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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ�ำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง ส�ำหรับคอนกรีตอัดแรง
เพื่อใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ได้แก่ ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น และลวดเหล็กเคลือบสังกะสี

วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะผลิตสินค้าตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมายในการเป็นผูน้ ำ� ทางด้านคุณภาพ
ในการผลิตสินค้าลวดเหล็กแรงดึงสูง

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ�ำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2528 ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง
(Prestressed Concrete Wire หรือ P.C. Wire) มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาทและเพิ่มเป็น 25 ล้านบาทโดยก่อสร้างโรงงาน
ในเขตอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
ปี 2529
ปี 2531
ปี 2532

เริ่มการผลิตครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2529
เพิ่มทุนเป็น 40 ล้านบาท เพื่อเพิ่มก�ำลังการผลิต
จดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเพิ่มทุนเป็น 50 ล้านบาท
เพื่อปรับปรุงระบบการผลิตและเพิ่มก�ำลังการผลิต
ปี 2533
เพิม่ ทุนเป็น 100 ล้านบาท เพือ่ เพิม่ ก�ำลังการผลิตและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น
ปี 2535
เพิ่มทุนเป็น 220 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงงานแห่งที่ 2 ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เพื่อใช้ในการผลิตลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น
ปี 2537
- แปรสภาพจากบริษัทจ�ำกัดเป็น บริษัทมหาชน จ�ำกัด เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2537
- ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส�ำหรับโครงการสร้างโรงงานแห่งใหม่
ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2537
ปี 2539
- สร้างโรงงานแห่งใหม่ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ตามที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เพือ่ เพิม่ ก�ำลังการผลิตและปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต พร้อมทัง้ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี
- ย้ายฐานการผลิตทั้งหมดไปยังโรงงานแห่งใหม่ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
ปี 2559-ปี 2560 ลงทุนในโครงการลงทุนเพื่อทดแทนสินทรัพย์เดิมที่เสื่อมสภาพ ประกอบด้วย การปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิตของเครื่องจักรเดิมและลงทุนในสายการผลิตใหม่ส�ำหรับลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น
ปี 2561-ปัจจุบัน ด�ำเนินธุรกิจผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงโดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว
ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น และลวดเหล็กเคลือบสังกะสี โดยมีโรงงานเพียงแห่งเดียวที่เขตนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
		
ในส่วนของอ�ำนาจในการควบคุมบริษทั ฯ ตลอดระยะเวลา 5 ปีทผี่ า่ นมาไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับอ�ำนาจในการควบคุมบริษทั ฯ
แต่อย่างใด
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โครงสร้างการถือหุ้น
บริษัทฯเริ่มประกอบธุรกิจโดยครอบครัวงานทวี ในปี 2562 กลุ่มตระกูลงานทวีมีสัดส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ 28
ของทุนจดทะเบียนที่ชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
-ไม่มี-
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลัก คือ เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed
Concrete Wire) ที่ใช้ส�ำหรับงานคอนกรีตอัดแรง ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นส�ำคัญ
โดยในการจ�ำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จ�ำหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศ ส่วนการจ�ำหน่ายต่างประเทศปัจจุบันมีประมาณ
ร้อยละ 10-30

โครงสร้างรายได้
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจในส่วนงานด�ำเนินงานเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง โครงสร้างรายได้หลัก
จ�ำแนกตามภูมิศาสตร์ในประเทศ และต่างประเทศของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา มีดังนี้
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
%
%
%
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
1,622.28
80.08
1,652.01
68.90
1,378.86
73.93
รายได้จากการจ�ำหน่ายในประเทศ
  403.57
19.92
  745.54
31.10
  486.31
26.07
รายได้จากการจ�ำหน่ายต่างประเทศ
2,025.85
100.00
2,397.55
100.00
1,865.17 100.00
รวม

ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ�ำกัด (มหาชน) ผลิตและจ�ำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed Concrete Wire) ที่ได้มาตรฐาน
สากล ส�ำหรับงานคอนกรีตอัดแรงเพื่อใช้ในงานก่อสร้างที่เน้นความแข็งแรง ความทนทาน เพื่อรองรับน�้ำหนัก ทั้งงานก่อสร้างแบบ
pre-tensioned และ post-tensioned เช่น งานผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงส�ำหรับงานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทาง
ยกระดับและสะพาน งานผลิตเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงและงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป ทั้งส่วนที่เป็นพื้น ผนังอาคารและ
คานสะพานส�ำเร็จรูป ซึ่งการน�ำลวดเหล็กแรงดึงสูงมาใช้ จะช่วยประหยัดเวลาและแรงงานในการก่อสร้าง และยังเป็นผู้ผลิตลวดเหล็ก
เคลือบสังกะสี ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้มากในงานระบบการสื่อสาร ระบบสายส่งและจ�ำหน่ายไฟฟ้า  เช่น เป็นสายดินของงานผลิตเสาไฟฟ้า 
และใช้ในงานผลิตสายไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ จ�ำแนกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว (Prestressed Concrete Single Wire หรือ P.C. Wire) มีก�ำลังการผลิตประมาณ 72,000
ตัน/ปี
2. ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดตีเกลียว 7 เส้น (Seven – Wire Prestressed Concrete Strand หรือ P.C. Strand) มีก�ำลังการ
ผลิตประมาณ 54,000 ตัน/ปี
3. ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี (Galvanized Steel Wire and Strand) มีก�ำลังการผลิตประมาณ 9,600 ตัน/ปี

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
โครงสร้างอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมลวดเหล็กแรงดึงสูง เป็นส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ในอดีต P.C. Wire และ P.C. Strand
ไม่ค่อยมีการใช้มากนัก ทั้งนี้เพราะการก่อสร้างในสมัยก่อนส่วนใหญ่อาคารที่ปลูกสร้างจะมีเพียงไม่กี่ชั้น จึงใช้เหล็กเส้นเป็นวัตถุดิบ
ในการปลูกสร้าง แต่ในระยะหลัง โครงสร้างการปลูกสร้างได้เปลี่ยนเป็นการปลูกสร้างอาคารขนาดใหญ่และบริการในการปลูกสร้าง
บ้านส�ำเร็จรูปและคอนโดมิเนียมขยายตัวขึ้นมาก ท�ำให้ความต้องการ P.C. Wire และ P.C. Strand เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รัฐบาลได้ท�ำการลงทุนในงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
เช่น การก่อสร้างทางยกระดับ ทางด่วน สะพาน การขยายสายส่งไฟฟ้า การก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ รวมถึงการลงทุนในโครงการ
รถไฟฟ้า ซึง่ ต้องใช้ลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นวัสดุกอ่ สร้างทีส่ ำ� คัญอีกชนิดหนึง่ ปัจจุบนั สัดส่วน
ของความต้องการ P.C. Wire และ P.C. Strand จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการก่อสร้างของทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เช่น
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การก่อสร้างบ้านจัดสรร อาคาร และเสาไฟฟ้า มีผลต่อความต้องการ P.C. Wire ค่อนข้างมาก ส่วนการก่อสร้างสาธารณูปโภคของ
ภาครัฐบาลโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ งานก่อสร้างอาคารจอดรถ คอนโดมิเนียมและตึกสูง จ�ำเป็นต้องใช้ P.C. Strand มากกว่า 
เพื่อรองรับน�้ำหนักที่มากกว่าของสิ่งก่อสร้าง
ลักษณะการตลาดในอุตสาหกรรม

วิธีการในการจ�ำหน่ายสินค้าลวดเหล็กแรงดึงสูงมี 2 ลักษณะ คือ จ�ำหน่ายให้กับลูกค้าโดยตรงและจ�ำหน่ายผ่านตัวแทนจ�ำหน่าย
ส่วนการตัดสินใจซื้อ  การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กแรงดึงสูง และลวดเหล็กเคลือบสังกะสี ลูกค้าจะให้ความส�ำคัญกับคุณภาพ
ของสินค้าเป็นอันดับแรก เนือ่ งจากราคาขายของผูผ้ ลิตแต่ละรายอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน และการใช้สนิ ค้าอืน่ ทดแทนท�ำได้ยากเนือ่ งจาก
จะส่งผลกระทบต่อการออกแบบ และต้นทุนของการก่อสร้าง
ภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

ปัจจุบนั ผูผ้ ลิตลวดแรงดึงสูงในประเทศรายส�ำคัญมีประมาณ 10 ราย โดยขนาดก�ำลังการผลิตของบริษทั ฯ จัดอยู่ในอันดับ 2
ในปี 2562 การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมลวดเหล็กแรงดึงสูงโดยเฉพาะการแข่งขันทางด้านราคายังคงมีอย่างต่อเนื่อง
จากปีก่อน ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณความต้องการลวดเหล็กแรงดึงสูงในประเทศขยายตัวค่อนข้างต�่ำ ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการลงทุน
ภาคเอกชนโดยเฉพาะสาขาการก่อสร้างยังไม่ฟื้นตัว
กลยุทธการแข่งขัน

การที่ลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นวัสดุส�ำหรับรองรับน�้ำหนักในงานก่อสร้างต่างๆ บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญกับคุณภาพสินค้า
เป็นอันดับแรก รองลงมาคือการให้บริการทางด้านเทคนิคก่อนและหลังการขาย การส่งมอบที่รวดเร็ว
ในด้านคุณภาพสินค้า  บริษัทฯ ได้พัฒนาความรู้ ความช�ำนาญ ในการผลิตสินค้ามาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี มีการคิดค้นและ
วิจัยต่อยอดเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า มีระบบการผลิตที่ได้รับการยอมรับว่าทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยในการผลิต บริษัทฯ เริ่ม
จากการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีบุคลากรที่มีความช�ำนาญควบคุมการผลิตในทุกขั้นตอน และให้ความส�ำคัญกับการตรวจสอบ
และทดสอบคุณภาพ โดยห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 จึงท�ำให้ผู้ซื้อสินค้าของ
บริษทั มัน่ ใจได้วา่ จะได้รบั สินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพและคุณสมบัตติ ามมาตรฐาน และเพือ่ ความเป็นเลิศด้านคุณภาพและความมีประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินงาน บริษทั ฯได้นำ� เอาระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก./ISO 9001 เข้ามาใช้ในองค์กร ส่งผลให้ปจั จุบนั
สินค้าของบริษัทฯมีคุณภาพเทียบเคียงระดับโลกและได้รับการรับรองจากสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น UK และ
AUSTRALIA ฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่า สินค้าที่ผลิตโดยบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ
ในด้านการให้บริการด้านเทคนิคก่อนและหลังการขาย บริษัทฯมีหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการน�ำผลิตภัณฑ์
ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้บริการด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดต่าง ๆ เป็นต้น
แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการเข่งขัน

ปี 2562 โครงการลงทุนของภาครัฐยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวค่อนข้างต�่ำ ส่งผลให้ปริมาณ
ความต้องการลวดเหล็กแรงดึงสูงในประเทศขยายตัวได้เพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ที่ความต้องการสินค้าในปี
2563 น่าจะมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ประกอบกับการลงทุน
ภาคเอกชนมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวน่าจะมีส่วนช่วยให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมลดความรุนแรงลงได้ โดยในการ
แข่งขันผู้ผลิตส่วนใหญ่ใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาและเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพทางธุรกิจ และมีความมั่นคงทางการเงินเป็นส�ำคัญ
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ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัท มีดังนี้

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและราคาสินค้า
ในการผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง ต้นทุนวัตถุดบิ ซึง่ ได้แก่เหล็กลวดมีสดั ส่วนถึงร้อยละ 70-85 ของต้นทุนการผลิตรวม บริษทั ฯจึงมี
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ โดยเฉพาะในภาวะที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ซึง่ หากบริษทั ฯ ไม่สามารถปรับราคาขายตามต้นทุนวัตถุดบิ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท�ำก�ำไรของบริษทั ฯ
ดังนัน้ ในการบริหารความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ และราคาสินค้า บริษทั ฯ ได้ใช้วธิ ตี ดิ ตามและประเมินสถานการณ์
อย่างใกล้ชิด ใช้นโยบายในด้านราคาสินค้าอย่างระมัดระวัง รวมถึงกระจายฐานลูกค้าให้หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายจากความผันผวนของราคาสินค้าเกินกว่าที่ ได้ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
คงเหลือไว้ในบัญชี

2. ความเสี่ยงจากการออกมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงและการแก้ ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ
สินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงรวมถึงเหล็กลวดคาร์บอนสูงที่เจือธาตุอื่นที่มีแหล่งก�ำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นสินค้าที่
ถูกพิจารณาให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 12.26 – 36.79 ของราคา  ซี ไอ เอฟ เป็นระยะเวลา 5 ปี
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 16 พฤษภาคม 2562) นอกจากนี้ รัฐบาลอยู่ระหว่างด�ำเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ
เนื่องจากเหล็กลวดคาร์บอนสูงเป็นวัตถุดิบส�ำคัญที่ใช้ในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ และส่วนใหญ่บริษัทฯ น�ำเข้าวัตถุดิบ
ดังกล่าวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน การออกมาตรการตอบโต้การทุม่ ตลาด รวมถึงการแก้ไขพระราชบัญญัตกิ ารตอบโต้การทุม่ ตลาด
และการอุดหนุนซึง่ สินค้าจากต่างประเทศดังกล่าว อาจส่งผลให้ตน้ ทุนการน�ำเข้าวัตถุดบิ เพิม่ ขึน้ ซึง่ มีผลให้ตน้ ทุนการผลิตของบริษทั ฯ
เพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย นอกจากนี้ การทีอ่ ตั ราอากรขาเข้าวัตถุดบิ เพิม่ ขึน้ จะกระตุน้ ให้เกิดการน�ำเข้าสินค้าส�ำเร็จรูปเข้ามาทดแทน ส่งผล
ให้อุปทานในตลาดเพิ่มขึ้นและท�ำให้การแข่งขันทางการตลาด โดยเฉพาะการแข่งขันทางด้านราคามีความรุนแรงขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ
จึงมีความเสี่ยงที่ความสามารถในการท�ำก�ำไรของบริษัทฯ อาจลดลงในอนาคต
ในการบริหารความเสีย่ ง บริษทั ฯได้ใช้วธิ จี ดั หาแหล่งวัตถุดบิ จากผูผ้ ลิตที่ไม่ใช่ผผู้ ลิตจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิม่ ขึน้ เพือ่ เป็น
ทางเลือกไว้ ทางด้านการตลาด บริษัทฯได้ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเน้นกลยุทธ์การตลาดด้วยการผลิตสินค้า
ที่มีคุณภาพเป็นที่เชื่อถือได้ของลูกค้า  พร้อมกับขยายตลาดไปยังลูกค้าในต่างประเทศเพิ่มขึ้น

3. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
การทีบ่ ริษทั ฯ ต้องน�ำเข้าวัตถุดบิ จากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ท�ำให้บริษทั ฯ มีความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราจากระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว
ในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ ได้ใช้มาตรการป้องกันความเสี่ยงด้วยการท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า พร้อมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวของแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสม�่ำเสมอ
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
ชื่อ

: บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อ

: TWP
(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ที่ตั้งส�ำนักงาน

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

ที่ตั้งโรงงาน

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

ประเภทธุรกิจ

: ผลิตและจ�ำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง

เลขทะเบียนบริษัท

: 0107537001234

ทุนจดทะเบียน

: 500 ล้านบาท

ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว

: 270 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 270 ล้านหุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้

: หุ้นสามัญ หุ้นละ 1 บาท

รอบระยะเวลาบัญชี

: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม

นายทะเบียนหลักทรัพย์

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

ผู้สอบบัญชี

: นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109) หรือ
นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล  (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875)
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด
47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ 0-2294-8504 โทรสาร 0-2294-2345
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์ของบริษัท
- ทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท
- ทุนที่ออกและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว 270 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 270 ล้านหุ้น
- หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่า
หุ้นสามัญของบริษัทที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท บริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับ
กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
- การออกหลักทรัพย์อื่น : บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

ผู้ถือหุ้น
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ  วันที่ 9 มกราคม 2563 ประกอบด้วย
ล�ำดับที่
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
26,975,500
13,009,800
34,280,880
19,062,800
18,590,630
14,174,600
10,796,200
8,234,570
6,083,800
5,835,010
4,692,600
3,959,000

%
     9.99
     4.82
   12.70
     7.06
     6.89
     5.25
     4.00
     3.05
     2.25
     2.16
     1.74
     1.47
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานตามงบการเงินหลัง
หักเงินส�ำรองต่างๆตามทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั และตามกฎหมาย ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปันผลขึน้ อยูก่ บั ฐานะการเงินและแผนการ
ลงทุนและความจ�ำเป็นอื่นๆ ในอนาคต
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภายใน

กรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

ผู้จัดการโรงงาน

ผู้จัดการ
ฝ่ายจัดซื้อ

ผู้จัดการฝ่าย
บัญชีและการเงิน

กรรมการอำ�นวย
การฝ่ายการตลาด
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายการตลาด

1. คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมทัง้ สิน้ 11 คน รายชือ่ กรรมการ จ�ำนวน
ครั้งของการประชุมคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา และจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

ชื่อ
1. นายสุริย์ บัวคอม
2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย
3. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา
4. นายชลิต สถิตย์ทอง
5. นายเฉลียว พลวิเศษ
6. นายเอกมินทร์ งานทวี
7. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
8. นายพันธุม พันธุมจินดา
9. นายสรรัฐ งานทวี
10. นายเจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ
11. นายประดิษฐ์ วุฒิภาพรกุล

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

การเข้าร่วมประชุม(ครั้ง)
ประชุม
ประชุมคณะ
คณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ
6/6
6/6
6/6
5/6
5/6
6/6
4/6
6/6
6/6
4/6
4/6

2/4
4/4
4/4
2/4
-
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กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการซึง่ มีอำ� นาจลงลายมือชือ่ ผูกพันบริษทั ฯ ได้ประกอบด้วย นายสุวฒ
ั น์ จิตตมัย,นายฉัตรชัย ศิรวิ ฒ
ั นา, นายเอกมินทร์ งานทวี,
นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์, นายสรรัฐ งานทวี สองในห้าคนลงลายมือชือ่ ร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษทั ฯ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วย
ชื่อ
1. นายชลิต สถิตย์ทอง

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายเฉลียว พลวิเศษ

กรรมการตรวจสอบ

3. นายพันธุม พันธุมจินดา 

กรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท ได้แก่ นายชลิต สถิตย์ทอง

3. คณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วย
ชื่อ
1. นายเอกมินทร์ งานทวี

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร

2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย

กรรมการบริหาร

3. นายสรรัฐ งานทวี

กรรมการบริหาร

4. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์

กรรมการบริหาร

4. ผู้บริหาร
ประกอบด้วย
ชื่อ
นายเอกมินทร์ งานทวี
นายสรรัฐ งานทวี
นายสุชาติ แก้วไพฑูรย์
นายพัฒนา สุขเกษม
นายสุชาติ เตชะเทียมจันทร์
นางสาวบงกช งานทวี
นายเมธี ภักดีโต
นายสุวิทย์ อภิชัยดิษฐ์

ต�ำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการอ�ำนวยการฝ่ายการตลาด
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด
ผู้จัดการโรงงาน
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมคุณภาพ
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
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5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
		(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ
ประกอบด้วย เบี้ยประชุมและบ�ำเหน็จกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ
			■ เบี้ยประชุม : 15,000 บาท/คน/ครั้ง
			■ บ�ำเหน็จกรรมการทุกคนรวมกันไม่เกิน 5,000,000 บาท
			■ สิทธิประโยชน์อื่นๆ : ไม่มี
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
■ เบี้ยประชุม :  20,000 บาท/คน/ครั้ง
ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละรายในปีที่ผ่านมามีดังนี้
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

  1. นายสุริย์ บัวคอม
  2. นายสุวัฒน์  จิตตมัย
  3. นายฉัตรชัย  ศิริวัฒนา
  4. นายชลิต  สถิตย์ทอง
  5. นายเฉลียว พลวิเศษ
  6. นายเอกมินทร์ งานทวี
  7. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
  8. นายพันธุม พันธุมจินดา
  9. นายสรรัฐ งานทวี
10. นายเจนวิชช์  เหลืองเจริญกิจ
11. นายประดิษฐ์  วุฒิภาพรกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รวม

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าบ�ำเหน็จ
กรรมการ

ค่าตอบแทน
รวม(บาท)

130,000
90,000
90,000
155,000
155,000
90,000
60,000
130,000
90,000
60,000
60,000
1,110,000

  600,000
  500,000
  400,000
  150,000
  300,000
  150,000
  150,000
2,250,000

730,000
90,000
90,000
655,000
555,000
90,000
   210,000
430,000
90,000
   210,000
   210,000
3,360,000

		(2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ประกอบด้วย
ประเภทค่าตอบแทน
ผู้บริหารจ�ำนวน 8 ราย
5.2 ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

เงินเดือน โบนัส เงินสบทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท)
30.66
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การกำ�กับดูแลกิจการ
1. นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี จึงมีนโยบายในการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ตี ามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยครอบคลุมถึงหลักส�ำคัญ 5 หมวด ได้แก่
หมวดที่  1   สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที่  2   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที่  3   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที่  4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่  5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้จัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และด�ำเนินการติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งทบทวน
และปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้มีความเหมาะสมอย่างสม�่ำเสมอ
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในฐานะเจ้าของบริษัท มีสิทธิก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินการของบริษัทผ่านคณะกรรมการบริษัทที่ผู้ถือหุ้นเลือก
เข้ามาท�ำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายโดยสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับมีดังนี้
■  สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น
บริษัทฯ แต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จ�ำกัด ท�ำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการด�ำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์
■  สิทธิในการมีส่วนแบ่งในก�ำไรของกิจการ
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานตามงบการเงินหลัง
หักเงินส�ำรองต่างๆ ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและ
แผนการลงทุนและความจ�ำเป็นอื่นๆ ในอนาคต
■  สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ
บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูล โดยการเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์และน�ำข้อมูลที่ส�ำคัญแสดงไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัท
■  สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
บริษัทฯ ค�ำนึงถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�ำหนดหรือ
แก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น ซึ่งในการก�ำหนดวัน เวลา และ
สถานที่ประชุม บริษัทฯ ค�ำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุม
ทั้งก่อนวันประชุม วันประชุมผู้ถือหุ้น และภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
■  สิทธิในการเสนอวาระการประชุม
บริษัทฯ มีนโยบายให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหุ้น เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการก�ำหนด
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นอกจากสิทธิขนั้ พืน้ ฐานดังกล่าวข้างต้น บริษทั ฯยังมีนโยบายทีจ่ ะส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ เช่น
1. บริษัทฯ จะจัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูล ขั้นตอน ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่าง
ครบถ้วนเพียงพอ โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษในเว็บไซด์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าประมาณ
1 เดือน และจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มีเวลาศึกษาข้อมูล โดยจะหลีกเลีย่ ง
การเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ก�ำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทฯก�ำหนด วัน เวลา  และสถานที่ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยค�ำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น
ที่จะเข้าร่วมประชุม โดยจัดเตรียมสถานที่ที่มีขนาดเพียงพอและเดินทางไปได้สะดวก รวมทั้งได้อ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับและให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ
3. บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทุกคนเข้าร่วมประชุมตลอดระยะเวลาการประชุม มีสทิ ธิซกั ถามข้อสงสัย เสนอความคิดเห็น
ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอ และออกเสียงลงมติในวาระการประชุม
4. ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนแยกส�ำหรับแต่ละระเบียบวาระทีเ่ สนอ การลงมติเลือกใช้วธิ กี ารและอุปกรณ์ออกเสียงทีโ่ ปร่งใส
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลการลงมติได้รวดเร็ว และผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิทราบผลการลงมติอย่างทันท่วงที
5. ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากไม่ติดภารกิจส�ำคัญ เพื่อตอบข้อซักถามและ
รับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น
6. บริษทั ฯ เผยแพร่มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมผลการลงคะแนนเสียงให้สาธารณชนทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
7. บริษัทฯ บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระส�ำคัญถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบ และจัดส่ง
รายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัท
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในหมวดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกประการ
2. การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้ก�ำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และ
หากมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพเิ ศษ ซึง่ เป็นเรือ่ งทีจ่ ะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะเรียกประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
บริษทั ฯ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกกลุม่ เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ มีการชีแ้ จง
รายละเอียด ขัน้ ตอนการลงทะเบียน และเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ แต่ละประเภท รวมถึงก�ำหนดแบบฟอร์มหนังสือ
มอบฉันทะไว้ทั้ง 3 ประเภท คือ แบบ ก. แบบ ข.และ แบบ ค. พร้อมจัดให้มีช่องทางการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม
ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั ฯ เพือ่ เป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในทีป่ ระชุม
อย่างเต็มที่
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มคี นกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในกรณีทม่ี ขี อ้ โต้แย้ง เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง
2.1 การด�ำเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเพื่อรับ
การพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ำหนด
2) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการน�ำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
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3) บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติคณะกรรมการเกี่ยวกับก�ำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันก�ำหนดสิทธิ (Record Date) ใน
การเข้าประชุมและรับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และการจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทันที ในวันที่มีการ
ประชุมคณะกรรมการ
4) หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอย่างเพียงพอและครบถ้วน มีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม
โดยระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา  มีเอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ความเห็นของคณะกรรมการ ข้อบังคับบริษทั เกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ แผนทีแ่ สดงสถานทีป่ ระชุม รายละเอียดของเอกสารทีผ่ ถู้ อื หุน้
จะต้องน�ำมาแสดงในวันประชุม และวิธกี ารเข้าร่วมประชุม ทัง้ นี้ เพือ่ รักษาประโยชน์และอ�ำนวยความสะดวกในการสือ่ สารส�ำหรับผูถ้ อื หุน้
ต่างชาติ บริษทั ได้จดั ท�ำเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมเป็นภาษาอังกฤษเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั
5) บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นและใช้ในการประชุม
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ประมาณ 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการ
ประชุมล่วงหน้า   รวมทั้งได้มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
2.2 การด�ำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
1) บริษัทฯ ก�ำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยค�ำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วม
ประชุม โดยจัดเตรียมสถานที่ ที่มีขนาดเพียงพอ และเดินทางไปได้สะดวกรวมทั้งได้อ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
กันทุกราย ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับ และให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ
2) บริษทั เปิดให้ผถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม และอ�ำนวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการเข้าร่วม
ประชุมอย่างเต็มที่
3) บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงด้วยการมอบฉันทะให้
บุคคลอืน่ หรือกรรมการอิสระ เพือ่ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะทัง้ 3 แบบ คือ
แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ซึง่ ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั
4) บริษทั ใช้ระบบบาร์โค้ดทีแ่ สดงรายละเอียดของผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายที่ได้จดั พิมพ์ไว้บนแบบฟอร์มลงทะเบียน เพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวก รวดเร็ว และแม่นย�ำในการลงทะเบียน การนับคะแนนและแสดงผล
5) ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค�ำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
6) เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯได้จัดให้มีคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในกรณีที่มี
ข้อโต้แย้ง  คือผู้สอบบัญชี
7) บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังการประชุมเริ่มแล้ว มีสิทธิออกเสียง หรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่
อยู่ระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้ลงมติ
8) ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม บริษัทฯ จะชี้แจงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมทั้งขั้นตอนการออกเสียงลงมติ
9) บริษทั ได้จดั สรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิด
เห็นและตั้งค�ำถามในที่ประชุม ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ
10) บริษัทฯจะไม่เพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญ
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน
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11) บริษัทมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�ำหรับทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้กรณีที่มีข้อโต้แย้งในภายหลัง
และในกรณีทวี่ าระนัน้ มีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตัง้ กรรมการ บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
2.3 การด�ำเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
1) บริษทั ฯ เผยแพร่มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมผลการลงคะแนนเสียงผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 9.00
น. ของวันรุ่งขึ้นภายหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
2) บริษทั ฯ บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี าระส�ำคัญถูกต้องครบถ้วน เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้  โดย
ได้บันทึกรายชื่อและต�ำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน ความเห็นของผู้ถือหุ้น ค�ำชี้แจงของ
กรรมการและผู ้ บ ริ ห าร รวมทั้ ง มติ ที่ ป ระชุ ม ไว้ อ ย่ า งชั ด เจน ซึ่ ง แยกเป็ น คะแนนที่ เ ห็ น ด้ ว ย ไม่ เ ห็ น ด้ ว ย หรื อ งดออกเสี ย ง
โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัท
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562
บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยเสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการ ตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และส่งค�ำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม เมื่อพ้นก�ำหนดระยะเวลา
ดังกล่าวพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและส่งค�ำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติกรรมการบริษัทผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อม
ก�ำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 (Record Date)
บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษบนเวบไซต์ของบริษทั ฯ ที  ่ www.thaiwireproducts.com และมอบหมายให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมทั้งสิ้น 42 ราย
รวมเป็นจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 132,472,520 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.06 โดยมีประธานกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี
ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค�ำถามในที่ประชุม
ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในวันที่ประชุม และ
ได้น�ำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2562 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุม
ดังกล่าวบนเวบไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thaiwireproducts.com ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562  
จากการด�ำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2562 ดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น (AGM Assessment) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนร้อยละ 96.5
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายในการสร้างความเท่าเทียมกันและเป็นธรรมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็นผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย
■    คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายในการก�ำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน
ดังนั้น ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีกระบวนการในการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการล่วงหน้า  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่
ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และเปิดโอกาส
ให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ เผยแพร่รายละเอียดของหนังสือเชิญประชุม
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ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซด์ของบริษัทล่วงหน้าประมาณ 30 วัน ก่อนวันประชุม
■    บริษท
ั ฯ ได้กำ� หนดมาตรการป้องกันกรณีทกี่ รรมการและผูบ้ ริหารใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ หาประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ นื่ ในทางมิชอบ
ซึง่ เป็นการเอาเปรียบผูถ้ อื หุน้ อืน่ โดยการจ�ำกัดจ�ำนวนบุคคลทีส่ ามารถเข้าถึงข้อมูล และน�ำระบบการเข้ารหัสมาใช้ และยังได้กำ� หนดไว้ใน
จริยธรรมทางธุรกิจ ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานใช้ขอ้ มูลทีม่ ไิ ด้เปิดเผยให้ทราบโดยทัว่ ไปซึง่ อาจมีผลกระทบต่อราคาหุน้ และ
ต้องละเว้นการท�ำธุรกรรมเกีย่ วกับหุน้ ของบริษทั ในช่วงเวลาทีจ่ ะมีการประกาศข้อมูลทีส่ ำ� คัญ รวมถึงไม่ให้ขอ้ มูลแก่บคุ คลอืน่ เพือ่ ประโยชน์
ในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั
■    บริษท
ั ฯ ก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียของตนและผูเ้ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้คณะกรรมการสามารถ
พิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินเพื่อประโยขน์ของบริษัทโดยรวม โดยกรรมการ
และผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ท�ำกับบริษัทไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจท�ำธุรกรรมดังกล่าว
■    สำ
� หรับการซือ้ ขายหลักทรัพย์บริษทั ของกรรมการและผูบ้ ริหาร บริษทั ฯ ได้แจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริหารรายงานการเปลีย่ นแปลง
การถือหลักทรัพย์ตอ่ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
และได้บรรจุวาระเรือ่ งการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผูบ้ ริหารไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ มีการเปิดเผย
การถือครองหลักทรัพย์ไว้ในรายงานประจ�ำปีและแบบแสดงข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไม่ซับซ้อน และรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นการท�ำรายการตามปกติธุรกิจ
■    บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และส�ำนักงาน ก.ล.ต. เช่น หลักเกณฑ์การท�ำรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน หลักเกณฑ์การได้มาจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นรายการที่กระท�ำกับบุคคลภายนอก และ
ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในรายงานประจ�ำปี และแบบแสดงข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
ในปี 2562 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการไม่เคารพในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้มีการปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่พบการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ แต่อย่างใด
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
■    บริษัทฯ ยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
เป็นธรรม รับฟังความคิดเห็น สร้างความเข้าใจกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย รวมทัง้ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ โดยมีคณะกรรมการ
บริษทั ฯ เป็นผูก้ ำ� กับดูแลให้มกี ารด�ำเนินการตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด และตามที่ได้กำ� หนดไว้เป็นแนวทางในคูม่ อื ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
■    คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายการปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นในปี 2556 เพื่อให้พนักงานมี
แนวทางที่ชัดเจนและได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวในเวบไซด์ของบริษัท
ทั้งนี้ แนวทางการปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สรุปได้ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ จึงมีนโยบายให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ด�ำเนิน
ธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อความยั่งยืนของกิจการ
บริษัทฯ มุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส รอบคอบ เพื่อสร้างความเจริญเติบโต และให้ผู้ถือหุ้นได้
รับผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง ให้ความส�ำคัญกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยมีมาตรการ
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมการและผู้บริหาร
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ลูกค้า
บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลลูกค้าด้วยการส่งมอบสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพและราคา 
โดยสินค้าจะต้องได้มาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยในการน�ำสินค้าไปใช้งาน บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงาน
รับผิดชอบการบริการลูกค้าหลังการขายรวมถึงรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเมื่อเกิดปัญหา ทั้งนี้ เพื่อน�ำข้อเสนอไปปรับปรุงให้ดีขึ้นและ
หากเกิดความเสียหายจากการใช้สินค้า บริษัทฯ จะท�ำการชดเชยให้แก่ลูกค้าโดยทันที
บริษัทฯ จัดให้มีการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าปีละ 2 ครั้ง โดยผลส�ำรวจในปี 2560 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่
ในเกณฑ์ดีมาก
คู่ค้า
บริษทั ฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ อย่างเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคูค่ า 
้ ยึดถือการปฏิบตั ติ ามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่
เหมาะสม สุจริต โปร่งใส มีการแข่งขันและเสนอราคาอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค เพือ่ สร้างความเชือ่ ถือซึง่ กันและกัน
บริษัทฯ ปฎิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่ก�ำหนดและค�ำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด มีการพิจารณาราคาซื้อ
ทีเ่ หมาะสม ยุตธิ รรม โดยค�ำนึงถึงความสมเหตุสมผลทัง้ ด้านราคา คุณภาพและบริการ ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์ใดๆ
จากคู่ค้า  ในการคัดเลือกคู่ค้า  บริษัทฯ ให้การสนับสนุนคู่ค้าที่ท�ำธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
และหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้ากับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  และไม่ท�ำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรม
ที่ไม่ชอบด้านกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าพร้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้าไว้อย่าง
ชัดเจนในคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
เจ้าหนี้
บริษทั ฯ ยึดมัน่ ในการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข ข้อก�ำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ด�ำเนินการให้มกี ารช�ำระคืน
เงินกูแ้ ละดอกเบีย้ ให้กบั เจ้าหนีท้ กุ ประเภท ครบถ้วนตามก�ำหนดเวลา และมีการรายงานข้อมูลทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วนแก่เจ้าหนี้
บริษัทฯ บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรักษาความเชื่อมั่น
ต่อเจ้าหนี้
คู่แข่ง
บริษทั ฯ มีนโยบายด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ปฏิบตั ติ ามกรอบกติกาการแข่งขันสากล ไม่กล่าวหาหรือท�ำลายบริษทั คูแ่ ข่งด้วย
ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรูค้ วามลับทางการค้าของคูแ่ ข่งด้วยวิธกี ารฉ้อฉล รวมถึงไม่กระท�ำการใดๆ ทีเ่ ป็นการ
ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาของคูแ่ ข่ง
พนักงาน
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ไม่มีการใช้แรงงานผิดกฎหมาย มีการพัฒนาศักยภาพในการท�ำงาน
อย่างต่อเนื่องด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท จัดโครงสร้างต�ำแหน่งงานให้มีโอกาสก้าวหน้าในต�ำแหน่ง
งานที่ชัดเจนเพื่อให้พนักงานมีโอกาสเติบโตตามความสามารถ   มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในการท�ำงาน รวมถึงได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมาย
บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม โดยยึดหลักความเป็นธรรม มีการก�ำหนดโครงสร้าง
ค่าจ้างของแต่ละระดับต�ำแหน่งงานอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อ
บริษัทฯ ก�ำหนดงบประมาณที่จ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงานที่สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในระยะสั้นสอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯแต่ละปีและใกล้เคียงกับบริษัทฯในอุตสาหกรรม
เดียวกัน โดยมีการส�ำรวจการจ่ายค่าจ้างรวมทัง้ น�ำดัชนีราคาผูบ้ ริโภคมาพิจารณา ในระยะยาวมีการวัดผลการปฎิบตั งิ านและศักยภาพ
ของพนักงานอย่างยุติธรรม ไม่เลือกปฎิบัติ โดยบริษัทจะจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานตามความรู้ความสามารถ รวมทั้งจัดให้มีการ
เติบโตตามสายอาชีพ และให้สิทธิด้านต่างๆ เกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น การอนุญาตให้ลางาน การมีช่องทางสื่อสารระหว่างพนักงาน
และผู้บริหาร เพื่อรับฟังปัญหาและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
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ในด้านสวัสดิการ บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงาน จึงจัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม โดยมีการทบทวน
การจัดสวัสดิการต่างๆอย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ที่พัก เครื่องแบบ ค่ารักษาพยาบาลส�ำหรับพนักงานและครอบครัว การตรวจสุขภาพประจ�ำปี และการประกันอุบัติเหตุ นอกจากนี้
ยังให้ความส�ำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของพนักงาน โดยจัดให้มีการซ้อมหนีไฟ และระบบป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น
บริษทั ฯ มีนโยบายในการดูแลพนักงานในระยะยาวอย่างต่อเนือ่ ง โดยได้จดั ให้มเี งินกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพซึง่ ได้จดทะเบียนกับกระทรวง
การคลังและจัดการโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต
ในด้านความปลอดภัยในชีวิต สุขอนามัยและการรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯก�ำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย และแนวปฏิบัติเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ปลูกฝังให้พนักงานเห็นความส�ำคัญของการดูแลรักษาสภาพ
แวดล้อมผ่านการให้ความรูแ้ ละการฝึกอบรมในเรือ่ งสิง่ แวดล้อมในหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรการตรวจติดตามภายในด้านสิง่ แวดล้อม
ISO14001:2015 เป็นต้น
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจโดยค�ำนึงถึง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ
ของชุมชนอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมให้คนในองค์กรตระหนักถึงการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสภาพแวดล้อม
หลีกเลี่ยงการกระท�ำที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
ในการดูแลชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม บริษทั ได้นำ� มาตรฐานระบบคุณภาพด้านสิง่ แวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานระบบด้าน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย OHSAS 18001 และมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 มาใช้ในโรงงาน มีการศึกษาวิธี
การในการประหยัดพลังงานเพือ่ ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตซึง่ เป็นสาเหตุหนึง่ ของการเกิดภาวะโลกร้อน รวมถึง
ลงทุนในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติ เช่น ติดตัง้ กังหันลมในการผลิตกระแสไฟฟ้า และติดตัง้ แผงโซล่าเซลเพือ่ ผลิต
กระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงาน เป็นต้น  เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวบริเวณรอบโรงงานและปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณชุมชน จัดสร้างสถานทีอ่ อกก�ำลังกาย
ส�ำหรับประชาชน พร้อมทัง้ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ อย่างเคร่งครัด
ภาครัฐ
บริษัทฯ มีนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้ข้อก�ำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ อย่างเคร่งครัดและถูกต้อง
ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ เช่น มีการใช้ Software ที่ถูกลิขสิทธิ์ รวมถึงให้ความช่วยเหลือในโครงการต่างๆ
ของภาครัฐอย่างสม�่ำเสมอ
นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต การคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริต เนื่องจากเห็นว่าการทุจริตเป็นปัจจัยหนึ่งที่บั่นทอนความพยายามในการพัฒนาคุณภาพ
เป็นภัยต่อการด�ำเนินกิจการให้ยั่งยืนและเป็นภัยต่อสังคมของประเทศ ท�ำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ลดลง
การด�ำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท เริ่มต้นด้วยการที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯไม่สนับสนุนให้มี
การรับหรือจ่ายสินบนในกรณีใดๆ ทัง้ สิน้ โดยก�ำหนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั มีการก�ำหนดนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทีค่ รอบคลุมการคอร์รปั ชัน่ ในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้ มาตรการปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน จัดโครงสร้างการบริหารงาน
ให้มีการถ่วงดุลอ�ำนาจกันอย่างเหมาะสม จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและ แนวปฏิบัติ
ในการต่อต้านการทุจริต ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานก�ำกับดูแล ส่วนในระดับพนักงาน บริษทั ฯ
ได้ก�ำหนดลักษณะความผิดของการทุจริตต่อหน้าที่และทุจริตต่อบริษัทเป็นความผิดขั้นร้ายแรงสูงสุดไว้ในข้อบังคับพนักงาน ทั้งนี้
เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะไม่ถูกบ่อนท�ำลายจากพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชั่น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ยังได้พฒ
ั นากลไกในการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสียในการก�ำกับดูแลกิจการ โดยเปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารและแจ้งความห่วงใยของตนในเรื่องเกี่ยวกับการกระท�ำที่อาจเข้าข่ายขัดต่อหลักจริยธรรมที่ตนได้
พบเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้โดยเสรี
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ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระท�ำทุจริต หรือการกระท�ำผิดจริยธรรม และไม่เคยมีประวัติการฝ่าฝืน
กฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และไม่เคยมีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการติดสินบน
และการคอร์รัปชั่น แต่อย่างใด
(ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบติต่อผู้มีส่วนได้เสียได้ในห้วข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” )
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญของบริษัท รวมถึงข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปที่ส�ำคัญเกี่ยวกับธุรกิจและ
ผลประกอบการของบริษทั ฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และโปร่งใส เป็นไปตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.)
คณะกรรมการก�ำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลโดยได้ก�ำหนดบุคคลที่มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญ ก�ำหนดแนวปฏิบัติในการ
เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ต่อสาธารณะและก�ำหนดช่วงเวลาที่ต้องใช้ความระมัดระวังก่อนก�ำหนดเวลาที่จะเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำปี ซึง่ ข้อมูล
ที่แสดงในรายงานทางการเงินต้องมีความถูกต้องในสาระส�ำคัญและเป็นไปตามหลักมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่เหมาะสม รวมทั้ง
มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูล
ทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอทีจ่ ะด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ และเพือ่ ให้ทราบจุดอ่อนเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่น
อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ในการนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปี
ทั้งนี้ ข้อมูลที่ควรเปิดเผย ประกอบด้วย
1. แบบรายงานต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
2. ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. ก�ำหนดให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขาย/ถือครองหุ้นสามัญของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง
ที่มีการประชุมและเปิดเผยจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ ต้นปี
สิ้นปีและการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีในรายงานประจ�ำปี
4. โครงสร้างกรรมการ
5. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
6. จ�ำนวนครั้งของการประชุมและจ�ำนวนครั้งที่คณะกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
7. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
8. การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ
9. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
10. ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น
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11. หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
12. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
13. รายงานงบการเงินทีผ่ า่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั แล้ว
ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. รายงานประจ�ำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
3. เว็บไซด์ของบริษัทฯ
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทฯจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้แก่นักลงทุนด้วยการจัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการ (Plant/
Company Visit) เป็นประจ�ำทุกปี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเฉพาะเนื่องจากกิจกรรม
ในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้ฝ่ายบัญชีและการเงินท�ำหน้าที่ให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และ
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่โทร 0-2992-6867
การด�ำเนินงานที่ผ่านมา  บริษัทฯได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีครบถ้วน ไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไข
งบการเงินโดยส�ำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งได้เปิดเผยงบการเงินประจ�ำปี และรายไตรมาสต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนภายในก�ำหนดเวลา 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลทั้งชายและหญิงที่มีประสบการณ์ในสาขาต่างๆ ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่
บริษัท คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลแนวทางด�ำเนินงานของบริษัท แต่งตั้งฝ่ายบริหารเพื่อรับผิดชอบ
ในการด�ำเนินธุรกิจ แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมาย และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. โครงสร้างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คนในจ�ำนวนนี้ต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
และต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการที่มีอยู่ กรรมการแต่ละคนต้องมาจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพ
ที่จ�ำเป็นในการบริหารกิจการของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีผู้ที่มีประสบการณ์ในสาขาต่างๆ ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี กฎหมายและการตลาด จ�ำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย
■    กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน (เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจ�ำนวน 4 ท่าน ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ)
■    กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
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ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ
  1. นายสุริย์ บัวคอม
  2. นายสุวัฒน์  จิตตมัย
  3. นายฉัตรชัย  ศิริวัฒนา
  4. นายชลิต  สถิตย์ทอง
  5. นายเฉลียว  พลวิเศษ
  6. นายเอกมินทร์ งานทวี
  7. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
  8. นายพันธุม พันธุมจินดา
  9. นายสรรัฐ งานทวี
10. นายเจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ
11. นายประดิษฐ์  วุฒิภาพรกุล

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ทัง้ นี  ้ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผูจ้ ดั การ เพือ่ เป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลและการบริหารงานประจ�ำ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการก�ำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของบริษทั โดยค�ำนึง
ถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. มีส่วนร่วมในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และจัดให้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็น
ประจ�ำทุกปี รวมถึงติดตามดูแลให้มีการน�ำไปปฎิบัติ
2. ก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. จัดให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง และมีการติดตามการด�ำเนินการในเรือ่ งดังกล่าวอย่างสม�ำ่ เสมอ
ในการประชุมคณะกรรมการ รวมถึงดูแลให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนือ่ งในระยะยาว
4. จัดท�ำจรรยาบรรณธุรกิจทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรม
ที่บริษัทฯ ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจพร้อมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว
5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ก่อนน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. อนุมัติงบการเงินและดูแลให้มีการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
7. ก�ำหนดนโยบายและแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลการปฎิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารเพื่อให้เป็นไป
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
8. ดูแลให้การท�ำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียมิได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รวมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการด�ำเนินการ
และการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
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อ�ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีอ�ำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่ก�ำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ในการด�ำเนินงาน และแผนการด�ำเนินธุรกิจ ติดตามและประเมินผล
การด�ำเนินงาน ดูแลรายจ่ายลงทุนขนาดใหญ่ การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงอนุมัติงบการเงินและการเปิดบัญชีธนาคาร
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. รับผิดชอบในฐานะผูน้ ำ� ของคณะกรรมการในการก�ำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
อืน่ ๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงานทีก่ ำ� หนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. สนับสนุนการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. ก�ำกับดูแลให้บริษัทมีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม
7. เป็นผูล้ งคะแนนเสียงชีข้ าดในกรณีทที่ ปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ:กรรมการผู้จัดการมีขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. มีหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทก�ำหนดไว้ และรายงานผลการด�ำเนินงาน
ต่อคณะกรรมการ
2. ประเมินการด�ำเนินงานของกิจการอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากปัจจัยต่างๆ ทัง้ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
3. วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทฯได้ก�ำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ.2535 คือ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ ในต�ำแหน่งนานที่สุด
เป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ได้
4. การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการก�ำหนดนโยบายในการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
โดยก�ำหนดให้กอ่ นทีจ่ ะไปด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ ทัง้ นี้ ต้องไม่เป็นกรรมการ
ในบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกับบริษัทฯ หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
5. เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสมแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทฯ เพื่อท�ำหน้าที่ให้
ค�ำแนะน�ำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
ในกรณีทเี่ ลขานุการบริษทั ฯ พ้นจากต�ำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตัง้ เลขานุการคนใหม่ภายใน
90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทฯ คนเดิมพ้นจากต�ำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจมอบหมาย
ให้กรรมการคนใดคนหนึง่ ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนในช่วงเวลาดังกล่าว
6. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการก�ำหนดให้มีการประชุมเป็นปกติทุก 3 เดือน ได้แก่เดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน และ
อาจมีการประชุมพิเศษตามความจ�ำเป็น
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ในการประชุมแต่ละครัง้ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม อย่างไร
ก็ตาม ในกรณีที่มีวาระที่ต้องลงมติ บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
ในการประชุมแต่ละครั้งฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้
ล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม ซึง่ วาระการประชุม
นี้จะรวมถึงวาระการติดตามผลการด�ำเนินงานด้วย
บริษัทฯ ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง
7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทฯ จัดให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประเมินผลการปฎิบัติงานด้วยตนเอง เพื่อให้คณะกรรมการร่วม
กันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข
ในส่วนของกระบวนการและหลักเกณฑ์ ในการประเมินตนเอง บริษัทฯ ก�ำหนดให้คณะกรรมการท�ำการประเมินตนเองเพื่อ
ทบทวนผลการปฎิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นประจ�ำทุกปี ปีละ 1 ครัง้ โดยน�ำแนวทางการประเมินตนเองทีจ่ ดั ท�ำโดยคณะกรรมการฝ่ายธรรมาภิบาล
เพือ่ ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึง่ หลักเกณฑ์
การประเมินตนเองแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ 2) แบบประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และ 3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล โดยมีหวั ข้อการประเมิน สรุปได้ดงั นี้
1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท�ำหน้าที่ของกรรมการ
ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัตขิ อง
คณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในปี 2562 ผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และคณะกรรมการรายบุคคล
ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีก่อน
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯยังได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการในฐานะผู้บริหารสูงสุด
โดยใช้แบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 10 หัวข้อ ได้แก่ ความเป็นผู้น�ำ การก�ำหนดกลยุทธ์
การปฎิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฎิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหาร
งานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดต�ำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และคุณลักษณะเฉพาะตัว โดยผล
การประเมินส�ำหรับปี 2562 อยู่ในระดับดี
8. ค่าตอบแทน
8.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทั ฯ ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว การก�ำหนดค่าตอบแทนให้ผา่ นการพิจารณาจากทีป่ ระชุม
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยใช้วิธีเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ่านมา  ประสบการณ์
ภาระหน้าที่ ขอบเขตของหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะการเงินและผลประกอบการของบริษัท
ประกอบการพิจารณา ก่อนที่จะน�ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
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8.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษัทฯ มีนโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารโดยเชื่อมโยงกับสภาวะทางธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารแต่ละคน
9. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
9.1 บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร ได้เข้ารับการอบรมหรือสัมมนาในเรื่องต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่ายของบริษทั ฯมีความรูค้ วามเข้าใจในบทบาทหน้าทีแ่ ละมีการปรับปรุงการปฏิบตั ิ
งานอย่างต่อเนื่อง
9.2 บริษัทฯ จัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ กรณีมีกรรมการหรือผู้บริหารใหม่ รวมถึง
การจัดแนะน�ำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
9.3 บริษัทฯ จัดให้มีแผนการสืบทอดต�ำแหน่งโดยท�ำการคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งผู้บริหารและพัฒนา
เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับต�ำแหน่งได้ในอนาคต
10. การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์และการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการมีนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์และดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องน�ำข้อมูลภายใน
ของบริษัทมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
■    รายการทีอ
่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน และได้พจิ ารณาความเหมาะสมของรายการและการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีราคาและเงือ่ นไข
เสมือนท�ำรายการกับบุคคลภายนอก รวมทัง้ ให้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คูส่ ญั ญา เหตุผล/ความจ�ำเป็น ไว้ในรายงานประจ�ำปี
และแบบ 56-1
■    การดูแลเรือ
่ งการใช้ขอ้ มูลภายใน : ในการดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายในของกรรมการและผูบ้ ริหาร บริษทั ฯ ก�ำหนดให้กรรมการ
และผูบ้ ริหารรายงานการถือหลักทรัพย์กรณีมกี ารเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์อนั เนือ่ งมาจากการได้มาหรือจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ยนื่ ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมีนโยบายให้กรรมการต้อง
เปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกปี ห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์
โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน ก่อนทีง่ บการเงินจะเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน นอกจากนีย้ งั ห้ามไม่ให้ผบู้ ริหารที่ได้รบั ทราบข้อมูลเปิดเผยข้อมูล
แก่บคุ คลภายนอกที่ไม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง โดยก�ำหนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั มีการก�ำหนดมาตรการลงโทษ
ไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรหากมีการฝ่าฝืน เนือ่ งจากบริษทั ฯ เห็นว่าการไม่นำ� ข้อมูลไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตนเป็นจรรยาบรรณทีค่ วรยึดถือ
และปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งเป็นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
11. ระบบการควบคุมภายใน
(สามารถดูรายละเอียดในเรื่อง “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”)
12. การบริหารความเสี่ยง
(สามารถดูรายละเอียดในเรื่อง “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”)
13. จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทฯรับผิดชอบในการจัดให้การด�ำเนินงานของบริษัทฯเป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม
ทีด่ ี จึงให้มกี ารจัดท�ำแนวทางเกีย่ วกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อกั ษร และประกาศให้พนักงานทุกคน
ทราบ
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดระเบียบข้อบังคับให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติงานหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม
ทัง้ ต่อบริษทั และสังคม โดยมีการติดตามการปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวอย่างสม�ำ่ เสมอ รวมถึงก�ำหนดบทลงโทษทางวินยั ไว้ดว้ ย
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2. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการได้แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อช่วยในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทคือ คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี/การเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี พร้อมกับการครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อครบก�ำหนดออกตาม
วาระอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปได้
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ทีเ่ หมาะสม
และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ เลือกกลับเข้ามาใหม่ หรือเลิกจ้าง บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชี
ของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
(8) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ หรือผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีภ่ ายในขอบเขต อ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบโดยมีการประชุมทัง้ สิน้ 4 ครัง้
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3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
1. กรรมการอิสระ
บริษทั ฯก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบโดยการสรรหาจากผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ และ
มีประสบการณ์ และเป็นบุคคลทีม่ คี วามเป็นอิสระทัง้ ทางตรงและทางอ้อมทัง้ ในด้านการเงินและการบริหารโดยมีคณุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี้
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ หรือเป็น
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา  คู่สมรส
พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็น
การขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า  2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือไม่เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้าง
หุ้นส่วน หรือกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจ�ำนวน
หุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
การเลือกกรรมการบริษทั จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยประธานกรรมการเป็นผูเ้ สนอรายชือ่ บุคคลทีจ่ ะแต่งตัง้
เป็นกรรมการต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยผ่านการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการบริษทั ชุดปัจจุบนั โดยผ่านคณะกรรมการสรรหา 
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
1. มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ�ำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์จากอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ในการด�ำเนินงานของกิจการ
3. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
4. ไม่ควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท
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วิธีการเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมดเลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนน
เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการ เท่าจ�ำนวนกรรมการทีพ่ งึ มีหรือจะพึง
เลือกตัง้ ในขณะนัน้ และในกรณีทม่ี บี คุ คลที่ได้รบั คะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการทีต่ อ้ งการแล้ว ประธานจะเป็นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
4. ส่วนการคัดเลือกบุคคลให้เป็นผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณา

4. การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ในการดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายในของกรรมการและผูบ้ ริหาร บริษทั ฯ ก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารรายงานการถือหลักทรัพย์
กรณีมกี ารเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์อนั เนือ่ งมาจากการได้มาหรือจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ยนื่ ต่อตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมีนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซือ้ -ขายหุน้ /ถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการทราบทุกปี ห้ามการซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน ก่อนทีง่ บการเงินจะ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกจากนี้ยังห้ามไม่ให้ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
โดยก�ำหนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั มีการก�ำหนดมาตรการลงโทษไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรหากมีการฝ่าฝืน
เนือ่ งจากบริษทั ฯ เห็นว่าการไม่นำ� ข้อมูลไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตนเป็นจรรยาบรรณทีค่ วรยึดถือและปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลา
ทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งเป็นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 แสดงได้ดังนี้
รายชื่อ
1. นายสุริย์ บัวคอม
2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย
3. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา
4. นายชลิต สถิตย์ทอง
5. นายเฉลียว พลวิเศษ  
6. นายเอกมินทร์ งานทวี
7. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
8. นายพันธุม พันธุมจินดา
9. นายสรรัฐ งานทวี
10. นายเจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ*
11.นายประดิษฐ์ วุฒิภาพรกุล *

จ�ำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท/หุ้น)
ณ 31 ธ.ค. 2562
ณ 31 ธ.ค. 2561
เพิ่ม/(ลด)
ทางตรง
ทางอ้อม
ทางตรง
ทางอ้อม
128,000
128,000
890,000
890,000
297,500
297,500
50,500
50,500
3.360,800
- 3,360,800
20,000
20,000

หมายเหตุ : การถือหุ้นทางอ้อมคือการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
* ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
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6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
ในรอบปีทผ่ี า่ นมา บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผสู้ อบบัญชีของบริษทั ในจ�ำนวนเงินรวม 1,070,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
ไม่มี

7. การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
นอกเหนือจากการปฎิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ก�ำหนดไว้ 5 หมวด ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
บริษัทฯ ยังมีนโยบายและแนวปฎิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้รวบรวมข้อพึงปฎิบัติ และแนวทางการปฎิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัท
อันจะน�ำไปสูก่ ารเป็นองค์กรทีม่ รี ะบบการก�ำกับดูแลทีด่ ี โดยจัดท�ำเป็นคูม่ อื จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ซึง่ มีเนือ้ หาครอบคลุม
เกีย่ วกับแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจ แนวปฎิบตั เิ กีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูลและรักษาความลับ นโยบาย
และแนวปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การปกป้องทรัพย์สินของบริษัท การรับและให้ของขวัญและสิ่งตอบแทน การป้องกันทุจริตและ
ติดสินบน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณ บริษัทฯ ได้เผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมทาง
ธุรกิจบนเว็บไซด์และติดประกาศให้พนักงานทุกคนรับทราบ
นอกจากนี้จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจได้รับการทบทวนหรือปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการ
ท�ำงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน มีคุณภาพและมีคุณธรรม
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มีอุดมการณ์ ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารงานด้วยความโปร่งใส
มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญของการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน่ ด้วยเล็งเห็นว่าการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เป็นภัยต่อสังคม เป็นการกระท�ำทีผ่ ดิ ทัง้ กฏหมายและศีลธรรม ตลอดจนตระหนัก
ว่าการทุจริตคอร์รปั ชัน่ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อชือ่ เสียง และภาพลักษณ์ของบริษทั แล้ว ยังเป็นปัจจัยส�ำคัญทีบ่ นั่ ทอนความพยายาม
ในการพัฒนาคุณภาพ ท�ำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อฐานะของบริษัทฯ และเป็นภัยต่อ
การด�ำเนินกิจการให้ยั่งยืน รวมถึงเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและประเทศชาติ  
บริษัทฯ ก�ำหนดค�ำนิยามของการทุจริตคอร์รัปชั่น หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้สัญญาว่า
จะให้มอบให้ ให้ค�ำมั่นว่าจะให้เรียกร้องหรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงาน
ของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้ที่ท�ำหน้าที่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ
ข้อบังคับขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระท�ำได้
บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น คือ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เรียกร้องด�ำเนินการหรือยอมรับ
การคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ
ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้อย่าง
สม�ำ่ เสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั แิ ละข้อก�ำหนดในการด�ำเนินการเพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ
ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดของกฎหมาย
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เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นจะได้รับการน�ำไปปฎิบัติอย่างทั่วถึง คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะท�ำการสอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของ
มาตรการนี้ พร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมการบริษัท โดยผู้บริหารจะน�ำค�ำแนะน�ำไปปฏิบัติ
เพื่อให้การน�ำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฎิบัติอย่างจริงจัง บริษัทฯ มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ด้วยการติดประกาศในสถานที่เด่นชัด เพื่อให้ทุกคนในบริษัทสามารถอ่านได้ และเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
นโยบายและวิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด และเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น พบเห็นการกระท�ำที่ทุจริต ติดสินบน/รับสินบน พบเห็น
การกระท�ำผิดขั้นตอนตามระเบียบปฎิบัติของบริษัท หรือการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ ท�ำให้บริษัท
เสียผลประโยชน์ หรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท โดยการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆที่บริษัทก�ำหนด เพื่อให้มีการตรวจสอบ
ตามกระบวนการที่ระบุไว้ใน”นโยบายและวิธีปฎิบัติการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)”
ช่องทางการร้องเรียน
1. ตู้รับข้อร้องเรียนที่ติดตั้งอยู่ภายในโรงงาน
2. แจ้งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง หรือยื่นส่งโดยตรงได้ที่
2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
2.2 กรรมการผู้จัดการ หรือ
2.3 ผู้จัดการโรงงาน
ที่ บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ�ำกัด (มหาชน)
อาคารศูนย์การค้าเซียร์รังสิตชั้น 7
เลขที่ 99/2 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ล�ำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130
		 มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ
เพือ่ เป็นการคุม้ ครองสิทธิของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีก่ ระท�ำโดยเจตนาสุจริต บริษทั ฯ จะปกปิดชือ่ ทีอ่ ยู่ หรือข้อมูลใดๆ
ทีส่ ามารถระบุตวั ผูร้ อ้ งเรียนหรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลและเก็บรักษาข้อมูลของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็นความลับ โดยจะจ�ำกัดเฉพาะผูท้ มี่ ี
หน้าทีร่ บั ผิดชอบในการด�ำเนินการตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียนเท่านัน้ ทีส่ ามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
หากผูแ้ จ้งเบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียนเห็นว่าตนอาจเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษทั ก�ำหนดมาตรการคุม้ ครองได้ หรือ
บริษทั อาจก�ำหนดมาตรการคุม้ ครองโดยผูร้ อ้ งเรียนไม่ตอ้ งร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรือ่ งทีม่ แี นวโน้มทีจ่ ะเกิดความเสียหายหรือไม่
ปลอดภัย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควร เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือ
ผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม
อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถมอบหมายงานให้กับผู้บริหารคนใดคนหนึ่ง ท�ำหน้าที่แทนในการใช้ดุลยพินิจ
สั่งการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล โดยผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย
ต้องไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับเรือ่ งที่ได้รบั แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ทัง้ โดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น ผูถ้ กู กล่าวหา เป็นผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ของตนโดยตรง)
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ในกรณีทมี่ กี ารร้องเรียนกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะท�ำหน้าที่ในการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียน
พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดจาก
การแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ขอ้ มูลโดยขอให้ผรู้ อ้ งเรียนส่งเรือ่ งร้องเรียนมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยตรง
ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสาร
หลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผย
ตามหน้าที่ที่กฏหมายก�ำหนด
ผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อนเสียหายจะได้รบั การบรรเทาความเสียหายด้วยวิธกี ารหรือกระบวนการทีม่ คี วามเหมาะสมและเป็นธรรม
		 ขั้นตอนการด�ำเนินการสืบสวนและบทลงโทษ
1.   เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้กลั่นกรอง สืบสวนข้อเท็จจริง
2. ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรืออาจมอบหมายให้ตัวแทนแจ้งผลความคืบหน้า
เป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบ โดยก�ำหนดระยะเวลาในการสอบสวนข้อเท็จจริงจนถึงพิจารณาเสร็จสิ้นภายใน
30 วัน และสามารถขยายเวลาการสืบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาจนเสร็จสิ้นได้อีกไม่เกิน 30 วัน
3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานทีม่ เี หตุอนั ควรเชือ่ ได้วา่ ผูท้ ถี่ กู กล่าวหาได้กระท�ำการทุจริต
คอร์รัปชั่นจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือ
หลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�ำอันทุจริตและคอร์รัปชั่น ตามที่ได้ถูกกล่าวหา
4. หากผูถ้ กู กล่าวหาได้กระท�ำการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ จริง การทุจริตและคอร์รปั ชัน่ นัน้ ถือว่าเป็นการกระท�ำผิดต่อนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ของบริษทั ฯ ผูถ้ กู กล่าวหาจะต้องได้รบั การพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบทีบ่ ริษทั ฯ ได้กำ� หนดไว้ และ
หากการกระท�ำทุจริตคอร์รัปชั่นนั้นผิดกฏหมาย ผู้กระท�ำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฏหมาย ทั้งนี้ โทษทางวินัยตามระเบียบของ
บริษัทฯ ค�ำตัดสินของประธานคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นอันสิ้นสุด
5. การร้องเรียนโดยไม่สจุ ริตหรือผิดช่องทาง การแจ้งเรือ่ งร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถอ้ ยค�ำ หรือให้ขอ้ มูลใดๆ ถ้าพิสจู น์ได้
ว่ากระท�ำโดยไม่สจุ ริตหรือท�ำผิดช่องทาง ถ้าเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ บุคคลนัน้ จะได้รบั โทษทางวินยั ตามมาตรการลงโทษ
ด้วยแต่หากเป็นบุคคลภายนอกและบริษทั ฯ ได้รบั ความเสียหาย บริษทั ฯ จะพิจารณาด�ำเนินคดีกบั บุคคลนัน้ ๆ ด้วย
ในกรณีทมี่ กี ารร้องเรียนกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการรับเรือ่ ง หาข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริง
ตามที่ได้รบั แจ้งเพือ่ รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้รว่ มกันพิจารณาและก�ำหนดโทษตามทีเ่ ห็นสมควร
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าบริษัทฯ ไม่สามารถด�ำเนินธุรกิจให้ยั่งยืนได้หากปราศจากความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ จึงประกอบ
ธุรกิจด้วยความส�ำนึกถึงความรับผิดชอบทีม่ ตี อ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมโดยรวมโดยส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และสอบขึน้ ทะเบียน
บุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจ�ำโรงงาน กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม จ�ำนวน 2 ท่าน เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็น
ไปตามมาตรฐาน CSR-DIW
บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์และพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมคือการเป็นผู้น�ำในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และด�ำเนินธุรกิจ
ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บนพื้นฐานของความโปร่งใสและเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับสังคมและชุมชนที่มีคุณภาพ
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทฯ มีดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพื้นฐานของการประกอบกิจการให้ยั่งยืนได้ต้องด�ำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม บริษัทฯ จึงด�ำเนินธุรกิจ
ร่วมกันกับคู่ค้า  เจ้าหนี้ ลูกค้า  และคู่แข่งทางการค้าบนพื้นฐานของความเป็นธรรม ให้ความร่วมมือในการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ
ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการผลิตสินค้า
ที่มีคุณภาพ ในราคาที่ยุติธรรม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม เสริมสร้างความสุขในการท�ำงาน และสนับสนุนการพัฒนาความสามารถ
ในวิชาชีพแก่พนักงาน สร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานสากล และให้การสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้น�ำทางด้านคุณภาพ บริษัทฯ จึงมีนโยบายต่อต้าน
การทุจริต เนื่องจากเห็นว่าการทุจริตเป็นปัจจัยหนึ่งที่บั่นทอนความพยายามในการพัฒนาคุณภาพ เป็นภัยต่อการด�ำเนินกิจการให้
ยั่งยืนและเป็นภัยต่อสังคมของประเทศ ท�ำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทลดลง
บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น คือ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เรียกร้อง ด�ำเนินการหรือยอมรับ
การคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ
ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นจะได้รับการน�ำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง บริษัทฯ ได้ก�ำหนด
แนวปฏิบัติและมาตรการปฏิบัติของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในแต่ละกรณีไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรม
แก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ รวมถึงเผยแพร่นโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นผ่านช่องทางต่างๆ ด้วยการติดประกาศในสถานที่เด่นชัด เพื่อให้ทุกคนในบริษัทสามารถอ่านได้
และเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
นอกจากนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท เช่น พบเห็นการกระท�ำที่ทุจริต ติดสินบน/รับสินบน พบเห็นการกระท�ำผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท หรือ
การกระท�ำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ ท�ำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ หรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท
โดยการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทก�ำหนด เพื่อให้มีการตรวจสอบตามกระบวนการที่ระบุไว้ใน ”นโยบายและวิธีปฏิบัติ
การแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)”

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักคือเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง (P.C. Wire และ P.C. Strand) ที่ใช้ส�ำหรับ
งานคอนกรีตอัดแรง โดยลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นวัสดุที่ท�ำหน้าที่รองรับน�้ำหนักในงานก่อสร้าง ทั้งนี้ความสัมพันธ์ของลวดเหล็ก
แรงดึงสูงกับงานก่อสร้างต่างๆแสดงได้ดังห่วงโซ่อุตสาหกรรม ดังนี้
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เริ่ม

เหล็กลวดคาร์บอนสูง
(HIGH CARBON WIRE ROD)

ลวดเหล็กแรงดึงสูง
(PC WIRE, PC STRAND)

บ้าน คอนโดมิเนียม ตึกสูง
อาคารจอดรถ สะพาน
ทางด่วน ทางยกระดับ

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง
(เสาเข็ม เสาไฟฟ้า แผ่นพื้น
แผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูป คานสะพาน
ทางด่วน ทางยกระดับ)

จากห่วงโซ่อุตสาหกรรมดังกล่าวผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ท�ำหน้าที่รับน�้ำหนักจ�ำนวนมากจึงต้องการความแข็งแรง ทนทาน
เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคในล�ำดับถัดไป
บริษัทฯ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อที่เมื่อน�ำสินค้าของบริษัทฯ ไปใช้งานจะเกิดประสิทธิภาพ
สูงตามความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญกับการศึกษาค้นคว้าและวิจัย เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสินค้า
อย่างต่อเนือ่ ง ในการนีบ้ ริษทั ฯ มีบคุ ลากรทีม่ ปี ระสบการณ์ในการผลิตสินค้าและมีความรูแ้ ละ ความเข้าใจในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
เป็นอย่างดี
ในการควบคุมคุณภาพสินค้า บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และการน�ำสินค้าไป
ใช้งาน โดยในการคัดเลือกวัตถุดิบซึ่งได้แก่ เหล็กลวดคาร์บอนสูง (High Carbon Wire Rod) บริษัทฯ จะเลือกซื้อวัตถุดิบจาก
แหล่งผลิตทีส่ ามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามข้อก�ำหนดด้านคุณสมบัตขิ องวัตถุดบิ ทีบ่ ริษทั ฯ ได้กำ� หนดไว้ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ วัตถุดบิ
ทีน่ ำ� มาใช้จะไม่กอ่ ให้เกิดความเสีย่ งด้านความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั งิ านในกระบวนการผลิตของบริษทั ฯเองและไม่กอ่ ให้เกิดความเสีย่ ง
ด้านความปลอดภัยของลูกค้าที่น�ำสินค้าไปผลิตเป็นสินค้าต่อเนื่องรวมถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้าย
การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต บริษัทฯ มีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และมีบุคลากรที่มีความช�ำนาญมีห้องปฏิบัติ
การทดสอบคุณภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025
การด�ำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการด�ำเนินงานต่างๆ ดังนี้
■    หนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (Product Certifications)
ACRS 161201 TIS 71-2532
TIS 95-2540 TIS 194-2535 TIS 404-2540
TIS 420-2540 TIS 747-2531
BS 5896-2012 (UK CARES)
■    หนังสือรับรองระบบ (System Certification)
ISO 9001: 2015 ISO 14001: 2015 OHSAS 18001: 2007
ISO/IEC 17025 ISO 50001: 2011 BS EN ISO 9001: 2008 (UK CARES)
ในส่วนของการน�ำสินค้าไปใช้งาน บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำและให้ความรู้แก่ลูกค้าในการน�ำสินค้าไป
ใช้งานอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน มีความปลอดภัยทั้งในขั้นตอนการน�ำสินค้าของบริษัทฯ ไปใช้ในกระบวนการผลิตของลูกค้า 
รวมถึงผู้บริโภคในขั้นถัดไป ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการดูแลความปลอดภัยอย่างครบวงจร และหากมีความเสียหายใดๆ
ที่มีสาเหตุมาจากการน�ำสินค้าของบริษัทฯ ไปใช้งาน บริษัทฯ จะท�ำการชดเชยความเสียหายให้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้มีการร้องขอ
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การเคารพสิทธิมนุษยชน
จากการที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ลวดเหล็กแรงดึงสูง เป็นวัสดุที่ท�ำหน้าที่รองรับน�้ำหนักในงานคอนกรีตอัดแรง
โดยห่วงโซ่อุตสากรรมขั้นสุดท้ายของลวดเหล็กแรงดึงสูงได้แก่ บ้าน คอนโดมิเนียม ตึกสูง อาคารจอดรถ อาคารโรงงาน ส�ำนักงาน
สะพาน ทางด่วน ทางยกระดับ รวมถึงโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่อนื่ ๆ ซึง่ ต้องการความแข็งแรงและความปลอดภัยเป็นส�ำคัญ
บริษทั ฯจึงมีนโยบายชัดเจนทีม่ งุ่ เน้นการผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีความปลอดภัยในการน�ำไปใช้งานเพือ่ ป้องกันอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้
กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณชนในวงกว้าง

การจัดการสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม จึงได้ก�ำหนดนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ให้ผู้บริหารและพนักงานน�ำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องภายในประเทศโดยจะ
น�ำเกณฑ์ต่างๆ มาจัดท�ำเป็นมาตรฐานขั้นต�่ำในการด�ำเนินงานของบริษัท
2. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงพลังงานต่างๆ โดยมีการน�ำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า  และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ให้น้อยที่สุด
3. สร้างจิตส�ำนึกต่อคุณภาพของสิง่ แวดล้อม และงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยนโยบายจะได้รบั การปฏิบตั แิ ละ
เผยแพร่แก่พนักงานสังคมและชุมชน
4. ป้องกันมลพิษในด้านน�้ำเสีย อากาศเสีย มีการจัดการของเสียรวมถึงการจัดการสารเคมีเพื่อให้เกิดมลภาวะน้อยที่สุด
5. ป้องกันอันตรายอันอาจเกิดจากการปฏิบตั งิ านกับเครือ่ งจักร ไฟฟ้า สารเคมี รวมถึงสภาพแวดล้อมในการท�ำงานและอันตราย
ที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน
6. ส่งเสริมการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม
7. ก�ำหนดเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพือ่ ให้นโยบายมีการน�ำไปปฏิบตั แิ ละทบทวนเป็นระยะให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ กระบวนการผลิตสินค้าของบริษทั ฯ มีสว่ นสร้างผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ทัง้ ทางน�ำ้ และทางอากาศ เนือ่ งจาก
กระบวนการผลิตเริ่มต้นจากการน�ำเหล็กลวด (Wire Rod) มาล้างท�ำความสะอาดก่อนเข้าสู่กระบวนการดึงลดขนาด ซึ่งต้องใช้สาร
Hydrochloric Acid เพื่อขจัดฝุ่นละอองและสนิม ส่งผลให้น�้ำที่ผ่านกระบวนการดังกล่าวมีความเป็นกรดและมีโลหะหนักปนเปื้อน
รวมถึงมีไอกรดลอยสู่ชั้นบรรยากาศ ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบดังกล่าวบริษัทฯ จึงด�ำเนินการดังนี้
การจัดการมลพิษทางน�้ำ
- ติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย (Water Treatment System)
- มีแผนงานบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบ�ำบัดน�้ำเสียสามารถท�ำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
- มีระบบการตรวจสอบคุณภาพน�้ำทิ้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพน�้ำทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ผลการด�ำเนินงาน : คุณภาพน�้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานตั้งแต่ปี 2011 ถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะค่า BOD และ COD ควบคุม
ได้ไม่เกิน 80% ของมาตรฐาน
การจัดการมลพิษทางอากาศ
- ติดตั้งระบบ Air Pollution Control System
- มีแผนงานบ�ำรุงรักษาระบบก�ำจัดมลพิษทางอากาศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- มีแผนการปรับลดมลพิษทางอากาศ
- มีการตรวจวัดค่าออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ และไฮโดรคลอไรด์ ที่ปล่องระบายของ Boiler และ
Wet Scrubber โดยหน่วยงานภายนอกเป็นประจ�ำ 2 ครั้ง/ปี
ผลการด�ำเนินงาน : ผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมาโดยตลอด
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การจัดการด้านขยะ/กากของเสียอุตสาหกรรม
- มีมาตรการ/แผนงานในการปรับลดกากของเสีย
- มีสถานที่จัดเก็บกากของเสียชัดเจน แยกประเภทการจัดเก็บ มีภาชนะรองรับที่เหมาะสม ไม่มีการรั่วไหลของกากออก
นอกพื้นที่มีการติดฉลากเพื่อรวบรวมส่งผู้รับก�ำจัด
- จ้างหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการประกอบกิจการก�ำจัดของเสียท�ำการก�ำจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
- มีใบก�ำกับการขนส่งและปฎิบัติตามระบบการขนส่งของเสียอันตราย โดยจัดส่งรายงานให้แก่การนิคมอุตสาหกรรมและ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- มีการตรวจประเมินสถานที่รับก�ำจัดของเสียตั้งแต่ก่อนใช้บริการและสุ่มตรวจประเมินซ�้ำทุกปี
- มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท�ำการตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอ
- มีแผนงานในการปรับลดกากของเสีย
ผลการด�ำเนินงาน : ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในเรื่องการจัดการด้านขยะหรือกากของเสีย
แต่อย่างใด และการปรับลดกากของเสียสามารถด�ำเนินการได้ตามแผนที่ก�ำหนดไว้
ในส่วนของการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดย
ได้ด�ำเนินการดังนี้
ทรัพยากรน�้ำ
- น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดท�ำแผนการปรับลดการใช้น�้ำ
- ใช้น�้ำ Recycle จากระบบบ�ำบัดน�้ำเสียรดน�้ำต้นไม้แทนการใช้น�้ำดิบ
พลังงาน
- ติดตั้งระบบประหยัดพลังงานเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะ
โลกร้อน
- ลงทุนในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติ เช่น ติดตัง้ กังหันลมในการผลิตกระแสไฟฟ้า และติดตัง้ แผงโซล่าเซล
เพือ่ ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงาน
นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบโรงงานและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากมลภาวะที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตของบริษัทฯ ที่อาจมีผลต่อพนักงานและชุมชนใกล้เคียง
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การดูแลสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการท�ำงานเป็นไปอย่างมีระบบและมีการติดตามอย่างต่อเนือ่ ง บริษทั ฯ
ได้ด�ำเนินการส�ำหรับการขอรับรองมาตรฐาน ISO 45001 : 2018 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลฉบับใหม่ที่มีความสมบูรณ์มากขึ้น มีการจัด
กรอบการท�ำงานด้านการจัดการเชิงรุก เน้นการวิเคราะห์บริบทองค์กร ความต้องการ ความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสีย (Stakeholder)
เพือ่ มาทดแทนระบบมาตรฐานคุณภาพด้านสิง่ แวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานระบบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย OHSAS 18001
และมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 ที่ใช้อยู่ในโรงงาน และจัดให้มกี ารฝึกอบรมพนักงานในเรือ่ งสิง่ แวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่องทั้งการจัดหลักสูตรการอบรมภายในบริษัท และส่งพนักงานเข้าอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันและผู้เชี่ยวชาญภายนอก

การดูแลพนักงานและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมาย บริษัทฯ จึงให้ความใส่ใจในการดูแลพนักงาน
มีการปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ขององค์กร และเป็นไปตามหลักสากลด้านสิทธิมนุษย
ชน ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตในการท�ำงานที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและสร้างความผูกพันกับองค์กร
บริษทั ฯ มีนโยบายก�ำหนดค่าตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมด้วยการประเมินผลการปฏิบตั งิ านส�ำรวจและติดตามความเคลือ่ นไหวของอัตรา
ค่าตอบแทนขององค์กรต่างๆ ที่ใกล้เคียงกันอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยเข้าร่วมส�ำรวจค่าจ้าง/ค่าตอบแทน (Remuneration Survey) กับสมาคม
การจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) เพือ่ น�ำมาเปรียบเทียบและจัดท�ำโครงสร้างเงินเดือนทีแ่ ข่งขันได้และจูงใจพนักงาน

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน) 35

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานในการท�ำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน ให้ความคุ้มครองทาง
สังคม ไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก ดูแลสภาพการท�ำงานของพนักงานในโรงงานให้ปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน
นโยบายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก�ำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง โดยจะน�ำเกณฑ์ต่างๆ
มาจัดท�ำเป็นมาตรฐานขั้นต้นในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
2. อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงพลังงานต่างๆ โดยมีการน�ำมาใช้ประโยชน์ให้คมุ้ ค่าซึง่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
น้อยที่สุด
3. สร้างจิตส�ำนึกต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย โดยที่นโยบายจะได้รับการปฏิบัติและเผยแพร่
แก่พนักงาน สังคม ชุมชน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการของบริษัทฯ
4. ป้องกันมลพิษ ด้านน�้ำเสีย อากาศเสีย การจัดการของเสียรวมถึงการจัดการสารเคมี ทั้งนี้ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และเกิดมลภาวะน้อยที่สุด
5. ก�ำจัดอันตรายและลดความเสี่ยง อันอาจเกิดจากการปฏิบัติงานกับเครื่องจักร ไฟฟ้า สารเคมี สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน  
และอันตรายทีม่ คี วามเสีย่ งระดับปานกลางขึน้ ไป ทัง้ นี้ เพือ่ ป้องกันการสูญเสียทีอ่ าจเกิดจากอุบตั เิ หตุ การบาดเจ็บ/เจ็บป่วย เนือ่ งจาก
การท�ำงาน
6. พิจารณาจัดท�ำเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อน�ำไปปฏิบัติ และทบทวนเป็นระยะให้เกิดการปรับปรุงระบบการจัดการ
อย่างต่อเนื่อง
7. ให้ความส�ำคัญต่อการให้คำ� ปรึกษาและการมีสว่ นร่วม แก่พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินการของบริษทั ฯ
ในการปกป้องสิง่ แวดล้อม โดยการใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน อาทิ การใช้พลังงานทดแทน (กังหันลม), โครงการธงขาว-ดาวเขียว เป็นต้น
ความปลอดภัยของสภาพพื้นที่ท�ำงานและการป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานที่ท�ำงาน ดังนี้
1. สภาวะแวดล้อมในการท�ำงานด้านคุณภาพอากาศ แสง เสียง และความร้อน
- ตรวจวัดความเข้มข้นของแสงสว่างในสถานประกอบการ ทั้งในส่วนของงานด้านเอกสาร และงานตรวจสอบเครื่องจักร
- ตรวจวัดความร้อนในสถานประกอบการ
- ลดผลกระทบทางเสียง โดยใช้วิธีการลดเสียงที่แหล่งก�ำเนิดเสียงด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ และในกรณี
ที่ไม่สามารถลดเสียงที่แหล่งก�ำเนิดได้อันเนื่องมาจากลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ได้จัดท�ำห้องควบคุมเสียง
ไม่ให้ดังจากกระบวนการผลิต โดยได้ด�ำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555
- จัดหาอุปกรณ์เสริมที่ช่วยให้พนักงานท�ำงานได้โดยปราศจากภัยจากมลภาวะ ทั้งทางเสียงและทางอากาศ
2. การจัดการสภาพพื้นที่ท�ำงาน
- มีป้ายสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนอันตรายในจุดที่จ�ำเป็น และตรวจสอบป้ายให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน
- ดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานให้เป็นระเบียบ ไม่มีคราบสกปรกหรือคราบน�้ำมัน หรือสารเคมีหกล้น
- จัดเก็บอุปกรณ์ วัตถุดบิ ผลิตภัณฑ์ และสารเคมี ให้เป็นระเบียบ มีปา้ ยบอกสถานะให้ชดั เจน โดยพนักงานสามารถดูขอ้ มูล
ความปลอดภัยเพิ่มเติมได้ในพื้นที่ที่มีการใช้งาน
- จัดท�ำทางเดินขึ้นพร้อมราวบันไดกรณีปฏิบัติงานในพื้นที่สูง
- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และดูแลอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี
นอกจากนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัยด้วยการให้ความรู้และการฝึกอบรม ส่งเสริม
ให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินความเสีย่ งจากการเกิดอุบตั เิ หตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจากการท�ำงาน
มีการจดบันทึกอุบัติเหตุและสอบสวนหาสาเหตุ เพื่อจัดท�ำแผนป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน จัดท�ำโครงการกิจกรรม 5 ส.
โครงการสัปดาห์ความปลอดภัยในการท�ำงาน โครงการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนอพยพ
ทั้งในส่วนของบริษัทฯ และเข้าร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินกับส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และชุมชนใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง
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อัตราการหยุดงานจากอุบัติเหตุ
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบตั งิ านทีป่ ลอดภัยเป็นอันดับแรก มีการรณรงค์เรือ่ งความปลอดภัยในการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง
โดยมีสว่ นร่วมจากหัวหน้างาน คณะกรรมการความปลอดภัยและชีวอนามัย (คปอ.) และพนักงานทุกคนทีจ่ ะร่วมกันขจัดสภาพการท�ำงาน
ทีไ่ ม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) ให้เป็นศูนย์ (0) อย่างไรก็ตามในปีทผี่ า่ นมาก็ยงั พบว่ามีพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านด้วยความประมาทเลินเล่อ
อันเป็นเหตุให้เกิดการกระท�ำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) ตามตารางสถิติ อุบตั กิ าร/อุบตั เิ หตุในรอบปี 2562 ข้างล่างนี้
ประเภท
อุบัติการณ์ / NEAR MISS
อุบัติเหตุขั้นหยุดงาน

จ�ำนวนสถิติปี 2562 (ครั้ง)
13
3

แนวทางการด�ำเนินงานที่จะน�ำมาใช้เพิ่มเติมในการขจัด อุบัติการ/อุบัติเหตุ ในปี 2563
ก�ำหนดเป้าหมายส่วนบุคคลที่จะต้องรักษาอุบัติเหตูถึงขั้นหยุดงานให้เป็นศูนย์ (0) ซึ่งจะมีผลต่อการประเมินผลงานปลายปี
และ โบนัส (กรณีสอบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุแล้วพบว่าเกิดจากการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย) เน้นการควบคุมให้หัวหน้างาน/
จป.หัวหน้างานแต่ละหน่วยงาน ควบคุมการปฏิบตั งิ านของพนักงานในส่วนงานของตนเองก�ำหนดบทลงโทษ กรณีพนักงานไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฏระเบียบความปลอดภัยที่ก�ำหนดไว้จัดให้มี Safety talk 2 ครั้ง/สัปดาห์
การดูแลสุขอนามัย
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงานจึงได้มีแผนงานและโครงการรณรงค์ส่งเสริมด้านสุขภาพของ
พนักงานและการป้องกันเกี่ยวกับโรคร้ายแรงต่างๆ รวมถึงจัดกิจกรรมโรงงานสีขาวเพื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ดังนี้
- จัดให้มีการฉีดวัคซีนให้แก่พนักงานเป็นประจ�ำทุกปี
- มีการตรวจสุขภาพพนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งการตรวจสุขภาพทั่วไป และการตรวจสุขภาพตามลักษณะงาน
- มีการตรวจคัดกรองยาเสพติด
- จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในและกีฬาสานสัมพันธ์
ผลการด�ำเนินงาน : ในปี 2562 ผลจากการวินิจฉัยโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไม่พบการเจ็บป่วยจากการท�ำงานแต่อย่างใด
การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานทีเ่ ป็นธรรม พร้อมทัง้ จัดสวัสดิการต่างๆ ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด และนอกเหนือ
จากที่กฎหมายก�ำหนด
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงานที่สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว ในระยะสั้นสอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ แต่ละปีและใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดย
มีการส�ำรวจการจ่ายค่าจ้างรวมทัง้ น�ำดัชนีราคาผูบ้ ริโภคมาพิจารณา ในระยะยาวมีการวัดผลการปฎิบตั งิ านและศักยภาพของพนักงาน
อย่างยุติธรรม ไม่เลือกปฎิบัติ โดยบริษัทจะจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานตามความรู้ความสามารถ รวมทั้งจัดให้มีการเติบโตตามสาย
อาชีพ และให้สิทธิด้านต่างๆ เกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น การอนุญาตให้ลางาน การมีช่องทางสื่อสารระหว่างพนักงานและผู้บริหาร
เพื่อรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
บริษัทฯ จัดสวัสดิการเพื่อให้พนักงานมีพื้นฐานการด�ำรงชีวิตที่ดีส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและใจ ดังนี้
è จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงานมีเงินทุนในการด�ำรงชีพหลังออกจากงาน
è จัดท�ำประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุให้แก่พนักงาน
è จัดชุดเครื่องแบบพนักงานให้ 2 ชุดต่อปี
è จัดรถรับส่งเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติงาน
è จัดที่พักหรือเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านส�ำหรับพนักงาน
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จัดอาหารราคาประหยัดและควบคุมสุขอนามัยที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน
è จัดเงินช่วยเหลือค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศ
è จัดเงินช่วยเหลือส�ำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานกะ
è จัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลส�ำหรับพนักงานและครอบครัว
è จัดสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรพนักงาน
è จัดกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่
è จัดกิจกรรมท�ำบุญโรงงาน
การพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน
ในส่วนของการพัฒนาพนักงาน บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญทางด้านการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
โดยพนักงานทุกระดับต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ อย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดรูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลายแนวทางและวิธีการต่างๆ ดังนี้
è

แนวทาง
On the Job Training

การอบรมภายในบริษัท
(In-house Classroom
Training)

วิธีการ

ผลงานปี 2562

หัวหน้างานสอนให้พนักงานมีความรู้และทักษะ พนักงานเข้าใหม่และพนักงานที่โอนย้ายหน่วยงาน
ที่จ�ำเป็นของต�ำแหน่งงานต่างๆ เพื่อให้พนักงาน
สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
มีการทบทวนความรูภ้ ายในองค์กรอย่างสม�ำ่ เสมอ

หลักสูตร
1. การปลูกจิตส�ำนึกความปลอดภัยในการท�ำงาน
2. การปรับเปลี่ยนระบบการจัดการพลังงาน
มาตรฐานสากล ISO 50001
3. การดับเพลิงขั้นต้น
4. ทบทวนหน้าที่ทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและ
สังเกตการณ์พร้อมร่วมสถานการณ์จ�ำลอง
5. ข้อก�ำหนดทั่วไปว่าด้วยห้องปฏิบัติการทดสอบ
และ/หรือสอบเทียบ ISO/IEC 17025:2017
6. Introduction & Internal Audit for
ISO 45001:2018
7. การขับรถอย่างปลอดภัยส�ำหรับพนักงาน
ขับรถเพื่อบริการ
การอบรมภายนอกบริษัท ส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรมในหลักสูตรทีจ่ ดั โดย
สถาบันและผู้เชี่ยวชาญภายนอก
การน�ำเสนอผลงาน
น�ำเสนอผลงานของแต่ละสายงาน
(Goal Program
Presentation)

จ�ำนวน 7 หลักสูตร
175 ราย จาก 230 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
76.09 คิดเป็นชั่วโมงอบรมคนละ 25.61 ชั่วโมง/
คน/ปี โดยทั้งนี้ต้องมีช่ัวโมงอบรมต่อเนื่องอย่าง
น้อย 6 ชม/คน/ปี และมีการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
ในสัดส่วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของจ�ำนวนลูกจ้าง
ทั้งหมด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

จ�ำนวน 29 หลักสูตร
43 ราย
2 ครั้ง/ปี
วันที่ 2-3 สิงหาคม 2562
จ�ำนวนพนักงานที่เข้าร่วม 57 ราย
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
จ�ำนวนพนักงานที่เข้าร่วม 45 ราย

38 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

นอกเหนือจากการอบรม และพัฒนาตามความต้องการจ�ำเป็น (Training Needs) ที่ก�ำหนดไว้แล้ว บริษัทยังตระหนักในเรื่อง
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืนที่จะขับเคลื่อนและน�ำพาบริษัทก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งด้วยความเชื่อบนพื้นฐานค่านิยม
(Core Value) แบบเดียวกันที่ผสมผสานกลมกลืนระหว่างบุคคลากรรุ่นเก่าที่มีคุณค่าหลากหลายประสบการณ์ และบุคคลากรรุ่นใหม่
ที่มีหัวก้าวหน้า  โดยจัดให้มีกิจกรรมทีมสัมพันธ์ ในหัวข้อเรื่อง “การด�ำเนินชีวิตด้วยคุณค่าที่เรายึดถือ (Live with Values)” และ
ผลักดันให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร (TOKAI : Team work, Open Minded, Knowledge Sharing, Accountability and Integrity)
ที่ทุกคนต้องยึดถือ
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนใดๆ โดย
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ลไกการจัดการข้อร้องทุกข์ของพนักงานอย่างมีระบบเพือ่ รับเรือ่ งร้องเรียนอย่างยุตธิ รรม มีการรักษาความลับ และ
เคารพหลักสิทธิมนุษยชนโดยมุง่ เน้นการท�ำความเข้าใจระหว่างพนักงานกับพนักงาน และพนักงานกับองค์กร มีการตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและวินจิ ฉัยเป็นรายกรณี ทัง้ นี้ พนักงานสามารถร้องเรียนมายังผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง หรือผ่านช่องทางรับความคิดเห็นทีบ่ ริษทั ฯ
จัดไว้ในสถานประกอบการ

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการด�ำเนินธุรกิจให้ยั่งยืนได้ต้องมีการติดตาม และคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี่ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ จึงสนับสนุนให้พนักงานและผู้บริหารเข้าร่วมฝึกอบรมและเข้าร่วมศึกษาดูงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี่ที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิต การประหยัดพลังงาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ มีความรู้เท่าทันและ
ตอบสนองความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ อีกทั้งสนับสนุนให้พนักงาน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการวิจัย
และคิดค้นเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และศึกษาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อย่างลึกซึง้ เพือ่ ต่อยอดความรู้ทมี่ อี ยู่เดิมพร้อม
ทั้งเผยแพร่ความรู้ที่คิดค้นได้จากงานวิจัยให้แก่สถานศึกษาที่มีความต้องการ

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ในส่วนของการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
ให้ความร่วมมือในการด�ำเนินโครงการต่างๆ ของส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เช่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ�ำปี
2562 โครงการสนับสนุนพิธีรดน�้ำขอพรผู้สูงอายุ โครงการบริจาคโลหิต เข้าร่วมประชุมตามหนังสือเชิญ สนับสนุนจัดท�ำป้ายหน้า
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง จ.จันทบุรี และ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจ�ำปี 2562 เป็นต้น
การเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น สนับสนุนโครงการวิ่งเพื่อสุขภาพกับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สนับสนุนมูลนิธสิ ว่างพรกุศล สนับสนุนโครงการ เสริมขวัญแบ่งปันรอยยิม้ เด็กและครอบครัวผูด้ อ้ ย
โอกาสทางสังคม โรงพยาบาลระยอง เป็นต้น
สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้แก่ โรงเรียนวัดประชุมมิตรบ�ำรุง โรงเรียนชุมชนสุวรรณรังสรรค์ ชุมชนชากลูกหญ้า  ชุมชนซอย
ประปา ชุมชนหนองน�้ำเย็น นิติบุคคลเคหะมาบตาพุด โรงเรียนบ้านมาบตาพุด โรงเรียนวัดประชุมมิตร เป็นต้น
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะกุศล ได้แก่ สนับสนุนกิจกรรมประเพณีบุญข้าวหลาม ชุมชนหนองน�้ำเย็นและชุมชนหนองแฟบ
สนับสนุนแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมความสามัคคี ชุมชนหนองน�้ำเย็น ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง สนับสนุนกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล
ชุมชนมาบชลูด สนับสนุนกิจกรรมรดน�้ำขอพรผู้สูงอายุ ชุมชนล้อเกวียน ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง สนับสนุนงานยกช่อฟ้าหอระฆัง
ฉลองวิหารปิดทองหลวงพ่อโต และทอดผ้าป่าสามัคคี วัดชากลูกหญ้า  สนับสนุนโครงการ Open House ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนงานภาค 2 สนับสนุนกิจกรรมกฐินพระราชทาน ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  สนับสนุนกิจกรรมวันลอยกระทง ชุมชน
ล้อเกวียน ชุมชนวัดชากลูกหญ้า เป็นต้น
สนับสนุนสินค้าชุมชน ได้แก่ ผลไม้ท้องถิ่น ชุดของฝากจากผลิตภัณฑ์ชุมชน ชุดอาหารว่างที่ท�ำจากผลิตภัณฑ์ชุมชุน เป็นต้น
นอกจากการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนแล้ว บริษทั ฯ ยังได้สนับสนุนให้เกิดการจ้างงานในชุมชนเพิม่ ขึน้ ด้วยการใช้บริการ
รถบรรทุกสินค้าของผูป้ ระกอบการในจังหวัดระยอง รับบุคลากรในพืน้ ทีเ่ ข้าท�ำงานกับบริษทั ฯ รวมทัง้ ให้ความร่วมมือในการรับนักศึกษา
จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างพื้นที่เข้าฝึกงานและดูงานอย่างต่อเนื่องทุกปี
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การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ งเพือ่ ป้องกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ กับบริษทั
โดยบริษทั ฯ จะท�ำการประเมินสถานการณ์เพือ่ ก�ำหนดเป้าหมายและแผนการด�ำเนินงานไว้อย่างชัดเจนและวัดผลได้ และมีการทบทวน
แผนการด�ำเนินงานหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป มีการประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยงเพื่อก�ำหนด
มาตรการลดความเสี่ยง และเพื่อเป็นการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร บริษัทฯ มีการก�ำหนดอ�ำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหาร
ไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านต่างๆ เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ในด้านการรายงานและการติดตามผล
การปฏิบตั งิ าน บริษทั ฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้เพียงพอแก่การตัดสินใจ และมีการติดตาม
ผลการด�ำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่ก�ำหนดเป็นประจ�ำทุกเดือน

การควบคุมภายใน
คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึง่ รวมถึงการ
บริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางที่ก�ำหนด โดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจัดท�ำขึ้นตาม
แนวคิดของ COSO ซึง่ จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได้วา 
่ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั ในด้าน
ต่างๆ 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสีย่ ง การควบคุมการปฏิบตั งิ าน ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล
และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ในการที่จะติดตาม ควบคุม ดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่ผู้บริหารน�ำไปใช้
โดยมิชอบหรือไม่มีอ�ำนาจ

การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทฯตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการของบริษัทฯให้ด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าหมาย โดยแบ่งประเภทความเสี่ยงออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. ความเสี่ยงจากการด�ำเนินงาน (Operation Risk)
2. ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)
บริษัทฯ ได้อธิบายและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญไว้ในรายงานประจ�ำปีและแบบ 56-1 พร้อมทั้งมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบสอบทานและรายงานต่อคณะกรรมการ
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รายการระหว่างกัน
บริษัทหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีการท�ำรายการระหว่างกันมีดังนี้
บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน
บริษัท ทักษิณคอนกรีต
จ�ำกัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์
รายชื่อกรรมการร่วมกัน
เป็นผู้ถือหุ้นใน บมจ.ไทยไวร์โพรดัคท์
ไม่มีกรรมการร่วมกัน
ในสัดส่วนร้อยละ 10 (ไม่มอี ทิ ธิพลในการบริหาร)

บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ�ำกัด

มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา

บริษัท เซ็นจูรี่ อิเลคโทรนิคส์
แอนด์ ซิสเต็มส์ จ�ำกัด

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

ปัจบุ นั บริษทั เซ็นจูรี่ อิเลคโทรนิคส์
แอนด์ ซิสเต็มส์ จ�ำกัด มีสถานะล้มละลาย

ทั้งนี้ รายการระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในปี 2562 ประกอบด้วย
ชื่อ

ลักษณะ
รายการ

มูลค่า
(ล้านบาท)

ความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

บมจ.ทักษิณคอนกรีต

ขายสินค้า

127.52

บมจ. ทักษิณคอนกรีต เป็นบริษัทผู้ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
คอนกรีตอัดแรงชนิดต่างๆ ซึง่ ต้องใช้ลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นวัตถุดบิ
ส�ำคัญ ซึง่ บริษทั ทีท่ ำ� ธุรกิจประเภทนีเ้ ป็นกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายทีส่ ำ� คัญ
ของบริษทั ฯ การทีบ่ ริษทั ฯ มีการขายสินค้าให้แก่ บมจ.ทักษิณคอนกรีต
โดยคิดราคาซื้อขายตามราคาที่ ใกล้เคียงกับราคาที่คิดกับบุคคล
ภายนอกและเป็นไปตามราคาตลาดจึงเป็นไปตามความจ�ำเป็นและ
สมเหตุสมผล เนือ่ งจากท�ำให้บริษทั ฯสามารถเพิม่ ยอดขายซึง่ ส่งผลดี
ต่อความสามารถในการท�ำก�ำไรของบริษทั ฯ

บจก.ไทยลาวลิกไนท์

เงินให้กู้

-

เป็นเงินให้กสู้ ำ� หรับโครงการโรงไฟฟ้าซึง่ คงค้างมาจากอดีต ปัจจุบนั ไม่มี
ยอดคงเหลือเนื่องจากได้มีการท�ำสํญญาโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าว
เมือวันที่ 29 มกราคม 2562

บจก.เซ็นจูรี่ อิเลคโทรนิคส์
แอนด์ ซิสเต็มส์

เงินให้กู้

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไม่มียอดคงเหลือเนื่องจากลูกหนี้
ล้มละลายและมีการแบ่งทรัพย์สินเพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหนี้เมื่อวันที่
30 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ จึงตัดหนี้สูญทั้งจ�ำนวนส�ำหรับเงินต้น
และดอกเบี้ยที่ไม่ได้รับการช�ำระ
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นโยบายการกำ�หนดราคาระหว่างกัน
บริษัทฯ ขายสินค้าให้กับ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จ�ำกัด(มหาชน) โดยคิดราคาขายตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขการช�ำระเงิน
90 วัน ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวเป็นเงื่อนไขที่เป็นปกติ เช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

นโยบายและแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั ฯ มีนโยบายว่าการท�ำรายการระหว่างกันทีส่ ำ� คัญต้องได้รบั การพิจารณาและอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ และต้องด�ำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันและประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่าง
เคร่งครัด
ทั้งนี้ การท�ำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคตจะเป็นรายการที่ด�ำเนินการทางธุรกิจตามปกติทางการค้า  โดยบริษัทฯ
ยังคงมีนโยบายด�ำเนินการค้าตามปกติกับ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จ�ำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งของบริษัท
อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะคิดราคาซื้อ/ขายสินค้าตามราคาตลาดหรือราคาที่ใกล้เคียงกับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก ส่วนรายการ
ระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้กู้หรือท�ำรายการระหว่างกันอื่นๆ ที่ไม่ใช่รายการที่ด�ำเนินการทางธุรกิจตามปกติ
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ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
ผลการด�ำเนินงาน (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
ก�ำไรขั้นต้น
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ
ฐานะการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนทางการเงิน
จ�ำนวนหุ้นที่ออก(ล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น(บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท)
ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น(บาท)
อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%)
อัตราก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

2562

2561

2560

2,025.85
2,098.68
91.33
18.42
18.42

2,397.55
2,470.37
152.29
48.99
48.99

1,865.17
1,884.78
208.18
80.57
80.57

1,796.89
262.37
1,534.52

1,936.68
322.51
1,614.17

1,996.68
390.45
1,606.23

270
1
5.68
0.07
4.51
0.91
0.88
1.17
0.99
6.09
0.17

270
1
5.98
0.18
6.35
2.04
1.98
3.04
2.49
4.67
0.20

270
1
5.95
0.30
11.16
4.32
4.27
5.12
4.37
3.25
0.24
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รายได้จากการขาย
ล้านบาท
2,500
2,000

2,397.55
1,865.17

2,025.58

1,500
1,000
500
0

2560

2561

2562

กำ�ไรขั้นต้น
ล้านบาท
300
250
200
150
100
50
0

208.18
152.29
91.33

2560

2561

2562

กำ�ไรสุทธิ
ล้านบาท
100
80

80.57

60

48.99

40
18.42

20
0

2560

2561

2562

44 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

สินทรัพย์

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

หนี้สิน

ล้านบาท
500
400

1,996.68

1,936.68
1,796.89

2560

2561

2562

390.45
322.51

300

262.37

200
100
0

2560

2561

2562

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

1,606.23

1,614.17

1,534.52

2560

2561

2562
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อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
5

4.37

4
3

2.49

2
0.99

1
0

2560

2561

2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
10

6.09

6
4
2
0

4.67
3.25

2560

2561

2562

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
0.25

0.24
0.2

0.20

0.17

0.15
0.10
0

2560

2561

2562
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การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
สรุปฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
หน่วย : พันบาท
รายการ
ฐานะการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้
อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
ทรัสต์รีซีทส์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนช�ำระแล้ว
ก�ำไรสะสม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลการด�ำเนินงาน
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
ก�ำไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ
กระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

2562

2561

2560

39,624.05
351,500.29
625,959.21
1,065,950.26
379,600.00
231,769.42
730,939.84
1,796,890.10
119,964.82
51,875.29
175,002.21
262,371.10
270,000.00
897,471.89
1,534,519.00

32,673.45
393,451.11
673,520.63
1,144,962.38
412,600.00
260,421.06
791,720.77
1,936,683.15
80,269.01
159,188.83
245,227.99
322,512.22
270,000.00
975,932.26
1,614,170.94

94,939.66
314,397.12
696,785.71
1,126,327.10
492,200.00
270,152.22
870,350.21
1,996,677.31
219,285.98
110,651.37
346,055.52
390,452.18
270,000.00
965,264.97
1,606,225.13

2,025,851.24
2,098,684.47
1,934,525.65
91,325.60
138,757.87
6,980.15
18,420.81
18,420.81

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

1,865,167.65
1,884,775.49
1,656,992.12
208,175.53
143,977.93
3,238.43
80,567.02
80,567.02

-11,198.88
75,334.84
-57,185.37

51,940.60
63,130.83
-177,337.63

-161,031.13
4.889.91
-203,094.12
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อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาช�ำระหนี้ (วัน)
CASH CYCLE (วัน)
อัตราส่วนความสามารถในการหาก�ำไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%)
อัตราก�ำไรอื่น (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร (%)
อัตราก�ำไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

2562

2561

2560

6.09
2.21
-0.05
4.77
76
11.83
30
25.65
14
92

4.67
1.72
0.18
5.93
61
12.93
28
22.73
16
73

3.25
1.15
-0.60
5.65
64
12.79
28
34.06
11
81

4.51
0.91
-60.79
0.88
1.17

6.35
2.04
106.03
1.98
3.04

11.16
4.32
-199.87
4.27
5.12

0.99
20.68
1.12

2.49
30.49
1.26

4.37
39.10
1.02

0.17
-0.60
-0.11
120.70

0.20
13.35
0.86
120.70

0.24
-48.73
-2.83
47.56

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน (เท่า) – Cash Basis
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
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คำ�อธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
ผลการดำ�เนินงาน

ปี 2562 การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐยังคงมีอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามความต้องการสินค้าในประเทศขยาย
ตัวเพียงเล็กน้อย เนื่องจากการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในอัตราต�่ำ ส่งผลให้ภาวะการแข่งขันในตลาดยังคงมีอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 2,098.68 ล้านบาท ลดลง 371.69 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.05
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ก�ำไรสุทธิมีจ�ำนวน 18.42 ล้านบาท ลดลง 30.57 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 62.40
รายได้
บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,098.68 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 2,025.85 ล้านบาท และรายได้อื่นจ�ำนวน 72.83
ล้านบาท
รายได้จากการขาย ในปี 2562 จ�ำนวน 2,025.85 ล้านบาท ลดลง 371.70 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.50 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีกอ่ น เป็นผลมาจากทัง้ ปริมาณขายและราคาขายลดลง โดยปริมาณขายทีล่ ดลงมาจากปริมาณส่งออก แต่ปริมาณขายในประเทศ
สูงกว่าปีก่อน ส่วนราคาขายลดลงจากการแข่งขันด้านราคา ด้านสัดส่วนการขายมาจากการขายในประเทศร้อยละ 80.08 และส่งออก
ร้อยละ 19.92
รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้จากการจ�ำหน่าย
เศษซากที่เกิดจากกระบวนการผลิตและอื่นๆ ซึ่งมีจ�ำนวนไม่แน่นอน โดยในปี 2562 มีจ�ำนวน 72.83 ล้านบาท
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย ในปี 2562 มีจ�ำนวน 1,934.53 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 310.73 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.84 จากทั้งปริมาณ
ขายและต้นทุนวัตถุดิบลดลง ทั้งนี้ ต้นทุนขายของบริษัทฯ ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบซึ่งมีอัตราส่วนประมาณร้อยละ 70-85
ของต้นทุนการผลิตรวมและผันแปรตามปริมาณขาย ค่าเสื่อมราคา  ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ และค่าใช้จ่ายในการผลิต เช่น ค่าไฟฟ้า 
ค่าแรงงาน ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาเครื่องจักร ซึ่งมีลักษณะกึ่งผันแปร
ค่าใช้จา่ ยในการขาย ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ มีจำ� นวนรวม 138.76 ล้านบาท ลดลง 33.16
ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากในปีกอ่ นบริษทั มีตน้ ทุนบริการในอดีตจากการแก้ไขโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
ก�ำไร
ปี 2562 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 18.42 ล้านบาท ลดลง 30.57 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 62.40 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีก่อน ซึ่งการที่ผลก�ำไรปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณขายและราคาขายลดลงเนื่องจากการแข่งขันด้านราคา 
ทั้งนี้ สาเหตุที่ปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นจากการจ�ำหน่ายหนี้
สูญจากบัญชีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท เซ็นจูรี่อิเลคโทรนิคส์ แอนด์ ซิสเต็ม จ�ำกัด ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ เนื่องจาก
ลูกหนี้ถูกพิพากษาให้ล้มละลายและได้มีการแบ่งทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ฐานะการเงิน

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,796.89 ล้านบาท หนี้สินรวม 262.37 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,534.52 ล้านบาท
ส่วนประกอบของสินทรัพย์
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�ำนวน 1,796.89 ล้านบาท ลดลง 139.79 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.22
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
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สินทรัพย์ ณ สิน้ ปี 2562 เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจ�ำนวน 1,065.95 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ�ำนวน 730.94 ล้านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียนมีรายการที่ส�ำคัญ คือ ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2562 มีจ�ำนวน 347.75 ล้าน
บาท ลดลง 41.34 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.62 ตามยอดขายที่ลดลง ในขณะที่สินค้าคงเหลือมีจ�ำนวน 625.96 ล้านบาท
ลดลง 47.56 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.06
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน ประกอบด้วย อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ มีจ�ำนวน 231.77 ล้านบาท ลดลง 28.65 ล้านบาท จากการตัด
ค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์จ�ำนวน 32.47 ล้านบาท สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนรายการอื่นๆ ซึ่งได้แก่ สิทธิการเช่า
ที่ดิน เงินลงทุนที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและอื่นๆ
คุณภาพของสินทรัพย์
สินทรัพย์ของบริษัทฯ แสดงราคาตามบัญชีที่ไม่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับหรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่คาดว่า
จะได้รับจากการใช้สินทรัพย์ และหากมีข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่า  บริษัทฯ จะตั้งส�ำรองและรับรู้การขาดทุนจากการ
ด้อยค่าทันที และมีการทบทวนอย่างสม�่ำเสมอ
บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 403.93 ล้านบาท ซึ่งจ�ำนวนดังกล่าวจ�ำแนกออกเป็น 2 ส่วน
คือ ลูกหนี้บุคคลภายนอกจ�ำนวน 372.08 ล้านบาท และลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จ�ำนวน 31.85 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี้บุคคลภายนอกมียอดที่เกินก�ำหนดช�ำระ จ�ำนวน 144.45 ล้านบาท โดยในจ�ำนวนดังกล่าว
มียอดลูกหนี้ค้างช�ำระนานกว่า 12 เดือน จ�ำนวน 55.48 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุมาจากลูกหนี้ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์
ทางเศรษฐกิจและการเงินตั้งแต่ปี 2540 ท�ำให้ไม่สามารถช�ำระหนี้ได้ตามก�ำหนด บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับลูกหนี้
ที่เกินก�ำหนดช�ำระจ�ำนวน 56.18 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถเก็บหนี้จากลูกหนี้ได้ไม่ต�่ำกว่ายอดสุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มี 1 ราย คือ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จ�ำกัด(มหาชน) เป็นหนี้ที่ยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระ
สินค้าคงเหลือของบริษทั ประกอบด้วย สินค้าส�ำเร็จรูป งานระหว่างท�ำ วัตถุดบิ อะไหล่และวัสดุสนิ้ เปลือง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 มีราคาทุนรวม 663.08 ล้านบาท บริษทั ฯได้ตงั้ ค่าเผือ่ มูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลือ่ นไหวช้าจ�ำนวนทัง้ สิน้ 37.13 ล้านบาท
เนือ่ งจากสินค้าส�ำเร็จรูป อะไหล่และวัสดุสน้ิ เปลืองบางรายการไม่เคลือ่ นไหวมาเป็นเวลานานจึงมีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการด้อยค่าได้
สภาพคล่อง
บริษัทฯ มีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 4.67 เท่า ณ สิ้นปี 2561 เป็น 6.09 เท่า ณ สิ้นปี 2562
ทั้งนี้เป็นผลมาจากปี 2562 หนี้สินหมุนเวียนในส่วนของเจ้าหนี้การค้าลดลงจากการจ่ายช�ำระหนี้ในระหว่างปี
ในส่วนของกระแสเงินสด ส�ำหรับปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 6.95 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดของบริษัท
เพิ่มขึ้นจาก 32.67 ล้านบาท มาเป็น 39.62 ล้านบาท กระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงมาจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงาน จ�ำนวน 11.20 ล้านบาท จากการจ่ายช�ำระเจาหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆ โดย
แหล่งได้มาที่ส�ำคัญมาจากการเงินหมุนเวียนในลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ
- กระแสเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมลงทุน จ�ำนวน 75.33 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปีมีการจ�ำหน่ายสิทธิเรียกร้องในหนี้
เงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้ลดลง ในขณะเดียวกันมีรายจ่ายลงทุนซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการลงทุนในอุปกรณ์เครื่องใช้ส�ำนักงานและอื่นๆ
- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ�ำนวน 57.18 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลและจากการใช้สนิ เชือ่ ทรัสต์รซี ที
จากสถาบันการเงิน
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แหล่งที่มาของเงินทุน
1) ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.17 เท่า ลดลงจากสิ้นปีก่อนเล็กน้อย
2) ส่วนของผู้ถือหุ้น
ปี 2562 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิ 18.42 ล้านบาท และมีขาดทุนที่ยังไม่เกิดจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
จ�ำนวน 8.02 ล้านบาท ในขณะที่มีผลก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
จ�ำนวน 6.83 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล จ�ำนวน 96.88 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น
จ�ำนวน 1,534.52 ล้านบาท ลดลง 79.65 ล้านบาท
3) หนี้สิน
ณ วันสิ้นปี 2562 บริษัทฯมีหนี้สินรวม 262.37 ล้านบาท ลดลง 60.14 ล้านบาท จากเจ้าหนี้การค้าที่ลดลง ในขณะที่เจ้าหนี้
ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ หนี้สินที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย ทรัสต์รีซีท เจ้าหนี้การค้า  ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานและ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
4) ระยะเวลาครบก�ำหนดของหนี้ระยะสั้นที่มีผลต่อสภาพคล่อง
หนีร้ ะยะสัน้ ของบริษทั ฯ มีเพียงทรัสต์รซี ที เจ้าหนีก้ ารค้าและค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย ซึง่ ถึงก�ำหนดช�ำระตาม Cash cycle ของกิจการ
รายจ่ายลงทุน
ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายจ่ายลงทุนในส่วนของอุปกรณ์เครื่องใช้ส�ำนักงานและอื่นๆ
ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต

ปัจจัยที่อาจส่งผลให้การด�ำเนินงานของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�ำคัญ ได้แก่ ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
การออกมาตรการตอบโต้การทุม่ ตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงและการแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตกิ ารตอบโต้การทุม่ ตลาดและ
การอุดหนุนซึง่ สินค้าจากต่างประเทศ รวมถึงความเสีย่ งทีอ่ ปุ ทานเพิม่ ขึน้ จากการน�ำเข้าสินค้าส�ำเร็จรูปจากต่างประเทศ ทัง้ นี้ เนือ่ งจาก
ราคาวัตถุดบิ และอัตราอากรตอบโต้การทุม่ ตลาดจากการน�ำเข้าวัตถุดบิ มีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิต ในขณะทีอ่ ปุ ทานทีเ่ พิม่
จากการน�ำเข้าสินค้าส�ำเร็จรูปจากต่างประเทศจะส่งผลให้การแข่งขันทางการตลาดโดยเฉพาะการแข่งขันทางด้านราคามีความรุนแรงขึน้
บริษัทฯ ตระหนักถึงปัจจัยดังกล่าวจึงได้ติดตามและประเมินผลกระทบอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับกลยุทธ์ ในการด�ำเนินงานให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ�ำกัด(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่
นายชลิต สถิตย์ทอง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายเฉลียว พลวิเศษ และนายพันธุม พันธุมจินดา  ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทาง
ด้านการบริหาร การเงิน การบัญชี และกฎหมาย โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระและมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามข้อก�ำหนด
และแนวทางของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ได้แต่งตัง้ เพือ่ รักษาผลประโยชน์
ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
และสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมจ�ำนวน 4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบ
ทุกครัง้ ยกเว้น นายพันธุม พันธุมจินดา เข้าร่วมประชุม 2 ครัง้ เนือ่ งจากได้รบั แต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2562
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สาระส�ำคัญของการปฏิบัติงานสรุปได้ดังนี้

1. การสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่ส�ำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปีส�ำหรับปี 2562 รวมถึง
รายการระหว่างกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งในประเด็นความถูกต้องเชื่อถือได้และความเหมาะสมของ
งบการเงิน การเปลีย่ นแปลงทีม่ ผี ลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส�ำคัญ นโยบายการบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล ก่อนทีจ่ ะน�ำเสนอ
ให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ โดยในการประชุมเพือ่ พิจารณาเรือ่ งดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามและรับฟัง
ค�ำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่าการจัดท�ำงบการเงินเป็นไป
ตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป งบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วน เชื่อถือได้

2. การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงให้คำ� แนะน�ำต่อฝ่ายจัดการในการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินกิจการ และเพื่อให้เกิดความพร้อมรองรับกรณีที่สถานการณ์ไม่เป็นไปตามคาด ซึง่ จาก
การสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการดูแลและควบคุมการด�ำเนินงานอย่างเพียงพอสอดคล้องกับ
สถานการณ์ของบริษัท และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

3. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของสำ�นักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ฯและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความส�ำคัญกับการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์  หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งจากการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็น
สาระส�ำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
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4. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยยึดหลักความ
ระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล และค�ำนึงถึงประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ การอนุมตั ริ ายการและการเปิด
เผยข้อมูลเป็นไปตามข้อก�ำหนดหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งจากการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยง
กัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5. การพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี โดยพิจารณาถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชือ่ ถือ
และผลงานทีผ่ า่ นมารวมถึงพิจารณาความเป็นอิสระ คุณภาพของผูส้ อบบัญชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทน ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ให้แต่งตัง้ บริษทั บัญชีกจิ จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีสำ� หรับปี 2563 เพือ่ น�ำเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุป
ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้
ความสามารถอย่างเต็มที่ และท�ำหน้าที่โดยอิสระ ไม่มีข้อจ�ำกัดจากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในภาพรวมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า  คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ มีจริยธรรมและความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯอย่างมีคุณภาพ และให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่มี
ประสิทธิผล โปร่งใส และเชือ่ ถือได้ มีการปฏิบตั เิ กีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน  มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ
มีการจัดท�ำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

(นายชลิต  สถิตย์ทอง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำปี ซึง่ ข้อมูล
ที่แสดงในรายงานทางการเงินต้องมีความถูกต้องในสาระส�ำคัญและเป็นไปตามหลักมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่เหมาะสม รวมทั้ง
มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทาง
บัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอทีจ่ ะด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ และเพือ่ ให้ทราบจุดอ่อนเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ
การด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ของคณะกรรมการตรวจสอบได้
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปี
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่น
อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(นายสุริย์ บัวคอม)
ประธานกรรมการ

(นายเอกมินทร์ งานทวี)
กรรมการผู้จัดการ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด (มหาชน)
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
ข้รายงานของผู
าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ
นของบริ
้สอบบัญชีรับอนุ
ญาต ษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและ
เสนอต่อ ผูน้ถสดส
ือหุ้นาหรั
และคณะกรรมการบริ
ัท ไทยไวร์โพรดั
คท์ จากัด (มหาชน)
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บปีสิ้นสุดวันเดียวกันษและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บัญชีที่สาคัญ
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลที่อาจไม่เพียงพอตามในเรื่องที่อธิบายในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
อย่างมีเงื่อนไข งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดาเนินงาน และกระแส
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เกณฑ์
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นเดียวกั
โพรดั
จากั
โดยถูกต้องตามที
ญ
ไทยลาวลิ
กไนท์
ซึ่งนเป็ของบริ
นบริษษัทัทที่เไทยไวร์
กี่ยวข้องกั
นแห่คท์งหนึ
่งซึด่งมี(มหาชน)
ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่
วมกั่คนวรในสาระส
กับบริษัทฯาคั
โดย
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น ลหนี้ประกอบด้วยเงินต้นจานวน 380.79 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างชาระ
เป็
นหนี้ที่ค้างชาระมาตั้งแต่ปี 2536 โดยมู

จานวน 595.91 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 976.70 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจานวน
เกณฑ์
นอย่างมี้นตอนของกฎหมายเพื
เงื่อนไข
แล้
ว ทั้งในีนการแสดงความเห็
้ บริษัทฯ ได้ดาเนินการตามขั
่อบังคับชาระหนี้มาเป็นลาดับ
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมให้แก่บริษัท
ต่อมาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 TLL ได้ยื่นข้อเสนอที่จะชาระหนี้บางส่วนจานวน 38.16 ล้านบาทให้แก่บริษัทฯ
ไทยลาวลิกไนท์ จากัด (TLL) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งซึ่งมีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ โดย
โดยการช าระหนี้ ดั ง กล่ า วขอให้ ถื อ เป็ น การปลดหนี้ ทั้ ง จ านวน ซึ่ ง เมื่ อ วั น ที่ 9 พฤศจิ ก ายน 2561 ที่ ป ระชุ ม
เป็นหนี้ที่ค้างชาระมาตั้งแต่ปี 2536 โดยมูลหนี้ประกอบด้วยเงินต้นจานวน 380.79 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างชาระ
คณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 6/2561 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2561 เห็นตรงกันว่าเงื่อนไขที่
จานวน 595.91 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 976.70 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจานวน
TLL เสนอยังไม่เหมาะสม ต่ อมาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าได้
แล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อบังคับชาระหนี้มาเป็นลาดับ
จัดทาหนังสือมายังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาข้อเสนอในการจาหน่าย
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2 ธันวาคม 2561 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าได้
เบ็
ดเสร็
จสาหรั
สิ้นสุดวันต่ทีอ่ 31
ธัน่อวาคม
จัดทาหนังสือมายังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาข้อเสนอในการจาหน่าย
ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ ให้คารับรองกับข้าพเจ้าว่า KWIN เป็นบริษัทที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และ
สิทธิเรียกร้องหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ TLL ทั้งหมดให้กับบริษัท เควิน แอสโซซิเอทส์ จากัด (KWIN) ในจานวนเงิน 40 ล้าน
TLL และไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัทฯและ TLL อีกด้วย
บาท โดยเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจาหน่ายสิทธิเรียกร้องดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ
บันทึกกาไรจากการขายสิทธิเรียกร้องดังกล่าวจานวน 39.90 ล้านบาท ไว้ในบัญชีรายได้อื่นในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ ให้คารับรองกับข้าพเจ้าว่า KWIN เป็นบริษัทที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และ
TLL และไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัทฯและ TLL อีกด้วย
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อย่างไรก็ดี ข้าพเจ้าไม่สามารถสรุปได้ว่า KWIN เป็นบริษัทเกี่ยวข้องกันหรือไม่ เนื่องจากข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับไม่
สอดคล้องกับคารับรองของผู้บริหาร ดังนี้
1. งบการเงินของบริษัท TLL สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีแล้ว ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินในหัวข้อรายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันว่า
KWIN เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันของ TLL ซึ่งอาจทาให้ KWIN เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ด้วย ซึ่งใน
ระหว่างปี 2561 ผู้สอบบัญชีของ TLL ได้จัดประเภทรายการใหม่ว่า KWIN ไม่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และให้
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับข้าพเจ้า อย่างไรก็ดี ข้าพเจ้ายังไม่ได้รับข้อมูล ว่า
การตรวจสอบได้กาหนดขอบเขตการตรวจกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีความเหมาะสม เช่น แหล่งที่มาของเงินทุน
ในการซื้อสิทธิเรียกร้องในหนี้ของบริษัทอื่นในปี 2558 เป็นต้น
2. KWIN เป็นบริษัทจดทะเบียนตั้งแต่ปี 2557 และไม่มีการประกอบธุรกิจ (Dormant Company) และมีทุนจด
ทะเบียน 1 ล้านบาท และทุนที่ออกและเรียกชาระจานวนเพียง 0.25 ล้านบาท ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่าไม่อยู่ใน
ขนาดที่จะทาธุรกรรมในขนาดรายการซื้อสินทรัพย์จานวน 40 ล้านบาทได้
3. เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 มี รายการเงินโอนเข้ ามาในบัญชี ธนาคาร 2 รายการประกอบด้วยรายการโอน
จานวน 38.16 ล้านบาท และ 1.84 ล้านบาท รวม 40 ล้านบาท ซึ่งฝ่ายบริหารแจ้งว่าเป็นการชาระเงินการซื้อ
สิทธิเรียกร้องใน KWIN ซึ่งมีข้อสังเกตว่ายอดเงินจานวน 38.16 ล้านบาท มีจานวนเท่ากับยอดเงินที่ทาง TLL
เคยเสนอชาระหนี้บางส่วนให้กับบริษัทฯ เมื่อเดือนมิถุนายน 2561 รวมถึงไม่มีเอกสารประกอบแหล่งที่มาของ
เงินโอน ดังนั้น ข้าพเจ้าได้ส่งหนังสือขอยืนยัน จากธนาคารและได้รับข้อมูลว่าเงินโอนดังกล่าวเป็นแคชเชียร์
เช็คต่างธนาคาร 2 ฉบับ โดยฉบับแรก จานวนเงิน 38.16 ล้านบาท ลงวันที่ 25 กรกฏาคม 2561 และฉบับที่
สองจานวนเงิน 1.84 ล้านบาท ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 ซึ่งมีข้อสังเกตว่าเช็คฉบับที่หนึ่งนั้น มีวันที่ใกล้เคียง
กับช่วงเวลาที่ TLL เคยเสนอซื้อชาระหนี้บางส่วนแก่บริษัทฯ ในปี 2561 และเป็นวันที่ก่อนได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ เนื่องจากรายการทั้งสองดังกล่าวเป็นแคชเชียร์เช็ค ทาให้ ณ วันที่ใ น
รายงาน ยังไม่สามารถระบุที่มาของเงินโอนดังกล่าวได้
4. ข้าพเจ้าได้ขอข้อมูลจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อขอข้อมูลจาก TLL ว่ามีการเฉลี่ยหนี้จาก TLL ให้กับ
KWIN หรือไม่ รวมถึงข้อมูลการเฉลี่ยหนี้ให้เจ้าหนี้แต่ละรายภายหลังจากที่บริษัทฯขายสิทธิเรียกร้องในหนี้สิน
ของ TLL ให้ KWIN แล้ว เช่น รายงานการประชุมเจ้าหนี้ เอกสารการเฉลี่ยหนี้ให้เจ้าหนี้แต่ละราย หรือหนังสือ
ยอมรับข้อตกลงของเจ้าหนี้ในระหว่างปี 2562 - 2563 ซึ่ง ณ วันที่ในรายงาน ข้าพเจ้ายังไม่ได้รับข้อมูลตอบ
กลับจากฝ่ายบริหาร
5. ในระหว่างปี 2561 TLL ได้ยื่นข้อเสนอที่จะชาระหนี้บางส่วนจานวน 38.16 ล้านบาท ให้แก่บริษัทฯ โดยการ
ชาระหนี้ดังกล่าวขอให้ถือเป็นการปลดหนี้ทั้งจานวนนั้น โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน (FA)
เพื่อให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว ซึ่ง FA ได้ออกรายงานลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ให้ความเห็นว่ามูลค่า
ของสิทธิเรียกร้องของบริษัทฯ ใน TLL มีมูลค่าระหว่าง 38.19 ล้านบาท ถึง 48.34 ล้านบาท ทั้งนี้ มีข้อสังเกต
ว่า FA ยังไม่ได้มีการพิจารณาสิทธิเรียกร้องของ TLL ในบริษัทอื่นๆ ในขั้นตอนการประเมินมูลค่า ทั้งนี้ข้าพเจ้า
ได้ขอข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของ TLL ในลูกหนี้บริษัทอื่นจากฝ่ายบริหาร โดย ณ วันที่ในรายงานข้าพเจ้า
ยังได้รับข้อมูลดังกล่าวไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ หาก TLL มีสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้บริษัทอื่น อาจมีผลทาให้มูลค่า
ประเมินไม่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ นาข้อมูลราคาประเมินดังกล่าวข้างต้นมาอ้างอิงในการขออนุมัติการเข้าทา
รายการขายสิทธิเรียกร้องในหนี้ของ TLL ของบริษัทฯ ให้กับ KWIN ในที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่
22 มกราคม 2562
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ดังนั้น จากประเด็นข้อ 1 - 5 ข้างต้น ข้าพเจ้าไม่ได้รับหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อ สรุปได้ว่าหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 12.1 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท KWIN อย่างเพียงพอหรือไม่
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัท
ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ ยวข้องกับการ
ตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนด
เหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิ ชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่อง
เหล่านี้
มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักคือผลิตและจาหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง ซึ่งมีความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ราคาสินค้า บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวนรวม
663.08 ล้านบาท และค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้าจานวน 37.13 ล้านบาท
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าเรื่องค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้า เป็นเรื่องสาคัญในการสอบบัญชี
เนื่ องจากบั ญ ชี สิน ค้าคงเหลื อเป็ น บั ญชี ที่ มีส าระส าคัญ ต่องบการเงิน และความผั นผวนของราคาสิ น ค้ า
คงเหลือดังกล่าวซึ่งมีผลกระทบต่อการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ อย่างมีสาระสาคัญ นอกจากนี้ การบันทึกค่า
เผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้ามีการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายจัดการเป็นอย่างมาก
ดังนั้น การตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการสอบทานการประเมินของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับแนวโน้ มและ
ผลกระทบจากการผันผวนของราคาเหล็ก และแนวโน้มของกฏหมายเกี่ยวกับมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
ซึ่งจะส่งกระผลกระทบโดยตรงกับราคาสินค้า นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้มีการสอบทานอัตราส่วนทางการเงินที่
สาคัญของกิจการเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน และการตรวจสอบยังได้รวมถึง
การพิจารณาราคาต้นทุนของวัตถุดิบที่ซื้อ ราคาสินค้าที่ขายในระหว่างปีและราคาหลังวันสิ้นปี เพื่อระบุความ
เป็นไปได้ที่ที่สินค้าคงเหลืออาจมีมูลค่าสูงเกินไป
ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้สอบทานรายการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือ และทดสอบการ
คานวณต้นทุนของวัตถุดิบที่ซื้อ การคานวณต้นทุนของสินค้าจากการผลิต การทดสอบการตีราคาสินค้า
คงเหลือ และการแสดงมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างราคาทุนกับมูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึงสมมติฐาน
สาคัญที่ ผู้บริหารใช้ในการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รั บ ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนท าต่อ ราคาขาย และ
ค่าใช้จ่ายในการขาย เป็นต้น
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ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึง
งบการเงิน และรายงานของผู้ส อบบั ญ ชี ที่อยู่ ในรายงานประจ าปี นั้น ข้าพเจ้าคาดว่ าข้ าพเจ้ าจะได้รับ รายงาน
ประจาปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความ
ขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมี
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่
เมื่อข้ าพเจ้ าได้อ่านรายงานประจ าปี และหากข้ าพเจ้าสรุ ป ได้ว่ามีก ารแสดงข้ อมูล ที่ ขั ดต่อข้ อเท็ จ จริ งอัน เป็ น
สาระส าคั ญ ข้าพเจ้ า จะสื่ อสารเรื่องดังกล่ าวกับ ผู้มีหน้าที่ใ นการกากั บดูแลเพื่ อให้ ผู้มีหน้ าที่ ในการกากับ ดูแ ล
ดาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่ านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทา
งบการเงิ น ที่ ป ราศจากการแสดงข้ อมูล ที่ ขั ดต่อข้ อเท็ จ จริ งอัน เป็ น สาระส าคัญ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุ จ ริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่อง
เปิด เผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนิ นงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้ เกณฑ์การบัญ ชีสาหรับ การ
ดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นใน
ระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

4

58 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการ
สังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิด

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

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

เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของบริษัท

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี

และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผู้บริหาร

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจาก

หลักฐานที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีสาระสาคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดาเนิ นงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้
ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้
ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น
ของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัท
ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง

 ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดง

รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สาคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญ ของ
ระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่ง
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

5
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จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสาคัญมากที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกาหนดเป็นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ใน
รายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการ
กระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้
เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล

นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2109
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
กรุงเทพมหานคร
26 กุมภาพันธ์ 2563
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งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคนท์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันนวาคม
วาคม2562
2562

หมายเหตุ

2562

หน่วย : บาท
2561

39,624,050
351,500,288
625,959,205

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

48,674,118
192,602
1,065,950,263

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

379,600,000
25,393,053
73,643,021
231,769,420
435,110
20,099,236
730,939,840
1,796,890,103

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

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ีขอ้ จากัดในการใช้
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน - สุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สิทธิการเช่าทีด่ ิน - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

7
8
9

10
6, 11
6, 12
13
14
15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิ
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคนท์ (ต่จำ�อกั)ด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
วำคม2562
2562

หมำยเหตุ
หนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
ทรัสต์รีซีท
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

16

17
18

2562

หน่วย : บำท
2561

119,964,821
51,875,285
3,162,099
175,002,205

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

85,725,933
1,642,963
87,368,896
262,371,101

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

500,000,000

500,000,000

270,000,000
339,642,600
27,404,512

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

50,000,000
847,471,890
897,471,890
1,534,519,002
1,796,890,103

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

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 270,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุน้
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร - กาไรสะสม
รวมกาไรสะสม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหำชน)
ดเสร็
บริงบก
ษัทำไรขำดทุ
ไทยไวร์นโเบ็
พรดั
คท์จ จำ�กัด (มหาชน)
สำส�ำหรั
หรับบปีปีสสิ้นิ้นสุสุดดวัวันนทีที่ ่ 31
วาคม 2562
2562
31 ธัธันนวำคม

และบริษัทย่อย
2562

หน่วย : บำท
2561

2,025,851,241
(1,934,525,646)
91,325,595
72,833,233

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

164,158,828
72,247,910
65,776,327
11,255,643
(4,255)
(10,517,755)

225,118,588
77,418,353
80,433,411
(3,419,443)
30,271,617
38,866
(12,818,481)

138,757,870

171,924,323

25,400,958
(6,980,148)
18,420,810
18,420,810

53,194,265
(4,206,289)
48,987,976
48,987,976

18,420,810

48,987,976

11, 18

(8,021,840)

(2,104,952)

17

6,830,272
(1,191,568)

(616,534)
(2,721,486)

17,229,242

46,266,490

0.07
270,000,000

0.18
270,000,000

หมำยเหตุ
รำยได้จำกกำรขำย
ต้นทุนขาย
กำไรขั้นต้น
รายได้อื่น
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
โอนกลับบัญชีค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ต้นทุนบริการในอดีตจากการแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ค่าเผือ่ (โอนกลับ)การด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
โอนกลับการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

17
11
13

รวมค่ำใช้จ่ำย
กำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสุทธิสำหรับปี
กำไรสุทธิสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่สามารถจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึน้ จากการปรับมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย - สุทธิจากภาษี
รายการที่ไม่สามารถจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กาไรสุทธิต่อหุ้น
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

18

9

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบกำรเงินนี้

19, 20
20

270,000,000
270,000,000

สำรองตำมกฎหมำย
เงินปันผลจ่ำย
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
สำรองตำมกฎหมำย
เงินปันผลจ่ำย
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

19, 20
20

270,000,000

หมำยเหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชำระแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

339,642,600
339,642,600

ส่วนเกิน
มูลค่ำหุ้น
339,642,600
4,100,000
48,900,000
1,100,000
50,000,000

(4,100,000)
(38,320,688)
48,987,976
927,032,256
(1,100,000)
(96,881,176)
18,420,810
847,471,890

สำรองตำม
กฎหมำย ยังไม่ได้จัดสรร
44,800,000 920,464,968

กำไรสะสม
จัดสรรเป็น

หน่วย : บำท
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำไร(ขำดทุน)ที่ยัง กำไร(ขำดทุน)จำกกำร
ไม่เกิดขึ้นจำกกำร
ประมำณกำรตำม
ปรับมูลค่ำเงิน
หลักคณิตศำสตร์ รวมองค์ประกอบ
รวมส่วนของ
ลงทุนใน
สำหรับ อื่นของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์เผื่อขำย ผลประโยชน์พนักงำน
ผู้ถือหุ้น
28,816,802
2,500,764
31,317,566 1,606,225,134
(38,320,688)
(2,104,952)
(616,534)
(2,721,486)
46,266,490
26,711,850
1,884,230
28,596,080 1,614,170,936
(96,881,176)
(8,021,840)
6,830,272
(1,191,568)
17,229,242
18,690,010
8,714,502
27,404,512 1,534,519,002

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
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64 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
บริบริ
ษัทษัทไทยไวร์
โพรดั
คท์คท์จำ�จกัำกั
ด (มหาชน)
ไทยไวร์
โพรดั
ด (มหำชน)และบริษัทย่อย
สำ�งบกระแสเงิ
หรับปีสิ้นสุดนวัสด
นที่ 31 ธันวาคม 2562
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กำไรสุทธิ
รำยกำรปรับปรุง :
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนทีย่ ังไม่เกิดขึ้นจริง
เงินปันผลรับ
ประมำณกำรหนีส้ ินผลประโยชน์พนักงำนจำกต้นทุนบริกำรปัจจุบนั
ประมำณกำรหนีส้ ินผลประโยชน์พนักงำนจำกต้นทุนบริกำรในอดีต
โอนกลับบัญชีค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ค่ำเผื่อ(โอนกลับ)กำรด้อยค่ำของเงินลงทุนระยะยำวอื่น
โอนกลับกำรด้อยค่ำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
กำไรจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ถำวร
กำไรจำกกำรขำยสิทธิเรียกร้องในเงินให้กู้ยืมกับบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ จ่ำย
กระแสเงินสดก่อนกำรเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงำน
สินทรัพย์ดำนินงำน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น
สินค้ำคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินดำเนินงำน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น
จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงำน
รับดอกเบีย้
จ่ำยดอกเบีย้
จ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงำน

2562

หน่วย : บำท
2561

18,420,810

48,987,976

33,510,932
7,547
(1,870,650)
8,607,313
11,255,643
(4,255)
(10,517,755)
(542,523)
(39,900,000)
(3,771,096)
4,966,352
20,162,318

32,936,752
219,690
(1,594,800)
8,496,882
30,271,617
(3,419,443)
38,866
(12,818,481)
(570,281)
(4,029,605)
2,974,525
101,493,698

41,658,902
47,561,425
(3,549,533)
78,458

(75,767,368)
23,265,085
(25,112,583)
(134,458)

(107,363,728)
(942,550)
(2,608,048)
(5,002,756)
303,611
(4,908,958)
(1,590,778)
(11,198,881)

48,904,056
(5,971,225)
(10,348,049)
56,329,156
365,917
(3,299,304)
(1,455,172)
51,940,597

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบกำรเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหำชน)
บริงบกระแสเงิ
ษัท ไทยไวร์นโสด
พรดั(ต่คอท์) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำส�หรั
ำหรับบปีปีสิ้นสสุิ้นดสุวัดนวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
นวำคม2562
2562

2562

หน่วย : บำท
2561

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ีขอ้ จากัดในการใช้ลดลง
ดอกเบีย้ รับจากเงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ีขอ้ จากัดในการใช้
เงินสดรับจากการจาหน่ายสิทธิเรียกร้องในมูลหนีเ้ งินให้กู้ยืมกับบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
รับเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
ทรัสต์รีซีท
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน

33,000,000
3,744,639
40,000,000
542,598
(3,823,044)
1,870,650
75,334,843

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

39,695,810
(96,881,176)
(57,185,366)

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

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม

6,950,596
32,673,454
39,624,050

(62,266,204)
94,939,658
32,673,454

(10,027,300)

(2,631,190)

(2,005,460)
-

(526,238)
19,801,084

6,830,272

(616,534)

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รำยกำรที่มิใช่เงินสด
- ปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวกับองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุน้ (หมายเหตุ 11)
- หนีส้ ินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง (หมายเหตุ 18)
- ตั้งค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญทัง้ จานวนสาหรับดอกเบีย้ ค้างรับจาก
บริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6 และ 12)
- กาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน (หมายเหตุ 17)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหำชน)

บริหมำยเหตุ
ษัท ไทยไวร์ปโระกอบงบกำรเงิ
พรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
น
สำ�สหรัำหรั
บปีบสิ้นปีสุสดิ้นวัสุนทีด่ วั31นทีธั่ น31วาคม
2562 2562
ธันวำคม
1.

หน่วย : บำท

ข้อมูลทั่วไป

1.1 การจดทะเบียน

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจากัดเมื่อวันที่ 10
พฤษภาคม 2528 และได้จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2532 ต่อมาบริษัทฯ ได้ดาเนินการจดทะเบียนแปร
สภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2537 โดยมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 คือ กลุ่มบริษัทในตระกูลงานทวี ซึ่งมี
สัดส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ 28 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระเต็มมูลค่าแล้ว

1.2 สถานประกอบการ เลขที่ 99/2 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน อาเภอลาลูกกา
จังหวัดปทุมธานี และ มีโรงงาน 1 แห่ง ตั้งอยู่เลขที่ 4 ถนน ไอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
1.3 ธุรกิจหลัก
2.

ผลิตและจาหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง

เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงิน

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

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
3.
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หน่วย : บำท

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีปัจจุบนั และที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียด
ดังนี้

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
สภาวิชาชี พบัญชีได้ออกและปรั บปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่องบการเงินนี้ โดยมีมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ
ใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ ดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า ใช้แทนมาตรฐานการ
บัญชีและการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ
โฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุง 2560)
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระสาคัญต่องบการเงิน
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
ดังนี้
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน จานวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้
มาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
เรื่องสัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การบัญชีสาหรับผู้ให้เช่าไม่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภท
สัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาเนินงานโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้
มาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ
4.

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทได้โอนอานาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการ
ส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสาหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบ
หลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน รับรู้เป็นรายได้เมื่อสิทธิในการรับเงินปันผลได้เกิดขึ้นแล้ว
ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และ เงินลงทุนระยะ
สั้นที่มีส ภาพคล่ องสูง ซึ่งมีก าหนดจ่ายคืน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ ได้มาและไม่มี
ข้อจากัดในการเบิกใช้
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจากัดในการเบิกใช้ได้แ สดงแยกต่างหากเป็น “เงินฝากสถาบันการเงินที่มี
ข้อจากัดในการใช้” ภายใต้ “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน” ในงบแสดงฐานะการเงิน
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4.3 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูก หนี้ก ารค้าแสดงตามมูล ค่าสุ ท ธิที่ จ ะได้รั บ บริ ษัท ฯ บัน ทึ กค่าเผื่อหนี้ สงสั ย จะสู ญส าหรับ ผลขาดทุ น
โดยประมาณที่ อาจเกิ ดขึ้ น จากการเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ ไ ม่ ไ ด้ การประมาณการดั งกล่ า วพิ จ ารณาจาก
ประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีต และตามสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน
4.4 สินค้าคงเหลือ
สิ นค้ าคงเหลื อแสดงมูลค่าตามราคาทุ นหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่ คาดว่ าจะได้รั บแล้ วแต่ราคาใดจะต่ากว่ า โดยวิ ธี
ดังต่อไปนี้ :สินค้าสาเร็จรูป และงานระหว่างทา
- ตีราคาตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง
- ตีราคาตามราคาทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่
ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงและต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และ
สภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสาเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วน
ของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงระดับกาลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดาเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเป็น
ในการขาย
บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้า หรือเสื่อมคุณภาพโดยพิจารณาจากรายการสินค้าคงเหลือ
ณ วันสิ้นปี
4.5 เงินลงทุน
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงในราคายุติธรรม หลักทรัพย์
เผื่อขายมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงทุนระยะยาว บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์
ดังกล่าวเป็น รายการแยกต่างหากในส่ วนของงบกาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จอื่น จนกระทั่ ง เมื่อมีการจ าหน่าย
หลักทรัพย์ดังกล่าวออกไป จึงจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทาการ
สุดท้ายของปีข องตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธ รรมของหน่วยลงทุ นคานวณจากมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิ
บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการคานวณต้นทุนของเงินลงทุน
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4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
(ถ้ามี)
ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ราคาซื้อ และรายจ่ายโดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการ
จัดหาสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้
ดังนี้
อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้างอื่น
30 - 50 ปี
ที่ดิน
ไม่คิดค่าเสื่อมราคา
4.7 อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
(ถ้ามี)
ต้นทุนของอาคารและอุปกรณ์ประกอบด้วยราคาซื้อและรายจ่ายโดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์
ส่ ว นประกอบของรายการอุ ป กรณ์ แ ต่ ล ะรายการที่ มี อ ายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ ไ ม่ เท่ า กั น ต้ อ งบั น ทึ ก แต่ ล ะ
ส่วนประกอบที่มีนัยสาคัญแยกต่างหากจากกัน
กาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ายอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจาหน่ายกับ
มูลค่าตามบัญชีของอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในกาไรหรือขาดทุน
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้ส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการอุปกรณ์ ถ้ามีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัด
มูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนและถูกตัดจาหน่ายตามมูลค่าตาม
บัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบารุงอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจาจะรับรู้ในกาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้
งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
15 - 50 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์
5 - 20 ปี
อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และเครือ่ งใช้สานักงาน
5 - 10 ปี
ยานพาหนะ
5 - 7 ปี
บริษัทฯ ไม่คิดค่าเสื่อมราคาสาหรับสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
บริษัทฯ ทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ทุกสิ้นรอบปีบัญชี และหากคาดว่ามูลค่า
คงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แตกต่างไปจากที่ประมาณไว้ บริษัทฯ ถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการบัญชี
17
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4.8

สิทธิการเช่าและค่าตัดจาหน่าย
สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสม ค่าตัดจาหน่ายของสิทธิการเช่าคานวณจากราคา
ทุน โดยใช้วิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 24 ปี
ค่าตัดจาหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.9

การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริษัทฯ ได้รับการทบทวน ณ วันสิ้นปีว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณี
ที่มีข้อบ่งชี้จะทาการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
บริษัทฯ จะบันทึกการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของ
หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์ หรือ มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ แล้วแต่มูลค่า
ใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลด
เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคานึงถึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูล ค่าที่อาจประเมินได้ในตลาด
ปัจจุบันซึ่งผันแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สาหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานแยกเป็นอิสระจากสินทรัพย์อื่นจะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้อง
กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นมีความเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่าสินทรัพย์
บริษัทฯ จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคานวณ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
บริษัทฯ จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นได้ไม่เกินกว่า
มูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคา เสมือนหนึ่งว่าไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
รายการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะบันทึกเป็นรายได้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.10 รายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศ
บริ ษั ท ฯ แปลงค่า รายการบั ญ ชี ใ นสกุ ล เงิ น ตราต่ างประเทศที่ เกิ ดขึ้ น ระหว่ างปี เป็ น เงิน บาทตามอั ต รา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และแสดงค่าสินทรัพย์และหนี้สินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งคงเหลือ ณ
วันที่ตามงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงที่กาหนดโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ณ วันนั้น บริษัทฯ รับรู้กาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งที่เกิดจากการชาระเงินและการ
แปลงค่าในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับ บริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอานาจควบคุม บริษัทฯ หรือถูก
ควบคุมโดยบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้ บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้ องกั น ยั งหมายรวมถึ งบริ ษั ทร่ วมและบุ คคลซึ่ งมี อิ ทธิ พลอย่ างเป็ น
สาระส าคัญกั บบริ ษัทฯ ผู้ บริหารส าคัญ กรรมการหรื อพนั กงานของบริ ษัทฯ ที่ มีอานาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดาเนินงานของบริษัทฯ
4.12 ผลประโยชน์พนักงาน
 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
 โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม
และเงินที่บ ริษัท ฯ จ่ายสมทบให้ เป็นรายเดือน สินทรัพย์ข องกองทุน สารองเลี้ ยงชีพ ได้แ ยกออกจาก
สินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิด
รายการ
 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริษัทฯ มีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและ
ตามโครงการเงิ น บ าเหน็ จ หลั ง ออกจากงาน ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ถื อ ว่ า เงิ น ชดเชยดั ง กล่ า วเป็ น โครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
บริษัทฯ คานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด แต่ละ
หน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทาการประเมินภาระ
ผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้ค่าใช้จ่ายของผลประโยชน์
พนักงานในกาไรหรือขาดทุน
4.13 ประมาณการหนี้สิน
บริษัท ฯ จะบันทึก ประมาณการหนี้สิ นไว้ใ นบัญชี เมื่อภาระผู กพันซึ่ งเป็น ผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.14 สัญญาเช่าดาเนินงาน
สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าบันทึกเป็น
สัญญาเช่าดาเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าวรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ
ตามอายุของสัญญาเช่า
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4.15 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
ภาษีเงินได้ปัจจุบันของบริษัทฯ คานวณจากกาไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการ
ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคานวณภาษีเงินได้
 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษี
ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่ไม่ได้รับรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยัง
ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ยังไม่ได้ใช้นั้น เนื่องจากมีความไม่แน่นอนที่บริษัทฯ จะมีกาไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว
บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
4.16 เครื่องมือทางการเงิน
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อเก็งกาไรหรือการค้า
นโยบายการบัญชีสาหรับการบันทึ กและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินได้
เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 25
4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อ
โอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมใน
ตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิค
การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
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ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุ ติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจาเป็นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมสาหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจา
4.18 กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสุทธิด้วยจานวนหุ้นสามัญที่มีอยู่ ณ วันสิ้นปีในกรณีที่มีการ
เพิ่มทุนจะคานวณจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักตามระยะเวลาที่ได้รับชาระค่าหุ้นเพิ่มทุน
5.

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


ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
บริษัทฯ พิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของลูกหนี้การค้าซึ่ง
เกี่ยวพันกับประมาณการผลขาดทุนอันเป็นผลมาจากการที่ลูกค้าไม่มีความสามารถในการชาระหนี้ ฝ่าย
บริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยใช้การ
วิเคราะห์สถานะของลูกหนี้รายตัว ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายุลูกหนี้และการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่
แตกต่างกันอาจมีผลต่อจานวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้นการปรับปรุงค่ าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจมี
ขึ้นได้ในอนาคต



ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือ
บริษัทฯ พิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือเพื่อให้สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริงที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการขายหรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ การประมาณการมูลค่าสุทธิที่จะได้รับดังกล่าวทาง
ฝ่ายบริ หารได้พิ จารณาจากการเปลี่ย นแปลงของราคาหรือต้นทุ นที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับ เหตุก ารณ์
ภายหลังวันที่ในงบการเงิน ซึ่งยืนยันว่าสถานการณ์นั้นปรากฏอยู่แล้ว ณ วันที่ในงบการเงิน หรือ เมื่อมี
หลักฐานหรือข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าต้นทุนของสินค้าคงเหลือนั้นสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ อย่างไรก็ตาม
ฝ่ายบริหารจะทาการทบทวนและประเมินมูลค่าสุทธิที่จะได้รับใหม่ เมื่อสถานการณ์ที่ทาให้มีการปรับลด
สินค้าคงเหลื อต่ากว่าราคาทุนหมดไป หรือ เมื่อมีหลักฐานชัดเจนว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้ น
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
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ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริษัทฯ พิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไป เมื่อพบว่า
มูลค่ายุติธรรมของเงิน ลงทุ นดังกล่ าวลดลงอย่ างมีสาระส าคัญ ซึ่ งความมีสาระส าคัญ นั้น ขึ้นอยู่กั บ
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร



อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ
ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าซากสาหรับอาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯ โดย
ฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการ
ประมาณการในปีก่อน หรือมีการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือ
เลิกใช้



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



สัญญำเช่ำดำเนินงำน
บริษทั ฯ ได้เข้าทาสัญญาเช่าที่ดิน อาคารสานักงาน โกดังสินค้า และยานพาหนะ ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณา
และประเมินขอบเขตของความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ที่เช่าตาม
สัญญาแล้วพบว่าความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดเป็นของผู้ให้เช่า สัญญาเช่า
ดังกล่าวจัดเป็นสัญญาเช่าดาเนินงาน



มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
บริษัทฯ บันทึกบัญชีด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งการวัดมูลค่ายุติธรรมแบ่งตามการจัดลาดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรม โดยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินอื่นส่ วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น ฝ่าย
บริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวไม่
แตกต่างอย่างเป็นสาระสาคัญกับราคาตามบัญชี
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รำยกำรกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือ มีกรรมการร่วมกัน
ดังนั้นงบการเงินนี้จึงแสดงรวมถึงผลของรายการดังกล่าวตามมูลฐานที่ได้ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้ :ประเภทกิจกำร
ลักษณะควำมสัมพันธ์
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ทักษิณ คอนกรีต จากัด (มหาชน)  ผลิตและจาหน่าย
เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง และมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด
 เหมืองแร่ถ่านหิน
มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
นโยบายการกาหนดราคาของบริษัทที่เกี่ยวกับรายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้
รำยกำร
ขายสินค้า

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
ราคาตลาด / ราคาที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงราคาตลาด

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม

อัตราที่บริษัทให้กู้ยืมจากสถาบันการเงิน บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี

ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้ :ประเภทรำยกำร/บริษัท
หมำยเหตุ
2562
บริษัท ทักษิณ คอนกรีต จากัด (มหาชน)
ลูกหนี้การค้า
31,850,864
8
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
20,995,150
11
บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

12
12

-

2561
18,669,769
30,247,250

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

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
มีดังนี้ :ประเภทรำยกำร/บริษัท
หมำยเหตุ
2562
2561
บริษัท ทักษิณ คอนกรีต จากัด (มหาชน)
ขายสินค้า
127,519,683
112,785,196
เงินปันผลรับ
1,779,250
1,423,400
11
บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด
ดอกเบี้ยรับ
หนี้สงสัยจะสูญ

12
12

-

19,801,084
(19,801,084)
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ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นตัว
เงินได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น ทั้งนี้ผู้บริหารของ
บริษัทหมายถึงบุคคลที่กาหนดตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ค่าตอบแทนผู้บริหารสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย :2562
2561
ค่าตอบแทนกรรมการ
3,360,000
3,885,000
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น
28,496,887
34,910,800
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
2,158,819
2,899,280
2,046,675
11,678,335
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
36,062,381
53,373,415
รวม
ค่าตอบแทนผู้บริหารแสดงรวมอยู่ในงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
2561 ดังนี้ :2562
2561
ต้นทุนการผลิต
8,555,831
14,294,859
ค่าใช้จ่ายในการขาย
8,892,454
6,601,938
18,614,096
32,476,618
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
36,062,381
53,373,415
รวม
7.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
รวม

2562
321,358
39,301,638
1,054
39,624,050

2561
283,635
32,388,765
1,054
32,673,454
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78
หมำยเหตุ
ระกอบงบกำรเงิ
บริษัทปไทยไวร์
โพรดัคท์ จำ�นกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
8.

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยค้างรับ
เงินทดรองจ่าย
ลูกหนี้อื่นๆ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้ :ลูกหนี้กำรค้ำ - บุคคลภำยนอก :ยังไม่ครบกาหนดชาระ
ครบกาหนดชาระ (เกินกว่าระยะเวลาการให้สินเชื่อ)
- ไม่เกิน 3 เดือน
- มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน
- มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน
- มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน :ยังไม่ครบกาหนดชาระ
รวม

หน่วย : บำท
2562

2561

372,082,247
31,850,864
403,933,111
(56,183,081)
347,750,030

426,604,375
18,669,769
445,274,144
(56,183,081)
389,091,063

2,225,203
449,815
995,240
80,000
3,750,258
351,500,288

2,364,251
726,969
1,068,823
200,000
4,360,043
393,451,106

2562
227,628,567

2561
253,255,907

74,189,353
154,206
14,627,066
55,483,055
372,082,247
(56,183,081)
315,899,166

96,915,223
9,142,905
11,383,792
55,906,548
426,604,375
(56,183,081)
370,421,294

31,850,864
31,850,864

18,669,769
18,669,769

ระยะเวลาปกติการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คือ 90 วัน
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
9.

สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ
สินค้าสาเร็จรูป
งานระหว่างทา
วัตถุดิบ
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
รวม
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้า
สุทธิ

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน) 79

หน่วย : บำท
2562
145,454,981
12,334,243
456,578,489
48,716,741
663,084,454
(37,125,249)
625,959,205

2561
181,589,750
18,675,121
449,965,020
60,415,988
710,645,879
(37,125,249)
673,520,630

10. เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีข้อจำกัดในกำรใช้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ ได้นาเงินฝากประจาวางเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันวงเงิ น
สินเชื่อต่อสถาบันการเงินหลายแห่งโดยมีรายละเอียดดังนี้ :จำนวนเงิน
อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
อำยุ
2562
2561
เงินฝากประจา
0.55 - 1.10
3 และ 12 เดือน
379,600,000
412,600,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ ใช้เงินฝากธนาคารจานวน 379.60 ล้านบาท และ 412.60
ล้านบาท ตามลาดับ เป็นหลักทรัพย์ค้าประกันวงเงินสินเชื่อต่อธนาคารเพื่อออกหนังสือค้าประกันเพื่อใช้ใน
การดาเนินงานตามปกติของบริษัทฯ (หมายเหตุ 26.1) และวงเงินสินเชื่อทรัสต์รีซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิ ต
สาหรับการสั่งซื้อวัตถุดิบและเครื่องจักร (หมายเหตุ 26.2)
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80 บริษปัทระกอบงบกำรเงิ
หมำยเหตุ
ไทยไวร์โพรดัคท์ จำน�กัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
11.

หน่วย : บำท

เงินลงทุนระยะยำวอื่น - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้ :-

หลักทรัพย์เผื่อขำย :กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ทักษิณ
คอนกรีต จากัด (มหาชน)
(ราคาทุนเดิม 14,182,567 บาท)

ประเภทกิจกำร
ผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
อัดแรง

ลักษณะควำมสัมพันธ์
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทใน
สัดส่วนร้อยละ 10 และมี
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

รำคำทุน

31 ธันวำคม 2562
กำไร/(ขำดทุน)
มูลค่ำยุติธรรม
ที่ยังไม่เกิดขึ้น

18,930,743

เงินปันผลรับ
สำหรับปี

2,064,407

20,995,150

1,779,250

2,000,000
457,000

408,880
3,450,350

2,457,000
4,521,407

3,859,230
24,854,380

1,402,230
20,332,973

91,400
1,870,650

รำคำตำมบัญชี

มูลค่ำยุติธรรม

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ

เงินปันผลรับ
สำหรับปี

14,253,991

538,673

(13,715,318)

155,033
14,409,024
18,930,431

538,673
25,393,053

(155,033)
(13,870,351)

เงินลงทุนในกิจการอื่น :กองทุนรวมนครหลวงไทยสอง
ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
รวม
รวมเงินลงทุนเผื่อขำย
เงินลงทุนทั่วไป :เงินลงทุนในกิจกำรอื่น
บริษัท แสงสยามอินดัสเตรียลจากัด
* บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซอร์คิทอีเลคโทร
นิคส์ อินดัสตรีส์ จากัด(มหาชน))
(ราคาทุน 842,570 บาท)
รวมเงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนระยะยำวอื่น - สุทธิ

ประเภทกิจกำร
ผลิตและจาหน่าย
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
ผลิตและจาหน่าย
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ลักษณะควำมสัมพันธ์
-

(1,591,120)
2,993,350

91,400

-

1,870,650
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
หลักทรัพย์เผื่อขำย :กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ทักษิณ
คอนกรีต จากัด (มหาชน)
(ราคาทุนเดิม 14,182,567 บาท)

ประเภทกิจกำร
ผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
อัดแรง

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน) 81

หน่วย : บำท

ลักษณะควำมสัมพันธ์
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทใน
สัดส่วนร้อยละ 10 และมี
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

รำคำทุน

31 ธันวำคม 2561
กำไร/(ขำดทุน)
มูลค่ำยุติธรรม
ที่ยังไม่เกิดขึ้น

เงินปันผลสำหรับปี

2,064,407

30,247,250

28,182,843

1,423,400

2,000,000
457,000

407,180
4,227,250

(1,592,820)
3,770,250

80,000
91,400

2,457,000
4,521,407

4,634,430
34,881,680

2,177,430
30,360,273

171,400
1,594,800

รำคำตำมบัญชี

มูลค่ำยุติธรรม

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ

14,253,991

534,418

(13,719,573)

-

155,033
14,409,024
18,930,431

534,418
35,416,098

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

1,594,800

เงินลงทุนในกิจการอื่น :กองทุนรวมนครหลวงไทยสอง
ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
รวม
รวมเงินลงทุนเผื่อขำย
เงินลงทุนทั่วไป :เงินลงทุนในกิจกำรอื่น
บริษัท แสงสยามอินดัสเตรียลจากัด
* บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซอร์คิทอีเลคโทร
นิคส์ อินดัสตรีส์ จากัด(มหาชน))
(ราคาทุน 842,570 บาท)
รวมเงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนระยะยำวอื่น - สุทธิ

ประเภทกิจกำร
ผลิตและจาหน่าย
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
ผลิตและจาหน่าย
แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์

ลักษณะควำมสัมพันธ์
-

เงินปันผลสำหรับปี

* ในเดือนกรกฎาคม 2549 สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ตั้งข้อกล่าวหา
ผู้บริหารของ บริษัท เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน) ว่าได้กระทาการที่อาจเข้าข่ายเป็น
การปฏิบัติฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ดังนั้น บริษัทฯจึงโอนเปลี่ยน
ประเภทเงินลงทุนดังกล่าวจากหลักทรัพย์เผื่อขายระยะยาวไปเป็นเงินลงทุนทั่วไประยะยาวเนื่องจากมีความ
เสี่ยงที่เงินลงทุนดังกล่าวอาจถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ปรั บ
กลับบัญชีทุกบัญชีที่เกี่ยวข้อง และตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าทั้งจานวนในไตรมาสที่ 2 ปี 2549
ในปี 2558 บริษัท เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น
กรรมการ และผู้บริหาร และได้ตัดสินใจหยุดการดาเนินธุรกิจเดิมเพื่อดาเนินธุรกิจใหม่คือบริหารหนี้ด้อย
คุณภาพและบริการติดตามหนี้สิ น พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) ส่งผลให้บริษัทดังกล่าวไม่ได้เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อีกต่อไปนับตั้งแต่เดือนตุลาคม
2558 เป็นต้นไป
การวั ด มูลค่ายุ ติธ รรมของเงินลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ เผื่ อขายประเภทหุ้ นทุ น ถู ก จั ดลาดับ ชั้ น การวั ดมูล ค่ า
ยุติ ธ รรม อยู่ ใ นระดับ ที่ 1 คานวณโดยราคาเสนอซื้อล่ าสุ ด ณ สิ้ น วั น ท าการสุ ดท้ ายของงวดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเงินลงทุนในกองทุนรวมถูกจัดลาดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่
2 คานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ประกาศจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
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82
หมำยเหตุ
ระกอบงบกำรเงิ
บริษัทปไทยไวร์
โพรดัคท์ จำ�นกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

หน่วย : บำท

การเปลี่ยนแปลงของกาไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสาหรับ ปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงดังนี้ :2562
2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
30,360,273
32,991,463
(10,027,300)
(2,631,190)
ลดลงในระหว่างปี - สุทธิ
20,332,973
30,360,273
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (สุทธิภาษีเงินได้)
2562
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขาย
(10,027,300)
2,005,460
หัก ภาษีเงินได้
(8,021,840)
สุทธิ

2561
(2,631,190)
526,238
(2,104,952)

สาหรับหุ้นสามัญบริษัท แสงสยามอินดัสเตรียล จากัด จานวน 14.25 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนจากการรับ
ชาระหนี้จากลูกหนี้ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 ของทุนที่ออกและชาระแล้ว บริษัทฯ วัดมูลค่าโดยพิจารณา
จากงบการเงินล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ ได้ตั้งค่า
เผื่อการด้อยค่าเป็นจานวนรวม 13.72 ล้านบาท
12. เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
เงินให้กู้ยืม
บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด

ลักษณะ
ประเภทกิจกำร ควำมสัมพันธ์
เหมืองแร่ถ่านหิน มีผู้ถือหุ้นและ
กรรมการร่วมกัน

2562

2561

-

380,790,078
380,790,078

บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด
รวมดอกเบี้ยค้ำงรับ

-

595,911,822
595,911,822

รวมเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้ำงรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

-

976,701,900
(976,601,900)
100,000

รวมเงินให้กู้ยืม
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
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เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีข้อมูลที่สาคัญพอสรุปได้ดังนี้ :12.1 เงิ น ให้ กู้ยื มระยะยาวรวมดอกเบี้ย ค้างรับ แก่ บ ริ ษัท ไทยลาวลิ ก ไนท์ จ ากัด ณ วัน ที่ 31 ธั นวาคม 2561
จานวน 976.70 ล้านบาท เป็นเงินให้กู้ยืมเพื่อใช้ลงทุนในโครงการสารวจแหล่งลิกไนท์ เพื่อ พัฒนาเป็นแหล่ง
พลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าขาย โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวมีหลักประกันเป็นสัมปทานที่บริษัท ไทยลาวลิกไนท์
จากัด ได้รับจากรัฐบาลลาวในการทาเหมืองแร่ลิกไนท์ในประเทศลาว อย่างไรก็ตาม ในเดือนธันวาคม 2549
รัฐบาลลาวได้ทาสัญญามอบสิทธิในการเข้าศึกษาและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าและเหมืองแร่ลิกไนท์ใน
โครงการดัง กล่ าวให้ กั บ บริ ษั ท ผู้ ล งทุ น ไทยรายอื่ น ซึ่ ง เหตุ ก ารณ์ ดั งกล่ า วส่ ง ผลกระทบต่ อสิ ท ธิ ใ นการ
ครอบครองสัมปทานการทาเหมืองแร่และโรงไฟฟ้าของบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด
คดีควำมที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันข้ำงต้นประกอบด้วย : ในเดือนกรกฎาคม 2550 บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด ได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อบริษัทไทยหลายแห่งเพื่อ
เรียกร้องค่าเสียหายจานวน 63,500 ล้านบาท ในข้อหาละเมิดและใช้สิทธิไม่สุจริตจนทาให้รัฐบาลลาว
ยกเลิ กสั มปทานการทาเหมืองแร่แ ละโรงไฟฟ้ าของบริ ษัท ไทยลาวลิ กไนท์ จ ากั ด ต่อมาในวัน ที่ 20
กันยายน 2555 ศาลแพ่งได้มีคาพิพากษาให้จาเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด
และพวกเป็นเงิน 4,000 ล้านบาท และค่าขาดผลประโยชน์เป็นเงินรายปี ปี 2558 - 2570 ปีละ 860 ล้าน
บาท และปี 2571 - 2582 ปีละ 1,380 ล้านบาท อย่างไรก็ดีในวันที่ 9 กันยายน 2557 ศาลอุทธรณ์มีคา
พิพากษายกฟ้องมีผลให้จาเลยไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์
ต่อมาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด และพวกได้ดาเนินการยื่นฏีกา ซึ่งใน
วันที่ 6 มีนาคม 2561 ศาลฎีกามีคาพิพากษาให้จาเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บริษัท ไทยลาวลิกไนท์
จากัด และพวกรวม 5 ราย เป็นจานวน 1,500 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2550 ปัจจุบันฝ่ายจาเลยได้จ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายตามคาสั่งศาลแล้ว
 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด ได้ยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย
กลาง ต่อมาเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาสั่งฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้งบริษัท
ไทยลาวลิกไนท์ จากัด เป็นผู้ทาแผนการฟื้นฟู ซึ่งบริษัทฯ ได้ดาเนินการขอรับชาระหนี้ต่อเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งในระหว่างปี 2555 ที่ประชุมเจ้าหนี้ของบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด ได้มีมติยอมรับ
แผนฟื้นฟูกิจการ และศาลล้มละลายกลางได้มีคาสั่งเห็นชอบด้วยแผน โดยแผนฟื้นฟูกาหนดให้บริ ษัทฯ
ได้รับชาระหนี้เป็นเงิน 18.41 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 36 เดือน นับแต่วันที่ศาลมีคาสั่งเห็นชอบด้วย
แผนโดยไม่มีดอกเบี้ย
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อย่างไรก็ดี ในเดือนมีนาคม 2556 บริษัท ไทยลาวลิ กไนท์ จากัด ในฐานะผู้บริหารแผน ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามแผนในการชาระหนี้งวดแรกจึงได้ยื่นคาร้องขอแก้ไขแผน โดยแผนที่แก้ไขกาหนดให้บริษัทฯ
ได้รับชาระหนี้เป็นเงิน 30.56 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 84 เดือน และในระหว่างปี 2556 ที่ประชุม
เจ้าหนี้ของบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด ได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอแก้ไขแผน และศาลล้มละลายกลาง
ได้มีคาสั่งเห็นชอบด้วยแผนที่มีการแก้ไข อย่างไรก็ดี จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับชาระ
หนี้ตามแผนแล้วเป็นเงินรวมกันทั้งสิ้น 2.71 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากภายหลังศาลมีคาสั่งเห็นชอบด้วย
แผนมีเจ้ าหนี้บางรายยื่ นอุท ธรณ์คัดค้านคาสั่ง และเมื่อวั นที่ 31 พฤษภาคม 2559 ศาลฎีก าได้มีคา
พิพากษากลับเป็นว่า มีคาสั่งไม่เห็นชอบด้วยแผนและมีคาสั่งให้ยกเลิกคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท
ไทยลาวลิกไนท์ จากัด
ในปี 2559 - 2560 บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด ได้ยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางอีก
ศาลมีคาสั่ งรับ คาร้องและนั ดไต่สวนคาร้ อง โดยการยื่นคาฟ้ องครั้งล่าสุดศาลมีคาสั่ งไม่อนุ ญาตให้
บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด ฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ในฐานะโจทก์ ได้ฟ้องบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด ต่อศาลแพ่งให้
จาเลยชาระเงินต้น 380.79 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 572.80 ล้านบาท ให้แก่บริษัทฯ และเมื่อวันที่ 29
มกราคม 2561 ศาลมีคาพิพากษาให้จาเลยชาระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ให้กับบริษัทฯ ภายใน 30 วัน แต่
จาเลยยังไม่ได้ชาระ
ต่อมาในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้ยื่นคาร้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด ได้ยื่นข้อเสนอที่จะชาระหนี้บางส่วนจานวน
38.16 ล้านบาทให้แก่บริษัทฯ โดยการชาระหนี้ดังกล่าวขอให้ถือเป็นการปลดหนี้ทั้งจานวน ดัง นั้นเมื่อ
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว โดยที่
ปรึกษาได้ออกรายงานลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวว่า (1) ด้านความ
เป็นธรรมของมูลหนี้ที่จะได้รับชาระจากบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด จานวน 38.16 ล้านบาท มีความ
เหมาะสม (2) ด้านความเป็นธรรมของเงื่อนไขขอให้ปลดหนี้ทั้งจานวนและปลดภาระค้าประกันทั้งสิ้นยัง
ไม่เหมาะสม เนื่องด้วยปัจจัยด้านมูลหนี้และปัจจัยการสูญเสียโอกาสและ/หรือสิทธิเรียกร้องของบริษัทฯ
ในฐานะเจ้าหนี้ และโอกาสในการบริหารสินทรัพย์ นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินได้เสนอแนะแนวทาง
ที่บริษัทฯ ยังคงไว้ซึ่งโอกาสในการได้รั บชาระหนี้คืนได้เกินกว่าจานวนที่บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด
ขอช าระ ณ ปั จ จุ บั น เช่ น ก าหนดกรอบดาเนิ น การส าหรั บ บริ ษัท ฯ ที่ จ ะใช้ สิ ท ธิ์ ใ นฐานะเจ้ า หนี้ ใ น
การบริ ห ารหนี้ โ ดยการขายสิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งในมู ล หนี้ และ/หรื อ การสอบทานกระแสเงิ น สดของ
บริ ษัท ไทยลาวลิ ก ไนท์ จ ากั ด ทั้ งนี้ ในส่ ว นของการขายสิ ท ธิ เรี ย กร้ อ งในมูล หนี้ คงเหลื อ ที่ ป รึ ก ษา
ทางการเงิ น เห็ น ว่ า มู ล ค่ า ที่ บ ริ ษั ท ฯ จะพิ จ ารณาขายสิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งในมู ล หนี้ ทั้ ง หมดของ
บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัดนั้น ไม่ควรต่ากว่าข้อเสนอของบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด โดยมูลค่า
ระหว่าง 38.16 - 48.34 ล้านบาท เป็นช่วงกรอบราคาที่สมเหตุสมผล
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ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 6/2561 และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2561 เมื่อ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เห็นว่าเงื่อนไขที่บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด เสนอขอชาระหนี้จานวน 38
ล้ านบาท และขอให้ ถื อเป็ น การปลดหนี้ ทั้ ง จ านวน และปลดภาระของผู้ ค้าประกั น ทั้ งสิ้ น นั้ น ยั ง ไม่
เหมาะสม
ต่อมา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหนี้บางรายของบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด ได้มีหนังสือแจ้ง
อายัดทรัพย์สินของบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด ตามคาพิพากษาของศาล และเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม
2561 บริษัทฯ ได้ดาเนินการขอเฉลี่ยทรัพย์ ดังนั้น เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครั้งที่ 8/2561 มีมติเห็นควรให้บริษัทฯ ใช้สิทธิบังคับชาระหนี้กับบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด
โดยไม่ต้องขายหนี้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าได้มีหนังสือลงวันที่ 2 ธันวาคม
2561 มายังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา
เรื่องการขายสิทธิเรียกร้องในมูล หนี้เงินกู้ให้ยืมของบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด ซึ่งต่อมาบริษัทฯ ได้
กาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องการขายสิทธิเรียกร้องดังกล่าว ตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ
ในวันที่ 22 มกราคม 2562 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการขายสิทธิเรียกร้องดังกล่าว ให้กับบริษัท
เควิน แอสโซซิเอทส์ จากัด เป็นจานวนเงิน 40 ล้านบาท ต่อมาในวันที่ 29 มกราคม 2562 บริษัทฯ ได้ทา
สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวให้กับบริษัท เควิน แอสโซซิเอทส์ จากัด แล้ว และมีการรับชาระเงินใน
วันที่ 7 มีนาคม 2562 และเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้ทาหนังสือบอกกล่าวแจ้งการโอนสิทธิ
เรียกร้องให้กับบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด ทราบถึงการโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าว โดยบริษัทฯ บันทึก
กาไรจากการขายสิทธิเรียกร้องดังกล่าว จานวน 39.90 ล้านบาท แสดงรวมอยู่ในรายได้อื่นในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
12.2 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามหมายเหตุ 12.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นหนี้ที่ค้างมานาน
บริษัทฯ คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ กู้ยืมจากสถาบันการเงินบวกร้อยละ 0.50 ต่อปี
เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนที่บริษัทฯ จะได้รับชาระหนี้ดังกล่าว บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สาหรับเงินให้กู้และดอกเบี้ยค้างรับไว้ทั้งจานวนแล้ว แต่ให้คงยอดเงินกู้ยืมคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน
อยู่จานวน 100,000 บาท
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13. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - สุทธิ
ที่ดิน

อำคำรและ
สิ่งปลูกสร้ำง

ที่ดิน อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร (โรงงำนเดิม) (หมายเหตุ 13.1)
รำคำทุน :5,059,164
52,186,514
31 ธันวาคม 2561
5,059,164
52,186,514
31 ธันวาคม 2562
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม :31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ :1 มกราคม 2561
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
31 ธันวาคม 2561
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
31 ธันวาคม 2562
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

รวม

57,245,678
57,245,678

-

23,514,155
23,514,155

23,514,155
23,514,155

-

14,372,359
3,500,000
17,872,359
17,872,359

14,372,359
3,500,000
17,872,359
17,872,359

5,059,164
5,059,164

10,800,000
10,800,000

15,859,164
15,859,164
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ที่ดิน
สินทรัพย์จำกกำรรับชำระจำกลูกหนี้ (หมายเหตุ 13.2)
รำคำทุน :19,493,766
31 ธันวาคม 2561
19,493,766
31 ธันวาคม 2562
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม :1 มกราคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
31 ธันวาคม 2562
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
1 มกราคม 2561
โอนกลับการด้อยค่าของสินทรัพย์
31 ธันวาคม 2561
โอนกลับการด้อยค่าของสินทรัพย์
31 ธันวาคม 2562
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

อำคำรและ
สิ่งปลูกสร้ำง

รวม

6,773,525
6,773,525

26,267,291
26,267,291

2,347,370
161,328
2,508,698
161,328
2,670,026

2,347,370
161,328
2,508,698
161,328
2,670,026

6,938,335
(3,492,225)
3,446,110
3,446,110

711,309
(53,756)
657,553
(53,755)
603,798

7,649,644
(3,545,981)
4,103,663
(53,755)
4,049,908

16,047,656
16,047,656

3,499,701
3,607,274

19,547,357
19,654,930

-

34

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหำชน)
88 บริษปัท ระกอบงบกำรเงิ
หมำยเหตุ
ไทยไวร์โพรดัคท์ จำน�กัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

หน่วย : บำท

อำคำรและ
ที่ดิน
สิ่งปลูกสร้ำง
ที่ดินรอกำรพัฒนำรับโอนจำกบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 13.3 และ 13.4)
รำคำทุน :68,625,020
31 ธันวาคม 2561
68,625,020
31 ธันวาคม 2562
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ :1 มกราคม 2561
53,625,020
(12,772,500)
โอนกลับการด้อยค่าของสินทรัพย์
31 ธันวาคม 2561
40,852,520
(10,464,000)
โอนกลับการด้อยค่าของสินทรัพย์
30,388,520
31 ธันวาคม 2562

53,625,020
(12,772,500)
40,852,520
(10,464,000)
30,388,520

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

รวม

68,625,020
68,625,020

38,236,500
27,772,500

-

38,236,500
27,772,500

31 ธันวาคม 2562

59,343,320

14,299,701

73,643,021

31 ธันวาคม 2561

48,879,320

14,407,274

63,286,594

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชีรวม :-

มูลค่ำยุติธรรม :31 ธันวาคม 2562

125,780,737

31 ธันวาคม 2561

124,908,737
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13.1 บริ ษั ท ฯ จดจ านองที่ ดิ น และอาคารของโรงงานในเขตอุ ต สาหกรรมนวนคร (โรงงานเดิ ม ) เพื่ อ เป็ น
หลักประกันวงเงินสินเชื่อจากธนาคารเพื่อออกหนังสือค้าประกัน วงเงินสินเชื่อทรัสต์รีซีท และวงเงินเลต
เตอร์ออฟเครดิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ ได้ทาการทบทวนการด้อยค่าของที่ดิน และอาคาร ในเขต
อุตสาหกรรมนวนคร (โรงงานเดิม) ซึ่งมีราคาทุน รวม 57.25 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เปรียบเทียบราคาทุน กับ
การวัดมูลค่ายุติธรรม (มูลค่ายุติธรรมในระดับที่ 2 ใช้ราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งใช้เทคนิควิธี
ราคาตลาด สาหรับที่ดิน และวิธีต้นทุนทดแทนสาหรับอาคารในการประเมินมูลค่ายุติธรรม) แล้วแต่อย่างใด
จะต่ากว่า ดังนั้น บริษัทฯ ไม่ได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินมูลค่าราคาทุน 5.06 ล้านบาท เนื่องจากราคา
ตามบัญชีต่ากว่า การวัดมูลค่ายุติธรรม ส่วนอาคารซึ่งมีราคาทุน หักค่าเสื่อมราคาสะสมคงเหลือจานวน
28.67 ล้านบาท และณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเป็น
จานวนทั้งสิ้น 17.87 ล้านบาท โดยบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 3.5 ล้านบาท
13.2 สินทรัพย์จากการรับชาระหนี้จากลูกหนี้ซึ่งเป็น อสังหาริมทรัพย์มีราคาทุนรวม 26.27 ล้านบาท บริษัทฯ ตั้ง
ค่าเผื่อการด้อยค่าโดยเปรียบเทียบราคาทุนกับ การวัดมูลค่ายุติธรรม (มูลค่ายุติธรรมในระดับที่ 2 ใช้ราคา
ประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งใช้เทคนิควิธีราคาตลาด หรือราคาประเมินกรมที่ดินหรือการประมาณ
มูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน ) แล้วแต่ราคาใดที่จะต่ากว่าซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
บริ ษั ท ฯ ได้ บั น ทึ ก ค่ า เผื่ อ การด้ อ ยค่ า ของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วไว้ จ านวน 4.05 ล้ า นบาท และ
4.10 ล้านบาท ตามล าดับ โดยบัน ทึก ปรับ กลับ บัญชี ค่าเผื่อการด้อยค่า ของอสังหาริมทรัพ ย์ในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จานวน 0.05 ล้านบาท และจานวน
3.55 ล้านบาท ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มิได้บันทึกส่วนเกินจากการตีราคาของที่ดินบางแปลงที่ มี
การวัดมูลค่ายุติธรรมสูงกว่าราคาตามบัญชี
13.3 ที่ดินรอการพัฒนาราคาทุนจานวน 44.53 ล้านบาท เป็นที่ดินรับโอนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและติดจานอง
เป็นหลักประกันหนี้ของบริษัทที่มีกับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ดาเนินการไถ่ถอนคืน
เสร็จสิ้นแล้ว
บริษัทฯ ยังไม่ไ ด้มีการพัฒ นาที่ ดิน ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ที่ดิ น
ดังกล่าวได้รับการประเมิน ราคาโดยผู้ประเมินอิสระตามรายงานลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นการวัด
มูลค่ายุติธรรมในระดับที่ 2 ซึ่งใช้เทคนิควิธีราคาตลาดในการประเมินมูลค่ายุติธรรม เป็นจานวนเงิน 27.77
ล้ า นบาท ดั ง นั้ น ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 และ 2561 บริ ษั ท ฯ จึ ง บั น ทึ ก ค่ า เผื่ อ การด้ อ ยค่ า ของ
อสั ง หาริ มทรั พ ย์ ดังกล่ าวไว้ จ านวน 16.75 ล้ า นบาท โดยบั น ทึ ก ปรั บ กลั บ บั ญ ชี ค่ าเผื่ อ การด้อยค่ า ของ
อสังหาริมทรัพย์ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 12.77 ล้านบาท
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13.4 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2546 บริษัทฯ ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีราคาทุนจานวน
24.10 ล้านบาท โดยที่ดินดังกล่าวติดภาระจานองเป็นหลักประกันหนี้ให้กับบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด
และเนื่องจากบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด มีสถานะหนี้สินล้นพ้นตัว บริษัทฯ จึงได้ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่า
ทั้งจานวน (24.10 ล้านบาท) สาหรับที่ดินที่ใช้เป็นหลักประกันดังกล่าว ต่อมาในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ
ได้รับแจ้งจากสถาบันการเงินให้ดาเนินการไถ่ถอนที่ดินดังกล่าวได้ เนื่องจากบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด
ได้ชาระหนี้กับสถาบันการเงินเสร็จสิ้นแล้ว โดยบริษัทฯ ได้ทาการไถ่ถอนที่ดินดังกล่าวเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม
2562 บริษัทฯ จึงกลับบัญชีค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 10.46 ล้านบาท โดยเปรียบเทียบราคาทุนกับ การวัดมูลค่ายุติธรรม
(มูลค่ายุติธรรมในระดับที่ 2 ใช้ราคาประเมินกรมที่ดิน) ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บัญชีค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์จึงคงเหลือที่จานวน 13.64 ล้านบาท
บริษัทฯ มีโครงการจะใช้สินทรัพย์ดังกล่าวโดยเสนอให้เช่าสาหรับสินทรัพย์ที่ติดจานอง และเสนอขายหรือให้
เช่าสาหรับสินทรัพย์ที่ไม่ติดจานอง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่สามารถขายหรือหาผู้เช่าได้
14. อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ
อาคาร และ
ส่วนปรับปรุง เครื่องจักรและ
อุปกรณ์
อาคาร
รำคำทุน :1 มกราคม 2561
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า

เครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์ และ
เครื่องใช้
สานักงาน

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง
และก่อสร้าง

รวม

195,450,319
1,173,680
196,623,999
11,500,000
-

835,581,115
30,465,564
(618,150)
865,428,529
1,285,962
(537,125)

34,211,361
3,306,455
(550,998)
36,966,818
1,197,082
(6,180)

34,912,176
2,534,856
(9,344,086)
28,102,946
1,340,000
(5,239,474)

208,123,999

866,177,366

38,157,720

24,203,472

-

1,136,662,557

124,242,310
3,969,422
128,211,732
4,587,955
-

679,270,322
23,896,758
(618,132)
702,548,948
23,564,762
(537,056)

26,471,551
2,597,754
(550,928)
28,518,377
2,488,672
(6,179)

26,829,770
1,436,490
(9,344,080)
18,922,180
1,833,215
(5,239,469)

-

856,813,953
31,900,424
(10,513,140)
878,201,237
32,474,604
(5,782,704)

132,799,687

725,576,654

31,000,870

15,515,926

-

904,893,137

31 ธันวาคม 2562

75,324,312

140,600,712

7,156,850

8,687,546

-

231,769,420

31 ธันวาคม 2561

68,412,267

162,879,581

8,448,441

9,180,766

จาหน่าย/โอนออก
31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า
จาหน่าย/โอนออก
31 ธันวาคม 2562
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม :1 มกราคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสะสมลดลง
31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสะสมลดลง
31 ธันวาคม 2562
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี

26,811,204 1,126,966,175
11,500,000
48,980,555
(26,811,204) (37,324,438)
11,500,000 1,138,622,292
15,323,044
(11,500,000) (17,282,779)

11,500,000

260,421,055
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2562
29,879,042
623,472
1,972,090
32,474,604

2561
29,798,025
486,643
1,615,756
31,900,424

อาคารโรงงานและสานักงานบางส่วนได้ปลูกสร้างลงบนที่ดินเช่า (หมายเหตุ 15)
บริษัทฯ ได้นาอาคารโรงงานสานักงาน และเครื่องจักรบางส่วนใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อต่อธนาคาร
เพื่อออกหนังสือค้าประกัน วงเงินสินเชื่อทรัสต์รีซีท และวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต เพื่อการดาเนินงาน
ตามปกติของบริษัทฯ (หมายเหตุ 26.2)
15. สิทธิกำรเช่ำที่ดิน - สุทธิ
สิทธิการเช่าที่ดิน - ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
สุทธิ
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปีแสดงรวมอยู่ในต้นทุนการผลิต

2562
21,000,000
(20,564,890)
435,110
875,000

2561
21,000,000
(19,689,890)
1,310,110
875,000

สิทธิการเช่าที่ดินตามสัญญาเช่าที่ดินมีไว้เพื่อการก่อสร้างโรงงานและสานักงาน (หมายเหตุ 14) สิทธิการ
เช่าที่ดินดังกล่าวมีระยะเวลา 24 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2538 โดยมีค่าเช่าเริ่มแรกปีละประมาณ 1.55
ล้านบาท และสามารถเพิ่มค่าเช่าได้ทุก ๆ ระยะเวลาสิบปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเช่าในขณะนั้น
(หมายเหตุ 26.3) ปัจจุบันบริษัทฯ จ่ายค่าเช่าปีละ 1.87 ล้านบาท
บริษัทฯ ใช้สิทธิการเช่าที่ดินดังกล่าวเป็นหลักประกัน วงเงินสินเชื่อต่อธนาคารเพื่อออกหนังสือค้าประกัน
วงเงินสินเชื่อทรัสต์รีซีท และ วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต เพื่อการดาเนินงานตามปกติของบริษัทฯ
16. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น :ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
รวมเจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

2562
28,680,449

2561
122,179,504

18,368,469
4,826,367
23,194,836
51,875,285

21,335,290
15,674,040
37,009,330
159,188,834
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17. ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน
รายการเปลี่ยนแปลงของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
ประกอบด้วย :2562
2561
ประมาณการหนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงาน - ต้นปี
73,635,799
40,221,991
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
6,593,517
6,704,894
ต้นทุนดอกเบี้ย
2,013,796
1,791,988
(กาไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
(6,830,272)
616,534
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายในระหว่างปี
(942,550)
(5,971,225)
ต้นทุนบริการในอดีตจากการแก้ไขโครงการผลประโยชน์
11,255,643
30,271,617
หลังออกจากงาน
85,725,933
73,635,799
ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน - ปลำยปี
ข้อสมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial assumptions) มีดังนี้
2562
2561
อัตราคิดลด
2.59%
2.52%
อัตราการทุพพลภาพ
5.00% (TMO 2017) 5.00% (TMO 2017)
อัตราการขึ้นเงินเดือน
5%
6%
อัตราการลาออก
0% - 7%
0% - 9%
เกษียณอายุ
60 ปี
60 ปี
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่สาคัญที่เกี่ยวข้องในการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
ผลกระทบต่อภำระผูกพัน
กำรเปลี่ยนแปลง ผลประโยชน์พนักงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ในข้อสมมติฐำน
2562
2561
อัตราคิดลด
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1
(8,347,503)
(7,059,037)
อัตราคิดลด
ลดลง ร้อยละ 1
9,982,671
8,369,988
อัตราการขึ้นเงินเดือน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1
9,632,119
7,989,318
อัตราการขึ้นเงินเดือน
ลดลง ร้อยละ 1
(8,243,755)
(6,905,414)
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ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติยกเลิกภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินชดเชยการ
เลิกจ้างพนักงานสาหรับโครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด (Early retirement) ตามที่คณะกรรมการได้เคยมี
มติไว้เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 และได้กาหนดโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานเพิ่มเติมจากเงิน
ชดเชยตามปกติที่พึงได้รับตามกฎหมายแรงงาน ประกอบด้วย 2 โครงการดังนี้
โครงกำรที่ 1: เงินรางวัลการปฏิบัติงานยาวนานสาหรับพนักงานที่อยู่ปฏิบัติงานติดต่อกันกับบริษัท ฯ มา
เป็นระยะเวลานานมากกว่า 30 ปีขึ้นไป โดยบริษัท ฯ จะจ่ายเงินรางวัลพิเศษให้เท่ากับ
10 เดือนของอัตราเงินเดือนสุดท้าย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
เป็นต้นไป
โครงกำรที่ 2: หลักประกันการดารงชีพสาหรับผู้บริหารที่ดารงตาแหน่งในสายงานหลักตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 โดยบริษัทจะจ่ายเงินหลักประกันการดารงชีพ
ให้เท่ากับ 36 เดือนของอัตราเงินเดือนสุดท้าย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
2561 เป็นต้นไป
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ได้มีมติยกเลิกภาระผูกพันโครงการที่ 2
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพของบริษัทฯ ในปัจจุบัน
บริ ษั ท ฯ คานวณหนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ พ นั ก งานหลั ง ออกจากงานส าหรั บ หนี้ สิ น โครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดย
ผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัทฯ บันทึก
หนี้สินในส่วนที่กิจการได้รับบริการจ้างงานจากพนักงานในอดีตสาหรับโครงการที่ 1 จานวน 30.27 ล้าน
บาท ซึ่ งแสดงในต้นทุ นบริก ารในอดีตจากการแก้ ไขโครงการผลประโยชน์ห ลังออกจากงานในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 บริ ษั ท ฯ มี ก ารประเมิ น หนี้ สิ น ผลประโยชน์ พ นั ก งาน โดยนั ก
คณิตศาสตร์ประกันภัยใหม่ ผลต่างจากการประเมินผลประโยชน์จากการประเมินครั้งล่าสุดจานวน 6.83
ล้านบาท แสดงในกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์
พนักงานในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แสดงเป็นขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจานวน 0.62 ล้านบาท)
18. ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
ภาษีเงินได้งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2562

2561

(2,005,460)
(2,005,460)

(526,238)
(526,238)
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รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกาไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้
2562
2561
18,420,810
48,987,976
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ :ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
รายได้ที่ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้
ผลกระทบจากการไม่ได้ตั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี :ผล(กาไร)ขาดทุนที่มีสทิ ธินามาหักตามกฎหมาย
อื่นๆ
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

20%
3,684,162

20%
9,797,595

162,047
(3,676,957)
(374,130)

124,742
(4,466,611)
(318,960)

(1,486,403)
1,691,281
(3,684,162)
-

(13,097,702)
7,960,936
(9,797,595)
-

ส่วนประกอบของหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
2562
1,642,963
กาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะยาว

2561
3,648,423

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ สาหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 คานวณจากกาไรทางบัญชี
ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามใน
การคานวณภาษีเงินได้
บริษัทฯ คานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกาไรทางภาษี
19. สำรองตำมกฎหมำย
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรกาไร
สุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นสารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารอง
นี้จะนาไปจัดสรรเป็นเงินปันผลไม่ได้
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20. เงินปันผลจ่ำย
 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ได้มีมติอนุมัติจัดสรรผลกาไรสุทธิจากผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2561 เป็นสารองตามกฎหมายจานวน 1.10 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
จานวน 270 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.219 บาท เป็นจานวนเงิน 59.13 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่
29 พฤษภาคม 2562
 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2562 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาล ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นจานวนเงิน 37.80 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม
2562
 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ได้มีมติอนุมัติจัดสรรผลกาไรสุทธิจากผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2560 เป็นสารองตามกฎหมายจานวน 4.10 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
จานวน 270 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.142 บาท เป็นจานวนเงิน 38.34 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่
24 พฤษภาคม 2561
21. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานใน
การเป็น สมาชิ ก ของกองทุ น โดยพนัก งานจ่ ายเงิน สะสมและบริ ษัท จ่ ายสมทบในอัตราร้ อยละ 10 ของ
เงิ น เดือนของพนัก งานทุ กเดือน กองทุ น ส ารองเลี้ ยงชี พ นี้ ได้จ ดทะเบี ย นเป็ นกองทุ น สารองเลี้ย งชี พ กั บ
กระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพฯ และ
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จานวน 8.58 ล้านบาท และ 8.52 ล้านบาท ตามลาดับ
22. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาคัญสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้แก่
2562
2561
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสาเร็จรูปและงานระหว่างทา
(เพิ่มขึ้น)ลดลง
42,475,647
(12,720,834)
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
1,596,756,821 1,848,756,243
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
135,924,134
155,800,704
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
36,062,381
53,373,415
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
33,510,932
32,936,752
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า
35,814,155
41,232,420
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23. ส่วนงำนดำเนินงำน
บริษทั ฯ ดาเนินกิจการในส่วนงานดาเนินงานเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจาหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง แบ่งเป็น
ส่วนงานดาเนินงานทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและต่างประเทศ ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน
ดาเนินงานของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้
 ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงานดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
2561 มีดังนี้
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย

จำหน่ำยในประเทศ
2562
2561
1,622,279,268 1,652,012,795
(1,513,950,057) (1,523,906,231)

จำหน่ำยต่ำงประเทศ
2562
2561
403,571,973
745,537,236
(420,575,589) (721,350,141)

108,329,211
128,106,564
(17,003,616)
กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
โอนกลับบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ต้นทุนบริการในอดีตจากการแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
(ค่าเผื่อ)โอนกลับการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
โอนกลับการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
กำไรสุทธิสำหรับปี

24,187,095

รวม
2562
2561
2,025,851,241 2,397,550,031
(1,934,525,646) (2,245,256,372)
91,325,595
72,833,233
(72,247,910)
(65,776,327)
(11,255,643)
4,255
10,517,755
(6,980,148)
18,420,810

152,293,659
72,824,929
(77,418,353)
(80,433,411)
3,419,443
(30,271,617)
(38,866)
12,818,481
(4,206,289)
48,987,976

สินทรัพย์และหนี้สินของส่วนงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้
2562
2561
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
231,769,420
260,421,055
1,565,120,683 1,676,262,096
สินทรัพย์อื่น
1,796,890,103 1,936,683,151
รวมสินทรัพย์
262,371,101
322,512,215
รวมหนี้สิน
หมายเหตุ : บริษัทฯ มิได้แสดงสินทรัพย์และหนี้สินจาแนกตามส่วนงานดาเนินงานทางภูมิศาสตร์เนื่องจากทาง
บริษัทฯ ใช้สินทรัพย์และหนี้สินร่วมกัน
 ข้อมูลลูกค้ารายใหญ่
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีลูกค้ารายใหญ่ในจานวนเงินที่ไม่มีสาระสาคัญ
เกินร้อยละ 10 ของรายได้
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24. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนของบริษัทฯ คือ เพื่อดารงไว้ซึ่งความสามารถในการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น ผู้บริหารได้มี
การกาหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีผล
ประกอบการ และฐานะการเงินที่ดีและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวมทั้งการบริหารเงินทุนเพื่อการดารงไว้ซึ่งโครงสร้าง
ของทุนและต้นทุนทางการเงินของทุนที่เหมาะสม
25. เครื่องมือทำงกำรเงิน
เครื่องมือทางการเงินที่สาคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมูลสาหรับเครื่องมือทางการเงิน ” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้า เงินลงทุน และเงินให้กู้ยืมระยะยาว บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้ : ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดอนาคต ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อผลการดาเนินงานและกระแสเงิ นสดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
เนื่องจากมีเงินฝากธนาคาร บริษัทฯ มิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
 ควำมเสี่ยงด้ำนรำคำสินค้ำ
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและกระแส
เงินสด บริษัทฯ จึงมีนโยบายในด้านราคาของสินค้าอย่างระมัดระวังมีการติดตามและประเมินสถานการณ์
อย่างใกล้ชิด ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายจากความผันผวนของราคาสินค้าเหล่านั้นเกินกว่า
ที่ได้ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือไว้ในบัญชี
 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากบริษัทฯ มีลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้
การค้า และเจ้าหนี้อื่น เป็นสกุลเงินต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ ต้องนาเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเป็น
ส่ วนใหญ่ ท าให้ บ ริ ษัท ฯ มีค วามเสี่ ย งจากความผั น ผวนของอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิน ตราจากระบบอั ต รา
แลกเปลี่ยนแบบลอยตัว ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้มาตรการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการทยอยทาสัญญาซื้อ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นครั้งคราวเมื่อมีการสั่งซื้อหรือคาดว่าจะสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีภาระคงค้างของสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 2.26 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในราคาตามสัญญาเท่ากับ 68.26 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561 : จานวน 7.62 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ 0.03 ยูโร ในราคาตามสัญญาเท่ากับ 248.53 ล้านบาท และ 1.23 ล้านบาท)
ตามลาดับ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยังไม่ได้รับวัตถุดิบ (หมายเหตุ 26.2)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้รับ
การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน แสดงได้ดังนี้
(หน่วย : ล้าน)
2562
2561
สกุลเงินตราต่างประเทศ
สินทรัพย์
หนี้สิน
สินทรัพย์
หนี้สิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
0.35
0.88
ยูโร
0.01
 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ
บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายในการ
ให้สินเชื่อที่ระมัดระวัง และมีฐานลูกค้าที่หลากหลายโดยมีการติดตามและประเมินสถานะการเงินของ
ลูกหนี้อย่างใกล้ชิด ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้จากลูกหนี้เหล่านั้นเกินกว่าที่
ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ในบัญชี
 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
เนื่องจากเงินลงทุนระยะยาวส่วนใหญ่ของบริษัทฯ บันทึกบัญชีด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบ่งตามการจัดลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม (หมายเหตุ 11) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมี
อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดและสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินอื่นส่วนใหญ่จัดอยู่
ในประเภทระยะสั้น ฝ่ ายบริห ารของบริษัทฯ เชื่อว่ ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ ทางการเงินและหนี้สิ น
ทางการเงินดังกล่าวไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสาคัญกับราคาตามบัญชี
26. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น
26.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากหนังสือค้าประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อ
ค้าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา การประมูลงานและค้าประกันการสั่งซื้อวัตถุดิบจานวนปริมาณ 50.15
ล้านบาท และ 37.36 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งค้าประกันโดยเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ (หมายเหตุ 10)
26.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการสั่งซื้อวัตถุดิบแต่ยังไม่ได้ใช้
จานวน 2.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ 9.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตามลาดับ ซึ่งค้าประกันโดย
เงินฝากธนาคาร อาคารโรงงานสานักงาน เครื่องจักรบางส่วน และสิทธิการเช่าที่ดินของบริษัทฯ (หมายเหตุ
10, 14 และ 15)
26.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ ได้ทาสัญญาเช่าที่ดิน ซึ่งบริษัทฯ มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายค่า
เช่าที่ดินดังกล่าวในระยะยาวภายใต้สัญญาการเช่าสินทรัพย์ดาเนินงาน (หมายเหตุ 15) ดังนี้ :2562
2561
ภายใน 1 ปี
1,559,227
1,871,073
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
1,559,227
27. กำรอนุมัติให้ออกงบกำรเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
45
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
เลขานุการของบริษัท
1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำ�นาจควบคุมและเลขานุการบริษัท
1.1 รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

นายสุริย์ บัวคอม
อายุ 75 ปี
ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 10 กันยายน 2553
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Directors Accreditation Program(DAP)
- Directors Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

นายชลิต สถิตย์ทอง
อายุ 69 ปี
ต�ำแหน่ง		
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 18 กุมภาพันธ์ 2562
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบณั ฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณั ฑิตยสภา
- Directors Accreditation Program(DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2549 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเพ็กซ์ดเี วลลอปเม้นท์
ประสบการณ์การท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่
2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.เพลินจิตแคปปิตอล
2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.พีซีแอลแพลนเนอร์
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
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นายเฉลียว พลวิเศษ
อายุ 71 ปี
ต�ำแหน่ง		
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 18 กุมภาพันธ์ 2562
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- เนติบณั ฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณั ฑิตยสภา

ประสบการณ์การท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารใน
บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่
2556 - 2561 ผูพ้ พิ ากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์และผูพ้ พิ ากษา
ในศาลอุทธรณ์ภาค1
ปัจจุบัน
อนุญาโตตุลการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ
ศาลยุติธรรม
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายสุวัฒน์ จิตตมัย
อายุ 71 ปี
ต�ำแหน่ง		
กรรมการ
กรรมการอ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 10 พฤษภาคม 2528
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
LAMAR UNIVERSITY
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงาน
2560
กรรมการอ�ำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ
บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
2558 - 2560 กรรมการผู้จัดการ บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
2531 - 2558 ผู้จัดการทั่วไป บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
สัดส่วนการถือหุ้น : 0.05%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา
อายุ 75 ปี
ต�ำแหน่ง		
กรรมการ
เลขานุการบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 25 เมษายน 2537
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ EMPORIA STATE
UNIVERSITY, USA

ประสบการณ์การท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอปริคอท แมเนจเม้นท์
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยลาวลิกไนท์
สัดส่วนการถือหุ้น : 0.33%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
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นายเอกมินทร์ งานทวี
อายุ 38 ปี
ต�ำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 มิถุนายน 2550
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย ซีเอตเติล, USA

ประสบการณ์การท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2551 - 2560 กรรมการ บมจ. ทักษิณคอนกรีต
2550 - 2558 กรรมการ บมจ. เซอร์คทิ อีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรีส์
ประสบการณ์การท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอปริคอท แมเนจเม้นท์
2549 - 2561 กรรมการ บจก. ไทยลาวลิกไนท์
สัดส่วนการถือหุ้น : 0.11%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ลูกพี่ลูกน้อง
นายสรรัฐ งานทวี

นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
อายุ 43 ปี
ต�ำแหน่ง
กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 มิถุนายน 2550
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

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

นายพันธุม พันธุมจินดา
อายุ 65 ปี
ต�ำแหน่ง		
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 มิถุนายน 2550
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงาน
2547 - 2557 หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด ที.ไอ.เอช.
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
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นายสรรัฐ งานทวี
อายุ 33 ปี
ต�ำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการอ�ำนวยการฝ่ายการตลาด
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 21 สิงหาคม 2557
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.งานทวีพี่น้อง

ประสบการณ์การท�ำงาน
2554 - 2558 กรรมการ บมจ.เซอร์คทิ อีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรีส์
สัดส่วนการถือหุ้น : 0.02%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ลูกพี่ลูกน้อง
นายเอกมินทร์ งานทวี

นายประดิษฐ์ วุฒิภาพรกุล
อายุ 63 ปี
ต�ำแหน่ง
กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ :  27 กุมภาพันธ์ 2562
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
2541 - ปัจจุบัน ทนายความ บจก.งานทวีพี่น้อง
สัดส่วนการถือหุ้น : 0.01%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายเจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ
อายุ 36 ปี
ต�ำแหน่ง
กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 27 กุมภาพันธ์ 2562
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรเครื่องกล Asian University

ประสบการณ์การท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่
2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. ดี-ซีอีเอ็ม
2555 - ปัจจุบัน ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม
บจก. เอส.พี.เคคอนสตรั๊คชั่น
สัดส่วนการถือหุ้น : 1.24%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
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นายสุชาติ แก้วไพฑูรย์
อายุ 69 ปี
ต�ำแหน่ง
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี คณะบริหารสาขาการตลาด
- MINI MBA
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงาน
2535 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด
บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายเมธี ภักดีโต
อายุ 66 ปี
ต�ำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : กรรมการที่ปรึกษา
ห้างหุ้นส่วนสามัญ 911 ทีม 2007

ประสบการณ์การท�ำงาน
2560 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นางสาวบงกช งานทวี  
อายุ 36 ปี
ต�ำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
CITY UNIVERSITY OF SEATTLE
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงาน
2561 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
สัดส่วนการถือหุ้น : 0.20%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : น้องสาว
นายเอกมินทร์ งานทวี
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นายพัฒนา สุขเกษม
อายุ 54 ปี
ต�ำแหน่ง
ผู้จัดการโรงงาน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
- ปริญญาตร วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงาน
2561 - ปัจจุบัน ผู้จัดการโรงงาน บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
2532 - 2560 ผู้จัดการส่วนผลิต บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

นายสุชาติ เตชะเทียมจันทร์
อายุ 58 ปี
ต�ำแหน่ง
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมคุณภาพ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงาน
2561 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโศฝ่ายควบคุมคุณภาพ
บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
2539 - 2560 ผู้จัดการส่วนควบคุมคุณภาพ
บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

นายสุวิทย์ อภิชัยดิษฐ์
อายุ 50 ปี
ต�ำแหน่ง		
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงาน
2562 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2546 - 2561 ผู้ช่วยผู้จัการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
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1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลฃานุการบริษัท
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายสรรัฐ งานทวี ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ
ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง
2. เก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
		 - ทะเบียนกรรมการ
		 - หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจ�ำปีของบริษัท
		 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
3. ดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. ให้ค�ำแนะน�ำด้านกฎหมายและกฏเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลในการด�ำเนินกิจกรรมของ
คณะกรรมการให้เป็นไปตามกฏหมาย
5. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนก�ำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2. การดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจควบคุมในบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
บมจ.ไทยไวร์โพรดัคท์
บจก.ไทยลาวลิกไนท์
/
*
*
//
*
*
//
*
*
//
*
*
X
X
X
X
X
X

นายสุริย์ บัวคอม

นายชลิต สถิตย์ทอง
นายเฉลียว พลวิเศษ
นายสุวัฒน์ จิตตมัย
นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา
นายเอกมินทร์ งานทวี
นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
นายพันธุม พันธุมจินดา
นายสรรัฐ งานทวี
นายประดิษฐ์ วุฒิภาพรกุล
นายเจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ
นายสุชาติ แก้วไพฑูรย์
นายเมธี ภักดีโต
นงสาวบงกช งานทวี
นายพัฒนา สุขเกษม
นายสุชาติ เตชะเทียมจันทร์
นายสุวิทย์ อภิชัยดิษฐ์
/ = ประธานกรรมการ

// = กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

* = กรรมการ

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

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

