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สวนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน) เริ่มประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายลวดเหล็กแรงดึงสูง
(Prestressed Concrete Wire) สําหรับงานคอนกรีตอัดแรง เพื่อใชในงานกอสรางตางๆ ตั้งแต ป พ.ศ.
2529 โดยเริ่มจากการผลิตและจําหนายลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเสนเดี่ยว (Prestressed Concrete Single
Wire) ตอมาในป พ.ศ. 2533 ไดออกผลิตภัณฑใหมคือ ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เสน (Seven – Wire
Prestressed Concrete Strand) และในป พ.ศ. 2539 บริษัทฯ ไดปรับปรุงระบบการผลิตลวดเหล็กแรงดึง
สูงใหมเพื่อพัฒนาคุณภาพสินคาและลดมลภาวะที่อาจเกิดจากกระบวนการผลิต ในขณะเดียวกันไดออก
ผลิตภัณฑใหมคือลวดเหล็กเคลือบสังกะสี (Galvanized Steel Wire and Strand)
1.1 วิสัยทัศน และเปาหมาย
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะผลิตสินคาตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล โดยมีเปาหมาย
ในการเปนผูนําทางดานคุณภาพในการผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน) กอตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2528 ดวยวัตถุประสงคที่จะ
ผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed Concrete Wire หรือ P.C.Wire) มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท
และเพิ่มเปน 25 ลานบาท โดยกอสรางโรงงานในเขตอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
ป 2529
ป 2531
ป 2532
ป 2533
ป 2535
ป 2537

เริ่มการผลิตครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2529
เพิ่มทุนเปน 40 ลานบาท เพื่อเพิ่มกําลังการผลิต
จดทะเบียนเปนบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเพิ่มทุนเปน 50 ลานบาท เพื่อ
ปรับปรุงระบบการผลิตและเพิ่มกําลังการผลิต
เพิ่มทุนเปน 100 ลานบาท เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตและออกผลิตภัณฑใหม คือ ลวดเหล็กตีเกลียว
ชนิด 7 เสน
เพิ่มทุนเปน 220 ลานบาท เพื่อสรางโรงงานแหงที่ 2 ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อใชในการผลิตลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เสน
-แปรสภาพจากบริษัทจํากัดเปน บริษัทมหาชน จํากัด เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2537
-ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สําหรับโครงการสรางโรงงาน
แหงใหมที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2537
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ปจจุบัน
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-สรางโรงงานแหงใหมที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ตามที่ไดรับการสงเสริม
การลงทุน เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตและปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต พรอมทั้งออกผลิตภัณฑใหม
คือ ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี
-ยายฐานการผลิตทั้งหมดไปยังโรงงานแหงใหมที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
ลงทุนในโครงการลงทุนเพื่อทดแทนสินทรัพยเดิมที่เสื่อมสภาพ ประกอบดวย การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักรเดิมและลงทุนในสายการผลิตใหมสําหรับลวดเหล็กตี
เกลียวชนิด 7 เสน
ดําเนินธุรกิจผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงโดยมีผลิตภัณฑหลัก ไดแก ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเสน
เดี่ยว ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เสน และลวดเหล็กเคลือบสังกะสี โดยมีโรงงานเพียงแหงเดียวที่
เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

ในสวนของอํานาจในการควบคุมบริษัทฯ
เกี่ยวกับอํานาจในการควบคุมบริษัทฯ แตอยางใด

ตลอดระยะเวลา 5 ป ที่ผานมาไมมีการเปลี่ยนแปลง

1.3 โครงสรางการถือหุน
บริษัทฯเริ่มประกอบธุรกิจโดยครอบครัวงานทวี ในป 2561 กลุมตระกูลงานทวีมีสัดสวนการถือหุน
ประมาณรอยละ 28 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระเต็มมูลคาแลว
1.4 ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ
- ไมมี –
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักคือ เปนผูผลิตและจําหนายลวดเหล็ก
แรงดึงสูง (Prestressed Concrete Wire) ที่ใชสําหรับงานคอนกรีตอัดแรง ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
จึงขึ้นอยูกับภาวะอุตสาหกรรมกอสรางเปนสําคัญ โดยในการจําหนายสินคาของบริษัทฯสวนใหญจําหนาย
ใหแกลูกคาในประเทศ สวนการจําหนายตางประเทศปจจุบันมีประมาณรอยละ 10-30
โครงสรางรายได
สัดสวนของรายไดหลักจําแนกตามภูมิศาสตรของบริษัทฯ ในระยะ 3 ป ที่ผานมา มีดังนี้:-

รายไดจากการจําหนายในประเทศ
รายไดจากการจําหนายตางประเทศ
รวม

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

ป 2559
ลานบาท
%
1,125.50 74.84
378.38 25.16
1,503.88 100.00

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ
ผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ จําแนกไดเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเสนเดี่ยว (Prestressed Concrete Single Wire หรือ
P.C. Wire) มี 5 ขนาด คือ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4 มิลลิเมตร 5 มิลลิเมตร 6
มิลลิเมตร 7 มิลลิเมตร และ 9 มิลลิเมตร ไดรับเครื่องหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 95-2540 มีกําลังการผลิตประมาณ 72,000
ตัน/ป
2. ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดตีเกลียว 7 เสน (Seven – Wire Prestressed Concrete
Strand หรือ P.C. Strand) มี 2 ชั้นคุณภาพ คือ ชั้นคุณภาพ 250K และ 270K
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 7.9 มิลลิเมตร 9.3 มิลลิเมตร 9.5 มิลลิเมตร 11.3
มิลลิเมตร 12.4 มิลลิเมตร 12.7 มิลลิเมตร 15.2 มิลลิเมตร และ 15.7 มิลลิเมตร
ไดรับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 420-2540 มีกําลัง
การผลิตประมาณ 54,000 ตัน/ป
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3. ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี(Galvanized Steel Wire and Strand) ไดรับเครื่องหมาย
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเลขที่ มอก.404-2540 และมาตรฐานสากล มี
กําลังการผลิตประมาณ 9,600 ตัน/ป
ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเสนเดี่ยวและชนิดตีเกลียว เปนวัสดุที่ใชสําหรับงานคอนกรีตอัดแรง
เพื่อใชในงานกอสรางที่เนนความแข็งแรง ความทนทาน เพื่อรองรับน้ําหนัก ทั้งงาน
กอสรางแบบ pre-tensioned และ post-tensioned ซึ่งการนําลวดเหล็กแรงดึงสูงมาใช
จะชวยประหยัดเวลาและแรงงานในการกอสราง โดยลวดเหล็กแรงดึงสูงเปนวัสดุกอสรางที่
ทวีความสําคัญเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจากวิวัฒนาการของการกอสรางสมัยใหม ลวดเหล็ก
แรงดึงสูงชนิดเสนเดี่ยวมีการใชมากในการผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาไฟฟา แผนพื้นใน
งานคอนกรีตอัดแรงทั่วไป แผนคอนกรีตสําเร็จรูปในอาคารสูง ทอน้ํา คานคอนกรีตอัดแรง
ชนิดตาง ๆ และไมหมอนคอนกรีตสําหรับรางรถไฟ สวนลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดตีเกลียว
นั้นไดมาจากการนําลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเสนเดี่ยว มาตีเกลียวเขาดวยกัน ทําให
สามารถรับแรงดึงไดมากขึ้น จึงนิยมนําไปใชทําเสาเข็มคอนกรีตขนาดใหญ พื้นอาคาร
ไซโล อางเก็บน้ํา คานสะพานและพื้นสะพาน ทางดวน ทางยกระดับ งานกอสรางอาคาร
จอดรถ คอนโดมิเนียม ตึกสูง โครงการรถไฟฟา รถไฟรางคู และโครงการปองกันปญหาน้ํา
ทวม เปนตน
ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี เปนวัตถุดิบที่ใชเปน Messenger Wire ในการผลิตสายโทรศัพท
และใชเปนแกนกลางของสายไฟขนาดใหญ เพื่อทําหนาที่รับแรงดึงแทนสายอลูมิเนียมใน
การผลิตสายไฟฟา และใชเปนสายดินในการผลิตเสาไฟฟา โดยฝงเปนแกนกลางอยูในเสา
ไฟฟา เพื่อปองกันฟาผาของระบบสายสง

2.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
1) โครงสรางอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมลวดเหล็กแรงดึงสูง เปนสวนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมวัสดุกอสราง ในอดีต
P.C. Wire และ P.C. Strand ไมคอยมีการใชมากนัก ทั้งนี้เพราะการกอสรางในสมัยกอน
สวนใหญอาคารที่ปลูกสรางจะมีเพียงไมกี่ชั้น จึงใชเหล็กเสนเปนวัตถุดิบในการปลูกสราง
แตในระยะหลัง โครงสรางการปลูกสรางไดเปลี่ยนเปนการปลูกสรางอาคารขนาดใหญและ
บริการในการปลูกสรางบานสําเร็จรูปและคอนโดมิเนียมขยายตัวขึ้นมาก
ทําใหความ
ตองการ P.C. Wire และ P.C. Strand เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว นอกจากนี้เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
รัฐบาลไดทําการลงทุนในงานกอสรางระบบ
สาธารณูปโภค เชน การกอสรางทางยกระดับ ทางดวน สะพาน การขยายสายสงไฟฟา
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การกอสรางสนามบินแหงใหม รวมถึงการลงทุนในโครงการรถไฟฟา ซึ่งตองใชลวดเหล็กแรง
ดึงสูงเปนจํานวนมาก ทําใหลวดเหล็กแรงดึงสูงกลายเปนวัสดุกอสรางที่สําคัญอีกชนิดหนึ่ง
ปจจุบันสัดสวนของความตองการ P.C. Wire และ P.C. Strand จะเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาวะการกอสรางของทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เชน การกอสรางบานจัดสรร อาคาร
และเสาไฟฟา มีผลตอความตองการ P.C. Wire คอนขางมาก สวนการกอสราง
สาธารณูปโภคของภาครัฐบาลโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ งานกอสรางอาคารจอดรถ
คอนโดมิเนียมและตึกสูง จําเปนตองใช P.C. Strand มากกวา เพื่อรองรับน้ําหนักที่
มากกวาของสิ่งกอสราง
พัฒนาการและแนวโนมการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
ป 2555-2556 อุตสาหกรรมกอสรางในประเทศไดรับแรงสนับสนุนจากการลงทุนของภาครัฐ
และเอกชนในการฟนฟูโครงสรางพื้นฐานที่ไดรับผลกระทบจากปญหาอุทกภัยและโครงการ
ปองกันปญหาน้ําทวมของนิคมอุตสาหกรรมตางๆที่อยูในพื้นที่เสี่ยง นอกจากนี้ การลงทุนใน
โครงการรถไฟฟาสายตางๆ
และการกอสรางคอนโดมิเนียมและสิ่งปลูกสรางตามแนว
รถไฟฟา ทําใหภาคการกอสรางขยายตัวไดอยางตอเนื่อง ความตองการสินคาลวดเหล็กแรง
ดึงสูงจึงเพิ่มขึ้นตามไปดวย
ป 2557 ความตองการชะลอตัวลงเนื่องจากการดําเนินการโครงการตางๆแลวเสร็จ ในขณะ
ที่การลงทุนในโครงการใหมๆของภาคเอกชนลดลง
โดยเฉพาะโครงการกอสราง
คอนโดมิเนียม ประกอบกับปญหาความไมสงบทางการเมืองในประเทศ ทําใหการตัดสินใจ
ลงทุนของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตองลาชาออกไป
ป 2558 ปริมาณความตองการลวดเหล็กแรงดึงสูงในประเทศทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับป
2557 เนื่องจากเศรษฐกิจไมขยายตัวตามคาดประกอบกับความลาชาของการลงทุน
โครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ
ป 2559-2561
โครงการลงทุนของภาครัฐยังคงมีอยางตอเนื่อง ในขณะที่การลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัวคอนขางต่ํา
สงผลใหปริมาณความตองการลวดเหล็กแรงดึงสูงใน
ประเทศขยายตัวเพียงเล็กนอย อยางไรก็ตาม ความตองการสินคาเริ่มมีสัญญาณการฟนตัว
ในชวงครึ่งปหลังของป 2561 จึงมีความเปนไปไดที่ความตองการสินคาในป 2562 จะมี
โอกาสขยายตัวตอเนื่องโดยมีปจจัยสนับสนุนจากโครงการลงทุนโครงสรางพื้นฐานของ
ภาครัฐที่สวนใหญอยูในระยะกอสราง ประกอบกับการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนมเรงตัวขึ้น
จากการปรับตัวที่ดีขึ้นของความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจและนโยบายพื้นที่ระเบียง
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บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)
เศรษฐกิจภาคตะวันออก(อีอีซี) ซึ่งจะนําไปสูการลงทุนกอสรางโรงงาน สํานักงาน และที่อยู
อาศัยเพิ่มขึ้น
การมีสินคาทดแทน
ลวดเหล็กแรงดึงสูงเปนวัสดุที่ทําหนาที่รับแรงในงานกอสรางตางๆ วัสดุอื่นที่จะมาทดแทนได
จึงตองสามารถทําหนาที่แบกรับน้ําหนักจํานวนมหาศาลเชนกัน ซึ่งขณะนี้ยังไมมีสินคาอื่น
ทดแทนที่มีคุณสมบัติเทาเทียมกัน ประกอบกับการเปลี่ยนไปใชสินคาอื่น เชน เหล็กกอสราง
ชนิดอื่นทดแทนจะสงผลกระทบตอการออกแบบงานกอสราง และทําใหตนทุนการกอสราง
เพิ่มขึ้น
2) ลักษณะการตลาดในอุตสาหกรรม
การจําหนายสินคาลวดเหล็กแรงดึงสูงมี 2 ลักษณะ คือ จําหนายใหกับลูกคาโดยตรงและ
จําหนายผานตัวแทนจําหนาย สวนการตัดสินใจซื้อ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑลวดเหล็ก
แรงดึงสูง และลวดเหล็กเคลือบสังกะสี ลูกคาใหความสําคัญกับคุณภาพของสินคาเปน
อันดับแรก ประกอบกับราคาขายของผูผลิตแตละรายอยูในระดับใกลเคียงกัน นอกจากนี้
การใชสินคาอื่นทดแทนทําไดยากเนื่องจากจะสงผลกระทบตอการออกแบบและตนทุนของ
งานกอสราง
ภาวะการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
ในปจจุบัน ผูผลิตลวดแรงดึงสูงรายสําคัญ ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
บริษัท บางกอกสตีลไวร จํากัด
บริษัท สยามไวร อินดัสทรี จํากัด
บริษัท ไทยสเปเชียลไวร จํากัด
บริษัท ธนอินเตอร จํากัด
บริษัท ลี้หยงฮั้วสตีล จํากัด
บริษัท เพ็ญศิริ สตีล อินดัสตรีส จํากัด

โดยขนาดกําลังการผลิตของบริษัทจัดอยูในอันดับ 2 สวนการเขามาของผูผลิตรายใหมใน
อุตสาหกรรมลวดเหล็กสามารถทําไดแตตองใชเวลา เนื่องจากการผลิตตองอาศัยวิศวกรผู
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บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)
ควบคุมงานที่มีความชํานาญ เพื่อใหสินคาที่ผลิตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน นอกจากนี้
การสรางชื่อเสียงใหเปนที่ยอมรับและการสรางความสัมพันธกับลูกคาตองใชเวลาพอสมควร
แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและการเเขงขัน
ในป 2561 การแขงขันภายในอุตสาหกรรมลวดเหล็กแรงดึงสูงโดยเฉพาะการแขงขัน
ทางดานราคายังคงมีอยางตอเนื่อง เนื่องจากปริมาณความตองการลวดเหล็กแรงดึงสูงใน
ประเทศขยายตัวคอนขางต่ํา ทั้งนี้ เปนผลมาจากการลงทุนภาคเอกชนโดยเฉพาะสาขาการ
กอสรางยังไมฟนตัว
ป 2562 คาดวาการแขงขันก็ยังคงมีอยางตอเนื่อง แตมีความเปนไปไดที่จะลดความรุนแรง
ลงบาง เนื่องจากความตองการสินคามีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากการที่ภาครัฐมีนโยบายลงทุนใน
โครงสรางพื้นฐานอยางตอเนื่องควบคูไปกับนโยบายกระตุนใหภาคเอกชนเรงการลงทุน โดย
ในการแขงขัน ผูผลิตสวนใหญใชกลยุทธทางดานราคาและเนนกลุมลูกคาที่มีศักยภาพทาง
ธุรกิจ และมีความมั่นคงทางการเงินเปนสําคัญ
กลยุทธการแขงขัน
การที่ลวดเหล็กแรงดึงสูงเปนวัสดุสําหรับรองรับน้ําหนักในงานกอสรางตางๆ บริษัทฯจึงให
ความสําคัญกับคุณภาพสินคาเปนอันดับแรก รองลงมาคือการใหบริการทางดานเทคนิค
กอนและหลังการขาย การสงมอบที่รวดเร็ว
ในดานคุณภาพสินคา บริษัทฯไดพัฒนาความรู ความชํานาญ ในการผลิตสินคามาเปน
เวลานานกวา 30 ป มีการคิดคนและวิจัยตอยอดเพื่อพัฒนาคุณภาพสินคา มีระบบการผลิต
ที่ไดรับการยอมรับวาทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยในการผลิต บริษัทฯเริ่มจากการ
คัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีบุคลากรที่มีความชํานาญควบคุมการผลิตในทุกขั้นตอน และ
ใหความสําคัญกับการตรวจสอบและทดสอบคุณภาพ โดยหองปฏิบัติการทดสอบคุณภาพ
ของบริษัทไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 จึงทําใหผูซื้อสินคาของบริษัทมั่นใจไดวา
จะไดรับสินคาที่มีคุณภาพและคุณสมบัติตามมาตรฐาน และเพื่อความเปนเลิศดานคุณภาพ
และความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน บริษัทฯไดนําเอาระบบบริหารงานคุณภาพตาม
มาตรฐานเลขที่ มอก./ISO 9001 เขามาใชในองคกร สงผลใหปจจุบัน สินคาของบริษัทฯ
มีคุณภาพเทียบเคียงระดับโลกและไดรับการรับรองจากสถาบันทั้งในประเทศและใน
ตางประเทศ เชน UK, AUSTRALIA และ SWEDEN ฉะนั้นจึงมั่นใจไดวาสินคาที่ผลิตโดย
บริษัทฯ เปนไปตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานที่ลูกคาตองการ
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บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)
ในดานการใหบริการดานเทคนิคกอนและหลังการขาย บริษัทฯมีหนวยงานที่ทําหนาที่ให
คําปรึกษาเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑไปใชอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งใหบริการดานการ
สอบเทียบเครื่องมือวัดตาง ๆ เปนตน
3) ลักษณะการตลาดของบริษัท
ลักษณะของลูกคา
สินคาของบริษัทฯ สวนใหญจําหนายใหแกลูกคาภายในประเทศ ซึ่งจําแนกออกได ดังนี้
-

ลูกคาที่ใชผลิตภัณฑลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเสนเดี่ยว
และลวดเหล็กแรงดึงสูงตี
เกลียวชนิด 7 เสน ประกอบดวย บริษัทผูผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาไฟฟา
คอนกรีต และแผนคอนกรีตสําเร็จรูป บริษัทผูรับเหมากอสรางโครงการขนาดใหญ
เชน งานกอสรางรถไฟฟา งานทางดวน ทางยกระดับ อาคารสูง สะพาน และลูกคา
ภาครัฐบาล ไดแก การไฟฟาสวนภูมิภาคและการไฟฟานครหลวง

-

ลูกคาที่ใชผลิตภัณฑลวดเหล็กเคลือบสังกะสี ประกอบดวย บริษัทผูผลิตสายไฟฟา
สายโทรศัพท เสาไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟานครหลวง และการไฟฟา
ฝายผลิต

ลูกคาที่เปนบริษัทที่เกี่ยวของมี 1 รายคือ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จํากัด (มหาชน) โดย
บริษัท ทักษิณคอนกรีต จํากัด (มหาชน) ถือหุนในบริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 10 และมีผู
ถือหุนบางทานเปนบุคคลเดียวกัน อยางไรก็ตาม บริษัทไดดําเนินการคาตามปกติใน
เงื่อนไขเดียวกับลูกคาที่เปนบุคคลภายนอก โดยมีสัดสวนการจําหนายประมาณรอยละ 510 ของยอดขายรวม
ในสวนของลูกคาตางประเทศซึ่งมีประมาณรอยละ 10-30 ของปริมาณการจําหนายรวมนั้น
ประกอบดวย บริษัทผูผลิตงานคอนกรีตอัดแรง และบริษัทผูรับเหมากอสรางอาคารและ
ระบบสาธารณูปโภค โดยสวนใหญสงออกไปยังประเทศออสเตรเลีย และประเทศในแถบ
ทวีปยุโรปและเอเชีย เชน อังกฤษ เวียดนาม ฟลิปปนส ลาว และกัมพูชา รวมถึงสงออก
ไปยังลูกคาในประเทศแถบตะวันออกกลาง และนิวซีแลนด เปนตน
ลูกคาเปาหมาย
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับลูกคาที่ทําธุรกิจติดตอกับบริษัทฯ มาเปนเวลานาน และมี
ความสัมพันธที่ดีตอกันมาโดยตลอด สวนลูกคาใหม บริษัทฯ เนนกลุมเปาหมายไปยัง
ลูกคาที่มีความมั่นคงทางการเงินและมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ
รวมถึงลูกคาใน
ตางประเทศ โดยในปจจุบันลูกคาที่บริษัทฯ มีการติดตอธุรกิจมีจํานวนประมาณ 100 ราย
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บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)
4) การจําหนายและชองทางการจําหนาย
การจําหนาย
บริษัทฯตระหนักถึงความสําคัญของการตอบสนองความตองการของลูกคา จึงไดใชวิธีการ
จําหนายใหแกลูกคาโดยตรงสําหรับลูกคาในประเทศทั้งหมด สวนลูกคาตางประเทศ สวน
ใหญจําหนายโดยผานตัวแทนจําหนายสินคาระหวางประเทศ เนื่องจากมีเครือขายและสาย
สัมพันธที่กระจายตามภูมิภาคตาง ๆ ไดมากและเขาถึงลูกคาไดงายกวาดวยตนทุนที่ต่ํา
ผูแทนจําหนาย
บริษัทฯ มีผูแทนจําหนายที่เปนพนักงานของบริษัทฯ ทําหนาที่ติดตอและใหบริการลูกคา
โดยมีหลักเกณฑการกําหนดจํานวนผูแทนขาย จากจํานวนลูกคาและพื้นที่ตั้งของลูกคาที่
กระจายตามเขตตาง ๆ ทั่วประเทศ ในปจจุบันบริษัทฯ มีผูรับผิดชอบการขายทั้งสิ้นรวม
10 คน สวนการจําหนายตางประเทศ บริษัทฯ ใชทั้งวิธีจําหนายใหแกลูกคาโดยตรงและ
ผานตัวแทนจําหนายประมาณ 3 – 5 ราย เปนครั้งคราว โดยมิไดมีการทําสัญญาแตง
ตั้งแตอยางใด
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
การผลิต
บริษัทฯ มีโรงงานทําการผลิตจํานวน 1 โรงงาน กําลังการผลิตรวม 135,600 ตัน/ป จําแนก
เปนรายสินคา ดังนี้
กําลังการผลิต (ตัน/ป)
ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเสนเดี่ยว
72,000
ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เสน
54,000
ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี
9,600
รวม
135,600
ในการผลิตสินคา บริษัทฯ ใชนโยบายการผลิต คือ ขึ้นอยูกับการประมาณการยอดขายของฝาย
จัดการ
วัตถุดิบ
วัตถุดิบสําคัญที่ใชในการผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเสนเดี่ยว และลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7
เสน คือเหล็กลวดคารบอนสูง( High Carbon Wire Rod) ซึ่งมีสัดสวนถึงรอยละ 70-85 ของ
ตนทุนการผลิตรวม สวนวัตถุดิบสําคัญที่ใชในการผลิตลวดเหล็กเคลือบสังกะสี มี 3 ประเภท
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คือ High Carbon Wire Rod , Medium Carbon Wire Rod และ Low Carbon Wire Rod ซึ่ง
การจะเลือกใชวัตถุดิบชนิดใดขึ้นอยูกับประเภทการใชงานของลูกคา มีสัดสวนประมาณรอยละ
50 ของตนทุนการผลิตรวม
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตของบริษัทฯ นั้น สามารถจัดหาไดจากแหลงผูผลิตทั้งในและตางประเทศ
หลายราย จึงไมมีปญหาในการจัดหาวัตถุดิบ และคุณสมบัติของวัตถุดิบ คือมีความแข็งแรง
ทนทาน และไมมีการลาสมัยจึงไมมีปญหาเรื่องการเก็บรักษาโดยปจจุบันแหลงที่มาของ High
Carbon Wire Rod ประมาณรอยละ 70- 80 นําเขามาจากตางประเทศ ที่สําคัญไดแก
ประเทศจีน ญี่ปุน เกาหลี รวมถึงประเทศในแถบยุโรป โดยสั่งซื้อจากผูจําหนายประมาณ 4-7
ราย โดยไมมีการทําสัญญาระยะยาว สวนที่เหลือสั่งซื้อจากผูผลิตในประเทศ สวน Medium
Carbon Wire Rod และ Low Carbon Wire Rod สวนใหญซื้อจากผูผลิตในประเทศ
อยางไรก็ตาม แมวาบริษัทฯไมมีความเสี่ยงดานการจัดหาวัตถุดิบและการเก็บรักษา แตการที่
ภาวะเศรษฐกิจในตลาดโลกมีความไมแนนอนและเปลี่ยนแปลงคอนขางรวดเร็ว ดังนั้นบริษัทฯ
จึงอาจมีความเสี่ยงที่ไดรับผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ(ดูรายละเอียดในหัวขอ
ปจจัยเสี่ยง)
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากกระบวนการผลิต
ผลกระทบของกระบวนการผลิตที่มีตอสิ่งแวดลอม อาจมาจากกระบวนการลางทําความสะอาด
เสนลวด (Wire Rod) กอนเขาสูกระบวนการดึงลดขนาดตามตองการ ซึ่งการทําความสะอาด
ตองใชสาร Hydrochloric Acid เพื่อขจัดฝุนละอองและสนิม สงผลใหน้ําที่ผานกระบวนการ
ลางดังกลาว มีความเปนกรด มีโลหะหนักปนเปอน และมีไอกรดลอยสูชั้นบรรยากาศ ในการ
กอสรางโรงงาน บริษัทฯ จึงไดดําเนินการดังนี้
1. ติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย (Water Treatment System) เพื่อเปลี่ยนสภาพน้ําที่เกิดจาก
กระบวนการดังกลาวใหมีสภาพเปนกลาง
และมีโลหะปนเปอนไมเกินปริมาณที่จะเปน
อันตรายตอสิ่งแวดลอมกอนปลอยสูบอบําบัดกลางของการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ซึ่งเปนที่ตั้งของโรงงาน เพื่อนําไปบําบัดขั้นสุดทายกอนปลอยลงสูทะเล
2. ติดตั้งระบบ Air Pollution Control System เพื่อขจัดไอกรดที่เกิดจากกระบวนการลางทํา
ความสะอาดเสนลวด กอนปลอยสูชั้นบรรยากาศ
นอกจากนี้ บริษัทฯไดนําระบบมาตรฐานคุณภาพดานสิ่งแวดลอม ISO 14001 ระบบมาตรฐาน
ดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย OHSAS 18001 และมาตรฐานระบบการจัดการดานพลังงาน
ISO 50001 มาใชในโรงงานเพื่อเปนการดูแลดานสภาพแวดลอม สังคมและชุมชน
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ในการกําจัดของเสียดังกลาว ตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมาจากการตรวจสอบโดยหนวยงาน
ของรัฐที่ควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พบวาการปฏิบัติงานของบริษัทฯ อยูในเกณฑ
มาตรฐานความปลอดภัยทีก่ ําหนด
2.4 งานที่ยังไมสงมอบ
-ไมมี –
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3. ปจจัยความเสี่ยง
ปจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท มีดังนี้ :3.1

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและราคาสินคา

ในการผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง ตนทุนวัตถุดิบซึ่งไดแกเหล็กลวดมีสัดสวนถึงรอยละ 70-85 ของ
ตนทุนการผลิตรวม บริษัทฯจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ โดยเฉพาะในภาวะที่
สถานการณทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งหากบริษัทฯไมสามารถปรับราคาขายตามตนทุน
วัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงจะสงผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ
ดังนั้น ในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและราคาสินคา บริษัทฯไดใชวิธี
ติดตามและประเมินสถานการณอยางใกลชิด ใชนโยบายในดานราคาสินคาอยางระมัดระวัง รวมถึงกระจาย
ฐานลูกคาใหหลากหลายทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งบริษัทฯคาดวาจะไมไดรับความเสียหายจากความ
ผันผวนของราคาสินคาเกินกวาที่ไดตั้งคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือไวในบัญชี
3.2

ความเสี่ยงจากการออกมาตรการตอบโตการทุมตลาดสินคาเหล็กลวดคารบอนสูงและการ
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจาก
ตางประเทศ

สินคาเหล็กลวดคารบอนสูงรวมถึงเหล็กลวดคารบอนสูงที่เจือธาตุอื่นที่มีแหลงกําเนิดจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน
เปนสินคาที่ถูกพิจารณาใหเรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดในอัตรารอยละ
12.26 – 36.79 ของราคา ซี ไอ เอฟ เปนระยะเวลา 5 ป(วันที่ 17 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 16 พฤษภาคม
2562) นอกจากนี้ รัฐบาลอยูระหวางดําเนินการแกไขพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการ
อุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ
เนื่องจากเหล็กลวดคารบอนสูงเปนวัตถุดิบสําคัญที่ใชในการผลิตสินคาของบริษัทฯ และสวนใหญ
บริษัทฯนําเขาวัตถุดิบดังกลาวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน การออกมาตรการตอบโตการทุมตลาด รวมถึง
การแกไขพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศดังกลาว อาจ
สงผลใหตนทุนการนําเขาวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลใหตนทุนการผลิตของบริษัทฯเพิ่มขึ้นตามไปดวย นอกจากนี้
การที่อัตราอากรขาเขาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นจะกระตุนใหเกิดการนําเขาสินคาสําเร็จรูปเขามาทดแทน
สงผลให
อุปทานในตลาดเพิ่มขึ้นและทําใหการแขงขันทางการตลาดโดยเฉพาะการแขงขันทางดานราคามีความรุนแรง
ขึ้น บริษัทฯจึงมีความเสี่ยงที่ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯอาจลดลงในอนาคต
ในการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯไดใชวิธีจัดหาแหลงวัตถุดิบจากผูผลิตที่ไมใชผูผลิตจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเพิ่มขึ้นเพื่อเปนทางเลือกไว ทางดานการตลาด บริษัทฯไดติดตามและประเมินสถานการณอยาง
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ใกลชิด และเนนกลยุทธการตลาดดวยการผลิตสินคาที่มีคุณภาพเปนที่เชื่อถือไดของลูกคา พรอมกับขยาย
ตลาดไปยังลูกคาในตางประเทศเพิ่มขึ้น
3.3

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

การที่บริษัทฯตองนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศเปนสวนใหญ ทําใหบริษัทฯมีความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจากระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว
ในการบริหารความเสี่ยงดังกลาว บริษัทฯไดใชมาตรการปองกันความเสี่ยงดวยการทําสัญญาซื้อ
ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
พรอมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวของแนวโนมอัตราแลกเปลี่ยนอยาง
สม่ําเสมอ
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4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
4.1 สินทรัพยถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ทรัพยสินที่สําคัญของบริษัท ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้
ประเภท / ลักษณะทรัพยสิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

สิทธิการเชาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบ ทําสัญญาเชากับการนิคม
ตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง เนื้อที่ อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยโดยมี
45 ไร 33.13 ตารางวา
ระยะเวลาเชา 3 กรกฎาคม 2538 23 ตุลาคม 2563 และสามารถตอ
สัญญาการเชาไดอีก 20 ป ชําระ
คาเชาในอัตราปละ 41,503 บาท/
ไร
อาคารสํานักงาน 2 ชั้น และอาคาร เปนเจาของ
โรงงาน เลขที่ 4 ถนนไอหา เขตนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ตั้งอยูบนที่ดินที่
ไดรับสิทธิการเชา
เครื่องจักรสําหรับผลิตลวดเหล็ก 8 ชุด เปนเจาของ
พรอมทั้งระบบชวยการผลิต

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
- ไมมีบริษัทยอยและบริษัทรวม

-14-

มูลคาตามบัญชี
(ลานบาท)
1.31

ภาระผูกพัน

ติดจํานองกับสถาบัน
การเงิน วงเงินรวมทั้งสิ้น
130 ลานบาท
53.28

162.88
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5. ขอพิพาททางกฎหมาย
- ไมมี
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6. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น
ชื่อ
ชื่อยอ

บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)
TWP
(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย)
ที่ตั้งสํานักงาน
เลขที่ 99/2 หมู 8 อาคารศูนยการคาเซียรรังสิต
ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท 0-2992-6863-7 โทรสาร 0-2992-6870-1
ที่ตั้งโรงงาน
4 ถนน ไอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท 0-3868-4610-3 โทรสาร 0-3868-4614
ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจําหนายลวดเหล็กแรงดึงสูง
เลขทะเบียนบริษัท
0107537001234
ทุนจดทะเบียน
500 ลานบาท
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 270 ลานบาท ประกอบดวย หุนสามัญ 270 ลานหุน
มูลคาหุนที่ตราไว
หุนสามัญ หุนละ 1 บาท
รอบระยะเวลาบัญชี
1 มกราคม – 31 ธันวาคม
นายทะเบียนหลักทรัพย
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991
ผูสอบบัญชี
นายอนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล(ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109) หรือ
นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล(ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875)
บริษัท เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด
47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2294-8504 โทรสาร 0-2294-2345
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บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)

สวนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว
บริษัทฯ จดทะเบียนเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 24
ตุลาคม 2532 ปจจุบัน มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว ดังนี้
- ทุนจดทะเบียน 500 ลานบาท
- ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว 270 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญ 270 ลานหุน
- หุนสามัญ มูลคาหุนละ 1 บาท(ในการประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ผู
ถือหุนมีมติใหเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนสามัญของบริษัทที่ตราไวจากเดิมมูลคาหุนละ 10 บาท
เปนมูลคาหุนละ 1 บาท บริษัทไดจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกลาวกับกระทรวงพาณิชย
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559)
- การออกหลักทรัพยอื่น : บริษัทไมมีการออกหุนประเภทอื่นนอกเหนือจากหุนสามัญ
ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนที่ยังไมเรียกชําระ มูลคา 230 ลานบาท ซึ่งแบงออกเปนหุนสามัญ 230
ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาทนั้น เปนการจดทะเบียน เพื่อรองรับการใชสิทธิซื้อหุนเพิ่มทุนของ
เจาหนี้ไมมีประกัน ตามเงื่อนไขของสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้เดิม ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2543
อยางไรก็ตาม
สิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้
ขางตนไดสิ้นสุดลงตั้งแตวันที่ 29 พฤษภาคม 2546 เนื่องจากบริษัทฯไดดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้
ดวยการฟนฟูกิจการตามกระบวนการของศาลลมละลาย และไดดําเนินการเปนผลสําเร็จตามแผนแลว
7.2 ผูถือหุน
กลุมผูถือหุนรายใหญ ณ.วันที่ 7 มกราคม 2562 ประกอบดวย
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แบบ 56-1

บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)

ลําดับที่
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ผูถือหุน

จํานวนหุนที่ถือ

กลุมงานทวี
- บริษัท ทักษิณคอนกรีต จํากัด(มหาชน)
- บริษัท เจ. ที. เอส. จํากัด
- กลุมตระกูลงานทวี
นายวิชัย ภูบุบผาพันธ
ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด(มหาชน)
นางธนิสรา พันธสายเชื้อ
นายระวิ เกษมศานติ์
ธนาคาร กรุงไทย จํากัด(มหาชน)
นายรัชพล เพิ่มพูนพานิช
นายวามิล ฮอแสงชัย
นายโพธิรัตน กิจศรีโอภาท
นายยงยุทธ บุญมี

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

%
9.99
4.82
12.70
7.97
6.89
5.07
3.98
3.05
2.17
1.55
1.38
1.27

7.3 การออกหลักทรัพยอื่น
- ไมมี
7.4 นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทฯมีนโยบายในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรารอยละ 50 ของกําไรสุทธิจากการ
ดําเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสํารองตางๆตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทและ
ตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจายเงินปนผลขึ้นอยูกับฐานะการเงินและแผนการลงทุนและความ
จําเปนอื่นๆในอนาคต
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บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)

8. โครงสรางการจัดการ
8.1 คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยบุคคลที่มีความรูความสามารถและประสบการณ รวมทั้งสิ้น
11 คน รายชื่อกรรมการ จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการในปที่ผานมา และจํานวนครั้งที่กรรมการ
แตละรายเขารวมประชุม มีดังนี้
การเขารวมประชุม(ครั้ง)
ชื่อ

ตําแหนง

1. นายสุริย บัวคอม

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
2. นายสุวัฒน จิตตมัย
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
3. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา
กรรมการ
4. นางกิ่งเทียน บางออ *
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
5. นายนรเศรษฐ ไมเกตุ **
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการอิสระ
6. นายเอกมินทร งานทวี
กรรมการ
7. นายธนพงษ ภูคาสวรรค
กรรมการ
8. นายพันธุม พันธุมจินดา
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
9. นายสรรัฐ งานทวี
กรรมการ
10. นายธงชัย ณ นคร ***
กรรมการ
11. พลตํารวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ**** กรรมการ

ประชุม
คณะกรรม
การ
8/8

ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
6/6

8/8

-

8/8
7/8

6/6

7/8

6/6

8/8
6/8
8/8

-

8/8
6/8
7/8

-

ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน

หมายเหตุ : * ลาออกมีผลตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม 2561 และแตงตั้งนายชลิต สถิตทอง แทนมีผลตั้งแตวันที่ 18 กุมภาพันธ 2562
** ลาออกมีผลตั้งแตวันที่ 15 กุมภาพันธ 2562 และแตงตั้งนายเฉลียว พลวิเศษ แทนมีผลตั้งแตวันที่ 18 กุมภาพันธ 2562
*** ลาออกมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 และแตงตั้งนายเจนวิชช เหลืองเจริญกิจ แทนมีผลตั้งแตวันที่ 27 กุมภาพันธ 2562
**** ลาออกมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 และแตงตั้งนายประดิษฐ วุฒิภาพรกุล แทนมีผลตั้งแตวันที่ 27 กุมภาพันธ 2562

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ
กรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯไดประกอบดวย นายสุวัฒน จิตตมัย,นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา,
นายเอกมินทร งานทวี , นายธนพงษ ภูคาสวรรค , นายพันธุม พันธุมจินดา, นายสรรัฐ งานทวี สองในหกคน
ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
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บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)

8.2 ผูบริหาร
ประกอบดวย
ชื่อ

ตําแหนง

นายเอกมินทร งานทวี
นายสรรัฐ งานทวี
ดร.แดน ทองอินทร
นายสุชาติ แกวไพฑูรย
นางสาวจงกล พิสุทธิ์พิเชฎฐ
นายพัฒนา สุขเกษม
นายสุชาติ เตชะเทียมจันทร
นายเมธี ภักดีโต
นางสาวบงกช งานทวี

กรรมการผูจดั การ
กรรมการอํานวยการฝายการตลาด
ผูอ ํานวยการฝายปฏิบัตกิ าร
ผูจัดการอาวุโสฝายการตลาด
ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน
ผูจัดการโรงงาน
ผูจัดการอาวุโสฝายควบคุมคุณภาพ
ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล
ผูจัดการฝายจัดซื้อ
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บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)

โครงสรางการบริหาร

คณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูจัดการ

ผูอํานวยการฝาย
ปฏิบัติการ

ผูจัดการฝาย
ทรัพยากรบุคคล

ผูจัดการฝายจัดซื้อ

กรรมการอํานวยการ
ฝายการตลาด

ผูจัดการโรงงาน

ผูจัดการอาวุโสฝาย
ควบคุมคุณภาพ
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ผูจัดการอาวุโสฝาย
บัญชีและการเงิน

ผูจัดการอาวุโสฝาย
การตลาดและการขาย

แบบ 56-1

บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)

8.3 เลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัท ไดแก นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา

(รายละเอียดหนาทีค่ วามรับผิดชอบและประวัติของเลขานุการบริษัทปรากฎตามเอกสารแนบ 1)

8.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
1)

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
(ก) คาตอบแทนกรรมการ
คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอ ประกอบดวย เบี้ยประชุมและบําเหน็จกรรมการ โดยมี
หลักเกณฑดังนี้
คาตอบแทนกรรมการ
- ไดรับเบี้ยประชุมคราวละ 15,000 บาท/คน
- ไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการรวมกันไมเกิน 5,000,000 บาท
- สิทธิประโยชนอื่นๆ : ไมมี
คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
- ไดรับเบี้ยประชุมคราวละ 20,000 บาท/คน
คาตอบแทนกรรมการแตละรายในปที่ผานมามีดังนี้ :-

รายชื่อ
1. นายสุริย บัวคอม
2. นายสุวัฒน จิตตมัย
3. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา
4. นางกิ่งเทียน บางออ
5. นายนรเศรษฐ ไมเกตุ
6. นายเอกมินทร งานทวี
7. นายธนพงษ ภูคาสวรรค
8. นายพันธุม พันธุมจินดา
9. นายสรรัฐ งานทวี
10. นายธงชัย ณ นคร
11. พลตํารวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ
รวม

ตําแหนง

คาเบี้ยประชุม

คาบําเหน็จ
กรรมการ

คาตอบแทนรวม
(บาท)

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

225,000

600,000

825,000

105,000
105,000
225,000
225,000
105,000
90,000
105,000
105,000
90,000
105,000
1,4850,000

600,000
500,000
150,000
250,000
150,000
150,000
2,400,000

105,000
105,000
825,000
725,000
105,000
240,000
355,000
105,000
240,000
255,000
3,885,000
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บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)
(ข) คาตอบแทนผูบริหาร
ประกอบดวย
ประเภทคาตอบแทน

ผูบริหารจํานวน 9 ราย

2)

เงินเดือน โบนัส เงินสบทบเขากองทุนสํารองเลีย้ งชีพ

คาตอบแทนอื่น
-ไมม-ี
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คาตอบแทนรวม
(ลานบาท)
37.81

แบบ 56-1

บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)
8.5 บุคลากร
บริษัทฯใหความสําคัญกับการดูแลพนักงานจึงมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรดวยการ
สนับสนุนการเรียนรู
การคิดคนและการสรางสรรควิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมถึงสรางระบบการจูงใจที่เหมาะสม
ทั้งนี้ บุคลากรของบริษัทฯ ประกอบดวย

จํานวนพนักงาน
- สายงานผลิต
- สายงานตลาดและการขาย
- สายงานบัญชี การเงิน บริหาร
และอื่นๆ
รวม
ผลตอบแทน
- เงินเดือน คาลวงเวลา โบนัส
เงินสมทบ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
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9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงมีนโยบายในการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยครอบคลุมถึงหลักสําคัญ 5
หมวด ไดแก
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5

สิทธิของผูถือหุน
การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการและดําเนินการติดตามเพื่อใหมีการปฏิบัติ
ตามนโยบาย รวมทั้งทบทวนและปรับปรุงนโยบายดังกลาวใหมีความเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
1. สิทธิของผูถือหุน
ผูถือหุนมีสิทธิในฐานะเจาของบริษัท
มีสิทธิกําหนดทิศทางการดําเนินการของบริษัทผาน
คณะกรรมการบริษัทที่ผูถือหุนเลือกเขามาทําหนาที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญตอบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯใหความสําคัญและเคารพสิทธิของผูถือหุนทุกรายโดยสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผูถือ
หุนพึงไดรับมีดังนี้
- สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุน
บริษัทฯแตงตั้งใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด ทําหนาที่เปนนาย
ทะเบียนหลักทรัพยของบริษัทฯเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนในการดําเนินการ
เกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย
- สิทธิในการมีสวนแบงในกําไรของกิจการ
บริษัทฯมีนโยบายในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรารอยละ 50 ของกําไรสุทธิจากการ
ดําเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสํารองตางๆตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทและ
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ตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจายเงินปนผลขึ้นอยูกับฐานะการเงินและแผนการลงทุนและความ
จําเปนอื่นๆในอนาคต
- สิทธิในการไดรับขอมูลขาวสารอยางเพียงพอ
บริษัทฯมีนโยบายในการเปดเผยขอมูล โดยการเผยแพรผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพย
และนําขอมูลที่สําคัญแสดงไวบนเว็บไซตของบริษัท
- สิทธิในการเขารวมประชุม
บริษัทฯคํานึงถึงสิทธิในการเขารวมประชุมหรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิ
ออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชี และเรื่องที่
มีผลกระทบตอบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือแกไขขอบังคับและหนังสือ
บริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน ซึ่งในการกําหนดวัน
เวลา และสถานที่ประชุม บริษัทฯคํานึงถึงความสะดวกของผูถือหุนที่จะเขารวมประชุม ทั้งนี้ผู
ถือหุนจะไดรับสิทธิตางๆในการเขารวมประชุม ทั้งกอนวันประชุม วันประชุมผูถือหุน และ
ภายหลังการประชุมผูถือหุน
- สิทธิในการเสนอวาระการประชุม
บริษัทฯมีนโยบายใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมของผูถือหุน
เพื่อให
คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเปนวาระในการประชุมผูถือหุน
โดยผูถือหุนตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนตามที่คณะกรรมการกําหนด

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกลาวขางตน
สะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน เชน

บริษัทฯยังมีนโยบายที่จะสงเสริมและอํานวยความ

1. บริษัทฯจะจัดใหผูถือหุนไดรับขอมูล ขั้นตอน ระเบียบวาระการประชุมผูถือหุนและขอมูล
ประกอบการพิจารณาอยางครบถวนเพียงพอ โดยมีการเผยแพรขอมูลดังกลาวทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษในเว็บไซดของบริษัทเปนการลวงหนาประมาณ 1 เดือน และจัดสงเอกสาร
ลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 21 วันกอนวันประชุม เพื่อใหผูถือหุนมีเวลาศึกษาขอมูล
โดยหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่นๆที่ไมไดกําหนดไวลวงหนาในการประชุมผูถือหุน
2. คณะกรรมการบริษัทฯกําหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุมผูถือหุน โดยคํานึงถึง
ความสะดวกของผูถือหุนที่จะเขารวมประชุม โดยจัดเตรียมสถานที่ ที่มีขนาดเพียงพอ และ
เดินทางไปไดสะดวกรวมทั้งไดอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย
ดวยการจัดใหมีเจาหนาที่คอยดูแลตอนรับ และใหความสะดวกอยางเพียงพอ
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3. บริษัทฯเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกคนเขารวมประชุมตลอดระยะเวลาการประชุม มีสิทธิซักถาม
ขอสงสัย เสนอความคิดเห็นตอที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอ และออกเสียงลง
มติในวาระการประชุม
4. ผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสําหรับแตละระเบียบวาระที่เสนอ การลงมติเลือกใช
วิธีการและอุปกรณออกเสียงที่โปรงใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผล
การลงมติไดรวดเร็ว และผูถือหุนมีสิทธิทราบผลการลงมติอยางทันทวงที
5. ประธานกรรมการ กรรมการ ผูบริหาร เขารวมประชุมผูถือหุนทุกครั้ง หากไมติดภารกิจสําคัญ
เพื่อตอบขอซักถามและรับฟงความคิดเห็นของผูถือหุน
6. บริษัทฯเผยแพรมติที่ประชุมผูถือหุน พรอมผลการลงคะแนนเสียงใหสาธารณชนทราบผาน
ระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
7. บริษัทฯบันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนที่มีสาระสําคัญถูกตอง ครบถวน เพื่อใหผูถือหุน
สามารถตรวจสอบ และจัดสงรายงานการประชุมตอตลาดหลักทรัพยภายใน 14 วันนับจากวัน
ประชุมผูถือหุน พรอมทั้งเผยแพรรายงานดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัท

ในป 2561 บริษัทฯไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในหมวดที่เกี่ยวของกับสิทธิของผู
ถือหุนทุกประการ
2. การประชุมผูถือหุน
บริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมผูถือหุนปละครั้งภายในเวลาไมเกิน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบป
บัญชีของบริษัท และหากมีความจําเปนเรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษ ซึ่งเปนเรื่องที่จะตองไดรับ
อนุมัติจากผูถือหุน บริษัทฯจะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนกรณีไป
บริษัทฯมีนโยบายสนับสนุนและสงเสริมใหผูถือหุนทุกกลุมเขารวมประชุมผูถือหุนโดยในหนังสือ
เชิ ญประชุ มผู ถือหุ นมี การชี้ แจงรายละเอี ยด ขั้น ตอนการลงทะเบียน และเอกสารที่ใ ชใ นการลงทะเบียน
สําหรับผูถือหุนแตละประเภท รวมถึงกําหนดแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะไวทั้ง 3 ประเภท คือ แบบ ก.
แบบ ข.และ แบบ ค. พรอมจัดใหมีชองทางการดาวนโหลดเอกสารประกอบการประชุมฯผานทางเว็บไซดของ
บริษัทฯ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงมติในที่
ประชุมอยางเต็มที่
บริษัทฯไดจัดใหมีคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในกรณีที่มีขอโตแยง เพื่อใหเกิด
ความโปรงใสในการนับคะแนนเสียง
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2.1 การดําเนินการกอนการประชุมผูถือหุน
1) บริษัทฯไดเ ปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเ ปนวาระการประชุมและเสนอชื่ อ
บุ ค คลผู มี คุ ณ สมบั ติ เ พื่ อ รั บ การพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง เป น กรรมการ ตามหลั ก เกณฑ ที่
คณะกรรมการกําหนด
2) บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการ
ลวงหนากอนวันประชุม โดยไดแจงใหผูถือหุนทราบพรอมกับการนําสงหนังสือเชิญประชุม
ผูถือหุน ซึ่งไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท
3) บริษัทฯไดเผยแพรมติคณะกรรมการเกี่ยวกับกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน วันกําหนด
สิทธิ(Record Date) ในการเขาประชุมและรับเงินปนผล วันปดสมุดทะเบียนพักการโอน
หุน และการจายเงินปนผล ใหผูถือหุนรับทราบทันที ในวันที่มีการประชุมคณะกรรมการ
4) หนั ง สือเชิญ ประชุ มมี ร ายละเอียดอยางเพียงพอและครบถวน มีรายละเอียดวัน เวลา
สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม โดยระบุอยางชัดเจนวาเปนเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือ
เพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบระเบียบวาระตางๆ ขอเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของ
คณะกรรมการ ขอบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
รายละเอียดของเอกสารที่ผูถือหุนจะตองนํามาแสดงในวันประชุ ม และวิธีการเขารวม
ประชุม ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชนและอํานวยความสะดวกในการสื่อสารสําหรับผูถือหุน
ตางชาติ บริษัทไดจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับการประชุมเปนภาษาอังกฤษเผยแพรบน
เว็บไซตของบริษัท
5) บริษัทมอบใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุน
ของบริษัทเปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหผูถือหุน และไดเผยแพรขอมูลดังกลาวซึ่ง
เปนขอมูลเดียวกับที่บริษัทจัดสงใหกับผูถือหุนและใชในการประชุมผานทางเว็บไซตของ
บริ ษัท ฯ ประมาณ 30 วัน กอนวัน ประชุม ผูถือหุน เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุน ไดมีเ วลา
ศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนา รวมทั้งไดมีการประกาศลงหนังสือพิมพรายวัน
ติดต อกันไม นอยกว า 3 วัน และกอนวัน ประชุม ไมนอยกวา 3 วัน เพื่อบอกกล าวเรียก
ประชุมผูถือหุนดวย
2.2 การดําเนินการในวันประชุมผูถือหุน
1) บริษัทฯกําหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุมผูถือหุน โดยคํานึงถึงความสะดวก
ของผูถือหุนที่จะเขารวมประชุม โดยจัดเตรียมสถานที่ ที่มีขนาดเพียงพอ และเดินทางไป
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ไดสะดวกรวมทั้งไดอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย ดวยการ
จัดใหมีเจาหนาที่คอยดูแลตอนรับ และใหความสะดวกอยางเพียงพอ
2) บริษัทเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุม และอํานวยความสะดวกใหผูถือ
หุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมอยางเต็มที่
3) บริษัทฯเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขาประชุมดวยตนเอง สามารถใชสิทธิออกเสียง
ดวยการมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลง
มติแทน โดยผูถือหุนสามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข.
และ แบบ ค.ซึง่ ไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถดาวนโหลดผานทาง
เว็บไซดของบริษัท
4) บริ ษั ทใช ร ะบบบาร โ ค ด ที่ แ สดงรายละเอี ย ดของผู ถื อ หุ นแต ล ะรายที่ ไ ด จั ด พิ ม พ ไ ว บ น
แบบฟอรมลงทะเบียน เพื่ออํานวยความสะดวก รวดเร็ว และแมนยําในการลงทะเบียน
การนับคะแนนและแสดงผล
5) ประธานกรรมการ กรรมการ ผู บริ ห าร ผู ส อบบัญ ชี เขาร วมประชุม ผูถือ หุน เพื่อ ตอบ
คําถามในเรื่องที่เกี่ยวของ
6) เพื่อความโปรงใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯไดจัดใหมีคนกลางในการตรวจสอบการ
นับคะแนนเสียงในกรณีที่มีขอโตแยง คือผูสอบบัญชี
7) บริษัทใหสิทธิผูถือหุนที่มารวมประชุมภายหลังการประชุมเริ่มแลว มีสิทธิออกเสียง หรือ
ลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยูระหวางการพิจารณา และยังไมไดลงมติ
8) กอนเขาสูวาระการประชุ ม บริษัทฯจะชี้แจงกฎเกณฑตางๆ ที่ใชในการประชุ ม รวมทั้ ง
ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ
9) บริษัทไดจัดสรรเวลาในการประชุมอยางเพียงพอ เปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทา
เทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคําถามในที่ประชุม กอนการลงมติในแตละวาระ
10) บริ ษัทฯจะไม เ พิ่ ม วาระอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไ วใ นหนัง สือเชิญประชุม และไมมีการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญในที่ประชุมผูถือหุนอยางกะทันหัน
11) บริษัทมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได
กรณีที่มีขอโตแยงในภายหลัง และในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เชน วาระการแตงตั้ง
กรรมการ บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเลือกกรรมการเปนรายบุคคล
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2.3 การดําเนินการภายหลังวันประชุมผูถือหุน
1) บริษัทฯเผยแพรมติที่ประชุมผูถือหุน พรอมผลการลงคะแนนเสียงผานระบบขาวของตลาด
หลักทรัพยฯ ภายใน 9.00 น. ของวันรุงขึ้นภายหลังจากวันประชุมผูถือหุน
2) บริษัทฯบันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนที่มีสาระสําคัญถูกตอง ครบถวน เพื่อใหผูถือหุน
สามารถตรวจสอบได โดยไดบันทึกรายชื่อและตําแหนงของกรรมการที่เขารวมประชุม
วิ ธี ก ารลงคะแนนและนั บ คะแนน ความเห็ น ของผู ถื อ หุ น คํ า ชี้ แ จงของกรรมการและ
ผูบริหาร รวมทั้งมติที่ประชุมไวอยางชัดเจน ซึ่งแยกเปนคะแนนที่เห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ
งดออกเสียง โดยไดจัดสงรายงานการประชุมตอตลาดหลักทรัพยภายใน 14 วันนับจากวัน
ประชุมผูถือหุน และไดเผยแพรรายงานดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัท
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561

บริษัทฯเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 15 กูมภาพันธ 2561 และสงคําถามเกี่ยวกับ
บริษัทลวงหนากอนการประชุม เมื่อพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวพบวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอวาระการ
ประชุมและสงคําถามลวงหนากอนการประชุม
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561 บริษัทฯไดเผยแพรมติกรรมการบริษัทผานระบบขาวของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย พรอมกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 ในวันที่ 24 เมษายน
2561 เวลา 10.00 น. กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 9
มีนาคม 2561(Record Date)
บริษัทฯไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 พรอมเอกสารประกอบการ
ประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเวบไซตของบริษัทฯที่
www.thaiwireproducts.com
และ
มอบหมายใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหลักทรัพย เปนผูจัดสง
หนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนทางไปรษณียลงทะเบียน
การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 ในวันที่ 24 เมษายน 2561 มีผูถือหุนและผูรับมอบ
ฉันทะมาประชุมทั้งสิ้น 56 ราย รวมเปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 139,341,570 หุน คิดเปนรอยละ 51.61 โดยมี
ประธานกรรมการ กรรมการ ผูบริหาร ผูสอบบัญชี ไดเขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อตอบคําถามในที่ประชุม
ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทฯไดเผยแพรมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนในแตละวาระ
ภายในวันที่ประชุม และไดนําสงรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 ตอตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย พรอมทั้งเผยแพรรายงานการประชุมดังกลาวบนเวบไซตของบริษัทฯ
ที่ www.thaiwireproducts.com ตั้งแตวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
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จากการดําเนินการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 ดังกลาว บริษัทฯไดรับการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน(AGM Assessment) โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ดวยคะแนนรอย
ละ 92.42
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายในการสรางความเทาเทียมกันและเปนธรรมใหผูถือหุนทุกรายทุก
กลุม ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนรายยอย
- คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายในการกํากับดูแลใหผูถือหุนไดรับการปฏิบัติและปกปองสิทธิ
ขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียมกัน ดังนั้น ในการจัดประชุมผูถือหุนจึงมีกระบวนการในการประชุมผู
ถือหุนที่มีลักษณะที่สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน เปดโอกาส
ใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนา
เปด
โอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขาประชุมดวยตนเองสามารถใชสิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะ
ใหผูอื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอ
วาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน พรอมทั้งเผยแพรรายละเอียดของหนังสือเชิญ
ประชุมผูถือหุนบนเว็บไซดของบริษัทลวงหนาประมาณ 30 วัน กอนวันประชุม
- บริษัทฯไดกําหนดมาตรการปองกันกรณีที่กรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในเพื่อหา
ประโยชนแกตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ ซึ่งเปนการเอาเปรียบผูถือหุนอื่น โดยการจํากัด
จํานวนบุคคลที่สามารถเขาถึงขอมูล และนําระบบการเขารหัสมาใช และยังไดกําหนดไวใน
จริยธรรมทางธุรกิจ หามมิใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานใชขอมูลที่มิไดเปดเผยใหทราบ
โดยทั่วไปซึ่งอาจมีผลกระทบตอราคาหุน และตองละเวนการทําธุรกรรมเกี่ยวกับหุนของบริษัท
ในชวงเวลาที่จะมีการประกาศขอมูลที่สําคัญ รวมถึงไมใหขอมูลแกบุคคลอื่นเพื่อประโยชนใน
การซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท
- บริษัทฯกําหนดใหกรรมการและผูบริหารเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียของตนและ
ผูเกี่ยวของ เพื่อใหคณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแยงของ
ผลประโยชนและสามารถตัดสินเพื่อประโยขนของบริษัทโดยรวม โดยกรรมการและผูบริหารที่
มีสวนไดเสียกับธุรกรรมที่ทํากับบริษัทไมมีสวนรวมในการตัดสินใจทําธุรกรรมดังกลาว
- สําหรับการซื้อขายหลักทรัพยบริษัทของกรรมการ และผูบริหาร บริษัทไดแจงใหกรรมการและ
ผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตามที่กําหนดไวใน
มาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และไดบรรจุวาระ
เรื่องการถือครองหลักทรัพยของกรรมการ และผูบริหารไวในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
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รวมทั้งมีการเปดเผยการถือครองหลักทรัพยไวในรายงานประจําปและแบบแสดงขอมูล
ประจําป(แบบ 56-1)
- บริษัทมีโครงสรางการถือหุนแบบไมซับซอน และรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดเปนการ
ทํารายการตามปกติธุรกิจ
- บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และสํานักงาน ก.ล.ต. เชน
หลักเกณฑการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หลักเกณฑการไดมาจําหนายไปซึ่งสินทรัพย เปนตน
โดยถือเสมือนหนึ่งเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก และคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯโดยผูมีสวนไดเสียจะตองไมมีสวนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน และมีการเปดเผยรายการระหวางกันไวในรายงานประจําป และแบบแสดงขอมูล
ประจําป(แบบ 56-1)

ในป 2561 บริษัทไมไดรับขอรองเรียนใดๆ เกี่ยวกับการไมเคารพในสิทธิพื้นฐานของผูถือหุน โดย
บริษัทไดมีการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และไมพบการใชขอมูลภายในของบริษัทเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน แตอยางใด
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทฯยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรมและรับผิดชอบตอสังคม เคารพสิทธิและปฏิบัติ
ตอผูมีสวนไดเสียอยางเปนธรรม รับฟงความคิดเห็น สรางความเขาใจกับผูมีสวนไดเสีย รวมทั้งสงเสริมใหเกิด
ความรวมมืออยางสรางสรรค
โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯเปนผูกํากับดูแลใหมีการดําเนินการตามที่
กฎหมายกําหนด และตามที่ไดกําหนดไวเปนแนวทางในคูมือกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทฯไดกําหนดนโยบายการปฎิบัติตอผูมีสวนไดเสียเปนลายลักษณอักษรขึ้นในป
2556 เพื่อใหพนักงานมีแนวทางที่ชัดเจนและไดเผยแพรนโยบายดังกลาวในเวบไซดของบริษัท
ทั้งนี้ แนวทางการปฎิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ สรุปไดดังนี้
1. ผูถือหุน
บริษัทฯใหความสําคัญกับผูถือหุนในฐานะเจาของบริษัทฯ จึงมีนโยบายใหคณะกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานมีหนาที่ดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อความยั่งยืนของกิจการ
บริษัทฯมุงมั่นดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความโปรงใส รอบคอบ เพื่อสรางความ
เจริญเติบโต และใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนที่ดีอยางตอเนื่อง ใหความสําคัญกับผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
และรักษาผลประโยชนของผูถือหุนโดยมีมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนสวนตนของ
กรรมการและผูบริหาร
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2. ลูกคา

บริษัทมีนโยบายในการดูแลลูกคาดวยการสงมอบสินคาที่ตอบสนองความตองการของลูกคาทั้งใน
ดานคุณภาพและราคา โดยสินคาจะตองไดมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยใน
การนําสินคาไปใชงาน
บริษัทฯจัดใหมีหนวยงานรับผิดชอบการบริการลูกคาหลังการขายรวมถึงรับขอ
รองเรียนของลูกคาเมื่อเกิดปญหา ทั้งนี้ เพื่อนําขอเสนอไปปรับปรุงใหดีขึ้นและหากเกิดความเสียหายจากการ
ใชสินคา บริษัทฯจะทําการชดเชยใหแกลูกคาโดยทันที
บริษัทฯจัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาปละ 2 ครั้ง โดยผลสํารวจในป 2561 ระดับ
ความพึงพอใจในภาพรวมอยูในเกณฑดีมาก
3. คูคา
บริษัทฯมีนโยบายในการปฏิบัติตอคูคาอยางเปนธรรมและรับผิดชอบตอคูคา ยึดถือการปฏิบัติตาม
กรอบการแขงขันทางการคาที่เหมาะสม สุจริต โปรงใส มีการแขงขันและเสนอราคาอยางเปนธรรม และเสมอ
ภาค เพื่อสรางความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
บริษัทฯปฎิบัติตามเงื่อนไขทางการคาและสัญญาที่กําหนดและคํามั่นที่ใหไวกับคูคาอยางเครงครัด
มีการพิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสม ยุติธรรม โดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผลทั้งดานราคา คุณภาพและ
บริการ ไมเรียกหรือรับทรัพยสินหรือผลประโยชนใดๆจากคูคา ในการคัดเลือกคูคา บริษัทฯใหการสนับสนุนคู
คาที่ทําธุรกิจอยางมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และหลีกเลี่ยงการซื้อสินคากับคู
คาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือละเมิดทรัพยสินทางปญญา และไมทําธุรกิจกับคูคาที่มีพฤติกรรมที่ไมชอบดาน
กฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดนโยบายการปฏิบัติตอคูคาพรอมแนวทางปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู
คาไวอยางชัดเจนในคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4. เจาหนี้
บริษัทฯยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ขอกําหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอยาง
เครงครัด ดําเนินการใหมีการชําระคืนเงินกูและดอกเบี้ยใหกับเจาหนี้ทุกประเภท ครบถวนตามกําหนดเวลา
และมีการรายงานขอมูลที่ถูกตอง ครบถวนแกเจาหนี้
บริษัทฯบริหารจัดการเงินทุนใหมีโครงสรางที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และรักษาความเชื่อมั่นตอเจาหนี้
5. คูแขง
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บริษัทฯมีนโยบายดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแขงขันสากล ไม
กลาวหาหรือทําลายบริษัทคูแขงดวยขอมูลที่ไมเปนความจริง ไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับทางการ
คาของคูแขงดวยวิธีการฉอฉล รวมถึงไมกระทําการใดๆที่เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของคูแขง
6. พนักงาน
บริษัทฯมุงมั่นในการปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม ไมมีการใชแรงงานผิดกฎหมาย มีการ
พัฒนาศักยภาพในการทํางานอยางตอเนื่องดวยการจัดใหมีการฝกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท จัด
โครงสรางตําแหนงงานใหมีโอกาสกาวหนาในตําแหนงงานที่ชัดเจนเพื่อใหพนักงานมีโอกาสเติบโตตาม
ความสามารถ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในการทํางาน รวมถึงไดรับความคุมครองตาม
กฎหมาย
บริษัทฯมีนโยบายการจายคาตอบแทนใหพนักงานทุกระดับอยางเหมาะสม โดยยึดหลักความเปน
ธรรม มีการกําหนดโครงสรางคาจางของแตละระดับตําแหนงงานอยางเหมาะสม และสอดคลองกับภาวะ
เศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟอ
บริษัทฯกําหนดงบประมาณที่จายคาตอบแทนและผลประโยชนพนักงานที่สอดคลองกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในระยะสั้นสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
แตละปและใกลเคียงกับบริษัทฯในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีการสํารวจการจายคาจางรวมทั้งนําดัชนีราคา
ผูบริโภคมาพิจารณา ในระยะยาวมีการวัดผลการปฎิบัติงานและศักยภาพของพนักงานอยางยุติธรรม ไม
เลือกปฎิบัติ โดยบริษัทจะจายผลตอบแทนใหพนักงานตามความรูความสามารถ รวมทั้งจัดใหมีการเติบโต
ตามสายอาชีพ และใหสิทธิดานตางๆเกี่ยวกับการจางงาน เชน การอนุญาตใหลางาน การมีชองทางสื่อสาร
ระหวางพนักงานและผูบริหาร เพื่อรับฟงปญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน
ในดานสวัสดิการ บริษัทฯใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงาน จึงจัดใหมีสวัสดิการอยาง
เหมาะสม โดยมีการทบทวนการจัดสวัสดิการตางๆอยางสม่ําเสมอเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะทางเศรษฐกิจ
และสังคม เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาใชจายในการเดินทาง ที่พัก เครื่องแบบ คารักษาพยาบาลสําหรับพนักงาน
และครอบครัว การตรวจสุขภาพประจําป และการประกันอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับการดูแล
ความปลอดภัยของพนักงาน โดยจัดใหมีการซอมหนีไฟ และระบบปองกันอัคคีภัย เปนตน
บริษัทฯมีนโยบายในการดูแลพนักงานในระยะยาวอยางตอเนื่อง โดยไดจัดใหมีเงินกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพซึ่งไดจดทะเบียนกับกระทรวงการคลังและจัดการโดยผูจัดการกองทุนที่ไดรับอนุญาต
ในดานความปลอดภัยในชีวิต สุขอนามัยและการรักษาสิ่งแวดลอม บริษัทฯกําหนดนโยบาย
สิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และแนวปฏิบัตเิ พื่อใหพนักงานปฏิบัตติ ามอยางเครงครัด
ปลูกฝงใหพนักงานเห็นความสําคัญของการดูแลรักษาสภาพแวดลอมผานการใหความรูและการฝกอบรมใน
-34-

แบบ 56-1

บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)

เรื่องสิ่งแวดลอมในหลักสูตรตางๆ เชน หลักสูตรการตรวจติดตามภายในดานสิ่งแวดลอม ISO14001:2015
เปนตน
7. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
บริษัทฯมีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับของชุมชนอยางเครงครัด สงเสริมใหคนในองคกรตระหนักถึงการมีสวน
รวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสภาพแวดลอม
หลีกเลี่ยงการกระทําที่อาจกอใหเกิด
อันตรายหรือมลภาวะตอสิ่งแวดลอม
ในการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม บริษัทไดนํามาตรฐานระบบคุณภาพดานสิ่งแวดลอม
ISO 14001 มาตรฐานระบบดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย OHSAS 18001 และมาตรฐานระบบการ
จัดการดานพลังงาน ISO 50001 มาใชในโรงงาน มีการศึกษาวิธีการในการประหยัดพลังงานเพื่อลดปริมาณ
การใชพลังงานไฟฟาในกระบวนการผลิตซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะโลกรอน ลงทุนในโครงการผลิต
กระแสไฟฟาจากพลังงานธรรมชาติ เชน ติดตั้งแผงโซลาเซลเพื่อผลิตกระแสไฟฟาและติดตั้งกังหันลมในการ
ผลิตกระแสไฟฟาใชในโรงงาน เปนตน รวมถึงจัดใหมีพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบโรงงานและปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณชุมชน จัดสรางสถานที่ออกกําลังกายสําหรับประชาชน พรอมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ของหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ อยางเครงครัด
8. ภาครัฐ
บริษัทฯมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจภายใตขอกําหนดของกฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอบังคับ
อยางเครงครัดและถูกตอง ไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธ เชน มีการใช Software ที่ถูก
ลิขสิทธิ์ รวมถึงใหความชวยเหลือในโครงการตางๆของภาครัฐอยางสม่ําเสมอ
นโยบายเกี่ยวกับการปองกันการทุจริต การคอรรัปชั่น
บริษัทฯมีนโยบายตอตานการทุจริต
เนื่องจากเห็นวาการทุจริตเปนปจจัยหนึ่งที่บั่นทอนความ
พยายามในการพัฒนาคุณภาพ เปนภัยตอการดําเนินกิจการใหยั่งยืนและเปนภัยตอสังคมของประเทศ ทําให
ขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯลดลง
การดําเนินการเพื่อตอตานการทุจริตคอรรัปชันของบริษัท เริ่มตนดวยการที่ผูบริหารระดับสูงของ
บริษัทฯไมสนับสนุนใหมีการรับหรือจายสินบนในกรณีใดๆทั้งสิ้นโดยกําหนดไวในจรรยาบรรณและจริยธรรม
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีการกําหนดนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นที่ครอบคลุมการคอรรัปชั่นใน
รูปแบบตางๆ รวมทั้งมาตรการปฏิบัติที่ชัดเจน จัดโครงสรางการบริหารงานใหมีการถวงดุลอํานาจกันอยาง
เหมาะสม จัดใหมีการฝกอบรมแกพนักงานเพื่อใหความรูเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการตอตานการ
ทุจริต ใหการสนับสนุนและรวมมือกับองคกรภาครัฐ เอกชน และหนวยงานกํากับดูแล สวนในระดับพนักงาน
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บริษัทฯไดกําหนดลักษณะความผิดของการทุจริตตอหนาที่และทุจริตตอบริษัทเปนความผิดขั้นรายแรงสูงสุด
ไวในขอบังคับพนักงาน ทั้งนี้ เพื่อใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียอื่นๆมั่นใจไดวาบริษัทฯจะไมถูกบอนทําลาย
จากพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชั่น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังไดพัฒนากลไกในการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการกํากับ
ดูแลกิจการ
โดยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียสามารถติดตอสื่อสารและแจงความหวงใยของตนในเรื่อง
เกี่ยวกับการกระทําที่อาจเขาขายขัดตอหลักจริยธรรมที่ตนไดพบเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯไดโดยเสรี
ในป 2561 ที่ผานมา บริษัทไมไดรับเรื่องรองเรียนการกระทําทุจริต หรือการกระทําผิดจริยธรรม
และไมเคยมีประวัติการฝาฝนกฎหมายดานแรงงาน การจางงาน ผูบริโภค การแขงขันทางการคา และไมเคย
มีการรายงานหรือการรองเรียนเกี่ยวกับการติดสินบนและการคอรรัปชั่น แตอยางใด
(ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบติตอผูมีสวนไดเสียไดในหวขอ
รับผิดชอบตอสังคม”)

“ความ

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
นโยบายการเปดเผยขอมูล
บริษัทฯ มีนโยบายในการเปดเผยขอมูลสําคัญของบริษัท รวมถึงขอมูลทางการเงิน ขอมูลทั่วไปที่
สําคัญเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ อยางถูกตอง ครบถวน เพียงพอ ทันเวลา และโปรงใส
เปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ก.ล.ต.) และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย(ต.ล.ท.)
คณะกรรมการกําหนดนโยบายการเปดเผยขอมูลโดยไดกําหนดบุคคลที่มีสิทธิเปดเผยขอมูล
สําคัญ
กําหนดแนวปฏิบัติในการเปดเผยขอมูลตางๆตอสาธารณะและกําหนดชวงเวลาที่ตองใชความ
ระมัดระวังกอนกําหนดเวลาที่จะเปดเผยขอมูลสูสาธารณะ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท
และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจําป ซึ่งขอมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินตองมีความถูกตองในสาระสําคัญและ
เปนไปตามหลักมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ
ถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง และประมาณการที่เหมาะสม รวมทั้งมีการเปดเผย
ขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการไดดูแลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อใหมั่นใจไดอยางมี
เหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวนและเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และ
เพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
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คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ
และสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ในการนี้ คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมไดเปน
ผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และ
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ของคณะกรรมการตรวจสอบไดปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
แสดงไวในรายงานประจําป
ทั้งนี้ ขอมูลที่ควรเปดเผย ประกอบดวย
1. แบบรายงานตางๆตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับผูดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหาร
ระดับสูง
2. กําหนดใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลที่
เกี่ยวของ
3. กําหนดใหกรรมการตองเปดเผยรายงานการซื้อขาย/ถือครองหุนสามัญของบริษัทใหที่
ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม และเปดเผยจํานวนหุนที่ถือโดยกรรมการ
ผูบริหารระดับสูง คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ณ ตนป สิ้นปและการเปลี่ยนแปลง
ระหวางปในรายงานประจําป
4. โครงสรางกรรมการ
5. บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย
6. จํานวนครั้งของการประชุมและจํานวนครั้งที่คณะกรรมการแตละทานเขารวมประชุม
7. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
8. การฝกอบรมและพัฒนาความรูดานวิชาชีพอยางตอเนื่องของคณะกรรมการ
9. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
10. คาสอบบัญชีและคาบริการอื่น
11. หนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท
12. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
13. รายงานงบการเงินที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี
และผานการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว
ชองทางการเปดเผยขอมูล
บริษัทฯจัดใหมีชองทางในการเปดเผยขอมูลผานชองทางตางๆดังนี้
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1.ระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2.รายงานประจําป(Annual Report) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป(แบบ 56-1)
3.เว็บไซดของบริษัทฯ
นักลงทุนสัมพันธ

บริษัทฯจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธเพื่อเปดเผยขอมูลของบริษัทฯใหแกนักลงทุนดวยการจัดให
มีการเยี่ยมชมกิจการ(Plant/Company Visit) เปนประจําทุกป อยางไรก็ตาม บริษัทฯยังไมไดจัดตั้ง
หนวยงานนักลงทุนสัมพันธขึ้นเฉพาะเนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกลาวยังไมมากนัก แตไดมอบหมายให
ฝายบัญชีและการเงินทําหนาที่ใหขอมูลแกผูลงทุน ผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะหและภาครัฐที่เกี่ยวของ ซึ่งผู
ลงทุนสามารถติดตอขอทราบขอมูลบริษัทไดที่โทร 0-2992-6867
การดําเนินงานที่ผานมา บริษัทฯไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีครบถวน ไมเคยมี
ประวัติการถูกสั่งใหแกไขงบการเงินโดยสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งไดเปดเผยงบการเงินประจําป และรายไตร
มาสตอผูถือหุน และนักลงทุนภายในกําหนดเวลา
หมวดที่ 5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยบุคคลทั้งชายและหญิงที่มีประสบการณในสาขาตางๆที่
สามารถเอื้อประโยชนใหแกบริษัท คณะกรรมการเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลแนวทางดําเนินงาน
ของบริษัท แตงตั้งฝายบริหารเพื่อรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจ แตงตั้งกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อรับผิดชอบ
เฉพาะเรื่องที่ไดรับมอบหมาย และแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท
1. โครงสรางของคณะกรรมการ
คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 12 คนในจํานวนนี้ตองมี
กรรมการอิสระไมนอยกวา 3 คน และตองไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยู กรรมการแตละ
คนตองมาจากผูทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพที่จําเปนในการบริหารกิจการของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีทั้งชายและหญิงที่มีประสบการณในสาขา
ตาง ๆ ไดแก วิศวกรรมศาสตร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร การเงิน การบัญชี กฎหมายและการตลาด จํานวน
11 ทาน ประกอบดวย
- กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 9 ทาน(เปนกรรมการที่เปนอิสระจํานวน 4 ทาน ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งคณะ)
- กรรมการที่เปนผูบริหาร 2 ทาน
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ดังมีรายชื่อดังตอไปนี้
ชื่อ
1. นายสุริย บัวคอม
2. นายสุวัฒน จิตตมัย
3. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา
4. นางกิ่งเทียน บางออ *
5. นายนรเศรษฐ ไมเกตุ **
6. นายเอกมินทร งานทวี
7. นายธนพงษ ภูคาสวรรค
8. นายพันธุม พันธุมจินดา
9. นายสรรัฐ งานทวี
10. นายธงชัย ณ นคร ***
11. พลตํารวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ ****

ตําแหนง
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ : * ลาออกจกากรรมการ มีผลตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม 2561
** ลาออกจกากรรมการ มีผลตั้งแตวันที่ 15 กุมภาพันธ 2562
*** ลาออกจกากรรมการ มีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562
**** ลาออกจกากรรมการ มีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562

ทั้งนี้ ประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระตามความหมายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและไมเปนบุคคลเดียวกับกรรมการผูจัดการ เพื่อเปนการแบงแยกหนาที่ใน
การกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา
2. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบในการกํากับดูแลใหการบริหารจัดการเปนไปตามเปาหมายและ
วัตถุประสงคของบริษัท โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี
บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ :1. มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และจัดใหมีการ
ทบทวนความเหมาะสมเปนประจําทุกป รวมถึงติดตามดูแลใหมีการนําไปปฎิบัติ
2. กํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนงานที่ไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
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3. จัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
และมีการติดตามการ
ดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอในการประชุมคณะกรรมการ รวมถึงดูแลใหการ
ดําเนินธุรกิจเปนไปอยางตอเนื่องในระยะยาว
4. จัดทําจรรยาบรรณธุรกิจที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
เขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทฯใชในการดําเนินธุรกิจ พรอมทั้งติดตามใหมีการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาว
5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี และพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสม กอน
นําเสนอที่ประชุมผูถือหุน
6. อนุมัติงบการเงินและดูแลใหมีการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป
7. กําหนดนโยบายและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี และดูแลการปฎิบัติงานของกรรมการ
และผูบริหารเพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
8. ดูแลใหการทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ตองเปนไปเพื่อผลประโยชนของ
บริษัทและผูถือหุนโดยรวม โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียมิไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ รวมทั้ง
ดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการและการเปดเผยขอมูลให
ถูกตอง ครบถวน
อํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติเรื่องตางๆของบริษัทตามขอบเขตหนาที่ที่กําหนดโดย
กฎหมาย ขอบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน รวมถึงการทบทวนวิสัยทัศน กลยุทธในการ
ดําเนินงาน และแผนการดําเนินธุรกิจ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ดูแลรายจายลงทุนขนาดใหญ
การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงอนุมัติงบการเงินและการเปดบัญชีธนาคาร
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ :1. รับผิดชอบในฐานะผูนําของคณะกรรมการในการกํากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของ
คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงานที่กําหนดไว
2. เปนประธานการประชุมคณะกรรมการ และผูถือหุนของบริษัท
3. สนับสนุนการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท
4. เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณะกรรมการกับฝายจัดการ
5. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและการจัดการอยางโปรงใสในกรณีที่มีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน
6. กํากับดูแลใหบริษัทมีโครงสรางองคกรที่เหมาะสม
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7. เปนผูลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และ
คะแนนเสียง 2 ฝายเทากัน
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ:กรรมการผูจัดการมีขอบเขต อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. มีหนาที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯใหเปนไปตามนโยบายที่บริษัทกําหนดไว และ
รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ
2. ประเมินการดําเนินงานของกิจการอยางสม่ําเสมอเพื่อปองกันความเสี่ยงจากปจจัยตางๆทั้ง
ปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน
3. วาระการดํารงตําแหนง

วาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯไดกําหนดใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ.2535 คือ ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 โดยให
กรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจ
ไดรับเลือกตั้งใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหมก็ได
4. การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง
คณะกรรมการกําหนดนโยบายในการดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผูจัดการ
และผูบริหารระดับสูงของบริษัท โดยกําหนดใหกอนที่จะไปดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น จะตองแจงให
คณะกรรมการทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ตองไมเปนกรรมการในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจสภาพอยาง
เดียวกับบริษัทฯหรือเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท
5. เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณวุฒิและประสบการณที่เหมาะสมแตงตั้งเปนเลขานุการ
บริษัทฯเพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆที่คณะกรรมการตองทราบและปฏิบัติ
หนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
ในกรณีที่เลขานุการบริษัทฯพนจากตําแหนงหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการพิจารณา
แตงตั้งเลขานุการคนใหมภายใน 90 วัน นับแตวันที่เลขานุการบริษัทฯคนเดิมพนจากตําแหนงหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่
และใหคณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทนใน
ชวงเวลาดังกลาว
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6. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการกําหนดใหมีการประชุมเปนปกติทุก 3 เดือน ไดแกเดือน กุมภาพันธ พฤษภาคม
สิงหาคม และพฤศจิกายน และอาจมีการประชุมพิเศษตามความจําเปน
ในการประชุมแตละครั้ง ตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ จึง
จะครบเปนองคประชุม อยางไรก็ตาม ในกรณีที่มีวาระที่ตองลงมติ บริษัทฯกําหนดใหมีกรรมการอยูไมนอย
กวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ในการประชุมแตละครั้งฝายเลขานุการบริษัทไดจัดหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการ
ประชุมและเอกสารที่เกี่ยวของไวลวงหนากอนการประชุมประมาณ 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลา
ศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขาประชุม ซึ่งวาระการประชุมนี้จะรวมถึงวาระการติดตามผลการดําเนินงาน
ดวย
บริษัทไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผาน
การรับรองจากคณะกรรมการพรอมใหคณะกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
ในป 2561 คณะกรรมการบริษัทฯไดจัดใหมีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง
7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย
บริษัทฯจัดใหคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ประเมินผลการปฎิบัติงานดวย
ตนเอง เพื่อใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแกไข
ในสวนของกระบวนการและหลักเกณฑในการประเมินตนเอง บริษัทฯกําหนดใหคณะกรรมการทํา
การประเมินตนเองเพื่อทบทวนผลการปฎิบัติหนาที่ เปนประจําทุกป ปละ 1 ครั้ง โดยนําแนวทางการประเมิน
ตนเองที่จัดทําโดยคณะกรรมการฝายธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มาปรับใช
ใหเหมาะสมกับลักษณะและโครงสรางของคณะกรรมการ ซึ่งหลักเกณฑการประเมินตนเองแบงออกเปน 3
ประเภท ประกอบดวย 1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ 2) แบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการชุดยอยแบบรายคณะ และ 3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล โดยมีหัวขอ
การประเมิน สรุปไดดังนี้
1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ ประกอบดวย 6 หัวขอ คือ โครงสรางและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การ
ประชุมคณะกรรมการ การทําหนาที่ของกรรมการ ความสัมพันธกับฝายจัดการ และ การ
พัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร
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2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอยแบบรายคณะ ประกอบดวย 3 หัวขอ คือ
โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการชุดยอย บทบาท หนาที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอย
3. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล ประกอบดวย 3 หัวขอ คือ โครงสรางและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ในป 2561 ผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดยอยแบบรายคณะ และ
คณะกรรมการรายบุคคล ในภาพรวมอยูในเกณฑดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยใกลเคียงกับปกอน
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผูจัดการในฐานะผูบริหารสูงสุด โดยใชแบบประเมินของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งประกอบดวย
10 หัวขอ ไดแก ความเปนผูนํา การกําหนดกลยุทธ การปฎิบัติตามกลยุทธ การวางแผนและผลปฎิบัติทาง
การเงิน ความสัมพันธกับคณะกรรมการ ความสัมพันธกับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธกับ
บุคลากร การสืบทอดตําแหนง ความรูดานผลิตภัณฑและบริการ และคุณลักษณะเฉพาะตัว โดยผลการ
ประเมินสําหรับป 2561 อยูในระดับดี
8. คาตอบแทน
8.1 คาตอบแทนกรรมการ
บริษัทยังไมไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน อยางไรก็ตาม การกําหนด
คาตอบแทนใหผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ โดยใชวิธีเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
การปฏิบัติงานที่ผานมา ประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตของหนาที่และความรับผิดชอบ รวมถึงการ
ขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะการเงินและผลประกอบการของบริษัท ประกอบการพิจารณา กอนที่จะนําเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
8.2 คาตอบแทนผูบริหาร
บริษัทฯมีนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนผูบริหารโดยเชื่อมโยงกับสภาวะทางธุรกิจของบริษัท
และการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน
(ดูรายละเอียดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารสําหรับป 2561 ในหัวขอ 8.4)
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บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)
9. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
9.1 บริษัทฯสงเสริมใหกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และผูบริหาร ไดเขารับการอบรมหรือ
สัมมนาในเรื่องตางๆที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายของบริษัทฯมี
ความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่และมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
9.2 บริษัทฯจัดใหมีเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ กรณีมีกรรมการหรือ
ผูบริหารใหม รวมถึงการจัดแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท
9.3 บริษัทฯจัดใหมีแผนการสืบทอดตําแหนงโดยทําการคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงผูบริหารและพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมใหสามารถรองรับตําแหนงไดในอนาคต
10. การปองกันการขัดแยงทางผลประโยชนและการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

คณะกรรมการมีนโยบายในการปองกันความขัดแยงของผลประโยชนและดูแลไมใหผูบริหารและผู
ที่เกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทมาใชเพื่อประโยชนสวนตน ดังนี้
- รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน : คณะกรรมการไดทราบถึงรายการที่มีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนและรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และไดพิจารณาความเหมาะสมของ
รายการและการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนทํา
รายการกับบุคคลภายนอก รวมทั้งใหเปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผล/
ความจําเปน ไวในรายงานประจําปและแบบ 56-1
- การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน : ในการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในของกรรมการและ
ผูบริหาร
บริษัทฯกําหนดใหกรรมการและผูบริหารรายงานการถือหลักทรัพยกรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยอันเนื่องมาจากการไดมาหรือจําหนายหลักทรัพยยื่นตอตลาด
หลักทรัพยตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
และมีนโยบายใหกรรมการตองเปดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุน/ถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ
ใหที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกป หามการซื้อขายหลักทรัพยโดยเฉพาะในชวง 1 เดือน
กอนที่งบการเงินจะเผยแพรตอสาธารณชน
นอกจากนี้ยังหามไมใหผูบริหารที่ไดรับทราบ
ขอมูลเปดเผยขอมูลแกบุคคลภายนอกที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ โดยกําหนดไวในจรรยาบรรณ
และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท มีการกําหนดมาตรการลงโทษไวเปนลายลักษณอักษรหาก
มีการฝาฝน
เนื่องจากบริษัทฯ
เห็นวาการไมนําขอมูลไปใชเพื่อประโยชนสวนตนเปน
จรรยาบรรณที่ควรยึดถือและปฏิบัติอยางเครงครัดตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงเปน
ผูบริหารของบริษัทฯ
11. ระบบการควบคุมภายใน
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บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)
(สามารถดูรายละเอียดในเรื่อง “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”)
12. การบริหารความเสี่ยง
(สามารถดูรายละเอียดในเรื่อง “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”)
13. จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯรับผิดชอบในการจัดใหการดําเนินงานของบริษัทฯเปนไปในลักษณะที่
ถูกตองตามกฎหมายและจริยธรรมที่ดี จึงใหมีการจัดทําแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจเปนลายลักษณอักษร และประกาศใหพนักงานทุกคนทราบ
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดระเบียบขอบังคับใหพนักงานทุกระดับปฏิบัติงานหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตย สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งตอบริษัทและสังคม โดยมีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยาง
สม่ําเสมอ รวมถึงกําหนดบทลงโทษทางวินัยไวดวย
9.2 คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการไดแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทคือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 คน และอยางนอย 1 คน ตองมีความรู
ดานบัญชี/การเงิน คณะกรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเปนอิสระตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
จํานวน 3 ทาน ดังนี้
ชื่อ

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

1. นายสุริย บัวคอม
2. นางกิ่งเทียน บางออ
3. นายนรเศรษฐ ไมเกตุ

โดยกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณในการสอบทานงบการเงินของบริษัท
นางกิ่งเทียน บางออ (รายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณในการทํางานปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
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บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)

วาระการดํารงตําแหนง
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัท โดยจะครบวาระการดํารงตําแหนงในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป พรอมกับการครบวาระการ
ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท เมื่อครบกําหนดออกตามวาระอาจไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ตอไปได
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน(internal control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของ
หนวยงานตรวจสอบภายใน(ถามี) ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย
เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง เลือกกลับเขามาใหม หรือเลิกจาง บุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ
เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขา
รวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไป
ตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาว
สมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูล
อยางนอยดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน
ของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
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บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และการเขารวมประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบแตละทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎบัตร(charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนหรือผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขต หนาที่ และ
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ

ในป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ภายในขอบเขต อํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบโดยมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวย กรรมการบริษัทจํานวนไมนอยกวา
3 คน และอยางนอย 2 คนตองเปนกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัท แตงตั้งกรรมการอิสระ
พิจารณาคาตอบแทน

1 ทาน เปนประธานคณะกรรมการสรรหาและ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวย
ชื่อ
1. นางกิ่งเทียน บางออ
2. นายสุวัฒน จิตตมัย
3. นายนรเศรษฐ ไมเกตุ
4. นายพันธุม พันธุมจินดา

ตําแหนง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

วาระการดํารงตําแหนง
คณะกรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหนงเทากับ
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการดํารงตําแหนงในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป พรอมกับการครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท เมื่อครบกําหนดออกตามวาระอาจไดรับ
การพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตอไปได
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
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บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)
1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัททดแทน
กรรมการที่ครบวาระหรือกรณีอื่นๆ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือ
หุนพิจารณาอนุมัติ
2. กําหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใหแกคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดยอย และผูบริหาร และนําเสนอที่ประชุมกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุม
ผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ แลวแตกรณี
3. ปฎิบีติหนาที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย
ชื่อ

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

1. นายเอกมินทร งานทวี
2. นายสุวัฒน จิตตมัย
3. นายสรรัฐ งานทวี
4. นายธงชัย ณ นคร
5. นายธนพงษ ภูคาสวรรค
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีหนาที่กลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอเขาที่ประชุมกรรมการ
9.3

การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ
บริษัทฯกําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบโดยการสรรหา
จากผูมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณ และเปนบุคคลที่มีความเปนอิสระทั้งทางตรงและทางออม
ทั้งในดานการเงินและการบริหารโดยมีคุณสมบัติดังตอไปนี้:คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุนไมเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับ
เงินเดือนประจํา หรือเปนผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
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3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต
หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นองและบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือ
หุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปน
หรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ผู
ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ป
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมบริษัท และ
ไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ
บริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท และไมเปนผู
ถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุมหรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนราย
ใหญหรือผูถือหุนซึ่งเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกิน 1% ของจํานวนหุนทีมีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มี
นัยกับกิจการของบริษัท
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บริษัท
(2) การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง

การเลือกกรรมการบริษัทจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนโดยประธานกรรมการเปนผูเสนอ
รายชื่อบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการตอที่ประชุมผูถือหุนโดยผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา
โดยในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อเปนกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาคัดสรรจากบุคคลที่มี
-49-

แบบ 56-1

บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)

คุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณในการทํางานโดยเฉพาะจากสาขาหรือทักษะที่ยังขาดอยู
เปนสําคัญ
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
1. มีคุณสมบัติไมขัดตอลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวของ
2. มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณจากอาชีพที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทและสอดคลองกับกลยุทธในการดําเนินงานของกิจการ
3. มีความซื่อสัตย สุจริต
4. ไมควรดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท
วิธีการเลือกตั้งกรรมการผานที่ประชุมผูถือหุน
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ
2. ผูถ ือหุนแตละคน จะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ไดแตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทา
จํานวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในขณะนั้น และในกรณีที่มีบุคคลที่ไดรับคะแนน
เสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่ตองการแลว ประธานจะเปนผูออกเสียงชี้ขาด
สวนการคัดเลือกบุคคลใหเปนผูบริหารสูงสุด คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณา
9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
- ไมมบี ริษัทยอยและบริษัทรวม
9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
ในการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในของกรรมการและผูบริหาร บริษัทฯกําหนดใหกรรมการและ
ผูบริหารรายงานการถือหลักทรัพยกรณีมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยอันเนื่องมาจากการไดมาหรือ
จําหนายหลักทรัพยยื่นตอตลาดหลักทรัพยตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 และมีนโยบายใหกรรมการตองเปดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุน/ถือครองหลักทรัพย
ของบริษัทฯใหที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกป หามการซื้อขายหลักทรัพยโดยเฉพาะในชวง 1 เดือน กอนที่
งบการเงินจะเผยแพรตอสาธารณชน นอกจากนี้ยังหามไมใหผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลเปดเผยขอมูลแก
บุคคลภายนอกที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ โดยกําหนดไวในจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท มีการ
กําหนดมาตรการลงโทษไวเปนลายลักษณอักษรหากมีการฝาฝน เนื่องจากบริษัทฯ เห็นวาการไมนําขอมูลไป
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ใชเพื่อประโยชนสวนตนเปนจรรยาบรรณที่ควรยึดถือและปฏิบัติอยางเครงครัดตลอดระยะเวลาที่ดํารง
ตําแหนงเปนผูบริหารของบริษัทฯ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร
การถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกับป
2560 แสดงไดดังนี้
จํานวนหลักทรัพยที่ถือครอง(มูลคาหุนที่ตราไว 1 บาท/หุน)
รายชื่อ

ณ 31 ธ.ค. 2561

ณ 31 ธ.ค. 2560

เพิ่ม/(ลด)

ทางตรง

ทางออม

ทางตรง

ทางออม

-

-

-

-

-

2.นายสุวัฒน จิตตมัย

128,000

-

128,000

-

-

3.นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา

890,000

-

890,000

-

-

4.นางกิ่งเทียน บางออ

-

-

-

-

-

5.นายนรเศรษฐ ไมเกตุ

-

-

-

-

-

6.นายเอกมินทร งานทวี

297,500

-

297,500

-

-

7.นายธนพงษ ภูคาสวรรค

-

-

-

-

-

8.นายพันธุม พันธุมจินดา

-

-

-

-

-

9.นายสรรัฐ งานทวี

50,500

-

50,500

-

-

10.นายธงชัย ณ นคร

-

-

-

-

-

11.พลตํารวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ

-

-

-

-

-

1.นายสุริย บัวคอม

หมายเหตุ : การถือหุนทางออมคือการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

9.6 คาตอบแทนผูสอบบัญชี
1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี(audit fee)
ในรอบปที่ผานมา บริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชีของบริษัทในจํานวน
เงินรวม 1.020,000 บาท
2. คาบริการอื่น(non-audit fee)
- ไมมี
9.7 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
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นอกเหนือจากการปฎิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนที่กําหนดไว 5
หมวด ดังกลาวขางตนแลว บริษัทฯยังมีนโยบายและแนวปฎิบัติอื่นๆที่เกีย่ วของกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ดังนี้:จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
ในป 2556 คณะกรรมการบริษัทไดรวบรวมขอพึงปฎิบัติและแนวทางการปฎิบัติเปนลายลักษณ
อักษร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริหารและพนักงานยึดถือเปนแนวทางในการปฎิบัติงาน เพื่อใหการดําเนิน
ธุรกิจสอดคลองกับวิสัยทัศนและภารกิจของบริษัท อันจะนําไปสูการเปนองคกรที่มีระบบการกํากับดูแลที่ดี
โดยจัดทําเปนคูมือจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับ แนวทางในการดําเนิน
ธุรกิจ แนวปฎิบัติเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน การเปดเผยขอมูลและรักษาความลับ นโยบายและ
แนวปฎิบัติตอผูมีสวนไดเสีย การปกปองทรัพยสินของบริษัท การรับและใหของขวัญและสิ่งตอบแทน การ
ปองกันทุจริตและติดสินบน และเพื่อเปนการสงเสริมใหพนักงานตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณ บริษัทฯได
เผยแพรคูมือจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจบนเว็บไซดและติดประกาศใหพนักงานทุกคนรับทราบ
นอกจากนี้ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจไดรับการทบทวนหรือปรับปรุงใหมีความทันสมัย
อยูเสมอ เพื่อใหมั่นใจวาการทํางานของผูบริหารและพนักงานของบริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)
เปนไปอยางมีมาตรฐาน มีคุณภาพและมีคุณธรรม
การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทฯมีอุดมการณในการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรมตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริหารงานดวยความโปรงใส มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย รวมถึงมีความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม บริษัทฯจึงใหความสําคัญของการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นดวยเล็งเห็นวาการทุจริตคอรรัปชั่น
เปนภัยตอสังคม เปนการกระทําที่ผิดทั้งกฏหมายและศีลธรรม ตลอดจนตระหนักวาการทุจริตคอรรัปชั่น
นอกจากจะสงผลกระทบตอ ชื่อเสียง และภาพลักษณของบริษัทแลว ยังเปนปจจัยสําคัญที่บั่นทอนความ
พยายามในการพัฒนาคุณภาพ ทําใหขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัทลดลง ซึ่งจะสงผลกระทบตอ
ฐานะของบริษัทฯ และเปนภัยตอการดําเนินกิจการใหยั่งยืน รวมถึงเปนภัยตอเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
ประเทศชาติ
บริษัทฯกําหนดคํานิยามของการทุจริตคอรรัปชั่น หมายถึง การติดสินบนไมวาจะอยูในรูปแบบใดๆ
โดยการเสนอให สัญญาวาจะให มอบให ใหคํามั่นวาจะให เรียกรองหรือรับซึ่งเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น
ใดซึ่งไมเหมาะสม กับเจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงานของเอกชน หรือผูที่ทําหนาที่ ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม เพื่อใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหไดมาหรือรักษาไวซึ่ง
ทรัพยสิน ผลประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสมทางธุรกิจ เวนแตเปนกรณีที่กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของทองถิ่น หรือจารีตทางการคา ใหกระทําได
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บริษัทฯมีนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น คือ หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท
เรียกรอง ดําเนินการหรือยอมรับการคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางออม เพื่อประโยชนตอตนเอง
ครอบครัว เพื่อน คนรูจัก ไมวาจะอยูในฐานะเปนผูรับ ผูให หรือผูเสนอใหสินบน ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัว
เงิน และใหมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่นนี้อยางสม่ําเสมอ ตลอดจนทบทวนแนว
ทางการปฏิบัติและขอกําหนดในการดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
ระเบียบ
ขอบังคับ และขอกําหนดของกฎหมาย
เพื่อใหมั่นใจวานโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นจะไดรับการนําไปปฎิบัติอยาง
ทั่วถึง คณะกรรมการบริษัทฯไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูกํากับดูแลการปฏิบัติตาม
มาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทําการสอบทานมาตรการและการ
ควบคุมภายในที่เกี่ยวของ รวมถึงรายงานเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของมาตรการนี้ พรอมทั้งให
คําแนะนําตอคณะกรรมการบริษัท โดยผูบริหารจะนําคําแนะนําไปปฏิบัติ
เพื่อใหการนํานโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นไปปฎิบัติอยางจริงจัง บริษัทฯมีการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธผานชองทางตางๆดวยการติดประกาศในสถานที่เดนชัด เพื่อใหทุกคนในบริษัทสามารถอาน
ได และเผยแพรบนเว็บไซดของบริษัทฯ
นโยบายและวิธีปฏิบัติการแจงเบาะแส(Whistle Blowing)
บริษัทฯใหความสําคัญเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด และเปดโอกาสใหพนักงาน
และผูมีสวนไดเสียตางๆสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เชน พบเห็น
การกระทําที่ทุจริต ติดสินบน/รับสินบน พบเห็นการกระทําผิดขั้นตอนตามระเบียบปฎิบัติของบริษัท หรือการ
กระทําที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ ทําใหบริษัทเสียผลประโยชน หรือมีผลกระทบตอ
ชื่อเสียงของบริษัท
โดยการรองเรียนผานชองทางตางๆที่บริษัทกําหนด
เพื่อใหมีการตรวจสอบตาม
กระบวนการที่ระบุไวใน”นโยบายและวิธีปฎิบัติการแจงเบาะแส(Whistle Blowing)”
ชองทางการรองเรียน
1. ตูรับขอรองเรียนที่ติดตั้งอยูภายในโรงงาน
2. แจงทางไปรษณีย จาหนาซองถึง หรือยื่นสงโดยตรงไดที่
2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
2.2 กรรมการผูจัดการ หรือ
2.3 ผูจัดการโรงงาน
ที่ บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)
อาคารศูนยการคาเซียรรังสิตชั้น 7
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เลขที่ 99/2 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130
มาตรการคุมครองและรักษาความลับ

เพื่อเปนการคุมครองสิทธิของผูรองเรียนและผูใหขอมูลที่กระทําโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯจะปกปด
ชื่อ ที่อยู หรือขอมูลใดๆที่สามารถระบุตัวผูรองเรียนหรือผูใหขอมูลและเก็บรักษาขอมูลของผูรองเรียนและ
ผูใหขอมูลไวเปนความลับ
โดยจะจํากัดเฉพาะผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเรื่อง
รองเรียนเทานั้นที่สามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวได
หากผูแจงเบาะแส หรือผูรองเรียนเห็นวาตนอาจเดือดรอนเสียหาย สามารถรองขอใหบริษัท
กําหนดมาตรการคุมครองได หรือบริษัทอาจกําหนดมาตรการคุมครองโดยผูรองเรียนไมตองรองขอก็ได หาก
เห็นวาเปนเรื่องที่มีแนวโนมที่จะเกิดความเสียหายหรือไมปลอดภัย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่ในการใชดุลยพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควร เพื่อคุมครอง
ผูแจงเบาะแส หรือผูรองเรียน พยาน และบุคคลที่ใหขอมูลในการสืบสวนหาขอเท็จจริง ไมใหไดรับความ
เดือดรอน อันตรายใด หรือความไมชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจงเบาะแส รองเรียน การเปนพยาน หรือ
การใหขอมูล
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถมอบหมายงานใหกับผูบริหารคนใดคนหนึ่ง ทําหนาที่
แทนในการใชดุลยพินิจสั่งการคุมครองความปลอดภัยของผูแจงเบาะแส หรือผูรองเรียน พยาน และบุคคลที่
ใหขอมูล โดยผูบริหารที่ไดรับมอบหมายตองไมมีสวนเกี่ยวของกับเรื่องที่ไดรับแจงเบาะแส หรือรองเรียน ทั้ง
โดยทางตรง หรือทางออม(เชน ผูถูกกลาวหา เปนผูใตบังคับบัญชาของตนโดยตรง)
ในกรณีที่มีการรองเรียนกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหนาที่ในการคุมครองผู
แจงเบาะแสหรือผูรองเรียน พยาน และบุคคลที่ใหขอมูลในการสืบสวนหาขอเท็จจริง ไมใหไดรับความ
เดือดรอน อันตรายใด หรือความไมชอบธรรม อันเกิดจากการแจงเบาะแส รองเรียน การเปนพยานหรือการให
ขอมูล โดยขอใหผูรองเรียนสงเรื่องรองเรียนมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
ทั้งนี้ ผูไดรับขอมูลจากการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่รองเรียน มีหนาที่เก็บรักษาขอมูล ขอ
รองเรียนและเอกสารหลักฐานของผูรองเรียนและผูใหขอมูลไวเปนความลับ หามเปดเผยขอมูลแกบุคคลอื่นที่
ไมมีหนาที่เกี่ยวของ เวนแตเปนการเปดเผยตามหนาที่ที่กฏหมายกําหนด
ผูไดรับความเดือดรอนเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวยวิธีการหรือกระบวนการที่มี
ความเหมาะสมและเปนธรรม
ขั้นตอนการดําเนินการสืบสวนและบทลงโทษ
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1. เมื่อไดรับการแจงเบาะแส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะเปนผูกลั่นกรอง สืบสวน
ขอเท็จจริง
2. ระหวางการสืบสวนขอเท็จจริง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรืออาจมอบหมายให
ตัวแทน แจงผลความคืบหนาเปนระยะใหผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนไดทราบ โดยกําหนด
ระยะเวลาในการสอบสวนขอเท็จจริงจนถึงพิจารณาเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน และสามารถขยาย
เวลาการสืบสวนขอเท็จจริงและพิจารณาจนเสร็จสิ้นไดอีกไมเกิน 30 วัน
3. หากการสืบสวนขอเท็จจริงแลวพบวา ขอมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อไดวาผูที่ถูก
กลาวหาไดกระทําการทุจริตคอรรัปชั่นจริง
บริษัทฯจะใหสิทธิผูถูกกลาวหาไดรับทราบขอ
กลาวหาและใหสิทธิผูถูกกลาวหาพิสูจนตนเอง โดยการหาขอมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดง
ใหเห็นวาตนเองไมมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอันทุจริตและคอรรัปชั่น ตามที่ไดถูกกลาวหา
4. หากผูถูกกลาวหา ไดกระทําการทุจริตและคอรรัปชั่นจริง การทุจริตและคอรรัปชั่นนั้น ถือวา
เปนการกระทําผิดตอนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัทฯ ผูถูกกลาวหาจะตอง
ไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯไดกําหนดไว และหากการกระทําทุจริต
คอรรัปชั่นนั้นผิดกฏหมาย ผูกระทําผิดอาจจะตองไดรับโทษทางกฏหมาย ทั้งนี้ โทษทางวินัย
ตามระเบียบของบริษัทฯ คําตัดสินของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ถือเปนอันสิ้นสุด
5. การรองเรียนโดยไมสุจริตหรือผิดชองทาง การแจงเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส ใหถอยคํา หรือ
ใหขอมูลใดๆ ถาพิสูจนไดวากระทําโดยไมสุจริต หรือทําผิดชองทาง ถาเปนพนักงานหรือ
เจาหนาที่ของบริษัทฯ บุคคลนั้นจะไดรับโทษทางวินัยตามมาตรการลงโทษดวย แตหากเปน
บุคคลภายนอกและบริษัทฯไดรับความเสียหาย บริษัทฯจะพิจารณาดําเนินคดีกับบุคคลนั้นๆ
ดวย

ในกรณีที่มีการรองเรียน กรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ในการรับเรื่อง หา
ขอมูลและตรวจสอบขอเท็จจริง ตามที่ไดรับแจง เพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯใหรวมกันพิจารณา
และกําหนดโทษตามที่เห็นสมควร

10. ความรับผิดชอบตอสังคม(Corporate Social Responsibilities : CSR)
บริษัทฯตระหนักดีวาบริษัทฯไมสามารถดําเนินธุรกิจใหยั่งยืนไดหากปราศจากความรับผิดชอบตอ
สังคม บริษัทฯจึงประกอบธุรกิจดวยความสํานึกถึงความรับผิดชอบที่มีตอสังคมและสิ่งแวดลอมโดยรวม
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บริษัทฯมีวิสัยทัศนและพันธกิจดานความรับผิดชอบตอสังคมคือการเปนผูนําในการผลิตสินคาที่มี
คุณภาพ และดําเนินธุรกิจภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บนพื้นฐานของความโปรงใสและเปนธรรม
ควบคูไปกับการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม เพื่อใหธุรกิจเติบโตไปพรอมกับสังคม และชุมชนที่มีคุณภาพ
รายงานความรับผิดชอบตอสังคมตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของบริษัทฯ มี
ดังนี้
การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
บริษัทฯ ตระหนักดีวาพื้นฐานของการประกอบกิจการใหยั่งยืนไดตองดําเนินธุรกิจดวยความเปน
ธรรม บริษัทฯจึงดําเนินธุรกิจรวมกันกับคูคา เจาหนี้ ลูกคา และคูแขงทางการคาบนพื้นฐานของความเปน
ธรรม ใหความรวมมือในการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ ไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับทางการคาของ
คูแขงดวยวิธีฉอฉล ตอบสนองความตองการของลูกคาดวยการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ ในราคาที่ยุติธรรม ให
ผลตอบแทนที่เปนธรรม เสริมสรางความสุขในการทํางาน และสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในวิชาชีพ
แกพนักงาน สรางผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนใหแกผูถือหุน รวมถึงสงเสริมใหมีการบริหารจัดการผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล และใหการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมอยางตอเนื่อง
การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
เพื่อใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางยั่งยืนและบรรลุเปาหมายในการเปนผูนําทางดานคุณภาพ
บริษัทฯจึงมีนโยบายตอตานการทุจริต เนื่องจากเห็นวาการทุจริตเปนปจจัยหนึ่งที่บั่นทอนความพยายามใน
การพัฒนาคุณภาพ เปนภัยตอการดําเนินกิจการใหยั่งยืนและเปนภัยตอสังคมของประเทศ ทําใหขีด
ความสามารถในการแขงขันของบริษัทลดลง
บริษัทฯมีนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น คือ หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท
เรียกรอง ดําเนินการหรือยอมรับการคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางออม เพื่อประโยชนตอตนเอง
ครอบครัว เพื่อน คนรูจัก ไมวาจะอยูในฐานะเปนผูรับ ผูให หรือผูเสนอใหสินบน ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัว
เงิน
เพื่อใหมั่นใจวานโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นจะไดรับการนําไปปฏิบัติอยาง
ทั่วถึง บริษัทฯไดกําหนดแนวปฏิบัติและมาตรการปฏิบัติของนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในแตละ
กรณีไวอยางชัดเจน พรอมทั้งจัดใหมีการฝกอบรมแกพนักงานเพื่อใหความรูเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัทฯ
รวมถึงเผยแพรนโยบายตอตานการทุจริตคอรัปชั่นผาน
ชองทางตางๆดวยการติดประกาศในสถานที่เดนชัด เพื่อใหทุกคนในบริษัทสามารถอานได และเผยแพรบน
เว็บไซดของบริษัทฯ
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นอกจากนี้บริษัทฯเปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียตางๆสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับความ
ผิดปกติในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เชน พบเห็นการกระทําที่ทุจริต ติดสินบน/รับสินบน พบเห็นการกระทํา
ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท หรือการกระทําที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ
ทําใหบริษัทเสียผลประโยชน หรือมีผลกระทบตอชื่อเสียงของบริษัท โดยการรองเรียนผานชองทางตางๆที่
บริษัทกําหนด เพื่อใหมีการตรวจสอบตามกระบวนการที่ระบุไวใน”นโยบายและวิธีปฏิบัติการแจงเบาะแส
(Whistle Blowing)”
ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
บริษัทฯประกอบธุรกิจหลักคือเปนผูผลิตและจําหนายลวดเหล็กแรงดึงสูง(P.C. Wire และ P.C.
Strand) ที่ใชสําหรับงานคอนกรีตอัดแรง โดยลวดเหล็กแรงดึงสูงเปนวัสดุที่ทําหนาที่รองรับน้ําหนักในงาน
กอสราง ทั้งนี้ความสัมพันธของลวดเหล็กแรงดึงสูงกับงานกอสรางตางๆแสดงไดดังหวงโซอุตสาหกรรม ดังนี้

เริ่ม

เหล็กลวดคารบอนสูง
(HIGH CARBON WIRE ROD)
ลวดเหล็กแรงดึงสูง
(PC WIRE, PC STRAND)
ผลิตภัณฑคอนกรีตอัดแรง
(เสาเข็ม เสาไฟฟา แผนพื้น แผนคอนกรีต
สําเร็จรูป คานสะพาน ทางดวน
ทางยกระดับ )
บาน คอนโดมิเนียม ตึกสูง อาคารจอดรถ
สะพาน ทางดวน ทางยกระดับ

จากหวงโซอุตสาหกรรมดังกลาว ผลิตภัณฑของบริษัทฯทําหนาที่รับน้ําหนักจํานวนมากจึงตองการ
ความแข็งแรง ทนทาน เพื่อความปลอดภัยและปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผูบริโภคในลําดับถัดไป
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บริษัทฯจึงมีนโยบายมุงเนนผลิตสินคาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน เพื่อที่เมื่อนําสินคาของบริษัทฯไป
ใชงานจะเกิดประสิทธิภาพสูงตามความตองการของลูกคา บริษัทฯจึงใหความสําคัญกับการศึกษาคนควา
และวิจัย เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสินคาอยางตอเนื่อง ในการนี้ บริษัทฯมีบุคลากรที่มี
ประสบการณในการผลิตสินคาและมีความรูและความเขาใจในองคประกอบของผลิตภัณฑเปนอยางดี
ในการควบคุมคุณภาพสินคา
บริษัทฯใหความสําคัญตั้งแตขั้นตอนการคัดเลือกวัตถุดิบ
กระบวนการผลิต และการนําสินคาไปใชงาน โดยในการคัดเลือกวัตถุดิบซึ่งไดแก เหล็กลวดคารบอนสูง
(High Carbon Wire Rod) บริษัทฯจะเลือกซื้อวัตถุดิบจากแหลงผลิตที่สามารถผลิตสินคาไดตรงตาม
ขอกําหนดดานคุณสมบัติของวัตถุดิบที่บริษัทฯไดกําหนดไว ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจไดวาวัตถุดิบที่นํามาใชจะไม
กอใหเกิดความเสี่ยงดานความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตของบริษัทฯเอง
และไม
กอใหเกิดความเสี่ยงดานความปลอดภัยของลูกคาที่นําสินคาไปผลิตเปนสินคาตอเนื่อง รวมถึงผูบริโภคขั้น
สุดทาย
การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต บริษัทฯมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และมีบุคลากร
ที่มีความชํานาญ มีหองปฏิบัติการทดสอบคุณภาพที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025
การดําเนินการดังกลาว สงผลใหปจจุบัน บริษัทฯไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑและ
มาตรฐานการดําเนินงานตางๆ ดังนี้
หนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ (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
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ISO 50001:2011
BS EN ISO 9001:2008 (UK CARES)

ในสวนของการนําสินคาไปใชงาน
บริษัทฯไดจัดตั้งหนวยงานที่ทําหนาที่ใหคําแนะนําและให
ความรูแกลูกคาในการนําสินคาไปใชงานอยางถูกตองตามมาตรฐาน มีความปลอดภัยทั้งในขั้นตอนการนํา
สินคาของบริษัทฯไปใชในกระบวนการผลิตของลูกคา รวมถึงผูบริโภคในขั้นถัดไป
ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายของการดูแลความปลอดภัยอยางครบวงจร และหากมีความเสียหายใดๆที่มีสาเหตุมาจากการนํา
สินคาของบริษัทฯไปใชงาน บริษัทฯจะทําการชดเชยความเสียหายใหทันทีโดยไมตองรอใหมีการรองขอ
การเคารพสิทธิมนุษยชน
จากการที่ผลิตภัณฑของบริษัทฯซึ่งไดแกลวดเหล็กแรงดึงสูง เปนวัสดุที่ทําหนาที่รองรับน้ําหนักใน
งานคอนกรีตอัดแรง โดยหวงโซอุตสากรรมขั้นสุดทายของลวดเหล็กแรงดึงสูงไดแก บาน คอนโดมิเนียม ตึก
สูง อาคารจอดรถ อาคารโรงงาน สํานักงาน สะพาน ทางดวน ทางยกระดับ รวมถึงโครงการสาธารณูปโภค
ขนาดใหญอื่นๆ ซึ่งตองการความแข็งแรงและความปลอดภัยเปนสําคัญ บริษัทฯจึงมีนโยบายชัดเจนที่มุงเนน
การผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยในการนําไปใชงาน เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนและสาธารณชนในวงกวาง
การจัดการสิ่งแวดลอม
บริษัทฯมีความมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจควบคูไปกับการดูแลสิ่งแวดลอม จึงไดกําหนดนโยบายใน
การจัดการดานสิ่งแวดลอม ใหผูบริหารและพนักงานนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดทางดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่
เกี่ยวของภายในประเทศโดยจะนําเกณฑตางๆมาจัดทําเปนมาตรฐานขั้นต่ําในการดําเนินงาน
ของบริษัท
2. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงพลังงานตางๆ โดยมีการนํามาใชประโยชนใหคุมคา และลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด
3. สรางจิตสํานึกตอคุณภาพของสิ่งแวดลอม และงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดย
นโยบายฯจะไดรับการปฏิบัติและเผยแพรแก พนักงาน สังคมและชุมชน
4. ปองกันมลพิษในดานน้ําเสีย อากาศเสีย มีการจัดการของเสียรวมถึงการจัดการสารเคมี
เพื่อใหเกิดมลภาวะนอยที่สุด
5. ปองกันอันตรายอันอาจเกิดจากการปฏิบัติงานกับเครื่องจักร ไฟฟา สารเคมี รวมถึง
สภาพแวดลอมในการทํางานและอันตรายที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไป
ทั้งนี้เพื่อ
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน
6. สงเสริมการใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดลอม
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7. กําหนดเปนวัตถุประสงคและเปาหมาย
ระยะใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง

เพื่อใหนโยบายมีการนําไปปฏิบัตแิ ละทบทวนเปน

บริษัทฯตระหนักดีวากระบวนการผลิตสินคาของบริษัทฯมีสวนสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทัง้
ทางน้ําและทางอากาศ เนื่องจากกระบวนการผลิตเริ่มตนจากการนําเหล็กลวด(Wire Rod) มาลางทําความ
สะอาด กอนเขาสูกระบวนการดึงลดขนาด ซึ่งตองใชสาร Hydrochloric Acid เพื่อขจัดฝุนละอองและสนิม
สงผลใหน้ําที่ผานกระบวนการดังกลาว มีความเปนกรดและมีโลหะหนักปนเปอน รวมถึงมีไอกรดลอยสูชั้น
บรรยากาศ ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบดังกลาว บริษัทฯจึงดําเนินการดังนี้
การจัดการมลพิษทางน้ํา
- ติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย(Water Treatment System)
- มีแผนงานบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) เพื่อใหมั่นใจวาระบบบําบัดน้ํา
เสียสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
- มีระบบการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งอยางตอเนื่อง เพื่อใหมั่นใจวา คุณภาพน้ําทิ้งอยูในเกณฑ
มาตรฐาน
ผลการดําเนินงาน : คุณภาพน้ําทิ้งเปนไปตามมาตรฐานตั้งแตป 2011 ถึงปจจุบัน โดยเฉพาะ
คา BOD และ COD ควบคุมไดไมเกิน 80% ของมาตรฐาน
การจัดการมลพิษทางอากาศ
-

ติดตั้งระบบ Air Pollution Control System
มีแผนงานบํารุงรักษาระบบกําจัดมลพิษทางอากาศใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
มีแผนการปรับลดมลพิษทางอากาศ
มีการตรวจวัดคาออกไซดของไนโตรเจน กาซซัลเฟอรไดออกไซด และไฮโดรคลอไรด ที่ปลอง
ระบายของ Boiler และ Wet Scrubber โดยหนวยงานภายนอกเปนประจํา 2 ครั้ง/ป
ผลการดําเนินงาน : ผลการตรวจวัดอยูในเกณฑมาตรฐานมาโดยตลอด

การจัดการดานขยะ/กากของเสียอุตสาหกรรม
- มีมาตรการ/แผนงาน ในการปรับลดกากของเสีย
- มีสถานที่จัดเก็บกากของเสียชัดเจน แยกประเภทการจัดเก็บ มีภาชนะรองรับที่เหมาะสม ไมมี
การรั่วไหลของกากออกนอกพื้นที่ มีการติดฉลากเพื่อรวบรวมสงผูรับกําจัด
- จางหนวยงานที่ไดรับอนุญาตในการประกอบกิจการกําจัดของเสียทําการกําจัดของเสียที่เกิด
จากกระบวนการผลิต
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- มีใบกํากับการขนสงและปฎิบัติตามระบบการขนสงของเสียอันตราย โดยจัดสงรายงานใหแก
การนิคมอุตสาหกรรมและกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- มีการตรวจประเมินสถานที่รับกําจัดของเสียตั้งแตกอนใชบริการและสุมตรวจประเมินซ้ําทุกป
- มอบหมายใหหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทําการตรวจสอบ
อยางสม่ําเสมอ
- มีแผนงานในการปรับลดกากของเสีย
ผลการดําเนินงาน : ในป 2561 ที่ผานมา บริษัทฯไมมีขอพิพาททางกฎหมายในเรื่องการจัดการ
ดานขยะหรือกากของเสียแตอยางใด และการปรับลดกากของเสียสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว
ในสวนของการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพโดยไดดําเนินการดังนี้

บริษัทฯสงเสริมใหมีการใช

ทรัพยากรน้ํา
- นําขอมูลมาวิเคราะหและจัดทําแผนการปรับลดการใชน้ํา
- ใชน้ํา Recycle จากระบบบําบัดน้ําเสียรดน้ําตนไมแทนการใชน้ําดิบ
พลังงาน
- ติดตั้งระบบประหยัดพลังงานเพื่อลดปริมาณการใชพลังงานไฟฟาในกระบวนการผลิตซึ่งเปน
สาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะโลกรอน
- ลงทุนในโครงการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานธรรมชาติ เชน ติดตั้งกังหันลมในการผลิต
กระแสไฟฟาเพื่อผลิตกระแสไฟฟาใชในโรงงาน
นอกจากนี้
บริษัทฯจัดใหมีพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบโรงงานและปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อบรรเทา
ผลกระทบจากมลภาวะที่เกิดจากกระบวนการผลิตของบริษัทฯที่อาจมีผลตอพนักงานและชุมชนใกลเคียง
ทั้งนี้ เพื่อใหการดูแลสภาพแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางานเปนไปอยางมีระบบและมีการ
ติดตามอยางตอเนื่อง บริษัทฯไดนําระบบมาตรฐานคุณภาพดานสิ่งแวดลอม ISO 14001 มาตรฐานระบบ
ดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย OHSAS 18001 และมาตรฐานระบบการจัดการดานพลังงาน ISO 50001
มาใชในโรงงาน และจัดใหมีการฝกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องทั้งการจัดหลักสูตรการ
อบรมภายในบริษัท และสงพนักงานเขาอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันและผูเชี่ยวชาญภายนอก
การดูแลพนักงานและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
บุคลากรถือเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการขับเคลื่อนงานใหบรรลุเปาหมาย บริษัทฯจึงใหความ
ใสใจในการดูแลพนักงาน มีการปฏิบัติดานแรงงานและสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและหลักเกณฑตางๆของ
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องคกร และเปนไปตามหลักสากลดานสิทธิมนุษยชน ดูแลพนักงานใหมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี
สงเสริมการมีสวนรวมของพนักงาน และสรางความผูกพันกับองคกร
บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดคาตอบแทนที่เปนธรรมดวยการประเมินผลการปฏิบัติงาน สํารวจและ
ติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราคาตอบแทนขององคกรตางๆที่ใกลเคียงกันอยางสม่ําเสมอ
เพือ่ นํามา
เปรียบเทียบและจัดทําโครงสรางเงินเดือนที่แขงขันไดและจูงใจพนักงาน
บริษัทฯปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานในการทํางานตามหลักสิทธิ
มนุษยชน ใหความคุมครองทางสังคม ไมมีการจางแรงงานเด็ก ดูแลสภาพการทํางานของพนักงานในโรงงาน
ใหปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน
นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บริษัทฯมีนโยบายสนับสนุนใหพนักงานปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย และมีสุขอนามัยที่
ดี บริษัทฯจึงมุงเนนการปองกันอุบัติเหตุและการจัดการเพื่อลดผลกระทบจากสภาพแวดลอมในการทํางาน
ดูแลสถานที่ทํางานใหถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยอยูเสมอ เสริมสรางใหพนักงานมีจิตสํานึกดาน
ความปลอดภัย มีการใหความรูผานการฝกอบรมและฝกซอมการปฏิบัติงานตามแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือกับ
เหตุการณไมคาดฝน รวมถึงสงเสริมใหพนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี
ความปลอดภัยของสภาพพื้นที่ทํางานและการปองกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
บริษัทฯไดดําเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานที่ทํางาน ดังนี้
1. สภาวะแวดลอมในการทํางานดานคุณภาพอากาศ แสง เสียง และความรอน
- ตรวจวัดความเขมขนของแสงสวางในสถานประกอบการ ทั้งในสวนของงานดานเอกสาร
และงานตรวจสอบเครื่องจักร
- ตรวจวัดความรอนในสถานประกอบการ
- ลดผลกระทบทางเสียง
โดยใชวิธีการลดเสียงที่แหลงกําเนิดเสียงดวยการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอุปกรณ และในกรณีที่ไมสามารถลดเสียงที่แหลงกําเนิดไดอันเนื่องมาจาก
ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ บริษัทฯไดจัดทําหองควบคุมเสียงไมใหดังจากกระบวนการ
ผลิต โดยไดดําเนินโครงการมาตั้งแตป พ.ศ.2555
- จัดหาอุปกรณเสริมที่ชวยใหพนักงานทํางานไดโดยปราศจากภัยจากมลภาวะ ทั้งทางเสียง
และทางอากาศ
2. การจัดการสภาพพื้นที่ทํางาน
- มีปายสัญลักษณหรือปายเตือนอันตรายในจุดที่จําเปน และตรวจสอบปายใหอยูในสภาพ
ดี มองเห็นไดชัดเจน
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- ดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานใหเปนระเบียบ ไมมีคราบสกปรกหรือคราบน้ํามัน หรือสารเคมีหกลน
- จัดเก็บอุปกรณ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ และสารเคมี ใหเปนระเบียบ มีปายบอกสถานะให
ชัดเจน โดยพนักงานสามารถดูขอมูลความปลอดภัยเพิ่มเติมไดในพื้นที่ที่มีการใชงาน
- จัดทําทางเดินขึ้นพรอมราวบันไดกรณีปฏิบัติงานในพื้นที่สูง
- จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล และดูแลอุปกรณใหอยูในสภาพดี

นอกจากนี้ บริษัทฯสงเสริมใหพนักงานทุกคนมีจิตสํานึกดานความปลอดภัยดวยการใหความรูและ
การฝกอบรม สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการวิเคราะหสถานการณและประเมินความเสี่ยงจากการเกิด
อุบัติเหตุหรือเหตุการณที่ไมคาดคิดจากการทํางาน มีการจดบันทึกอุบัติเหตุและสอบสวนหาสาเหตุ เพื่อ
จัดทําแผนปองกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน จัดทําโครงการกิจกรรม 5 ส. โครงการสัปดาหความปลอดภัย
ในการทํางาน โครงการฝกอบรมดานความปลอดภัย จัดใหมีการฝกซอมแผนฉุกเฉินและแผนอพยพทั้งใน
สวนของบริษัทฯ
และเขารวมซอมแผนฉุกเฉินกับสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
และชุมชน
ใกลเคียงอยางตอเนื่อง
อัตราการหยุดงานจากอุบัติเหตุ
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยเปนอันดับแรก มีการรณรงคเรื่องความ
ปลอดภัยในการทํางานอยางตอเนื่อง โดยมีสวนรวมจากหัวหนางาน คณะกรรมการความปลอดภัยและชีวอ
นามัย (คปอ.) และพนักงานทุกคนที่จะรวมกันขจัดสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย (Unsafe Condition) ให
เปนศูนย (0) อยางไรก็ตามในปที่ผานมาก็ยังพบวามีพนักงานที่ปฏิบัติงานดวยความประมาท เลินเลอ อัน
เปนเหตุใหเกิดการกระทําที่ไมปลอดภัย (Unsafe Act) ตามตารางสถิติ อุบัติการ/อุบัติเหตุในรอบป 2561
ขางลางนี้
ประเภท

จํานวนสถิติป 2560 (ครั้ง)

อุบัติการณ/NEAR MISS

17

อุบัติเหตุขั้นหยุดงาน

3

แนวทางการดําเนินงานที่จะนํามาใชเพิ่มเติมในการขจัด อุบัติการ/อุบัติแหตุ ในป 2562
- กําหนดเปาหมายสวนบุคคลที่จะตองรักษาอุบัติเหตูถึงขั้นหยุดงานใหเปนศูนย (0) ซึ่งจะมี
ผลตอการประเมินผลงานปลายป และ โบนัส
- เนนการควบคุมใหหัวหนางาน/จป.หัวหนางานแตละหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานของ
พนักงานในสวนงานของตนเอง
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- กําหนดบทลงโทษ กรณีพนักงานไมปฏิบัติตามกฏระเบียบความปลอดภัยที่กําหนดไว
- จัดใหมี Tools box talk 2 ครั้ง/สัปดาห

การดูแลสุขอนามัย
บริษัทฯใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงานจึงไดมีแผนงานและโครงการ
รณรงคสงเสริมดานสุขภาพของพนักงานและการปองกันเกี่ยวกับโรครายแรงตางๆ รวมถึงจัดกิจกรรมโรงงาน
สีขาวเพื่อรณรงคปองกันยาเสพติด ดังนี้
- จัดใหมีการฉีดวัคซีนใหแกพนักงานเปนประจําทุกป
- มีการตรวจสุขภาพพนักงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง ทั้งการตรวจสุขภาพทั่วไป และการตรวจ
สุขภาพตามลักษณะงาน
- มีการตรวจคัดกรองยาเสพติด
- จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาภายในและกีฬาสานสัมพันธ
ผลการดําเนินงาน : ในป 2561 ผลจากการวินิจฉัยโดยแพทยอาชีวเวชศาสตรไมพบการเจ็บปวย
จากการทํางานแตอยางใด
การจายคาตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
บริษัทฯมีนโยบายการจายคาตอบแทนพนักงานที่เปนธรรม
กฎหมายกําหนด และนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด

พรอมทั้งจัดสวัสดิการตางๆตามที่

บริษัทฯมีนโยบายการจายคาตอบแทนและผลประโยชนพนักงานที่สอดคลองกับผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในระยะสั้นสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯแตละปและ
ใกลเคียงกับบริษัทฯในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีการสํารวจการจายคาจางรวมทั้งนําดัชนีราคาผูบริโภคมา
พิจารณา ในระยะยาวมีการวัดผลการปฎิบัติงานและศักยภาพของพนักงานอยางยุติธรรม ไมเลือกปฎิบัติ
โดยบริษัทจะจายผลตอบแทนใหพนักงานตามความรูความสามารถ รวมทั้งจัดใหมีการเติบโตตามสายอาชีพ
และใหสิทธิดานตางๆเกี่ยวกับการจางงาน เชน การอนุญาตใหลางาน การมีชองทางสื่อสารระหวางพนักงาน
และผูบริหาร เพื่อรับฟงปญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน
บริษัทฯจัดสวัสดิการเพื่อใหพนักงานมีพื้นฐานการดํารงชีวิตที่ดี สงเสริมสุขภาพทั้งกายและใจ ดังนี้
- จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อใหพนักงานมีเงินทุนในการดํารงชีพหลังออกจากงาน
- จัดทําประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุใหแกพนักงาน
- จัดชุดเครื่องแบบพนักงานให 2 ชุดตอป
- จัดรถรับสงเพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติงาน
- จัดที่พักหรือเงินชวยเหลือคาเชาบานสําหรับพนักงาน
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-

จัดอาหารราคาประหยัดและควบคุมสุขอนามัยที่เหมาะสมใหแกพนักงาน
จัดเงินชวยเหลือคาพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ทั้งในและตางประเทศ
จัดเงินชวยเหลือสําหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานกะ
จัดสวัสดิการคารักษาพยาบาลสําหรับพนักงานและครอบครัว
จัดสวัสดิการคาเลาเรียนบุตรพนักงาน
จัดกิจกรรมสังสรรคปใหม
จัดกิจกรรมทําบุญโรงงาน

การพัฒนาความรูและศักยภาพของพนักงาน
ในสวนของการพัฒนาพนักงาน บริษัทฯใหความสําคัญทางดานการพัฒนาศักยภาพ ความรู
ความสามารถอยางตอเนื่อง โดยพนักงานทุกระดับตองไดรับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ
และทักษะ อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
ในป 2561 บริษัทฯไดจัดรูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลายแนวทางและวิธีการตางๆดังนี้
แนวทาง

On the Job Training

วิธีการ
หัวหนางานสอนใหพนักงานมีความรูและทักษะที่

ผลงานป 2560
พนักงานเขาใหมและพนักงานที่โอนยายหนวยงาน

จําเปนของตําแหนงงานตางๆเพื่อใหพนักงาน
สามารถปฏิบตั ิงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงมี
การทบทวนความรูภายในองคกรอยางสม่ําเสมอ

การอบรมภายในบริษัท

หลักสูตร

(In-house Classroom 1. การขับรถอยางปลอดภัยสําหรับพนักงานขับรถ
Training)
เพือ่ บริการ
2. การปฐมพยาบาลเบื้องตน และการชวยชีวิตขั้น
พื้นฐาน

3. ผูควบคุม/ผูบังคับ/ผูใหสัญญาณแกผูบังคับ
ปนจั่น

จํานวน 11 หลักสูตร
117 ราย จาก 209 ราย คิดเปนสัดสวนรอยละ 55.98
คิดเปนชั่วโมงอบรมคนละ 23.68 ชั่วโมง/คน/ป โดย
ทั้งนี้ตองมีชั่วโมงอบรมตอเนื่องอยางนอย 6 ชม/คน/ป
และมีการฝกอบรมฝมือแรงงานในสัดสวนไมนอยกวา
รอยละ

50

ของจํานวนลูกจางทั้งหมด

ตาม

พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมอื แรงงาน พ.ศ.

4. การดับเพลิงขั้นตน
5. ทบทวนหนาที่ทีมตอบโตภาวะฉุกเฉินและ
สังเกตการณพรอมรวมสถานการณจําลอง

6.ทบทวนผูควบคุม/ผูบังคับ/ผูใหสัญญาณแกผู
บังคับปนจั่น
7.พฤติกรรมความปลอดภัยและการเกิดอุบัติเหตุ
จากการทํางาน
8.การขับรถอยางปลอดภัยสําหรับพนักงานขับรถ
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เพื่อบริการ

การอบรมภายนอกบริษัท
การนําเสนอผลงาน

(Goal Program
Presentation)

สงเสริมใหพนักงานเขาอบรมในหลักสูตรที่จัดโดย

จํานวน 36 หลักสูตร

สถาบันและผูเชี่ยวชาญภายนอก

50 ราย

นําเสนอผลงานของแตละสายงาน

2 ครั้ง/ป
1. วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561
จํานวนพนักงานที่เขารวม 50 ราย

2. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
จํานวนพนักงานที่เขารวม 70 ราย

นอกเหนือจากการอบรม และพัฒนาตามความตองการจําเปน (Training Needs)ที่กําหนดไวแลว
บริษัทยังตระหนักในเรื่องการสรางวัฒนธรรมองคกรที่ยั่งยืน ที่จะขับเคลื่อน และนําพาบริษัทกาวหนาตอไป
อยางไมหยุดยั้งดวยความเชื่อบนพื้นฐานคานิยม (Core Value) แบบเดียวกันที่ผสมผสานกลมกลืนระหวาง
บุคคลากรรุนเกาที่มีคุณคาหลากหลายประสบการณ และบุคคลากรรุนใหมที่มีหัวกาวหนา โดยจัดใหมี
กิจกรรมทีมสัมพันธในหัวขอเรื่อง “การดําเนินชีวิตดวยคุณคาที่เรายึดถือ (Live with Values)” และผลักดันให
เกิดเปนวัฒนธรรมองคกร (TOKAI : Team work, Open Minded, Knowledge Sharing, Accountability
and Integrity)ที่ทุกคนตองยึดถือ
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังเปดโอกาสใหพนักงานไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ
หรือขอรองเรียนใดๆ โดยบริษัทฯไดจัดใหมีกลไกการจัดการขอรองทุกขของพนักงานอยางมีระบบเพื่อรับเรื่อง
รองเรียนอยางยุติธรรม มีการรักษาความลับ และเคารพหลักสิทธิมนุษยชนโดยมุงเนนการทําความเขาใจ
ระหวางพนักงานกับพนักงาน และพนักงานกับองคกร มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉัยเปนราย
กรณี ทั้งนี้ พนักงานสามารถรองเรียนมายังผูบังคับบัญชาโดยตรง หรือผานชองทางรับความคิดเห็นที่บริษัทฯ
จัดไวในสถานประกอบการ
นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรม
บริษัทฯตระหนักดีวาการดําเนินธุรกิจใหยั่งยืนไดตองมีการติดตามและคิดคนนวัตกรรมและเทค
โนโลยี่ใหมๆอยางตอเนื่อง บริษัทฯจึงสนับสนุนใหพนักงานและผูบริหารเขารวมฝกอบรมและเขารวมศึกษาดู
งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี่ที่เกี่ยวของกับการผลิต การประหยัดพลังงาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ
ทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหบุคลากรของบริษัทฯมีความรูเทาทันและตอบสนองความทาทายที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคตได อีกทั้งสนับสนุนใหพนักงาน ผูบริหาร และผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการวิจัยและคิดคน
เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และศึกษาคุณสมบัติของผลิตภัณฑอยางลึกซึ้ง เพื่อตอยอดความรูที่มี
อยูเดิม พรอมทั้งเผยแพรความรูที่คิดคนไดจากงานวิจัยใหแกสถานศึกษาที่มีความตองการ
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การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
ในสวนของการมีสวนรวมพัฒนาชุมชน บริษัทฯไดจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมของ
ชุมชนอยางตอเนื่อง โดยในป 2561 บริษัทฯไดใหความรวมมือและการสนับสนุนกิจกรรมตางๆดังตอไปนี้
ใหความรวมมือในการดําเนินโครงการตางๆของสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เชน
กิจกรรมวันเด็กแหงชาติประจําป 2561 โครงการสนับสนุนพิธีรดน้ําขอพรผูสูงอายุ โครงการบริจาคโลหิต รวม
ถวายผาพระกฐินพระราชทานประจําป2561 เปนตน
การเขารวมกิจกรรมสาธารณประโยชน เชน มอบลวด Galvanized Steel Strand เพื่อสรางรั้วกั้น
คลองบริเวณหลังอาคารเรียนโรงเรียนหนองตะแบก จ.ระยอง มอบลวดGIW (ลวดเคลือบสังกะสี) ใหกับ
ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง เพื่อนําไปประยุกตใชในวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนโครงการรณรงคคัดกรองมะเร็ง
เตานมโดยเครื่องเอกซเรยเตานมเคลื่อนที่ใหกับโรงพยาบาลบานฉาง จ.ระยอง สนับสนุนโครงการเดิน-วิ่ง
การกุศล “วิ่งกับหมอ” โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร เปนตน
สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กใหแก ศูนยการเรียนรูชุมชนหนองน้ําเย็น ชุมชนอิสลามมาบตาพุด นิติ
บุคคลเคหะมาบตาพุด โรงเรียนบานมาบตาพุด สถานีตํารวจภูธรหวยโปง โรงเรียนชุมชนสุวรรณรังสรรค
โรงเรียนวัดประชุมมิตร และองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ เปนตน
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะกุศล ไดแก สนับสนุนการแขงขันกอลฟการกุศลชมรมเครือขายมจพ.
ภาคตะวันออก(2018) สนับสนุนกิจกรรมการแขงขันฟุตบอลชุมชนหนองหวายโสมครั้งที่ 6 สนับสนุนการ
แขงขันฟุตบอลหวยโปงคัพครั้งที่18 สนับสนุนกิจกรรมการแขงขันฟุตบอลมาบตาพุดคัพ2018 สนับสนุนงาน
กาชาดจังหวัดระยอง สนับสนุนกิจกรรมวันผูสูงอายุชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง ชุมชนกรอกยายชา ชุมชน
แผนดินไท ชุมชนลอเกวียน ชุมชนหนองน้ําเย็น สนับสนุนกิจกรรมประเพณีบุญขาวหลามชุมชนหนองน้ําเย็น
และชุมชนหนองแฟบ สนับสนุนกิจกรรมวันลอยกระทงชุมชนมาบชลูด-ชากกลางและชุมชนหมูที่2 บานฉาง
รวมทําบุญผาปาสามัคคีกับหนวยงานตางๆและรวมเปนเจาภาพทอดกฐินวัดตางๆกับกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน วัดชากผักกูด นิคมพัฒนา จ.ระยอง และวัดชากลูกหญา เปนตน
สนับสนุนสินคาชุมชน ไดแก ผลไมทองถิ่น ชุดของฝากจากผลิตภัณฑชุมชน ชุดอาหารวางที่ทําจาก
ผลิตภัณฑชุมชุน เปนตน
นอกจากการสนับสนุนกิจกรรมตางๆในชุมชนแลว บริษัทฯยังไดสนับสนุนใหเกิดการจางงานใน
ชุมชนเพิ่มขึ้นดวยการใชบริการรถบรรทุกสินคาของผูประกอบการในจังหวัดระยอง รับบุคลากรในพื้นที่เขา
ทํางานกับบริษัทฯ รวมทั้งใหความรวมมือในการรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตางๆทั้งในและตางพื้นที่
เขาฝกงานและดูงานอยางตอเนื่องทุกป
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทฯ
ไดใหความสําคัญตอการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อปองกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท โดยบริษัทฯจะทําการประเมินสถานการณเพื่อกําหนดเปาหมายและ
แผนการดําเนินงานไวอยางชัดเจนและวัดผลได
และมีการทบทวนแผนการดําเนินงานหากสถานการณ
เปลี่ยนแปลงไป มีการประเมินความเสี่ยงและวิเคราะหผลกระทบของความเสี่ยงเพื่อกําหนดมาตรการลด
ความเสี่ยง
และเพื่อเปนการควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร บริษัทฯ มีการกําหนดอํานาจอนุมัติ
ของฝายบริหารไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร
มีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหาร
สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบงานดานตางๆ เพื่อ
เปนการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ในดานการรายงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ มีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศและระบบขอมูลอยางตอเนื่องเพื่อใหเพียงพอแกการตัดสินใจ
และมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงานหรือเปาหมายที่กําหนดเปนประจําทุกเดือน
การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561 โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการไดประเมินระบบการควบคุมภายในโดยใชแบบประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางที่กําหนดโดย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยซึ่งจัดทําขึ้นตามแนวคิดของ COSO ซึ่งจาก
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดาน
ตางๆ 5 สวน คือ การควบคุมภายในองคกร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นวาบริษัทฯมีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน ในการที่จะติดตาม ควบคุม ดูแลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ รวมถึงการปองกันทรัพยสินของบริษัทจากการที่ผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือไมมีอํานาจ
การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการ
ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติ แตงตั้ง ถอดถอน โยกยายผูปฎิบัติ
หนาที่ตรวจสอบภายในของบริษัทฯจะตองผานการอนุมัติหรือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
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คณะกรรมการบริษัทฯตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีหนาที่
รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารความเสี่ยงขององคกร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ฝายจัดการของบริษัทฯใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย โดยแบงประเภทความเสี่ยง
ออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. ความเสี่ยงจากการดําเนินงาน(Operation Risk)
2. ความเสี่ยงทางการเงิน(Financial Risk)
บริษัทฯไดอธิบายและเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงที่สําคัญไวในรายงานประจําปและแบบ
56-1 พรอมทั้งมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบสอบทานและรายงานตอคณะกรรมการ
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12. รายการระหวางกัน
บริษัทหรือบุคคลที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนที่มีการทํารายการระหวางกันมีดังนี้:บริษัทที่มีรายการระหวางกัน
ลักษณะความสัมพันธ
รายชื่อกรรมการรวมกัน
บริษัท ทักษิณคอนกรีต จํากัด เปนผูถือหุนใน บมจ.ไทยไวรโพรดัคท ใน ไมมีกรรมการรวมกัน
(มหาชน)
สัดสวนรอยละ 10 (ไมมีอิทธิพลในการ
บริหาร)
บริษัท ไทยลาวลิกไนท จํากัด
มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน
นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา
นายเอกมินทร งานทวี
นายธงชัย ณ นคร
บริษัท เซ็นจูรี่ อิเลคโทรนิคส แอนด มีผูถือหุนรวมกัน
ปจุบันบริษัท เซ็นจูรี่ อิเลคโทรนิคส
ซิสเต็มส จํากัด
แอนด ซิสเต็มส จํากัด มีสถานะ
ลมละลาย

ทั้งนี้ รายการระหวางบริษัทที่เกี่ยวของกันในป 2561 ประกอบดวย
ชื่อ
บมจ.ทักษิณคอนกรีต

ลักษณะ
รายการ
ขายสินคา

บจก.ไทยลาวลิกไนท

เงินใหกู

บจก.เซ็นจูรี่ อิเลคโทร เงินใหกู
นิคส แอนด ซิสเต็มส

มูลคา
(ลานบาท)
112.79

380.79
-

ความจําเปนและสมเหตุสมผล
บมจ. ทักษิณคอนกรีต เปนบริษัทผูผลิตและจําหนาย
ผลิตภัณฑคอนกรีตอัดแรงชนิดตางๆ ซึ่งตองใชลวดเหล็กแรง
ดึงสูงเปนวัตถุดิบสําคัญ ซึ่งบริษัทที่ทําธุรกิจประเภทนี้เปน
กลุมลูกคาเปาหมายที่สาํ คัญของบริษัทฯ การที่บริษัทฯมีการ
ขายสินคาใหแก บมจ.ทักษิณคอนกรีต โดยคิดราคาซื้อขาย
ตามราคาทีใ่ กลเคียงกับราคาทีค่ ดิ กับบุคคลภายนอกและ
เปนไปตามราคาตลาดจึงเปนไปตามความจําเปนและ
สมเหตุสมผล เนื่องจากทําใหบริษัทฯสามารถเพิม่ ยอดขายซึ่ง
สงผลดีตอความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ
เปนเงินใหกูสําหรับโครงการโรงไฟฟาซึ่งคงคางมาจากอดีต
ปจจุบันไมมีการใหกูยืมระหวางกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไมมียอดคงเหลือเนื่องจากลูกหนี้
ลมละลายและมีการแบงทรัพยสนิ เพื่อจายใหแกเจาหนี้เมื่อ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯจึงตัดหนี้สูญทั้งจํานวน
สําหรับเงินตนและดอกเบีย้ ที่ไมไดรับการชําระ
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นโยบายการกําหนดราคาระหวางกัน
บริษัทฯขายสินคาใหกับ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จํากัด(มหาชน) โดยคิดราคาขายตามราคาตลาด
และมีเงื่อนไขการชําระเงิน 90 วัน ซึ่งเงื่อนไขดังกลาวเปนเงื่อนไขที่เปนปกติ เชนเดียวกับที่ขายใหกับกิจการ
อื่นที่ไมเกี่ยวของกัน
นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
บริษัทฯมีนโยบายวาการทํารายการระหวางกันที่สําคัญตองไดรับการพิจารณาและอนุมัติจาก
คณะกรรมการ และตองดําเนินการตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑใน
การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผย
ขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันอยางเครงครัด
ทั้งนี้
การทํารายการระหวางกันของบริษัทฯในอนาคตจะเปนรายการที่ดําเนินการทางธุรกิจ
ตามปกติทางการคา โดยบริษัทฯ ยังคงมีนโยบายดําเนินการคาตามปกติกับ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จํากัด
(มหาชน) ซึ่งเปนลูกคารายใหญรายหนึ่งของบริษัทอยางตอเนื่อง โดยบริษัทจะคิดราคาซื้อ/ขายสินคาตาม
ราคาตลาดหรือราคาทีใ่ กลเคียงกับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก สวนรายการระหวางกันอื่นๆ บริษัทฯไมมี
นโยบายที่จะใหกูหรือทํารายการระหวางกันอื่นๆที่ไมใชรายการที่ดําเนินการทางธุรกิจตามปกติ
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สวนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
งบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
%
บาท
%

พ.ศ. 2559
บาท
%

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

32,673,454

1.69

94,939,658

4.75

47,986,760

2.83

-0-

-0-

-0-

-0-

40,000,000

2.36

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

393,451,106

20.32

314,397,120

15.75

243,304,802

14.37

สินคาคงเหลือ-สุทธิ

673,520,630

34.77

696,785,714

34.89

508,320,683

30.03

44,474,617

2.30

19,612,286

0.98

15,237498

0.90

842,570

0.04

592,319

0.03

259,013

0.02

59.12 1,126,327,097

56.40

855,108,756

50.51

412,200,000
35,416,098

21.29
1.83

492,200,000
38,086,153

24.65
1.91

492,200,000
37,369,348

29.08
2.21

100,000
63,286,594

0.01
3.27

100,000
50,629,441

0.01
2.54

100,000
51,537,906

0.01
3.04

260,421,055

13.45

270,152,222

13.53

250,678,322

14.81

1,310,110

0.07

2,185,110

0.11

3,060,110

0.18

18,586,917

0.96

16,997,287

0.85

2,633,533

0.16

เงินลงทุนชัว่ คราว

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ภาษีมูลคาเพิ่มรอเรียกคืน
อื่นๆ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

1,144,962,377

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ี
ขอจํากัดในการใช
เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ
เงินใหกยู ืมระยะยาวแกกิจการที่
เกี่ยวของกัน-สุทธิ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน สุทธิ
อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
สิทธิการเชาที่ดิน-สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

791,720,774 40.88 870,350,213 43.60 837,579,219 49.49
1,936,683,151 100.00 1,996,677,310 100.00 1,692,687,975 100.00
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
บาท
%

หนี้สนิ และสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
ทรัสตรีซีทส
เจาหนีก้ ารคาและเจาหนี้อื่น
ภาษีเงินไดคา งจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
สวนเกินมูลคาหุน
องคประกอบอื่นของสวนของผูถอื หุน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว-สํารองตามกฎหมาย
ยังไมจัดสรร-กําไรสะสม
รวมกําไรสะสม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนีส้ ินและสวนของผูถือหุน

พ.ศ. 2560
บาท
%

พ.ศ.2559
บาท
%

80,269,011
159,188,834
-05,770,148
245,227,993

4.14
8.22
-00.30
12.66

219,285,956
110,651,371
-016,118,197
346,055,524

10.98
5.54
-00.81
17.33

-040,742,092
33,776,852
18,959,712
93,478,656

-02.41
1.99
1.12
5.52

73,635,799
3,648,423
77,284,222
322,512,215

3.80
0.19
3.99
16.65

40,221,991
4,174,661
44,396,652
390,452,176

2.02
0.21
2.23
19.56

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

3.10
0.22
3.32
8.84

270,000,000
339,642,600
28,596,080

13.94
17.54
1.48

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

13.52
17.01
1.57

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

15.95
20.06
1.92

2.24
43,100,000
46.10 857,789,792
48.34 900,889,792
80.44 1,542,970,119
100.00 1,692,687,975

2.55
50.68
53.23
91.16
100.00

48,900,000
927,032,256
975,932,256
1,614,170,936
1,936,683,151

2.52
44,800,000
47.87 920,464,968
50.39 965,264,968
83.35 1,606,225,134
100.00 1,996,677,310

-73-

แบบ 56-1

บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
บาท
%
บาท
%

รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
กําไรกอนคาใชจาย

2,397,550,031
(2,245,256,372)
152,293,659
72,824,929
225,118,588

คาใชจายในการขาย

72,018,353

3.00

58,841,411

3.15

75,445,297

5.02

คาใชจายในการบริหาร
โอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตนทุนบริการในอดีตจากการแกไขโครงการ
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
คาเผื่อการดอยคา(โอนกลับบัญชีคาเผื่อการ
ดอยคา)ของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
คาเผื่อการดอยคา(โอนกลับบัญชีคาเผื่อการ
ดอยคา)ของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
รวมคาใชจาย
กําไร(ขาดทุน)กอนตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่สามารถจัดประเภทใหมเขาไปไว
ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไร(ขาดทุน)ที่ยังๆไมเกิดจากการปรับมูลคา
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย-สุทธิจากภาษี
รายการที่ไมสามารถจัดประเภทใหมเขา
ไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชนพนักงาน
กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
กําไร(ขาดทุน)สุทธิตอหุนขั้นพื้นฐาน

85,833,411
(3,419,443)

3.58
(0.14)

83,967,826
-0-

4.50
-0-

75,598,503
-0-

5.03
-0-

30,271,617

1.26

-0-

-0-

-0-

-0-

38,866

-0-

421,554

0.02

(14,983)

-0-

(12,818,481)
171,924,323
53,194,265
(4,206,289)
48,987,976
-048,987,976

(0.53)
7.17
2.22
(0.18)
2.04
-02.04

747,137
143,977,928
83,805,442
(3,238,426)
80,567,016
-080,567,016

0.04
7.71
4.50
(0.18)
4.32
-04.32

(257,253)
150,771,564
70,868,048
(1,855,436)
69,012,612
(36,089,416)
32,923,196

(0.02)
10.03
4.71
(0.12)
4.59
(2.40)
2.19

(2,014,952)

0.08

742,174

0.04

2,961,548

0.20

-02,961,548
35,884,744
0.12

-00.20
2.39

(616,534)
(2,721,486)
46,266,490
0.18

100.00 1,865,167,646
(93.65) (1,656,992,117)
6.35
208,175,529
3.04
19,607,841
9.39
227,783,370

พ.ศ. 2559
บาท
%

(0.03)
(0.11)
1.93
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(1,862,335)
(1,120,161)
79,446,855
0.30

100.00 1,503,877,358
(88.84) (1,301,457,140)
11.16
202,420,218
1.05
19,219,394
12.21
221,639,612

(0.10)
(0.06)
4.26

100.00
(86.54)
13.46
1.28
14.74

แบบ 56-1

บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

ทุนเรือนหุน
หุนสามัญ
ยอดตนงวด
เพิ่มระหวางงวด
ลดระหวางงวด
ยอดปลายงวด
สวนเกินทุน
สวนเกินมูลคาหุน
ยอดตนงวด
เพิ่มระหวางงวด
ลดระหวางงวด
ยอดปลายงวด
กําไรสะสมจัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
ยอดตนงวด
เพิ่มระหวางงวด
ลดระหวางงวด
ยอดปลายงวด
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร
ยอดตนงวด
สํารองตามกฎหมาย
เงินปนผลจาย
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
ยอดปลายงวด
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ยอดตนงวด
กําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
กําไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยสําหรับ
โครงการผลประโยชนพนักงาน
ยอดปลายงวด
รวมสวนของผูถือหุน

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

270,000,000
270,000,000

270,000,000
270,000,000

270,000,000
270,000,000

339,642,600
339,642,600

339,642,600
339,642,600

339,642,600
339,642,600

44,800,000
4,100,000
48,900,000

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

40,000,000
3,100,000
43,100,000

920,464,968
(4,100,000)
(38,320,688)
48,987,976
927,032,256

857,789,792
(1,700,000)
(16,191,840)
80,567,016
920,464,968

857,651,636
(3,100,000)
(29,685,040)
32,923,196
857,789,792

31,317,566

32,437,727

29,476,179

(2,104,952)

742,174

2,961,548

(616,534)
28,596,080
1,614,170,936

(1,862,335)
31,317,566
1,606,225,134

-032,437,727
1,542,970,119
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แบบ 56-1

บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ.2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
รายการปรับปรุง:
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไมเกิดขึ้นจริง
เงินปนผลรับ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
โอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-เงินใหกยู ืมระยะยาวแก
กิจการที่เกีย่ วของกัน
โอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กําไรจากการจําหนายอาคาร และอุปกรณ
คาเผื่อการดอยคา(โอนกลับบัญชีคาเผื่อการดอยคา)ของเงิน
ลงทุนระยะยาวอื่น
โอนกลับบัญชีคาเผื่อจากการดอยคาของอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
คาใชจา ยดอกเบีย้
คาใชจา ยภาษีเงินได
กระแสเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สิน
ดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)
ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๆ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ
เจาหนีก้ ารคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน
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48,987,976

80,567,016

32,923,196

32,936,752
219,690
(1,594,800)
38,768,499
-0-

22,286,052
(4,432)
(1,346,875)
5,089,931
-0-

21,146,823
(306,956)
(1,514,800)
4,701,050
-0-

(3,419,443)
(570,281)
38,866

-0(7,849)
421,554

-0(84,378)
(14,983)

(12,818,481)
(4,029,605)
2,974,525
-0-

747,137
(4,443,286)
2,390,902
-0-

(257,253)
(5,762,827)
93,112
36,089,416

101,493,698

105,700,150

87,012,400

(75,767,368)
23,265,085
(25,112,583)
(134,458)
48,904,056
(10,348,049)
62,300,381

(71,271,409)
(188,465,031)
(4,708,094)
(400)
69,548,192
(2,841,515)
(92,038,107)

89,217,577
(111,501,548)
(15,151,946)
-02,677,811
118,888
52,373,128

แบบ 56-1

บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)
พ.ศ.2561
บาท

รับดอกเบี้ย
จายดอกเบีย้
คาใชจา ยภาษีเงินได
รับคืนภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย
จายผลประโยชนพนักงาน
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

365,917
(3,299,304)
-0-0(1,455,172)
(5,971,225
51,940,597

381,843
(2,043,660)
(46,620,156)
-0(1,520,049)
(19,191,000
(161,031,129)

1,020,260
(93,112)
2,386,389
(1,202,864)
-054,483,855

-079,600,000
3,535,008
570,374
(22,169,350)
1,594,800
63,130,832

40,000,000
-04,258,810
8,023
(40,723,797)
1,346,875)
4,889,911

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

(139,016,945)
(38,320,688)
(177,337,633)
(62,266,204)
94,939,658
32,673,454

219,285,956
(16,191,840)
203,094,116)
46,952,898
47,986,760
94,939,658

-0(29,685,040)
(29,685,040)
(142,281,774)
190,268,534
47,986,760

(2,631,390
(526,238)

1,138,360
396,186

(3,701,935)
740,387

19,801,084
-0-

19,801,084
609,651,031

95,423,806
-0-

(616,534)

(1,862,335)

-0-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ลงทุนในเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการใช
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ีขอจํากัดในการใช
เงินสดรับจากการจําหนายอาคาร และอุปกรณ
เงินสดจายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ
รับเงินปนผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ทรัสตรีซีท
จายเงินปนผล
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่ม(ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

การเปดเผยขอมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม
รายการที่ไมใชเงินสด
ปรับเพิ่ม(ลด)มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวกับ
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเพิ่ม(ลด)
ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจํานวนสําหรับดอกเบี้ยคางรับ
จากบริษัททีเ่ กี่ยวของกัน
ตัดหนี้สูญของเงินใหกยู ืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของ
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน
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แบบ 56-1

บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)

อัตราสวนทางการเงิน
2561
อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารคา (เทา)
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)
CASH CYCLE (วัน)
อัตราสวนความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY
RATIO)
อัตรากําไรขั้นตน (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงานกอนคาใชจายภาษีเงินได (%)
อัตรากําไรอื่น (%)
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
(EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย (เทา)
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL
POLICY RATIO)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบีย้ (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา) – Cash Basis
อัตราการจายเงินปนผล (%)
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2560

2559

4.67
1.72
0.18
5.93
64
12.93
28
22.73
16
108

3.25
1.15
-0.60
5.65
64
12.79
28
34.06
11
103

9.15
3.49
0.72
4.49
80
12.64
29
62.98
6
103

6.35
2.04
106.03
1.98
3.04

11.16
4.32
-199.87
4.27
5.12

13.46
4.59
78.95
2.16
2.14

2.49
30.49
1.26

4.40
39.10
1.02

1.97
28.49
0.91

0.20
13.35
0.86
120.70

0.23
-48.73
-2.83
47.56
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แบบ 56-1

บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)

14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
14.1 การดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
ผลการดําเนินงาน
(ก) ภาพรวมผลการดําเนินงาน
บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจหลักคือ เปนผูผลิตและ
จําหนายลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed Concrete Wire) ผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯจึงขึ้นอยูกับภาวะอุตสาหกรรมกอสรางเปนสําคัญ
ในการจําหนายสินคาของ
บริษัทฯสวนใหญจําหนายใหแกลูกคาในประเทศ สวนการจําหนายตางประเทศ ปจจุบันมี
ประมาณรอยละ 10-30
ป 2561 การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐยังคงมีอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม
ความตองการสินคาในประเทศขยายตัวเพียงเล็กนอย เนื่องจากการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวในอัตราต่ํา สงผลใหภาวะการแขงขันในตลาดยังคงมีอยางตอเนื่อง
ในป 2561 บริษัทฯมีรายไดรวมทั้งสิ้นจํานวน 2,470.37 ลานบาท เพิ่มขึ้น 585.59 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 31.07 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 กําไรสุทธิมจี ํานวน 48.99
ลานบาท ลดลง 31.58 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 39.20 โดยกําไรสุทธิสําหรับป 2561
คิดเปนรอยละ 3.04 เมื่อเปรียบเทียบกับสวนของผูถือหุนเฉลี่ย
ฐานะการเงิน ณ สิ้นป 2561 บริษัทฯมีสินทรัพยรวม 1,936.68 ลานบาท หนี้สินรวม
322.51 ลานบาท สวนของผูถือหุน 1,614.17 ลานบาท
ในสวนของสภาพคลอง ณ สิ้นป 2561 บริษัทฯมีอัตราสวนสภาพคลองและสภาพคลอง
หมุนเร็วเทากับ 4.67 เทา และ 1.72 เทา ตามลําดับ ทางดานโครงสรางเงินทุน บริษัทฯมี
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.20 เทา
(ข) ผลการดําเนินงานของแตละสายผลิตภัณฑ
รายได
บริษัทฯมีรายไดรวม 2,470.37 ลานบาท ประกอบดวยรายไดจากการขาย 2,397.55 ลาน
บาท และรายไดอื่นจํานวน 72.82 ลานบาท
- รายไดจากการขาย ในป 2561 จํานวน 2,397.55 ลานบาท เพิ่มขึ้น 532.38 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 28.54 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน เปนผลมาจากทั้งปริมาณขาย
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แบบ 56-1

บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)
และราคาขายเพิ่มขึ้น โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นมาจากปริมาณขายทั้งในประเทศและ
สงออกสูงกวาปกอน สวนราคาขายเพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น
รายไดจากการขาย
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รายไดจากการขายในป 2561 จําแนกออกเปนรายไดจากการจําหนายในประเทศ
1,652.01 ลานบาท เพิ่มขึ้น 273.15 ลานบาท และสงออกจํานวน 745.54 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 259.23 ลานบาท
สัดสวนรายไดป 2561
ตางประเทศ
31.10%

ในประเทศ
68.90%

-

รายไดอื่น ประกอบดวย รายไดจากดอกเบี้ยรับ เงินปนผลรับ กําไร(ขาดทุน)จาก
อัตราแลกเปลี่ยน รายไดจากการจําหนายเศษซากที่เกิดจากกระบวนการผลิต และ
อื่นๆซึ่งมีจํานวนไมแนนอน โดยในป 2561 มีจํานวน 72.82 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป
กอนเนื่องจากในปนี้มีรายไดจาการขอคืนอากรสงออกจากกรมศุลกากร
-80-

แบบ 56-1

บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)
ตนทุนขาย
ตนทุนขาย ในป 2561 มีจํานวน 2,245.26 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 588.27 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 35.50 จากทั้งปริมาณขายและตนทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ตนทุนขาย
ของบริษัทฯประกอบดวยตนทุนวัตถุดิบซึ่งมีอัตราสวนประมาณรอยละ 70-85 ของตนทุน
การผลิตรวมและผันแปรตามปริมาณขาย คาเสื่อมราคา ซึ่งเปนคาใชจายคงที่ และ
คาใชจายในการผลิต เชน คาไฟฟา คาแรงงาน คาวัสดุสิ้นเปลือง คาซอมแซมและ
บํารุงรักษาเครื่องจักร ซึ่งมีลักษณะกึ่งผันแปร
คาใชจาย
คาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร และคาใชจายอื่นๆ มีจํานวนรวม 171.92
ลานบาท เพิ่มขึ้น 27.95 ลานบาท โดยรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลง
ของแตละรายการที่สําคัญมีดังนี้:- คาใชจายในการขาย: มีจํานวน 68.60 ลานบาท เพิ่มขึ้น 9.76 ลานบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับป 2560 เนื่องจากคาใชจายในขนสงทั้งในประเทศและการสงออก
เพิ่มขึ้นตามปริมณขายที่เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้อัตราสวนคาใชจายในการขายตอยอดขาย
สําหรับป 2561 และ 2560 เทากับรอยละ 2.86 และ 3.16 ตามลําดับ โดยคาใชจาย
ในการขายหลักไดแก คาตอบแทนพนักงาน คาขนสงและคาพาหนะ
- คาใชจายในการบริหาร: มีจํานวน 75.44 ลานบาท เพิ่มขึ้น 28.06 ลานบาทเมื่อ
เปรียบเทียบกับปกอน เนื่องจากปนี้บริษัทมีการบันทึกตนทุนบริการในอดีตจากการ
แกไขผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน ทั้งนี้ อัตราสวนคาใชจายในการบริหาร
ตอยอดขายสําหรับป 2561 และ 2560 เทากับรอยละ 3.15 และ 2.54 ตามลําดับ โดย
คาใชจายในการบริหารที่สําคัญไดแก คาตอบแทนพนักงาน คาพาหนะ คาเดินทาง
และคาเชา เปนตน
- คาตอบแทนผูบริหาร ป 2561 มีจํานวน 27.88 ลานบาท ลดลงจากป 8.09 ลานบาท
ทั้งนี้ อัตราสวนคาตอบแทนผูบริหารตอยอดขายสําหรับป 2561 และ 2560 เทากับ
รอยละ 1.16 และ 1.93 ตามลําดับ
ตนทุนทางการเงิน
มีจํานวน 4.21 ลานบาท จําแนกเปน 2 สวน ไดแก 1) ดอกเบี้ยจาย T/R สําหรับการนําเขา
วัตถุดิบ โดยป 2561 มีจํานวนเทากับ 2.64 ลานบาท เพิ่มขึ้น 0.64 ลานบาท จากการที่
ยอดขายเพิ่มขึ้นทําใหความตองการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นตามไปดวย และ 2)
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บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)
ประมาณการหนี้สินในสวนของดอกเบี้ยตามภาระผูกพันโครงการผลประโยชนพนักงาน
จํานวน 1.57 ลานบาท ลดลง 0.33 ลานบาท
กําไร
ป 2561 บริษัทฯมีกําไรสุทธิจํานวน 48.99 ลานบาท ลดลง 31.58 ลานบาท หรือลดลง
รอยละ 39.20 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน ซึ่งการที่ผลกําไรปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักมา
จากตนทุนของวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับในปนี้มีภาวะดานการแขงขันทางราคา
คอนขางจะรุนแรง
ทั้งนี้ สาเหตุที่ป 2561 บริษัทฯไมมีคาใชจายภาษีเงินไดเนื่องจากบริษัทฯมีคาใชจายที่มี
สิทธิหักไดเพิ่มขึ้นจากการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้เงินใหกูยืมแกบริษัท เซ็นจูรี่
อิเลคโทรนิคส แอนด ซิสเต็ม จํากัด ซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน ทั้งนี้ เนื่องจากลูกหนี้ถูก
พิพากษาใหลมละลายและไดมีการแบงทรัพยสินใหแกเจาหนี้ในวันที่ 30 พฤศจิกายน
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ในดานคุณภาพของกําไร หากพิจารณาความสัมพันธระหวางกําไรจากการดําเนินงานกับ
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน พบวาอัตราสวนเงินสดตอการทํากําไรเพิ่มขึ้นจากรอย
ละ -199.87 เปนรอยละ 106.03 สาเหตุหลักมาจากในปนี้บริษัทสามารถบริหารกระแส
เงินสดจากการดําเนินงานไดดีขึ้น
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน
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บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)
ในป 2561 บริษัทฯมีกําไรจํานวน 48.99 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.04 เมื่อเปรียบเทียบ
กับสวนของผูถือหุนเฉลี่ย
ในสวนของเงินปนผล บริษัทฯมีนโยบายในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรารอยละ
50 ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสํารองตางๆตามที่กําหนด
ไวในขอบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจายเงินปนผลขึ้นอยูกับฐานะการเงิน
และแผนการลงทุนและความจําเปนอื่นๆในอนาคต
ในป 2561 บริษัทฯมีกําไรสุทธิจํานวน 49.887 ลานบาท คณะกรรมการบริษัทฯจึงมีมติให
เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในวันที่ 29 เมษายน 2562 เพื่ออนุมัติจัดสรรผลกําไรไวเปนทุน
สํารองตามกฏหมายจํานวน 1.10 ลานบาท และจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุน
ละ 0.219 บาท คิดเปนรอยละ 120.70 ของกําไรสุทธิสําหรับปตามงบการเงิน หรือรอยละ
123.48 ของกําไรสุทธิหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย
ฐานะทางการเงิน
ฐานะทางการเงินของบริษัท สําหรับป 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 มีการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญ ดังนี้:สินทรัพย
1)

สวนประกอบของสินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีสินทรัพยรวมเทากับ 1,936.68 ลานบาท ลดลง 60
ลานบาท หรือลดลงรอยละ3.00 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน
สินทรัพย ณ สิ้นป 2561 เปนสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 1,144.96 ลานบาท และ
สินทรัพยไมหมุนเวียนจํานวน 791.72 ลานบาท
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บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)
สินทรัพย
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สินทรัพยไมหมุนเวียน

0

สินทรัพยหมุนเวียนมีรายการที่สําคัญ คือ ลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือ ลูกหนี้การคา
ณ สิ้นป 2561 มีจํานวน 389.09 ลานบาท เพิ่มขึ้น 85.88 ลานบาท หรือรอยละ 28.32
ตามยอดขายทีเ่ พิ่ม ในขณะที่สินคาคงเหลือมีจํานวน 673.52 ลานบาท ลดลง 23.27 ลาน
บาท หรือรอยละ 3.34
สินทรัพยไมหมุนเวียน ประกอบดวย อาคารและอุปกรณ-สุทธิ มีจํานวน 260.42 ลานบาท
ลดลง 9.73 ลานบาท จากการลงทุนใหมจํานวน 22.17 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการ
ลงทุนในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักรเดิมและเพิ่มสายการผลิต
ใหมสําหรับลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เสน ซึ่งตอเนื่องมาจากปกอน ในขณะที่มีการตัดคา
เสื่อมราคาตามอายุการใชงานของสินทรัพยจํานวน 31.90 ลานบาท สินทรัพยไม
หมุนเวียนรายการอื่นๆ ซึ่งไดแก สิทธิการเชาที่ดิน เงินลงทุนที่มีขอจํากัดในการใช มี
จํานวนใกลเคียงกับปกอน สวนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน เพิ่มขึ้น 12.66 ลานบาท
เนื่องจากการโอนกลับการดอยคาของสินทรัพย จากมูลคาราคาประเมินที่ปรับตัวสูงขึ้น
2)

คุณภาพของสินทรัพย
สินทรัพยของบริษัทฯแสดงราคาตามบัญชีที่ไมสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับหรือมูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่คาดวาจะไดรับจากการใชสินทรัพย และหากมีขอบงชี้ที่
แสดงวาสินทรัพยเกิดการดอยคา บริษัทฯจะตั้งสํารองและรับรูการขาดทุนจากการดอยคา
ทันที และมีการทบทวนอยางสม่ําเสมอ
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แบบ 56-1

บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)
ลูกหนี้การคา
ณ สิ้นป 2561 บริษัทฯมียอดลูกหนี้การคากอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 445.27
ลานบาท ซึ่งจํานวนดังกลาวจําแนกออกเปน 2 สวน คือ ลูกหนี้บุคคลภายนอกจํานวน
426.60 ลานบาท และลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกัน จํานวน 18.67 ลานบาท
ลูกหนี้บุคคลภายนอกมียอดที่เกินกําหนดชําระ จํานวน 173.35 ลานบาท โดยในจํานวน
ดังกลาวมียอดลูกหนี้คางชําระนานกวา 12 เดือน จํานวน 55.91 ลานบาท ซึ่งมีสาเหตุมา
จากลูกหนี้ดังกลาวไดรับผลกระทบจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจและการเงินตั้งแตป
2540 ทําใหไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด บริษัทฯไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สําหรับลูกหนี้ที่เกินกําหนดชําระจํานวน 56.18 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯมั่นใจวาจะสามารถ
เก็บหนี้จากลูกหนี้ไดไมต่ํากวายอดสุทธิหลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกัน มี 1 ราย คือ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จํากัด(มหาชน) เปนหนี้ที่
ยังไมครบกําหนดชําระ
(ดูรายละเอียดของอายุหนี้ที่คางชําระเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9)
สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือของบริษัท ประกอบดวย สินคาสําเร็จรูป งานระหวางทํา วัตถุดิบ อะไหล
และวัสดุสิ้นเปลือง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีราคาทุนรวม 710.65 ลานบาท บริษัทฯ
ไดตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวชาจํานวนทั้งสิ้น 37.13 ลานบาท
เนื่องจากสินคาสําเร็จรูป อะไหลและวัสดุสิ้นเปลืองบางรายการไมเคลื่อนไหวมาเปน
เวลานานจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการดอยคาได
สภาพคลอง
1) กระแสเงินสด
ป 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิลดลงจํานวน 62.27 ลานบาท สงผลใหเงินสดของ
บริษัทลดลงจาก 94.94 ลานบาท มาเปน 32.67 ลานบาท กระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลง
มาจากกิจกรรมตางๆ ดังนี้:- กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 51.94 ลานบาท โดย
แหลงไดมาที่สําคัญมาจากการลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือ
- กระแสเงินสดสุทธิไดมาในกิจกรรมลงทุน จํานวน 63.13 ลานบาท เนื่องจากใน
ระหวางปมีการไถถอนเงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอกําหนดในการใชเพื่อชําระ
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แบบ 56-1

บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)
หนี้ทรัสตรีซีทและใชหมุนเวียนในกิจการ ในขณะเดียวกันมีรายจายลงทุนซึ่งสวน
ใหญเปนการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร
- กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 177.34 ลานบาท จากการ
จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนและชําระหนี้ทรัสตรีซีท
2)

อัตราสวนสภาพคลองที่สําคัญ

บริษัทฯมีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 3.25 เทา ณ สิ้นป
2560 เปน 4.67 เทา ณ สิ้นป 2561 ทั้งนี้เปนผลมาจากป 2561 บริษัทสามารถจายชําระ
หนี้สินหมุนเวียนไดดีขึ้น ในขณะที่ความตองการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากยอดขายที่
เพิ่ม
ประกอบกับมีรายจายลงทุนตามโครงการเพิ่มกําลังการผลิตซึ่งเปนโครงการตอ
เนื่องมาจากปกอน ในขณะที่ Cash cycle เทากับ 108 วัน เพิ่มขึ้นจากปกอนเนื่องจาก
ระยะเวลาจายหนี้เพิ่มขึ้นเล็กนอย ซึ่งเปนไปตามนโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของ
บริษัทฯในขณะนี้ และมีอัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา เจาหนี้การคาและสินคา
คงเหลืออยูที่ระดับ 5.93 เทา 22.73 เทา และ 12.93 เทา ตามลําดับ
3)

ระยะเวลาครบกําหนดของหนี้ระยะสั้นที่มีผลตอสภาพคลอง

หนี้ระยะสั้นของบริษัทฯมีเพียง ทรัสตรีซีท เจาหนี้การคา และคาใชจายคางจาย ซึ่งถึง
กําหนดชําระตาม Cash cycle ของกิจการ
รายจายลงทุน
ในป 2561 บริษัทฯมีรายจายลงทุนที่สําคัญคือลงทุนในโครงการลงทุนเพื่อทดแทน
สินทรัพยเดิมที่เสื่อมสภาพ ประกอบดวย การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของ
เครื่องจักรเดิม
แหลงที่มาของเงินทุน
1) ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 0.20
เทา ลดลงจากสิ้นปกอนเล็กนอย จากการที่ในปนี้บริษัทสามารถจายชําระหนี้สินไดดีขึ้น
2) สวนของผูถือหุน
ป 2561 บริษัทฯมีกําไรสุทธิ 48.99 ลานบาท และมีขาดทุนที่ยังไมเกิดจากการปรับมูลคา
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย จํานวน 2.10 ลานบาท ในขณะที่มีผลขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน
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บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)
จํานวน 0.62 ลานบาท และจายเงินปนผล จํานวน 38.32 ลานบาท สงผลให ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีสวนของผูถือหุนจํานวน 1,614.17 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7.94 ลาน
บาท

ลานบาท

สวนของผูถือหุน
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3) หนี้สิน
ณ วันสิ้นป 2561 บริษัทฯมีหนี้สินรวม 322.51 ลานบาท ลดลง 67.94 ลานบาท จาก
เจาหนี้ทรัสตรีซีทลดลง ในขณะที่เจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ หนี้สินที่สําคัญ ประกอบดวย
ทรัสตรีซีท เจาหนี้การคา ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงานและคาใชจายคางจาย

ลานบาท
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14.2 ปจจัยที่อาจมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต
ปจจัยที่อาจสงผลใหการดําเนินงานของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญ ไดแก ความผัน
ผวนของราคาวัตถุดิบ
การออกมาตรการตอบโตการทุมตลาดสินคาเหล็กลวดคารบอนสูงและการแกไข
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บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ รวมถึงความเสี่ยง
ที่อุปทานเพิ่มขึ้นจากการนําเขาสินคาสําเร็จรูปจากตางประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากราคาวัตถุดิบและอัตราอากร
ตอบโตการทุมตลาดจากการนําเขาวัตถุดิบมีผลกระทบโดยตรงตอตนทุนการผลิต ในขณะที่อุปทานที่เพิ่ม
จากการนําเขาสินคาสําเร็จรูปจากตางประเทศจะสงผลใหการแขงขันทางการตลาดโดยเฉพาะการแขงขัน
ทางดานราคามีความรุนแรงขึ้น
บริษัทฯตระหนักถึงปจจัยดังกลาวจึงไดติดตามและประเมินผลกระทบอยางใกลชิด เพื่อปรับกลยุทธ
ในการดําเนินงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณ
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บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)

การรับรองความถูกตองของขอมูล
“บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวดวยความระมัดระวัง บริษัท
ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควร
ตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองวา
1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแลว
2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปน
สาระสําคัญของบริษัทอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว และบริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2561 ตอ
ผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว
ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงาน
ทางการเงินของบริษัท
ในการนี้
เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความ
ถูกตองแลว บริษัทไดมอบหมายให นายเอกมินทร งานทวี เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนา
ดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายเอกมินทร งานทวี กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัท
ไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน ”
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

1. นายเอกมินทร งานทวี

กรรมการ

....................................

2. นายสุวัฒน จิตตมัย

กรรมการ

....................................

ชื่อ

ตําแหนง

ผูรับมอบอํานาจ นายเอกมินทร งานทวี กรรมการ

ลายมือชื่อ
.......................................
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร เลขานุการของบริษัท และหัวหนางาน
ตรวจสอบภายใน
1. ขอมูลของกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมและเลขานุการบริษัท
1.1 รายละเอียดกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมและเลขานุการบริษัท
นายสุริย บัวคอม ………………………………………………………………………………………….
อายุ 74 ป
ตําแหนง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ : 10 กันยายน 2553
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- Directors Accreditation Program(DAP)
- Directors Certification Program (DCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณการทํางาน / การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- 2553 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ.ควอลิตี้ เฮาส
ประสบการณการทํางาน / การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
- 2553 - ปจจุบัน กรรมการ ธนาคาร Zheng Xin Bank
- 2556 - 2559 อนุกรรมการ คณะกรรมการโทรคมนาคมและวิทยุกระจายเสียง
- 2552 - 2559 ที่ปรึกษา บริษัท ไวสซอฟท จํากัด
สัดสวนการถือหุน : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี

เอกสารแนบ 1
นางกิ่งเทียน บางออ ……………………………………………………………………………………….
อายุ 74 ป
ตําแหนง
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ : 28 เมษายน 2543
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- Directors Accreditation Program(DAP)
- Directors Certification Program (DCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณการทํางาน / การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- 2547 - ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยฟลมอินดัสตรีส
- 2548 - 2560 กรรมการ บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร
- 2550 - 2560 รักษาการกรรมการผูจัดการ บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร
ประสบการณการทํางาน / การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
- 2547 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. ไฮ-เทค เน็ทเวิรค
- 2547 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. พิญาณี
- 2547 - ปจจุบัน กรรมการ บจก.บิสแอนดฟน
- 2547 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย
- 2547 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. เทียร วัน เนทเวิรค
- 2547 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. จิโรลา(ประเทศไทย)
- 2547 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. ไอทาวเวอร
- 2547 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. เอนกบุญ
- 2547 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. เซลลูลาร วิชั่น(ไทยแลนด)
- 2546 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บจก. สหกล อิควิปเมนท
- 2534 - ปจจุบัน ที่ปรึกษา บจก. คอม -ลิงค
สัดสวนการถือหุน : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี

เอกสารแนบ 1
นายนรเศรษฐ ไมเกตุ …………………………………………………………………………………….
อายุ 64 ป
ตําแหนง
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ : 30 เมษายน 2546
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประสบการณการทํางาน / การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไมมี
ประสบการณการทํางาน / การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
- 2544 - ปจจุบัน ทนายความ บริษัทที่ปรึกษากฎหมายยูเนี่ยนลอร
สัดสวนการถือหุน : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี
นายสุวัฒน จิตตมัย .……………………………………………………………………………………….
อายุ 70 ป
ตําแหนง
- กรรมการ
- กรรมการอํานวยการฝายปฏิบัติการ
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ : 10 พฤษภาคม 2528
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาเครื่องกล LAMAR UNIVERSITY
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไมมี
การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไมมี
ประสบการณการทํางาน
- 2560 – ปจจุบัน กรรมการอํานวยการฝายปฎิบัติการ บมจ. ไทยไวรโพรดัคท
- 2558 - 2560 กรรมการผูจัดการ บมจ. ไทยไวรโพรดัคท
- 2531 - 2558 ผูจัดการทั่วไป บมจ. ไทยไวรโพรดัคท
สัดสวนการถือหุน : 0.05%
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี

เอกสารแนบ 1
นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา .....................................................................................................................
อายุ 75 ป
ตําแหนง
- กรรมการ
- เลขานุการบริษัท
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ : 25 เมษายน 2537
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ EMPORIA STATE UNIVERSITY,USA
ประสบการณการทํางาน / การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไมมี
ประสบการณการทํางาน / การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
- 2554 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. แอปริคอท แมเนจเมนท
- 2548 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยลาวลิกไนท
สัดสวนการถือหุน : 0.33%
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี
นายเอกมินทร งานทวี ……………………………………………………………………………………
อายุ 37 ป
ตําแหนง
- กรรมการ
- กรรมการผูจัดการ
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ : 14 มิถุนายน 2550
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย ซีเอตเติล , USA
ประสบการณการทํางาน / การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- 2551 - 2560 กรรมการ บมจ. ทักษิณคอนกรีต
- 2550 - 2558 กรรมการ บมจ. เซอรคิทอีเลคโทรนิคส อินดัสตรีส
ประสบการณการทํางาน / การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
- 2554 - 2561 กรรมการ บจก. แอปริคอท แมเนจเมนท
- 2549 - 2561 กรรมการ บจก. ไทยลาวลิกไนท
สัดสวนการถือหุน : 0.11%
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ลูกพี่ลูกนอง นายสรรัฐ งานทวี

เอกสารแนบ 1
นายธนพงษ ภูคาสวรรค ………………………………………………………………………………......
อายุ 42 ป
ตําแหนง
- กรรมการ
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ : 14 มิถุนายน 2550
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
ประสบการณการทํางาน / การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไมมี
ประสบการณการทํางาน / การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
- 2558 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ Mosh Company Limited
- 2553 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ Meanmoremind Co.,Ltd.
สัดสวนการถือหุน : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี
นายพันธุม พันธุมจินดา ….…………………………………………..…………………………………
อายุ 64 ป
ตําแหนง
- กรรมการอิสระ
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ : 14 มิถุนายน 2550
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรีนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไมมี
การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไมมี
ประสบการณการทํางาน
- 2547 - 2557 หุนสวนผูจัดการ หางหุนสวนจํากัด ที.ไอ.เอช .
สัดสวนการถือหุน : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี

เอกสารแนบ 1
นายสรรัฐ งานทวี …………………………………………………………………………………………
อายุ 32 ป
ตําแหนง
- กรรมการ
- กรรมการอํานวยการฝายการตลาด
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ : 21 สิงหาคม 2557
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยมหิดล
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไมมี
การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
- 2554 - ปจจุบัน กรรมการ บจก.งานทวีพี่นอง
ประสบการณการทํางาน
- 2554 - 2558 กรรมการ บมจ.เซอรคิทอีเลคโทรนิคส อินดัสตรีส
สัดสวนการถือหุน : 0.02%
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ลูกพี่ลูกนอง นายเอกมินทร งานทวี
พลตํารวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ ………………………………………………………………………………..
อายุ 70 ป
ตําแหนง
- กรรมการ
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ : 26 กุมภาพันธ 2558
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร Youngstown State University, OHIO,USA
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไมมี
การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไมมี
ประสบการณการทํางาน
- 2554 - 2558 ประธานกรรมการ บมจ.เซอรคิทอีเลคโทรนิคส อินดัสตรีส
สัดสวนการถือหุน : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี

เอกสารแนบ 1
นายธงชัย ณ นคร ………………………………………………………………………………………...
อายุ 69 ป
ตําแหนง
- กรรมการ
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ : 26 กุมภาพันธ 2558
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด Manchester Polytechnic , England
ประสบการณการทํางาน / การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไมมี
ประสบการณการทํางาน / การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
- 2556 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยลาวลิกไนท
- 2554 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. แอปริคอท แมเนจเมนท
สัดสวนการถือหุน : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี
นายแดน ทองอินทร ……………………………………………………………………………………...
อายุ 62 ป
ตําแหนง
- ผูจัดการโรงงาน
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
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไมมี
การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไมมี
ประสบการณการทํางาน
- 2561
ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ บมจ. ไทยไวรโพรดัคท
- 2539 - 2561 ผูจัดการโรงงาน บมจ. ไทยไวรโพรดัคท
- 2535 - 2539 ผูจัดการฝายผลิต บมจ. ไทยไวรโพรดัคท
สัดสวนการถือหุน : 0.19%
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี

เอกสารแนบ 1
นางสาวจงกล พิสุทธิ์พิเชฎฐ ……………………………………………………………………………
อายุ 54 ป
ตําแหนง
- ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไมมี
การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไมมี
ประสบการณการทํางาน
- 2542 - 2561 ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน บมจ. ไทยไวรโพรดัคท
- 2534 - 2542 ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บมจ. ไทยไวรโพรดัคท
สัดสวนการถือหุน : 0.003%
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี
นายสุชาติ แกวไพฑูรย ……………………………………………………………………………………
อายุ 68 ป
ตําแหนง
- ผูจัดการอาวุโสฝายการตลาด
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี คณะบริหารสาขาการตลาด
- MINI MBA
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไมมี
การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไมมี
ประสบการณการทํางาน
- 2535 - ปจจุบัน ผูจัดการอาวุโสฝายการตลาด บมจ. ไทยไวรโพรดัคท
สัดสวนการถือหุน : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี

เอกสารแนบ 1

นายเมธี ภักดีโต ……………………………………………………………………………………
อายุ 65 ป
ตําแหนง
- ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไมมี
การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : กรรมการที่ปรึกษา หางหุนสวนสามัญ 911 ทีม 2007
ประสบการณการทํางาน
- 2560 - ปจจุบัน ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล บมจ. ไทยไวรโพรดัคท
สัดสวนการถือหุน : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี
นางสาวบงกช งานทวี ……………………………………………………………………………………
อายุ 35 ป
ตําแหนง
- ผูจัดการฝายจัดซื้อ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ CITY UNIVERSITY OF SEATTLE
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไมมี
การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไมมี
ประสบการณการทํางาน
- 2561 - ปจจุบัน ผูจัดการฝายจัดซื้อ บมจ. ไทยไวรโพรดัคท
สัดสวนการถือหุน : 0.20%
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : นองสาว นายเอกมินทร งานทวี
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นายพัฒนา สุขเกษฒ ……………………………………………………………………………………
อายุ 53 ป
ตําแหนง
- ผูจัดการโรงงาน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ปริญญาตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไมมี
การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไมมี
ประสบการณการทํางาน
- 2561 – ปจจุบัน ผูจัดการโรงงาน บมจ. ไทยไวรโพรดัคท
- 2532 - 2560 ผูจัดการสวนผลิต บมจ. ไทยไวรโพรดัคท
สัดสวนการถือหุน : ไมมี
นายสุชาติ เตชะเทียมจันทร………………………………………………………………………………
อายุ 57 ป
ตําแหนง
- ผูจัดการอาวุโศฝายควบคุมคุณภาพ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไมมี
การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไมมี
ประสบการณการทํางาน
- 2561 – ปจจุบัน ผูจัดการอาวุโศฝายควบคุมคุณภาพ บมจ. ไทยไวรโพรดัคท
- 2539 - 2560 ผูจัดการสวนควบคุมคุณภาพ บมจ. ไทยไวรโพรดัคท
สัดสวนการถือหุน : ไมมี
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1.2 หนาที่ความรับผิดชอบของเลฃานุการบริษัท
บริษัทฯไดแตงตั้งนายฉัตรชัย ศิริวัฒนา ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท โดยมีหนาที่ใหคําแนะนํา
ดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆที่คณะกรรมการตองทราบและปฏิบัติ รวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบัติ
ตามมติคณะกรรมการ ดังตอไปนี้
1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุนใหเปนไปตามกฎหมาย และ
ขอกําหนดที่เกี่ยวของ
2. เก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจําปของ
บริษัท
- หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน
3. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศตางๆใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
4. ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฏเกณฑตางๆที่เกี่ยวของ และขอพึงปฏิบัติดานการกํากับดูแล
ในการดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการใหเปนไปตามกฏหมาย
5. ดําเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด หรือที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
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2. การดํารงตําแหนงของกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทฯ และบริษัทที่
เกี่ยวของ
(table3)
บมจ.ไทยไวรโพรดัคท
นายสุริย บัวคอม
นางกิง่ เทียน บางออ
นายนรเศรษฐ ไมเกตุ
นายสุวัฒน จิตตมัย
นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา
นายเอกมินทร งานทวี
นายธนพงษ ภูคาสวรรค
นายพันธุม พันธุมจินดา
นายสรรัฐ งานทวี
พลตํารวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ
นายธงชัย ณ นคร
ดร. แดน ทองอินทร
นางสาวจงกล พิสุทธิ์พิเชฎฐ
นายสุชาติ แกวไพฑูรย
นายเมธี ภักดีโต
นางสาวบงกช งานทวี
นายพัฒนา สุขเกษม
นายสุชาติ เตชะเทียมจันทร
(table3)
/ = ประธานกรรมการ

/
∗
∗
//
∗
//
∗
∗
//
∗
∗
x
x
X
X
X
X
X

// = กรรมการที่เปนผูบริหาร

∗ = กรรมการ

บริษัทที่เกี่ยวของ
บจก.ไทยลาวลิกไนท

∗
∗

∗

x = ผูบริหาร
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย
-ไมม-ี
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน
- ไมมี -
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน
-ไมม-ี
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อื่น ๆ
-ไมม-ี

