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1บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

	 บริษัท	ไทยไวร์โพรดัคท์	จำ�กัด	(มห�ชน)	จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในก�รผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง	สำ�หรับคอนกรีต 
อัดแรงเพื่อใช้ในง�นก่อสร้�งต่�งๆ

	 ผลติภณัฑห์ลกัของบรษัิท	ไดแ้ก	่ลวดเหลก็แรงดงึสงูชนดิเสน้เดีย่ว	ลวดเหลก็ตเีกลยีวชนดิ	7	เสน้	และลวดเหลก็เคลอืบ
สังกะสี	

วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย

	 บริษัทฯ	มีนโยบ�ยที่จะผลิตสินค้�ต�มม�ตรฐ�นอุตส�หกรรมและม�ตรฐ�นส�กล	 โดยมีเป้�หม�ยในก�รเป็นผู้นำ�ท�ง
ด้�นคุณภ�พในก�รผลิตสินค้�ลวดเหล็กแรงดึงสูง	

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

	 บริษัท	ไทยไวร์โพรดัคท์	จำ�กัด	(มห�ชน)	ก่อตั้งเมื่อวันที่	10	พฤษภ�คม	2528	ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะผลิตลวดเหล็ก
แรงดึงสูง	(Prestressed	Concrete	Wire	หรือ	P.C.Wire)	มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก	1	ล้�นบ�ท	และเพิ่มเป็น	25	ล้�นบ�ท					
โดยก่อสร้�งโรงง�นในเขตอุตส�หกรรมนวนคร	จังหวัดปทุมธ�นี	

ปี 2529 เริ่มก�รผลิตครั้งแรกเมื่อวันที่	2	กรกฎ�คม	2529

ปี 2531 เพิ่มทุนเป็น	40	ล้�นบ�ท	เพื่อเพิ่มกำ�ลังก�รผลิต

ปี 2532 จดทะเบียนเป็นบรษัิทในตล�ดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเพิม่ทุนเป็น	50	ล�้นบ�ท	เพือ่ปรบัปรงุ
ระบบก�รผลิตและเพิ่มกำ�ลังก�รผลิต

ปี 2533 เพิ่มทุนเป็น	100	 ล้�นบ�ท	 เพื่อเพิ่มกำ�ลังก�รผลิตและออกผลิตภัณฑ์ใหม่	 คือ	 ลวดเหล็กตีเกลียว
ชนิด	7	เส้น

ปี 2535 เพิ่มทุนเป็น	220	 ล้�นบ�ท	 เพื่อสร้�งโรงง�นแห่งท่ี	2	 ท่ีสวนอุตส�หกรรมโรจนะ	 จังหวัดพระนคร 
ศรีอยุธย�	เพื่อใช้ในก�รผลิตลวดเหล็กตีเกลียวชนิด	7	เส้น

ปี 2537 -	แปรสภ�พจ�กบริษัทจำ�กัดเป็น	บริษัทมห�ชน	จำ�กัด	เมื่อวันที่	25	เมษ�ยน	2537
-	ได้รับก�รส่งเสริมก�รลงทุนจ�กคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน	 สำ�หรับโครงก�รสร้�งโรงง�น 
	 แห่งใหม่ที่เขตนิคมอุตส�หกรรมม�บต�พุด	จังหวัดระยอง	เมื่อวันที่	21	กันย�ยน	2537

ปี 2539 -	สร้�งโรงง�นแห่งใหม่ท่ีเขตนิคมอุตส�หกรรมม�บต�พุด	 จังหวัดระยอง	 ต�มท่ีได้รับก�รส่งเสริม 
	 ก�รลงทุน	เพือ่เพิม่กำ�ลงัก�รผลติและปรบัปรงุเทคโนโลยีก�รผลติ	พรอ้มท้ังออกผลติภณัฑ์ใหม่	คือ	 
	 ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี
-	ย้�ยฐ�นก�รผลิตทั้งหมดไปยังโรงง�นแห่งใหม่ที่เขตนิคมอุตส�หกรรมม�บต�พุด	จังหวัดระยอง

ปี 2559 - ปี 2560 ลงทุนในโครงก�รลงทุนเพือ่ทดแทนสนิทรพัย์เดมิท่ีเสือ่มสภ�พ	ประกอบดว้ย	ก�รปรบัปรงุประสทิธภิ�พ
ก�รผลิตของเครื่องจักรเดิมและลงทุนในส�ยก�รผลิตใหม่สำ�หรับลวดเหล็กตีเกลียวชนิด	7	เส้น	

ปัจจุบัน ดำ�เนินธุรกิจผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงโดยมีผลิตภัณฑ์หลัก	 ได้แก่	 ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเด่ียว	
ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด	7	 เส้น	 และลวดเหล็กเคลือบสังกะสี	 โดยมีโรงง�นเพียงแห่งเดียวที่เขตนิคม
อุตส�หกรรมม�บต�พุด	จังหวัดระยอง

	 ในสว่นของอำ�น�จในก�รควบคมุบรษัิทฯ	ตลอดระยะเวล�	5	ปี	ท่ีผ่�นม�ไม่มีก�รเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัอำ�น�จในก�รควบคมุ 
บริษัทฯ	แต่อย่�งใด

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ



2 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

โครงสร้างการถือหุ้น

	 บริษัทฯเริ่มประกอบธุรกิจโดยครอบครัวง�นทวี	ในปี	2560	กลุ่มตระกูลง�นทวีมีสัดส่วนก�รถือหุ้นประม�ณร้อยละ	28	
ของทุนจดทะเบียนที่ชำ�ระเต็มมูลค่�แล้ว

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

	 -ไม่มี-



3บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

	 บรษัิท	ไทยไวร์โพรดคัท์	จำ�กดั	(มห�ชน)	ประกอบธรุกจิหลกัคอื	เป็นผูผ้ลติและจำ�หน�่ยลวดเหลก็แรงดงึสงู	(Prestressed		
Concrete	Wire)	ท่ีใชส้ำ�หรบัง�นคอนกรตีอัดแรง		ผลก�รดำ�เนนิง�นของบริษัทฯ	จงึข้ึนอยู่กบัภ�วะอุตส�หกรรมกอ่สร�้งเป็น
สำ�คัญ	 โดยในก�รจำ�หน่�ยสินค้�ของบริษัทฯส่วนใหญ่จำ�หน่�ยให้แก่ลูกค้�ในประเทศ	 ส่วนก�รจำ�หน่�ยต่�งประเทศปัจจุบัน 
มีประม�ณร้อยละ	10-30			

โครงสร้างรายได้

	 บริษัทฯดำ�เนินธุรกิจในส่วนง�นดำ�เนินง�นเดียว	คือ	ธุรกิจผลิตและจำ�หน่�ยลวดเหล็กแรงดึงสูง	โครงสร้�งร�ยได้หลัก
จำ�แนกต�มภูมิศ�สตร์ในประเทศและต่�งประเทศของบริษัทฯ	ในระยะ	3	ปี	ที่ผ่�นม�	มีดังนี้:-

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยในประเทศ 1,652.01 68.90 1,378.86 73.93 1,125.50 74.84

ร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยต่�งประเทศ 	745.54 31.10 486.31 26.07 			378.38 25.16

รวม 2,397.55 100.00 1,865.17 100.00 1,503.88 100.00

ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 บริษัท	ไทยไวร์โพรดัคท์	จำ�กัด	(มห�ชน)	ผลิตและจำ�หน่�ยลวดเหล็กแรงดึงสูง	(Prestressed	Concrete	Wire)	ที่ได้
ม�ตรฐ�นส�กล	 สำ�หรับง�นคอนกรีตอัดแรงเพื่อใช้ในง�นก่อสร้�งท่ีเน้นคว�มแข็งแรง	 คว�มทนท�น	 เพื่อรองรับน้ำ�หนัก	 
ทั้งง�นก่อสร้�งแบบ	pre-tensioned	และ	post-tensioned	เช่น	ง�นผลิตเส�เข็มคอนกรีตอัดแรงสำ�หรับง�นก่อสร้�งอ�ค�ร	
ง�นก่อสร้�งท�งยกระดับและสะพ�น	 ง�นผลิตเส�ไฟฟ้�คอนกรีตอัดแรงและง�นผลิตแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูป	 ท้ังส่วนท่ีเป็น 
พ้ืน	ผนงัอ�ค�รและค�นสะพ�นสำ�เรจ็รปู	ซ่ึงก�รนำ�ลวดเหลก็แรงดงึสงูม�ใช้	จะช่วยประหยัดเวล�และแรงง�นในก�รกอ่สร�้ง	
และยังเป็นผู้ผลิตลวดเหล็กเคลือบสังกะสี	ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ม�กในง�นระบบก�รสื่อส�ร	ระบบส�ยส่งและจำ�หน่�ยไฟฟ้�	 เช่น	
เป็นส�ยดินของง�นผลิตเส�ไฟฟ้�	และใช้ในง�นผลิตส�ยไฟฟ้�

	 ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ	จำ�แนกได้เป็น	3	ประเภท		ดังนี้
	 1.	 ลวดเหลก็แรงดงึสงูชนดิเสน้เดีย่ว	(Prestressed		Concrete	Single	Wire	หรอื	P.C.	Wire)	มกีำ�ลงัก�รผลติประม�ณ		
72,000	ตัน/ปี
	 2.	 ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดตีเกลียว	7	 เส้น	(Seven	-	Wire	Prestressed	Concrete	Strand	 หรือ	P.C.	Strand)	 
มีกำ�ลังก�รผลิตประม�ณ	54,000	ตัน/ปี
	 3.	 ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี	(Galvanized	Steel	Wire	and	Strand)	มีกำ�ลังก�รผลิตประม�ณ		9,600	ตัน/ปี

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

	 โครงสร้างอุตสาหกรรม
	 อุตส�หกรรมลวดเหล็กแรงดึงสูง	เป็นส่วนหนึ่งของภ�คอุตส�หกรรมวัสดุก่อสร้�ง	ในอดีต	P.C.	Wire	และ	P.C.	Strand		
ไม่ค่อยมีก�รใช้ม�กนัก	ทั้งนี้เพร�ะก�รก่อสร้�งในสมัยก่อนส่วนใหญ่อ�ค�รที่ปลูกสร้�งจะมีเพียงไม่กี่ชั้น		จึงใช้เหล็กเส้นเป็น
วัตถุดิบในก�รปลูกสร้�ง	แต่ในระยะหลัง	โครงสร้�งก�รปลูกสร้�งได้เปลี่ยนเป็นก�รปลูกสร้�งอ�ค�รขน�ดใหญ่และบริก�รใน
ก�รปลูกสร้�งบ้�นสำ�เร็จรูปและคอนโดมิเนียมขย�ยตัวขึ้นม�ก	ทำ�ให้คว�มต้องก�ร	P.C.	Wire	และ	P.C.	Strand	 เพิ่มขึ้น 
อย่�งรวดเรว็	นอกจ�กนี	้เพือ่รองรบัก�รขย�ยตวัของเศรษฐกจิและอุตส�หกรรม		รฐับ�ลไดท้ำ�ก�รลงทุนในง�นกอ่สร�้งระบบ
ส�ธ�รณปูโภค	เชน่	ก�รกอ่สร�้งท�งยกระดบั	ท�งดว่น	สะพ�น	ก�รขย�ยส�ยสง่ไฟฟ�้	ก�รกอ่สร�้งสน�มบินแห่งใหม	่รวมถงึ 
ก�รลงทุนในโครงก�รรถไฟฟ�้	ซ่ึงต้องใช้ลวดเหลก็แรงดงึสงูเป็นจำ�นวนม�ก	ทำ�ให้ลวดเหลก็แรงดงึสงูเป็นวสัดกุอ่สร�้งท่ีสำ�คญั

ลักษณะการประกอบธุรกิจ



4 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

อีกชนิดหนึ่ง	ปัจจุบันสัดส่วนของคว�มต้องก�ร	P.C.	Wire	และ	 	P.C.	Strand	จะเปลี่ยนแปลงไปต�มสภ�วะก�รก่อสร้�ง 
ของท้ังภ�ครฐับ�ลและเอกชน	เชน่	ก�รกอ่สร�้งบ้�นจดัสรร	อ�ค�ร	และเส�ไฟฟ�้	มีผลตอ่คว�มตอ้งก�ร	P.C.	Wire	คอ่นข�้งม�ก	 
ส่วนก�รก่อสร้�งส�ธ�รณูปโภคของภ�ครัฐบ�ลโดยเฉพ�ะโครงก�รขน�ดใหญ่	ง�นก่อสร้�งอ�ค�รจอดรถ	คอนโดมิเนียมและ
ตึกสูง	จำ�เป็นต้องใช้	P.C.	Strand	ม�กกว่�	เพื่อรองรับน้ำ�หนักที่ม�กกว่�ของสิ่งก่อสร้�ง

	 ลักษณะการตลาดในอุตสาหกรรม

	 วิธีก�รในก�รจำ�หน่�ยสินค้�ลวดเหล็กแรงดึงสูงมี	2	ลักษณะ	คือ	จำ�หน่�ยให้กับลูกค้�โดยตรงและจำ�หน่�ยผ่�นตัวแทน
จำ�หน�่ย	สว่นก�รตดัสนิใจซ้ือ	ก�รตัดสนิใจซ้ือผลติภณัฑล์วดเหลก็แรงดงึสงู	และลวดเหลก็เคลอืบสงักะส	ีลกูค�้จะให้คว�มสำ�คญั 
กับคุณภ�พของสินค้�เป็นอันดับแรก	 เนื่องจ�กร�ค�ข�ยของผู้ผลิตแต่ละร�ยอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน	 และก�รใช้สินค้�อ่ืน
ทดแทนทำ�ได้ย�กเนื่องจ�กจะส่งผลกระทบต่อก�รออกแบบและต้นทุนของก�รก่อสร้�ง	

	 ภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

	 ปัจจุบัน	ผู้ผลิตลวดแรงดึงสูงในประเทศร�ยสำ�คัญมีประม�ณ	10	ร�ย	โดยขน�ดกำ�ลังก�รผลิตของบริษัทฯ	จัดอยู่ในอันดับ	2

	 ในปี	2561	ก�รแข่งขันภ�ยในอตุส�หกรรมลวดเหลก็แรงดงึสงูโดยเฉพ�ะก�รแข่งขันท�งด�้นร�ค�ยังคงมอีย่�งตอ่เนือ่ง	
เนื่องจ�กปริม�ณคว�มต้องก�รลวดเหล็กแรงดึงสูงในประเทศขย�ยตัวค่อนข้�งต่ำ�	ทั้งนี้	เป็นผลม�จ�กก�รลงทุนภ�คเอกชน
โดยเฉพ�ะส�ข�ก�รก่อสร้�งยังไม่ฟื้นตัว

	 กลยุทธการแข่งขัน

	 ก�รท่ีลวดเหลก็แรงดงึสงูเป็นวสัดสุำ�หรบัรองรบัน้ำ�หนกัในง�นกอ่สร้�งต�่งๆ	บรษัิทฯจงึให้คว�มสำ�คญักบัคณุภ�พสนิค�้
เป็นอันดับแรก	รองลงม�คือก�รให้บริก�รท�งด้�นเทคนิคก่อนและหลังก�รข�ย	ก�รส่งมอบที่รวดเร็ว

	 ในด้�นคุณภ�พสินค้�	บริษัทฯได้พัฒน�คว�มรู้	คว�มชำ�น�ญ	ในก�รผลิตสินค้�ม�เป็นเวล�น�นกว่�	30	ปี	มีก�รคิดค้น
และวิจัยต่อยอดเพื่อพัฒน�คุณภ�พสินค้�	มีระบบก�รผลิตที่ได้รับก�รยอมรับว่�ทันสมัยและมีประสิทธิภ�พ	โดยในก�รผลิต	
บรษัิทฯเริม่จ�กก�รคดัเลอืกวตัถดุบิท่ีมีคณุภ�พ	มีบุคล�กรท่ีมีคว�มชำ�น�ญควบคมุก�รผลติในทุกข้ันตอน	และให้คว�มสำ�คญั
กับก�รตรวจสอบและทดสอบคุณภ�พ	โดยห้องปฏิบัติก�รทดสอบคุณภ�พของบริษัทได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น	ISO	17025	
จึงทำ�ให้ผู้ซ้ือสินค้�ของบริษัทม่ันใจได้ว่�จะได้รับสินค้�ท่ีมีคุณภ�พและคุณสมบัติต�มม�ตรฐ�น	 และเพื่อคว�มเป็นเลิศด้�น
คุณภ�พและคว�มมีประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�น	 บริษัทฯได้นำ�เอ�ระบบบริห�รง�นคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นเลขท่ี	 มอก./
ISO	9001	 เข้�ม�ใช้ในองค์กร	 ส่งผลให้ปัจจุบัน	 สินค้�ของบริษัทฯมีคุณภ�พเทียบเคียงระดับโลกและได้รับก�รรับรองจ�ก 
สถ�บันท้ังในประเทศ	และต�่งประเทศ	เช่น		UK	และ	AUSTRALIA	ฉะนัน้จงึม่ันใจไดว่้�	สนิค�้ท่ีผลติโดยบรษัิทฯ	เป็นไปต�ม 
ม�ตรฐ�นส�กลและม�ตรฐ�นที่ลูกค้�ต้องก�ร	

	 ในด้�นก�รให้บริก�รด้�นเทคนิคก่อนและหลังก�รข�ย	 บริษัทฯมีหน่วยง�นท่ีทำ�หน้�ท่ีให้คำ�ปรึกษ�เกี่ยวกับก�รนำ�
ผลิตภัณฑ์ไปใช้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	พร้อมทั้งให้บริก�รด้�นก�รสอบเทียบเครื่องมือวัดต่�งๆ	เป็นต้น

	 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

	 ปี	2561	โครงก�รลงทุนของภ�ครัฐยังคงมีอย่�งต่อเนื่อง	ในขณะที่ก�รลงทุนภ�คเอกชนขย�ยตัวค่อนข้�งต่ำ�	ส่งผลให้
ปรมิ�ณคว�มตอ้งก�รลวดเหลก็แรงดงึสงูในประเทศขย�ยตวัเพยีงเลก็นอ้ย	อย่�งไรกต็�ม	คว�มตอ้งก�รสนิค�้เริม่มีสญัญ�ณ
ก�รฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังของปี	2561	จึงมีคว�มเป็นไปได้ที่คว�มต้องก�รสินค้�ในปี	2562	จะมีโอก�สขย�ยตัวต่อเนื่องโดย
มีปัจจัยสนับสนุนจ�กโครงก�รลงทุนโครงสร�้งพื้นฐ�นของภ�ครัฐท่ีส่วนใหญ่อยู่ในระยะก่อสร�้ง	 ประกอบกับก�รลงทุนภ�ค
เอกชนมีแนวโน้มเร่งตัวข้ึนจ�กก�รปรับตัวในทิศท�งท่ีดีข้ึนของคว�มเช่ือม่ันในระบบเศรษฐกิจ	 และนโยบ�ยพื้นท่ีระเบียง
เศรษฐกจิภ�คตะวันออก(ออีซีี)	ซ่ึงจะนำ�ไปสูก่�รลงทุนกอ่สร�้งโรงง�น	สำ�นกัง�น	และท่ีอยู่อ�ศยัเพิม่ขึน้	ปัจจยัดงักล�่วจะช่วย 
ให้ก�รแข่งขันในอุตส�หกรรมลดคว�มรุนแรงลงได้	 โดยในก�รแข่งขัน	ผู้ผลิตส่วนใหญ่ใช้กลยุทธ์ท�งด้�นร�ค�และเน้นกลุ่ม
ลูกค้�ที่มีศักยภ�พท�งธุรกิจ	และมีคว�มมั่นคงท�งก�รเงินเป็นสำ�คัญ
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ปัจจัยคว�มเสี่ยงที่อ�จมีผลกระทบต่อก�รดำ�เนินง�นของบริษัท	มีดังนี้	:-

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและราคาสินค้า

	 ในก�รผลติลวดเหลก็แรงดึงสงู	ตน้ทุนวตัถดิุบซ่ึงไดแ้กเ่หลก็ลวดมีสดัสว่นถงึรอ้ยละ	70-85	ของตน้ทุนก�รผลติรวม	บรษัิทฯ 
จงึมีคว�มเสีย่งจ�กคว�มผนัผวนของร�ค�วตัถดุบิ	โดยเฉพ�ะในภ�วะท่ีสถ�นก�รณท์�งเศรษฐกจิมีก�รเปลีย่นแปลงตลอดเวล�	 
ซ่ึงห�กบริษัทฯไม่ส�ม�รถปรับร�ค�ข�ยต�มต้นทุนวัตถุดิบท่ีเปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบต่อคว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไร 
ของบริษัทฯ

	 ดังนั้น	ในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงจ�กคว�มผันผวนของร�ค�วัตถุดิบและร�ค�สินค้�	บริษัทฯได้ใช้วิธีติดต�มและประเมิน
สถ�นก�รณอ์ย่�งใกลช้ดิ	ใช้นโยบ�ยในด�้นร�ค�สนิค�้อย�่งระมัดระวงั	รวมถงึกระจ�ยฐ�นลกูค�้ให้หล�กหล�ยท้ังในประเทศ 
และต�่งประเทศ	ซ่ึงบรษัิทฯค�ดว�่จะไม่ไดร้บัคว�มเสยีห�ยจ�กคว�มผนัผวนของร�ค�สนิค�้เกนิกว�่ท่ีไดต้ัง้ค�่เผือ่ก�รลดมลูค�่ 
ของสินค้�คงเหลือไว้ในบัญชี

2. ความเส่ียงจากการออกมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงและการแก้ ไขเพิ่มเติม 

พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ

	 สนิค�้เหลก็ลวดค�รบ์อนสงูรวมถงึเหลก็ลวดค�ร์บอนสงูท่ีเจอืธ�ตอ่ืุนท่ีมีแหลง่กำ�เนดิจ�กส�ธ�รณรฐัประช�ชนจนี	เป็น
สนิค�้ท่ีถกูพิจ�รณ�ให้เรยีกเกบ็อ�กรตอบโตก้�รทุ่มตล�ดในอัตร�ร้อยละ	12.26	–	36.79	ของร�ค�	ซี	ไอ	เอฟ	เป็นระยะเวล�	
5	ปี	(วันที่	17	พฤษภ�คม	2557	-	วันที่	16	พฤษภ�คม	2562)	นอกจ�กนี้	รัฐบ�ลอยู่ระหว่�งดำ�เนินก�รแก้ไขพระร�ชบัญญัติ 
ก�รตอบโต้ก�รทุ่มตล�ดและก�รอุดหนุนซึ่งสินค้�จ�กต่�งประเทศ	

	 เนือ่งจ�กเหลก็ลวดค�รบ์อนสงูเป็นวตัถดุบิสำ�คญัท่ีใชใ้นก�รผลติสนิค�้ของบรษัิทฯ	และสว่นใหญบ่ริษัทฯนำ�เข้�วัตถดุบิ 
ดังกล่�วจ�กส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน	 ก�รออกม�ตรก�รตอบโต้ก�รทุ่มตล�ด	 รวมถึงก�รแก้ไขพระร�ชบัญญัติก�รตอบโต้ 
ก�รทุ่มตล�ดและก�รอุดหนนุซ่ึงสนิค�้จ�กต่�งประเทศดงักล�่ว	อ�จสง่ผลให้ตน้ทุนก�รนำ�เข้�วัตถดุบิเพิม่ขึน้	ซ่ึงมีผลให้ตน้ทุน
ก�รผลิตของบริษัทฯเพิ่มขึ้นต�มไปด้วย	นอกจ�กนี้	ก�รที่อัตร�อ�กรข�เข้�วัตถุดิบเพิ่มขึ้นจะกระตุ้นให้เกิดก�รนำ�เข้�สินค้�
สำ�เร็จรูปเข้�ม�ทดแทน	 ส่งผลให้อุปท�นในตล�ดเพิ่มข้ึนและทำ�ให้ก�รแข่งขันท�งก�รตล�ดโดยเฉพ�ะก�รแข่งขันท�งด้�น
ร�ค�มีคว�มรุนแรงขึ้น	บริษัทฯจึงมีคว�มเสี่ยงที่คว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไรของบริษัทฯอ�จลดลงในอน�คต

	 ในก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง	บรษัิทฯไดใ้ช้วธิจีดัห�แหลง่วตัถดุบิจ�กผูผ้ลติท่ีไม่ใช่ผูผ้ลติจ�กส�ธ�รณรฐัประช�ชนจนีเพิม่ขึน้ 
เพือ่เป็นท�งเลอืกไว	้ท�งด�้นก�รตล�ด	บรษัิทฯไดต้ดิต�มและประเมินสถ�นก�รณอ์ย่�งใกลชิ้ด	และเนน้กลยุทธก์�รตล�ดดว้ย 
ก�รผลิตสินค้�ที่มีคุณภ�พเป็นที่เชื่อถือได้ของลูกค้�	พร้อมกับขย�ยตล�ดไปยังลูกค้�ในต่�งประเทศเพิ่มขึ้น

3. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

	 ก�รท่ีบริษัทฯต้องนำ�เข้�วัตถุดิบจ�กต่�งประเทศเป็นส่วนใหญ่	 ทำ�ให้บริษัทฯมีคว�มเสี่ยงจ�กคว�มผันผวนของอัตร�
แลกเปลี่ยนเงินตร�จ�กระบบอัตร�แลกเปลี่ยนแบบลอยตัว	

	 ในก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งดงักล�่ว	บรษัิทฯไดใ้ชม้�ตรก�รปอ้งกนัคว�มเสีย่งดว้ยก�รทำ�สญัญ�ซ้ือข�ยเงนิตร�ต�่งประเทศ
ล่วงหน้�	พร้อมทั้งติดต�มคว�มเคลื่อนไหวของแนวโน้มอัตร�แลกเปลี่ยนอย่�งสม่ำ�เสมอ

ปัจจัยความเสี่ยง
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ชื่อ	 บริษัท	ไทยไวร์โพรดัคท์	จำ�กัด(มห�ชน)

ชื่อย่อ	 TWP

	 (จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

	 ที่ตั้งสำ�นักง�น	เลขที่	99/2	หมู่	8	อ�ค�รศูนย์ก�รค้�เซียร์รังสิต			

	 ชั้น	7	ถนนพหลโยธิน	ตำ�บลคูคต	อำ�เภอลำ�ลูกก�			

	 จังหวัดปทุมธ�นี	12130			

	 โทรศัพท์	0-2992-6863-7		โทรส�ร	0-2992-6870-1

ที่ตั้งโรงงาน	 4	ถนน	ไอ	5	นิคมอุตส�หกรรมม�บต�พุด	อำ�เภอเมือง	จังหวัดระยอง	21150
	 โทรศัพท์	0-3868-4610-3	โทรส�ร	0-3868-4614

ประเภทธุรกิจ	 ผลิตและจำ�หน่�ยลวดเหล็กแรงดึงสูง

เลขทะเบียนบริษัท	 0107537001234

ทุนจดทะเบียน	 500	ล้�นบ�ท

ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว 	 270	ล้�นบ�ท	ประกอบด้วย	หุ้นส�มัญ	270	ล้�นหุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 	 หุ้นส�มัญ	หุ้นละ	1	บ�ท

รอบระยะเวลาบัญช	ี 1	มกร�คม	-	31	ธันว�คม
	 น�ยทะเบียนหลักทรัพย์บริษัท	ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำ�กัด
	 เลขที่	93	ถนนรัชด�ภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง
	 กรุงเทพฯ	10400	
	 โทรศัพท์	0-2009-9000		โทรส�ร	0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี	 น�ยอนุสรณ์	เกียรติกังว�ฬไกล	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่	2109)	หรือ
	 น�งขวัญใจ	เกียรติกังว�ฬไกล	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่	5875)
	 บริษัท	เอเอสวี	แอนด์	แอสโซซิเอทส์	จำ�กัด
	 47	ซอย	53	ถนนพระร�ม	3	แขวงบ�งโพงพ�ง	
	 เขตย�นน�ว�	กรุงเทพฯ	10120		
	 โทรศัพท์	0-2294-8504		โทรส�ร	0-2294-2345

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น
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หลักทรัพย์ของบริษัท

	 -	 ทุนจดทะเบียน	500	ล้�นบ�ท
	 -	 ทุนที่ออกและชำ�ระเต็มมูลค่�แล้ว	270	ล้�นบ�ท	ประกอบด้วยหุ้นส�มัญ	270	ล้�นหุ้น
	 -	 หุ้นส�มญั	มลูค�่หุ้นละ	1	บ�ท(ในก�รประชุมส�มัญผูถ้อืหุ้นเมือ่วันท่ี	26	เมษ�ยน	2559	ผูถ้อืหุ้นมีมติให้เปลีย่นแปลง
มลูค�่หุ้นส�มญัของบรษัิทท่ีตร�ไวจ้�กเดมิมลูค�่หุ้นละ	10	บ�ท	เป็นมูลค�่หุ้นละ	1	บ�ท	บริษัทไดจ้ดทะเบียนก�รเปลีย่นแปลง
ดังกล่�วกับกระทรวงพ�ณิชย์เมื่อวันที่	10	พฤษภ�คม	2559)
	 -	 ก�รออกหลักทรัพย์อื่น	:	บริษัทไม่มีก�รออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจ�กหุ้นส�มัญ

ผู้ถือหุ้น

	 กลุ่มผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่	ณ.วันที่	7	มกร�คม	2562	ประกอบด้วย

ลำาดบัท่ี ผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้นที่ถือ %

1 กลุ่มง�นทวี	

-	บริษัท	ทักษิณคอนกรีต	จำ�กัด(มห�ชน) 26,975,500 	9.99

-	บริษัท	เจ.	ที.	เอส.	จำ�กัด 13,009,800 	4.82

-	กลุ่มตระกูลง�นทวี 34,280,880 	12.70

2 น�ยวิชัย		ภู่บุบผ�พันธ์ 21,519,700 	7.97

3 ธน�ค�ร	กรุงเทพ	จำ�กัด(มห�ชน) 18,590,630 	6.89

4 น�งธนิสร�		พันธ์ส�ยเชื้อ 13,690,900 	5.07

5 น�ยระวิ			เกษมศ�นติ์ 10,750,000 	3.98

6 ธน�ค�ร	กรุงไทย	จำ�กัด(มห�ชน) 8,234,570 	3.05

7 น�ยรัชพล		เพิ่มพูนพ�นิช 5,845,600 	2.17

8 น�ยว�มิล		ฮ้อแสงชัย 4,175,300 	1.55

9 น�ยโพธิรัตน์	กิจศรีโอภ�ค 3,725,000 	1.38

10 น�ยยงยุทธ		บุญมี 3,427,500 	1.27

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
	 บริษัทฯ	มีนโยบ�ยในก�รจ่�ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตร�ร้อยละ	50	ของกำ�ไรสุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นต�มงบก�ร
เงินหลังหักเงินสำ�รองต่�งๆ	ต�มที่กำ�หนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและต�มกฎหม�ย	ทั้งนี้	ก�รจ่�ยเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐ�นะ
ก�รเงินและแผนก�รลงทุนและคว�มจำ�เป็นอื่นๆ	ในอน�คต
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1. คณะกรรมการ

	 คณะกรรมก�รบรษัิท	ประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีคว�มรูค้ว�มส�ม�รถและประสบก�รณ	์รวมท้ังสิน้	11	คน	ร�ยชือ่กรรมก�ร	
จำ�นวนครั้งของก�รประชุมคณะกรรมก�รในปีที่ผ่�นม�	และจำ�นวนครั้งที่กรรมก�รแต่ละร�ยเข้�ร่วมประชุม	มีดังนี้

ก�รเข้�ร่วมประชุม(ครั้ง)

ชื่อ ตำ�แหน่ง ประชุม 
คณะกรรมก�ร

ประชุม 
คณะกรรมก�รตรวจสอบ

1.	น�ยสุริย์	บัวคอม ประธ�นกรรมก�รและประธ�นกรรมก�ร
ตรวจสอบ/กรรมก�รอิสระ

8/8 6/6

2.	น�ยสุวัฒน์		จิตตมัย กรรมก�ร 8/8 -

3.	น�ยฉัตรชัย		ศิริวัฒน� กรรมก�ร 8/8 -

4.	น�งกิ่งเทียน	บ�งอ้อ กรรมก�รตรวจสอบ/กรรมก�รอิสระ	* 7/8 6/6

5.	น�ยนรเศรษฐ	ไม้เกตุ กรรมก�รตรวจสอบ/กรรมก�รอิสระ	** 7/8 6/6

6.	น�ยเอกมินทร์	ง�นทวี กรรมก�ร 8/8 -

7.	น�ยธนพงษ์	ภูค�สวรรค์ กรรมก�ร 6/8 -

8.	น�ยพันธุม	พันธุมจินด� กรรมก�รอิสระ 8/8 -

9.	น�ยสรรัฐ	ง�นทวี กรรมก�ร 8/8 -

10.	น�ยธงชัย	ณ	นคร กรรมก�ร	*** 	6/8 -

11.	พลตำ�รวจโทสุรวุฒิ	กรัดศิริ กรรมก�ร	**** 	7/8 -

	 หม�ยเหตุ	 :	 *	 ล�ออกมีผลตั้งแต่วันที่	16	ธันว�คม	2561	และแต่งตั้งน�ยชลิต	สถิตย์ทอง	แทนมีผลตั้งแต่วันที่	 
	 	 	 	 18	กุมภ�พันธ์	2562
	 	 	 **	 ล�ออกมีผลตั้งแต่วันที่	15	กุมภ�พันธ์	2562	และแต่งตั้งน�ยเฉลียว	พลวิเศษ	แทนมีผลตั้งแต่วันที่	 
	 	 	 	 18	กุมภ�พันธ์	2562
	 	 	 ***	 ล�ออกมีผลตั้งแต่วันที่	1	มกร�คม	2562	และแต่งตั้งน�ยเจนวิชช์	เหลืองเจริญกิจ	แทนมีผลตั้งแต่ 
	 	 	 	 วันที่	27	กุมภ�พันธ์	2562
	 	 	 ****	ล�ออกมีผลตั้งแต่วันที่	1	มกร�คม	2562	และแต่งตั้งน�ยประดิษฐ์	วุฒิภ�พรกุล	แทนมีผลตั้งแต่ 
	 	 	 	 วันที่	27	กุมภ�พันธ์	2562
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กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัทฯ

	 กรรมก�รซึ่งมีอำ�น�จลงล�ยมือชื่อผูกพันบริษัทฯได้ประกอบด้วย	น�ยสุวัฒน์	จิตตมัย,	น�ยฉัตรชัย	ศิริวัฒน�,	น�ยเอก
มินทร์	ง�นทวี,	น�ยธนพงษ์	ภูค�สวรรค์,	น�ยพันธุม	พันธุมจินด�,	น�ยสรรัฐ	ง�นทวี	สองในหกคนลงล�ยมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตร�สำ�คัญของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

	 ประกอบด้วย

ชื่อ ตำาแหน่ง

1.	น�ยสุริย์	บัวคอม ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

2.	น�งกิ่งเทียน	บ�งอ้อ		 กรรมก�รตรวจสอบ

3.	น�ยนรเศรษฐ	ไม้เกตุ	 กรรมก�รตรวจสอบ

	 โดยกรรมก�รตรวจสอบที่มีคว�มรู้และประสบก�รณ์ในก�รสอบท�นงบก�รเงินของบริษัท	ได้แก่	น�งกิ่งเทียน	บ�งอ้อ	

3. คณะกรรมการบริหาร

	 ประกอบด้วย

ชื่อ ตำาแหน่ง

1.	น�ยเอกมินทร์	ง�นทวี ประธ�นกรรมก�รบริห�ร

2.	น�ยสุวัฒน์	จิตตมัย กรรมก�รบริห�ร

3.	น�ยสรรัฐ	ง�นทวี กรรมก�รบริห�ร

4.	น�ยธงชัย	ณ	นคร กรรมก�รบริห�ร

5.	น�ยธนพงษ์	ภูค�สวรรค์ กรรมก�รบริห�ร

4. ผู้บริหาร

	 ประกอบด้วย

ชื่อ ตำาแหน่ง

น�ยเอกมินทร์	ง�นทวี กรรมก�รผู้จัดก�ร

น�ยสุวัฒน์	จิตตมัย กรรมก�รอำ�นวยก�รฝ่�ยปฏิบัติก�ร

น�ยสรรัฐ	ง�นทวี กรรมก�รอำ�นวยก�รฝ่�ยก�รตล�ด

ดร.แดน	ทองอินทร์ ผู้จัดก�รโรงง�น

น�ยสุช�ติ	แก้วไพฑูรย์ ผู้จัดก�รอ�วุโสฝ่�ยก�รตล�ด

น�งส�วจงกล		พิสุทธิ์พิเชฎฐ์ ผู้จัดก�รอ�วุโสฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน

น�ยพัฒน�	สุขเกษม ผู้จัดก�รโรงง�น

น�ยสุช�ติ	เตชะเทียมจันทร์ ผู้จัดก�รอ�วุโสฝ่�ยควบคุมคุณภ�พ

น�ยเมธี	ภักดีโต ผู้จัดก�รฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล

น�งส�วบงกช	ง�นทวี ผู้จัดก�รฝ่�ยจัดซื้อ
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5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

	 5.1	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 	 (1)	 ค่าตอบแทนกรรมการ

   ค่�ตอบแทนของคณะกรรมก�รบริษัท	 ได้รับก�รอนุมัติจ�กท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 ต�มท่ีคณะกรรมก�รบริษัท
เสนอ	ประกอบด้วย	เบี้ยประชุมและบำ�เหน็จกรรมก�ร	โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

	 	 	 ค่�ตอบแทนกรรมก�ร

      เบี้ยประชุม	:	15,000	บ�ท/คน/ครั้ง

      บำ�เหน็จกรรมก�รทุกคนรวมกันไม่เกิน	5,000,000	บ�ท	

      สิทธิประโยชน์อื่นๆ	:	ไม่มี

	 	 	 ค่�ตอบแทนกรรมก�รตรวจสอบ

      เบี้ยประชุม	:	20,000	บ�ท/คน/ครั้ง

	 	 	 ค่�ตอบแทนกรรมก�รแต่ละร�ยในปีที่ผ่�นม�มีดังนี้	:-

รายชื่อ ตำาแหน่ง ค่าเบี้ย
ประชุม

ค่าบำาเหน็จ 
กรรมการ

ค่าตอบแทน
รวม(บาท)

1.	น�ยสุริย์	บัวคอม ประธ�นกรรมก�รและ	
ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

	225,000 	600,000 825,000

2.	น�ยสุวัฒน์	จิตตมัย กรรมก�ร 	105,000 - 	105,000

3.	น�ยฉัตรชัย	ศิริวัฒน� กรรมก�ร 	105,000 - 	105,000

4.	น�งกิ่งเทียน	บ�งอ้อ กรรมก�รและกรรมก�รตรวจสอบ 	225,000 	600,000 	825,000

5.	น�ยนรเศรษฐ	ไม้เกตุ กรรมก�รและกรรมก�รตรวจสอบ 	225,000 	500,000 	725,000

6.	น�ยเอกมินทร์	ง�นทวี กรรมก�ร 	105,000 - 	105,000

7.	น�ยธนพงษ์	ภูค�สวรรค์ กรรมก�ร 	90,000 	150,000 	240,000

8.	น�ยพันธุม	พันธุมจินด� กรรมก�ร 	105,000 	250,000 	355,000

9.	น�ยสรรัฐ	ง�นทวี กรรมก�ร 	105,000 - 	105,000

10.	น�ยธงชัย	ณ	นคร กรรมก�ร 	90,000 	150,000 	240,000

11.	พลตำ�รวจโทสุรวุฒิ	กรัดศิริ กรรมก�ร 	105,000 	150,000 	255,000

รวม 1,485,000 2,400,000 3,885,000

	 	 (2)	 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

   ประกอบด้วย

ประเภทค่าตอบแทน ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท)

ผู้บริห�รจำ�นวน	9	ร�ย เงินเดือน	โบนัส	เงินสบทบเข้�กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ 27.88

	 5.2	 ค่าตอบแทนอื่น

  -ไม่มี-		
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การกำากับดูแลกิจการ

1. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

	 คณะกรรมก�รบริษัทตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี	 จึงมีนโยบ�ยในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี 
ต�มแนวท�งของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยครอบคลุมถึงหลักสำ�คัญ	5	หมวด	ได้แก่
	 หมวดที่	1			 สิทธิของผู้ถือหุ้น
	 หมวดที่	2			 ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน
	 หมวดที่	3			 บทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย
	 หมวดที่	4		 ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส
	 หมวดที่	5			 คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

	 คณะกรรมก�รได้จัดทำ�นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและดำ�เนินก�รติดต�มเพื่อให้มีก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ย	 รวมท้ัง
ทบทวนและปรับปรุงนโยบ�ยดังกล่�วให้มีคว�มเหม�ะสมอย่�งสม่ำ�เสมอ
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 ผูถ้อืหุ้นมีสทิธิในฐ�นะเจ�้ของบรษัิท	มสีทิธกิำ�หนดทิศท�งก�รดำ�เนนิก�รของบรษัิทผ�่นคณะกรรมก�รบรษัิทท่ีผู้ถอืหุ้น
เลือกเข้�ม�ทำ�หน้�ที่แทนตน	และมีสิทธิในก�รตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อบริษัท	

	 คณะกรรมก�รบริษัทฯให้คว�มสำ�คัญและเค�รพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกร�ยโดยสิทธิขั้นพื้นฐ�นที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับมีดังนี้

 	สิทธิในก�รซื้อข�ยหรือโอนหุ้น
บริษัทฯแต่งตั้งให้บริษัท	 ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์(ประเทศไทย)	 จำ�กัด	 ทำ�หน้�ท่ีเป็นน�ยทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับง�นทะเบียนหลักทรัพย์

 	สิทธิในก�รมีส่วนแบ่งในกำ�ไรของกิจก�ร
บริษัทฯมีนโยบ�ยในก�รจ่�ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตร�ร้อยละ	50	ของกำ�ไรสุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นต�มงบก�รเงินหลัง
หักเงินสำ�รองต่�งๆต�มที่กำ�หนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและต�มกฎหม�ย	ทั้งนี้	 ก�รจ่�ยเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐ�นะก�รเงิน
และแผนก�รลงทุนและคว�มจำ�เป็นอื่นๆในอน�คต

 	สิทธิในก�รได้รับข้อมูลข่�วส�รอย่�งเพียงพอ
บริษัทฯมีนโยบ�ยในก�รเปิดเผยข้อมูล	โดยก�รเผยแพร่ผ่�นระบบข่�วของตล�ดหลักทรัพย์และนำ�ข้อมูลที่สำ�คัญแสดงไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัท

 	สิทธิในก�รเข้�ร่วมประชุม
บรษัิทฯคำ�นงึถงึสทิธิในก�รเข้�รว่มประชมุหรอืมอบฉันทะให้ผูอ้ืน่เข้�รว่มประชมุเพือ่ใชส้ทิธอิอกเสยีงในท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นเพือ่
แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมก�ร	แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท	เช่น	ก�รจัดสรรเงินปันผล	ก�รกำ�หนด
หรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ	ก�รลดทุนหรือเพิ่มทุน	และก�รอนุมัติร�ยก�รพิเศษ	เป็นต้น	ซึ่งในก�รกำ�หนด
วัน	เวล�	และสถ�นที่ประชุม	บริษัทฯคำ�นึงถึงคว�มสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้�ร่วมประชุม	ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิต่�งๆใน
ก�รเข้�ร่วมประชุม	ทั้งก่อนวันประชุม	วันประชุมผู้ถือหุ้น	และภ�ยหลังก�รประชุมผู้ถือหุ้น

 	สิทธิในก�รเสนอว�ระก�รประชุม
บรษัิทฯมนีโยบ�ยให้สทิธแิกผู่ถ้อืหุ้นในก�รเสนอว�ระก�รประชุมของผูถ้อืหุ้น	เพือ่ให้คณะกรรมก�รพจิ�รณ�บรรจเุป็นว�ระใน
ก�รประชุมผู้ถือหุ้น	โดยผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ในก�รเสนอว�ระก�รประชุมผู้ถือหุ้นต�มที่คณะกรรมก�รกำ�หนด
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	 นอกจ�กสิทธิข้ันพ้ืนฐ�นดังกล่�วข้�งต้น	 บริษัทฯยังมีนโยบ�ยท่ีจะส่งเสริมและอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รใช้สิทธิของ 
ผู้ถือหุ้น	เช่น
	 1.	 บริษัทฯ	 จะจัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูล	 ข้ันตอน	 ระเบียบว�ระก�รประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลประกอบก�รพิจ�รณ�
อย่�งครบถ้วนเพียงพอ	โดยมกี�รเผยแพรข้่อมลูดงักล�่วท้ังภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษในเว็บไซดข์องบรษัิทเป็นก�รลว่งหน�้ 
ประม�ณ	1	 เดือน	 และจัดส่งเอกส�รล่วงหน้�ก่อนวันประชุมอย่�งน้อย	14	 วันก่อนวันประชุม	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวล�ศึกษ�
ข้อมูล	โดยหลีกเลี่ยงก�รเพิ่มว�ระอื่นๆที่ไม่ได้กำ�หนดไว้ล่วงหน้�ในก�รประชุมผู้ถือหุ้น
	 2.	 คณะกรรมก�รบริษัทฯ	กำ�หนด	วัน	เวล�	และสถ�นที่	ในก�รจัดประชุมผู้ถือหุ้น	โดยคำ�นึงถึงคว�มสะดวกของผู้ถือ
หุ้นท่ีจะเข้�รว่มประชมุ	โดยจดัเตรยีมสถ�นท่ี	ท่ีมีขน�ดเพยีงพอ	และเดนิท�งไปไดส้ะดวกรวมท้ังไดอ้ำ�นวยคว�มสะดวกให้กบั
ผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกันทุกร�ย	ด้วยก�รจัดให้มีเจ้�หน้�ที่คอยดูแลต้อนรับ	และให้คว�มสะดวกอย่�งเพียงพอ
	 3.	 บริษัทฯ	เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเข้�ร่วมประชุมตลอดระยะเวล�ก�รประชุม	มีสิทธิซักถ�มข้อสงสัย	เสนอคว�มคิดเห็น 
ต่อที่ประชุมต�มระเบียบว�ระก�รประชุมที่เสนอ	และออกเสียงลงมติในว�ระก�รประชุม	
	 4.	 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสำ�หรับแต่ละระเบยีบว�ระที่เสนอ	ก�รลงมติเลือกใช้วิธีก�รและอุปกรณ์ออก
เสยีงท่ีโปรง่ใส	สะดวก	รวดเรว็	และมปีระสทิธภิ�พ	ส�ม�รถแสดงผลก�รลงมตไิดร้วดเรว็	และผูถ้อืหุ้นมสีทิธทิร�บผลก�รลงมต ิ
อย่�งทันท่วงที
	 5.	 ประธ�นกรรมก�ร	กรรมก�ร	ผูบ้รหิ�ร	เข�้รว่มประชมุผูถ้อืหุ้นทุกครัง้	ห�กไมต่ดิภ�รกจิสำ�คญั	เพือ่ตอบข้อซักถ�ม 
และรับฟังคว�มคิดเห็นของผู้ถือหุ้น
	 6.	 บรษัิทฯเผยแพรม่ติท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น	พรอ้มผลก�รลงคะแนนเสยีงให้ส�ธ�รณชนทร�บผ�่นระบบข่�วของตล�ดหลกั
ทรัพย์ฯภ�ยหลังเสร็จสิ้นก�รประชุม
	 7.	 บริษัทฯบันทึกร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้นที่มีส�ระสำ�คัญถูกต้อง	ครบถ้วน	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถตรวจสอบ	และ
จัดส่งร�ยง�นก�รประชุมต่อตล�ดหลักทรัพย์ภ�ยใน	14	 วันนับจ�กวันประชุมผู้ถือหุ้น	พร้อมทั้งเผยแพร่ร�ยง�นดังกล่�วไว้
บนเว็บไซต์ของบริษัท

	 ในปี	2561	บริษัทฯได้ปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีในหมวดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกประก�ร	

 2. การประชุมผู้ถือหุ้น

	 บริษัทได้กำ�หนดให้มีก�รประชุมผู้ถือหุ้นปีละครั้งภ�ยในเวล�ไม่เกิน	4	เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท	และ
ห�กมีคว�มจำ�เป็นเรง่ดว่นตอ้งเสนอว�ระเป็นกรณพีเิศษ	ซ่ึงเป็นเรือ่งท่ีจะตอ้งไดร้บัอนมุตัจิ�กผูถ้อืหุ้น	บรษัิทฯจะเรยีกประชุม
วิส�มัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป	

	 บริษัทฯมีนโยบ�ยสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้�ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมี
ก�รช้ีแจงร�ยละเอียด	ข้ันตอนก�รลงทะเบียน	และเอกส�รท่ีใช้ในก�รลงทะเบียนสำ�หรบัผูถ้อืหุ้นแตล่ะประเภท	รวมถงึกำ�หนด
แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ทั้ง	3	ประเภท	คือ	แบบ	ก.	แบบ	ข.	และ	แบบ	ค.	พร้อมจัดให้มีช่องท�งก�รด�วน์โหลด
เอกส�รประกอบก�รประชุมฯผ�่นท�งเวบ็ไซดข์องบรษัิทฯ	เพือ่เป็นก�รอำ�นวยคว�มสะดวกให้ผู้ถอืหุ้นไดใ้ช้สทิธิในก�รเข้�รว่ม
ประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมอย่�งเต็มที่	

	 บริษัทฯได้จัดให้มีคนกล�งในก�รตรวจสอบก�รนับคะแนนเสียงในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง	เพื่อให้เกิดคว�มโปร่งใสในก�รนับ
คะแนนเสียง

	 	 2.1	การดำาเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 	 1)	 บริษัทฯได้เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นว�ระก�รประชุมและเสนอช่ือบุคคลผู้มีคุณสมบัติ
เพื่อรับก�รพิจ�รณ�แต่งตั้งเป็นกรรมก�ร	ต�มหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมก�รกำ�หนด
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	 	 	 2)	 บรษัิทเปิดโอก�สให้ผูถ้อืหุ้นสง่คำ�ถ�มท่ีเกีย่วข้องกบัว�ระก�รประชุมถงึคณะกรรมก�รลว่งหน�้กอ่นวนัประชุม	 
โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทร�บพร้อมกับก�รนำ�ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
	 	 	 3)	 บรษัิทฯได้เผยแพรม่ติคณะกรรมก�รเกีย่วกบักำ�หนดวนัประชุมส�มัญผูถ้อืหุ้น	วนักำ�หนดสทิธ	ิ(Record	Date)	 
ในก�รเข้�ประชุมและรับเงินปันผล	 วันปิดสมุดทะเบียนพักก�รโอนหุ้น	 และก�รจ่�ยเงินปันผล	 ให้ผู้ถือหุ้นรับทร�บทันที	 
ในวันที่มีก�รประชุมคณะกรรมก�ร
	 	 	 4)	 หนงัสอืเชิญประชุมมรี�ยละเอียดอย่�งเพยีงพอและครบถว้น	มรี�ยละเอียดวนั	เวล�	สถ�นท่ี	ระเบียบว�ระ
ก�รประชุม	โดยระบุอย�่งชัดเจนว�่เปน็เรือ่งเสนอเพือ่ทร�บ	หรือเพือ่พจิ�รณ�	มีเอกส�รประกอบระเบียบว�ระต�่งๆ	ข้อเท็จจรงิ 
และเหตผุล	คว�มเห็นของคณะกรรมก�ร	ข้อบังคบับรษัิทเกีย่วกบัก�รประชมุผูถ้อืหุ้น	แผนท่ีแสดงสถ�นท่ีประชมุ	ร�ยละเอยีด 
ของเอกส�รท่ีผู้ถือหุ้นจะต้องนำ�ม�แสดงในวันประชุม	 และวิธีก�รเข้�ร่วมประชุม	 ท้ังนี้	 เพื่อรักษ�ประโยชน์และอำ�นวย 
คว�มสะดวกในก�รสือ่ส�รสำ�หรบัผูถ้อืหุ้นต�่งช�ต	ิบรษัิทไดจ้ดัทำ�เอกส�รท่ีเกีย่วขอ้งกบัก�รประชุมเป็นภ�ษ�องักฤษเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัท
	 	 	 5)	 บริษัทมอบให้บริษัท	ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	ซึ่งเป็นน�ยทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็น 
ผูจ้ดัสง่หนงัสอืเชิญประชุมให้ผูถ้อืหุ้น	และได้เผยแพรข่อ้มลูดงักล�่วซ่ึงเป็นข้อมลูเดยีวกบัท่ีบรษัิทจดัสง่ให้กบัผูถ้อืหุ้นและใช้ใน 
ก�รประชุมผ�่นท�งเวบ็ไซตข์องบรษัิทฯ		ประม�ณ	30	วนักอ่นวนัประชุมผู้ถอืหุ้น	เพือ่เปิดโอก�สให้ผู้ถอืหุ้นไดมี้เวล�ศกึษ�ข้อมลู
ประกอบก�รประชุมล่วงหน้�		รวมทั้งได้มีก�รประก�ศลงหนังสือพิมพ์ร�ยวัน	ติดต่อกันไม่น้อยกว่�	3	วัน	และก่อนวันประชุม 
ไม่น้อยกว่�	3	วัน	เพื่อบอกกล่�วเรียกประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

	 	 2.2	 การดำาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 	 1)	 บริษัทฯกำ�หนด	วัน	เวล�	และสถ�นที่	ในก�รจัดประชุมผู้ถือหุ้น	โดยคำ�นึงถึงคว�มสะดวกของผู้ถือหุ้นที่
จะเข้�รว่มประชุม	โดยจดัเตรยีมสถ�นท่ี	ท่ีมขีน�ดเพยีงพอ	และเดนิท�งไปไดส้ะดวกรวมท้ังไดอ้ำ�นวยคว�มสะดวกให้กบัผูถ้อื
หุ้นอย่�งเท่�เทียมกันทุกร�ย	ด้วยก�รจัดให้มีเจ้�หน้�ที่คอยดูแลต้อนรับ	และให้คว�มสะดวกอย่�งเพียงพอ
	 	 	 2)	 บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้�ก่อนก�รประชุม	และอำ�นวยคว�มสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิใน
ก�รเข้�ร่วมประชุมอย่�งเต็มที่	
	 	 	 3)	 บริษัทฯเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่ส�ม�รถเข้�ประชุมด้วยตนเอง	 ส�ม�รถใช้สิทธิออกเสียงด้วยก�รมอบ
ฉันทะให้บุคคลอืน่	หรอืกรรมก�รอิสระ	เพือ่เข�้รว่มประชุมและออกเสยีงลงมตแิทน	โดยผูถ้อืหุ้นส�ม�รถเลอืกใช้หนงัสอืมอบ
ฉันทะทั้ง	3	แบบ	คือ	แบบ	ก.	แบบ	ข.และ	แบบ	ค.ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม	หรือส�ม�รถด�วน์โหลดผ่�น
ท�งเว็บไซด์ของบริษัท
	 	 	 4)	 บรษัิทใช้ระบบบ�ร์โคด้ท่ีแสดงร�ยละเอียดของผูถ้อืหุ้นแตล่ะร�ยท่ีไดจ้ดัพมิพ์ไวบ้นแบบฟอรม์ลงทะเบียน	 
เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวก	รวดเร็ว	และแม่นยำ�ในก�รลงทะเบียน	ก�รนับคะแนนและแสดงผล
	 	 	 5)	 ประธ�นกรรมก�ร	กรรมก�ร	ผู้บริห�ร	ผู้สอบบัญชี	เข้�ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือตอบคำ�ถ�มในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง
	 	 	 6)	 เพ่ือคว�มโปร่งใสในก�รนับคะแนนเสียง	 บริษัทฯได้จัดให้มีคนกล�งในก�รตรวจสอบก�รนับคะแนนเสียง
ในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง	คือผู้สอบบัญชี
	 	 	 7)	 บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่ีม�ร่วมประชุมภ�ยหลังก�รประชุมเริ่มแล้ว	 มีสิทธิออกเสียง	 หรือลงคะแนน 
ในระเบียบว�ระที่อยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�	และยังไม่ได้ลงมติ
	 	 	 8)	 ก่อนเข้�สู่ว�ระก�รประชุม	บริษัทฯจะช้ีแจงกฎเกณฑ์ต่�งๆ	ท่ีใช้ในก�รประชุม	รวมท้ังข้ันตอนก�รออกเสียงลงมติ
	 	 	 9)	 บริษัทได้จัดสรรเวล�ในก�รประชุมอย่�งเพียงพอ	 เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่�งเท่�เทียมกันใน 
ก�รแสดงคว�มคิดเห็นและตั้งคำ�ถ�มในที่ประชุม	ก่อนก�รลงมติในแต่ละว�ระ
	 	 	 10)	 บริษัทฯจะไม่เพิ่มว�ระอ่ืนนอกเหนือจ�กท่ีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม	 และไม่มีก�รเปลี่ยนแปลงข้อมูล
สำ�คัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่�งกะทันหัน
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	 	 	 11)	 บริษัทมีก�รใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำ�หรับทุกว�ระ	 เพ่ือคว�มโปร่งใสและตรวจสอบได้กรณีท่ีมีข้อโต้แย้ง
ในภ�ยหลัง	และในกรณีที่ว�ระนั้นมีหล�ยร�ยก�ร	เช่น	ว�ระก�รแต่งตั้งกรรมก�ร	บริษัทเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถเลือก
กรรมก�รเป็นร�ยบุคคล

	 	 2.3	การดำาเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 	 1)	 บริษัทฯเผยแพร่มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 พร้อมผลก�รลงคะแนนเสียงผ่�นระบบข่�วของตล�ดหลักทรัพย์ฯ	
ภ�ยใน	9.00	น.	ของวันรุ่งขึ้นภ�ยหลังจ�กวันประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 	 2)	 บรษัิทฯบันทึกร�ยง�นก�รประชุมผูถ้อืหุ้นท่ีมสี�ระสำ�คญัถกูตอ้ง	ครบถว้น	เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นส�ม�รถตรวจสอบ
ได้	โดยได้บันทึกร�ยชื่อและตำ�แหน่งของกรรมก�รที่เข้�ร่วมประชุม	วิธีก�รลงคะแนนและนับคะแนน	คว�มเห็นของผู้ถือหุ้น	 
คำ�ช้ีแจงของกรรมก�รและผูบ้รหิ�ร	รวมท้ังมตท่ีิประชุมไวอ้ย่�งชัดเจน	ซ่ึงแยกเป็นคะแนนท่ีเห็นดว้ย	ไม่เห็นดว้ย	หรอืงดออก
เสียง	 โดยได้จัดส่งร�ยง�นก�รประชุมต่อตล�ดหลักทรัพย์ภ�ยใน	14	 วันนับจ�กวันประชุมผู้ถือหุ้น	 และได้เผยแพร่ร�ยง�น 
ดังกล่�วไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561

	 บรษัิทฯเปิดโอก�สให้ผูถ้อืหุ้นร�ยย่อยเสนอเรือ่งเพ่ือบรรจเุป็นว�ระก�รประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพือ่แตง่ตัง้เป็นกรรมก�ร	
ตัง้แตวั่นท่ี	1	มกร�คม	2561	ถงึวนัท่ี	15	กมุภ�พนัธ	์2561	และสง่คำ�ถ�มเกีย่วกบับรษัิทลว่งหน�้กอ่นก�รประชมุ	เมือ่พน้กำ�หนด 
ระยะเวล�ดังกล่�วพบว่�ไม่มีผู้ถือหุ้นท่�นใดเสนอว�ระก�รประชุมและส่งคำ�ถ�มล่วงหน้�ก่อนก�รประชุม

	 ในวันท่ี	22	กมุภ�พนัธ	์2561	บรษัิทฯไดเ้ผยแพรม่ตกิรรมก�รบรษัิทผ�่นระบบข่�วของตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	
พร้อมกำ�หนดวันประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น	ประจำ�ปี	2561	ในวันที่	24	เมษ�ยน	2561	เวล�	10.00	น.	กำ�หนดร�ยชื่อผู้ถือหุ้น 
ที่มีสิทธิเข้�ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	ในวันที่	9	มีน�คม	2561	(Record	Date)	

	 บริษัทฯได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี	2561	 พร้อมเอกส�รประกอบก�รประชุมท้ังภ�ษ�ไทย
และภ�ษ�อังกฤษบนเวบไซต์ของบริษัทฯท่ี	www.thaiwireproducts.com	 และมอบหม�ยให้บริษัท	 ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย)	จำ�กัด	ซึ่งเป็นน�ยทะเบียนหลักทรัพย์	เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นท�งไปรษณีย์ลงทะเบียน

	 ก�รประชุมส�มญัผูถ้อืหุ้น	ประจำ�ปี	2561	ในวนัท่ี	24	เมษ�ยน	2561	มีผูถ้อืหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะม�ประชมุท้ังสิน้	56	ร�ย	 
รวมเป็นจำ�นวนหุ้นทั้งสิ้น	139,341,570	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	51.61	โดยมีประธ�นกรรมก�ร	กรรมก�ร	ผู้บริห�ร	ผู้สอบบัญชี	
ได้เข้�ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำ�ถ�มในที่ประชุม	

	 ภ�ยหลงัก�รประชุมเสรจ็สิน้	บรษัิทฯไดเ้ผยแพร่มตท่ีิประชุมและผลก�รลงคะแนนในแตล่ะว�ระภ�ยในวนัท่ีประชมุ	และ
ได้นำ�ส่งร�ยง�นก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น	ประจำ�ปี	2561	ต่อตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	พร้อมทั้งเผยแพร่ร�ยง�น 
ก�รประชุมดังกล่�วบนเวบไซต์ของบริษัทฯที่	www.thaiwireproducts.com	ตั้งแต่วันที่	4	พฤษภ�คม	2561		

	 จ�กก�รดำ�เนินก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น	 ประจำ�ปี	2561	 ดังกล่�ว	 บริษัทฯได้รับก�รประเมินคุณภ�พก�รจัดประชุม
ส�มัญผู้ถือหุ้น(AGM	Assessment)	โดยสม�คมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	ด้วยคะแนนร้อยละ	92.42

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	 คณะกรรมก�รบรษัิทฯมนีโยบ�ยในก�รสร�้งคว�มเท่�เทียมกนัและเป็นธรรมให้ผูถ้อืหุ้นทุกร�ยทุกกลุม่	ไม่ว�่จะเป็นผูถ้อื 
หุ้นร�ยใหญ่	หรือผู้ถือหุ้นร�ยย่อย	
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  	คณะกรรมก�รบรษัิทฯมนีโยบ�ยในก�รกำ�กบัดแูลให้ผูถ้อืหุ้นไดร้บัก�รปฏบัิตแิละปกป้องสทิธข้ัินพืน้ฐ�นอย�่งเท่�
เทียมกนั	ดงันัน้	ในก�รจัดประชุมผูถ้อืหุ้นจงึมีกระบวนก�รในก�รประชมุผูถ้อืหุ้นท่ีมีลกัษณะท่ีสนบัสนนุให้มีก�รปฏบัิตติอ่ผูถ้อื
หุ้นทุกร�ยอย่�งเท่�เทียมกัน	 เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส�ม�รถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รล่วงหน้�	
เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่ส�ม�รถเข้�ประชุมด้วยตนเองส�ม�รถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนม�ประชุมและออก
เสียงลงมติแทน	และเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส�ม�รถเสนอว�ระก�รประชุมล่วงหน้�ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	พร้อมทั้ง
เผยแพร่ร�ยละเอียดของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซด์ของบริษัทล่วงหน้�ประม�ณ	30	วัน	ก่อนวันประชุม
  	บรษัิทฯไดก้ำ�หนดม�ตรก�รป้องกนักรณท่ีีกรรมก�รและผูบ้รหิ�รใชข้้อมูลภ�ยในเพือ่ห�ประโยชนแ์กต่นเองหรือ
ผู้อื่นในท�งมิชอบ	ซึ่งเป็นก�รเอ�เปรียบผู้ถือหุ้นอื่น	โดยก�รจำ�กัดจำ�นวนบุคคลที่ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูล	และนำ�ระบบก�รเข้�
รหัสม�ใช้	และยังไดก้ำ�หนดไวใ้นจรยิธรรมท�งธรุกจิ	ห้�มมิให้กรรมก�ร	ผูบ้รหิ�รและพนกัง�นใช้ขอ้มลูท่ีมิไดเ้ปิดเผยให้ทร�บ
โดยทั่วไปซึ่งอ�จมีผลกระทบต่อร�ค�หุ้น	 และต้องละเว้นก�รทำ�ธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้นของบริษัทในช่วงเวล�ที่จะมีก�รประก�ศ
ข้อมูลที่สำ�คัญ	รวมถึงไม่ให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัท
  	บริษัทฯกำ�หนดให้กรรมก�รและผู้บริห�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้คณะ
กรรมก�รส�ม�รถพจิ�รณ�ธรุกรรมของบรษัิทท่ีอ�จมีคว�มขัดแยง้ของผลประโยชนแ์ละส�ม�รถตดัสนิเพือ่ประโยขนข์องบรษัิท
โดยรวม	โดยกรรมก�รและผู้บริห�รที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำ�กับบริษัทไม่มีส่วนร่วมในก�รตัดสินใจทำ�ธุรกรรมดังกล่�ว
  	สำ�หรับก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์บริษัทของกรรมก�ร	และผู้บริห�ร	บริษัทได้แจ้งให้กรรมก�รและผู้บริห�รร�ยง�น
ก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหลักทรัพย์ต่อสำ�นักง�น	ก.ล.ต.	ต�มที่กำ�หนดไว้ในม�ตร�	59	แห่งพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตล�ดหลักทรัพย์	พ.ศ.2535	และได้บรรจุว�ระเรื่องก�รถือครองหลักทรัพย์ของกรรมก�ร	และผู้บริห�รไว้ในก�รประชุมคณะ
กรรมก�รบรษัิท	รวมท้ังมกี�รเปิดเผยก�รถอืครองหลกัทรพัย์ไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีและแบบแสดงข้อมูลประจำ�ปี	(แบบ	56-1)
  	บริษัทมีโครงสร้�งก�รถือหุ้นแบบไม่ซับซ้อน	และร�ยก�รระหว่�งกันท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดเป็นก�รทำ�ร�ยก�รต�มปกติธุรกิจ
  	บริษัทยึดถอืปฏบัิตติ�มกฎหม�ย	ข้อกำ�หนดของตล�ดหลกัทรพัย์	และสำ�นกัง�น	ก.ล.ต.	เช่น	หลกัเกณฑก์�รทำ�
ร�ยก�รท่ีเกีย่วโยงกนั	หลกัเกณฑก์�รไดม้�จำ�หน�่ยไปซ่ึงสนิทรพัย์	เป็นตน้	โดยถอืเสมือนหนึง่เป็นร�ยก�รท่ีกระทำ�กบับุคคล
ภ�ยนอก	 และคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯโดยผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในก�รพิจ�รณ�ร�ยก�รท่ีตนมีคว�มขัด
แย้งท�งผลประโยชน์	และมีก�รเปิดเผยร�ยก�รระหว่�งกันไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี	และแบบแสดงข้อมูลประจำ�ปี(แบบ	56-1)
	 ในปี	2561	บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ	เกี่ยวกับก�รไม่เค�รพในสิทธิพื้นฐ�นของผู้ถือหุ้น	โดยบริษัทได้มีก�รปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน	และไม่พบก�รใช้ข้อมูลภ�ยในของบริษัทเพื่อแสวงห�ผลประโยชน์แต่อย่�งใด	

 หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 บรษัิทฯยดึมัน่ในก�รดำ�เนนิธรุกจิอย่�งมคีณุธรรมและรบัผดิชอบตอ่สงัคม	เค�รพสทิธแิละปฏบัิตติอ่ผูมี้สว่นไดเ้สยีอย่�ง
เป็นธรรม	รับฟังคว�มคิดเห็น	สร้�งคว�มเข้�ใจกับผู้มีส่วนได้เสีย	รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดคว�มร่วมมืออย่�งสร้�งสรรค์	โดยมี
คณะกรรมก�รบรษัิทฯเป็นผูก้ำ�กบัดแูลให้มีก�รดำ�เนนิก�รต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนด	และต�มท่ีไดก้ำ�หนดไวเ้ป็นแนวท�งในคู่มอื
กำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

	 คณะกรรมก�รบรษัิทฯได้กำ�หนดนโยบ�ยก�รปฎบัิตติอ่ผูมี้สว่นไดเ้สยีเป็นล�ยลกัษณอ์กัษรข้ึนในปี	2556	เพือ่ให้พนกัง�น
มีแนวท�งที่ชัดเจนและได้เผยแพร่นโยบ�ยดังกล่�วในเวบไซด์ของบริษัท

	 ทั้งนี้	แนวท�งก�รปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่�งๆ	สรุปได้ดังนี้

 1. ผู้ถือหุ้น

	 บรษัิทฯให้คว�มสำ�คญักบัผูถ้อืหุ้นในฐ�นะเจ�้ของบรษัิทฯ	จงึมนีโยบ�ยให้คณะกรรมก�ร	ผูบ้รหิ�รและพนกัง�นมีหน�้ท่ี 
ดำ�เนินธุรกิจต�มหลักบรรษัทภิบ�ล	เพื่อคว�มยั่งยืนของกิจก�ร
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	 บรษัิทฯมุ่งม่ันดำ�เนนิธรุกจิอย่�งมีประสทิธภิ�พ	ดว้ยคว�มโปรง่ใส	รอบคอบ	เพือ่สร�้งคว�มเจรญิเตบิโต	และให้ผูถ้อืหุ้น 
ได้รับผลตอบแทนท่ีดีอย่�งต่อเนื่อง	 ให้คว�มสำ�คัญกับผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน	 และรักษ�ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยมี
ม�ตรก�รป้องกันก�รใช้ข้อมูลภ�ยในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมก�รและผู้บริห�ร

 2. ลูกค้า

	 บรษัิทมนีโยบ�ยในก�รดแูลลกูค�้ดว้ยก�รสง่มอบสนิค�้ท่ีตอบสนองคว�มตอ้งก�รของลกูค�้ท้ังในด�้นคณุภ�พและร�ค�	 
โดยสินค้�จะต้องได้ม�ตรฐ�นอุตส�หกรรมและม�ตรฐ�นส�กล	 มีคว�มปลอดภัยในก�รนำ�สินค้�ไปใช้ง�น	 บริษัทฯจัดให้มี
หน่วยง�นรับผิดชอบก�รบริก�รลูกค้�หลังก�รข�ยรวมถึงรับข้อร้องเรียนของลูกค้�เม่ือเกิดปัญห�	 ท้ังนี้	 เพื่อนำ�ข้อเสนอไป
ปรับปรุงให้ดีขึ้นและห�กเกิดคว�มเสียห�ยจ�กก�รใช้สินค้�	บริษัทฯจะทำ�ก�รชดเชยให้แก่ลูกค้�โดยทันที

	 บรษัิทฯจดัให้มีก�รสำ�รวจคว�มพงึพอใจของลกูค�้ปีละ	2	ครัง้	โดยผลสำ�รวจในปี	2561	ระดบัคว�มพงึพอใจในภ�พรวม
อยู่ในเกณฑ์ดีม�ก

 3. คู่ค้า

	 บริษัทฯมีนโยบ�ยในก�รปฏิบัติต่อคู่ค้�อย่�งเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้�	 ยึดถือก�รปฏิบัติต�มกรอบก�รแข่งขัน
ท�งก�รค้�ท่ีเหม�ะสม	 สุจริต	 โปร่งใส	 มีก�รแข่งขันและเสนอร�ค�อย่�งเป็นธรรม	 และเสมอภ�ค	 เพื่อสร้�งคว�มเช่ือถือ 
ซึ่งกันและกัน

	 บรษัิทฯปฎบัิตติ�มเงือ่นไขท�งก�รค�้และสญัญ�ท่ีกำ�หนดและคำ�ม่ันท่ีให้ไวก้บัคูค่�้อย่�งเครง่ครัด	มีก�รพิจ�รณ�ร�ค�
ซื้อที่เหม�ะสม	ยุติธรรม	โดยคำ�นึงถึงคว�มสมเหตุสมผลทั้งด้�นร�ค�	คุณภ�พและบริก�ร	ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผล
ประโยชน์ใดๆจ�กคู่ค้�	 ในก�รคัดเลือกคู่ค้�	 บริษัทฯให้ก�รสนับสนุนคู่ค้�ท่ีทำ�ธุรกิจอย่�งมีจริยธรรม	 มีคว�มรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม	 และหลีกเลี่ยงก�รซื้อสินค้�กับคู่ค้�ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�	 และไม่ทำ�
ธุรกิจกับคู่ค้�ที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้�นกฎหม�ย	ทั้งนี้	บริษัทได้กำ�หนดนโยบ�ยก�รปฏิบัติต่อคู่ค้�พร้อมแนวท�งปฏิบัติใน
ก�รจัดห�และคัดเลือกคู่ค้�ไว้อย่�งชัดเจนในคู่มือก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

 4. เจ้าหนี้

	 บริษัทฯยึดม่ันในก�รปฏิบัติต�มเง่ือนไข	ข้อกำ�หนดของสัญญ�และพันธะท�งก�รเงินอย่�งเคร่งครัด	ดำ�เนินก�รให้มีก�รชำ�ระ
คืนเงินกู้และดอกเบ้ียให้กับเจ้�หน้ีทุกประเภท	ครบถ้วนต�มกำ�หนดเวล�	และมีก�รร�ยง�นข้อมูลท่ีถูกต้อง	ครบถ้วนแก่เจ้�หน้ี

	 บริษัทฯบริห�รจัดก�รเงินทุนให้มีโครงสร้�งท่ีเหม�ะสมเพื่อสนับสนุนก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯและรักษ�คว�มเช่ือ
มั่นต่อเจ้�หนี้

 5. คู่แข่ง

	 บริษัทฯมีนโยบ�ยดำ�เนินธุรกิจอย่�งเป็นธรรม	 ปฏิบัติต�มกรอบกติก�ก�รแข่งขันส�กล	 ไม่กล่�วห�หรือทำ�ล�ยบริษัท
คู่แข่งด้วยข้อมูลท่ีไม่เป็นคว�มจริง	 ไม่ละเมิดคว�มลับหรือล่วงรู้คว�มลับท�งก�รค้�ของคู่แข่งด้วยวิธีก�รฉ้อฉล	 รวมถึงไม่
กระทำ�ก�รใดๆที่เป็นก�รละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�ของคู่แข่ง

 6. พนักงาน

	 บริษัทฯมุ่งม่ันในก�รปฏิบัติต่อพนักง�นอย่�งเป็นธรรม	 ไม่มีก�รใช้แรงง�นผิดกฎหม�ย	 มีก�รพัฒน�ศักยภ�พในก�ร
ทำ�ง�นอย�่งตอ่เนือ่งดว้ยก�รจัดให้มกี�รฝกึอบรมท้ังภ�ยในและภ�ยนอกบริษัท	จดัโครงสร�้งตำ�แหนง่ง�นให้มีโอก�สก�้วหน�้
ในตำ�แหนง่ง�นท่ีชัดเจนเพือ่ให้พนกัง�นมีโอก�สเตบิโตต�มคว�มส�ม�รถ	มีคณุภ�พชีวิตท่ีดแีละมีคว�มปลอดภยัในก�รทำ�ง�น	
รวมถึงได้รับคว�มคุ้มครองต�มกฎหม�ย	
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	 บริษัทฯมีนโยบ�ยก�รจ่�ยค่�ตอบแทนให้พนักง�นทุกระดับอย่�งเหม�ะสม	 โดยยึดหลักคว�มเป็นธรรม	 มีก�รกำ�หนด
โครงสร้�งค่�จ้�งของแต่ละระดับตำ�แหน่งง�นอย่�งเหม�ะสม	และสอดคล้องกับภ�วะเศรษฐกิจ	และอัตร�เงินเฟ้อ	

	 บรษัิทฯกำ�หนดงบประม�ณท่ีจ�่ยค�่ตอบแทนและผลประโยชนพ์นกัง�นท่ีสอดคลอ้งกบัผลก�รดำ�เนนิง�นของบรษัิทฯท้ังใน 
ระยะสั้นและระยะย�ว	ในระยะสั้นสอดคล้องกับผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯแต่ละปีและใกล้เคียงกับบริษัทฯในอุตส�หกรรม
เดียวกัน	โดยมีก�รสำ�รวจก�รจ่�ยค่�จ้�งรวมทั้งนำ�ดัชนีร�ค�ผู้บริโภคม�พิจ�รณ�	ในระยะย�วมีก�รวัดผลก�รปฎิบัติง�นและ
ศักยภ�พของพนักง�นอย่�งยุติธรรม	 ไม่เลือกปฎิบัติ	 โดยบริษัทจะจ่�ยผลตอบแทนให้พนักง�นต�มคว�มรู้คว�มส�ม�รถ	 
รวมท้ังจดัให้มีก�รเตบิโตต�มส�ยอ�ชีพ	และให้สทิธดิ�้นต�่งๆ	เกีย่วกบัก�รจ�้งง�น	เช่น	ก�รอนญุ�ตให้ล�ง�น	ก�รมชีอ่งท�ง 
สื่อส�รระหว่�งพนักง�นและผู้บริห�ร	เพื่อรับฟังปัญห�และแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นระหว่�งกัน

	 ในด�้นสวสัดกิ�ร	บรษัิทฯให้คว�มสำ�คญักบัคณุภ�พชีวติของพนกัง�น	จงึจดัให้มสีวสัดกิ�รอย�่งเหม�ะสม	โดยมกี�รทบทวน 
ก�รจัดสวัสดิก�รต่�งๆอย่�งสม่ำ�เสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับสภ�วะท�งเศรษฐกิจและสังคม	 เช่น	 ค่�เบ้ียเลี้ยง	 ค่�ใช้จ่�ยใน
ก�รเดินท�ง	ที่พัก	เครื่องแบบ	ค่�รักษ�พย�บ�ลสำ�หรับพนักง�นและครอบครัว	ก�รตรวจสุขภ�พประจำ�ปี	และก�รประกัน
อุบัติเหตุ	นอกจ�กนี้ยังให้คว�มสำ�คัญกับก�รดูแลคว�มปลอดภัยของพนักง�น	โดยจัดให้มีก�รซ้อมหนีไฟ	และระบบป้องกัน
อัคคีภัย	เป็นต้น

	 บรษัิทฯมีนโยบ�ยในก�รดแูลพนกัง�นในระยะย�วอย่�งตอ่เนือ่ง	โดยไดจ้ดัให้มเีงนิกองทุนสำ�รองเลีย้งชีพซ่ึงไดจ้ดทะเบียน
กับกระทรวงก�รคลังและจัดก�รโดยผู้จัดก�รกองทุนที่ได้รับอนุญ�ต

	 ในด้�นคว�มปลอดภัยในชีวิต	สุขอน�มัยและก�รรักษ�สิ่งแวดล้อม	บริษัทฯกำ�หนดนโยบ�ยสิ่งแวดล้อม	อ�ชีวอน�มัย
และคว�มปลอดภัย	 และแนวปฏิบัติเพื่อให้พนักง�นปฏิบัติต�มอย่�งเคร่งครัด	 ปลูกฝังให้พนักง�นเห็นคว�มสำ�คัญของก�ร
ดูแลรักษ�สภ�พแวดล้อมผ่�นก�รให้คว�มรู้และก�รฝึกอบรมในเร่ืองสิ่งแวดล้อมในหลักสูตรต่�งๆ	 เช่น	 หลักสูตรก�รตรวจ
ติดต�มภ�ยในด้�นสิ่งแวดล้อม	ISO14001:2015	เป็นต้น

 7. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

	 บริษัทฯมีนโยบ�ยที่จะประกอบธุรกิจโดยคำ�นึงถึง	ชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ปฏิบัติต�มกฎหม�ย	กฎระเบียบและ
ข้อบังคับของชุมชนอย่�งเคร่งครัด	 ส่งเสริมให้คนในองค์กรตระหนักถึงก�รมีส่วนร่วมในก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและ
รักษ�สภ�พแวดล้อม	หลีกเลี่ยงก�รกระทำ�ที่อ�จก่อให้เกิดอันตร�ยหรือมลภ�วะต่อสิ่งแวดล้อม

	 ในก�รดูแลชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	บริษัทได้นำ�ม�ตรฐ�นระบบคุณภ�พด้�นสิ่งแวดล้อม	ISO	14001	ม�ตรฐ�น
ระบบด�้นคว�มปลอดภยัอ�ชีวอน�มัย	OHSAS	18001	และม�ตรฐ�นระบบก�รจดัก�รด�้นพลงัง�น	ISO	50001	ม�ใช้ในโรงง�น	 
มกี�รศกึษ�วธิกี�รในก�รประหยัดพลงัง�นเพือ่ลดปรมิ�ณก�รใช้พลงัง�นไฟฟ�้ในกระบวนก�รผลติซ่ึงเป็นส�เหตหุนึง่ของก�รเกดิ 
ภ�วะโลกร้อน	รวมถึงลงทุนในโครงก�รผลิตกระแสไฟฟ้�จ�กพลังง�นธรรมช�ติ	เช่น	ติดตั้งกังหนัลมในก�รผลิตกระแสไฟฟ้�	
และติดตั้งแผงโซล่�เซลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้�ใช้ในโรงง�น	เป็นต้น	เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบโรงง�นและปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณชุมชน	 จัดสร้�งสถ�นท่ีออกกำ�ลังก�ยสำ�หรับประช�ชน	 พร้อมท้ังปฏิบัติต�มกฎหม�ยและกฎระเบียบของหน่วยง�น
ที่เกี่ยวข้องต่�งๆ	อย่�งเคร่งครัด	

 8. ภาครัฐ

	 บริษัทฯมีนโยบ�ยในก�รดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้ข้อกำ�หนดของกฎหม�ย	กฎระเบียบ	หรือข้อบังคับ	อย่�งเคร่งครัดและถูก
ตอ้ง	ไมล่ว่งละเมิดทรพัยส์นิท�งปัญญ�หรอืลขิสทิธ	์เช่น	มีก�รใช้	Software	ท่ีถกูลขิสทิธิ	์รวมถงึให้คว�มช่วยเหลอืในโครงก�ร
ต่�งๆ	ของภ�ครัฐอย่�งสม่ำ�เสมอ	
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 9. นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต การคอร์รัปชั่น

	 บรษัิทฯมีนโยบ�ยตอ่ต�้นก�รทุจรติ	เนือ่งจ�กเห็นว�่ก�รทุจรติเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีบ่ันทอนคว�มพย�ย�มในก�รพฒัน�คณุภ�พ	 
เป็นภยัตอ่ก�รดำ�เนนิกจิก�รให้ยัง่ยืนและเป็นภยัตอ่สงัคมของประเทศ	ทำ�ให้ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของบรษัิทฯลดลง

	 ก�รดำ�เนินก�รเพื่อต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท	 เริ่มต้นด้วยก�รท่ีผู้บริห�รระดับสูงของบริษัทฯไม่สนับสนุน
ให้มีก�รรับหรือจ่�ยสินบนในกรณีใดๆ	 ท้ังสิ้นโดยกำ�หนดไว้ในจรรย�บรรณและจริยธรรมในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท	 
มกี�รกำ�หนดนโยบ�ยตอ่ต�้นก�รทุจรติคอรร์ปัช่ันท่ีครอบคลมุก�รคอร์รัปช่ันในรูปแบบต�่งๆ	รวมท้ังม�ตรก�รปฏบัิตท่ีิชัดเจน	 
จดัโครงสร�้งก�รบริห�รง�นให้มีก�รถว่งดลุอำ�น�จกนัอย่�งเหม�ะสม	จดัให้มกี�รฝกึอบรมแกพ่นกัง�นเพือ่ให้คว�มรูเ้กีย่วกบั
นโยบ�ยและแนวปฏิบัติในก�รต่อต้�นก�รทุจริต	ให้ก�รสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรภ�ครัฐ	เอกชน	และหน่วยง�นกำ�กับ
ดูแล	 ส่วนในระดับพนักง�น	 บริษัทฯได้กำ�หนดลักษณะคว�มผิดของก�รทุจริตต่อหน้�ที่และทุจริตต่อบริษัทเป็นคว�มผิดขั้น
ร้�ยแรงสูงสุดไว้ในข้อบังคับพนักง�น	 ท้ังนี้	 เพื่อให้พนักง�นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆม่ันใจได้ว่�บริษัทฯจะไม่ถูกบ่อนทำ�ล�ย
จ�กพฤติกรรมก�รทุจริตคอรัปชั่น

	 นอกจ�กนี้	คณะกรรมก�รบริษทัยงัได้พัฒน�กลไกในก�รมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร	โดยเปดิ
โอก�สให้ผูมี้สว่นไดเ้สยีส�ม�รถตดิตอ่สือ่ส�รและแจง้คว�มห่วงใยของตนในเร่ืองเกีย่วกบัก�รกระทำ�ท่ีอ�จเข�้ข�่ยขดัตอ่หลกั
จริยธรรมที่ตนได้พบเห็นต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯได้โดยเสรี

	 ในปี	2561	ท่ีผ�่นม�	บรษัิทไมไ่ดร้บัเรือ่งรอ้งเรยีนก�รกระทำ�ทุจรติ	หรอืก�รกระทำ�ผดิจรยิธรรม	และไมเ่คยมปีระวตักิ�ร
ฝ�่ฝนืกฎหม�ยด�้นแรงง�น	ก�รจ�้งง�น	ผูบ้รโิภค	ก�รแข่งขันท�งก�รค�้	และไม่เคยมกี�รร�ยง�นหรอืก�รรอ้งเรยีนเกีย่วกบั
ก�รติดสินบนและก�รคอร์รัปชั่น	แต่อย่�งใด

	 (ทั้งนี้	ส�ม�รถดูร�ยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับก�รปฏิบติต่อผู้มีส่วนได้เสียได้ในห้วข้อ	“คว�มรับผิดชอบต่อสังคม”)

 หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

	 บริษัทฯ	มีนโยบ�ยในก�รเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญของบริษัท	รวมถึงข้อมูลท�งก�รเงิน	ข้อมูลทั่วไปที่สำ�คัญเกี่ยวกับธุรกิจ
และผลประกอบก�รของบริษัทฯ	อย่�งถูกต้อง	ครบถ้วน	เพียงพอ	ทันเวล�	และโปร่งใส	เป็นไปต�มข้อกำ�หนดของสำ�นักง�น
คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ต.ล.ท.)	

	 คณะกรรมก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รเปิดเผยข้อมูลโดยได้กำ�หนดบุคคลที่มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญ	กำ�หนดแนวปฏิบัติ
ในก�รเปิดเผยข้อมูลต่�งๆต่อส�ธ�รณะและกำ�หนดช่วงเวล�ท่ีต้องใช้คว�มระมัดระวังก่อนกำ�หนดเวล�ท่ีจะเปิดเผยข้อมูล 
สู่ส�ธ�รณะ

	 คณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบก�รเงินของบริษัท	และส�รสนเทศท�งก�รเงินที่ปร�กฏในร�ยง�นประจำ�ปี	 
ซ่ึงขอ้มลูท่ีแสดงในร�ยง�นท�งก�รเงนิต้องมคีว�มถกูตอ้งในส�ระสำ�คญัและเป็นไปต�มหลกัม�ตรฐ�นก�รบัญชีท่ีรบัรองท่ัวไป
ในประเทศไทย	โดยเลอืกใช้นโยบ�ยบัญชีท่ีเหม�ะสมและถอืปฏบัิตอิย่�งสม่ำ�เสมอ	ใช้ดลุยพนิจิอย่�งระมัดระวัง	และประม�ณ
ก�รที่เหม�ะสม	รวมทั้งมีก�รเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่�งเพียงพอในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

	 คณะกรรมก�รไดด้แูลให้บรษัิทมีระบบก�รควบคมุภ�ยในท่ีมปีระสทิธผิลเพือ่ให้มัน่ใจไดอ้ย่�งมเีหตผุลว่�ก�รบันทึกข้อมูล
ท�งบัญชีมีคว�มถูกต้อง	ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำ�รงรักษ�ไว้ซึ่งทรัพย์สิน	และเพื่อให้ทร�บจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ก�รทุจริตหรือก�รดำ�เนินก�รที่ผิดปกติอย่�งมีส�ระสำ�คัญ
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	 คณะกรรมก�รมีคว�มเห็นว่�ระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับท่ีน่�พอใจและส�ม�รถสร้�ง 
คว�มเชื่อมั่นอย่�งมีเหตุผลต่อคว�มเชื่อถือได้ของงบก�รเงิน	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2561

	 ในก�รนี้	 คณะกรรมก�รได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบ	 ซ่ึงประกอบด้วยกรรมก�รท่ีไม่ได้เป็นผู้บริห�รเป็นผู้ดูแล 
รบัผดิชอบเกีย่วกบัคณุภ�พของร�ยง�นท�งก�รเงนิและระบบก�รควบคมุภ�ยใน	และคว�มเห็นเกีย่วกบัเรือ่งนีข้องคณะกรรมก�ร 
ตรวจสอบได้ปร�กฏในร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี

	 ทั้งนี้	ข้อมูลที่ควรเปิดเผย	ประกอบด้วย
	 1.	 แบบร�ยง�นต่�งๆ	ต�มกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูง
	 2.	 กำ�หนดให้กรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูงต้องร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
	 3.	 กำ�หนดให้กรรมก�รต้องเปิดเผยร�ยง�นก�รซื้อข�ย/ถือครองหุ้นส�มัญของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมก�รทร�บ 
	 	 ทุกครั้งที่มีก�รประชุม	 และเปิดเผยจำ�นวนหุ้นที่ถือโดยกรรมก�ร	 ผู้บริห�รระดับสูง	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ 
	 	 นิติภ�วะ	ณ	ต้นปี	สิ้นปีและก�รเปลี่ยนแปลงระหว่�งปีในร�ยง�นประจำ�ปี
	 4.	 โครงสร้�งกรรมก�ร	
	 5.	 บทบ�ทและหน้�ที่ของคณะกรรมก�รและคณะกรรมก�รชุดย่อย	
	 6.	 จำ�นวนครั้งของก�รประชุมและจำ�นวนครั้งที่คณะกรรมก�รแต่ละท่�นเข้�ร่วมประชุม	
	 7.	 ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน
	 8.	 ก�รฝึกอบรมและพัฒน�คว�มรู้ด้�นวิช�ชีพอย่�งต่อเนื่องของคณะกรรมก�ร
	 9.	 ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร
	 10.	ค่�สอบบัญชีและค่�บริก�รอื่น
	 11.	หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
	 12.	นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
	 13.	ร�ยง�นงบก�รเงินท่ีผ่�นก�รตรวจสอบจ�กผู้สอบบัญชี	และผ่�นก�รสอบท�นจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัทแล้ว

 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล
	 บริษัทฯจัดให้มีช่องท�งในก�รเปิดเผยข้อมูลผ่�นช่องท�งต่�งๆ	ดังนี้
	 1.	 ระบบข่�วของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2.	 ร�ยง�นประจำ�ปี(Annual	Report)	และแบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี(แบบ	56-1)
	 3.	 เว็บไซด์ของบริษัทฯ

 นักลงทุนสัมพันธ์
	 บริษัทฯจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯให้แก่นักลงทุนด้วยก�รจัดให้มีก�รเยี่ยมชมกิจก�ร	
(Plant/Company	Visit)	เป็นประจำ�ทุกปี	อย่�งไรก็ต�ม	บริษัทฯยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยง�นนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเฉพ�ะเนื่องจ�ก
กจิกรรมในเรือ่งดงักล�่วยังไมม่�กนกั	แตไ่ดม้อบหม�ยให้ฝ่�ยบัญชแีละก�รเงนิทำ�หน�้ท่ีให้ข้อมูลแกผู้่ลงทุน	ผู้ถอืหุ้น	รวมท้ัง
นักวิเคร�ะห์และภ�ครัฐที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งผู้ลงทุนส�ม�รถติดต่อขอทร�บข้อมูลบริษัทได้ที่โทร	0-2992-6867

	 ก�รดำ�เนินง�นท่ีผ่�นม�	 บริษัทฯได้ปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีครบถ้วน	 ไม่เคยมีประวัติก�รถูกส่ังให้แก้ไข 
งบก�รเงินโดยสำ�นักง�น	ก.ล.ต.	รวมท้ังได้เปิดเผยงบก�รเงินประจำ�ปี	และร�ยไตรม�สต่อผู้ถือหุ้น	และนักลงทุนภ�ยในกำ�หนดเวล�
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 หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
	 คณะกรรมก�รของบรษัิทฯ	ประกอบดว้ยบุคคลท้ังช�ยและหญิงท่ีมีประสบก�รณ์ในส�ข�ต�่งๆ	ท่ีส�ม�รถเอือ้ประโยชน์ให้
แกบ่รษัิท	คณะกรรมก�รเป็นผูมี้บทบ�ทสำ�คญัในก�รกำ�กบัดแูลแนวท�งดำ�เนนิง�นของบรษัิท	แตง่ตัง้ฝ�่ยบรหิ�รเพือ่รบัผดิชอบ 
ในก�รดำ�เนนิธุรกจิ	แตง่ตัง้กรรมก�รเฉพ�ะเรือ่งเพือ่รบัผิดชอบเฉพ�ะเรือ่งท่ีไดรั้บมอบหม�ย	และแตง่ตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท

 1. โครงสร้างของคณะกรรมการ
	 	 คณะกรรมก�รประกอบด้วยกรรมก�รไม่น้อยกว่�	5	คน	แต่ไม่เกิน	12	คนในจำ�นวนนี้ต้องมีกรรมก�รอิสระไม่น้อย
กว�่	3	คน	และต้องไม่นอ้ยกว�่หนึง่ในส�มของจำ�นวนกรรมก�รท่ีมอียู่	กรรมก�รแตล่ะคนตอ้งม�จ�กผูท้รงคณุวฒุหิล�กหล�ย
ส�ข�อ�ชีพที่จำ�เป็นในก�รบริห�รกิจก�รของบริษัท

	 ณ	 วันท่ี	31	 ธันว�คม	2561	 คณะกรรมก�รของบริษัทฯ	 มีท้ังช�ยและหญิงท่ีมีประสบก�รณ์ในส�ข�ต่�ง	 ๆ	 ได้แก่	
วิศวกรรมศ�สตร์	บริห�รธุรกิจ	เศรษฐศ�สตร์	ก�รเงิน	ก�รบัญชี	กฎหม�ยและก�รตล�ด	จำ�นวน	11	ท่�น	ประกอบด้วย
 	กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร	8	ท่�น(เป็นกรรมก�รที่เป็นอิสระจำ�นวน	4	ท่�น	ซึ่งเกิน	1	ใน	3	ของกรรมก�รทั้งคณะ)
 	กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร	3	ท่�น

ดังมีร�ยชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ ตำาแหน่ง

1.	น�ยสุริย์		บัวคอม ประธ�นกรรมก�ร/กรรมก�รอิสระ

2.	น�ยสุวัฒน์		จิตตมัย กรรมก�ร

3.	น�ยฉัตรชัย		ศิริวัฒน� กรรมก�ร

4.	น�งกิ่งเทียน		บ�งอ้อ	* กรรมก�รอิสระ

5.	น�ยนรเศรษฐ	ไม้เกตุ	** กรรมก�รอิสระ

6.	น�ยเอกมินทร์	ง�นทวี กรรมก�ร

7.	น�ยธนพงษ์	ภูค�สวรรค์ กรรมก�ร

8.	น�ยพันธุม		พันธุมจินด� กรรมก�รอิสระ

9.	น�ยสรรัฐ		ง�นทวี กรรมก�ร

10.	น�ยธงชัย		ณ	นคร	*** กรรมก�ร

11.	พลตำ�รวจโทสุรวุฒิ		กรัดศิริ	**** กรรมก�ร

หม�ยเหตุ:		 1.	 *	 ล�ออกจ�กกรรมก�ร	มีผลตั้งแต่วันที่	16	ธันว�คม	2561
	 2.	 **	 ล�ออกจ�กกรรมก�ร	มีผลตั้งแต่วันที่	15	กุมภ�พันธ์	2562
	 3.	 ***	ล�ออกจ�กกรรมก�ร	มีผลตั้งแต่วันที่	1	มกร�คม	2562
	 4.	 ***	ล�ออกจ�กกรรมก�ร	มีผลตั้งแต่วันที่	1	มกร�คม	2562

	 ท้ังนี้	 ประธ�นกรรมก�รเป็นกรรมก�รอิสระต�มคว�มหม�ยของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตล�ดหลกัทรพัย์และไม่เป็นบุคคลเดยีวกบักรรมก�รผูจ้ดัก�ร	เพือ่เป็นก�รแบ่งแยกหน�้ท่ีในก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รกำ�กบัดแูล 
และก�รบริห�รง�นประจำ�
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 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 คณะกรรมก�รเป็นผู้รับผิดชอบในก�รกำ�กับดูแลให้ก�รบริห�รจัดก�รเป็นไปต�มเป้�หม�ยและวัตถุประสงค์ของบริษัท	
โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย	โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี	

	 บทบาท	หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	:-
	 1.	 มีส่วนร่วมในก�รกำ�หนดวิสัยทัศน์	ภ�รกิจ	กลยุทธ์	เป้�หม�ย	แผนธุรกิจ	และจัดให้มีก�รทบทวนคว�มเหม�ะสม
เป็นประจำ�ทุกปี	รวมถึงติดต�มดูแลให้มีก�รนำ�ไปปฎิบัติ
	 2.	 กำ�กับดูแลให้ฝ่�ยจัดก�รดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มแผนง�นที่ได้กำ�หนดไว้อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล
	 3.	 จัดให้บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยในและก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	และมีก�รติดต�มก�รดำ�เนินก�รในเรื่องดังกล่�ว
อย่�งสม่ำ�เสมอในก�รประชุมคณะกรรมก�ร	รวมถึงดูแลให้ก�รดำ�เนินธุรกิจเป็นไปอย่�งต่อเนื่องในระยะย�ว
	 4.	 จัดทำ�จรรย�บรรณธุรกิจท่ีเป็นล�ยลักษณ์อักษร	 เพื่อให้กรรมก�ร	 ผู้บริห�ร	 และพนักง�น	 เข้�ใจถึงม�ตรฐ�น 
ด้�นจริยธรรมที่บริษัทฯใช้ในก�รดำ�เนินธุรกิจ	พร้อมทั้งติดต�มให้มีก�รปฏิบัติต�มจรรย�บรรณดังกล่�ว
	 5.	 พิจ�รณ�คดัเลอืกและเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี	และพจิ�รณ�ค�่ตอบแทนท่ีเหม�ะสม	กอ่นนำ�เสนอท่ีประชมุผูถ้อืหุ้น
	 6.	 อนุมัติงบก�รเงินและดูแลให้มีก�รจัดทำ�งบก�รเงินให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป
	 7.	 กำ�หนดนโยบ�ยและแนวท�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี	 และดูแลก�รปฎิบัติง�นของกรรมก�รและผู้บริห�รเพื่อให้
เป็นไปต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
	 8.	 ดแูลให้ก�รทำ�ร�ยก�รท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน	์ตอ้งเป็นไปเพือ่ผลประโยชนข์องบรษัิทและผูถ้อืหุ้นโดย
รวม	โดยกรรมก�รท่ีมสีว่นไดเ้สยีมไิดม้สีว่นรว่มในก�รตดัสนิใจ	รวมท้ังดแูลให้มีก�รปฏบัิตติ�มข้อกำ�หนดเกีย่วกบัข้ันตอนก�ร
ดำ�เนินก�รและก�รเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง	ครบถ้วน

	 อำานาจอนุมัติของคณะกรรมการ
	 คณะกรรมก�รบริษัทมีอำ�น�จอนุมัติเรื่องต่�งๆของบริษัทต�มขอบเขตหน้�ท่ีท่ีกำ�หนดโดยกฎหม�ย	 ข้อบังคับของ
บริษัท	และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	รวมถึงก�รทบทวนวิสัยทัศน์	กลยุทธ์ในก�รดำ�เนินง�น	และแผนก�รดำ�เนินธุรกิจ	ติดต�ม
และประเมินผลก�รดำ�เนินง�น	 ดูแลร�ยจ่�ยลงทุนขน�ดใหญ่	 ก�รทำ�ร�ยก�รท่ีเกี่ยวโยงกัน	 รวมถึงอนุมัติงบก�รเงินและ 
ก�รเปิดบัญชีธน�ค�ร

	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ	:-
	 1.	 รับผิดชอบในฐ�นะผู้นำ�ของคณะกรรมก�รในก�รกำ�กับ	ติดต�ม	ดูแลก�รบริห�รง�นของคณะกรรมก�ร	และคณะ
อนุกรรมก�รอื่นๆ	ให้บรรลุวัตถุประสงค์ต�มแผนง�นที่กำ�หนดไว้
	 2.	 เป็นประธ�นก�รประชุมคณะกรรมก�ร	และผู้ถือหุ้นของบริษัท
	 3.	 สนับสนุนก�รปฏิบัติต�มหลักบรรษัทภิบ�ลและจรรย�บรรณของบริษัท
	 4.	 เสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งคณะกรรมก�รกับฝ่�ยจัดก�ร
	 5.	 ดูแลให้มีก�รเปิดเผยข้อมูลและก�รจัดก�รอย่�งโปร่งใสในกรณีที่มีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
	 6.	 กำ�กับดูแลให้บริษัทมีโครงสร้�งองค์กรที่เหม�ะสม
	 7.	 เป็นผู้ลงคะแนนเสียงช้ีข�ดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมก�รบริษัทมีก�รลงคะแนนเสียง	และคะแนนเสียง	2	ฝ่�ยเท่�กัน

	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ:-
	 กรรมก�รผู้จัดก�รมีขอบเขต	อำ�น�จ	หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ	ดังนี้
	 1.	 มีหน�้ท่ีควบคมุก�รบรหิ�รง�นของบรษัิทฯให้เป็นไปต�มนโยบ�ยท่ีบริษัทกำ�หนดไว	้และร�ยง�นผลก�รดำ�เนนิง�น
ต่อคณะกรรมก�ร
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	 2.	 ประเมินก�รดำ�เนินง�นของกิจก�รอย่�งสม่ำ�เสมอเพื่อป้องกันคว�มเสี่ยงจ�กปัจจัยต่�งๆท้ังปัจจัยภ�ยนอกและ 
ปัจจัยภ�ยใน

 3. วาระการดำารงตำาแหน่ง
	 	 ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหนง่กรรมก�รบรษัิทฯไดก้ำ�หนดให้เป็นไปต�มพระร�ชบัญญัตบิรษัิทมห�ชนจำ�กดั	พ.ศ.2535	คอื	
ในก�รประชุมส�มญัผูถ้ือหุน้ประจำ�ปี	ใหก้รรมก�รออกจ�กตำ�แหน่ง	1	ใน	3	โดยใหก้รรมก�รคนทีอ่ยู่ในตำ�แหน่งน�นทีส่ดุเปน็
ผู้ออกจ�กตำ�แหน่ง	กรรมก�รซึ่งพ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระอ�จได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ก็ได้	 

 4. การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง
	 คณะกรรมก�รกำ�หนดนโยบ�ยในก�รดำ�รงตำ�แหนง่กรรมก�รท่ีบรษัิทอ่ืนของกรรมก�รผู้จดัก�รและผูบ้รหิ�รระดบัสงูของ
บริษัท	โดยกำ�หนดให้ก่อนที่จะไปดำ�รงตำ�แหนง่ในบริษทัอื่น	จะต้องแจ้งใหค้ณะกรรมก�รทร�บเพื่อพจิ�รณ�อนุมตัิ	ทัง้นี้	ต้อง
ไม่เป็นกรรมก�รในบริษัทที่ดำ�เนินธุรกิจสภ�พอย่�งเดียวกับบริษัทฯหรือเป็นก�รแข่งขันกับกิจก�รของบริษัท

 5.  เลขานุการบริษัท
	 คณะกรรมก�รจะพจิ�รณ�คดัเลอืกผูม้คีณุวฒุแิละประสบก�รณท่ี์เหม�ะสมแตง่ตัง้เป็นเลข�นกุ�รบริษัทฯเพือ่ทำ�หน�้ท่ีให้
คำ�แนะนำ�ด�้นกฎหม�ยและกฎเกณฑต์�่งๆท่ีคณะกรรมก�รตอ้งทร�บและปฏบัิตหิน�้ท่ีในก�รดแูลกจิกรรมของคณะกรรมก�ร	
รวมทั้งประส�นง�นให้มีก�รปฏิบัติต�มมติคณะกรรมก�ร

	 ในกรณีท่ีเลข�นุก�รบริษัทฯพ้นจ�กตำ�แหน่งหรือไม่อ�จปฏิบัติหน้�ท่ีได้	 ให้คณะกรรมก�รพิจ�รณ�แต่งตั้งเลข�นุก�ร
คนใหม่ภ�ยใน	90	วัน	นับแต่วันที่เลข�นุก�รบริษัทฯคนเดิมพ้นจ�กตำ�แหน่งหรือไม่อ�จปฏิบัติหน้�ที่	และให้คณะกรรมก�ร
มีอำ�น�จมอบหม�ยให้กรรมก�รคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้�ที่แทนในช่วงเวล�ดังกล่�ว 

 6. การประชุมคณะกรรมการ
	 คณะกรรมก�รกำ�หนดให้มีก�รประชมุเป็นปกตทุิก	3	เดอืน	ไดแ้กเ่ดอืน	กมุภ�พนัธ	์พฤษภ�คม	สงิห�คม	และพฤศจกิ�ยน	
และอ�จมีก�รประชุมพิเศษต�มคว�มจำ�เป็น

	 ในก�รประชุมแตล่ะครัง้	ตอ้งมกีรรมก�รเข้�รว่มประชุมไม่นอ้ยกว�่กึง่หนึง่ของจำ�นวนกรรมก�ร	จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม	
อย่�งไรก็ต�ม	ในกรณีที่มีว�ระที่ต้องลงมติ	บริษัทฯกำ�หนดให้มีกรรมก�รอยู่ไม่น้อยกว่�	2	ใน	3	ของจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมด

	 ในก�รประชุมแต่ละครั้งฝ่�ยเลข�นุก�รบริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบว�ระก�รประชุมและเอกส�รท่ี
เกีย่วข้องไว้ลว่งหน�้กอ่นก�รประชมุประม�ณ	7	วนั	เพือ่ให้คณะกรรมก�รไดมี้เวล�ศกึษ�ขอ้มูลอย่�งเพียงพอกอ่นเข�้ประชุม	
ซึ่งว�ระก�รประชุมนี้จะรวมถึงว�ระก�รติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นด้วย

	 บริษัทได้มีก�รจดบันทึกก�รประชุมเป็นล�ยลักษณ์อักษร	 และจัดเก็บร�ยง�นก�รประชุมท่ีผ่�นก�รรับรองจ�กคณะ
กรรมก�รพร้อมให้คณะกรรมก�รและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

	 ในปี	2561	คณะกรรมก�รบริษัทฯได้จัดให้มีก�รประชุมทั้งสิ้น	8	ครั้ง	

 7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
	 บรษัิทฯจดัให้คณะกรรมก�รบรษัิท	และคณะกรรมก�รชุดยอ่ย	ประเมนิผลก�รปฎบัิตงิ�นดว้ยตนเอง	เพือ่ให้คณะกรรมก�ร
ร่วมกันพิจ�รณ�ผลง�นและปรับปรุงแก้ไข	
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	 ในส่วนของกระบวนก�รและหลักเกณฑ์ในก�รประเมินตนเอง	 บริษัทฯกำ�หนดให้คณะกรรมก�รทำ�ก�รประเมินตนเอง
เพื่อทบทวนผลก�รปฎิบัติหน้�ที่	เป็นประจำ�ทุกปี	ปีละ	1	ครั้ง	โดยนำ�แนวท�งก�รประเมินตนเองที่จัดทำ�โดยคณะกรรมก�ร
ฝ่�ยธรรม�ภิบ�ลเพื่อตล�ดทุน	ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ม�ปรับใช้ให้เหม�ะสมกับลักษณะและโครงสร้�งของคณะ
กรรมก�ร	ซึ่งหลักเกณฑ์ก�รประเมินตนเองแบ่งออกเป็น	3	ประเภท	ประกอบด้วย	1)	แบบประเมินตนเองของคณะกรรมก�ร
ร�ยคณะ	2)	 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมก�รชุดย่อยแบบร�ยคณะ	 และ	3)	 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมก�ร 
ร�ยบุคคล	โดยมีหัวข้อก�รประเมิน	สรุปได้ดังนี้
	 1.	 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมก�รร�ยคณะ	 ประกอบด้วย	6	 หัวข้อ	 คือ	 โครงสร้�งและคุณสมบัติของ 
คณะกรรมก�ร	บทบ�ท	หน�้ท่ี	และคว�มรบัผดิชอบของคณะกรรมก�ร	ก�รประชุมคณะกรรมก�ร	ก�รทำ�หน�้ท่ีของกรรมก�ร	
คว�มสัมพันธ์กับฝ่�ยจัดก�ร	และ	ก�รพัฒน�ตนเองของกรรมก�รและก�รพัฒน�ผู้บริห�ร
	 2.	 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมก�รชุดย่อยแบบร�ยคณะ	ประกอบด้วย	3	หัวข้อ	คือ	โครงสร้�งและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมก�ร	ก�รประชุมคณะกรรมก�รชุดย่อย	บทบ�ท	หน้�ที่	และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รชุดย่อย
	 3.	 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมก�รร�ยบุคคล	 ประกอบด้วย	3	 หัวข้อ	 คือ	 โครงสร้�งและคุณสมบัติของคณะ
กรรมก�ร	ก�รประชุมคณะกรรมก�ร	บทบ�ท	หน้�ที่	และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

	 ในปี	2561	ผลก�รประเมินผลคณะกรรมก�รทั้งคณะ	คณะกรรมก�รชุดย่อยแบบร�ยคณะ	และคณะกรรมก�รร�ยบุคคล	
ในภ�พรวมอยู่ในเกณฑ์ดี	โดยมีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีก่อน

	 นอกจ�กนี	้คณะกรรมก�รบรษัิทฯยังไดจ้ดัให้มีก�รประเมินผลก�รปฏบัิตงิ�นของกรรมก�รผู้จดัก�รในฐ�นะผู้บริห�รสงูสดุ	
โดยใชแ้บบประเมินของตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ซ่ึงประกอบดว้ย	10	หัวข้อ	ไดแ้ก	่คว�มเป็นผู้นำ�	ก�รกำ�หนดกลยุทธ	์
ก�รปฎิบัติต�มกลยุทธ์	 ก�รว�งแผนและผลปฎิบัติท�งก�รเงิน	 คว�มสัมพันธ์กับคณะกรรมก�ร	 คว�มสัมพันธ์กับภ�ยนอก	 
ก�รบรหิ�รง�นและคว�มสมัพนัธก์บับุคล�กร	ก�รสบืทอดตำ�แหนง่	คว�มรูด้�้นผลติภณัฑแ์ละบริก�ร	และคณุลกัษณะเฉพ�ะตวั	 
โดยผลก�รประเมินสำ�หรับปี	2561	อยู่ในระดับดี	

 8. ค่าตอบแทน
	 	 8.1	ค่าตอบแทนกรรมการ
	 บริษัทยังไม่ได้มีก�รแต่งต้ังคณะกรรมก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน	 อย่�งไรก็ต�ม	 ก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนให้ผ่�นก�ร
พิจ�รณ�จ�กที่ประชุมคณะกรรมก�ร	โดยใช้วิธีเปรียบเทียบกับอุตส�หกรรมเดียวกัน	ก�รปฏิบัติง�นที่ผ่�นม�	ประสบก�รณ์	
ภ�ระหน้�ท่ี	 ขอบเขตของหน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบ	 รวมถึงก�รขย�ยตัวท�งธุรกิจ	 ฐ�นะก�รเงินและผลประกอบก�รของ
บริษัท	ประกอบก�รพิจ�รณ�	ก่อนที่จะนำ�เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจ�รณ�อนุมัติ

	 	 8.2	ค่าตอบแทนผู้บริหาร
	 	 บริษัทฯมีนโยบ�ยในก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนผู้บริห�รโดยเช่ือมโยงกับสภ�วะท�งธุรกิจของบริษัทและก�รปฏิบัติ
ง�นของผู้บริห�รแต่ละคน

 9. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
	 	 9.1	บรษัิทฯสง่เสรมิให้กรรมก�ร	กรรมก�รตรวจสอบ	และผู้บริห�ร	ไดเ้ข้�รับก�รอบรมหรือสมัมน�ในเรือ่งต�่งๆ	ท่ี
เกีย่วข้องอย่�งสม่ำ�เสมอ	เพือ่ให้ผูท่ี้เกีย่วขอ้งทุกฝ�่ยของบรษัิทฯมีคว�มรูค้ว�มเข้�ใจในบทบ�ทหน�้ท่ีและมีก�รปรับปรงุก�ร
ปฏิบัติง�นอย่�งต่อเนื่อง
	 	 9.2	บรษัิทฯจดัให้มีเอกส�รและข้อมูลท่ีเป็นประโยชนต์อ่ก�รปฏบัิตหิน�้ท่ี	กรณมีีกรรมก�รหรือผูบ้ริห�รใหม่	รวมถงึ 
ก�รจัดแนะนำ�ลักษณะธุรกิจ	และแนวท�งก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
	 	 9.3	บริษัทฯจัดให้มีแผนก�รสืบทอดตำ�แหน่งโดยทำ�ก�รคัดเลือกบุคคลท่ีจะปฏิบัติหน้�ท่ีในตำ�แหน่งผู้บริห�รและ
พัฒน�เพื่อเตรียมคว�มพร้อมให้ส�ม�รถรองรับตำ�แหน่งได้ในอน�คต
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 10. การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์และการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
	 คณะกรรมก�รมีนโยบ�ยในก�รป้องกันคว�มขัดแย้งของผลประโยชน์และดูแลไม่ให้ผู้บริห�รและผู้ท่ีเกี่ยวข้องนำ�ข้อมูล
ภ�ยในของบริษัทม�ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	ดังนี้
 	ร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์	:	คณะกรรมก�รได้ทร�บถึงร�ยก�รที่มีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
และร�ยก�รท่ีเกี่ยวโยงกัน	 และได้พิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมของร�ยก�รและก�รปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ของตล�ดหลักทรัพย์	
โดยมีร�ค�และเงื่อนไขเสมือนทำ�ร�ยก�รกับบุคคลภ�ยนอก	รวมทั้งให้เปิดเผยร�ยละเอียด	มูลค่�ร�ยก�ร	คู่สัญญ�	เหตุผล/
คว�มจำ�เป็น	ไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีและแบบ	56-1	
 	ก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน	:	ในก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยในของกรรมก�รและผู้บริห�ร		บริษัทฯกำ�หนด
ให้กรรมก�รและผู้บริห�รร�ยง�นก�รถือหลักทรัพย์กรณีมีก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหลักทรัพย์อันเนื่องม�จ�กก�รได้ม�หรือ
จำ�หน่�ยหลักทรัพย์ยื่นต่อตล�ดหลักทรัพย์ต�มม�ตร�	59	แห่งพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535		
และมีนโยบ�ยให้กรรมก�รต้องเปิดเผยร�ยง�นก�รซ้ือ-ข�ยหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯให้ท่ีประชุมคณะกรรมก�ร 
ทร�บทุกปี	ห้�มก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์โดยเฉพ�ะในช่วง	1	เดือน	ก่อนที่งบก�รเงินจะเผยแพร่ต่อส�ธ�รณชน	นอกจ�กนี้ยัง
ห้�มไม่ให้ผู้บริห�รท่ีได้รับทร�บข้อมูลเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภ�ยนอกท่ีไม่มีหน้�ท่ีเกี่ยวข้อง	 โดยกำ�หนดไว้ในจรรย�บรรณ
และจริยธรรมท�งธุรกิจของบริษัท	 มีก�รกำ�หนดม�ตรก�รลงโทษไว้เป็นล�ยลักษณ์อักษรห�กมีก�รฝ่�ฝืน	 เนื่องจ�กบริษัทฯ	
เห็นว่�ก�รไม่นำ�ข้อมลูไปใช้เพือ่ประโยชนส์ว่นตนเป็นจรรย�บรรณท่ีควรยึดถอืและปฏบัิตอิย่�งเครง่ครดัตลอดระยะเวล�ท่ีดำ�รง 
ตำ�แหน่งเป็นผู้บริห�รของบริษัทฯ

 11. ระบบการควบคุมภายใน
	 	 (ส�ม�รถดูร�ยละเอียดในเรื่อง	“ก�รควบคุมภ�ยในและก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง”)	

 12. การบริหารความเสี่ยง
	 	 (ส�ม�รถดูร�ยละเอียดในเรื่อง	“ก�รควบคุมภ�ยในและก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง”)	

 13. จริยธรรมธุรกิจ
	 คณะกรรมก�รบริษัทฯรับผิดชอบในก�รจัดให้ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯเป็นไปในลักษณะท่ีถูกต้องต�มกฎหม�ยและ
จริยธรรมที่ดี	จึงให้มีก�รจัดทำ�แนวท�งเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรย�บรรณท�งธุรกิจเป็นล�ยลักษณ์อักษร	และประก�ศ
ให้พนักง�นทุกคนทร�บ	

	 คณะกรรมก�รบรษัิทไดก้ำ�หนดระเบียบข้อบังคบัให้พนกัง�นทุกระดบัปฏบัิตงิ�นหน�้ท่ีดว้ยคว�มซ่ือสตัย์	สจุรติและเท่ียง
ธรรม	ทัง้ต่อบรษิทัและสังคม	โดยมกี�รตดิต�มก�รปฏิบตัติ�มแนวท�งดังกล่�วอย�่งสม่ำ�เสมอ	รวมถึงกำ�หนดบทลงโทษท�ง
วินัยไว้ด้วย

2. คณะกรรมการชุดย่อย

	 คณะกรรมก�รได้แต่งตั้งอนุกรรมก�รเพื่อช่วยในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทคือ	คณะกรรมก�รตรวจสอบ	

 องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมก�รตรวจสอบ	ประกอบดว้ยกรรมก�รจำ�นวน	3	คน	และอย่�งนอ้ย	1	คน	ตอ้งมคีว�มรูด้�้นบัญช/ีก�รเงนิคณะ
กรรมก�รตรวจสอบตอ้งมีคณุสมบัตเิกีย่วกบัคว�มเป็นอสิระต�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์
เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
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 วาระการดำารงตำาแหน่ง
	 คณะกรรมก�รตรวจสอบมีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งเท่�กับระยะเวล�ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท	 โดยจะครบว�ระ
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี	 พร้อมกับก�รครบว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท	 เมื่อครบ
กำ�หนดออกต�มว�ระอ�จได้รับก�รพิจ�รณ�แต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งต่อไปได้

 ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 1.	 สอบท�นให้บริษัทมีร�ยง�นท�งก�รเงินอย่�งถูกต้องและเพียงพอ
	 2.	 สอบท�นให้บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยใน(internal	control)	 และระบบก�รตรวจสอบภ�ยใน(internal	audit)	 
ที่เหม�ะสมและมีประสิทธิผล	และพิจ�รณ�คว�มเป็นอิสระของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน(ถ้�มี)	ตลอดจนให้คว�มเห็นชอบ 
ในก�รพิจ�รณ�แต่งตั้ง	 โยกย้�ย	 เลิกจ้�งหัวหน้�หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในหรือหน่วยง�นอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
ก�รตรวจสอบภ�ยใน
	 3.	 สอบท�นให้บรษัิทปฏบัิตติ�มกฎหม�ยว่�ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรัพย์	ข้อกำ�หนดของตล�ดหลกัทรัพย์	และ
กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 4.	 พิจ�รณ�	คัดเลือก	เสนอแต่งตั้ง	 เลือกกลับเข้�ม�ใหม่	หรือเลิกจ้�ง	บุคคลซึ่งมีคว�มเป็นอิสระเพื่อทำ�หน้�ที่เป็น 
ผูส้อบบญัชีของบรษัิทและเสนอค�่ตอบแทนของบุคคลดงักล�่ว	รวมท้ังเข้�ร่วมประชุมกบัผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่�ยจดัก�รเข้�
ร่วมประชุมอย่�งน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 5.	 พิจ�รณ�ร�ยก�รท่ีเกี่ยวโยงกันหรือร�ยก�รท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์	 ให้เป็นไปต�มกฎหม�ยและ 
ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์	ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่�ร�ยก�รดังกล่�วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
	 6.	 จัดทำ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัท	 ซ่ึงร�ยง�นดังกล่�วต้อง 
ลงน�มโดยประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่�งน้อยดังต่อไปนี้	
	 	 (1)	คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของร�ยง�นท�งก�รเงิน	ของบริษัท
	 	 (2)	คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเพียงพอของระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัท
	 	 (3)	คว�มเห็นเก่ียวกับก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์	 
	 	 	 หรือกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 	 (4)	คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของผู้สอบบัญชี
	 	 (5)	คว�มเห็นเกี่ยวกับร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
	 	 (6)	จำ�นวนก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ	และก�รเข้�ร่วมประชุมของคณะกรรมก�รตรวจสอบแต่ละท่�น
	 	 (7)	คว�มเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมก�รตรวจสอบได้รับจ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มกฎบัตร(charter)
	 	 (8)	ร�ยก�รอื่นท่ีเห็นว่�ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนท่ัวไปควรทร�บ	 ภ�ยใต้ขอบเขต	 หน้�ท่ี	 และคว�มรับผิดชอบท่ีได้ 
	 	 	 รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท
	 7.	 ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รของบริษัทมอบหม�ยด้วยคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ

	 ในปี	2561	คณะกรรมก�รตรวจสอบไดป้ฏบัิตหิน�้ท่ีภ�ยในขอบเขต	อำ�น�จหน�้ท่ีและคว�มรบัผดิชอบโดยมีก�รประชมุ
ทั้งสิ้น	6	ครั้ง	

	 ปัจจุบัน	 บริษัทยังไม่มีคณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน	 และคณะกรรมก�รสรรห�	 แต่มีกระบวนก�รพิจ�รณ�อย่�ง
รอบคอบ	 ระมัดระวังและโปร่งใส	 โดยใช้ข้อมูลค่�ตอบแทนของบริษัทในอุตส�หกรรมเดียวกันท่ีมีขน�ดใกล้เคียงกันและ 
ผลประกอบก�รของบริษัทประกอบก�รพิจ�รณ�
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3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

 1. กรรมการอิสระ

	 บริษัทฯกำ�หนดหลักเกณฑ์ในก�รคัดเลือกกรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบโดยก�รสรรห�จ�กผู้มีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถ	 
และมปีระสบก�รณ	์และเป็นบุคคลท่ีมีคว�มเป็นอิสระท้ังท�งตรงและท�งอ้อมท้ังในด�้นก�รเงนิและก�รบริห�รโดยมีคณุสมบัติ
ดังต่อไปนี้:-

 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
	 1.	 ถือหุ้นไม่เกิน	1%	ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท
	 2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมก�รท่ีมีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�น	 ลูกจ้�ง	 พนักง�น	 ท่ีปรึกษ�ท่ีได้รับเงินเดือนประจำ�	 
หรือเป็นผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัท	เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่�	2	ปี
	 3.	 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีคว�มสัมพันธ์ท�งส�ยโลหิต	 หรือโดยก�รจดทะเบียนต�มกฎหม�ยในลักษณะท่ีเป็นบิด�ม�รด�	 
คูส่มรส	พีน่อ้งและบุตร	รวมท้ังคูส่มรสของบุตร	ของผูบ้รหิ�ร	ผูถ้อืหุ้นร�ยใหญ่	ผูมี้อำ�น�จควบคมุ	หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บก�รเสนอ 
ให้เป็นผู้บริห�รหรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัท
	 4.	 ไม่มหีรอืเคยมคีว�มสมัพันธท์�งธรุกจิกบับรษัิท	ผู้ถอืหุ้นร�ยใหญ	่หรือผูมี้อำ�น�จควบคมุของบริษัท	ในลกัษณะท่ีอ�จ
เป็นก�รขัดขว�งก�รใช้วิจ�รณญ�ณอย่�งอิสระของตน	รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของ
ผู้ที่มีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับบริษัท	ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่	หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัท	เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะ
ดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่�	2	ปี
	 5.	 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบรษัิท	ผูถ้อืหุ้นร�ยใหญห่รอืผูม้อีำ�น�จควบคมุบรษัิท	และไม่เป็นผูถ้อืหุ้นท่ีมีนยั	
ผู้มีอำ�น�จควบคุม	 หรือหุ้นส่วนสำ�นักง�นสอบบัญชี	 ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทสังกัดอยู่	 เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะ 
ดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่�	2	ปี
	 6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพใดๆซ่ึงรวมถึงก�รให้บริก�รเป็นท่ีปรึกษ�กฎหม�ยหรือท่ีปรึกษ�ท�ง 
ก�รเงินซึ่งได้รับค่�บริก�รเกินกว่�	2	ล้�นบ�ทต่อปีจ�กบริษัท	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอำ�น�จควบคุมหรือหุ้นส่วนของ
ผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพนั้นด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่�	2	ปี
	 7.	 ไม่เป็นกรรมก�รท่ีได้รับก�รแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมก�รของบริษัท	 ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่หรือผู้ถือหุ้น 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่
	 8.	 ไม่ประกอบกจิก�รท่ีมีสภ�พอย่�งเดียวกนัและเป็นก�รแข่งขันท่ีมนียักบักจิก�รของบรษัิท	หรอืไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมนียั
ในห้�งหุ้นส่วน	หรือกรรมก�รที่มีส่วนร่วมบริห�รง�น	ลูกจ้�ง	พนักง�น	ที่ปรึกษ�ที่ได้รับเงินเดือนประจำ�	หรือถือหุ้นเกิน	1%	
ของจำ�นวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืนซ่ึงประกอบกิจก�รท่ีมีสภ�พอย่�งเดียวกันและเป็นก�รแข่งขันท่ีมีนัย 
กับกิจก�รของบริษัท
	 9.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถให้คว�มเห็นอย่�งเป็นอิสระเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นของบริษัท

 2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

	 ก�รเลอืกกรรมก�รบรษัิทจะตอ้งไดร้บัอนมัุตจิ�กท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นโดยประธ�นกรรมก�รเป็นผูเ้สนอร�ยชือ่บุคคลท่ีจะแตง่ตัง้ 
เป็นกรรมก�รตอ่ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นโดยผ�่นก�รกลัน่กรองจ�กคณะกรรมก�รบรษัิทชุดปัจจบัุนโดยไมผ่�่นคณะกรรมก�รสรรห�	
เนื่องจ�กปัจจุบันบริษัทฯยังไม่มีคณะกรรมก�รสรรห�	อย่�งไรก็ต�ม	 ในก�รคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมก�รบริษัท	 
คณะกรรมก�รจะพิจ�รณ�คัดสรรจ�กบุคคลที่มีคุณวุฒิ	คว�มรู้	คว�มส�ม�รถ	และประสบก�รณ์ในก�รทำ�ง�นโดยเฉพ�ะจ�ก
ส�ข�หรือทักษะที่ยังข�ดอยู่เป็นสำ�คัญ
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 คุณสมบัติของคณะกรรมการ
	 1.	 มคีณุสมบัตไิมขั่ดตอ่ลกัษณะตอ้งห้�มต�มกฎหม�ยบรษัิทมห�ชนจำ�กดั	กฎหม�ยหลกัทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรพัย	์
หรือกฏหม�ยอื่นที่เกี่ยวข้อง
	 2.	 มีคว�มรู	้คว�มส�ม�รถ	และมปีระสบก�รณจ์�กอ�ชพีท่ีเป็นประโยชนต์อ่ก�รดำ�เนนิธรุกจิของบรษัิทและสอดคลอ้ง
กับกลยุทธ์ในก�รดำ�เนินง�นของกิจก�ร
	 3.	 มีคว�มซื่อสัตย์	สุจริต
	 4.	 ไม่ควรดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัทจดทะเบียนเกิน	5	บริษัท 

 วิธีการเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
	 1.	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่�กับจำ�นวนหุ้นที่ตนถือ
	 2.	 ผูถ้อืหุ้นแตล่ะคน	จะใช้คะแนนเสยีงท่ีมีอยู่ท้ังหมด	เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหล�ยคนเป็นกรรมก�รก็ไดแ้ตจ่ะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดม�กน้อยเพียงใดไม่ได้
	 3.	 บุคคลซ่ึงไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุต�มลำ�ดบัลงม�เป็นผูไ้ดร้บัก�รเลอืกตัง้เป็นกรรมก�ร	เท่�จำ�นวนกรรมก�รท่ีพงึมี
หรอืจะพงึเลอืกตัง้ในขณะนัน้	และในกรณท่ีีมีบุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสยีงเท่�กนัเกนิจำ�นวนกรรมก�รท่ีตอ้งก�รแลว้	ประธ�นจะเป็น 
ผู้ออกเสียงชี้ข�ด

	 4.	 ส่วนก�รคัดเลือกบุคคลให้เป็นผู้บริห�รสูงสุด	คณะกรรมก�รจะเป็นผู้พิจ�รณ�

4. การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 	ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

	 ในก�รดแูลเรือ่งก�รใช้ข้อมลูภ�ยในของกรรมก�รและผู้บริห�ร	บริษัทฯกำ�หนดให้กรรมก�รและผู้บริห�รร�ยง�นก�รถอื
หลกัทรพัย์กรณมีีก�รเปลีย่นแปลงก�รถอืหลกัทรพัย์อันเนือ่งม�จ�กก�รไดม้�หรอืจำ�หน�่ยหลกัทรพัยย่ื์นตอ่ตล�ดหลกัทรพัย์
ต�มม�ตร�	59	 แห่งพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	2535	 และมีนโยบ�ยให้กรรมก�รต้องเปิดเผย
ร�ยง�นก�รซ้ือ-ข�ยหุ้น/ถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษัิทฯให้ท่ีประชุมคณะกรรมก�รทร�บทุกปี	ห้�มก�รซ้ือข�ยหลกัทรพัย์โดย
เฉพ�ะในชว่ง	1	เดอืน	กอ่นท่ีงบก�รเงนิจะเผยแพร่ตอ่ส�ธ�รณชน	นอกจ�กนียั้งห้�มไม่ให้ผูบ้รหิ�รท่ีไดรั้บทร�บขอ้มูลเปิดเผย
ข้อมูลแกบุ่คคลภ�ยนอกท่ีไม่มีหน�้ท่ีเกีย่วข้อง	โดยกำ�หนดไวใ้นจรรย�บรรณและจรยิธรรมท�งธรุกจิของบรษัิท	มกี�รกำ�หนด
ม�ตรก�รลงโทษไวเ้ป็นล�ยลกัษณอั์กษรห�กมีก�รฝ�่ฝืน	เนือ่งจ�กบริษัทฯ	เห็นว�่ก�รไม่นำ�ข้อมูลไปใชเ้พือ่ประโยชนส์ว่นตน
เป็นจรรย�บรรณที่ควรยึดถือและปฏิบัติอย่�งเคร่งครัดตลอดระยะเวล�ที่ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นผู้บริห�รของบริษัทฯ
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 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

	 ก�รถือครองหลักทรัพย์ของกรรมก�รและผู้บริห�ร	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2561	เปรียบเทียบกับปี	2560	แสดงได้ดังนี้

รายชื่อ

จำานวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง(มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท/หุ้น)

ณ 31 ธ.ค.61 ณ 31 ธ.ค.60
เพิ่ม/(ลด)

ทางตรง ทางอ้อม ทางตรง ทางอ้อม

1.	 น�ยสุริย์	บัวคอม - - - - -

2.	 น�ยสุวัฒน์	จิตตมัย 128,000 - 128,000 - -

3.	 น�ยฉัตรชัย	ศิริวัฒน� 890,000 - 890,000 - -

4.	 น�งกิ่งเทียน	บ�งอ้อ - - - - -

5.	 น�ยนรเศรษฐ	ไม้เกตุ	 - - - - -

6.	 น�ยเอกมินทร์	ง�นทวี 297,500 - 297,500 - -

7.	 น�ยธนพงษ์	ภูค�สวรรค์ - - - - -

8.	 น�ยพันธุม	พันธุมจินด� - - - - -

9.	 น�ยสรรัฐ	ง�นทวี 50,500 - 50,500 - -

10.	 น�ยธงชัย	ณ	นคร	 - - - - -

11.	 พลตำ�รวจโทสุรวุฒิ	กรัดศิริ - - - - -

หม�ยเหตุ	:	ก�รถือหุ้นท�งอ้อมคือก�รถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

	 1.	 ค่�ตอบแทนจ�กก�รสอบบัญชี(audit	fee)
	 	 ในรอบปีท่ีผ่�นม�	บริษัทจ่�ยค่�ตอบแทนก�รสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในจำ�นวนเงินรวม	1,020,000	บ�ท
	 2.	 ค่�บริก�รอื่น(non-audit	fee)
	 	 ไม่มี

7. การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

	 นอกเหนือจ�กก�รปฎิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนท่ีกำ�หนดไว้	5	 หมวด	 ดังกล่�ว 
ข้�งต้นแล้ว	บริษัทฯยังมีนโยบ�ยและแนวปฎิบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี	ดังนี้:-

 จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
	 ในปี	2556	คณะกรรมก�รบรษัิทไดร้วบรวมขอ้พึงปฎบัิตแิละแนวท�งก�รปฎบัิตเิป็นล�ยลกัษณอ์กัษร	โดยมีวัตถปุระสงค์
เพื่อให้ผู้บริห�รและพนักง�นยึดถือเป็นแนวท�งในก�รปฎิบัติง�น	 เพื่อให้ก�รดำ�เนินธุรกิจสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภ�รกิจ
ของบริษัท	 อันจะนำ�ไปสู่ก�รเป็นองค์กรท่ีมีระบบก�รกำ�กับดูแลท่ีดี	 โดยจัดทำ�เป็นคู่มือจรรย�บรรณและจริยธรรมท�งธุรกิจ	
ซึ่งมีเนื้อห�ครอบคลุมเกี่ยวกับ	 แนวท�งในก�รดำ�เนินธุรกิจ	 แนวปฎิบัติเกี่ยวกับคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์	 ก�รเปิดเผย
ข้อมูลและรักษ�คว�มลับ	นโยบ�ยและแนวปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย	ก�รปกป้องทรัพย์สินของบริษัท	ก�รรับและให้ของขวัญ
และสิ่งตอบแทน	ก�รป้องกันทุจริตและติดสินบน	และเพื่อเป็นก�รส่งเสริมให้พนักง�นตระหนักในเรื่องจรรย�บรรณ	บริษัทฯ
ได้เผยแพร่คู่มือจรรย�บรรณและจริยธรรมท�งธุรกิจบนเว็บไซด์และติดประก�ศให้พนักง�นทุกคนรับทร�บ
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	 นอกจ�กนี้	จรรย�บรรณและจริยธรรมท�งธุรกิจได้รับก�รทบทวนหรือปรับปรุงให้มีคว�มทันสมัยอยู่เสมอ	เพื่อให้มั่นใจ
ว่�ก�รทำ�ง�นของผู้บริห�รและพนักง�นของบริษัท	ไทยไวร์โพรดัคท์	จำ�กัด(มห�ชน)	เป็นไปอย่�งมีม�ตรฐ�น	มีคุณภ�พและ
มีคุณธรรม	

 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 บรษัิทฯมีอุดมก�รณ์ในก�รดำ�เนินธรุกจิอย่�งมีคณุธรรมต�มหลกัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รท่ีด	ีบริห�รง�นดว้ยคว�มโปรง่ใส	 
มคีว�มรบัผดิชอบตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สยี	รวมถงึมีคว�มรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม	บรษัิทฯจงึให้คว�มสำ�คญัของก�รตอ่ต�้น 
ก�รทุจรติคอรร์ปัช่ันดว้ยเลง็เห็นว�่ก�รทุจรติคอรร์ปัช่ันเป็นภยัตอ่สงัคม	เป็นก�รกระทำ�ท่ีผิดท้ังกฏหม�ยและศลีธรรม	ตลอดจน 
ตระหนักว่�ก�รทุจริตคอร์รัปช่ันนอกจ�กจะส่งผลกระทบต่อ	 ช่ือเสียง	 และภ�พลักษณ์ของบริษัทแล้ว	 ยังเป็นปัจจัยสำ�คัญท่ี
บ่ันทอนคว�มพย�ย�มในก�รพัฒน�คุณภ�พ	 ทำ�ให้ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของบริษัทลดลง	 ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ
ฐ�นะของบริษัทฯ	และเป็นภัยต่อก�รดำ�เนินกิจก�รให้ยั่งยืน	รวมถึงเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ	สังคม	ก�รเมืองและประเทศช�ติ		

	 บริษัทฯกำ�หนดคำ�นิย�มของก�รทุจริตคอร์รัปช่ัน	 หม�ยถึง	 ก�รติดสินบนไม่ว่�จะอยู่ในรูปแบบใดๆ	 โดยก�รเสนอให้	
สัญญ�ว่�จะให้	มอบให้	ให้คำ�มั่นว่�จะให้	เรียกร้องหรือรับซึ่งเงิน	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหม�ะสม	กับเจ้�หน้�ที่
ของรฐั	หนว่ยง�นของรฐั	หนว่ยง�นของเอกชน	หรอืผูท่ี้ทำ�หน�้ท่ี	ไม่ว�่โดยท�งตรงหรือท�งอ้อม	เพือ่ให้บุคคลดงักล�่วปฏบัิติ
หรอืละเวน้ก�รปฏบัิตหิน�้ท่ี	เพือ่ให้ไดม้�หรอืรกัษ�ไวซ่ึ้งทรัพย์สนิ	ผลประโยชนอ่ื์นใดท่ีไม่เหม�ะสมท�งธรุกจิ	เวน้แตเ่ป็นกรณี
ที่กฏหม�ย	ระเบียบ	ประก�ศ	ข้อบังคับขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่น	หรือจ�รีตท�งก�รค้�	ให้กระทำ�ได้

	 บรษัิทฯมีนโยบ�ยตอ่ต�้นก�รคอรร์ปัช่ัน	คอื	ห้�มกรรมก�ร	ผูบ้รหิ�ร	และพนกัง�นของบรษัิท	เรยีกรอ้ง	ดำ�เนนิก�รหรือ
ยอมรับก�รคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ	ทั้งท�งตรงหรือท�งอ้อม	เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง	ครอบครัว	เพื่อน	คนรู้จัก	ไม่ว่�จะอยู่
ในฐ�นะเป็นผู้รับ	ผู้ให้	หรือผู้เสนอให้สินบน	ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน	และให้มีก�รสอบท�นก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ย
ตอ่ต้�นคอรร์ปัช่ันนีอ้ย�่งสม่ำ�เสมอ	ตลอดจนทบทวนแนวท�งก�รปฏบัิตแิละข้อกำ�หนดในก�รดำ�เนนิก�รเพือ่ให้สอดคลอ้งกบั
ก�รเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และข้อกำ�หนดของกฎหม�ย

	 เพ่ือให้ม่ันใจว่�นโยบ�ยและม�ตรก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่นจะได้รับก�รนำ�ไปปฎิบัติอย่�งท่ัวถึง	 คณะกรรมก�ร 
บริษัทฯได้มอบหม�ยให้คณะกรรมก�รตรวจสอบ	 เป็นผู้กำ�กับดูแลก�รปฏิบัติต�มม�ตรก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปช่ัน	 
โดยคณะกรรมก�รตรวจสอบจะทำ�ก�รสอบท�นม�ตรก�รและก�รควบคุมภ�ยในท่ีเกี่ยวข้อง	 รวมถึงร�ยง�นเกี่ยวกับคว�ม
เพียงพอและประสทิธผิลของม�ตรก�รนี	้พรอ้มท้ังให้คำ�แนะนำ�ตอ่คณะกรรมก�รบรษัิท	โดยผูบ้รหิ�รจะนำ�คำ�แนะนำ�ไปปฏบัิติ

	 เพ่ือให้ก�รนำ�นโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปช่ันไปปฎิบัติอย่�งจริงจัง	 บริษัทฯมีก�รสื่อส�รและประช�สัมพันธ์ผ่�น 
ช่องท�งต�่งๆ	ดว้ยก�รตดิประก�ศในสถ�นท่ีเดน่ชัด	เพือ่ให้ทุกคนในบรษัิทส�ม�รถอ่�นได	้และเผยแพรบ่นเว็บไซดข์องบริษัทฯ	

 นโยบายและวิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)

	 บรษัิทฯให้คว�มสำ�คญัเกีย่วกบัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รท่ีดมี�โดยตลอด	และเปิดโอก�สให้พนกัง�นและผูมี้สว่นไดเ้สยีต�่งๆ
ส�ม�รถให้ข้อมูลเกี่ยวกับคว�มผิดปกติในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท	 เช่น	 พบเห็นก�รกระทำ�ท่ีทุจริต	 ติดสินบน/รับสินบน	
พบเห็นก�รกระทำ�ผดิข้ันตอนต�มระเบียบปฎบัิตขิองบรษัิท	หรอืก�รกระทำ�ท่ีผดิกฎหม�ย	ผดิศลีธรรม	จรรย�บรรณท�งธรุกจิ	 
ทำ�ให้บริษัทเสียผลประโยชน์	 หรือมีผลกระทบต่อช่ือเสียงของบริษัท	 โดยก�รร้องเรียนผ่�นช่องท�งต่�งๆท่ีบริษัทกำ�หนด	 
เพื่อให้มีก�รตรวจสอบต�มกระบวนก�รที่ระบุไว้ใน”นโยบ�ยและวิธีปฎิบัติก�รแจ้งเบ�ะแส	(Whistle	Blowing)”	
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 ช่องทางการร้องเรียน
	 	 1.	 ตู้รับข้อร้องเรียนที่ติดตั้งอยู่ภ�ยในโรงง�น
	 	 2.			แจ้งท�งไปรษณีย์	จ่�หน้�ซองถึง	หรือยื่นส่งโดยตรงได้ที่
		 	 	 2.1	 ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ	หรือ
		 	 	 2.2	 กรรมก�รผู้จัดก�ร	หรือ
		 	 	 2.3	 ผู้จัดก�รโรงง�น
	 	 	 	 	 ที่	บริษัท	ไทยไวร์โพรดัคท์	จำ�กัด(มห�ชน)
	 	 	 	 	 อ�ค�รศูนย์ก�รค้�เซียร์รังสิตชั้น	7
	 	 	 	 	 เลขที่	99/2	ถ.พหลโยธิน	ต.คูคต		อ.ลำ�ลูกก�
	 	 	 	 	 จ.ปทุมธ�นี	12130

 มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ
	 เพ่ือเป็นก�รคุม้ครองสทิธขิองผูร้อ้งเรยีนและผูใ้ห้ข้อมูลท่ีกระทำ�โดยเจตน�สจุรติ	บรษัิทฯจะปกปิดช่ือ	ท่ีอยู่	หรอืข้อมูลใดๆ	 
ท่ีส�ม�รถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลและเก็บรักษ�ข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นคว�มลับ	 โดยจะจำ�กัด
เฉพ�ะผู้ที่มีหน้�ที่รับผิดชอบในก�รดำ�เนินก�รตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่�นั้นที่ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลดังกล่�วได้

	 ห�กผูแ้จง้เบ�ะแส	หรอืผูร้อ้งเรยีนเห็นว�่ตนอ�จเดอืดรอ้นเสยีห�ย	ส�ม�รถรอ้งขอให้บรษัิทกำ�หนดม�ตรก�รคุม้ครองได	้ 
หรือบริษัทอ�จกำ�หนดม�ตรก�รคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้	 ห�กเห็นว่�เป็นเร่ืองท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดคว�ม 
เสียห�ยหรือไม่ปลอดภัย

	 ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ	มีหน้�ที่ในก�รใช้ดุลยพินิจสั่งก�รต�มที่เห็นสมควร	เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบ�ะแส	หรือ 
ผู้ร้องเรียน	พย�น	และบุคคลที่ให้ข้อมูลในก�รสืบสวนห�ข้อเท็จจริง	 ไม่ให้ได้รับคว�มเดือดร้อน	อันตร�ยใด	หรือคว�มไม่
ชอบธรรม	อันเกิดม�จ�กก�รแจ้งเบ�ะแส	ร้องเรียน	ก�รเป็นพย�น	หรือก�รให้ข้อมูล

	 ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ	ส�ม�รถมอบหม�ยง�นให้กบัผูบ้รหิ�รคนใดคนหนึง่	ทำ�หน�้ท่ีแทนในก�รใชด้ลุยพนิจิ
สัง่ก�รคุ้มครองคว�มปลอดภยัของผูแ้จง้เบ�ะแส	หรอืผูร้อ้งเรยีน	พย�น	และบุคคลท่ีให้ข้อมูล	โดยผูบ้รหิ�รท่ีไดร้บัมอบหม�ย
ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้รับแจ้งเบ�ะแส	หรือร้องเรียน	ทั้งโดยท�งตรง	หรือท�งอ้อม	(เช่น	ผู้ถูกกล่�วห�	เป็นผู้ใต้
บังคับบัญช�ของตนโดยตรง)

	 ในกรณีที่มีก�รร้องเรียนกรรมก�รบริษัทฯ	คณะกรรมก�รตรวจสอบจะทำ�หน้�ที่ในก�รคุ้มครองผู้แจ้งเบ�ะแสหรือผู้ร้อง
เรยีน	พย�น	และบุคคลท่ีให้ข้อมลูในก�รสบืสวนห�ข้อเท็จจรงิ	ไม่ให้ไดร้บัคว�มเดอืดรอ้น	อันตร�ยใด	หรอืคว�มไมช่อบธรรม	
อันเกิดจ�กก�รแจ้งเบ�ะแส	 ร้องเรียน	 ก�รเป็นพย�นหรือก�รให้ข้อมูล	 โดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนม�ยังประธ�น
คณะกรรมก�รตรวจสอบโดยตรง

	 ท้ังนี	้ผูไ้ดร้บัข้อมูลจ�กก�รปฏบัิตหิน�้ท่ีท่ีเกีย่วข้องกบัเร่ืองท่ีร้องเรียน	มีหน�้ท่ีเกบ็รกัษ�ข้อมูล	ข้อรอ้งเรยีนและเอกส�ร
หลักฐ�นของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นคว�มลับ	ห้�มเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้�ที่เกี่ยวข้อง	เว้นแต่เป็นก�ร
เปิดเผยต�มหน้�ที่ที่กฏหม�ยกำ�หนด

	 ผู้ได้รับคว�มเดือดร้อนเสียห�ยจะได้รับก�รบรรเท�คว�มเสียห�ยด้วยวิธีก�รหรือกระบวนก�รท่ีมีคว�มเหม�ะสมและ 
เป็นธรรม



33บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

 ขั้นตอนการดำาเนินการสืบสวนและบทลงโทษ
	 1.	 เมื่อได้รับก�รแจ้งเบ�ะแส	ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ	จะเป็นผู้กลั่นกรอง	สืบสวนข้อเท็จจริง
	 2.		 ระหว่�งก�รสืบสวนข้อเท็จจริง	ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ	หรืออ�จมอบหม�ยให้ตัวแทน	แจ้งผลคว�มคืบ
หน้�เป็นระยะให้ผู้แจ้งเบ�ะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทร�บ	 โดยกำ�หนดระยะเวล�ในก�รสอบสวนข้อเท็จจริงจนถึงพิจ�รณ�เสร็จ
สิ้นภ�ยใน	30	วัน	และส�ม�รถขย�ยเวล�ก�รสืบสวนข้อเท็จจริงและพิจ�รณ�จนเสร็จสิ้นได้อีกไม่เกิน	30	วัน
	 3.	 ห�กก�รสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่�	ข้อมูลหรือหลักฐ�นท่ีมี	มีเหตุอันควรเช่ือได้ว่�ผู้ท่ีถูกกล่�วห�ได้กระทำ�ก�รทุจริต 
คอร์รัปช่ันจริง	 บริษัทฯจะให้สิทธิผู้ถูกกล่�วห�ได้รับทร�บข้อกล่�วห�และให้สิทธิผู้ถูกกล่�วห�พิสูจน์ตนเอง	 โดยก�รห�ข้อมูล
หรือหลักฐ�นเพ่ิมเติมท่ีแสดงให้เห็นว่�ตนเองไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับก�รกระทำ�อันทุจริตและคอร์รัปช่ัน	ต�มท่ีได้ถูกกล่�วห�
	 4.	 ห�กผู้ถูกกล่�วห�	ได้กระทำ�ก�รทุจริตและคอร์รัปชั่นจริง	ก�รทุจริตและคอร์รัปชั่นนั้น	ถือว่�เป็นก�รกระทำ�ผิดต่อ
นโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัทฯ	 ผู้ถูกกล่�วห�จะต้องได้รับก�รพิจ�รณ�โทษท�งวินัยต�มระเบียบท่ีบริษัทฯ
ได้กำ�หนดไว้	 และห�กก�รกระทำ�ทุจริตคอร์รัปชั่นนั้นผิดกฏหม�ย	 ผู้กระทำ�ผิดอ�จจะต้องได้รับโทษท�งกฏหม�ย	 ท้ังนี้	 
โทษท�งวินัยต�มระเบียบของบริษัทฯ	คำ�ตัดสินของประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ	ถือเป็นอันสิ้นสุด
	 5.	 ก�รร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องท�ง	ก�รแจ้งเร่ืองร้องเรียน	แจ้งเบ�ะแส	ให้ถ้อยคำ�	หรือให้ข้อมูลใดๆ	ถ้�พิสูจน์ได้
ว่�กระทำ�โดยไม่สุจริต	หรือทำ�ผิดช่องท�ง	ถ้�เป็นพนักง�นหรือเจ้�หน้�ท่ีของบริษัทฯ	บุคคลน้ันจะได้รับโทษท�งวินัยต�มม�ตรก�ร
ลงโทษด้วย	แต่ห�กเป็นบุคคลภ�ยนอกและบริษัทฯได้รับคว�มเสียห�ย	บริษัทฯจะพิจ�รณ�ดำ�เนินคดีกับบุคคลน้ันๆ	ด้วย

	 ในกรณีท่ีมีก�รร้องเรียน	 กรรมก�รบริษัทฯ	 คณะกรรมก�รตรวจสอบมีหน้�ท่ีในก�รรับเรื่อง	 ห�ข้อมูลและตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง	ต�มที่ได้รับแจ้ง	เพื่อร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯให้ร่วมกันพิจ�รณ�และกำ�หนดโทษต�มที่เห็นสมควร
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

	 บริษัทฯตระหนักดีว่�บริษัทฯไม่ส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจให้ย่ังยืนได้ห�กปร�ศจ�กคว�มรับผิดชอบต่อสังคม	 บริษัทฯจึง
ประกอบธุรกิจด้วยคว�มสำ�นึกถึงคว�มรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

	 บริษัทฯมีวิสัยทัศน์และพันธกิจด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมคือก�รเป็นผู้นำ�ในก�รผลิตสินค้�ที่มีคุณภ�พ	และดำ�เนิน
ธุรกิจภ�ยใต้หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี	บนพื้นฐ�นของคว�มโปร่งใสและเป็นธรรม	ควบคู่ไปกับก�รมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคม	เพื่อให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับสังคม	และชุมชนที่มีคุณภ�พ

	 ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมต�มแนวท�งของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทฯ	มีดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

	 บรษัิทฯ	ตระหนกัดวี�่พืน้ฐ�นของก�รประกอบกจิก�รให้ย่ังยืนไดต้อ้งดำ�เนนิธรุกจิดว้ยคว�มเป็นธรรม	บรษัิทฯจงึดำ�เนนิ
ธุรกิจร่วมกันกับคู่ค้�	เจ้�หนี้	ลูกค้�	และคู่แข่งท�งก�รค้�บนพื้นฐ�นของคว�มเป็นธรรม	ให้คว�มร่วมมือในก�รพัฒน�โอก�ส
ท�งธุรกิจ	 ไม่ละเมิดคว�มลับหรือล่วงรู้คว�มลับท�งก�รค้�ของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล	 ตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ด้วย
ก�รผลิตสินค้�ที่มีคุณภ�พ	 ในร�ค�ที่ยุติธรรม	 ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม	 เสริมสร้�งคว�มสุขในก�รทำ�ง�น	 และสนับสนุน
ก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถในวิช�ชีพแก่พนักง�น	สร้�งผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น	รวมถึงส่งเสริมให้มีก�รบริห�ร
จัดก�รผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต�มม�ตรฐ�นส�กล	และให้ก�รสนับสนุนก�รพัฒน�ชุมชนและสังคมอย่�งต่อเนื่อง

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 เพื่อให้ก�รดำ�เนินธุรกิจเป็นไปอย่�งย่ังยืนและบรรลุเป้�หม�ยในก�รเป็นผู้นำ�ท�งด้�นคุณภ�พ	 บริษัทฯจึงมีนโยบ�ย 
ตอ่ต�้นก�รทุจรติ	เนือ่งจ�กเห็นว�่ก�รทุจรติเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีบ่ันทอนคว�มพย�ย�มในก�รพฒัน�คณุภ�พ	เป็นภยัตอ่ก�รดำ�เนนิ 
กิจก�รให้ยั่งยืนและเป็นภัยต่อสังคมของประเทศ	ทำ�ให้ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของบริษัทลดลง

	 บริษัทฯมีนโยบ�ยต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่น	คือ	ห้�มกรรมก�ร	ผู้บริห�ร	และพนักง�นของบริษัท	 เรียกร้อง	ดำ�เนินก�ร
หรือยอมรับก�รคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ	ทั้งท�งตรงหรือท�งอ้อม	เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง	ครอบครัว	เพื่อน	คนรู้จัก	ไม่ว่�
จะอยู่ในฐ�นะเป็นผู้รับ	ผู้ให้	หรือผู้เสนอให้สินบน	ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน	

	 เพือ่ให้ม่ันใจว�่นโยบ�ยและม�ตรก�รตอ่ต�้นก�รทุจริตคอรรั์ปชัน่จะไดรั้บก�รนำ�ไปปฏบัิตอิย่�งท่ัวถงึ	บรษัิทฯไดก้ำ�หนด
แนวปฏบัิตแิละม�ตรก�รปฏบัิตขิองนโยบ�ยตอ่ต�้นก�รทุจริตคอร์รปัชัน่ในแตล่ะกรณไีวอ้ย่�งชัดเจน	พร้อมท้ังจดัให้มีก�รฝกึ
อบรมแกพ่นกัง�นเพือ่ให้คว�มรูเ้กีย่วกบันโยบ�ยและแนวปฏบัิติในก�รตอ่ต�้นก�รทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบริษัทฯ	รวมถงึเผยแพร่
นโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริตคอรัปชั่นผ่�นช่องท�งต่�งๆด้วยก�รติดประก�ศในสถ�นท่ีเด่นชัด	 เพ่ือให้ทุกคนในบริษัทส�ม�รถ
อ่�นได้	และเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ	

	 นอกจ�กนี้บริษัทฯเปิดโอก�สให้พนักง�นและผู้มีส่วนได้เสียต่�งๆส�ม�รถให้ข้อมูลเกี่ยวกับคว�มผิดปกติในก�รดำ�เนิน
ธรุกจิของบรษัิท	เช่น	พบเห็นก�รกระทำ�ท่ีทุจรติ	ติดสนิบน/รบัสนิบน	พบเห็นก�รกระทำ�ผดิข้ันตอนต�มระเบียบปฏบัิตขิองบรษัิท	
หรือก�รกระทำ�ที่ผิดกฎหม�ย	ผิดศีลธรรม	จรรย�บรรณท�งธุรกิจ	ทำ�ให้บริษัทเสียผลประโยชน์	หรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียง 
ของบริษัท	 โดยก�รร้องเรียนผ่�นช่องท�งต่�งๆท่ีบริษัทกำ�หนด	 เพื่อให้มีก�รตรวจสอบต�มกระบวนก�รท่ีระบุไว้ในนโยบ�ย
และวิธีปฏิบัติก�รแจ้งเบ�ะแส(Whistle	Blowing)”	

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

	 บรษัิทฯประกอบธรุกจิหลกัคอืเป็นผูผ้ลติและจำ�หน�่ยลวดเหลก็แรงดงึสงู(P.C.	Wire	และ	P.C.	Strand)	ท่ีใช้สำ�หรบัง�น
คอนกรีตอัดแรง	 โดยลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นวัสดุที่ทำ�หน้�ที่รองรับน้ำ�หนักในง�นก่อสร้�ง	 ทั้งนี้คว�มสัมพันธ์ของลวดเหล็ก
แรงดึงสูงกับง�นก่อสร้�งต่�งๆแสดงได้ดังห่วงโซ่อุตส�หกรรม	ดังนี้
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	 จ�กห่วงโซ่อุตส�หกรรมดงักล�่ว	ผลติภณัฑข์องบรษัิทฯทำ�หน�้ท่ีรบัน้ำ�หนกัจำ�นวนม�กจงึตอ้งก�รคว�มแข็งแรง	ทนท�น	
เพื่อคว�มปลอดภัยและป้องกันคว�มเสี่ยงที่อ�จเกิดขึ้นกับผู้บริโภคในลำ�ดับถัดไป

	 บริษัทฯจึงมีนโยบ�ยมุ่งเน้นผลิตสินค้�ท่ีมีคุณภ�พ	 ได้ม�ตรฐ�น	 เพื่อท่ีเม่ือนำ�สินค้�ของบริษัทฯไปใช้ง�นจะเกิด
ประสิทธิภ�พสูงต�มคว�มต้องก�รของลูกค้�	 บริษัทฯจึงให้คว�มสำ�คัญกับก�รศึกษ�ค้นคว้�	 และวิจัย	 เพื่อห�แนวท�ง 
ในก�รพฒัน�คณุภ�พสนิค้�อย่�งตอ่เนือ่ง	ในก�รนี	้บรษัิทฯมีบุคล�กรท่ีมปีระสบก�รณ์ในก�รผลติสนิค�้และมีคว�มรูแ้ละคว�ม
เข้�ใจในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เป็นอย่�งดี		

	 ในก�รควบคุมคณุภ�พสนิค�้	บรษัิทฯให้คว�มสำ�คญัตัง้แตข้ั่นตอนก�รคดัเลอืกวตัถดุบิ	กระบวนก�รผลติ	และก�รนำ�สนิค�้ 
ไปใช้ง�น	โดยในก�รคัดเลือกวัตถุดิบซึ่งได้แก่	เหล็กลวดค�ร์บอนสูง	(High	Carbon	Wire	Rod)	บริษัทฯจะเลือกซื้อวัตถุดิบ
จ�กแหลง่ผลติท่ีส�ม�รถผลติสนิค�้ไดต้รงต�มขอ้กำ�หนดด�้นคณุสมบัตขิองวตัถดุบิท่ีบรษัิทฯไดก้ำ�หนดไว	้ท้ังนี	้เพือ่ให้มัน่ใจ
ได้ว่�วัตถดิุบท่ีนำ�ม�ใช้จะไม่กอ่ให้เกดิคว�มเสีย่งด�้นคว�มปลอดภยัของผูป้ฏบัิตงิ�นในกระบวนก�รผลติของบรษัิทฯเอง	และ
ไม่ก่อให้เกิดคว�มเสี่ยงด้�นคว�มปลอดภัยของลูกค้�ที่นำ�สินค้�ไปผลิตเป็นสินค้�ต่อเนื่อง	รวมถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้�ย	

	 ก�รควบคุมคุณภ�พในกระบวนก�รผลิต	 บริษัทฯมีระบบก�รผลิตท่ีมีประสิทธิภ�พ	 และมีบุคล�กรท่ีมีคว�มชำ�น�ญ	 
มีห้องปฏิบัติก�รทดสอบคุณภ�พที่ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น	ISO	17025	

	 ก�รดำ�เนินก�รดังกล่�ว	 ส่งผลให้ปัจจุบัน	 บริษัทฯได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์และม�ตรฐ�นก�รดำ�เนินง�น
ต่�งๆ	ดังนี้
   หนังสือรับรองม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์	(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)	

	 ในส่วนของก�รนำ�สินค้�ไปใช้ง�น	 บริษัทฯได้จัดตั้งหน่วยง�นท่ีทำ�หน้�ท่ีให้คำ�แนะนำ�และให้คว�มรู้แก่ลูกค้�ในก�รนำ�
สินค้�ไปใช้ง�นอย่�งถูกต้องต�มม�ตรฐ�น	มีคว�มปลอดภัยทั้งในขั้นตอนก�รนำ�สินค้�ของบริษัทฯไปใช้ในกระบวนก�รผลิต
ของลูกค้�	 รวมถึงผู้บริโภคในขั้นถัดไป	 ทั้งนี้	 เพื่อให้บรรลุเป้�หม�ยของก�รดูแลคว�มปลอดภัยอย่�งครบวงจร	 และห�กมี
คว�มเสยีห�ยใดๆท่ีมีส�เหตมุ�จ�กก�รนำ�สนิค�้ของบริษัทฯไปใช้ง�น	บริษัทฯจะทำ�ก�รชดเชยคว�มเสยีห�ยให้ทันทีโดยไม่ตอ้ง 
รอให้มีก�รร้องขอ

เริ่ม
เหล็กลวดค�ร์บอนสูง

(HIGH	CARBON	WIRE	ROD)

บ้�น	คอนโดมิเนียม	ตึกสูง	 

อ�ค�รจอดรถ	สะพ�น	 

ท�งด่วน	ท�งยกระดับ

ลวดเหล็กแรงดึงสูง

(PC	WIRE,	PC	STRAND)

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

(เส�เข็ม	เส�ไฟฟ้�	แผ่นพื้น	 

แผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูป	ค�นสะพ�น	 

ท�งด่วน	ท�งยกระดับ)
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การเคารพสิทธิมนุษยชน

	 จ�กก�รที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯซึ่งได้แก่ลวดเหล็กแรงดึงสูง	เป็นวัสดุที่ทำ�หน้�ที่รองรับน้ำ�หนักในง�นคอนกรีตอัดแรง	 
โดยห่วงโซ่อุตส�กรรมข้ันสดุท้�ยของลวดเหลก็แรงดงึสงูไดแ้ก	่บ้�น	คอนโดมิเนยีม	ตกึสงู	อ�ค�รจอดรถ	อ�ค�รโรงง�น	สำ�นกัง�น	
สะพ�น	ท�งด่วน	ท�งยกระดับ	รวมถึงโครงก�รส�ธ�รณูปโภคขน�ดใหญ่อื่นๆ	ซึ่งต้องก�รคว�มแข็งแรงและคว�มปลอดภัย 
เป็นสำ�คัญ	บริษัทฯจึงมีนโยบ�ยชัดเจนที่มุ่งเน้นก�รผลิตสินค้�ที่มีคุณภ�พ	มีคว�มปลอดภัยในก�รนำ�ไปใช้ง�น	เพื่อป้องกัน
อันตร�ยที่อ�จเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของประช�ชนและส�ธ�รณชนในวงกว้�ง

การจัดการสิ่งแวดล้อม

	 บริษัทฯ	 มีคว�มมุ่งม่ันท่ีจะดำ�เนินธุรกิจควบคู่ไปกับก�รดูแลสิ่งแวดล้อม	 จึงได้กำ�หนดนโยบ�ยในก�รจัดก�ร 
ด้�นสิ่งแวดล้อม	ให้ผู้บริห�รและพนักง�นนำ�ไปเป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติ	ดังนี้
	 1.	 ปฏบัิตติ�มกฎหม�ยและขอ้กำ�หนดท�งด�้นสิง่แวดลอ้ม	อ�ชีวอน�มัย	และคว�มปลอดภยัท่ีเกีย่วขอ้งภ�ยในประเทศ
โดยจะนำ�เกณฑ์ต่�งๆ	ม�จัดทำ�เป็นม�ตรฐ�นขั้นต่ำ�ในก�รดำ�เนินง�นของบริษัท	
	 2.	 อนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ	 รวมถึงพลังง�นต่�งๆ	 โดยมีก�รนำ�ม�ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่�	 และลดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด	
	 3.	 สร้�งจิตสำ�นึกต่อคุณภ�พของสิ่งแวดล้อม	 และง�นด้�นอ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย	 โดยนโยบ�ยฯ	 จะได้รับ 
ก�รปฏิบัติและเผยแพร่แก่	พนักง�น	สังคมและชุมชน	
	 4.	 ป้องกันมลพิษในด้�นน้ำ�เสีย	อ�ก�ศเสีย	มีก�รจัดก�รของเสียรวมถึงก�รจัดก�รส�รเคมี	เพ่ือให้เกิดมลภ�วะน้อยท่ีสุด
	 5.	 ป้องกันอันตร�ยอันอ�จเกิดจ�กก�รปฏิบัติง�นกับเคร่ืองจักร	ไฟฟ้�	ส�รเคมี	รวมถึงสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นและ
อันตร�ยท่ีมีคว�มเส่ียงระดับป�นกล�งข้ึนไป	ท้ังน้ีเพ่ือป้องกันก�รเกิดอุบัติเหตุและก�รเจ็บป่วยอันเน่ืองม�จ�กก�รปฏิบัติง�น
	 6.	 ส่งเสริมก�รให้คว�มรู้และฝึกอบรมพนักง�นในเรื่องสิ่งแวดล้อม
	 7.	 กำ�หนดเป็นวัตถุประสงค์และเป้�หม�ย	เพื่อให้นโยบ�ยมีก�รนำ�ไปปฏิบัติและทบทวนเป็นระยะให้เกิดก�รปรับปรุง
อย่�งต่อเนื่อง	

	 บรษัิทฯ	ตระหนกัดว่ี�กระบวนก�รผลติสนิค�้ของบรษัิทฯมีสว่นสร้�งผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม	ท้ังท�งน้ำ�และท�งอ�ก�ศ	
เนือ่งจ�กกระบวนก�รผลติเริม่ตน้จ�กก�รนำ�เหลก็ลวด	(Wire	Rod)	ม�ล�้งทำ�คว�มสะอ�ด	กอ่นเข้�สูก่ระบวนก�รดงึลดขน�ด	
ซึ่งต้องใช้ส�ร	Hydrochloric	Acid	เพื่อขจัดฝุ่นละอองและสนิม	ส่งผลให้น้ำ�ที่ผ่�นกระบวนก�รดังกล่�ว	มีคว�มเป็นกรดและ 
มีโลหะหนักปนเปื้อน	รวมถึงมีไอกรดลอยสู่ชั้นบรรย�ก�ศ		ดังนั้น	เพื่อลดผลกระทบดังกล่�ว	บริษัทฯจึงดำ�เนินก�รดังนี้

 การจัดการมลพิษทางน้ำา
	 -	 ติดตั้งระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย(Water	Treatment	System)	
	 -	 มีแผนง�นบำ�รุงรักษ�เชิงป้องกัน	(Preventive	Maintenance)	 เพื่อให้ม่ันใจว่�ระบบบำ�บัดน้ำ�เสียส�ม�รถทำ�ง�น 
	 	 ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
	 -	 มีระบบก�รตรวจสอบคุณภ�พน้ำ�ทิ้งอย่�งต่อเนื่อง	เพื่อให้มั่นใจว่�	คุณภ�พน้ำ�ทิ้งอยู่ในเกณฑ์ม�ตรฐ�น

 u   ผลการดำาเนินงาน : 	คุณภ�พน้ำ�ทิ้งเป็นไปต�มม�ตรฐ�นตั้งแต่ปี	2011	ถึงปัจจุบัน	โดยเฉพ�ะค่�		BOD	และ	COD	
ควบคุมได้ไม่เกิน	80%	ของม�ตรฐ�น

การจัดการมลพิษทางอากาศ
	 -	 ติดตั้งระบบ	Air	Pollution	Control	System	
	 -	 มีแผนง�นบำ�รุงรักษ�ระบบกำ�จัดมลพิษท�งอ�ก�ศให้อยู่ในสภ�พพร้อมใช้ง�น
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	 -	 มีแผนก�รปรับลดมลพิษท�งอ�ก�ศ
	 -	 มีก�รตรวจวัดค่�ออกไซด์ของไนโตรเจน	 ก๊�ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	 และไฮโดรคลอไรด์	 ท่ีปล่องระบ�ยของ	Boiler	
และ	Wet	Scrubber	โดยหน่วยง�นภ�ยนอกเป็นประจำ�	2	ครั้ง/ปี

  u   ผลการดำาเนินงาน : ผลก�รตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์ม�ตรฐ�นม�โดยตลอด

การจัดการด้านขยะ/กากของเสียอุตสาหกรรม
	 -	 มีม�ตรก�ร/แผนง�น	ในก�รปรับลดก�กของเสีย
	 -	 มีสถ�นที่จัดเก็บก�กของเสียชัดเจน	 แยกประเภทก�รจัดเก็บ	 มีภ�ชนะรองรับที่เหม�ะสม	 ไม่มีก�รรั่วไหลของก�ก
ออกนอกพื้นที่	มีก�รติดฉล�กเพื่อรวบรวมส่งผู้รับกำ�จัด
	 -	 จ้�งหน่วยง�นที่ได้รับอนุญ�ตในก�รประกอบกิจก�รกำ�จัดของเสียทำ�ก�รกำ�จัดของเสียที่เกิดจ�กกระบวนก�รผลิต	
	 -	 มีใบกำ�กับก�รขนส่งและปฏิบัติต�มระบบก�รขนส่งของเสียอันตร�ย	 โดยจัดส่งร�ยง�นให้แก่ก�รนิคมอุตส�หกรรม
และกรมโรงง�นอุตส�หกรรม
	 -	 มีก�รตรวจประเมินสถ�นที่รับกำ�จัดของเสียตั้งแต่ก่อนใช้บริก�รและสุ่มตรวจประเมินซ้ำ�ทุกปี
	 -	 มอบหม�ยให้หน่วยง�นของรัฐที่มีหน้�ที่ควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทำ�ก�รตรวจสอบอย่�งสม่ำ�เสมอ	
	 -	 มีแผนง�นในก�รปรับลดก�กของเสีย

  u   ผลการดำาเนนิงาน :	ในปี	2560	ท่ีผ�่นม�	บรษัิทฯไม่มีขอ้พพิ�ทท�งกฎหม�ยในเรือ่งก�รจดัก�รด�้นขยะหรอืก�กของเสยี 
แต่อย่�งใด	และก�รปรับลดก�กของเสียส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ต�มแผนที่กำ�หนดไว้

	 ในสว่นของก�รปฏบัิตติ�มนโยบ�ยอนรุกัษ์ทรพัย�กรธรรมช�ต	ิบรษัิทฯสง่เสรมิให้มกี�รใชท้รัพย�กรอย่�งมปีระสทิธภิ�พ
โดยได้ดำ�เนินก�รดังนี้

ทรัพยากรน้ำา
	 -	 นำ�ข้อมูลม�วิเคร�ะห์และจัดทำ�แผนก�รปรับลดก�รใช้น้ำ�
	 -	 ใช้น้ำ�	Recycle	จ�กระบบบำ�บัดน้ำ�เสียรดน้ำ�ต้นไม้แทนก�รใช้น้ำ�ดิบ

พลังงาน
	 -	 ติดต้ังระบบประหยัดพลงัง�นเพือ่ลดปรมิ�ณก�รใช้พลงัง�นไฟฟ้�ในกระบวนก�รผลติซ่ึงเป็นส�เหตหุนึง่ของก�รเกดิ
ภ�วะโลกร้อน	
	 -	 ลงทุนในโครงก�รผลิตกระแสไฟฟ้�จ�กพลังง�นธรรมช�ติ	 เช่น	ติดตั้งกังหันลมในก�รผลิตกระแสไฟฟ้�	และติดตั้ง
แผงโซล่�เซลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้�ใช้ในโรงง�น	
	 นอกจ�กนี	้บรษัิทฯจดัให้มพีืน้ท่ีสเีขียวบรเิวณรอบโรงง�นและปรบัปรงุภมูทัิศนเ์พือ่บรรเท�ผลกระทบจ�กมลภ�วะท่ีเกดิ
จ�กกระบวนก�รผลิตของบริษัทฯที่อ�จมีผลต่อพนักง�นและชุมชนใกล้เคียง

	 ท้ังนี	้เพือ่ให้ก�รดแูลสภ�พแวดลอ้มและคว�มปลอดภยัในก�รทำ�ง�นเป็นไปอย่�งมีระบบและมีก�รตดิต�มอย่�งตอ่เนือ่ง	
บรษัิทฯไดน้ำ�ระบบม�ตรฐ�นคณุภ�พด�้นสิง่แวดลอ้ม	ISO	14001	ม�ตรฐ�นระบบด�้นคว�มปลอดภยัอ�ชีวอน�มัย	OHSAS	
18001	และม�ตรฐ�นระบบก�รจัดก�รด้�นพลังง�น	ISO	50001	ม�ใช้ในโรงง�น		และจัดให้มีก�รฝึกอบรมพนักง�นในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมอย่�งต่อเนื่องท้ังก�รจัดหลักสูตรก�รอบรมภ�ยในบริษัท	 และส่งพนักง�นเข้�อบรมในหลักสูตรท่ีจัดโดยสถ�บัน
และผู้เชี่ยวช�ญภ�ยนอก
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การดูแลพนักงานและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

	 บุคล�กรถือเป็นทรัพย�กรท่ีสำ�คัญท่ีสุดในก�รขับเคลื่อนง�นให้บรรลุเป้�หม�ย	 บริษัทฯจึงให้คว�มใส่ใจในก�รดูแล
พนกัง�น	มกี�รปฏบัิตดิ�้นแรงง�นและสทิธมินษุยชนต�มกฎหม�ยและหลกัเกณฑต์�่งๆขององคก์ร	และเป็นไปต�มหลกัส�กล 
ด้�นสิทธิมนุษยชน	 ดูแลพนักง�นให้มีคุณภ�พชีวิตในก�รทำ�ง�นท่ีดี	 ส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของพนักง�น	 และสร้�งคว�ม
ผูกพันกับองค์กร

	 บรษัิทฯ	มีนโยบ�ยกำ�หนดค�่ตอบแทนท่ีเป็นธรรมดว้ยก�รประเมนิผลก�รปฏบัิตงิ�น	สำ�รวจและตดิต�มคว�มเคลือ่นไหว
ของอัตร�ค�่ตอบแทนขององคก์รต�่งๆท่ีใกลเ้คยีงกนัอย�่งสม่ำ�เสมอ	โดยเข้�รว่มสำ�รวจค�่จ�้ง/ค�่ตอบแทน	(Remuneration	
Survey)	 กับสม�คมก�รจัดก�รง�นบุคคลแห่งประเทศไทย	(PMAT)	 เพื่อนำ�ม�เปรียบเทียบและจัดทำ�โครงสร้�งเงินเดือนที่
แข่งขันได้	และจูงใจพนักง�น	

	 บรษัิทฯปฏบัิตติอ่แรงง�นอย่�งเป็นธรรม	เค�รพสทิธข้ัินพืน้ฐ�นในก�รทำ�ง�นต�มหลกัสทิธมินษุยชน	ให้คว�มคุม้ครอง
ท�งสังคม	ไม่มีก�รจ้�งแรงง�นเด็ก	ดูแลสภ�พก�รทำ�ง�นของพนักง�นในโรงง�นให้ปลอดภัยจ�กก�รปฏิบัติง�น	

นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

	 บริษัทฯมีนโยบ�ยสนับสนุนให้พนักง�นปฏิบัติง�นในสภ�พแวดล้อมที่ปลอดภัย	และมีสุขอน�มัยที่ดี	บริษัทฯจึงมุ่งเน้น 
ก�รป้องกันอุบัติเหตุและก�รจัดก�รเพื่อลดผลกระทบจ�กสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น	 ดูแลสถ�นท่ีทำ�ง�นให้ถูกสุขลักษณะ
และมีคว�มปลอดภัยอยู่เสมอ	 เสริมสร้�งให้พนักง�นมีจิตสำ�นึกด้�นคว�มปลอดภัย	 มีก�รให้คว�มรู้ผ่�นก�รฝึกอบรมและ
ฝึกซ้อมก�รปฏิบัติง�นต�มแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือกับเหตุก�รณ์ไม่ค�ดฝัน	รวมถึงส่งเสริมให้พนักง�นมีสุขภ�พอน�มัยที่ดี	

คว�มปลอดภัยของสภ�พพื้นที่ทำ�ง�นและก�รป้องกันอุบัติเหตุจ�กก�รปฏิบัติง�น

 บริษัทฯได้ดำาเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานที่ทำางาน ดังนี้
	 1.		 สภ�วะแวดล้อมในก�รทำ�ง�นด้�นคุณภ�พอ�ก�ศ	แสง	เสียง	และคว�มร้อน
	 	 -		ตรวจวัดคว�มเข้มข้นของแสงสว่�งในสถ�นประกอบก�ร	 ท้ังในส่วนของง�นด้�นเอกส�ร	 และง�นตรวจสอบ 
	 	 	 เครื่องจักร
	 	 -	ตรวจวัดคว�มร้อนในสถ�นประกอบก�ร
	 	 -	ลดผลกระทบท�งเสยีง	โดยใช้วธิกี�รลดเสยีงท่ีแหลง่กำ�เนดิเสยีงดว้ยก�รปรบัปรงุเปลีย่นแปลงอปุกรณ	์และในกรณ ี
	 	 	 ท่ีไม่ส�ม�รถลดเสยีงท่ีแหลง่กำ�เนดิไดอั้นเนือ่งม�จ�กลกัษณะเฉพ�ะของผลติภณัฑ	์บรษัิทฯไดจ้ดัทำ�ห้องควบคมุ 
	 	 	 เสียงไม่ให้ดังจ�กกระบวนก�รผลิต	โดยได้ดำ�เนินโครงก�รม�ตั้งแต่ปี	พ.ศ.2555
	 	 -	จัดห�อุปกรณ์เสริมที่ช่วยให้พนักง�นทำ�ง�นได้โดยปร�ศจ�กภัยจ�กมลภ�วะ	ทั้งท�งเสียงและท�งอ�ก�ศ
	 2.	 ก�รจัดก�รสภ�พพื้นที่ทำ�ง�น
	 	 -	มีป้�ยสัญลักษณ์หรือป้�ยเตือนอันตร�ยในจุดที่จำ�เป็น	และตรวจสอบป้�ยให้อยู่ในสภ�พดี	มองเห็นได้ชัดเจน
	 	 -	ดูแลพื้นที่ปฏิบัติง�นให้เป็นระเบียบ	ไม่มีคร�บสกปรกหรือคร�บน้ำ�มัน	หรือส�รเคมีหกล้น
	 	 -	จัดเก็บอุปกรณ์	 วัตถุดิบ	 ผลิตภัณฑ์	 และส�รเคมี	 ให้เป็นระเบียบ	 มีป้�ยบอกสถ�นะให้ชัดเจน	 โดยพนักง�น 
	 	 	 ส�ม�รถดูข้อมูลคว�มปลอดภัยเพิ่มเติมได้ในพื้นที่ที่มีก�รใช้ง�น
	 	 -	จัดทำ�ท�งเดินขึ้นพร้อมร�วบันไดกรณีปฏิบัติง�นในพื้นที่สูง
	 	 -	จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตร�ยส่วนบุคคล	และดูแลอุปกรณ์ให้อยู่ในสภ�พดี



39บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

	 นอกจ�กนี	้บรษัิทฯสง่เสรมิให้พนกัง�นทุกคนมีจติสำ�นกึด�้นคว�มปลอดภยัดว้ยก�รให้คว�มรู้และก�รฝกึอบรม	สง่เสรมิ 
ให้พนักง�นมีส่วนร่วมในก�รวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์และประเมินคว�มเสี่ยงจ�กก�รเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุก�รณ์ท่ีไม่ค�ดคิด 
จ�กก�รทำ�ง�น	 มีก�รจดบันทึกอุบัติเหตุและสอบสวนห�ส�เหตุ	 เพื่อจัดทำ�แผนป้องกันอุบัติเหตุจ�กก�รปฏิบัติง�น	 จัดทำ�
โครงก�รกจิกรรม	5	ส.	โครงก�รสปัด�ห์คว�มปลอดภยัในก�รทำ�ง�น	โครงก�รฝกึอบรมด�้นคว�มปลอดภยั	จดัให้มีก�รฝกึซ้อม 
แผนฉุกเฉินและแผนอพยพท้ังในส่วนของบริษัทฯ	 และเข้�ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินกับสำ�นักง�นนิคมอุตส�หกรรมม�บต�พุด	
และชุมชนใกล้เคียงอย่�งต่อเนื่อง

อัตราการหยุดงานจากอุบัติเหตุ
	 บรษัิทฯ	ให้คว�มสำ�คัญกบัก�รปฏบัิติง�นท่ีปลอดภยัเป็นอนัดบัแรก	มกี�รรณรงคเ์รือ่งคว�มปลอดภยัในก�รทำ�ง�นอย่�ง
ตอ่เนือ่ง	โดยมีสว่นรว่มจ�กหัวหน�้ง�น	คณะกรรมก�รคว�มปลอดภยัและชีวอน�มัย	(คปอ.)	และพนกัง�นทุกคนท่ีจะรว่มกนั
ขจัดสภ�พก�รทำ�ง�นที่ไม่ปลอดภัย	(Unsafe	Condition)	ให้เป็นศูนย์	(0)	อย่�งไรก็ต�มในปีที่ผ่�นม�ก็ยังพบว่�มีพนักง�นที่
ปฏิบัติง�นด้วยคว�มประม�ท	เลินเล่อ	อันเป็นเหตุให้เกิดก�รกระทำ�ที่ไม่ปลอดภัย	(Unsafe	Act)	ต�มต�ร�งสถิติ	อุบัติก�ร/
อุบัติเหตุในรอบปี	2561	ข้�งล่�งนี้

ประเภท จำานวนสถิติปี 2561 (ครั้ง)

อุบัติก�รณ์	/	NEAR	MISS 17

อุบัติเหตุขั้นหยุดง�น 3

แนวทางการดำาเนินงานที่จะนำามาใช้เพิ่มเติมในการขจัด อุบัติการ/อุบัติแหตุ ในปี 2562
	 -	 กำ�หนดเป้�หม�ยส่วนบุคคลที่จะต้องรักษ�อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดง�นให้เป็นศูนย์	(0)	ซึ่งจะมีผลต่อก�รประเมินผลง�น 
	 	 ปล�ยปี	และ	โบนัส
	 -	 เน้นก�รควบคุมให้หัวหน้�ง�น/จป.หัวหน้�ง�นแต่ละหน่วยง�น	ควบคุมก�รปฏิบัติง�นของพนักง�นในส่วนง�นของตนเอง
	 -	 กำ�หนดบทลงโทษ	กรณีพนักง�นไม่ปฏิบัติต�มกฏระเบียบคว�มปลอดภัยที่กำ�หนดไว้
	 -	 จัดให้มี	Tools	box	talk	2	ครั้ง/สัปด�ห์

การดูแลสุขอนามัย
	 บรษัิทฯให้คว�มสำ�คญักบัก�รดแูลสขุภ�พอน�มัยของพนกัง�นจงึไดมี้แผนง�นและโครงก�รรณรงคส์ง่เสริมด�้นสขุภ�พ
ของพนักง�นและก�รป้องกันเกี่ยวกับโรคร้�ยแรงต่�งๆ	รวมถึงจัดกิจกรรมโรงง�นสีข�วเพื่อรณรงค์ป้องกันย�เสพติด	ดังนี้
	 -	 จัดให้มีก�รฉีดวัคซีนให้แก่พนักง�นเป็นประจำ�ทุกปี	
	 -	 มีก�รตรวจสุขภ�พพนักง�นอย่�งน้อยปีละ	1	ครั้ง	ทั้งก�รตรวจสุขภ�พทั่วไป	และก�รตรวจสุขภ�พต�มลักษณะง�น	
	 -	 มีก�รตรวจคัดกรองย�เสพติด	
	 -	 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬ�ภ�ยในและกีฬ�ส�นสัมพันธ์

  u   ผลการดำาเนินงาน :	ในปี	2561	ผลจ�กก�รวินิจฉัยโดยแพทย์อ�ชีวเวชศ�สตร์ไม่พบก�รเจ็บป่วยจ�กก�รทำ�ง�นแต่อย่�งใด

การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
	 บริษัทฯมีนโยบ�ยก�รจ่�ยค่�ตอบแทนพนักง�นท่ีเป็นธรรม	 พร้อมท้ังจัดสวัสดิก�รต่�งๆต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนด	 และ
นอกเหนือจ�กที่กฎหม�ยกำ�หนด
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	 บรษัิทฯมนีโยบ�ยก�รจ�่ยค�่ตอบแทนและผลประโยชนพ์นกัง�นท่ีสอดคลอ้งกบัผลก�รดำ�เนนิง�นของบรษัิทฯท้ังในระยะสัน้ 
และระยะย�ว	ในระยะสั้นสอดคล้องกับผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯแต่ละปีและใกล้เคียงกับบริษัทฯในอุตส�หกรรมเดียวกัน	
โดยมกี�รสำ�รวจก�รจ�่ยค�่จ�้งรวมท้ังนำ�ดชันรี�ค�ผูบ้ริโภคม�พจิ�รณ�	ในระยะย�วมีก�รวดัผลก�รปฎบัิตงิ�นและศกัยภ�พ
ของพนักง�นอย่�งยุติธรรม	 ไม่เลือกปฎิบัติ	 โดยบริษัทจะจ่�ยผลตอบแทนให้พนักง�นต�มคว�มรู้คว�มส�ม�รถ	 รวมท้ัง 
จัดให้มีก�รเติบโตต�มส�ยอ�ชีพ	และให้สิทธิด้�นต่�งๆเกี่ยวกับก�รจ้�งง�น	เช่น	ก�รอนุญ�ตให้ล�ง�น	ก�รมีช่องท�งสื่อส�ร
ระหว่�งพนักง�นและผู้บริห�ร	เพื่อรับฟังปัญห�และแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นระหว่�งกัน

	 บริษัทฯจัดสวัสดิก�รเพื่อให้พนักง�นมีพื้นฐ�นก�รดำ�รงชีวิตที่ดี	ส่งเสริมสุขภ�พทั้งก�ยและใจ	ดังนี้
	 -	 จัดให้มีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักง�นมีเงินทุนในก�รดำ�รงชีพหลังออกจ�กง�น
	 -	 จัดทำ�ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุให้แก่พนักง�น
	 -	 จัดชุดเครื่องแบบพนักง�นให้	2	ชุดต่อปี
	 -	 จัดรถรับส่งเพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกในก�รเดินท�งม�ปฏิบัติง�น
	 -	 จัดที่พักหรือเงินช่วยเหลือค่�เช่�บ้�นสำ�หรับพนักง�น
	 -	 จัดอ�ห�รร�ค�ประหยัดและควบคุมสุขอน�มัยที่เหม�ะสมให้แก่พนักง�น
	 -	 จัดเงินช่วยเหลือค่�พ�หนะในก�รเดินท�งไปปฏิบัติง�นนอกพื้นที่ทั้งในและต่�งประเทศ
	 -	 จัดเงินช่วยเหลือสำ�หรับพนักง�นที่ปฏิบัติง�นกะ
	 -	 จัดสวัสดิก�รค่�รักษ�พย�บ�ลสำ�หรับพนักง�นและครอบครัว
	 -	 จัดสวัสดิก�รค่�เล่�เรียนบุตรพนักง�น
	 -	 จัดกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่
	 -	 จัดกิจกรรมทำ�บุญโรงง�น
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การพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน
	 ในส่วนของก�รพัฒน�พนักง�น	 บริษัทฯให้คว�มสำ�คัญท�งด้�นก�รพัฒน�ศักยภ�พ	 คว�มรู้	 คว�มส�ม�รถอย่�ง 
ตอ่เนือ่ง	โดยพนกัง�นทุกระดบัตอ้งไดร้บัก�รฝกึอบรมเพือ่เพิม่พนูคว�มรู	้คว�มเข้�ใจ	และทักษะ	อย่�งสม่ำ�เสมอและตอ่เนือ่ง

	 ในปี	2561	บริษัทฯได้จัดรูปแบบก�รพัฒน�บุคล�กรที่หล�กหล�ยแนวท�งและวิธีก�รต่�งๆ	ดังนี้

แนวทาง วิธีการ ผลงานปี 2560

On	the	Job	Training หัวหน้�ง�นสอนให้พนักง�นมีคว�มรู้และทักษะ

ท่ีจำ�เป็นของตำ�แหน่งง�นต่�งๆเพ่ือให้พนักง�น

ส�ม�รถปฏบัิตงิ�นไดอ้ย�่งมปีระสทิธภิ�พ	รวมถงึ

มกี�รทบทวนคว�มรูภ้�ยในองคก์รอย่�งสม่ำ�เสมอ

พนกัง�นเข�้ใหม่และพนกัง�นท่ีโอนย้�ยหนว่ยง�น

ก�รอบรมภ�ยในบริษัท

(In-house	Classroom	

Training)

หลักสูตร

1.	ก�รขับรถอย่�งปลอดภัยสำ�หรับพนักง�นขับรถ 

	 เพื่อบริก�ร

2.	ก�รปฐมพย�บ�ลเบื้องต้น	และก�รช่วยชีวิต 

	 ขั้นพื้นฐ�น

3.	ผู้ควบคุม/ผู้บังคับ/ผู้ให้สัญญ�ณแก่ผู้บังคับ 

	 ปั้นจั่น

4.	ก�รดับเพลิงขั้นต้น

5.	ทบทวนหน้�ที่ทีมตอบโต้ภ�วะฉุกเฉินและ 

	 สังเกตก�รณ์พร้อมร่วมสถ�นก�รณ์จำ�ลอง

6.	ทบทวนผู้ควบคุม/ผู้บังคับ/ผู้ให้สัญญ�ณ 

	 แก่ผู้บังคับปั้นจั่น

7.	พฤติกรรมคว�มปลอดภัยและก�รเกิดอุบัติเหตุ

	 จ�กก�รทำ�ง�น

8.	ก�รขับรถอย่�งปลอดภัยสำ�หรับพนักง�น 

	 ขับรถเพื่อบริก�ร

จำ�นวน	11	หลักสูตร

117	ร�ย	จ�ก	209	ร�ย	คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ	55.98	

คิดเป็นชั่วโมงอบรมคนละ	23.68	 ช่ัวโมง/คน/ปี	 

โดยท้ังนี้ต้องมีช่ัวโมงอบรมต่อเนื่องอย่�งน้อย	 

6	 ชม/คน/ปี	 และมีก�รฝึกอบรมฝีมือแรงง�นใน

สัดส่วนไม่น้อยกว่�ร้อยละ	50	ของจำ�นวนลูกจ้�ง

ท้ังหมด	 ต�มพระร�ชบัญญัติส่งเสริมก�รพัฒน�

ฝีมือแรงง�น	พ.ศ.	2545

ก�รอบรมภ�ยนอกบริษัท ส่งเสริมให้พนักง�นเข้�อบรมในหลักสูตรที่จัดโดย

สถ�บันและผู้เชี่ยวช�ญภ�ยนอก

จำ�นวน	36	หลักสูตร

50	ร�ย

ก�รนำ�เสนอผลง�น

(Goal	Program	

Presentation)

นำ�เสนอผลง�นของแต่ละส�ยง�น 2	ครั้ง/ปี

1.	วันที่	20-22	กรกฎ�คม	2561

	 จำ�นวนพนักง�นที่เข้�ร่วม	50	ร�ย

2.	วันที่	30	พฤศจิก�ยน	2561

	 จำ�นวนพนักง�นที่เข้�ร่วม	70	ร�ย

	 นอกเหนือจ�กก�รอบรม	 และพัฒน�ต�มคว�มต้องก�รจำ�เป็น	(Training	Needs)ที่กำ�หนดไว้แล้ว	 บริษัทยังตระหนัก 
ในเรื่องก�รสร้�งวัฒนธรรมองค์กรท่ีย่ังยืน	 ท่ีจะขับเคลื่อน	 และนำ�พ�บริษัทก้�วหน้�ต่อไปอย่�งไม่หยุดย้ังด้วยคว�มเช่ือบน
พ้ืนฐ�นค�่นิยม	(Core	Value)	แบบเดยีวกนัท่ีผสมผส�นกลมกลนืระหว�่งบุคคล�กรรุน่เก�่ท่ีมีคณุค�่หล�กหล�ยประสบก�รณ	์
และบุคคล�กรรุ่นใหม่ท่ีมีหัวก้�วหน้�	 โดยจัดให้มีกิจกรรมทีมสัมพันธ์ในหัวข้อเร่ือง	 “ก�รดำ�เนินชีวิตด้วยคุณค่�ท่ีเร�ยึดถือ	
(Live	with	Values)”	และผลักดันให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร	(TOKAI	:	Team	work,	Open	Minded,	Knowledge	Sharing,	
Accountability	and	Integrity)ที่ทุกคนต้องยึดถือ	



42 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

	 นอกจ�กนั้น	บริษัทฯ	ยังเปิดโอก�สให้พนักง�นได้มีส่วนร่วมในก�รแสดงคว�มคิดเห็น	เสนอแนะ	หรือข้อร้องเรียนใดๆ	
โดยบริษัทฯได้จัดให้มีกลไกก�รจัดก�รข้อร้องทุกข์ของพนักง�นอย่�งมีระบบเพื่อรับเรื่องร้องเรียนอย่�งยุติธรรม	มีก�รรักษ�
คว�มลับ	และเค�รพหลักสิทธิมนุษยชนโดยมุ่งเน้นก�รทำ�คว�มเข้�ใจระหว่�งพนักง�นกับพนักง�น	และพนักง�นกับองค์กร	
มีก�รตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบและวินิจฉัยเป็นร�ยกรณี	ทั้งนี้	พนักง�นส�ม�รถร้องเรียนม�ยังผู้บังคับบัญช�โดยตรง	หรือ
ผ่�นช่องท�งรับคว�มคิดเห็นที่บริษัทฯจัดไว้ในสถ�นประกอบก�ร

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
	 บรษัิทฯตระหนกัดว่ี�ก�รดำ�เนนิธรุกจิให้ยัง่ยืนไดต้อ้งมกี�รตดิต�มและคดิคน้นวัตกรรมและเทคโนโลย่ีใหม่ๆ 	อย่�งตอ่เนือ่ง	 
บริษัทฯจึงสนับสนุนให้พนักง�นและผู้บริห�รเข้�ร่วมฝึกอบรมและเข้�ร่วมศึกษ�ดูง�นแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี่ท่ี
เกี่ยวข้องกับก�รผลิต	 ก�รประหยัดพลังง�น	 และก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์	 ทั้งในและต่�งประเทศ	 เพื่อให้บุคล�กรของบริษัทฯ
มีคว�มรู้เท่�ทันและตอบสนองคว�มท้�ท�ยที่อ�จเกิดขึ้นในอน�คตได้	อีกทั้งสนับสนุนให้พนักง�น	ผู้บริห�ร	และผู้มีส่วนได้
สว่นเสยีมีสว่นรว่มในก�รวจิยัและคดิคน้เกีย่วกบัก�รพัฒน�เทคโนโลยีก�รผลติ	และศกึษ�คณุสมบัตขิองผลติภณัฑอ์ย่�งลกึซ้ึง	 
เพื่อต่อยอดคว�มรู้ที่มีอยู่เดิม	พร้อมทั้งเผยแพร่คว�มรู้ที่คิดค้นได้จ�กง�นวิจัยให้แก่สถ�นศึกษ�ที่มีคว�มต้องก�ร	

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
	 ในสว่นของก�รมสีว่นรว่มพฒัน�ชุมชน	บรษัิทฯไดจ้ดัสรรงบประม�ณในก�รสนบัสนนุกจิกรรมของชุมชนอย่�งตอ่เนือ่ง	
โดยในปี	2561	บริษัทฯได้ให้คว�มร่วมมือและก�รสนับสนุนกิจกรรมต่�งๆดังต่อไปนี้
	 ให้คว�มร่วมมือในก�รดำ�เนินโครงก�รต่�งๆ	ของสำ�นักง�นนิคมอุตส�หกรรมม�บต�พุด	เช่น	กิจกรรมวันเด็กแห่งช�ติประจำ�
ปี	2561	โครงก�รสนับสนุนพิธีรดน้ำ�ขอพรผู้สูงอ�ยุ	โครงก�รบริจ�คโลหิต	ร่วมถว�ยผ้�พระกฐินพระร�ชท�นประจำ�ปี2561	เป็นต้น

	 ก�รเข้�ร่วมกิจกรรมส�ธ�รณประโยชน์	 เช่น	 มอบลวด	Galvanized	Steel	Strand	 เพื่อสร้�งรั้วกั้นคลองบริเวณหลัง
อ�ค�รเรียนโรงเรียนหนองตะแบก	จ.ระยอง	มอบลวดGIW	(ลวดเคลือบสังกะสี)	ให้กับชุมชนม�บชลูด-ช�กกล�ง	เพื่อนำ�ไป 
ประยุกต์ใช้ในวิส�หกิจชุมชน	 สนับสนุนโครงก�รรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้�นมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้�นมเคลื่อนท่ีให้กับ 
โรงพย�บ�ลบ้�นฉ�ง	 จ.ระยอง	 สนับสนุนโครงก�รเดิน-วิ่งก�รกุศล	 “วิ่งกับหมอ”	 โรงพย�บ�ลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระเทพรัตนร�ชสุด�ฯสย�มบรมร�ชกุม�ร	เป็นต้น
	 สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้แก่	ศูนย์ก�รเรียนรู้ชุมชนหนองน้ำ�เย็น	ชุมชนอิสล�มม�บต�พุด	นิติบุคคลเคหะม�บต�พุด	
โรงเรยีนบ้�นม�บต�พดุ	สถ�นตีำ�รวจภธูรห้วยโป่ง	โรงเรยีนชมุชนสวุรรณรงัสรรค	์โรงเรยีนวดัประชมุมิตร	และองคก์�รบรหิ�ร
ส่วนตำ�บลน�ต�ขวัญ	เป็นต้น
	 สนบัสนุนกจิกรรมส�ธ�รณะกศุล	ไดแ้ก	่สนบัสนนุก�รแข่งขนักอลฟ์ก�รกศุลชมรมเครอืข่�ยมจพ.ภ�คตะวนัออก(2018)		
สนับสนุนกิจกรรมก�รแข่งขันฟุตบอลชุมชนหนองหว�ยโสมครั้งท่ี	6	 สนับสนุนก�รแข่งขันฟุตบอลห้วยโป่งคัพครั้งท่ี18	
สนับสนุนกิจกรรมก�รแข่งขันฟุตบอลม�บต�พุดคัพ2018	สนับสนุนง�นก�ช�ดจังหวัดระยอง	สนับสนุนกิจกรรมวันผู้สูงอ�ยุ
ชุมชนม�บชลูด-ช�กกล�ง	ชุมชนกรอกย�ยช�	ชุมชนแผ่นดินไท	ชุมชนล้อเกวียน	ชุมชนหนองน้ำ�เย็น	 สนับสนุนกิจกรรม
ประเพณีบุญข้�วหล�มชุมชนหนองน้ำ�เย็นและชุมชนหนองแฟบ	สนับสนุนกิจกรรมวันลอยกระทงชุมชนม�บชลูด-ช�กกล�ง
และชุมชนหมู่ที่2	บ้�นฉ�ง	ร่วมทำ�บุญผ้�ป่�ส�มัคคีกับหน่วยง�นต่�งๆและร่วมเป็นเจ้�ภ�พทอดกฐินวัดต่�งๆกับกรมพัฒน�
พลังง�นทดแทนและอนุรักษ์พลังง�น	วัดช�กผักกูด	นิคมพัฒน�	จ.ระยอง	และวัดช�กลูกหญ้�	เป็นต้น
	 สนับสนุนสินค้�ชุมชน	ได้แก่	ผลไม้ท้องถิ่น	ชุดของฝ�กจ�กผลิตภัณฑ์ชุมชน	ชุดอ�ห�รว่�งที่ทำ�จ�กผลิตภัณฑ์ชุมชุน	
เป็นต้น
	 นอกจ�กก�รสนับสนุนกิจกรรมต่�งๆในชุมชนแล้ว	 บริษัทฯยังได้สนับสนุนให้เกิดก�รจ้�งง�นในชุมชนเพิ่มขึ้นด้วย 
ก�รใช้บริก�รรถบรรทุกสินค้�ของผู้ประกอบก�รในจังหวัดระยอง	 รับบุคล�กรในพื้นที่เข้�ทำ�ง�นกับบริษัทฯ	 รวมทั้งให้คว�ม
ร่วมมือในก�รรับนักศึกษ�จ�กสถ�บันก�รศึกษ�ต่�งๆทั้งในและต่�งพื้นที่เข้�ฝึกง�นและดูง�นอย่�งต่อเนื่องทุกปี
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	 บรษัิทฯ	ไดใ้ห้คว�มสำ�คญัตอ่ก�รควบคมุภ�ยในและก�รบริห�รจดัก�รคว�มเสีย่งเพือ่ป้องกนัคว�มเสยีห�ยท่ีอ�จเกดิข้ึน
กบับรษัิท		โดยบรษัิทฯจะทำ�ก�รประเมินสถ�นก�รณเ์พือ่กำ�หนดเป้�หม�ยและแผนก�รดำ�เนนิง�นไวอ้ย่�งชดัเจนและวดัผลได	้ 
และมีก�รทบทวนแผนก�รดำ�เนินง�นห�กสถ�นก�รณ์เปลี่ยนแปลงไป	 มีก�รประเมินคว�มเสี่ยงและวิเคร�ะห์ผลกระทบของ
คว�มเสีย่งเพ่ือกำ�หนดม�ตรก�รลดคว�มเสีย่ง	และเพือ่เป็นก�รควบคมุก�รปฏบัิตงิ�นของฝ่�ยบริห�ร	บรษัิทฯ	มีก�รกำ�หนด
อำ�น�จอนมัุตขิองฝ�่ยบรหิ�รไวอ้ย่�งชัดเจนและเป็นล�ยลกัษณอั์กษร	มีก�รจดัโครงสร้�งองคก์รท่ีช่วยให้ฝ่�ยบรหิ�รส�ม�รถ
ดำ�เนนิง�นได้อย่�งมปีระสทิธภิ�พ	และมีก�รแบ่งแยกหน�้ท่ีคว�มรบัผดิชอบง�นด�้นต�่งๆ	เพือ่เป็นก�รตรวจสอบซึง่กนัและกนั	 
ในด้�นก�รร�ยง�นและก�รติดต�มผลก�รปฏิบัติง�น	 บริษัทฯ	 มีก�รพัฒน�ระบบส�รสนเทศและระบบข้อมูลอย่�งต่อเนื่อง
เพื่อให้เพียงพอแก่ก�รตัดสินใจ	 และมีก�รติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นเปรียบเทียบกับแผนง�นหรือเป้�หม�ยท่ีกำ�หนดเป็น
ประจำ�ทุกเดือน

การควบคุมภายใน

	 คณะกรรมก�รไดป้ระเมนิระบบก�รควบคมุภ�ยในโดยใช้แบบประเมินคว�มเพยีงพอของระบบก�รควบคมุภ�ยในซ่ึงรวม
ถึงก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงต�มแนวท�งท่ีกำ�หนดโดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ซ่ึง
จัดทำ�ขึ้นต�มแนวคิดของ	COSO	ซึ่งจ�กร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบสรุปได้ว่�	 จ�กก�รประเมินระบบก�รควบคุม
ภ�ยในของบริษัทในด้�นต่�งๆ	5	 ส่วน	 คือ	 ก�รควบคุมภ�ยในองค์กร	 ก�รประเมินคว�มเสี่ยง	 ก�รควบคุมก�รปฏิบัติง�น	 
ระบบส�รสนเทศและก�รสือ่ส�รข้อมลู	และระบบก�รตดิต�ม	คณะกรรมก�รเห็นว�่บริษัทฯมรีะบบก�รควบคมุภ�ยในท่ีเพยีงพอ 
และเหม�ะสมกบัสถ�นก�รณปั์จจบัุน	ในก�รท่ีจะตดิต�ม	ควบคมุ	ดแูลก�รดำ�เนนิง�นของบริษัทฯ	รวมถงึก�รป้องกนัทรพัยส์นิ
ของบริษัทจ�กก�รที่ผู้บริห�รนำ�ไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำ�น�จ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

	 คณะกรรมก�รบริษัทฯตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงและมีหน้�ท่ีรับผิดชอบโดยตรงใน 
ก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งขององคก์ร	โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือสนบัสนนุก�รปฏบัิตงิ�นของฝ�่ยจดัก�รของบรษัิทฯให้ดำ�เนนิไปอย�่งมี 
ประสิทธิภ�พและบรรลุเป้�หม�ย	โดยแบ่งประเภทคว�มเสี่ยงออกเป็น	2	ประเภท	ดังนี้
	 1.	 คว�มเสี่ยงจ�กก�รดำ�เนินง�น	(Operation	Risk)
	 2.	 คว�มเสี่ยงท�งก�รเงิน	(Financial	Risk)

	 บรษัิทฯไดอ้ธบิ�ยและเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัปัจจยัเสีย่งท่ีสำ�คญัไวใ้นร�ยง�นประจำ�ปีและแบบ	56-1	พรอ้มท้ังมอบหม�ย
ให้คณะกรรมก�รตรวจสอบรับผิดชอบสอบท�นและร�ยง�นต่อคณะกรรมก�ร

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
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	 บริษัทหรือบุคคลที่มีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ที่มีก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันมีดังนี้:-

บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน ลักษณะความสัมพันธ์ รายชื่อกรรมการร่วมกัน

บริษัท	ทักษิณคอนกรีต	จำ�กัด(มห�ชน) เป็นผู้ถือหุ้นใน	บมจ.ไทยไวร์โพรดัคท์	 

ในสัดส่วนร้อยละ	10	 

(ไม่มีอิทธิพลในก�รบริห�ร)

ไม่มีกรรมก�รร่วมกัน

บริษัท	ไทยล�วลิกไนท์	จำ�กัด มีผู้ถือหุ้นและกรรมก�รร่วมกัน น�ยฉัตรชัย	ศิริวัฒน�

น�ยเอกมินทร์	ง�นทวี

น�ยธงชัย	ณ	นคร

บริษัท	เซ็นจูรี่	อิเลคโทรนิคส์	 

แอนด์	ซิสเต็มส์	จำ�กัด

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ปัจุบันบริษัท	เซ็นจูร่ี	อิเลคโทรนิคส์	 

แอนด์	ซิสเต็มส์	จำ�กัด	มีสถ�นะล้มละล�ย

	 ทั้งนี้	ร�ยก�รระหว่�งบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันในปี	2561	ประกอบด้วย

ชื่อ ลักษณะ
ร�ยก�ร

มูลค่�

(ล้�นบ�ท)
คว�มจำ�เป็นและสมเหตุสมผล

บมจ.ทักษิณคอนกรีต	 ข�ยสนิค�้ 112.79 บมจ.	ทักษิณคอนกรตี	เป็นบรษัิทผูผ้ลติและจำ�หน�่ยผลติภณัฑ ์
คอนกรีตอัดแรงชนิดต่�งๆ	 ซ่ึงต้องใช้ลวดเหล็กแรงดึงสูง
เป็นวัตถุดิบสำ�คัญ	 ซ่ึงบริษัทท่ีทำ�ธุรกิจประเภทนี้เป็นกลุ่ม
ลูกค้�เป้�หม�ยที่สำ�คัญของบริษัทฯ	 ก�รที่บริษัทฯมีก�รข�ย
สินค้�ให้แก่	 บมจ.ทักษิณคอนกรีต	 โดยคิดร�ค�ซื้อข�ยต�ม
ร�ค�ท่ีใกล้เคียงกับร�ค�ท่ีคิดกับบุคคลภ�ยนอกและเป็นไป
ต�มร�ค�ตล�ดจึงเป็นไปต�มคว�มจำ�เป็นและสมเหตุสมผล	 
เนื่องจ�กทำ�ให้บริษัทฯส�ม�รถเพิ่มยอดข�ยซ่ึงส่งผลดีต่อ
คว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไรของบริษัทฯ

บจก.ไทยล�วลิกไนท์	 เงินให้กู้ 380.79 เป็นเงินให้กู้สำ�หรับโครงก�รโรงไฟฟ้�ซ่ึงคงค้�งม�จ�กอดีต	
ปัจจุบันไม่มีก�รให้กู้ยืมระหว่�งกัน

บจก.เซ็นจูรี่	อิเลคโทรนิคส์	 
แอนด์	ซิสเต็มส์	

เงินให้กู้ - ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2560	ไม่มียอดคงเหลือเนื่องจ�กลูก
หนี้ล้มละล�ยและมีก�รแบ่งทรัพย์สินเพื่อจ่�ยให้แก่เจ้�หนี้
เมื่อวันที่	30	พฤศจิก�ยน	2560	บริษัทฯจึงตัดหนี้สูญทั้ง
จำ�นวนสำ�หรับเงินต้นและดอกเบี้ยที่ไม่ได้รับก�รชำ�ระ

รายการระหว่างกัน
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นโยบายการกำาหนดราคาระหว่างกัน

	 บริษัทฯข�ยสินค้�ให้กับ	 บริษัท	 ทักษิณคอนกรีต	 จำ�กัด(มห�ชน)	 โดยคิดร�ค�ข�ยต�มร�ค�ตล�ดและมีเงื่อนไข 
ก�รชำ�ระเงิน	90	วัน	ซึ่งเงื่อนไขดังกล่�วเป็นเงื่อนไขที่เป็นปกติ		เช่นเดียวกับที่ข�ยให้กับกิจก�รอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		

นโยบายและแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

	 บริษัทฯมีนโยบ�ยว่�ก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันท่ีสำ�คัญต้องได้รับก�รพิจ�รณ�และอนุมัติจ�กคณะกรรมก�ร	 และต้อง
ดำ�เนนิก�รต�มหลกัเกณฑข์องประก�ศคณะกรรมก�รตล�ดทุนว�่ดว้ยหลกัเกณฑ์ในก�รทำ�ร�ยก�รท่ีเกีย่วโยงกนัและประก�ศ
คณะกรรมก�รตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เรื่อง	ก�รเปิดเผยข้อมูลและก�รปฏิบัติก�รของบริษัทจดทะเบียนในร�ยก�ร
ที่เกี่ยวโยงกันอย่�งเคร่งครัด

	 ท้ังนี	้ก�รทำ�ร�ยก�รระหว�่งกนัของบรษัิทฯในอน�คตจะเป็นร�ยก�รท่ีดำ�เนนิก�รท�งธรุกจิต�มปกตทิ�งก�รค�้	โดยบรษัิทฯ	 
ยังคงมีนโยบ�ยดำ�เนินก�รค้�ต�มปกติกับ	บริษัท	ทักษิณคอนกรีต	จำ�กัด(มห�ชน)	ซึ่งเป็นลูกค้�ร�ยใหญ่ร�ยหนึ่งของบริษัท
อย่�งต่อเนื่อง	 โดยบริษัทจะคิดร�ค�ซ้ือ/ข�ยสินค้�ต�มร�ค�ตล�ดหรือร�ค�ท่ีใกล้เคียงกับร�ค�ท่ีคิดกับบุคคลภ�ยนอก	 
ส่วนร�ยก�รระหว่�งกันอื่นๆ	 บริษัทฯไม่มีนโยบ�ยท่ีจะให้กู้หรือทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันอื่นๆท่ีไม่ใช่ร�ยก�รท่ีดำ�เนินก�ร 
ท�งธุรกิจต�มปกติ	
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ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำากัด (มหาชน) 2561 2560 2559

ผลก�รดำ�เนินง�น(ล้�นบ�ท)

ร�ยได้จ�กก�รข�ย 2,397.55 1,865.17 1,503.88

ร�ยได้รวม 2,470.37 1,884.78 1,523.10

กำ�ไรขั้นต้น 152.29 208.18 202.42

กำ�ไรก่อนค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้ 48.99 80.57 69.01

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้ -0- -0- 36.09

กำ�ไรสุทธิ 48.99 80.57 32.92

ฐ�นะก�รเงิน(ล้�นบ�ท)

สินทรัพย์รวม 1,936.68 1,996.68 1,692.69

หนี้สินรวม 322.51 390.45 149.72

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,614.17 1,606.23 1,542.97

อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน

จำ�นวนหุ้นที่ออก(ล้�นหุ้น) 270 270 270

มูลค่�ที่ตร�ไว้ต่อหุ้น(บ�ท) 1 1 1

มูลค่�ต�มบัญชีต่อหุ้น(บ�ท) 5.98 5.95 5.71

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น(บ�ท) 0.18 0.30 0.12

อัตร�กำ�ไรขั้นต้น	(%) 6.35 11.16 13.46

อัตร�กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้	(%) 2.04 4.32 4.59

อัตร�กำ�ไรสุทธิต่อร�ยได้รวม	(%) 1.98 4.27 2.16

อัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%) 3.04 5.12 2.14

อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์	(%) 2.49 4.37 1.97

อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง		(เท่�) 4.67 3.25 9.15

อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่�) 0.20 0.24 0.10
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อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
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สรุปฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

หน่วย	:	พันบ�ท

รายการ 2561 2560 2559

ฐานะการเงิน

	 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 32,673.45 94,939.66 47,986.76

	 เงินลงทุนชั่วคร�ว -0- -0- 40,000,00

	 ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น 393,451.11 314,397.12 243,304.80

	 สินค้�คงเหลือ-สุทธิ 673,520.63 696,785.71 508,320.68

	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,144,962.38 1,126,327.10 855,108.76

	 เงินฝ�กสถ�บันก�รเงินที่มีข้อจำ�กัดในก�รใช้ 412,600.00 492,200.00 492,200.00

	 อ�ค�รและอุปกรณ์-สุทธิ 260,421.06 270,152.22 250,678.32

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 791,720.77 870,350.21 837,579.22

	 รวมสินทรัพย์	 1,936,683.15 1,996,677.31 1,692,687.98

	 ทรัสต์รีซีทส์ 80,269.01 219,285.98 -0-

	 เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น 159,188.83 110,651.37 40,742.09

	 ภ�ษีเงินได้ค้�งจ่�ย -0- -0- 33,776.85

	 รวมหนี้สินหมุนเวียน 245,227.99 346,055.52 93,478.66

	 รวมหนี้สิน 322,512.22 390,452.18 149,717.86

	 ทุนชำ�ระแล้ว 270,000.00 270,000.00 270,000.00

	 กำ�ไรสะสม 975,932.26 965,264.97 900,889.79

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,614,170.94 1,606,225.13 1,542,970.12

ผลการดำาเนินงาน

	 ร�ยได้จ�กก�รข�ย 2,397,550.03 1,865,167.65 1,503,877.36

	 ร�ยได้รวม 2,470,374.96 1,884,775.49 1,523,096.75

	 ต้นทุนข�ย 2,245,256.37 1,656,992.12 1,301,457.14

	 กำ�ไรขั้นต้น 152,293.66 208,175.53 202,420.22

	 ค่�ใช้จ่�ย 171,924.32 143,977.93 150,771.56

	 ต้นทุนท�งก�รเงิน	 4,206.29 3,238.43 1,855.44

	 กำ�ไรก่อนค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้ 48,987.98 80,567.02 69,012.61

	 ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้ -0- -0- 36,089.42

 กำาไรสุทธิ 48,987.98 80,567.02 32,923.20

กระแสเงินสด

	 กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น 51,940.60 -161,031.13 54,483.86

	 กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมลงทุน 63,130.83 4,889.91 -167,080.59

	 กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมจัดห�เงิน -177,337.63 203,094.12 -29,685.04

 

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
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อัตราส่วนทางการเงิน

2561 2560 2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

	 อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง	(เท่�) 4.67 3.25 9.15

	 อัตร�ส่วนสภ�พคล่องหมุนเร็ว	(เท่�) 1.72 1.15 3.49

	 อัตร�ส่วนสภ�พคล่องกระแสเงินสด	(เท่�) 0.18 -0.60 0.72

	 อัตร�ส่วนหมุนเวียนลูกหนี้ก�รค้�	(เท่�) 5.93 5.65 4.49

	 ระยะเวล�เก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน) 64 64 80

	 อัตร�ส่วนหมุนเวียนสินค้�คงเหลือ	(เท่�) 12.93 12.79 12.64

	 ระยะเวล�ข�ยสินค้�เฉลี่ย		(วัน) 28 28 29

	 อัตร�ส่วนหมุนเวียนเจ้�หนี้	(เท่�)	 22.73 34.06 62.98

	 ระยะเวล�ชำ�ระหนี้	(วัน) 16 11 6

	 CASH		CYCLE	(วัน) 108 103 103

อัตราส่วนความสามารถในการหากำาไร (PROFITABILITY  RATIO)

	 อัตร�กำ�ไรขั้นต้น	(%) 6.35 11.16 13.46

	 อัตร�กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้	(%) 2.04 4.32 4.59

	 อัตร�กำ�ไรอื่น	(%) - - -

	 อัตร�ส่วนเงินสดต่อก�รทำ�กำ�ไร	(%) 106.03 -199.87 78.95

	 อัตร�กำ�ไรสุทธิ	(%) 1.98 4.27 2.16

	 อัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	 3.04 5.12 2.14

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

	 อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์	(%) 2.49 4.37 1.97

	 อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์ถ�วร	(%) 30.49 39.10 28.49

	 อัตร�ก�รหมุนเวียนของสินทรัพย์	(เท่�) 1.26 1.02 0.91

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY  RATIO) 

	 อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่�) 0.20 0.24 0.10

	 อัตร�ส่วนคว�มส�ม�รถชำ�ระดอกเบี้ย	(เท่�) 13.35 -48.73 30.36

	 อัตร�ส่วนคว�มส�ม�รถชำ�ระภ�ระผูกพัน	(เท่�)	–	Cash	Basis		 0.86 -2.83 0.30

	 อัตร�ก�รจ่�ยเงินปันผล	(%) 120.70 47.56 49.18
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คำาอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

	 ผลการดำาเนินงาน

	 ปี	2561	ก�รลงทุนในโครงสร้�งพ้ืนฐ�นของภ�ครัฐยังคงมีอย่�งต่อเน่ือง	อย่�งไรก็ต�มคว�มต้องก�รสินค้�ในประเทศขย�ยตัว 
เพียงเล็กน้อย	เน่ืองจ�กก�รลงทุนภ�คเอกชนขย�ยตัวในอัตร�ต่ำ�	ส่งผลให้ภ�วะก�รแข่งขันในตล�ดยังคงมีอย่�งต่อเน่ือง

	 ในปี	2561	บริษัทฯมีร�ยได้รวมทั้งสิ้นจำ�นวน	2,470.37	ล้�นบ�ท	เพิ่มขึ้น	585.59	ล้�นบ�ท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	31.07	
เมื่อเปรียบเทียบกับปี	2560		กำ�ไรสุทธิมีจำ�นวน	48.99	ล้�นบ�ท	ลดลง	31.58	ล้�นบ�ท	หรือลดลงร้อยละ	39.20	

 รายได้

	 บริษัทฯมีร�ยได้รวม	2,470.37	ล้�นบ�ท	ประกอบด้วยร�ยได้จ�กก�รข�ย	2,397.55	ล้�นบ�ท	และร�ยได้อื่นจำ�นวน	
72.82	ล้�นบ�ท	

	 ร�ยได้จ�กก�รข�ย	ในปี	2561	จำ�นวน	2,397.55	ล้�นบ�ท	เพิ่มขึ้น	532.38	ล้�นบ�ท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	28.54	เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีก่อน	 เป็นผลม�จ�กท้ังปริม�ณข�ยและร�ค�ข�ยเพิ่มข้ึน	 โดยปริม�ณข�ยท่ีเพิ่มข้ึนม�จ�กปริม�ณข�ยท้ัง 
ในประเทศและสง่ออกสงูกว�่ปีกอ่น	สว่นร�ค�ข�ยเพิม่ข้ึนจ�กร�ค�วตัถดุบิปรบัตวัสงูข้ึน	ด�้นสดัสว่นก�รข�ย	ม�จ�กก�รข�ย
ในประเทศร้อยละ	68.90	และส่งออกร้อยละ	31.10

	 ร�ยได้อ่ืน	 ประกอบด้วย	 ร�ยได้จ�กดอกเบี้ยรับ	 เงินปันผลรับ	 กำ�ไร(ข�ดทุน)จ�กอัตร�แลกเปลี่ยน	 ร�ยได้จ�กก�ร
จำ�หน่�ยเศษซ�กที่เกิดจ�กกระบวนก�รผลิต	และอื่นๆซึ่งมีจำ�นวนไม่แน่นอน	โดยในปี	2561	มีจำ�นวน	72.82	ล้�นบ�ท	

 ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย

	 ต้นทุนข�ย	ในปี	2561	มีจำ�นวน	2,245.26	ล้�นบ�ท	เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน	588.26	ล้�นบ�ท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	35.50	
จ�กท้ังปรมิ�ณข�ยและตน้ทุนวตัถดุบิเพิม่ข้ึน	ท้ังนี	้ตน้ทุนข�ยของบริษัทฯประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถดุบิซ่ึงมีอัตร�สว่นประม�ณ
ร้อยละ	70-85	 ของต้นทุนก�รผลิตรวมและผันแปรต�มปริม�ณข�ย	 ค่�เสื่อมร�ค�	 ซ่ึงเป็นค่�ใช้จ่�ยคงท่ี	 และค่�ใช้จ่�ย 
ในก�รผลิต	เช่น	ค่�ไฟฟ้�	ค่�แรงง�น	ค่�วัสดุสิ้นเปลือง	ค่�ซ่อมแซมและบำ�รุงรักษ�เครื่องจักร	ซึ่งมีลักษณะกึ่งผันแปร

ค�่ใช้จ�่ยในก�รข�ย	ค�่ใช้จ�่ยในก�รบรหิ�ร	ค�่ใช้จ�่ยท�งก�รเงนิ	และค�่ใช้จ�่ยอ่ืนๆ	มจีำ�นวนรวม	171.92	ล�้นบ�ท	เพิม่ข้ึน	 
27.95	 ล้�นบ�ท	 ส�เหตุหลักม�จ�กในปีนี้บริษัทมีต้นทุนบริก�รในอดีตจ�กก�รแก้ไขโครงก�รผลประโยชน์พนักง�นหลัง 
ออกจ�กง�น

 กำาไร

	 ปี	2561	บรษัิทฯมกีำ�ไรสทุธจิำ�นวน	48.99	ล�้นบ�ท	ลดลง	31.58	ล�้นบ�ท	หรอืลดลงรอ้ยละ	39.20	เมือ่เปรยีบเทียบกบั
ปีกอ่น	ซ่ึงก�รท่ีผลกำ�ไรปรบัตวัลดลงมีส�เหตหุลกัม�จ�ก	ปีนีบ้ริษัทมีตน้ทุนบริก�รในอดตีจ�กก�รแกไ้ขโครงก�รผลประโยชน์
พนักง�นหลังออกจ�กง�นจำ�นวน	30.27	ล้�นบ�ท	ในขณะที่ปีก่อนไม่มี	

	 ท้ังนี	้ส�เหตท่ีุปี	2561	บรษัิทฯไมม่คี�่ใชจ้�่ยภ�ษีเงนิไดเ้นือ่งจ�กบรษัิทฯมคี�่ใชจ้�่ยท่ีมีสทิธหัิกไดเ้พิม่ข้ึนจ�กก�รจำ�หน�่ย
หนี้สูญจ�กบัญชีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท	 เซ็นจูรี่อิเลคโทรนิคส์	แอนด์	ซิสเต็ม	จำ�กัด	ซึ่งเป็นกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน	ทั้งนี้	
เนื่องจ�กลูกหนี้ถูกพิพ�กษ�ให้ล้มละล�ยและได้มีก�รแบ่งทรัพย์สินให้แก่เจ้�หนี้ในวันที่	30	พฤศจิก�ยน	2560	

	 ฐานะการเงิน

	 ณ	ส้ินปี	2561	บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม	1,936.68	ล้�นบ�ท	หน้ีสินรวม	322.51	ล้�นบ�ท	ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,614.17	ล้�นบ�ท
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 ส่วนประกอบของสินทรัพย์

	 สินทรัพย์รวม	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2561	จำ�นวน	1,936.68	ล้�นบ�ท	ลดลง	60.00	ล้�นบ�ท	หรือลดลงร้อยละ	3.00	
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

	 สนิทรพัย์	ณ	สิน้ปี	2561	เป็นสนิทรพัยห์มนุเวยีนจำ�นวน	1,144.96	ล�้นบ�ท	และสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนจำ�นวน	791.72		
ล้�นบ�ท	

	 สินทรัพย์หมุนเวียนมีร�ยก�รท่ีสำ�คัญ	 คือ	 ลูกหนี้ก�รค้�และสินค้�คงเหลือ	 ลูกหนี้ก�รค้�	 ณ	 สิ้นปี	2561	 มีจำ�นวน	
389.09	ล้�นบ�ท	เพิ่มขึ้น	85.88	ล้�นบ�ท	หรือร้อยละ	28.32	ต�มยอดข�ยที่เพิ่ม	ในขณะที่สินค้�คงเหลือมีจำ�นวน	673.52	
ล้�นบ�ท	ลดลง	23.27	ล้�นบ�ท	หรือร้อยละ	3.34	

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 ประกอบด้วย	 อ�ค�รและอุปกรณ์-สุทธิ	 มีจำ�นวน	260.42	 ล้�นบ�ท	 ลดลง	9.73	 ล้�นบ�ท	 
จ�กก�รลงทุนใหม่จำ�นวน	22.17	ล้�นบ�ท	 เป็นก�รลงทุนในโครงก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พก�รผลิตของเครื่องจักรเดิมและ
เพ่ิมส�ยก�รผลติใหมส่ำ�หรบัลวดเหลก็ตเีกลยีวชนดิ	7	เสน้	ซ่ึงตอ่เนือ่งม�จ�กปีกอ่น	ในขณะท่ีมีก�รตดัค�่เสือ่มร�ค�ต�มอ�ยุ
ก�รใช้ง�นของสินทรัพย์จำ�นวน	31.90	ล้�นบ�ท	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร�ยก�รอื่นๆ	ซึ่งได้แก่	สิทธิก�รเช่�ที่ดิน	เงินลงทุน 
ที่มีข้อจำ�กัดในก�รใช้	อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน	และอื่นๆ	มีจำ�นวนใกล้เคียงกับปีก่อน

 คุณภาพของสินทรัพย์ 

	 สินทรัพย์ของบริษัทฯแสดงร�ค�ต�มบัญชีท่ีไม่สูงกว่�มูลค่�ท่ีค�ดว่�จะได้รับหรือมูลค่�ปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
ท่ีค�ดว่�จะได้รับจ�กก�รใช้สินทรัพย์	 และห�กมีข้อบ่งชี้ท่ีแสดงว่�สินทรัพย์เกิดก�รด้อยค่�	 บริษัทฯจะตั้งสำ�รองและรับรู้ 
ก�รข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ทันที	และมีก�รทบทวนอย่�งสม่ำ�เสมอ	

	 บริษัทฯมียอดลูกหนี้ก�รค้�ก่อนหักค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำ�นวน	445.27	ล้�นบ�ท	ซึ่งจำ�นวนดังกล่�วจำ�แนกออกเป็น	
2	ส่วน	คือ	ลูกหนี้บุคคลภ�ยนอกจำ�นวน	426.60	ล้�นบ�ท	และลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	จำ�นวน	18.67	ล้�นบ�ท

	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2561	ลูกหนี้บุคคลภ�ยนอกมียอดที่เกินกำ�หนดชำ�ระ	จำ�นวน	173.35		ล้�นบ�ท	โดยในจำ�นวน
ดังกล่�วมียอดลูกหนี้ค้�งชำ�ระน�นกว่�	12	เดือน	จำ�นวน	55.91	ล้�นบ�ท	ซึ่งมีส�เหตุม�จ�กลูกหนี้ดังกล่�วได้รับผลกระทบ
จ�กวกิฤตกิ�รณท์�งเศรษฐกจิและก�รเงนิตัง้แตปี่	2540	ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้ไดต้�มกำ�หนด	บรษัิทฯไดต้ัง้ค�่เผ่ือหนีส้งสยั
จะสูญสำ�หรับลูกหนี้ที่เกินกำ�หนดชำ�ระจำ�นวน	56.18	ล้�นบ�ท	ซึ่งบริษัทฯมั่นใจว่�จะส�ม�รถเก็บหนี้จ�กลูกหนี้ได้ไม่ต่ำ�กว่�
ยอดสุทธิหลังหักค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

	 ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	มี	1	ร�ย	คือ	บริษัท	ทักษิณคอนกรีต	จำ�กัด(มห�ชน)	เป็นหนี้ที่ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ

	 สินค้�คงเหลือของบริษัท	ประกอบด้วย	สินค้�สำ�เร็จรูป	 ง�นระหว่�งทำ�	 วัตถุดิบ	 อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง	ณ	วันที่	 
31	ธันว�คม	2561	มีร�ค�ทุนรวม	710.65	ล้�นบ�ท	บริษัทฯได้ตั้งค่�เผื่อมูลค่�สินค้�คงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้�จำ�นวน
ท้ังสิ้น	37.13	 ล้�นบ�ท	 เนื่องจ�กสินค้�สำ�เร็จรูป	 อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองบ�งร�ยก�รไม่เคลื่อนไหวม�เป็นเวล�น�นจึงมี
คว�มเสี่ยงที่จะเกิดก�รด้อยค่�ได้

 สภาพคล่อง

	 บริษัทฯมีอัตร�ส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจ�ก	3.25	เท่�	ณ	สิ้นปี	2560	เป็น	4.67	เท่�	ณ	สิ้น
ปี	2561	ทั้งนี้เป็นผลม�จ�กปี	2561	คว�มต้องก�รเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจ�กยอดข�ยที่เพิ่ม

	 ในส่วนของกระแสเงินสด	สำ�หรับปี	2561	บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิลดลงจำ�นวน	62.27	ล้�นบ�ท	ส่งผลให้เงินสดของ
บริษัทลดลงจ�ก	94.94	ล้�นบ�ท	ม�เป็น	32.67	ล้�นบ�ท	กระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงม�จ�กกิจกรรมต่�งๆ	ดังนี้:-
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	 -	 กระแสเงนิสดสทุธไิดม้�จ�กกจิกรรมดำ�เนนิง�น	จำ�นวน		51.94	ล�้นบ�ท	ใกลเ้คยีงกบัปีกอ่น	โดยแหลง่ไดม้�ท่ีสำ�คญั
ม�จ�กก�รเงินหมุนเวียนในลูกหนี้ก�รค้�	เจ้�หนี้ก�รค้�และสินค้�คงเหลือ
	 -	 กระแสเงินสดสุทธิได้ม�ในกิจกรรมลงทุน	 จำ�นวน	63.13	 	 ล้�นบ�ท	 เนื่องจ�กในระหว่�งปีมีก�รไถ่ถอนเงินฝ�ก 
สถ�บันก�รเงนิท่ีมีข้อจำ�กดัในก�รใช	้ในขณะเดยีวกนัมรี�ยจ�่ยลงทุนซ่ึงสว่นใหญ่เป็นก�รลงทุนปรบัปรงุประสทิธภิ�พเครือ่งจกัร
	 -	 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดห�เงิน	จำ�นวน	177.34	ล้�นบ�ท	จ�กก�รใช้สินเชื่อทรัสต์รีซีทจ�กสถ�บันก�ร
เงินและจ่�ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

 แหล่งที่มาของเงินทุน
	 1)	 คว�มเหม�ะสมของโครงสร้�งเงินทุน
	 	 ณ	 วันที่	31	 ธันว�คม	2561	 บริษัทฯมีอัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 เท่�กับ	0.20	 เท่�	 ลดลงจ�กสิ้นปี 
ก่อนเล็กน้อย
	 2)	 ส่วนของผู้ถือหุ้น
	 	 ปี	2561	บริษัทฯมีกำ�ไรสุทธิ	48.99	ล้�นบ�ท	และมีข�ดทุนที่ยังไม่เกิดจ�กก�รปรับมูลค่�เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผื่อข�ย	จำ�นวน	2.10	ล้�นบ�ท	ในขณะที่มีผลข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�ตร์ประกันภัยสำ�หรับโครงก�ร 
ผลประโยชน์พนักง�นจำ�นวน	0.62	ล้�นบ�ท	และจ่�ยเงินปันผล	จำ�นวน	38.32	ล้�นบ�ท	ส่งผลให้	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	
2561	บริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำ�นวน	1,614.17	ล้�นบ�ท	เพิ่มขึ้น	7.94	ล้�นบ�ท		
	 3)	 หนี้สิน
	 	 ณ	วันสิ้นปี	2561	บริษัทฯมีหนี้สินรวม	322.51	ล้�นบ�ท	ลดลง	67.94	ล้�นบ�ท	จ�กเจ้�หนี้ทรัสต์รีซีทที่ลดลง	 
ในขณะท่ีเจ�้หนีก้�รค�้เพ่ิมขึน้		ท้ังนี	้หนีส้นิท่ีสำ�คญั	ประกอบดว้ย	ทรสัตร์ซีีท	เจ�้หนีก้�รค�้	ประม�ณก�รหนีส้นิผลประโยชน์
พนักง�นและค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย
	 4)	 ระยะเวล�ครบกำ�หนดของหนี้ระยะสั้นที่มีผลต่อสภ�พคล่อง
	 	 หนี้ระยะสั้นของบริษัทฯมีเพียง	 ทรัสต์รีซีท	 เจ้�หนี้ก�รค้�	 และค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย	 ซ่ึงถึงกำ�หนดชำ�ระต�ม	Cash	
cycle	ของกิจก�ร	

 รายจ่ายลงทุน
	 ในปี	2561	บริษัทฯมีร�ยจ่�ยลงทุนที่สำ�คัญคือ	ร�ยจ่�ยเกี่ยวกับก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พก�รผลิตของเครื่องจักรเดิม	

	 ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต

	 ปัจจัยท่ีอ�จส่งผลให้ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทมีก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งมีส�ระสำ�คัญ	 ได้แก่	 คว�มผันผวนของร�ค�
วัตถุดิบ	ก�รออกม�ตรก�รตอบโต้ก�รทุ่มตล�ดสินค้�เหล็กลวดค�ร์บอนสูงและก�รแก้ไขเพิ่มเติมพระร�ชบัญญัติก�รตอบโต้
ก�รทุ่มตล�ดและก�รอุดหนุนซึ่งสินค้�จ�กต่�งประเทศ	รวมถึงคว�มเสี่ยงที่อุปท�นเพิ่มขึ้นจ�กก�รนำ�เข้�สินค้�สำ�เร็จรูปจ�ก
ต่�งประเทศ	 ท้ังนี้	 เนื่องจ�กร�ค�วัตถุดิบและอัตร�อ�กรตอบโต้ก�รทุ่มตล�ดจ�กก�รนำ�เข้�วัตถุดิบมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ต้นทุนก�รผลิต	 ในขณะท่ีอุปท�นท่ีเพิ่มจ�กก�รนำ�เข้�สินค้�สำ�เร็จรูปจ�กต่�งประเทศจะส่งผลให้ก�รแข่งขันท�งก�รตล�ด
โดยเฉพ�ะก�รแข่งขันท�งด้�นร�ค�มีคว�มรุนแรงขึ้น	

	 บริษัทฯตระหนักถึงปัจจัยดังกล่�วจึงได้ติดต�มและประเมินผลกระทบอย่�งใกล้ชิด	 เพื่อปรับกลยุทธ์ในก�รดำ�เนินง�น
ให้เหม�ะสมและสอดคล้องกับสถ�นก�รณ์

หมายเหตุ :	ผู้ลงทุนส�ม�รถศึกษ�ข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จ�กแบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี(แบบ	56-1)	ของบริษัท
ที่แสดงไว้ใน	www.sec.or.th
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

	 คณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบก�รเงินของบริษัท	และส�รสนเทศท�งก�รเงินที่ปร�กฏในร�ยง�นประจำ�ปี	 
ซ่ึงขอ้มลูท่ีแสดงในร�ยง�นท�งก�รเงนิต้องมคีว�มถกูตอ้งในส�ระสำ�คญัและเป็นไปต�มหลกัม�ตรฐ�นก�รบัญชีท่ีรบัรองท่ัวไป
ในประเทศไทย	โดยเลอืกใช้นโยบ�ยบัญชีท่ีเหม�ะสมและถอืปฏบัิตอิย่�งสม่ำ�เสมอ	ใชด้ลุยพนิจิอย่�งระมัดระวัง	และประม�ณ
ก�รที่เหม�ะสม	รวมทั้งมีก�รเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่�งเพียงพอในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

	 คณะกรรมก�รไดด้แูลให้บรษัิทมีระบบก�รควบคมุภ�ยในท่ีมปีระสทิธผิลเพือ่ให้มัน่ใจไดอ้ย่�งมเีหตผุลว่�ก�รบันทึกข้อมูล
ท�งบัญชีมีคว�มถูกต้อง	ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำ�รงรักษ�ไว้ซึ่งทรัพย์สิน	และเพื่อให้ทร�บจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ก�รทุจริตหรือก�รดำ�เนินก�รที่ผิดปกติอย่�งมีส�ระสำ�คัญ

	 ในก�รนี้	 คณะกรรมก�รได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบ	 ซ่ึงประกอบด้วยกรรมก�รท่ีไม่ได้เป็นผู้บริห�รเป็นผู้ดูแล 
รบัผดิชอบเกีย่วกบัคณุภ�พของร�ยง�นท�งก�รเงนิและระบบก�รควบคมุภ�ยใน	และคว�มเห็นเกีย่วกบัเรือ่งนีข้องคณะกรรมก�ร 
ตรวจสอบได้ปร�กฏในร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี

	 คณะกรรมก�รมีคว�มเห็นว่�ระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับท่ีน่�พอใจและส�ม�รถสร้�งคว�มเช่ือม่ัน 
อย่�งมีเหตุผลต่อคว�มเชื่อถือได้ของงบก�รเงิน	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2560

	 (น�ยสุริย์	บัวคอม)	 (น�ยเอกมินทร์	ง�นทวี)

	 ประธ�นกรรมก�ร	 	กรรมก�รผู้จัดก�ร
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
 
เสนอต่อ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากัด (มหาชน) 
 

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและ
งบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บัญชีที่ส าคัญ  

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลที่อาจไม่เพียงพอตามในเรื่องที่อธิบายในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
อย่างมีเงื่อนไข งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด าเนินงาน และกระแส
เงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12.1  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมให้แก่บริษัท 
ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด (TLL) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งซึ่งมีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ โดย
เป็นหนี้ที่ค้างช าระมาต้ังแต่ปี 2536 โดยมูลหนี้ประกอบด้วยเงินต้นจ านวน 380.79 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างช าระ
จ านวน 595.91 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 976.70 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจ านวน
แล้ว  ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อบังคับช าระหนี้มาเป็นล าดับ   

อย่างไรก็ดี ตามที่กล่าวในหมายเหตุข้อ 28 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ าหน่าย
สิทธิเรียกร้องหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ TLL ทั้งหมดให้กับบริษัท เควิน แอสโซซิเอทส์ จ ากัด (KWIN) ในจ านวนเงิน 40 ล้าน
บาท ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ค ารับรองว่า KWIN เป็นบริษัทที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และ TLL และ
ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัทฯและ TLL   

ข้าพเจ้าไม่สามารถสรุปได้ว่า KWIN เป็นบริษัทเกี่ยวข้องกันหรือไม่ เนื่องจากข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับไม่สอดคล้องกับ
ค ารับรองของผู้บริหาร ดังนี้ (1)งบการเงินของบริษัท TLL ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559  ที่
ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินในหัวข้อรายการธุรกิจกับบุคคลและ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันว่า KWIN เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันของ TLL  ซึ่งอาจท าให้ KWIN เป็นบริษัทที่เกี่ยวกันกับ
บริษัทฯ ด้วย  (2) KWIN เป็นบริษัทจดทะเบียนตั้งแต่ปี 2557 และไม่มีการประกอบธุรกิจ (Dormant Company) 
และมีทุนจดทะเบียนเพียง 1 ล้านบาท และทุนเรียกช าระจ านวน 0.25 ล้านบาท ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่าไม่อยู่ใน
ขนาดที่จะท าธุรกรรมในขนาดรายการซื้อสินทรัพย์จ านวน 40 ล้านบาทได้ 

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท KWIN 
อย่างเพียงพอหรือไม่ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
 
เสนอต่อ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากัด (มหาชน) 
 

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและ
งบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บัญชีที่ส าคัญ  

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลที่อาจไม่เพียงพอตามในเรื่องที่อธิบายในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
อย่างมีเงื่อนไข งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด าเนินงาน และกระแส
เงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12.1  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมให้แก่บริษัท 
ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด (TLL) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งซึ่งมีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ โดย
เป็นหนี้ที่ค้างช าระมาต้ังแต่ปี 2536 โดยมูลหนี้ประกอบด้วยเงินต้นจ านวน 380.79 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างช าระ
จ านวน 595.91 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 976.70 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจ านวน
แล้ว  ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อบังคับช าระหนี้มาเป็นล าดับ   

อย่างไรก็ดี ตามที่กล่าวในหมายเหตุข้อ 28 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ าหน่าย
สิทธิเรียกร้องหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ TLL ทั้งหมดให้กับบริษัท เควิน แอสโซซิเอทส์ จ ากัด (KWIN) ในจ านวนเงิน 40 ล้าน
บาท ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ค ารับรองว่า KWIN เป็นบริษัทที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และ TLL และ
ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัทฯและ TLL   

ข้าพเจ้าไม่สามารถสรุปได้ว่า KWIN เป็นบริษัทเกี่ยวข้องกันหรือไม่ เนื่องจากข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับไม่สอดคล้องกับ
ค ารับรองของผู้บริหาร ดังนี้ (1)งบการเงินของบริษัท TLL ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559  ที่
ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินในหัวข้อรายการธุรกิจกับบุคคลและ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันว่า KWIN เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันของ TLL  ซึ่งอาจท าให้ KWIN เป็นบริษัทที่เกี่ยวกันกับ
บริษัทฯ ด้วย  (2) KWIN เป็นบริษัทจดทะเบียนตั้งแต่ปี 2557 และไม่มีการประกอบธุรกิจ (Dormant Company) 
และมีทุนจดทะเบียนเพียง 1 ล้านบาท และทุนเรียกช าระจ านวน 0.25 ล้านบาท ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่าไม่อยู่ใน
ขนาดที่จะท าธุรกรรมในขนาดรายการซื้อสินทรัพย์จ านวน 40 ล้านบาทได้ 
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ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัท
ตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ ยวข้องกับการ
ตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนด
เหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า  
 
เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ  

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเรื่อง
เหล่านี้ 
1. มูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักคือผลิตและจ าหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง ซึ่งมีความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ราคาสินค้า บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ านวนรวม 
710.65 ล้านบาท และค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้าจ านวน 37.13 ล้านบาท 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าเรื่องค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้าเป็นเรื่องส าคัญในการสอบบัญชี
เนื่องจากบัญชีสินค้าคงเหลือเป็นบัญชีที่มีสาระส าคัญต่องบการเงิน และความผันผวนของราคาสินค้า
คงเหลือดังกล่าวซึ่งมีผลกระทบต่อการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลืออย่างมีสาระส าคัญ นอกจากนี้ การบันทึกค่า
เผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้ามีการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายจัดการเป็นอย่างมาก 
ดังนั้น การตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการสอบทานการประเมินของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับแนวโน้มและ
ผลกระทบจากการผันผวนของราคาเหล็ก และแนวโน้มของกฏหมายเกี่ยวกับมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
ซึ่งจะส่งกระผลกระทบโดยตรงกับราคาสินค้า นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้มีการสอบทานอัตราส่วนทางการเงินที่
ส าคัญของกิจการเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน และการตรวจสอบยังได้รวมถึง
การพิจารณาราคาต้นทุนของวัตถุดิบที่ซื้อ ราคาสินค้าที่ขายในระหว่างปีและราคาหลังวันสิ้นปี เพื่อระบุความ
เป็นไปได้ที่ที่สินค้าคงเหลืออาจมีมูลค่าสูงเกินไป 
ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้สอบทานรายการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือ และทดสอบการ
ค านวณต้นทุนของวัตถุดิบที่ซื้อ การค านวณต้นทุนของสินค้าจากการผลิต การทดสอบการตีราคาสินค้า
คงเหลือ และการแสดงมูลค่าที่ต่ ากว่าระหว่างราคาทุนกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึงสมมุติฐาน
ส าคัญที่ผู้บริหารใช้ในการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนท าต่อ ราคาขาย และ
ค่าใช้จ่ายในการขาย เป็นต้น  
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ข้อมูลอ่ืน  

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึง                
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ าปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงาน
ประจ าปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้  

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความ
ขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมี
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี และหากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล
ด าเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง  

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท า
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด  

ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง  
เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการ
ด าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้  

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัท  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นใน
ระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้  

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการ
สังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง  
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 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน  

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ  เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของบริษัท  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร  

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจาก
หลักฐานที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีสาระส าคัญต่อความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้
ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้
ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุด
การด าเนินงานต่อเนื่อง  

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มีการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่  

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่ส าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญของ
ระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า  

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่ง
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ  
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จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล  ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญมากที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ  ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ใน
รายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการ
กระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้
เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว  

ผู้สอบบัญชทีี่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายอนสุรณ์  เกียรติกังวาฬไกล 
 
 

 
 
 

 
นายอนุสรณ์  เกียรติกังวาฬไกล 
ผู้สอบบัญชรีับอนุญาต เลขที่ 2109 
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร 
27 กุมภาพันธ์ 2562 

5 

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล  ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญมากที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ  ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ใน
รายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการ
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ผู้สอบบัญชรีับอนุญาต เลขที่ 2109 
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร 
27 กุมภาพันธ์ 2562 



61บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

หน่วย : บาท
หมายเหตุ 2561 2560

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 32,673,454 94,939,658
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 6, 8 393,451,106 314,397,120
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 9 673,520,630 696,785,714
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน
ภาษมูีลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 44,474,617 19,612,286
อ่ืนๆ 842,570 592,319

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,144,962,377   1,126,327,097
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบนัการเงินทีมี่ขอ้จ ากัดในการใช้ 10 412,600,000      492,200,000
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 6, 11 35,416,098        38,086,153
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกัน - สุทธิ 6, 12 100,000             100,000
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - สุทธิ 13 63,286,594        50,629,441
อาคาร และอุปกรณ ์- สุทธิ 14 260,421,055 270,152,222
สิทธิการเช่าทีด่ิน - สุทธิ 15 1,310,110 2,185,110
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 18,586,917 16,997,287
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 791,720,774     870,350,213
รวมสินทรัพย์ 1,936,683,151   1,996,677,310

บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท
หมายเหตุ 2561 2560

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 32,673,454 94,939,658
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 6, 8 393,451,106 314,397,120
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 9 673,520,630 696,785,714
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน
ภาษมูีลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 44,474,617 19,612,286
อ่ืนๆ 842,570 592,319

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,144,962,377   1,126,327,097
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบนัการเงินทีมี่ขอ้จ ากัดในการใช้ 10 412,600,000      492,200,000
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 6, 11 35,416,098        38,086,153
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกัน - สุทธิ 6, 12 100,000             100,000
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - สุทธิ 13 63,286,594        50,629,441
อาคาร และอุปกรณ ์- สุทธิ 14 260,421,055 270,152,222
สิทธิการเช่าทีด่ิน - สุทธิ 15 1,310,110 2,185,110
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 18,586,917 16,997,287
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 791,720,774     870,350,213
รวมสินทรัพย์ 1,936,683,151   1,996,677,310

บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

6

งบแสดงฐานะทางการเงิน
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



62 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จ ำกัด (มหำชน)

หน่วย : บำท
หมำยเหตุ 2561 2560

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น
หนีส้ินหมุนเวียน
ทรัสต์รีซีท 10 80,269,011        219,285,956      
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 16 159,188,834 110,651,371
หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน            5,770,148          16,118,197 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 245,227,993     346,055,524
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์พนักงาน 17          73,635,799          40,221,991 
หนีส้ินภาษเีงินได้รอตัดบญัชี 18            3,648,423            4,174,661 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 77,284,222       44,396,652
รวมหน้ีสิน 322,512,215     390,452,176
ส่วนของผูถ้ือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบยีน
หุน้สามัญ 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท        500,000,000        500,000,000 

ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว
หุน้สามัญ 270,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 270,000,000 270,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 339,642,600 339,642,600
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุน้ 28,596,080 31,317,566
ก าไรสะสม
   จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 19, 20 48,900,000 44,800,000
ยังไม่ได้จัดสรร - ก าไรสะสม 927,032,256 920,464,968
รวมก าไรสะสม 975,932,256 965,264,968

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,614,170,936 1,606,225,134
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,936,683,151 1,996,677,310

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ตอ่)
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท
หมายเหตุ 2561 2560

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 32,673,454 94,939,658
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 6, 8 393,451,106 314,397,120
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 9 673,520,630 696,785,714
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน
ภาษมูีลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 44,474,617 19,612,286
อ่ืนๆ 842,570 592,319

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,144,962,377   1,126,327,097
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบนัการเงินทีมี่ขอ้จ ากัดในการใช้ 10 412,600,000      492,200,000
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 6, 11 35,416,098        38,086,153
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกัน - สุทธิ 6, 12 100,000             100,000
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - สุทธิ 13 63,286,594        50,629,441
อาคาร และอุปกรณ ์- สุทธิ 14 260,421,055 270,152,222
สิทธิการเช่าทีด่ิน - สุทธิ 15 1,310,110 2,185,110
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 18,586,917 16,997,287
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 791,720,774     870,350,213
รวมสินทรัพย์ 1,936,683,151   1,996,677,310

บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

6

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



63บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จ ำกัด (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม 2561

หน่วย : บำท
หมำยเหตุ 2561 2560

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

ก ำไรก่อนค่ำใช้จำ่ย 225,118,588    227,783,370
คา่ใช้จ่ายในการขาย 72,018,353 58,841,411
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 85,833,411 83,967,826
โอนกลบับญัชีคา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญู (3,419,443) -                   
ตน้ทนุบริการในอดตีจากการแกไ้ขโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 17 30,271,617 -                   
คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 12 38,866 421,554
คา่เผื่อ(โอนกลบั)การดอ้ยคา่ของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 13.1,13.2,13.3 (12,818,481) 747,137

รวมค่ำใช้จำ่ย 171,924,323    143,977,928

ก ำไรก่อนตน้ทุนทำงกำรเงินและค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได้ 53,194,265     83,805,442
ตน้ทนุทางการเงิน (4,206,289) (3,238,426)
ก ำไรก่อนค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได้ 48,987,976     80,567,016
คา่ใช้จ่ายภาษเีงินได้ 18 -                   -                   
ก ำไรสุทธสิ ำหรับปี 48,987,976     80,567,016

ก ำไรสุทธสิ ำหรับปี 48,987,976     80,567,016     
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :
รายการที่สามารถจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ก าไร(ขาดทนุ)ที่ยงัไม่เกดิขึ้นจากการปรับมูลคา่
เงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - สทุธิจากภาษี  11, 18 (2,104,952)       742,174           

รายการที่ไม่สามารถจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย
ส าหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน 17 (616,534) (1,862,335)

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (2,721,486)      (1,120,161)      

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 46,266,490     79,446,855     

ก ำไรตอ่หุ้นข้ันพื้นฐำน
ก าไรสทุธิตอ่หุ้น 0.18 0.30
จ านวนหุ้นสามัญถวัเฉลี่ยถว่งน้ าหนกั 270,000,000 270,000,000

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท
หมายเหตุ 2561 2560

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 32,673,454 94,939,658
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 6, 8 393,451,106 314,397,120
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 9 673,520,630 696,785,714
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน
ภาษมูีลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 44,474,617 19,612,286
อ่ืนๆ 842,570 592,319

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,144,962,377   1,126,327,097
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบนัการเงินทีมี่ขอ้จ ากัดในการใช้ 10 412,600,000      492,200,000
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 6, 11 35,416,098        38,086,153
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกัน - สุทธิ 6, 12 100,000             100,000
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - สุทธิ 13 63,286,594        50,629,441
อาคาร และอุปกรณ ์- สุทธิ 14 260,421,055 270,152,222
สิทธิการเช่าทีด่ิน - สุทธิ 15 1,310,110 2,185,110
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 18,586,917 16,997,287
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 791,720,774     870,350,213
รวมสินทรัพย์ 1,936,683,151   1,996,677,310

บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

6

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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65บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

หน่วย : บาท
หมายเหตุ 2561 2560

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 32,673,454 94,939,658
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 6, 8 393,451,106 314,397,120
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 9 673,520,630 696,785,714
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน
ภาษมูีลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 44,474,617 19,612,286
อ่ืนๆ 842,570 592,319

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,144,962,377   1,126,327,097
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบนัการเงินทีมี่ขอ้จ ากัดในการใช้ 10 412,600,000      492,200,000
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 6, 11 35,416,098        38,086,153
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกัน - สุทธิ 6, 12 100,000             100,000
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - สุทธิ 13 63,286,594        50,629,441
อาคาร และอุปกรณ ์- สุทธิ 14 260,421,055 270,152,222
สิทธิการเช่าทีด่ิน - สุทธิ 15 1,310,110 2,185,110
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 18,586,917 16,997,287
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 791,720,774     870,350,213
รวมสินทรัพย์ 1,936,683,151   1,996,677,310

บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

6

งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561  หน่วย : บำท
2561 2560

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
ก ำไรสุทธิ 48,987,976    80,567,016
รำยกำรปรับปรุง :
ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตัดจ ำหนำ่ย 32,936,752     22,286,052      
(ก ำไร)ขำดทนุจำกอัตรำแลกเปลีย่นที่ยังไม่เกิดขึน้จริง 219,690 (4,432)
เงินปนัผลรับ (1,594,800) (1,346,875)
ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชนพ์นกังำนจำกต้นทนุบริกำรปจัจุบนั 8,496,882 5,089,931
ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชนพ์นกังำนจำกต้นทนุบริกำรในอดีต 30,271,617 -                   
ก ำไรจำกกำรจ ำหนำ่ยอุปกรณ์ (570,281) (7,849)
ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำของเงินลงทนุระยะยำวอ่ืน 38,866 421,554
ค่ำเผือ่(โอนกลับ)กำรด้อยค่ำของอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ (12,818,481) 747,137
โอนกลับบญัชีค่ำเผือ่หนี้สงสัยจะสูญ (3,419,443) -                   
ดอกเบี้ยรับ (4,029,605) (4,443,286)
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย 2,974,525 2,390,902

กระแสเงินสดก่อนกำรเปล่ียนแปลงของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 101,493,698 105,700,150
กำรเปลีย่นแปลงของสินทรัพย์ด ำเนนิงำน(เพ่ิมขึน้)ลดลง
และหนี้สินด ำเนนิงำนเพ่ิมขึน้(ลดลง)

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน (75,767,368) (71,271,409)
สินค้ำคงเหลือ 23,265,085 (188,465,031)
สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน (25,112,583) (4,708,094)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน (134,458) (400)
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน 48,904,056 69,548,192
หนี้สินหมุนเวยีนอ่ืน (10,348,049) (2,841,515)
ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชนพ์นกังำน (5,971,225) (19,191,000)

เงินสดรับจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน 56,329,156    (111,229,107)
รับดอกเบี้ย 365,917 381,843
จ่ำยดอกเบี้ย (3,299,304) (2,043,660)
ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ -                  (46,620,156)
ภำษเีงินได้ถูกหกั ณ ที่จ่ำย (1,455,172) (1,520,049)

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน 51,940,597    (161,031,129)

บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จ ำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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66 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

หน่วย : บาท
หมายเหตุ 2561 2560

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 32,673,454 94,939,658
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 6, 8 393,451,106 314,397,120
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 9 673,520,630 696,785,714
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน
ภาษมูีลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 44,474,617 19,612,286
อ่ืนๆ 842,570 592,319

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,144,962,377   1,126,327,097
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบนัการเงินทีมี่ขอ้จ ากัดในการใช้ 10 412,600,000      492,200,000
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 6, 11 35,416,098        38,086,153
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกัน - สุทธิ 6, 12 100,000             100,000
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - สุทธิ 13 63,286,594        50,629,441
อาคาร และอุปกรณ ์- สุทธิ 14 260,421,055 270,152,222
สิทธิการเช่าทีด่ิน - สุทธิ 15 1,310,110 2,185,110
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 18,586,917 16,997,287
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 791,720,774     870,350,213
รวมสินทรัพย์ 1,936,683,151   1,996,677,310

บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จ ำกัด (มหำชน)

 หน่วย : บำท
2561 2560

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนช่ัวคราวลดลง -                  40,000,000
เงินฝากสถาบนัการเงินทีมี่ขอ้จ ากัดในการใช้ลดลง 79,600,000      -                  
ดอกเบีย้รับจากเงินฝากสถาบนัการเงินทีมี่ขอ้จ ากัดในการใช้ 3,535,008 4,258,810
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 570,374 8,023
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (22,169,350) (40,723,797)
รับเงินปนัผลจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,594,800 1,346,875

เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมลงทุน 63,130,832     4,889,911
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
ทรัสต์รีซีท (139,016,945) 219,285,956
จ่ายเงินปนัผล (38,320,688) (16,191,840)

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน (177,337,633)  203,094,116

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) - สุทธิ (62,266,204)    46,952,898
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที ่1 มกราคม 94,939,658 47,986,760
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 32,673,454 94,939,658

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ

รำยกำรท่ีมิใช่เงินสด
-  ปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวกับองค์ประกอบอ่ืน (2,631,190)      1,138,360        
ของส่วนของผู้ถือหุน้ (หมายเหตุ 11)

-  หนีส้ินภาษเีงินได้รอตัดบญัชีเพ่ิม(ลดลง) (หมายเหตุ 18) (526,238) 396,186
-  ตั้งค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญทัง้จ านวนส าหรับดอกเบีย้ค้างรับจาก 19,801,084 19,801,084
บริษทัทีเ่กี่ยวขอ้งกัน (หมายเหตุ 6 และ 12)

-  ตัดจ าหน่ายหนีสู้ญของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกัน (หมายเหตุ 12.2) -                  609,551,031
-  ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกันภัย (616,534) (1,862,335)
ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน (หมายเหตุ 17)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ตอ่)
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561

11
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1. ข้อมูลท่ัวไป  
1.1 การจดทะเบียน บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัดเมื่อวันที่ 

10 พฤษภาคม 2528 และได้จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่  24 ตุลาคม 2532 ต่อมาบริษัทฯ ได้
ด าเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด เมื่อวันที่ 25 เมษายน
2537 โดยมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 
2560 คือ กลุ่มบริษัทในตระกูลงานทวี ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ 28 
ของทุนจดทะเบียนที่ช าระเต็มมูลค่าแล้ว 

1.2 สถานประกอบการ เลขที่ 99/2 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน อ าเภอ      
ล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี และ มีโรงงาน 1 แห่ง ตั้งอยู่เลขที่ 4 ถนน ไอ 5 นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  

1.3 ธุรกิจหลัก ผลิตและจ าหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 
2.1 งบการเงินนี้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและ

แนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และการแสดงรายการใน
งบการเงินได้ท าขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 
2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี  พ.ศ. 2543 และตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายการทางการเงิน 

2.2 งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการบัญชี 
2.3 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 
2.4 การใช้ประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริ หาร
ต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงาน
จ านวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายผลที่เกิดขึ้นจริงจึงแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ 
 ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับ
ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในอนาคตที่ได้รับ
ผลกระทบ  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีปัจจุบนัและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียด 

ดังนี้ 
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินนี้ 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2562 
บริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี จ านวนหลายฉบับซึ่งมี
ผลบังคับส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ ซึ่ง
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินส าหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าว โดยมีมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส าคัญ ดังนี้ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า ใช้แทนมาตรฐาน
การบัญชีและการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) รายได ้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่31                           

(ปรับปรุง 2560) 
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ
โฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่13 
(ปรับปรุง 2560)  

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 
(ปรับปรุง 2560)  

สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่18 
(ปรับปรุง 2560)  

การโอนสินทรัพยจ์ากลูกค้า 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มรีอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2563 
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินในกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน  
จ านวน 5 ฉบับ ที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่  1 
มกราคม 2563 ประกอบด้วย  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ 

ในหน่วยงานต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่19  การช าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 
ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้
มาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 

4. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

4.1 การขายสินค้า 
รายได้จากการขายจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็น
สาระส าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยส าคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหาร
ยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยส าคัญในการได้รับประโยชน์ 

4.2 ดอกเบี้ยรับ 
ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้าง 

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และ เงินลงทุนระยะ
สั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มี
ข้อจ ากัดในการเบิกใช้ 

4.4 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ การประมาณการดังกล่าวพิจารณาจาก
ประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีต และตามสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน 
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4.5 สินค้าคงเหลือ 
สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า โดยวิธี
ดังต่อไปนี้ :- 
สินค้าส าเร็จรูป และงานระหว่างท า -   ตีราคาตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง -   ตีราคาตามราคาทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ 
ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงและต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และ
สภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าส าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วน
ของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงระดับก าลังการผลิตตามปกติ 

 มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น
ในการขาย  

 บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้า หรือเสื่อมคุณภาพโดยพิจารณาจากรายการสินค้าคงเหลือ  
ณ วันสิ้นปี 

4.6 เงินลงทุน 
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงในราคายุติธรรม หลักทรัพย์

เผื่อขายมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงทุนระยะยาว บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์
ดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจนกระทั่งเมื่อมีการจ าหน่าย
หลักทรัพย์ดังกล่าวออกไป จึงจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท าการ
สุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิ 
บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการค านวณต้นทุนของเงินลงทุน  

4.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 
(ถ้ามี) 
ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ราคาซื้อ และรายจ่ายโดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการ
จัดหาสินทรัพย์  
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้
ดังนี้ 
อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้างอ่ืน 30 - 50 ปี   
ที่ดิน ไม่คิดค่าเสื่อมราคา  
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4.8 อาคารและอุปกรณ์ 
อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
(ถ้ามี) 
ต้นทุนของอาคารและอุปกรณ์ประกอบด้วยราคาซื้อและรายจ่ายโดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์ 
ส่วนประกอบของรายการอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่วนประกอบที่มีนัยส าคัญแยกต่างหากจากกัน 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ าหน่ายกับ
มูลค่าตามบัญชีของอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลัง 
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้ส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการอุปกรณ์  ถ้ามีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัด
มูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนและถูกตัดจ าหน่ายตามมูลค่าตาม
บัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้
งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้ 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  15 – 50 ป ี
เครื่องจักรและอุปกรณ ์  5 – 20 ปี 
อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และเครือ่งใช้ส านักงาน  5 – 10 ปี 
ยานพาหนะ  5 – 7 ป ี
บริษัทฯ ไม่คิดค่าเสื่อมราคาส าหรับสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างติดตั้ง 
บริษัทฯ ทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ทุกสิ้นรอบปีบัญชี และหากคาดว่ามูลค่า
คงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แตกต่างไปจากที่ประมาณไว้ บริษัทฯ ถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการบัญชี 

4.9 สิทธิการเช่าและค่าตัดจ าหน่าย 
 สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม ค่าตัดจ าหน่ายของสิทธิการเช่าค านวณจากราคา

ทุน โดยใช้วิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 24 ปี 
 ค่าตัดจ าหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 สินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริษัทฯ ได้รับการทบทวน ณ วันสิ้นปีว่า มีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ใน

กรณีที่มีข้อบ่งชี้จะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน 
 บริษัทฯ จะบันทึกการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของ

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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 การค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 
 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์ หรือ มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ แล้วแต่มูลค่า

ใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลด
เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนค านึงถึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาด
ปัจจุบันซึ่งผันแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ ส าหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานแยกเป็นอิสระจากสินทรัพย์อื่นจะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้อง
กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นมีความเกี่ยวข้องด้วย 

 การกลับรายการด้อยค่าสินทรัพย์ 
 บริษัทฯ จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการค านวณ

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 
 บริษัทฯ จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นได้ไม่เกินกว่า

มูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคา เสมือนหนึ่งว่าไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
รายการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะบันทึกเป็นรายได้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

4.11 รายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศ 
บริษัทฯ แปลงค่ารายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างปีเป็นเงินบาทตามอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และแสดงค่าสินทรัพย์และหนี้สินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งคงเหลือ ณ 
วันที่ตามงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงที่ก าหนดโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ณ วันนั้น บริษัทฯ รับรู้ก าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งที่เกิดจากการช าระเงินและการ
แปลงค่าในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุม บริษัทฯ หรือถูก

ควบคุมโดยบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 
 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็น

สาระส าคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารส าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอ านาจในการวางแผนและ
ควบคุมการด าเนินงานของบริษัทฯ 

4.13 ผลประโยชน์พนักงาน 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 
บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
โครงการสมทบเงิน 
บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและ
เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ 
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โครงการผลประโยชนห์ลังออกจากงาน  
บริษัทฯ มีภาระส าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตาม
โครงการเงินบ าเหน็จหลังออกจากงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานส าหรับพนักงาน  
บริษัทฯ ค านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด แต่ละ
หน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระ
ผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้ค่าใช้จ่ายของผลประโยชน์พนักงานใน
ก าไรหรือขาดทุน 

4.14 ประมาณการหนี้สนิ 
บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้น
แล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระ
ผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

4.15 สัญญาเช่าด าเนินงาน 
สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าบันทึก
เป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าวรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จตามอายุของสัญญาเช่า 

4.16 ภาษีเงินได ้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
ภาษีเงินได้ปัจจุบันของบริษัทฯ ค านวณจากก าไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอ่ืนบางรายการที่
ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการค านวณภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับ
ใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  
บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่ไม่ได้รับรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ 
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ยังไม่ได้ใช้นั้น เนื่องจากมีความไม่แน่นอนที่บริษัทฯ จะมีก าไรทางภาษี
เพียงพอต่อการน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ 
บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะ
ท าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว  
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บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการ
ที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

4.17 เครื่องมือทางการเงิน 
 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อเก็งก าไรหรือการค้า 

นโยบายการบัญชีส าหรับการบันทึกและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินได้
เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 26 

4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อ
โอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมใน
ตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิค
การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด  
ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่น ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 
ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง 
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม 
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น  
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจ า 

4.19 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิด้วยจ านวนหุ้นสามัญที่มีอยู่ ณ วันสิ้นปีในกรณีที่มีการ

เพิ่มทุนจะค านวณจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตามระยะเวลาที่ได้รับช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน 

5. กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณำกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ 
 ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่ง  
ผลกระทบต่อจ านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่
เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ านวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่
ส าคัญมีดังนี้ 
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 ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 
บริษัทฯ พิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของลูกหนี้การค้าซึ่ง
เกี่ยวพันกับประมาณการผลขาดทุนอันเป็นผลมาจากการที่ลูกค้าไม่มีความสามารถในการช าระหนี้ ฝ่าย
บริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยใช้การ
วิเคราะห์สถานะของลูกหนี้รายตัว ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายุลูกหนี้และการ
เปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่
แตกต่างกันอาจมีผลต่อจ านวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้นการปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจมี
ขึ้นได้ในอนาคต  

 ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือ 
บริษัทฯ พิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือเพื่อให้สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริงที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการขายหรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ การประมาณการมูลค่าสุทธิที่จะได้รับดังกล่าวทาง
ฝ่ายบริหารได้พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์
ภายหลังวันที่ในงบการเงิน ซึ่งยืนยันว่าสถานการณ์นั้นปรากฏอยู่แล้ว ณ วันที่ในงบการเงิน หรือ เมื่อมี
หลักฐานหรือข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าต้นทุนของสินค้าคงเหลือนั้นสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ อย่างไรก็ตาม 
ฝ่ายบริหารจะท าการทบทวนและประเมินมูลค่าสุทธิที่จะได้รับใหม่ เม่ือสถานการณ์ที่ท าให้มีการปรับลด
สินค้าคงเหลือต่ ากว่าราคาทุนหมดไป หรือ เมื่อมีหลักฐานชัดเจนว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 

 ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
บริษัทฯ พิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไป เมื่อพบว่า
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระส าคัญ ซึ่งความมีสาระส าคัญนั้นขึ้นอยู่กับ     
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร  

 อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ 
ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าซากส าหรับอาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯ โดย
ฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการ
ประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือ
เลิกใช้ 

 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์  และผลประโยชน์ 
ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน  
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและ ตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อื่นของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการ
ประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ
เปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน เป็นต้น 
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 สัญญำเช่ำด ำเนินงำน  
บริษัทฯ ได้เข้าท าสัญญาเช่าที่ดิน อาคารส านักงาน โกดังสินค้า และยานพาหนะ ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณา
และประเมินขอบเขตของความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ที่เช่าตาม
สัญญาแล้วพบว่าความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดเป็นของผู้ให้เช่า สัญญาเช่า
ดังกล่าวจัดเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน  

 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน 
บริษัทฯ บันทึกบัญชีด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งการวัดมูลค่ายุติธรรมแบ่งตามการจัดล าดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรม โดยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินอื่นส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น ฝ่าย
บริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่ าวไม่
แตกต่างอย่างเป็นสาระส าคัญกับราคาตามบัญชี 

6. รำยกำรกับบุคคลและกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือ มีกรรมการร่วมกัน 
ดังนั้นงบการเงินนี้จึงแสดงรวมถึงผลของรายการดังกล่าวตามมูลฐานที่ได้ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้ 

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทธุรกิจ ลักษณะควำมสัมพันธ์   

บริษัท ทักษิณ คอนกรีต จ ากัด   ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10  
(มหาชน)  และมีผู้ถอืหุ้นร่วมกัน 

บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด  เหมืองแร่ถ่านหิน มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 
บริษัท เซ็นจูรี่อิเลคโทรนิคส์   ประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
แอนด์ ซิสเต็มส์ จ ากัด   

นโยบายการก าหนดราคาของบริษัทที่เกี่ยวกับรายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้ 
รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ขายสินค้า ราคาตลาด / ราคาที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงราคาตลาด  
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม อัตราที่บริษัทให้กู้ยืมจากสถาบันการเงิน บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี 
ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ :- 

ประเภทรำยกำร/บริษัท หมำยเหตุ 2561 2560 
ลูกหนี้การค้า    

- บริษัท ทักษิณ คอนกรีต จ ากัด (มหาชน) 8 18,669,769 22,856,044 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 11 30,247,250 31,670,650 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ 12 976,701,900 956,900,815 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 12 (976,601,900) (956,800,815) 
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รายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้ :- 
   
ประเภทรำยกำร/บริษัท หมำยเหตุ 2561 2560 
ขายสินค้า     

- บริษัท ทักษิณ คอนกรีต จ ากัด (มหาชน)  112,785,196 94,659,476 
ดอกเบี้ยรับ 12 19,801,084 19,801,084 
หนี้สงสัยจะสูญ 12 (19,801,084) (19,801,084) 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

 ค่าตอบแทนผู้บริหารได้รวมค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนแก่ประธาน
กรรมการ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้แก่ เงินเดือนและ
ผลประโยชน์อื่นๆ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย :- 
 2561 2560 
ค่าตอบแทนกรรมการ 3,885,000 3,180,000 
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น  34,910,800 55,099,400 
เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพี 2,899,280 2,838,400 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 11,678,335 1,394,204 
รวม 53,373,415 62,512,004 

ค่าตอบแทนผู้บริหารแสดงรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 
2560 ดังนี้ :- 
 2561 2560 
ต้นทุนการผลิต  14,128,983 25,539,738 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 39,244,432 36,972,266 
รวม 53,373,415 62,512,004 

7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 2561 2560 
เงินสด 283,635 132,899 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเม่ือทวงถาม 32,388,765             94,805,705  
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลอ่งสูง 1,054                             1,054 
รวม       32,673,454  94,939,658 
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8. ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 
  2561 2560 
ลูกหนี้การค้า   
 ลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก 426,604,375 339,953,966 
 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 18,669,769 22,856,044 
 รวม 445,274,144 362,810,010 
 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (56,183,081) (59,602,524) 
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 389,091,063 303,207,486 
ลูกหนี้อื่น   
 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 2,364,251 2,269,994 

ดอกเบี้ยค้างรับ 726,969 598,290 
 เงินทดรองจ่าย 1,068,823 8,321,350 

ลูกหนี้อื่นๆ 200,000              - 
รวมลูกหนี้อื่น 4,360,043 11,189,634 
รวมลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 393,451,106 314,397,120 

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้ :- 
 ลูกหน้ีกำรค้ำ - บุคคลภำยนอก 

     2561 2560 
ยังไม่ครบก าหนดช าระ 253,255,907 204,318,694 
เกินก าหนดช าระ   

- ไม่เกิน 3 เดือน 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 2,254,120 
- มากกว่า 12 เดือน 55,906,548 55,072,736 

รวม 426,604,375 339,953,967 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (56,183,081) (59,602,524) 
สุทธ ิ 370,421,294 280,351,443 
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 ลูกหน้ีกำรค้ำ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 2561 2560 

ยังไม่ครบก าหนดช าระ 18,669,769 22,856,044 
รวม 18,669,769 22,856,044 

ระยะเวลาปกติการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คือ 90 วัน 

9. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 
 2561 2560 

สินค้าส าเร็จรูป 181,589,750 165,835,870 
งานระหว่างท า 18,675,121 21,708,167 
วัตถุดิบ 449,965,020 435,175,430 
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง 60,415,988 53,727,307 
สินค้าระหว่างทาง - 57,464,189 
รวม 710,645,879 733,910,963 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้า (37,125,249) (37,125,249) 
สุทธ ิ 673,520,630 696,785,714 

10. เงินฝำกสถำบันกำรเงินท่ีมีข้อจ ำกัดในกำรใช้ 
ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ ได้น าเงินฝากประจ าวางเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันวงเงิน
สินเชื่อต่อสถาบันการเงินหลายแห่งโดยมีรายละเอียดดังนี้ :- 
 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 

 
อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละ) อำยุ จ ำนวนเงิน 

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละ) อำยุ จ ำนวนเงิน 

เงินฝากประจ า 0.55 - 1.10 ต่อปี 3 และ 12 เดือน 412,600,000 0.55 - 1.10 ต่อปี 3 และ 12 เดือน 492,200,000 

รวม   412,600,000   492,200,000 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ ใช้เงินฝากธนาคารจ านวน 412.60 ล้านบาทและ 492.20 
ล้านบาท ตามล าดับ เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันวงเงินสินเชื่อต่อธนาคารเพื่อออกหนังสือค้ าประกันเพื่อใช้ใน
การด าเนินงานตามปกติของบริษัทฯ (หมายเหตุ 27.1) และวงเงินสินเชื่อทรัสต์รีซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต
ส าหรับการสั่งซื้อวัตถุดิบ (หมายเหตุ 27.2) 
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11. เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - สุทธ ิ

   31 ธันวำคม 2561 

หลักทรัพย์เผื่อขำย :-     ก ำไร/(ขำดทุน) 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทกิจกำร ลักษณะควำมสัมพันธ์ รำคำทุน มูลค่ำยุติธรรม ที่ยังไม่เกิดข้ึน 

บริษัท ทักษิณ ผลิตและจ าหน่าย เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท    
คอนกรีต จ ากัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ ์ ในสัดส่วนร้อยละ 10    
(ราคาทุนเดิม 14,182,567 บาท) คอนกรีตอัดแรง มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน    
   2,064,407 30,247,250 28,182,843 
เงินลงทุนในกิจการอื่น :-      
กองทุนเปิดนครหลวงไทยสอง  2,000,000 407,180 (1,592,820) 
ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  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 

 
เงินลงทุนท่ัวไป :-    
เงินลงทุนในกิจการอื่น :- ประเภทกิจการ ลักษณะความสัมพันธ ์ ราคาตามบญัชี มูลค่าสุทธ ิ ค่าเผื่อการด้อยค่า 

บริษัท แสงสยามอินดัสเตรียล  ผลิตและจ าหน่าย -    
จ ากัด เสาเข็มคอนกรีต     
 อัดแรง  14,253,991 534,418 (13,719,573) 
* บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอ ผลิตและจ าหน่าย -    
เรชั่น จ ากัด (มหาชน) แผงวงจร     
(เดิมชื่อ บริษัท เซอร์คิทอีเลค อิเล็กทรอนิกส์     
โทรนิคส์ อินดัสตรสี์ จ ากัด (หมายเหตุ 6)     
(มหาชน)) (หมายเหตุ 6)      
(ราคาทุน 842,570 บาท)   155,033  - (155,033) 

รวมเงินลงทุนทั่วไป   14,409,024 534,418 (13,874,606) 

เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - สุทธิ  18,930,431 35,416,098  
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    31 ธันวำคม 2560 
หลักทรัพย์เผื่อขำย :-     ก ำไร/(ขำดทุน) 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทกิจกำร ลักษณะควำมสัมพันธ์ รำคำทุน มูลค่ำยุติธรรม ที่ยังไม่เกิดขึ้น 

บริษัท ทักษิณ ผลิตและจ าหน่าย เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท    
คอนกรีต จ ากัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ ์ ในสัดส่วนร้อยละ 10    
(ราคาทุนเดิม 14,182,567 บาท) คอนกรีตอัดแรง มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน    
   2,064,407 31,670,650 29,606,243 
เงินลงทุนในกิจการอื่น :-      
กองทุนเปิดนครหลวงไทยสอง  2,000,000 541,020 (1,458,980) 
ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  457,000 5,301,200 4,844,200 

รวม   2,457,000 5,842,220 3,385,220 

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

 
เงินลงทุนท่ัวไป :-    
เงินลงทุนในกิจการอื่น :- ประเภทกิจการ ลักษณะความสัมพันธ ์ ราคาตามบญัชี มูลค่าสุทธ ิ ค่าเผื่อการด้อยค่า 

บริษัท แสงสยามอินดัสเตรียล  ผลิตและจ าหน่าย -    
จ ากัด เสาเข็มคอนกรีต     
 อัดแรง     14,253,991 573,283 (13,680,708) 
* บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอ ผลิตและจ าหน่าย -    
เรชั่น จ ากัด (มหาชน) แผงวงจร     
(เดิมชื่อ บริษัท เซอร์คิทอีเลค อิเล็กทรอนิกส์     
โทรนิคส์ อินดัสตรสี์ จ ากัด (หมายเหตุ 6)     
(มหาชน)) (หมายเหตุ 6)      
(ราคาทุน 842,570 บาท)  155,033  - (155,033) 

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

เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - สุทธิ  18,930,431 38,086,153  

* ในเดือนกรกฎาคม 2549 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ตั้งข้อกล่าวหาผู้บริหาร
ของ บริษัท เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรีส์ จ ากัด (มหาชน) ว่าได้กระท าการท่ีอาจเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ดังน้ัน บริษัทฯจึงโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนดังกล่าว
จากหลักทรัพย์เผื่อขายระยะยาวไปเป็นเงินลงทุนท่ัวไประยะยาวเน่ืองจากมีความเสี่ยงท่ีเงินลงทุนดังกล่าวอาจถูก
เพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้ปรับกลับบัญชีทุกบัญชีท่ีเกี่ยวข้อง และตั้งค่า
เผื่อการด้อยค่าท้ังจ านวนในไตรมาสที่ 2 ปี 2549 
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ในปี 2558 บริษัท เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรีส์ จ ากัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น กรรมการ 
และผู้บริหาร และได้ตัดสินใจหยุดการด าเนินธุรกิจเดิมเพื่อด าเนินธุรกิจใหม่คือบริหารหน้ีด้อยคุณภาพและบริการ
ติดตามหน้ีสิน พร้อมท้ังเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ส่งผลให้บริษัท
ดังกล่าวไม่ได้เป็นกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อีกต่อไปนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 

การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายประเภทหุ้นทุนถูกจัดล าดับชั้นการวัดมูลค่า
ยุติธรรม อยู่ในระดับที่ 1 ค านวณโดยราคาเสนอซ้ือล่าสุด ณ ส้ินวันท าการสุดท้ายของปีของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเงินลงทุนในกองทุนรวมถูกจัดล าดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 
2 ค านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ประกาศจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน 
ส าหรับหุ้นสามัญบริษัท แสงสยามอินดัสเตรียล จ ากัด จ านวน 14.25 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนจากการรับ
ช าระหนี้จากลูกหนี้ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 ของทุนที่ออกและช าระแล้ว บริษัทฯ วัดมูลค่าโดยพิจารณา
จากงบการเงินล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ ได้ตั้งค่า
เผื่อการด้อยค่าเป็นจ านวนรวม 13.72 ล้านบาทและ 13.68 ล้านบาท ตามล าดับ โดยบันทึกค่าเผื่อด้อยค่า
ของสินทรัพย์จ านวน 0.04 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
และได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จ านวน 0.42 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  

12. เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 

เงินให้กู้ยืม ประเภทกิจกำร 
ลักษณะ

ควำมสัมพันธ์ 2561 2560 

บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด เหมืองแร่ถ่านหิน มีผู้ถือหุ้นและ 380,790,078 380,790,078 
  กรรมการร่วมกัน   
บริษัท เซ็นจูร่ีอิเลคโทรนิคส ์ ประกอบแผงวงจร มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน   
 แอนด์ ซิสเต็มส์ จ ากัด อิเล็กทรอนิกส์   -  - 

 รวมเงินให้กู้ยืม   380,790,078 380,790,078 

ดอกเบี้ยค้ำงรับ     

บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด   595,911,822 576,110,737 
บริษัท เซ็นจูร่ีอิเลคโทรนิคส์ แอนด์ ซิสเต็ม จ ากัด   -  - 

 รวมดอกเบี้ยค้ำงรับ   595,911,822 576,110,737 

รวมเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้ำงรับ  976,701,900 956,900,815 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   (976,601,900) (956,800,815) 

สุทธิ   100,000 100,000 
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เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีข้อมูลที่ส าคัญพอสรุปได้ดังนี้ :- 
12.1 เงินให้กู้ยืมระยะยาวรวมดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

จ านวน 976.70 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560 : 956.90 ล้านบาท) เป็นเงินให้กู้ยืมเพื่อใช้ลงทุนในโครงการ
ส ารวจแหล่งลิกไนท์ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าขาย โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวมีหลักประกัน
เป็นสัมปทานที่บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด ได้รับจากรัฐบาลลาวในการท าเหมืองแร่ลิกไนท์ในประเทศลาว 
อย่างไรก็ตาม ในเดือนธันวาคม 2549 รัฐบาลลาวได้ท าสัญญามอบสิทธิในการเข้าศึกษาและพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าและเหมืองแร่ลิกไนท์ในโครงการดังกล่าวให้กับบริษัทผู้ลงทุนไทยรายอื่น ซึ่งเหตุการณ์
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิทธิในการครอบครองสัมปทานการท าเหมืองแร่และโรงไฟฟ้าของบริษัท ไทย
ลาวลิกไนท์ จ ากัด 

 คดีควำมท่ีเกี่ยวเนื่องกับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันข้ำงต้นประกอบด้วย :- 
 ในเดือนกรกฎาคม 2550 บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด ได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อบริษัทไทยข้างต้นเพื่อ

เรียกร้องค่าเสียหายจ านวน 63,500 ล้านบาท ในข้อหาละเมิดและใช้สิทธิไม่สุจริตจนท าให้รัฐบาลลาว
ยกเลิกสัมปทานการท าเหมืองแร่และโรงไฟฟ้าของบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด  ต่อมาในวันที่ 20 
กันยายน 2555 ศาลแพ่งได้มีค าพิพากษาให้จ าเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด 
และพวกเป็นเงิน 4,000 ล้านบาท และค่าขาดผลประโยชน์เป็นเงินรายปี ปี 2558 - 2570 ปีละ 860 ล้าน
บาท และปี 2571 - 2582 ปีละ 1,380 ล้านบาท อย่างไรก็ดีในวันที่ 9 กันยายน 2557 ศาลอุทธรณ์มีค า
พิพากษายกฟ้องมีผลให้จ าเลยไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ 
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด และพวกได้ด าเนินการยื่นฏีกาต่อมา ใน
วันที่ 6 มีนาคม 2561 ศาลฎีกามีค าพิพากษาให้จ าเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ 
จ ากัด และพวกรวม 5 ราย เป็นจ านวน 1,500 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2550 ปัจจุบันฝ่ายจ าเลยได้จ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายตามค าสั่งศาลแล้ว 

 เม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2553 บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด ได้ยื่นค าร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย
กลาง ต่อมาเม่ือวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสั่งฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้ง บริษัท 
ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด เป็นผู้ท าแผนการฟื้นฟู ซึ่งบริษัทฯ ได้ด าเนินการขอรับช าระหนี้ต่อเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งในระหว่างปี 2555 ที่ประชุมเจ้าหนี้ของบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด ได้มีมติยอมรับ
แผนฟื้นฟูกิจการ และศาลล้มละลายกลางได้มีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผน โดยแผนฟื้นฟูก าหนดให้บริษัทฯ 
ได้รับช าระหนี้เป็นเงิน 18.41 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 36 เดือน นับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วย
แผนโดยไม่มีดอกเบี้ย  
อย่างไรก็ดี ในเดือนมีนาคม 2556 บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด ในฐานะผู้บริหารแผน ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามแผนในการช าระหนี้งวดแรกจึงได้ยื่นค าร้องขอแก้ไขแผน โดยแผนที่แก้ไขก าหนดให้บริษัทฯ 
ได้รับช าระหนี้เป็นเงิน 30.56 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 84 เดือน และในระหว่างปี 2556 ที่ประชุม
เจ้าหนี้ของบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด ได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอแก้ไขแผน และศาลล้มละลายกลาง
ได้มีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนที่มีการแก้ไข อย่างไรก็ดี จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับช าระ
หนี้ตามแผนแล้วเป็นเงินรวมกันทั้งสิ้น 2.71 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากภายหลังศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วย
แผนมีเจ้าหนี้บางรายยื่นอุทธรณ์คัดค้านค าสั่ง และเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ศาลฎีกาได้มีค า
พิพากษากลับเป็นว่า มีค าสั่งไม่เห็นชอบด้วยแผนและมีค าสั่งให้ยกเลิกค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท 
ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด 
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ในปี 2559 - 2560 บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด ได้ยื่นค าร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางอีก 
ศาลมีค าสั่งรับค าร้องและนัดไต่สวนค าร้อง โดยการยื่นค าฟ้องครั้งล่าสุดศาลมีค าสั่งไม่อนุญาตให้     
บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด ฟื้นฟูกิจการเม่ือวันที่ 26 เมษายน 2561 

 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ในฐานะโจทก์ ได้ฟ้องบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด ต่อศาลแพ่งให้
จ าเลยช าระเงินต้น 380.79 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 572.80 ล้านบาท ให้แก่บริษัทฯ และเมื่อวันที่ 29 
มกราคม 2561 ศาลมีค าพิพากษาให้จ าเลยช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ให้กับบริษัทฯภายใน 30 วัน แต่
จ าเลยยังไม่ได้ช าระ 
ต่อมาในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้ยื่นค าร้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี 
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 TLL ได้ยื่นข้อเสนอที่จะช าระหนี้บางส่วนจ านวน 38.16 ล้านบาทให้แก่
บริษัทฯ โดยการช าระหนี้ดังกล่าวขอให้ถือเป็นการปลดหนี้ทั้งจ านวน  ดังนั้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินแห่งเพื่อให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว โดยที่ปรึกษาได้ออก
รายงานลงวันที่  31 ตุลาคม 2561 โดยให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวว่า (1) ด้านความเป็นธรรมของ
มูลหนี้ที่จะได้รับช าระจาก TLL จ านวน 38.16 ล้านบาท มีความเหมาะสม (2) ด้านความเป็นธรรมของ
เงื่อนไขขอให้ปลดหนี้ทั้งจ านวนและปลดภาระค้ าประกันทั้งสิ้นยังไม่เหมาะสม เนื่องด้วยปัจจัยด้านมูล
หนี้และปัจจัยการสูญเสียโอกาสและ/หรือสิทธิเรียกร้องของ TWP ในฐานะเจ้าหนี้ และโอกาสในการ
บริหารสินทรัพย์  นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินได้เสนอแนะแนวทางที่บริษัทฯ ยังคงไว้ซึ่งโอกาสใน
การได้รับช าระหนี้คืนได้เกินกว่าจ านวนที่ TLL ขอช าระ ณ ปัจจุบัน เช่น ก าหนดกรอบด าเนินการส าหรับ
บริษัทฯ ที่จะใช้สิทธิ์ในฐานะเจ้าหนี้ในการบริหารหนี้โดยการขายสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ และ/หรือการ
สอบทานกระแสเงินสดของ TLL ทั้งนี้ ในส่วนของการขายสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้คงเหลือ ที่ปรึกษา
ทางการเงินเห็นว่ามูลค่าที่บริษัทฯ จะพิจารณาขายสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ทั้งหมดของ TLL นั้น ไม่ควร
ต่ ากว่าข้อเสนอของ TLL โดยมูลค่าระหว่าง 38.16 - 48.34 ล้านบาท เป็นช่วงกรอบราคาที่สมเหตุสมผล 
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 6/2561 และที่ประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 6/2561 เมื่อ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เห็นว่าเง่ือนไขที่ TLL เสนอขอช าระหนี้จ านวน 38 ล้านบาท และขอให้ถือเป็น
การปลดหนี้ทั้งจ านวน และปลดภาระของผู้ค้ าประกันทั้งสิ้นนั้น ยังไม่เหมาะสม 
ต่อมา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหนี้บางรายของ TLL ได้มีหนังสือแจ้งอายัดทรัพย์สินของ TLL 
ตามค าพิพากษาของศาล และเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้ด าเนินการขอเฉลี่ยทรัพย์  ดังนั้น 
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2561 มีมติเห็นควรให้บริษัทฯ ใช้
สิทธิบังคับช าระหนี้กับ TLL โดยไม่ต้องขายหนี้ 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าได้มีหนังสือลงวันที่ 2 ธันวาคม 
2561 มายังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา
เรื่องการขายสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้เงินกู้ยืมแก่ TLL ซึ่งต่อมาบริษัทฯ ได้ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องการขายสิทธิเรียกร้องดังกล่าว ตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ในวันที่ 22 มกราคม 2562 
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12.2 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท เซ็นจูรี่อิเลคโทรนิคส์ แอนด์ ซิสเต็มส์ จ ากัด  เป็นเงินให้กู้ยืมโดยไม่มี
หลักทรัพย์ค้ าประกันเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอี เล็กโทร
นิกส์ (Printed Circuit Board Assembly) 

 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดกับบริษัทดังกล่าว ซึ่ง
บริษัทฯ ได้ด าเนินการยื่นค าขอเฉลี่ยหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (ถ้ามี) ต่อมาในวันที่ 9 สิงหาคม 2547  
ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ล้มละลาย และเม่ือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ได้ท าการแบ่งทรัพย์สินเพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหนี้ โดยบริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งจ านวน 359,802.05 บาท ซึ่ง
บันทึกไว้เป็นรายได้อ่ืนแสดงไว้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี 2560 และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 
1/2561 เม่ือวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 อนุมัติให้บริษัทฯ ตัดหนี้สูญคงเหลือส าหรับเงินต้นและดอกเบี้ยที่ไม่ได้
รับช าระจ านวน 609.55 ล้านบาท ในงบการเงินส าหรับปี 2560 

12.3 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามหมายเหตุ 12.1 เป็นหนี้ที่ค้างมานาน บริษัทฯ คิดดอกเบี้ยในอัตรา
ดอกเบี้ยที่บริษัทฯ กู้ยืมจากสถาบันการเงินบวกร้อยละ 0.50 ต่อปี 

  เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนที่บริษัทฯ จะได้รับช าระหนี้ดังกล่าว บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ส าหรับเงินให้กู้และดอกเบี้ยค้างรับไว้ทั้งจ านวนแล้ว แต่ให้คงยอดเงินกู้ยืมคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน
อยู่จ านวน 100,000 บาท 
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13. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - สุทธ ิ

 

ที่ดิน 

อาคาร ส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

และสิ่งก่อสร้างอ่ืน รวม 

ท่ีดิน 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 

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ :-    
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 

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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 ที่ดิน 

อาคาร ส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

และสิ่งก่อสร้างอ่ืน รวม 

สินทรัพย์จำกกำรรับช ำระจำกลูกหน้ี (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 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - 161,328 161,328 

31 ธันวาคม 2560 - 2,347,370 2,347,370 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี  - 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 

โอนกลับการด้อยค่าของสินทรพัย์ (3,492,225) (53,756) (3,545,981) 

31 ธันวาคม 2561 3,446,110 657,553 4,103,663 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :-    

31 ธันวาคม 2561 16,047,656 3,607,274 19,654,930 

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

อาคาร ส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

และสิ่งก่อสร้างอ่ืน รวม 

ท่ีดินรอกำรพัฒนำรับโอนจำกบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (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 

โอนกลับการด้อยค่าของสินทรพัย์ (12,772,500) - (12,772,500) 

31 ธันวาคม 2561 40,852,520 - 40,852,520 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :-    
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 32,614,595 18,014,846 50,629,441 
มูลค่ำยุติธรรม :-    
31 ธันวาคม 2561   124,908,737 

31 ธันวาคม 2560   108,086,036 

13.1 บริษัทฯ จดจ านองที่ดิน และอาคารของโรงงานในเขตอุตสาหกรรมนวนคร (โรงงานเดิม) เพ่ือเป็น
หลักประกันวงเงินสินเชื่อจากธนาคารเพื่อออกหนังสือค้ าประกัน วงเงินสินเชื่อทรัสต์รีซีท และวงเงินเลตเตอร์
ออฟเครดิต 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ ได้ท าการทบทวนการด้อยค่าของที่ดินและอาคาร ในเขต
อุตสาหกรรมนวนคร (โรงงานเดิม) ซึ่งมีราคาทุนรวม 57.25 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เปรียบเทียบราคาทุนกับ
การวัดมูลค่ายุติธรรม (มูลค่ายุติธรรมในระดับที่ 2 ใช้ราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งใช้เทคนิควิธี
ราคาตลาด ส าหรับที่ดิน และวิธีต้นทุนทดแทนส าหรับอาคารในการประเมินมูลค่ายุติธรรม) แล้วแต่อย่างใด
จะต่ ากว่า ดังนั้น บริษัทฯ ไม่ได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินมูลค่าราคาทุน 5.06 ล้านบาท เนื่องจากราคา
ตามบัญชีต่ ากว่าการวัดมูลค่ายุติธรรม ส่วนอาคารซึ่งมีราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมคงเหลือจ านวน 
28.67 ล้านบาท และณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเป็น
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จ านวนทั้งสิ้น  17.87 ล้านบาท  และ 14.37 ล้านบาท ตามล าดับ โดยบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของ
อสังหาริมทรัพย์ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 3.5 ล้านบาท  

13.2 สินทรัพย์จากการรับช าระหนี้จากลูกหนี้ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์มีราคาทุนรวม 26.27 ล้านบาท บริษัทฯ ตั้ง
ค่าเผื่อการด้อยค่าโดยเปรียบเทียบราคาทุนกับการวัดมูลค่ายุติธรรม (มูลค่ายุติธรรมในระดับที่ 2 ใช้ราคา
ประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งใช้เทคนิควิธีราคาตลาด หรือราคาประเมินกรมที่ดินหรือการประมาณ
มูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน ) แล้วแต่ราคาใดที่จะต่ ากว่าซึ่ง  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ            
2560 บริษัทฯ ได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวไว้จ านวน  4.10 ล้านบาท และ                      
7.65 ล้านบาท ตามล าดับ โดยบันทึกปรับกลับบัญชีค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์ในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 3.55 ล้านบาท และได้บันทึกค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 0.75 
ล้านบาทอย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มิได้บันทึกส่วนเกินจากการตีราคาของที่ดินบางแปลงที่ มีการวัดมูลค่า
ยุติธรรมสูงกว่าราคาตามบัญชี 

13.3 ที่ดินรอการพัฒนาราคาทุนจ านวน 44.53 ล้านบาท เป็นที่ดินรับโอนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและติดจ านอง
เป็นหลักประกันหนี้ของบริษัทที่มีกับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ด าเนินการไถ่ถอนคืน
เสร็จสิ้นแล้ว 
บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการพัฒนาที่ดินดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ที่ดิน
ดังกล่าวได้รับการประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระตามรายงานลงวันที่  11 ตุลาคม 2561 และ  
วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นการวัดมูลค่ายุติธรรมในระดับที่ 2 ซึ่งใช้เทคนิควิธีราคาตลาดในการประเมิน
มูลค่ายุติธรรม เป็นจ านวนเงิน 27.77 ล้านบาท และ 15 ล้านบาท ตามล าดับ ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 และ 2560 บริษัทฯ จึงบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวไว้จ านวน  16.75 ล้าน
บาท และ 29.53 ล้านบาท ตามล าดับ โดยบันทึกปรับกลับบัญชีค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์ในงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 12.77 ล้านบาท 

13.4 ที่ดินรอการพัฒนารับโอนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีราคาทุนจ านวน 24.10 ล้านบาท โดยที่ดินดังกล่าวติด
จ านองเป็นหลักประกันหนี้ของบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด และเนื่องจากบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด มี
สถานะหนี้สินล้นพ้นตัว บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าทั้งจ านวนส าหรับที่ดินที่ใช้เป็นหลักประกัน
ดังกล่าว (ปี 2560 ราคาประเมินของกรมที่ดินเท่ากับ 10.46 ล้านบาท) ปัจจุบันบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด
เสร็จสิ้นการช าระหนี้กับสถาบันการเงินแล้ว และที่ดินที่เป็นหลักประกันดังกล่าวอยู่ระหว่างด าเนินการไถ่
ถอนที่ดินโดยสถาบันการเงิน 
บริษัทฯ มีโครงการจะใช้สินทรัพย์ดังกล่าวโดยเสนอให้เช่าส าหรับสินทรัพย์ที่ติดจ านอง และเสนอขายหรือให้
เช่าส าหรับสินทรัพย์ที่ไม่ติดจ านอง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่สามารถขายหรือหาผู้เช่าได้ 
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14. อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ   
 

อาคาร และ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
เครื่องจักรและ 

อุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์ และ

เครื่องใช้
ส านักงาน ยานพาหนะ 

เครื่องจักรและ
อาคารระหว่าง

ติดต้ัง รวม 

รำคำทุน :-       

1 มกราคม 2560 155,072,319 726,869,905 33,457,178 27,474,176 147,313,626 1,090,187,204 

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

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

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

ซื้อเพ่ิม/โอนเข้า 1,173,680 30,465,564 3,306,455 2,534,856 11,500,000 48,980,555 

จ าหน่าย/โอนออก  - (618,150) (550,998) (9,344,086) (26,811,204) (37,324,438) 

31 ธันวาคม 2561 196,623,999 865,428,529 36,966,818 28,102,946 11,500,000 1,138,622,292 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม :-       

1 มกราคม 2560 121,429,276 666,530,976 25,493,330 26,055,300  - 839,508,882 

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

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

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

ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี 3,969,422 23,896,758 2,597,754 1,436,490  - 31,900,424 

ค่าเสื่อมราคาสะสมลดลง  - (618,132) (550,928) (9,344,080)  - (10,513,140) 

31 ธันวาคม 2561 128,211,732 702,548,946 28,518,379 18,922,180  - 878,201,237 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี       

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 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีแสดงรวมอยู่ใน :- 

 2561 2560 

ต้นทุนการผลิต 29,798,025 20,228,199 

ค่าใช้จา่ยในการบริหาร 2,102,399 1,021,525 

รวม 31,900,424 21,249,724 
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อาคารโรงงานและส านักงานบางส่วนได้ปลูกสร้างลงบนที่ดนิเช่า (หมายเหตุ 15) 
บริษัทฯ ไดน้ าอาคารโรงงานส านักงาน และเครื่องจักรบางส่วนใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อต่อธนาคาร
เพื่อออกหนังสือค้ าประกัน วงเงินสินเชื่อทรสัต์รีซที และวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต เพื่อการด าเนินงาน
ตามปกติของบริษัทฯ 

15 สิทธิกำรเช่ำท่ีดิน - สุทธ ิ

         2561 2560 

สิทธิกำรเช่ำท่ีดิน - รำคำทุน 21,000,000 21,000,000 
หัก ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (19,689,890) (18,814,890) 
สุทธ ิ 1,310,110 2,185,110 

ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปีแสดงรวมอยู่ในต้นทุนการผลิต 875,000 875,000 

สิทธิการเช่าที่ดินตามสัญญาเช่าที่ดินมีไว้เพื่อการก่อสร้างโรงงานและส านักงาน (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 ใช้สิทธิการเช่าที่ดินดังกล่าวเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อต่อธนาคารเพื่อออกหนังสือค้ าประกัน
วงเงินสินเชื่อทรัสต์รีซีท และ วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต เพื่อการด าเนินงานตามปกติของบริษัทฯ 

16. เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 

  2561 2560 

เจ้าหนี้การค้า 122,179,504 75,393,653 
เจ้าหนี้อื่น :-   
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 21,335,290 14,841,488 
 เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า 15,674,040 20,416,230 
รวมเจ้าหนี้อื่น 37,009,330 35,257,718 

รวมเจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 159,188,834 110,651,371 
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17. ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนักงำน 

 รายการเปลี่ยนแปลงของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560  
ประกอบด้วย :-  
 2561 2560 

ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน - ต้นปี 40,221,991 52,460,725 
ต้นทุนบริการปัจจบุัน 6,704,894 3,721,555 
ต้นทุนดอกเบี้ย 1,791,988 1,368,376 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 616,534 1,862,335 
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายในระหว่างปี (5,971,225) (19,191,000) 
ต้นทุนบริการในอดีตจากการแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลัง   
ออกจากงาน 30,271,617 - 
ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน - ปลำยป ี 73,635,799 40,221,991 

ข้อสมมุติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial assumptions) มีดังนี้ 
 2561 2560 

อัตราคิดลด 2.52% 2.57% 
อัตราการทุพพลภาพ 5.00% (TMO 2017) 5.00% (TMO 2017) 
อัตราการขึ้นเงินเดือน 6% 2% - 7% 
อัตราการลาออก 0% - 9% 0% - 9% 
เกษียณอายุ 60 ปี 60 ปี 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องในการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
 กำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมตฐิำน 2561 2560 
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
เลิกจ้างพนักงานส าหรับโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด (Early retirement) ตามที่คณะกรรมการได้เคยมี
มติไว้เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 และได้ก าหนดโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานเพิ่มเติมจากเงิน
ชดเชยตามปกติที่พึงได้รับตามกฎหมายแรงงาน ประกอบด้วย 2 โครงการดังนี้ 
โครงกำรท่ี 1:  เงินรางวัลการปฏิบัติงานยาวนานส าหรับพนักงานที่อยู่ปฏิบัติงานติดต่อกันกับบริษัทฯ มา

เป็นระยะเวลานานมากกว่า 30 ปีขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินรางวัลพิเศษให้เท่ากับ    
10 เดือนของอัตราเงินเดือนสุดท้าย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
เป็นต้นไป 

โครงกำรท่ี 2:  หลักประกันการด ารงชีพส าหรับผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งในสายงานหลักตามมติที่ประชุม
 คณะกรรมการเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 โดยบริษัทจะจ่ายเงินหลักประกันการด ารงชีพ
 ให้เท่ากับ 36 เดือนของอัตราเงินเดือนสุดท้าย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 
 2561 เป็นต้นไป 

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ได้มีมติยกเลิกภาระผูกพันโครงการที่ 2
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพของบริษัทฯในปัจจุบัน 
บริษัทฯ ค านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานดังกล่าว โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระ
ผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัทฯ บันทึกหนี้สินในส่วนที่กิจการได้รับบริการจ้างงาน
จากพนักงานในอดีตส าหรับโครงการที่ 1 จ านวน 30.27 ล้านบาท ซึ่งแสดงรวมในค่าใช้จ่ายส าหรับปี 2561 
เม่ือวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับ
ใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
ฉบับใหม่นี้ก าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบ 20 ปี
ขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วันสุดท้าย ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวมีผลกระทบให้บริษัทฯ มีหนี้สินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 เพิ่มขึ้นจากเดิมจ านวน 12.30 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่ง ณ วันที่รายงาน ยังไม่มีการประกาศแต่อย่างใด บริษัทฯ จึงยังไม่ได้บันทึก
ผลกระทบของต้นทุนบริการในอดีตดังกล่าวในงบการเงิน 
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18. ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 
 2561 2560 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :-   
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชจีากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว (526,238) 396,186 

ภาษีเงินได้งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (526,238) 396,186 

รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้ 

  2561 2560 
    

ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นติิบุคคล  48,987,976 80,567,016 

อัตราภาษีเงินได้นติิบุคคล  20% 20% 
ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นติิบุคคลคูณอตัราภาษี  9,797,595 16,113,403 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ :-    

ค่าใช้จา่ยตอ้งห้าม  124,742 263,819 
ค่าใช้จา่ยที่มีสิทธิหกัได้เพิ่มขึ้น  (4,466,611) (110,271,630) 
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้  (318,960) (269,375) 
ผลกระทบจากการไม่ได้ตัง้สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอตดับัญชี :-    

ผล(ก าไร)ขาดทุนที่มีสิทธิน ามาหกัตามกฎหมาย  (13,097,702) 92,793,490 
อื่นๆ  7,960,936 1,370,293 

รวม  (9,797,595) (16,113,403) 
ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได ้  - - 

ส่วนประกอบของหน้ีสินภาษเีงินได้รอตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 
  2561 2560 

ก าไรท่ียังไมเ่กิดขึ้นจากการปรับมลูค่าเงินลงทุนระยะยาว  3,648,423 4,174,661 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ค านวณจากก าไรทางบัญชี 
ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามใน
การค านวณภาษีเงินได้ 
บริษัทฯ ค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของก าไรทางภาษ ี
ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางภาษีจากการจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะ
ยาวแก่บริษัท เซ็นจูรี่อิเลคโทรนิคส์ แอนด์ ซิสเต็มส์ จ ากัด จ านวน 532.68 ล้านบาท เนื่องจากลูกหนี้ถูก
พิพากษาให้ล้มละลายและเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ได้มีการแบ่งทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้แล้ว (หมายเหตุ 12.2)   
บริษัทฯ จึงไม่มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปีปัจจุบัน 
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19. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรก าไร
สุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
นี้จะน าไปจัดสรรเป็นเงินปันผลไม่ได้ 

20. เงินปันผลจ่ำย  

เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ได้มีมติอนุมัติจัดสรรผลก าไรสุทธิจากผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2560 เป็นส ารองตามกฎหมายจ านวน 4.10 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
จ านวน 270 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.142 บาท เป็นจ านวนเงิน 38.34 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่    
24 พฤษภาคม 2561 
เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ได้มีมติอนุมัติจัดสรรผลก าไรสุทธิจากผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2559 เป็นส ารองตามกฎหมายจ านวน 1.70 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
จ านวน 270 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นจ านวนเงิน 16.20 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่    
25 พฤษภาคม 2560 

21. กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 

 บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานใน
การเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมและบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 10 ของ
เงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชีพกับ
กระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต 

 เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่บริษัทฯ ได้จ่ายสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ และบันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็นจ านวน                       
8.52 ล้านบาท และ 9.05 ล้านบาท ตามล าดับ  

22. ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
 ค่าตอบแทนกรรมการนี้ เ ป็นผลประโยชน์ที่ จ่ ายให้กับกรรมการของ บริษัทตามมาตรา 90 ของ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับ
กรรมการบริหาร  
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23.  ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส าคัญส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ได้แก่ 

 2561 2560 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 165,021,412 173,713,134 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 53,373,415 62,512,004 
ค่าที่ปรึกษา 15,800,000 4,425,000 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 32,936,752 22,286,052 
ค่าไฟฟ้า 97,948,166 85,231,483 
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสนิค้า 41,232,420 31,151,821 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไ้ป 1,848,756,243 1,411,824,004 
การเปลี่ยนแปลงในสนิค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท าเพิ่มขึน้ (12,720,834) (80,939,801) 

24. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 บริษัทฯ ด าเนินกิจการในส่วนงานด าเนินงานเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง แบ่งเป็น

ส่วนงานด าเนินงานทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและต่างประเทศ ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน
ด าเนินงานของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้ 

 ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 
2560 มีดังนี้  
 จ ำหน่ำยในประเทศ จ ำหน่ำยต่ำงประเทศ รวม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายได้จากการขาย 1,652,012,795 1,378,861,038 745,537,236 486,306,608 2,397,550,031 1,865,167,646 

ต้นทุนขาย (1,523,906,231) (1,186,129,167) (721,350,141) (470,862,950
) 

(2,245,256,372) (1,656,992,117) 

ก าไรขั้นต้น 128,106,564 192,731,871 24,187,095 15,443,658 152,293,659 208,175,529 

รายได้อ่ืน  72,824,929 19,607,841 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  (72,018,353) (58,841,411) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (85,833,411) (83,967,826) 

โอนกลับบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสญู  3,419,443 - 

ต้นทุนบริการในอดตีจากการแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  (30,271,617) - 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น  (38,866) (421,554) 

ค่าเผื่อ(โอนกลับ)การด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  12,818,481 (747,137) 

ต้นทุนทางการเงิน  (4,206,289) (3,238,426) 

ก ำไรสุทธิส ำหรับปี  48,987,976 80,567,016 
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560     
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ    260,421,055 270,152,222 
สินทรัพย์อ่ืน     1,669,718,060 1,702,885,402 

รวมสินทรัพย์     1,930,139,115 1,973,037,624 

รวมหนี้สิน     315,968,179 366,812,490 
หมายเหตุ : บริษัทฯ มิได้แสดงสินทรัพย์และหนีส้ินจ าแนกตามส่วนงานด าเนนิงานทางภูมิศาสตร์เนื่องจากทางบริษทัฯ ใช้สินทรัพย์และ
หนี้สินร่วมกัน 

 ข้อมูลลูกค้ารายใหญ่ 
บริษัทฯ มีลูกค้ารายใหญ่ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2560 จ านวนหนึ่งราย จ านวนเงิน 190.99 
ล้านบาท (ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีลูกค้ารายใหญ่ในจ านวนเงินที่ไม่มี
สาระส าคัญเกินร้อยละ 10 ของรายได้) 

25. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนของบริษัทฯ คือ เพื่อด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น  ผู้บริหารได้มี
การก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีผล
ประกอบการ และฐานะการเงินที่ดีและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวมทั้งการบริหารเงินทุนเพื่อการด ารงไว้ซึ่งโครงสร้าง
ของทุนและต้นทุนทางการเงินของทุนที่เหมาะสม 

26. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เครื่องมือทางการเงินที่ส าคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า    
เงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้า เงินลงทุน และเงินให้กู้ยืมระยะยาว บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้ :- 
 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย   
 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดอนาคต ซึ่งจะส่งผล

กระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตรา
ดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากธนาคาร บริษัทฯ มิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ดังกล่าว  

 ควำมเสี่ยงด้ำนรำคำสินค้ำ   
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและ
กระแสเงินสด บริษัทฯ จึงมีนโยบายในด้านราคาของสินค้าอย่างระมัดระวังมีการติดตามและประเมิน
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายจากความผันผวนของราคาสินค้า
เหล่านั้นเกินกว่าที่ได้ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือไว้ในบัญชี 
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 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน  
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากบริษัทฯ มีลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้
การค้า และเจ้าหนี้อื่น เป็นสกุลเงินต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ ต้องน าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ
เป็นส่วนใหญ่ท าให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจากระบบ
อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้มาตรการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการทยอยท า
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นครั้งคราวเมื่อมีการสั่งซื้อหรือคาดว่าจะสั่งซื้อวัตถุดิบ
จากต่างประเทศ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีภาระคงค้างของสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 7.62 
ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ 0.03 ล้านยูโร ในราคาตามสัญญาเท่ากับ 248.53 ล้านบาท และ 
1.23 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560 : จ านวน 2.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในราคาตามสัญญา
เท่ากบั 71.93 ล้านบาท) ตามล าดับ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยังไม่ได้
รับวัตถุดิบ  (หมายเหตุ 27.2) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่ง
ไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน แสดงได้ดังนี้ 
 (หน่วย : ล้าน) 
        2561 2560 

สกุลเงินตราต่างประเทศ สินทรพัย ์ หนี้สิน สินทรพัย ์ หนี้สิน 
ดอลลาร์สหรฐัอเมริกา 0.88 -    0.27 - 
ยูโร -  0.01 -     0.04 

 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ   
บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบาย
ในการให้สินเชื่อที่ระมัดระวัง และมีฐานลูกค้าที่หลากหลายโดยมีการติดตามและประเมินสถานะ
การเงินของลูกหนี้อย่างใกล้ชิด ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้จากลูกหนี้
เหล่านั้นเกินกว่าที่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ในบัญชี 

 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน   
เนื่องจากเงินลงทุนระยะยาวส่วนใหญ่ของบริษัทฯ บันทึกบัญชีด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งการวัดมูลค่า
ยุติธรรมแบ่งตามการจัดล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม (หมายเหตุ 12) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกันมีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดและสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงินอื่นส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส าคัญกับราคาตามบัญชี 
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27. ภำระผูกพันและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น 

27.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากหนังสือค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อ
ค้ าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา การประมูลงานและค้ าประกันการสั่งซื้อวัตถุดิบจ านวนปริมาณ 37.36 
ล้านบาท และ 44.30 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งค้ าประกันโดยเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ (หมายเหตุ 10) 

27.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการสั่งซื้อวัตถุดิบ จ านวน 9.95 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2560 : จ านวน 4.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ซึ่งค้ าประกันโดยเงิน
ฝากธนาคารของบริษัทฯ (หมายเหตุ 10) 

27.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ ได้ท าสัญญาเช่าที่ดิน ซึ่งบริษัทฯ มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายค่า
เช่าที่ดินดังกล่าวในระยะยาวภายใต้สัญญาการเช่าสินทรัพย์ด าเนินงาน (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. เหตุกำรณ์ภำยหลังวันท่ีในงบกำรเงิน 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติอนุมัติการจ าหน่ายสิทธิ
เรียกร้องหนี้เงินให้กู้ยืมบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด ทั้งหมด ซึ่งมีมูลค่าหนี้ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 ประกอบด้วยเงินต้นจ านวน 380.79 ล้านบาท และดอกเบี้ยคงค้างจ านวน 595.91 ล้านบาท รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 976.70 ล้านบาท (หมายเหตุ 12) ให้กับบริษัท เควิน แอสโซซิเอทส์ จ ากัด ในจ านวนเงิน 40 ล้าน
บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการของฝ่ายบริหาร โดยบริษัทฯ   
เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ศาลแพ่งได้นัดไต่สวนค าร้องขอเฉลี่ยหนี้ของบริษัทฯ ในฐานะผู้ร้อง (ตามค า
ร้องเม่ือวันที่ 7 ธันวาคม 2561 หมายเหตุ 12.1)  ซึ่งฝ่ายโจทก์ขอเลื่อนคดีและศาลอนุญาตให้เลื่อนคดีไปไต่
สวนใหม่ในวันที่ 5 เมษายน 2562 

29. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 

บริษัทฯ ได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับรายการบัญชีในงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งการจัด
ประเภทรายการใหม่นี้ไม่มีผลกระทบต่อก าไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้เคยรายงานไว้ 

30. กำรอนุมัติให้ออกงบกำรเงิน 

 งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการของบริษัท 

1.	 ข้อมูลของกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้มีอำานาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

	 1.1	รายละเอียดกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้มีอำานาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

นายสุริย์ บัวคอม 
อายุ 74 ปี

ตำาแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ		: 10 กันยายน 2553

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- Directors Accreditation Program(DAP)

- Directors Certification Program (DCP)

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำางาน	/	การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2553 - ปัจจุบัน  กรรมการ บมจ.ควอลิตี้ เฮาส์

ประสบการณ์การทำางาน	/	การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/

กิจการอื่น

2553 - ปัจจุบัน  กรรมการ  ธนาคาร Zheng Xin Bank  

2556 - 2559  อนุกรรมการ คณะกรรมการ 

  โทรคมนาคมและวิทยุกระจายเสียง

2552 - 2559  ที่ปรึกษา บริษัท ไวส์ซอฟท์ จำากัด

สัดส่วนการถือหุ้น	:	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี

นางกิ่งเทียน บางอ้อ 
อายุ 74 ปี

ตำาแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	28 เมษายน 2543

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- Directors Accreditation Program(DAP)

- Directors Certification Program (DCP)

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำางาน	/	การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ  

  บมจ.ไทยฟิลม์อินดัสตรีส์

2548 - 2560  กรรมการ บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร

2550 - 2560  รักษาการกรรมการผู้จัดการ 

  บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร

ประสบการณ์การทำางาน	/	การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/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 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เซลลูลาร์ วิช่ัน (ไทยแลนด์)

2546 - ปัจจุบัน 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

ตำาแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	30 เมษายน 2546

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	

- นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำางาน	/	การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี

ประสบการณ์การทำางาน	/	การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/

กิจการอื่น

2544 - ปัจจุบัน ทนายความ บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย

  ยูเนี่ยนลอร์

สัดส่วนการถือหุ้น	:	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี

หมายเหตุ	: ลาออกจากกรรมการตรวจ / กรรมการอิสระ 

 มีผลต้ังแต่วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 และแต่งต้ัง 

 นายเฉลียว พลวิเศษ แทนมีผลตั้งแต่ 

 วันที่18 กุมภาพันธ์ 2562

นายสุวัฒน์  จิตตมัย 
อายุ 70 ปี

ตำาแหน่ง

กรรมการ

กรรมการอำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ		:	10 พฤษภาคม 2528

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล 

 LAMAR UNIVERSITY

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน		:	ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	: ไม่มี

ประสบการณ์การทำางาน

2560 – ปัจจุบัน กรรมการอำานวยการฝ่ายปฎิบัติการ 

  บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์

2558 - 2560 กรรมการผู้จัดการ บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์

2531 - 2558 ผู้จัดการทั่วไป บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์

สัดส่วนการถือหุ้น	:	0.05%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี

นายฉัตรชัย  ศิริวัฒนา
อายุ 75 ปี

ตำาแหน่ง 

กรรมการ

เลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 25 เมษายน 2537

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ EMPORIA STATE 

 UNIVERSITY,USA

ประสบการณ์การทำางาน	/	การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี

ประสบการณ์การทำางาน	/	การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/

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

ตำาแหน่ง

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 14 มิถุนายน  2550

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย ซีเอตเติล, USA

ประสบการณ์การทำางาน	/	การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/

ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	

2551 - 2560 กรรมการ บมจ. ทักษิณคอนกรีต

2550 - 2558 กรรมการ บมจ. เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรีส์

ประสบการณ์การทำางาน	/	การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/

กิจการอื่น 

2554 - 2561 กรรมการ บจก. แอปริคอท แมเนจเม้นท์

2549 - 2561 กรรมการ บจก. ไทยลาวลิกไนท์

สัดส่วนการถือหุ้น	:	0.11%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	:	

ลูกพี่ลูกน้อง นายสรรัฐ งานทวี

นายธนพงษ์  ภูคาสวรรค์
อายุ 42 ปี

ตำาแหน่ง

กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	14 มิถุนายน  2550

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

ประสบการณ์การทำางาน	/	การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี

ประสบการณ์การทำางาน	/	การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/

กิจการอื่น	

2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ Mosh Company Limited 

2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ Meanmoremind Co.,Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้น	: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี

นายพันธุม  พันธุมจินดา 
อายุ 64 ปี

ตำาแหน่ง

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	14 มิถุนายน 2550

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน	:	ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	:	ไม่มี

ประสบการณ์การทำางาน

2547 - 2557 หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำากัด ที.ไอ.เอช.

สัดส่วนการถือหุ้น	:	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
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นายพันธุม  พันธุมจินดา 
อายุ 64 ปี

ตำาแหน่ง

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	14 มิถุนายน 2550

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน	:	ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	:	ไม่มี

ประสบการณ์การทำางาน

2547 - 2557 หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำากัด ที.ไอ.เอช.

สัดส่วนการถือหุ้น	:	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายสรรัฐ  งานทวี 
อายุ 32 ปี

ตำาแหน่ง

กรรมการ

กรรมการอำานวยการฝ่ายการตลาด

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 21 สิงหาคม 2557

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

 มหาวิทยาลัยมหิดล

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน	:	ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.งานทวีพี่น้อง

ประสบการณ์การทำางาน

2554 - 2558 กรรมการ บมจ.เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์ 

  อินดัสตรีส์

สัดส่วนการถือหุ้น	:	0.02%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	:	ลูกพี่ลูกน้อง 

นายเอกมินทร์ งานทวี

พลตำารวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ
อายุ 70 ปี

ตำาแหน่ง

กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	26 กุมภาพันธ์ 2558

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Youngstown State  

 University, OHIO,USA

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน	: ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	:	ไม่มี

ประสบการณ์การทำางาน

2554 - 2558 ประธานกรรมการ บมจ.เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์ 

  อินดัสตรีส์

สัดส่วนการถือหุ้น	:	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี

หมายเหตุ	:	ลาออกจากกรรมมการตรวจ / กรรมการอิสระ  

 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
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นายธงชัย  ณ นคร
อายุ 68 ปี

ตำาแหน่ง

กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 26 กุมภาพันธ์  2558

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขาการตลาด Manchester Polytechnic,

 England 

ประสบการณ์การทำางาน	/	การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี

ประสบการณ์การทำางาน	/	การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/

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

ตำาแหน่ง

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 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน	:	ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	:	ไม่มี

ประสบการณ์การทำางาน	

2561 ผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ 

  บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์

2539 - 2560  ผู้จัดการโรงงาน บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์

2535 - 2539 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์

สัดส่วนการถือหุ้น	:	0.19%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี

นางสาวจงกล  พิสุทธิ์พิเชฎฐ์ 
อายุ 54 ปี

ตำาแหน่ง

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน	:	ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	:	ไม่มี

ประสบการณ์การทำางาน	

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

ตำาแหน่ง

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	

- ปริญญาตรี คณะบริหารสาขาการตลาด MINI MBA 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน	:	ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	:	ไม่มี

ประสบการณ์การทำางาน 

2535 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด  

  บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์

สัดส่วนการถือหุ้น	: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี

นายเมธี  ภักดีโต 
อายุ 65 ปี

ตำาแหน่ง

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	

- ปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน	:	ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	:	กรรมการที่ปรึกษา 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ 911 ทีม 2007

ประสบการณ์การทำางาน 

2560 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

  บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์

สัดส่วนการถือหุ้น	: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี

นางสาวบงกช  งานทวี
อายุ 35 ปี

ตำาแหน่ง

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ CITY UNIVERSITY  

 OF SEATTLE

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน	:	ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	: ไม่มี

ประสบการณ์การทำางาน 

2561 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์

สัดส่วนการถือหุ้น	:	0.20%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	:	น้องสาว 

นายเอกมินทร์ งานทวี
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นายพัฒนา สุขเกษฒ 
อายุ 53 ปี

ตำาแหน่ง

ผู้จัดการโรงงาน

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ปริญญาตร วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน	: ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	:	ไม่มี

ประสบการณ์การทำางาน 

2561 - ปัจจุบัน ผู้จัดการโรงงาน บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์

2532 - 2560 ผู้จัดการส่วนผลิต บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์

สัดส่วนการถือหุ้น	: ไม่มี

นายสุชาติ เตชะเทียมจันทร์
อายุ 57 ปี

ตำาแหน่ง

ผู้จัดการอาวุโศฝ่ายควบคุมคุณภาพ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย

 สุโขทัยธรรมาธิราช

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน	:	ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	:	ไม่มี

ประสบการณ์การทำางาน 

2561 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโศฝ่ายควบคุมคุณภาพ 

  บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์

2539 - 2560 ผู้จัดการส่วนควบคุมคุณภาพ 

  บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์

สัดส่วนการถือหุ้น	:	ไม่มี
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	 1.2	หน้าที่ความรับผิดชอบของเลฃานุการบริษัท

  บริษัทฯ ได้แต่งต้ังนายฉัตรชัย ศิริวัฒนา ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าท่ีให้คำาแนะนำาด้านกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ รวมท้ังประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ดังต่อไปน้ี

  1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง

  2. เก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

   - ทะเบียนกรรมการ

   - หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจำาปีของบริษัท

   - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

  3. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศตา่งๆให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  4. ให้คำาแนะนำาด้านกฎหมายและกฏเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำากับดูแลในการดำาเนิน
กิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฏหมาย

  5. ดำาเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนกำาหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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2.	 การดำารงตำาแหน่งของกรรมการ	ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัทฯ	และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บมจ.ไทยไวร์โพรดัคท์ บจก.ไทยลาวลิกไนท์

นายสุริย์ บัวคอม / 

นางกิ่งเทียน บางอ้อ * 

นายนรเศรษฐ ไม้เกตุ * 

นายสุวัฒน์ จิตตมัย //

นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา * *

นายเอกมินทร์ งานทวี // *

นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์ *

นายพันธุม พันธุมจินดา *

นายสรรัฐ งานทวี //

พลตำารวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ *

นายธงชัย ณ นคร * *

ดร. แดน ทองอินทร์ x

นางสาวจงกล พิสุทธิ์พิเชฎฐ์ x

นายสุชาติ แก้วไพฑูรย์ x

นายเมธี ภักดีโต x

นงสาวบงกช งานทวี x

นายพัฒนา สุขเกษม x

นายสุชาติ เตชะเทียมจันทร์ x

/ = ประธานกรรมการ // = กรรมการที่เป็นผู้บริหาร * = กรรมการ x = ผู้บริหาร 





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

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)
สำ�นักง�นใหญ่
เลขที่ 99/2 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซียร์รังสิต
ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน ตำาบลคูคต อำาเภอลำาลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0-2992-6863-7
โทรสาร 0-2992-6870-1


