้ไขแผน โดยแผนที่แก้ไขกาหนดให้บริษัทฯ
ได้รับชาระหนี้เป็นเงิน 30.56 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 84 เดือน และในระหว่างปี 2556 ที่ประชุม
เจ้าหนี้ของบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด ได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอแก้ไขแผน และศาลล้มละลายกลาง
ได้มีคาสั่งเห็นชอบด้วยแผนที่มีการแก้ไข อย่างไรก็ดี จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับชาระ
หนี้ตามแผนแล้วเป็นเงินรวมกันทั้งสิ้น 2.71 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากภายหลังศาลมีคาสั่งเห็นชอบด้วย
แผนมีเจ้ าหนี้บางรายยื่ นอุท ธรณ์คัดค้านคาสั่ง และเมื่อวั นที่ 31 พฤษภาคม 2559 ศาลฎีก าได้ มีค า
พิพากษากลับเป็นว่า มีคาสั่งไม่เห็นชอบด้วยแผนและมีคาสั่งให้ยกเลิกคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท
ไทยลาวลิกไนท์ จากัด
28

บริ
โพรดัคท์ จำกัด (มหำชน)
84ษัทบริไทยไวร์
ษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

หน่วย : บำท

ในปี 2559 - 2560 บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด ได้ยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางอีก
ศาลมีคาสั่ งรับ คาร้องและนั ดไต่สวนคาร้ อง โดยการยื่นคาฟ้ องครั้งล่าสุดศาลมีคาสั่ งไม่อนุ ญาตให้
บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด ฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ในฐานะโจทก์ ได้ฟ้องบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด ต่อศาลแพ่งให้
จาเลยชาระเงินต้น 380.79 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 572.80 ล้านบาท ให้แก่บริษัทฯ และเมื่อวันที่ 29
มกราคม 2561 ศาลมีคาพิพากษาให้จาเลยชาระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ให้กับบริษัทฯภายใน 30 วัน แต่
จาเลยยังไม่ได้ชาระ
ต่อมาในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้ยื่นคาร้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 TLL ได้ยื่นข้อเสนอที่จะชาระหนี้บางส่วนจานวน 38.16 ล้านบาทให้แก่
บริษัทฯ โดยการชาระหนี้ดังกล่าวขอให้ถือเป็นการปลดหนี้ทั้งจานวน ดังนั้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินแห่งเพื่อให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว โดยที่ปรึกษาได้ออก
รายงานลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวว่า (1) ด้านความเป็นธรรมของ
มูลหนี้ที่จะได้รับชาระจาก TLL จานวน 38.16 ล้านบาท มีความเหมาะสม (2) ด้านความเป็นธรรมของ
เงื่อนไขขอให้ปลดหนี้ทั้งจานวนและปลดภาระค้าประกันทั้งสิ้นยังไม่เหมาะสม เนื่องด้วยปัจจัยด้านมูล
หนี้และปัจจัยการสูญเสียโอกาสและ/หรือสิทธิเรียกร้องของ TWP ในฐานะเจ้าหนี้ และโอกาสในการ
บริหารสินทรัพย์ นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินได้เสนอแนะแนวทางที่บริษัทฯ ยังคงไว้ซึ่งโอกาสใน
การได้รับชาระหนี้คืนได้เกินกว่าจานวนที่ TLL ขอชาระ ณ ปัจจุบัน เช่น กาหนดกรอบดาเนินการสาหรับ
บริษัทฯ ที่จะใช้สิทธิ์ในฐานะเจ้าหนี้ในการบริหารหนี้โดยการขายสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ และ/หรือการ
สอบทานกระแสเงินสดของ TLL ทั้งนี้ ในส่วนของการขายสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้คงเหลือ ที่ปรึกษา
ทางการเงินเห็นว่ามูลค่าที่บริษัทฯ จะพิจารณาขายสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ทั้งหมดของ TLL นั้น ไม่ควร
ต่ากว่าข้อเสนอของ TLL โดยมูลค่าระหว่าง 38.16 - 48.34 ล้านบาท เป็นช่วงกรอบราคาที่สมเหตุสมผล
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 6/2561 และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2561 เมื่อ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เห็นว่าเงื่อนไขที่ TLL เสนอขอชาระหนี้จานวน 38 ล้านบาท และขอให้ถือเป็น
การปลดหนี้ทั้งจานวน และปลดภาระของผู้ค้าประกันทั้งสิ้นนั้น ยังไม่เหมาะสม
ต่อมา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหนี้บางรายของ TLL ได้มีหนังสือแจ้งอายัดทรัพย์สินของ TLL
ตามคาพิพากษาของศาล และเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้ดาเนินการขอเฉลี่ยทรัพย์ ดังนั้น
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2561 มีมติเห็นควรให้บริษัทฯ ใช้
สิทธิบังคับชาระหนี้กับ TLL โดยไม่ต้องขายหนี้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าได้มีหนังสือลงวันที่ 2 ธันวาคม
2561 มายังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา
เรื่องการขายสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้เงินกู้ยืมแก่ TLL ซึ่งต่อมาบริษัทฯ ได้กาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องการขายสิทธิเรียกร้องดังกล่าว ตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ในวันที่ 22 มกราคม 2562
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12.2 เงิ น ให้ กู้ ยื มระยะยาวแก่ บ ริ ษั ท เซ็ น จู รี่ อิ เ ลคโทรนิ ค ส์ แอนด์ ซิ ส เต็ ม ส์ จ ากั ด เป็ น เงิน ให้ กู้ ยื ม โดยไม่ มี
หลักทรัพย์ค้าประกันเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอี เล็กโทร
นิกส์ (Printed Circuit Board Assembly)
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดกับบริษัทดังกล่าว ซึ่ง
บริษัทฯ ได้ดาเนินการยื่นคาขอเฉลี่ยหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (ถ้ามี) ต่อมาในวันที่ 9 สิงหาคม 2547
ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ล้มละลาย และเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ได้ทาการแบ่งทรัพย์สินเพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหนี้ โดยบริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งจานวน 359,802.05 บาท ซึ่ง
บันทึกไว้เป็นรายได้อื่นแสดงไว้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี 2560 และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่
1/2561 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 อนุมัติให้บริษัทฯ ตัดหนี้สูญคงเหลือสาหรับเงินต้นและดอกเบี้ยที่ไม่ได้
รับชาระจานวน 609.55 ล้านบาท ในงบการเงินสาหรับปี 2560
12.3 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามหมายเหตุ 12.1 เป็นหนี้ที่ค้างมานาน บริษัทฯ คิ ดดอกเบี้ยในอัตรา
ดอกเบี้ยที่บริษัทฯ กู้ยืมจากสถาบันการเงินบวกร้อยละ 0.50 ต่อปี
เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนที่บริษัทฯ จะได้รับชาระหนี้ดังกล่าว บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สาหรับเงินให้กู้และดอกเบี้ยค้างรับไว้ทั้งจานวนแล้ว แต่ให้คงยอดเงินกู้ยืมคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน
อยู่จานวน 100,000 บาท
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13. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - สุทธิ
อาคาร ส่วน
ปรับปรุงอาคาร
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างอื่น

รวม

ที่ดิน อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร (โรงงำนเดิม) (ดูหมายเหตุ 13.1)
รำคำทุน :31 ธันวาคม 2560

5,059,164

52,186,514

57,245,678

31 ธันวาคม 2561

5,059,164

52,186,514

57,245,678

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม :31 ธันวาคม 2560

-

23,514,155

23,514,155

31 ธันวาคม 2561

-

23,514,155

23,514,155

31 ธันวาคม 2560

-

14,372,359

14,372,359

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

-

3,500,000

3,500,000

31 ธันวาคม 2561

-

17,872,359

17,872,359

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ :-

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :31 ธันวาคม 2561

5,059,164

10,800,000

15,859,164

31 ธันวาคม 2560

5,059,164

14,300,000

19,359,164
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อาคาร ส่วน
ปรับปรุงอาคาร
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างอื่น

รวม

สินทรัพย์จำกกำรรับชำระจำกลูกหนี้ (ดูหมายเหตุ 13.2)
รำคำทุน :31 ธันวาคม 2560

19,493,766

6,773,525

26,267,291

31 ธันวาคม 2561

19,493,766

6,773,525

26,267,291

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม :1 มกราคม 2560

-

2,186,042

2,186,042

ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี

-

161,328

161,328

31 ธันวาคม 2560

-

2,347,370

2,347,370

ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี

-

161,328

161,328

31 ธันวาคม 2561

-

2,508,698

2,508,698

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
31 ธันวาคม 2560

6,938,335

711,309

7,649,644

โอนกลับการด้อยค่าของสินทรัพย์

(3,492,225)

(53,756)

(3,545,981)

31 ธันวาคม 2561

3,446,110

657,553

4,103,663

31 ธันวาคม 2561

16,047,656

3,607,274

19,654,930

31 ธันวาคม 2560

12,555,431

3,714,846

16,270,277

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :-
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อาคาร ส่วน
ปรับปรุงอาคาร
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างอื่น

รวม

ที่ดินรอกำรพัฒนำรับโอนจำกบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุ 13.3 และ 13.4)
รำคำทุน :31 ธันวาคม 2560

68,625,020

-

68,625,020

31 ธันวาคม 2561

68,625,020

-

68,625,020

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ :31 ธันวาคม 2560

53,625,020

-

53,625,020

โอนกลับการด้อยค่าของสินทรัพย์

(12,772,500)

-

(12,772,500)

31 ธันวาคม 2561
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :-

40,852,520

-

40,852,520

31 ธันวาคม 2561

27,772,500

-

27,772,500

31 ธันวาคม 2560

15,000,000

-

15,000,000

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชีรวม :31 ธันวาคม 2561

48,879,320

14,407,274

63,286,594

31 ธันวาคม 2560
มูลค่ำยุติธรรม :-

32,614,595

18,014,846

50,629,441

31 ธันวาคม 2561

124,908,737

31 ธันวาคม 2560

108,086,036

13.1 บริ ษั ท ฯ จดจ านองที่ ดิ น และอาคารของโรงงานในเขตอุ ต สาหกรรมนวนคร (โรงงานเดิ ม ) เพื่ อ เป็ น
หลักประกันวงเงินสินเชื่อจากธนาคารเพื่อออกหนังสือค้าประกัน วงเงินสินเชื่อทรัสต์รีซีท และวงเงินเลตเตอร์
ออฟเครดิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ ได้ทาการทบทวนการด้อยค่าของที่ดิน และอาคาร ในเขต
อุตสาหกรรมนวนคร (โรงงานเดิม) ซึ่งมีราคาทุนรวม 57.25 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เปรียบเทียบราคาทุน กับ
การวัดมูลค่ายุติธรรม (มูลค่ายุติธรรมในระดับที่ 2 ใช้ราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งใช้เทคนิควิธี
ราคาตลาด สาหรับที่ดิน และวิธีต้นทุนทดแทนสาหรับอาคารในการประเมินมูลค่ายุติธรรม) แล้วแต่อย่างใด
จะต่ากว่า ดังนั้น บริษัทฯ ไม่ได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินมูลค่าราคาทุน 5.06 ล้านบาท เนื่องจากราคา
ตามบัญชีต่ากว่า การวัดมูลค่ายุติธรรม ส่วนอาคารซึ่งมีราคาทุน หักค่าเสื่อมราคาสะสมคงเหลือจานวน
28.67 ล้านบาท และณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเป็น
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จ านวนทั้ ง สิ้ น 17.87 ล้ า นบาท และ 14.37 ล้ า นบาท ตามล าดั บ โดยบั น ทึ ก ค่ า เผื่ อ การด้ อ ยค่ า ของ
อสังหาริมทรัพย์ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 3.5 ล้านบาท
13.2 สินทรัพย์จากการรับชาระหนี้จากลูกหนี้ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์มีราคาทุนรวม 26.27 ล้านบาท บริษัทฯ ตั้ง
ค่าเผื่อการด้อยค่าโดยเปรียบเทียบราคาทุนกับ การวัดมูลค่ายุติธรรม (มูลค่ายุติธรรมในระดับที่ 2 ใช้ราคา
ประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งใช้เทคนิควิธีราคาตลาด หรือราคาประเมินกรมที่ดินหรือการประมาณ
มูล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คืน ) แล้ วแต่ร าคาใดที่ จ ะต่ากว่ าซึ่ ง ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 และ
2560 บริษัท ฯ ได้บั น ทึก ค่าเผื่อการด้อยค่าของอสัง หาริ มทรั พย์ ดังกล่ าวไว้จ านวน 4.10 ล้านบาท และ
7.65 ล้านบาท ตามล าดับ โดยบัน ทึก ปรับ กลับ บัญชี ค่าเผื่อการด้อยค่า ของอสังหาริมทรัพ ย์ในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 3.55 ล้านบาท และได้บันทึกค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 0.75
ล้านบาทอย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มิได้บันทึกส่วนเกินจากการตีราคาของที่ดินบางแปลงที่ มีการวัดมูลค่า
ยุติธรรมสูงกว่าราคาตามบัญชี
13.3 ที่ดินรอการพัฒนาราคาทุนจานวน 44.53 ล้านบาท เป็นที่ดินรับโอนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและติดจานอง
เป็นหลักประกันหนี้ของบริษัทที่มีกับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ดาเนินการไถ่ถอนคืน
เสร็จสิ้นแล้ว
บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการพัฒนาที่ดิน ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ที่ดิน
ดั ง กล่ า วได้ รั บ การประเมิ น ราคาโดยผู้ ป ระเมิ น อิ ส ระตามรายงานลงวั น ที่ 11 ตุ ล าคม 2561 และ
วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นการวัดมูลค่ายุติธรรมในระดับที่ 2 ซึ่งใช้เทคนิควิธีราคาตลาดในการประเมิน
มูลค่ายุติธรรม เป็นจานวนเงิน 27.77 ล้านบาท และ 15 ล้านบาท ตามลาดับ ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 และ 2560 บริษัทฯ จึงบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวไว้จานวน 16.75 ล้าน
บาท และ 29.53 ล้านบาท ตามลาดับ โดยบันทึกปรับกลับบัญชีค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์ในงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 12.77 ล้านบาท
13.4 ที่ดินรอการพัฒนารับโอนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีราคาทุนจานวน 24.10 ล้านบาท โดยที่ดินดังกล่าวติด
จานองเป็นหลักประกันหนี้ของบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด และเนื่องจากบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด มี
สถานะหนี้ สิน ล้น พ้น ตัว บริ ษัท ฯ ได้ตั้งค่าเผื่ อการลดมูลค่าทั้ งจานวนส าหรั บที่ ดิน ที่ ใช้ เป็ นหลั กประกั น
ดังกล่าว (ปี 2560 ราคาประเมินของกรมที่ดินเท่ากับ 10.46 ล้านบาท) ปัจจุบันบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด
เสร็จสิ้นการชาระหนี้กับสถาบันการเงิน แล้ว และที่ดินที่เป็นหลักประกันดังกล่าวอยู่ระหว่างดาเนินการไถ่
ถอนที่ดินโดยสถาบันการเงิน
บริษัทฯ มีโครงการจะใช้สินทรัพย์ดังกล่าวโดยเสนอให้เช่าสาหรับสินทรัพย์ที่ติดจานอง และเสนอขายหรือให้
เช่าสาหรับสินทรัพย์ที่ไม่ติดจานอง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่สามารถขายหรือหาผู้เช่าได้
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14. อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ
อาคาร และ
ส่วนปรับปรุง เครื่องจักรและ
อาคาร
อุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์ และ
เครื่องใช้
สานักงาน

ยานพาหนะ

เครื่องจักรและ
อาคารระหว่าง
ติดตั้ง

รวม

รำคำทุน :1 มกราคม 2560

155,072,319

726,869,905

33,457,178

27,474,176

ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า

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

1,173,680

30,465,564

3,306,455

2,534,856

11,500,000

48,980,555

(618,150)

(550,998)

(9,344,086)

(26,811,204)

(37,324,438)

196,623,999

865,428,529

36,966,818

28,102,946

11,500,000

1,138,622,292

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

3,969,422

23,896,758

2,597,754

1,436,490

-

31,900,424

(618,132)

(550,928)

(9,344,080)

-

(10,513,140)

128,211,732

702,548,946

28,518,379

18,922,180

-

878,201,237

31 ธันวาคม 2561

68,412,267

162,879,583

8,448,439

9,180,766

11,500,000

260,421,055

31 ธันวาคม 2560

71,208,009

156,310,795

7,739,808

8,082,406

26,811,204

270,152,222

จาหน่าย/โอนออก
31 ธันวาคม 2560
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า
จาหน่าย/โอนออก
31 ธันวาคม 2561

-

-

-

147,313,626 1,090,187,204
28,302,870

189,529,089

(148,805,292)

(152,750,118)

26,811,204 1,126,966,175

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม :1 มกราคม 2560
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสะสมลดลง
31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสะสมลดลง
31 ธันวาคม 2561

-

-

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี

ค่าเสื่อมราคาสาหรับปีแสดงรวมอยู่ใน :ต้นทุนการผลิต
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
รวม

2561

2560

29,798,025

20,228,199

2,102,399

1,021,525

31,900,424

21,249,724
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อาคารโรงงานและสานักงานบางส่วนได้ปลูกสร้างลงบนที่ดนิ เช่า (หมายเหตุ 15)
บริษัทฯ ได้นาอาคารโรงงานสานักงาน และเครื่องจักรบางส่วนใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อต่อธนาคาร
เพื่อออกหนังสือค้าประกัน วงเงินสินเชื่อทรัสต์รีซที และวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต เพื่อการดาเนินงาน
ตามปกติของบริษัทฯ
15

สิทธิกำรเช่ำที่ดิน - สุทธิ
สิทธิกำรเช่ำที่ดิน - รำคำทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
สุทธิ
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปีแสดงรวมอยู่ในต้นทุนการผลิต

2561

2560

21,000,000
(19,689,890)

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

1,310,110

2,185,110

875,000

875,000

สิทธิการเช่าที่ดินตามสัญญาเช่าที่ดินมีไว้เพื่อการก่อสร้างโรงงานและสานักงาน (หมายเหตุ 14) สิทธิการ
เช่าที่ดินดังกล่าวมีระยะเวลา 24 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2538 โดยมีค่าเช่าเริ่มแรกปีละประมาณ 1.55
ล้านบาท และสามารถเพิ่มค่าเช่าได้ทุก ๆ ระยะเวลาสิบปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเช่าในขณะนั้น
(หมายเหตุ 27.3) ปัจจุบันบริษัทฯ จ่ายค่าเช่าปีละ 1.87 ล้านบาท
บริษัทฯ ใช้สิทธิการเช่าที่ดินดังกล่าวเป็นหลักประกัน วงเงินสินเชื่อต่อธนาคารเพื่อออกหนังสือค้าประกัน
วงเงินสินเชื่อทรัสต์รีซีท และ วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต เพื่อการดาเนินงานตามปกติของบริษัทฯ
16. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
2561

2560

122,179,504

75,393,653

21,335,290
15,674,040

14,841,488
20,416,230

รวมเจ้าหนี้อื่น

37,009,330

35,257,718

รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

159,188,834

110,651,371

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น :ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
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17. ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน
รายการเปลี่ยนแปลงของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
ประกอบด้วย :2561
2560
ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน - ต้นปี
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายในระหว่างปี

40,221,991
6,704,894

52,460,725
3,721,555

1,791,988

1,368,376

616,534

1,862,335

(5,971,225)

(19,191,000)

ต้นทุนบริการในอดีตจากการแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงาน

30,271,617

ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน - ปลำยปี

73,635,799

40,221,991

ข้อสมมุติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial assumptions) มีดังนี้
2561
2560
อัตราคิดลด
อัตราการทุพพลภาพ
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการลาออก
เกษียณอายุ

2.52%

2.57%

5.00% (TMO 2017) 5.00% (TMO 2017)
6%

2% - 7%

0% - 9%

0% - 9%

60 ปี

60 ปี

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่สาคัญที่เกี่ยวข้องในการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
2561
2560
กำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐำน
อัตราคิดลด
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1
(7,059,037)
(3,750,548)
อัตราคิดลด
ลดลง ร้อยละ 1
8,369,988
4,446,625
อัตราการขึ้นเงินเดือน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1
7,989,318
4,246,648
อัตราการขึ้นเงินเดือน
ลดลง ร้อยละ 1
(6,905,414)
(3,670,561)
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ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติยกเลิกภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินชดเชยการ
เลิกจ้างพนักงานสาหรับโครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด (Early retirement) ตามที่คณะกรรมการได้เคยมี
มติไว้เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 และได้กาหนดโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานเพิ่มเติมจากเงิน
ชดเชยตามปกติที่พึงได้รับตามกฎหมายแรงงาน ประกอบด้วย 2 โครงการดังนี้
โครงกำรที่ 1: เงินรางวัลการปฏิบัติงานยาวนานสาหรับพนักงานที่อยู่ปฏิบัติงานติดต่อกันกับบริษัท ฯ มา
เป็นระยะเวลานานมากกว่า 30 ปีขึ้นไป โดยบริษัท ฯ จะจ่ายเงินรางวัลพิเศษให้เท่ากับ
10 เดือนของอัตราเงินเดือนสุด ท้าย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
เป็นต้นไป
โครงกำรที่ 2: หลักประกันการดารงชีพสาหรับผู้บริหารที่ดารงตาแหน่งในสายงานหลักตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 โดยบริษัทจะจ่ายเงินหลักประกันการดารงชีพ
ให้เท่ากับ 36 เดือนของอัตราเงินเดือนสุดท้าย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
2561 เป็นต้นไป
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ได้มีมติยกเลิกภาระผูกพันโครงการที่ 2
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพของบริษัทฯในปัจจุบัน
บริษัทฯ คานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานดังกล่าว โดยใช้วิธี คิดลดแต่ละ
หน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทาการประเมินภาระ
ผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัทฯ บันทึกหนี้สินในส่วนที่กิจการได้รับบริการจ้างงาน
จากพนักงานในอดีตสาหรับโครงการที่ 1 จานวน 30.27 ล้านบาท ซึ่งแสดงรวมในค่าใช้จ่ายสาหรับปี 2561
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับ
ใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
ฉบับใหม่นี้กาหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สาหรับลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบ 20 ปี
ขึ้ น ไปให้ มีสิ ท ธิ ไ ด้รั บ ค่าชดเชยไม่น้ อยกว่ าค่าจ้ างอัตราสุ ดท้ าย 400 วั น สุ ด ท้ าย ทั้ ง นี้ ก ารเปลี่ ย นแปลง
ดังกล่าวมีผลกระทบให้บริษัทฯ มีหนี้สินสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 เพิ่มขึ้นจากเดิมจานวน 12.30 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่ง ณ วันที่รายงาน ยังไม่มีการประกาศแต่อย่างใด บริษัทฯ จึงยังไม่ได้บันทึก
ผลกระทบของต้นทุนบริการในอดีตดังกล่าวในงบการเงิน
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18. ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
2561

2560

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว

(526,238)

396,186

ภาษีเงินได้งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(526,238)

396,186

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :-

รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกาไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นติ ิบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นติ ิบุคคล
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นติ ิบุคคลคูณอัตราภาษี

2561

2560

48,987,976

80,567,016

20%
9,797,595

20%
16,113,403

124,742

263,819

(4,466,611)

(110,271,630)

(318,960)

(269,375)

(13,097,702)
7,960,936

92,793,490
1,370,293

(9,797,595)

(16,113,403)

ผลกระทบทางภาษีสาหรับ :ค่าใช้จา่ ยต้องห้าม
ค่าใช้จา่ ยที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
ผลกระทบจากการไม่ได้ตงั้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี :ผล(กาไร)ขาดทุนที่มีสิทธินามาหักตามกฎหมาย
อื่นๆ
รวม

-

-

2561
3,648,423

2560
4,174,661

ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
ส่วนประกอบของหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
กาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะยาว

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ สาหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คานวณจากกาไรทางบัญชี
ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามใน
การคานวณภาษีเงินได้
บริษัทฯ คานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกาไรทางภาษี
ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางภาษีจากการจาหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะ
ยาวแก่บริษัท เซ็นจูรี่อิเลคโทรนิคส์ แอนด์ ซิสเต็มส์ จากัด จานวน 532.68 ล้านบาท เนื่องจากลูกหนี้ถูก
พิพากษาให้ล้มละลายและเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ได้มีการแบ่งทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้แล้ว (หมายเหตุ 12.2)
บริษัทฯ จึงไม่มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปีปัจจุบัน
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19. สำรองตำมกฎหมำย
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรกาไร
สุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นสารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารอง
นี้จะนาไปจัดสรรเป็นเงินปันผลไม่ได้
20. เงินปันผลจ่ำย
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ได้มีมติอนุมัติจัดสรรผลกาไรสุทธิจากผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2560 เป็นสารองตามกฎหมายจานวน 4.10 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
จานวน 270 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.142 บาท เป็นจานวนเงิน 38.34 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่
24 พฤษภาคม 2561
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ได้มีมติอนุมัติจัดสรรผลกาไรสุทธิจากผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2559 เป็นสารองตามกฎหมายจานวน 1.70 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
จานวน 270 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นจานวนเงิน 16.20 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่
25 พฤษภาคม 2560
21. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานใน
การเป็น สมาชิ ก ของกองทุ น โดยพนัก งานจ่ ายเงิน สะสมและบริ ษัท จ่ ายสมทบในอัตราร้ อยละ 10 ของ
เงิ น เดือนของพนัก งานทุ กเดือน กองทุ น ส ารองเลี้ ยงชี พ นี้ ได้จ ดทะเบี ย นเป็ นกองทุ น สารองเลี้ย งชี พ กั บ
กระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต
เงิ น สมทบกองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ ที่ บ ริ ษัท ฯ ได้จ่ ายสมทบเข้ ากองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ ฯ และบั น ทึ ก เป็ น
ค่ าใช้ จ่ ายในงบก าไรขาดทุ น เบ็ ดเสร็ จ ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ดวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 และ 2560 เป็ น จ านวน
8.52 ล้านบาท และ 9.05 ล้านบาท ตามลาดับ
22. ค่ำตอบแทนกรรมกำร
ค่ า ตอบแทนกรรมการนี้ เ ป็ น ผลประโยชน์ ที่ จ่ า ยให้ กั บ กรรมการของ บริ ษั ท ตามมาตรา 90 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับ
กรรมการบริหาร
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ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาคัญสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ได้แก่
2561
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน

2560

165,021,412

173,713,134

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

53,373,415

62,512,004

ค่าที่ปรึกษา

15,800,000

4,425,000

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

32,936,752

22,286,052

ค่าไฟฟ้า

97,948,166

85,231,483

ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า

41,232,420

31,151,821

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป

1,848,756,243 1,411,824,004

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสาเร็จรูปและงานระหว่างทาเพิ่มขึน้

(12,720,834)

(80,939,801)

24. ส่วนงำนดำเนินงำน
บริษัทฯ ดาเนินกิจการในส่วนงานดาเนินงานเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจาหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง แบ่งเป็น
ส่วนงานดาเนินงานทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและต่างประเทศ ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน
ดาเนินงานของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้
 ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงานดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
2560 มีดังนี้
จำหน่ำยในประเทศ
2561
2560
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น

1,652,012,795

1,378,861,038

จำหน่ำยต่ำงประเทศ
2561
2560
745,537,236

486,306,608
(1,523,906,231) (1,186,129,167) (721,350,141) (470,862,950
)
128,106,564
192,731,871 24,187,095 15,443,658

รวม
2561
2,397,550,031

2560
1,865,167,646

(2,245,256,372) (1,656,992,117)
152,293,659

208,175,529

รายได้อื่น

72,824,929

19,607,841

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(72,018,353)

(58,841,411)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(85,833,411)

(83,967,826)

โอนกลับบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ต้นทุนบริการในอดีตจากการแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น

3,419,443

-

(30,271,617)

-

(38,866)

(421,554)

ค่าเผื่อ(โอนกลับ)การด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

12,818,481

(747,137)

ต้นทุนทางการเงิน

(4,206,289)

(3,238,426)

กำไรสุทธิสำหรับปี

48,987,976

80,567,016
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สินทรัพย์อื่น

260,421,055
1,669,718,060

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

รวมสินทรัพย์

1,930,139,115

1,973,037,624

315,968,179
366,812,490
รวมหนี้สิน
หมายเหตุ : บริษัทฯ มิได้แสดงสินทรัพย์และหนีส้ ินจาแนกตามส่วนงานดาเนินงานทางภูมิศาสตร์เนื่องจากทางบริษทั ฯ ใช้สินทรัพย์และ
หนี้สินร่วมกัน

 ข้อมูลลูกค้ารายใหญ่
บริษัทฯ มีลูกค้ารายใหญ่สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวนหนึ่งราย จานวนเงิน 190.99
ล้ า นบาท (ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 บริ ษั ท ฯ มี ลู ก ค้ า รายใหญ่ ใ นจ านวนเงิ น ที่ ไ ม่ มี
สาระสาคัญเกินร้อยละ 10 ของรายได้)
25. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนของบริษัทฯ คือ เพื่อดารงไว้ซึ่งความสามารถในการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น ผู้บริหารได้มี
การกาหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีผล
ประกอบการ และฐานะการเงินที่ดีและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวมทั้งการบริหารเงินทุนเพื่อการดารงไว้ซึ่งโครงสร้าง
ของทุนและต้นทุนทางการเงินของทุนที่เหมาะสม
26. เครื่องมือทำงกำรเงิน
เครื่องมือทางการเงินที่ สาคัญของบริษัทฯตามที่ นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมูลสาหรับเครื่องมือทางการเงิน ” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้า เงินลงทุน และเงินให้กู้ยืมระยะยาว บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้ : ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดอนาคต ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อผลการด าเนิ น งานและกระแสเงิน สดของบริ ษัท ฯ โดยบริ ษัท ฯ มีค วามเสี่ ย งจากอัต รา
ดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากธนาคาร บริษัทฯ มิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ดังกล่าว
 ควำมเสี่ยงด้ำนรำคำสินค้ำ
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ อผลการดาเนินงานและ
กระแสเงินสด บริษัทฯ จึงมีนโยบายในด้านราคาของสินค้าอย่างระมัดระวังมีการติดตามและประเมิน
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายจากความผันผวนของราคาสินค้า
เหล่านั้นเกินกว่าที่ได้ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือไว้ในบัญชี
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98
บริษัทบริไทยไวร์
โพรดั
คท์คท์จำกั
ษัท ไทยไวร์
โพรดั
จำ�กัดด(มหำชน)
(มหาชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

หน่วย : บำท

 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากบริษัทฯ มีลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้
การค้า และเจ้าหนี้อื่น เป็นสกุลเงินต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ ต้องนาเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ
เป็นส่วนใหญ่ทาให้บริษัทฯ มี ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจากระบบ
อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้มาตรการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการทยอยทา
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เป็นครั้งคราวเมื่อมีการสั่งซื้อหรือคาดว่าจะสั่งซื้อวัตถุดิบ
จากต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีภาระคงค้างของสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 7.62
ล้านดอลลาร์สหรัฐ อเมริกา และ 0.03 ล้านยูโร ในราคาตามสัญญาเท่ากับ 248.53 ล้านบาท และ
1.23 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560 : จานวน 2.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในราคาตามสัญญา
เท่ากับ 71.93 ล้านบาท) ตามลาดับ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยังไม่ได้
รับวัตถุดิบ (หมายเหตุ 27.2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่ง
ไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน แสดงได้ดังนี้
(หน่วย : ล้าน)
2561
2560
สกุลเงินตราต่างประเทศ
สินทรัพย์
หนี้สิน
สินทรัพย์
หนี้สิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ยูโร

0.88

-

0.27

-

-

0.01

-

0.04

 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ
บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบาย
ในการให้สินเชื่อที่ระมัดระวัง และมีฐานลูกค้าที่หลากหลายโดยมีการติดตามและประเมินสถานะ
การเงินของลูกหนี้อย่างใกล้ชิด ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะไม่ได้ รับความเสียหายจากการเก็บหนี้จากลูกหนี้
เหล่านั้นเกินกว่าที่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ในบัญชี
 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
เนื่องจากเงินลงทุนระยะยาวส่วนใหญ่ของบริษัทฯ บันทึกบัญชีด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งการวัดมูลค่า
ยุติธรรมแบ่งตามการจัดลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม (หมายเหตุ 12) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกันมีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดและสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงินอื่นส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสาคัญกับราคาตามบัญชี
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หน่วย : บำท

27. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น
27.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากหนังสือค้าประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อ
ค้าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา การประมูลงานและค้าประกันการสั่งซื้อวัตถุดิบจานวนปริมาณ 37.36
ล้านบาท และ 44.30 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งค้าประกันโดยเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ (หมายเหตุ 10)
27.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการสั่งซื้อวัตถุดิบ จานวน 9.95 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2560 : จานวน 4.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ซึ่งค้าประกันโดยเงิน
ฝากธนาคารของบริษัทฯ (หมายเหตุ 10)
27.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ ได้ทาสัญญาเช่าที่ดิน ซึ่งบริษัทฯ มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายค่า
เช่าที่ดินดังกล่าวในระยะยาวภายใต้สัญญาการเช่าสินทรัพย์ดาเนินงาน (หมายเหตุ 15) ดังนี้ :2561

2560

ภายใน 1 ปี

1,871,073

1,871,073

เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

1,559,227

3,430,299

28. เหตุกำรณ์ภำยหลังวันที่ในงบกำรเงิน
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ที่ประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติอนุมัติการจ าหน่ายสิท ธิ
เรียกร้องหนี้เงินให้กู้ยืมบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด ทั้งหมด ซึ่งมีมูลค่าหนี้ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 ประกอบด้วยเงินต้นจานวน 380.79 ล้านบาท และดอกเบี้ยคงค้างจานวน 595.91 ล้านบาท รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 976.70 ล้านบาท (หมายเหตุ 12) ให้กับบริษัท เควิน แอสโซซิเอทส์ จากัด ในจานวนเงิน 40 ล้าน
บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดาเนินการของฝ่ายบริหาร โดยบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ศาลแพ่งได้นัดไต่สวนคาร้องขอเฉลี่ยหนี้ของบริ ษัทฯ ในฐานะผู้ร้อง (ตามคา
ร้องเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 หมายเหตุ 12.1) ซึ่งฝ่ายโจทก์ขอเลื่อนคดีและศาลอนุญาตให้เลื่อนคดีไปไต่
สวนใหม่ในวันที่ 5 เมษายน 2562
29. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
บริษัทฯ ได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวั นที่ 31 ธันวาคม 2560
ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับรายการบัญชีในงบการเงิน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งการจั ด
ประเภทรายการใหม่นี้ไม่มีผลกระทบต่อกาไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้เคยรายงานไว้
30. กำรอนุมัติให้ออกงบกำรเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการของบริษัท
1.

ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำ�นาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำ�นาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

นายสุริย์ บัวคอม
อายุ 74 ปี
ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  : 10 กันยายน 2553
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Directors Accreditation Program(DAP)
- Directors Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำ�งาน / การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ควอลิตี้ เฮาส์
ประสบการณ์การทำ�งาน / การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/
กิจการอื่น
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคาร Zheng Xin Bank
2556 - 2559 อนุกรรมการ คณะกรรมการ
		
โทรคมนาคมและวิทยุกระจายเสียง
2552 - 2559 ที่ปรึกษา บริษัท ไวส์ซอฟท์ จำ�กัด
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นางกิ่งเทียน บางอ้อ
อายุ 74 ปี
ตำ�แหน่ง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 28 เมษายน 2543
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Directors Accreditation Program(DAP)
- Directors Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำ�งาน / การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
		
บมจ.ไทยฟิลม์อินดัสตรีส์
2548 - 2560
กรรมการ บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร
2550 - 2560
รักษาการกรรมการผู้จัดการ
		
บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร

ประสบการณ์การทำ�งาน / การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พิญาณี
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บิสแอนด์ฟัน
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เทคโนโลยี
		
บริหารธุรกิจรักไทย
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เทียร์ วัน เนทเวิร์ค
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. จิโรลา(ประเทศไทย)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไอทาวเวอร์
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอนกบุญ
2547 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจก. เซลลูลาร์ วิชน่ั (ไทยแลนด์)
2546 - ปัจจุบนั
กรรมการตรวจสอบ บจก. สหกล อิควิปเมนท์
2534 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจก. คอม - ลิงค์
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
หมายเหตุ : ลาออกจากกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2561 และแต่งตั้ง
นายชลิต สถิตย์ทอง แทนมีผลตั้งแต่วันที่
18 กุมภาพันธ์ 2562
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นายนรเศรษฐ ไม้เกตุ
อายุ 64 ปี
ตำ�แหน่ง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 30 เมษายน 2546
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำ�งาน / การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำ�งาน / การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/
กิจการอื่น
2544 - ปัจจุบัน
ทนายความ บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย
		
ยูเนี่ยนลอร์
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
หมายเหตุ : ลาออกจากกรรมการตรวจ / กรรมการอิสระ
มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และแต่งตัง้
นายเฉลียว พลวิเศษ แทนมีผลตั้งแต่
วันที่18 กุมภาพันธ์ 2562

นายสุวัฒน์ จิตตมัย
อายุ 70 ปี
ตำ�แหน่ง
กรรมการ
กรรมการอำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  : 10 พฤษภาคม 2528
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
LAMAR UNIVERSITY
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่   : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำ�งาน
2560 – ปัจจุบัน กรรมการอำ�นวยการฝ่ายปฎิบัติการ
		
บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
2558 - 2560 กรรมการผู้จัดการ บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
2531 - 2558 ผู้จัดการทั่วไป บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
สัดส่วนการถือหุ้น : 0.05%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา
อายุ 75 ปี
ตำ�แหน่ง
กรรมการ
เลขานุการบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 25 เมษายน 2537
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ EMPORIA STATE
UNIVERSITY,USA
ประสบการณ์การทำ�งาน / การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำ�งาน / การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/
กิจการอื่น
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอปริคอท แมเนจเม้นท์
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยลาวลิกไนท์
สัดส่วนการถือหุ้น : 0.33%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
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นายเอกมินทร์ งานทวี
อายุ 37 ปี
ตำ�แหน่ง
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 มิถุนายน 2550
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย ซีเอตเติล, USA
ประสบการณ์การทำ�งาน / การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2551 - 2560 กรรมการ บมจ. ทักษิณคอนกรีต
2550 - 2558 กรรมการ บมจ. เซอร์คทิ อีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรีส์

ประสบการณ์การทำ�งาน / การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/
กิจการอื่น
2554 - 2561 กรรมการ บจก. แอปริคอท แมเนจเม้นท์
2549 - 2561 กรรมการ บจก. ไทยลาวลิกไนท์
สัดส่วนการถือหุ้น : 0.11%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
ลูกพี่ลูกน้อง นายสรรัฐ งานทวี

นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
อายุ 42 ปี
ตำ�แหน่ง
กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 มิถุนายน 2550
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
ประสบการณ์การทำ�งาน / การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำ�งาน / การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/
กิจการอื่น
2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ Mosh Company Limited
2553 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ Meanmoremind Co.,Ltd.
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายพันธุม พันธุมจินดา
อายุ 64 ปี
ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 มิถุนายน 2550
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่ : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำ�งาน
2547 - 2557 หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ห้างหุน้ ส่วนจำ�กัด ที.ไอ.เอช.
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
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นายพันธุม พันธุมจินดา
อายุ 64 ปี
ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 มิถุนายน 2550
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่ : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำ�งาน
2547 - 2557 หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ห้างหุน้ ส่วนจำ�กัด ที.ไอ.เอช.
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายสรรัฐ งานทวี
อายุ 32 ปี
ตำ�แหน่ง
กรรมการ
กรรมการอำ�นวยการฝ่ายการตลาด
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 21 สิงหาคม 2557
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่ : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.งานทวีพี่น้อง

ประสบการณ์การทำ�งาน
2554 - 2558 กรรมการ บมจ.เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์
		
อินดัสตรีส์
สัดส่วนการถือหุ้น : 0.02%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ลูกพี่ลูกน้อง
นายเอกมินทร์ งานทวี

พลตำ�รวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ
อายุ 70 ปี
ตำ�แหน่ง
กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 กุมภาพันธ์ 2558
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Youngstown State
University, OHIO,USA
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่ : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำ�งาน
2554 - 2558 ประธานกรรมการ บมจ.เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์
		
อินดัสตรีส์
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
หมายเหตุ : ลาออกจากกรรมมการตรวจ / กรรมการอิสระ
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

104 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

นายธงชัย ณ นคร
อายุ 68 ปี
ตำ�แหน่ง
กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 กุมภาพันธ์ 2558
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด Manchester Polytechnic,
England
ประสบการณ์การทำ�งาน / การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำ�งาน / การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/
กิจการอื่น
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยลาวลิกไนท์
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอปริคอท แมเนจเม้นท์
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
หมายเหตุ : ลาออกจากกรรมมการตรวจ / กรรมการอิสระ
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

นายแดน ทองอินทร์
อายุ 62 ปี
ตำ�แหน่ง
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
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่ : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำ�งาน
2561
ผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการ
		
บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
2539 - 2560 ผู้จัดการโรงงาน บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
2535 - 2539 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
สัดส่วนการถือหุ้น : 0.19%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นางสาวจงกล พิสุทธิ์พิเชฎฐ์
อายุ 54 ปี
ตำ�แหน่ง
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่ : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำ�งาน
2542 - 2561 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
		
บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
2534 - 2542 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
		
บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
สัดส่วนการถือหุ้น : 0.003%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :  ไม่มี
หมายเหตุ : ลาออกจากบริษัทฯ
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
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นายสุชาติ แก้วไพฑูรย์
อายุ 68 ปี
ตำ�แหน่ง
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี คณะบริหารสาขาการตลาด MINI MBA
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่ : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำ�งาน
2535 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด
		
บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายเมธี ภักดีโต
อายุ 65 ปี
ตำ�แหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่ : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : กรรมการที่ปรึกษา
ห้างหุ้นส่วนสามัญ 911 ทีม 2007

ประสบการณ์การทำ�งาน
2560 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
		
บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นางสาวบงกช งานทวี
อายุ 35 ปี
ตำ�แหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ CITY UNIVERSITY
OF SEATTLE
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่ : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำ�งาน
2561 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
สัดส่วนการถือหุ้น : 0.20%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : น้องสาว
นายเอกมินทร์ งานทวี
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นายพัฒนา สุขเกษฒ
อายุ 53 ปี
ตำ�แหน่ง
ผู้จัดการโรงงาน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตร วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่ : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำ�งาน
2561 - ปัจจุบัน ผู้จัดการโรงงาน บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
2532 - 2560 ผู้จัดการส่วนผลิต บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

นายสุชาติ เตชะเทียมจันทร์
อายุ 57 ปี
ตำ�แหน่ง
ผู้จัดการอาวุโศฝ่ายควบคุมคุณภาพ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่ : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำ�งาน
2561 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโศฝ่ายควบคุมคุณภาพ
		
บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
2539 - 2560 ผู้จัดการส่วนควบคุมคุณภาพ
		
บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
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1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลฃานุการบริษัท
		 บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ นายฉัตรชัย ศิรวิ ฒ
ั นา ดำ�รงตำ�แหน่งเลขานุการบริษทั โดยมีหน้าที่ให้ค�ำ แนะนำ�ด้านกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีค่ ณะกรรมการต้องทราบและปฏิบตั ิ รวมทัง้ ประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
		 1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง
		 2. เก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
			 - ทะเบียนกรรมการ
			 - หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจำ�ปีของบริษัท
			 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
		 3. ดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		 4. ให้คำ�แนะนำ�ด้านกฎหมายและกฏเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำ�กับดูแลในการดำ�เนิน
กิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฏหมาย
		 5. ดำ�เนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนกำ�หนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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2.

การดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจควบคุมในบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

นายสุริย์ บัวคอม
นางกิ่งเทียน บางอ้อ
นายนรเศรษฐ ไม้เกตุ
นายสุวัฒน์ จิตตมัย
นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา
นายเอกมินทร์ งานทวี
นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
นายพันธุม พันธุมจินดา
นายสรรัฐ งานทวี
พลต�ำรวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ
นายธงชัย ณ นคร
ดร. แดน ทองอินทร์
นางสาวจงกล พิสุทธิ์พิเชฎฐ์
นายสุชาติ แก้วไพฑูรย์
นายเมธี ภักดีโต
นงสาวบงกช งานทวี
นายพัฒนา สุขเกษม
นายสุชาติ เตชะเทียมจันทร์
/ = ประธานกรรมการ

// = กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บมจ.ไทยไวร์โพรดัคท์
/
*
*
//
*
//
*
*
//
*
*
x
x
x
x
x
x
x
* = กรรมการ

บจก.ไทยลาวลิกไนท์

x = ผู้บริหาร

*
*

*

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

