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1บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

	 บริษัท	 ไทยไวร์โพรดัคท์	 จ�ำกัด	(มหำชน)	จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในกำรผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง	 ส�ำหรับคอนกรีตอัดแรง

เพื่อใช้ในงำนก่อสร้ำงต่ำงๆ	

	 ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท	ได้แก่	ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว	ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด	7	เส้น	และลวดเหล็กเคลือบสังกะสี	

วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย

	 บรษัิทฯ	มนีโยบำยท่ีจะผลติสนิค้ำตำมมำตรฐำนอตุสำหกรรมและมำตรฐำนสำกล	โดยมเีป้ำหมำยในกำรเป็นผูน้�ำทำงด้ำนคณุภำพ

ในกำรผลิตสินค้ำลวดเหล็กแรงดึงสูง	

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

	 บริษัท	ไทยไวร์โพรดัคท์	จ�ำกัด	(มหำชน)	ก่อตั้งเมื่อวันที่	10	พฤษภำคม	2528	ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง	

(Prestressed	Concrete	Wire	หรือ	P.C.	Wire)	มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก	1	ล้ำนบำทและเพิ่มเป็น	25	ล้ำนบำทโดยก่อสร้ำงโรงงำน

ในเขตอุตสำหกรรมนวนคร	จังหวัดปทุมธำนี

ปี	2529 เริ่มกำรผลิตครั้งแรกเมื่อวันที่	2	กรกฎำคม	2529

ปี	2531 เพิ่มทุนเป็น	40	ล้ำนบำท	เพื่อเพิ่มก�ำลังกำรผลิต

ปี	2532 จดทะเบียนเป็นบริษัทในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเพิ่มทุนเป็น	50	ล้ำนบำท	 

เพื่อปรับปรุงระบบกำรผลิตและเพิ่มก�ำลังกำรผลิต

ปี	2533 เพิม่ทุนเป็น	100	ล้ำนบำท	เพ่ือเพิม่ก�ำลงักำรผลติและออกผลติภณัฑ์ใหม่	คอื	ลวดเหลก็ตเีกลยีวชนดิ	7	เส้น

ปี	2535 เพิ่มทุนเป็น	220	ล้ำนบำท	เพื่อสร้ำงโรงงำนแห่งที่	2	ที่สวนอุตสำหกรรมโรจนะ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ	

เพื่อใช้ในกำรผลิตลวดเหล็กตีเกลียวชนิด	7	เส้น

ปี	2537 -	แปรสภำพจำกบริษัทจ�ำกัดเป็น	บริษัทมหำชน	จ�ำกัด	เมื่อวันที่	25	เมษำยน	2537

-	ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน	ส�ำหรับโครงกำรสร้ำงโรงงำนแห่งใหม่ 

	 ที่เขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด	จังหวัดระยอง	เมื่อวันที่	21	กันยำยน	2537

ปี	2539 -	สร้ำงโรงงำนแห่งใหม่ท่ีเขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด	 จังหวัดระยอง	 ตำมท่ีได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน	 

	 เพือ่เพ่ิมก�ำลงักำรผลติและปรบัปรงุเทคโนโลยีกำรผลติ	พร้อมท้ังออกผลติภณัฑ์ใหม่	คอื	ลวดเหลก็เคลอืบสงักะสี

-	ย้ำยฐำนกำรผลิตทั้งหมดไปยังโรงงำนแห่งใหม่ที่เขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด	จังหวัดระยอง

ปี	2559-ปี	2560 ลงทุนในโครงกำรลงทุนเพื่อทดแทนสินทรัพย์เดิมที่เสื่อมสภำพ	ประกอบด้วย	กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำร

ผลิตของเครื่องจักรเดิมและลงทุนในสำยกำรผลิตใหม่ส�ำหรับลวดเหล็กตีเกลียวชนิด	7	เส้น	

ปี	2561-ปัจจุบัน ด�ำเนินธุรกิจผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงโดยมีผลิตภัณฑ์หลัก	ได้แก่	ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว	 

ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด	7	เส้น	และลวดเหล็กเคลือบสังกะสี	โดยมีโรงงำนเพียงแห่งเดียวที่เขตนิคม

อุตสำหกรรมมำบตำพุด	จังหวัดระยอง

  

	 ในส่วนของอ�ำนำจในกำรควบคมุบรษัิทฯ	ตลอดระยะเวลำ	5	ปีท่ีผ่ำนมำไม่มกีำรเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัอ�ำนำจในกำรควบคมุบรษัิทฯ	

แต่อย่ำงใด

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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โครงสร้างการถือหุ้น

	 บริษัทฯเริ่มประกอบธุรกิจโดยครอบครัวงำนทวี	ในปี	2562	กลุ่มตระกูลงำนทวีมีสัดส่วนกำรถือหุ้นประมำณร้อยละ	28	 
ของทุนจดทะเบียนที่ช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

	 -ไม่มี-
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
	 บริษัท	 ไทยไวร์โพรดัคท์	 จ�ำกัด	(มหำชน)	ประกอบธุรกิจหลัก	 คือ	 เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยลวดเหล็กแรงดึงสูง	(Prestressed	

Concrete	Wire)	ที่ใช้ส�ำหรับงำนคอนกรีตอัดแรง	ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	จึงขึ้นอยู่กับภำวะอุตสำหกรรมก่อสร้ำงเป็นส�ำคัญ	

โดยในกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำของบริษัทฯ	 ส่วนใหญ่จ�ำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำในประเทศ	 ส่วนกำรจ�ำหน่ำยต่ำงประเทศปัจจุบันมีประมำณ 

ร้อยละ	10-30

โครงสร้างรายได้

	 บริษัทฯ	 ด�ำเนินธุรกิจในส่วนงำนด�ำเนินงำนเดียว	 คือ	 ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยลวดเหล็กแรงดึงสูง	 โครงสร้ำงรำยได้หลัก 

จ�ำแนกตำมภูมิศำสตร์ในประเทศ	และต่ำงประเทศของบริษัทฯ	ในระยะ	3	ปี	ที่ผ่ำนมำ	มีดังนี้

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยในประเทศ 1,622.28 80.08 1,652.01 68.90 1,378.86 73.93

รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยต่ำงประเทศ 		403.57 19.92 		745.54 31.10 		486.31 26.07

รวม 2,025.85 100.00 2,397.55 100.00 1,865.17 100.00

ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 บริษัท	ไทยไวร์โพรดัคท์	จ�ำกัด	(มหำชน)	ผลิตและจ�ำหน่ำยลวดเหล็กแรงดึงสูง	(Prestressed	Concrete	Wire)	ที่ได้มำตรฐำน

สำกล	ส�ำหรับงำนคอนกรีตอัดแรงเพื่อใช้ในงำนก่อสร้ำงที่เน้นควำมแข็งแรง	ควำมทนทำน	เพื่อรองรับน�้ำหนัก	ทั้งงำนก่อสร้ำงแบบ	

pre-tensioned	 และ	post-tensioned	 เช่น	 งำนผลิตเสำเข็มคอนกรีตอัดแรงส�ำหรับงำนก่อสร้ำงอำคำร	 งำนก่อสร้ำงทำง 

ยกระดับและสะพำน	 งำนผลิตเสำไฟฟ้ำคอนกรีตอัดแรงและงำนผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป	 ท้ังส่วนท่ีเป็นพื้น	 ผนังอำคำรและ 

คำนสะพำนส�ำเร็จรูป	ซึ่งกำรน�ำลวดเหล็กแรงดึงสูงมำใช้	จะช่วยประหยัดเวลำและแรงงำนในกำรก่อสร้ำง	และยังเป็นผู้ผลิตลวดเหล็ก

เคลือบสังกะสี	ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้มำกในงำนระบบกำรสื่อสำร	ระบบสำยส่งและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ	เช่น	เป็นสำยดินของงำนผลิตเสำไฟฟ้ำ	

และใช้ในงำนผลิตสำยไฟฟ้ำ

	 ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ	จ�ำแนกได้เป็น	3	ประเภท	ดังนี้

	 1.	ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว	(Prestressed	Concrete	Single	Wire	หรือ	P.C.	Wire)	มีก�ำลังกำรผลิตประมำณ	72,000	

ตัน/ปี

	 2.	ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดตีเกลียว	7	เส้น	(Seven	–	Wire	Prestressed	Concrete	Strand	หรือ	P.C.	Strand)	มีก�ำลังกำร

ผลิตประมำณ	54,000	ตัน/ปี

	 3.	ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี	(Galvanized	Steel	Wire	and	Strand)	มีก�ำลังกำรผลิตประมำณ	9,600	ตัน/ปี

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

	 โครงสร้างอุตสาหกรรม
	 อุตสำหกรรมลวดเหล็กแรงดึงสูง	 เป็นส่วนหนึ่งของภำคอุตสำหกรรมวัสดุก่อสร้ำง	 ในอดีต	P.C.	Wire	 และ	P.C.	Strand	 

ไม่ค่อยมีกำรใช้มำกนัก	 ทั้งนี้เพรำะกำรก่อสร้ำงในสมัยก่อนส่วนใหญ่อำคำรที่ปลูกสร้ำงจะมีเพียงไม่กี่ชั้น	 จึงใช้เหล็กเส้นเป็นวัตถุดิบ

ในกำรปลูกสร้ำง	 แต่ในระยะหลัง	 โครงสร้ำงกำรปลูกสร้ำงได้เปลี่ยนเป็นกำรปลูกสร้ำงอำคำรขนำดใหญ่และบริกำรในกำรปลูกสร้ำง

บ้ำนส�ำเร็จรูปและคอนโดมิเนียมขยำยตัวข้ึนมำก	 ท�ำให้ควำมต้องกำร	P.C.	Wire	 และ	P.C.	Strand	 เพิ่มข้ึนอย่ำงรวดเร็ว	 

นอกจำกนี้	 เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม	 รัฐบำลได้ท�ำกำรลงทุนในงำนก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภค	 

เช่น	กำรก่อสร้ำงทำงยกระดับ	ทำงด่วน	สะพำน	กำรขยำยสำยส่งไฟฟ้ำ	กำรก่อสร้ำงสนำมบินแห่งใหม่	รวมถึงกำรลงทุนในโครงกำร

รถไฟฟ้ำ	ซ่ึงต้องใช้ลวดเหลก็แรงดงึสงูเป็นจ�ำนวนมำก	ท�ำให้ลวดเหลก็แรงดงึสงูเป็นวสัดกุ่อสร้ำงท่ีส�ำคญัอกีชนดิหนึง่	ปัจจบัุนสดัส่วน

ของควำมต้องกำร	P.C.	Wire	 และ	P.C.	Strand	 จะเปลี่ยนแปลงไปตำมสภำวะกำรก่อสร้ำงของท้ังภำครัฐบำลและเอกชน	 เช่น	 
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กำรก่อสร้ำงบ้ำนจัดสรร	อำคำร	และเสำไฟฟ้ำ	มีผลต่อควำมต้องกำร	P.C.	Wire	ค่อนข้ำงมำก	ส่วนกำรก่อสร้ำงสำธำรณูปโภคของ

ภำครัฐบำลโดยเฉพำะโครงกำรขนำดใหญ่	งำนก่อสร้ำงอำคำรจอดรถ	คอนโดมิเนียมและตึกสูง	จ�ำเป็นต้องใช้	P.C.	Strand	มำกกว่ำ	

เพื่อรองรับน�้ำหนักที่มำกกว่ำของสิ่งก่อสร้ำง

	 ลักษณะการตลาดในอุตสาหกรรม

	 วิธีกำรในกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำลวดเหล็กแรงดึงสูงมี	2	ลักษณะ	คือ	จ�ำหน่ำยให้กับลูกค้ำโดยตรงและจ�ำหน่ำยผ่ำนตัวแทนจ�ำหน่ำย	

ส่วนกำรตัดสินใจซื้อ		กำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กแรงดึงสูง	และลวดเหล็กเคลือบสังกะสี	ลูกค้ำจะให้ควำมส�ำคัญกับคุณภำพ

ของสนิค้ำเป็นอันดบัแรก	เนือ่งจำกรำคำขำยของผูผ้ลติแต่ละรำยอยู่ในระดบัใกล้เคยีงกนั	และกำรใช้สนิค้ำอืน่ทดแทนท�ำได้ยำกเนือ่งจำก

จะส่งผลกระทบต่อกำรออกแบบ	และต้นทุนของกำรก่อสร้ำง	

	 ภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

	 ปัจจบัุน	ผูผ้ลติลวดแรงดงึสงูในประเทศรำยส�ำคญัมีประมำณ	10	รำย	โดยขนำดก�ำลงักำรผลติของบรษัิทฯ	จดัอยู่ในอนัดบั	2

	 ในปี	2562	 กำรแข่งขันภำยในอุตสำหกรรมลวดเหล็กแรงดึงสูงโดยเฉพำะกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำยังคงมีอย่ำงต่อเนื่อง 

จำกปีก่อน	 ท้ังนี้เนื่องจำกปริมำณควำมต้องกำรลวดเหล็กแรงดึงสูงในประเทศขยำยตัวค่อนข้ำงต�่ำ	 ท้ังนี้	 เป็นผลมำจำกกำรลงทุน 

ภำคเอกชนโดยเฉพำะสำขำกำรก่อสร้ำงยังไม่ฟื้นตัว

	 กลยุทธการแข่งขัน

	 กำรท่ีลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นวัสดุส�ำหรับรองรับน�้ำหนักในงำนก่อสร้ำงต่ำงๆ	 บริษัทฯ	 จึงให้ควำมส�ำคัญกับคุณภำพสินค้ำ 

เป็นอันดับแรก	รองลงมำคือกำรให้บริกำรทำงด้ำนเทคนิคก่อนและหลังกำรขำย	กำรส่งมอบที่รวดเร็ว

	 ในด้ำนคุณภำพสินค้ำ	บริษัทฯ	ได้พัฒนำควำมรู้	ควำมช�ำนำญ	ในกำรผลิตสินค้ำมำเป็นเวลำนำนกว่ำ	30	ปี	มีกำรคิดค้นและ

วิจัยต่อยอดเพื่อพัฒนำคุณภำพสินค้ำ	มีระบบกำรผลิตที่ได้รับกำรยอมรับว่ำทันสมัยและมีประสิทธิภำพ	โดยในกำรผลิต	บริษัทฯ	เริ่ม

จำกกำรคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภำพ	มีบุคลำกรที่มีควำมช�ำนำญควบคุมกำรผลิตในทุกขั้นตอน	และให้ควำมส�ำคัญกับกำรตรวจสอบ

และทดสอบคุณภำพ	 โดยห้องปฏิบัติกำรทดสอบคุณภำพของบริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำน	ISO	17025	จึงท�ำให้ผู้ซื้อสินค้ำของ

บรษัิทมัน่ใจได้ว่ำจะได้รบัสนิค้ำท่ีมคีณุภำพและคณุสมบัตติำมมำตรฐำน	และเพือ่ควำมเป็นเลศิด้ำนคณุภำพและควำมมีประสทิธภิำพ

ในกำรด�ำเนนิงำน	บริษัทฯได้น�ำเอำระบบบริหำรงำนคณุภำพตำมมำตรฐำนเลขท่ี	มอก./ISO	9001	เข้ำมำใช้ในองค์กร	ส่งผลให้ปัจจบัุน	

สินค้ำของบริษัทฯมีคุณภำพเทียบเคียงระดับโลกและได้รับกำรรับรองจำกสถำบันท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ	 เช่น	UK	 และ	 

AUSTRALIA	ฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่ำ	สินค้ำที่ผลิตโดยบริษัทฯ	เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลและมำตรฐำนที่ลูกค้ำต้องกำร	

	 ในด้ำนกำรให้บริกำรด้ำนเทคนิคก่อนและหลังกำรขำย	 บริษัทฯมีหน่วยงำนท่ีท�ำหน้ำท่ีให้ค�ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรน�ำผลิตภัณฑ์ 

ไปใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	พร้อมทั้งให้บริกำรด้ำนกำรสอบเทียบเครื่องมือวัดต่ำง	ๆ	เป็นต้น

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการเข่งขัน

	 ปี	2562	โครงกำรลงทุนของภำครัฐยังคงมีอย่ำงต่อเนื่อง	ในขณะท่ีกำรลงทุนภำคเอกชนขยำยตัวค่อนข้ำงต�่ำ	ส่งผลให้ปริมำณ

ควำมต้องกำรลวดเหล็กแรงดึงสูงในประเทศขยำยตัวได้เพียงเล็กน้อย	อย่ำงไรก็ตำม	มีควำมเป็นไปได้ท่ีควำมต้องกำรสินค้ำในป	ี

2563	น่ำจะมีโอกำสขยำยตัวเพิ่มข้ึน	โดยมีปัจจัยสนับสนุนจำกโครงกำรลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของภำครัฐ	ประกอบกับกำรลงทุน

ภำคเอกชนมีแนวโน้มเร่งตัวข้ึน	ซ่ึงปัจจัยดังกล่ำวน่ำจะมีส่วนช่วยให้กำรแข่งขันในอุตสำหกรรมลดควำมรุนแรงลงได้	โดยในกำร

แข่งขันผู้ผลิตส่วนใหญ่ใช้กลยุทธ์ทำงด้ำนรำคำและเน้นกลุ่มลูกค้ำท่ีมีศักยภำพทำงธุรกิจ	และมีควำมมั่นคงทำงกำรเงินเป็นส�ำคัญ	
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ปัจจัยความเสี่ยง
	 ปัจจัยควำมเสี่ยงที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัท	มีดังนี้

1.  ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและราคาสินค้า

	 ในกำรผลติลวดเหลก็แรงดงึสงู	ต้นทุนวตัถดุบิซ่ึงได้แก่เหลก็ลวดมสีดัส่วนถงึร้อยละ	70-85	ของต้นทุนกำรผลติรวม	บรษัิทฯจงึมี

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบ	 โดยเฉพำะในภำวะท่ีสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ	 

ซ่ึงหำกบรษัิทฯ	ไม่สำมำรถปรบัรำคำขำยตำมต้นทุนวตัถดุบิท่ีเปลีย่นแปลงจะส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรของบรษัิทฯ

	 ดงันัน้	ในกำรบรหิำรควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำวตัถดุบิและรำคำสนิค้ำ	บรษัิทฯ	ได้ใช้วิธตีดิตำมและประเมนิสถำนกำรณ์

อย่ำงใกล้ชิด	 ใช้นโยบำยในด้ำนรำคำสินค้ำอย่ำงระมัดระวัง	 รวมถึงกระจำยฐำนลูกค้ำให้หลำกหลำยท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ	 

ซ่ึงบริษัทฯ	 คำดว่ำจะไม่ได้รับควำมเสียหำยจำกควำมผันผวนของรำคำสินค้ำเกินกว่ำท่ีได้ตั้งค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำ 

คงเหลือไว้ในบัญชี

2. ความเสี่ยงจากการออกมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงและการแก้ ไขเพิ่มเติม 

 พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ

	 สินค้ำเหล็กลวดคำร์บอนสูงรวมถึงเหล็กลวดคำร์บอนสูงที่เจือธำตุอื่นที่มีแหล่งก�ำเนิดจำกสำธำรณรัฐประชำชนจีน	 เป็นสินค้ำที่

ถูกพิจำรณำให้เรียกเก็บอำกรตอบโต้กำรทุ่มตลำดในอัตรำร้อยละ	12.26	 –	36.79	 ของรำคำ	 ซี	 ไอ	 เอฟ	 เป็นระยะเวลำ	5	 ป	ี 

(วันท่ี	17	 พฤษภำคม	2557	-	 วันท่ี	16	 พฤษภำคม	2562)	 นอกจำกนี้	 รัฐบำลอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรแก้ไขพระรำชบัญญัติ 

กำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดและกำรอุดหนุนซึ่งสินค้ำจำกต่ำงประเทศ	

	 เนื่องจำกเหล็กลวดคำร์บอนสูงเป็นวัตถุดิบส�ำคัญท่ีใช้ในกำรผลิตสินค้ำของบริษัทฯ	 และส่วนใหญ่บริษัทฯ	 น�ำเข้ำวัตถุดิบ 

ดงักล่ำวจำกสำธำรณรัฐประชำชนจนี	กำรออกมำตรกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำด	รวมถงึกำรแก้ไขพระรำชบัญญัตกิำรตอบโต้กำรทุ่มตลำด

และกำรอุดหนนุซ่ึงสนิค้ำจำกต่ำงประเทศดงักล่ำว	อำจส่งผลให้ต้นทุนกำรน�ำเข้ำวตัถดุบิเพิม่ข้ึน	ซ่ึงมีผลให้ต้นทุนกำรผลติของบรษัิทฯ

เพิม่ขึน้ตำมไปด้วย	นอกจำกนี้	กำรทีอ่ตัรำอำกรขำเข้ำวัตถุดบิเพิม่ขึน้จะกระตุน้ให้เกดิกำรน�ำเข้ำสินคำ้ส�ำเร็จรูปเข้ำมำทดแทน	ส่งผล

ให้อุปทำนในตลำดเพิ่มขึ้นและท�ำให้กำรแข่งขันทำงกำรตลำด	 โดยเฉพำะกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำมีควำมรุนแรงขึ้น	 ดังนั้นบริษัทฯ	

จึงมีควำมเสี่ยงที่ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรของบริษัทฯ	อำจลดลงในอนำคต

	 ในกำรบรหิำรควำมเสีย่ง	บริษัทฯได้ใช้วิธจีดัหำแหล่งวตัถดุบิจำกผูผ้ลติท่ีไม่ใช่ผูผ้ลติจำกสำธำรณรฐัประชำชนจนีเพิม่ขึน้เพือ่เป็น

ทำงเลือกไว้	ทำงด้ำนกำรตลำด	บริษัทฯได้ติดตำมและประเมินสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด	และเน้นกลยุทธ์กำรตลำดด้วยกำรผลิตสินค้ำ

ที่มีคุณภำพเป็นที่เชื่อถือได้ของลูกค้ำ		พร้อมกับขยำยตลำดไปยังลูกค้ำในต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น

3. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

	 กำรท่ีบรษัิทฯ	ต้องน�ำเข้ำวัตถดุบิจำกต่ำงประเทศเป็นส่วนใหญ่	ท�ำให้บรษัิทฯ	มคีวำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่น

เงินตรำจำกระบบอัตรำแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว	

	 ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังกล่ำว	 บริษัทฯ	 ได้ใช้มำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงด้วยกำรท�ำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ 

ล่วงหน้ำ	พร้อมทั้งติดตำมควำมเคลื่อนไหวของแนวโน้มอัตรำแลกเปลี่ยนอย่ำงสม�่ำเสมอ
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น
ชื่อ	 :	 บริษัท	ไทยไวร์โพรดัคท์	จ�ำกัด	(มหำชน)

ชื่อย่อ	 :	 TWP

	 	 (จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ที่ตั้งส�านักงาน	 :	 เลขที่	99/2	หมู่	8	อำคำรศูนย์กำรค้ำเซียร์รังสิต			

	 	 ชั้น	7	ถนนพหลโยธิน	ต�ำบลคูคต	อ�ำเภอล�ำลูกกำ			

	 	 จังหวัดปทุมธำนี	12130			

	 	 โทรศัพท์	0-2992-6863-7	 โทรสำร	0-2992-6870-1

ที่ตั้งโรงงาน	 :	 4	ถนน	ไอ	5	นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด	 

	 	 อ�ำเภอเมือง	จังหวัดระยอง	21150	

	 	 โทรศัพท์	0-3868-4610-3	 โทรสำร	0-3868-4614

ประเภทธุรกิจ	 :	 ผลิตและจ�ำหน่ำยลวดเหล็กแรงดึงสูง

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0107537001234

ทุนจดทะเบียน	 :	 500	ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว	 :	 270	ล้ำนบำท	ประกอบด้วย	หุ้นสำมัญ	270	ล้ำนหุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้		 :	 หุ้นสำมัญ	หุ้นละ	1	บำท

รอบระยะเวลาบัญช	ี :	 1	มกรำคม	-	31	ธันวำคม

นายทะเบียนหลักทรัพย	์ :	 บริษัท	ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด

	 	 เลขที่	93	ถนนรัชดำภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง

	 	 กรุงเทพฯ	10400	

	 	 โทรศัพท์	0-2009-9000	 โทรสำร	0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี	 :	 นำยอนุสรณ์	เกียรติกังวำฬไกล	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่	2109)	หรือ

	 	 นำงขวัญใจ	เกียรติกังวำฬไกล		(ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่	5875)

	 	 บริษัท	เอเอสวี	แอนด์	แอสโซซิเอทส์	จ�ำกัด

	 	 47	ซอย	53	ถนนพระรำม	3	แขวงบำงโพงพำง	

	 	 เขตยำนนำวำ	กรุงเทพฯ	10120		

	 	 โทรศัพท์	0-2294-8504	 โทรสำร	0-2294-2345
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัท

	 -	 ทุนจดทะเบียน	500	ล้ำนบำท

	 -	 ทุนที่ออกและช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว	270	ล้ำนบำท	ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ	270	ล้ำนหุ้น

	 -	 หุ้นสำมัญ	มูลค่ำหุ้นละ	1	บำท	(ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่	26	เมษำยน	2559	ผู้ถือหุ้นมีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่ำ

หุ้นสำมัญของบริษัทที่ตรำไว้จำกเดิมมูลค่ำหุ้นละ	10	บำท	เป็นมูลค่ำหุ้นละ	1	บำท	บริษัทได้จดทะเบียนกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวกับ

กระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่	10	พฤษภำคม	2559

	 -	 กำรออกหลักทรัพย์อื่น	:	บริษัทไม่มีกำรออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจำกหุ้นสำมัญ

ผู้ถือหุ้น

	 กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	ณ		วันที่	9	มกรำคม	2563	ประกอบด้วย

ล�าดับที่ ผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้นที่ถือ %

1 กลุ่มงำนทวี	

-	บริษัท	ทักษิณคอนกรีต	จ�ำกัด(มหำชน) 26,975,500 					9.99

-	บริษัท	เจ.	ที.	เอส.	จ�ำกัด 13,009,800 					4.82

-	กลุ่มตระกูลงำนทวี 34,280,880 			12.70

2 นำยวิชัย	ภู่บุบผำพันธ์ 19,062,800 					7.06

3 ธนำคำร	กรุงเทพ	จ�ำกัด(มหำชน) 18,590,630 					6.89

4 นำงธนิสรำ	พันธ์สำยเชื้อ 14,174,600 					5.25

5 นำยระวิ	เกษมศำนติ์ 10,796,200 					4.00

6 ธนำคำร	กรุงไทย	จ�ำกัด(มหำชน) 8,234,570 					3.05

7 นำยรัชพล	เพิ่มพูนพำนิช 6,083,800 					2.25

8 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอำร์	จ�ำกัด 5,835,010 					2.16

9 นำยวำมิล	ฮ้อแสงชัย 4,692,600 					1.74

10 นำยโพธิรัตน์	กิจศรีโอภำค 3,959,000 					1.47
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
	 บริษัทฯ	มีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ	50	 ของก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำนตำมงบกำรเงินหลัง

หักเงนิส�ำรองต่ำงๆตำมท่ีก�ำหนดไว้ในข้อบังคบัของบรษัิทและตำมกฎหมำย	ท้ังนี	้กำรจ่ำยเงนิปันผลขึน้อยู่กบัฐำนะกำรเงนิและแผนกำร

ลงทุนและควำมจ�ำเป็นอื่นๆ	ในอนำคต
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดการอาวุโส 

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

ผู้จัดการ 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการ 

ฝ่ายจัดซื้อ

ผู้จัดการฝ่าย 

บัญชีและการเงิน

กรรมการอ�านวย

การฝ่ายการตลาด

ผู้จัดการอาวุโส

ฝ่ายการตลาด

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการ

	 คณะกรรมกำรบรษัิท	ประกอบด้วยบุคคลท่ีมคีวำมรู	้ควำมสำมำรถ	และประสบกำรณ์	รวมท้ังสิน้	11	คน	รำยช่ือกรรมกำร	จ�ำนวน

ครั้งของกำรประชุมคณะกรรมกำรในปีที่ผ่ำนมำ	และจ�ำนวนครั้งที่กรรมกำรแต่ละรำยเข้ำร่วมประชุม	มีดังนี้

การเข้าร่วมประชุม(ครั้ง)

ชื่อ ต�าแหน่ง

ประชุม 

คณะกรรมการ

ประชุมคณะ 

กรรมการตรวจสอบ

1.	นำยสุริย์	บัวคอม ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอิสระ 6/6 2/4

2.	นำยสุวัฒน์	จิตตมัย กรรมกำร 6/6 -

3.	นำยฉัตรชัย	ศิริวัฒนำ กรรมกำร 6/6 -

4.	นำยชลิต	สถิตย์ทอง ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 5/6 4/4

5.	นำยเฉลียว	พลวิเศษ กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 5/6 4/4

6.	นำยเอกมินทร์	งำนทวี กรรมกำร 6/6 -

7.	นำยธนพงษ์	ภูคำสวรรค์ กรรมกำร 4/6 -

8.	นำยพันธุม	พันธุมจินดำ กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 6/6 2/4

9.	นำยสรรัฐ	งำนทวี กรรมกำร 6/6 -

10.	นำยเจนวิชช์	เหลืองเจริญกิจ กรรมกำร 4/6 -

11.	นำยประดิษฐ์	วุฒิภำพรกุล กรรมกำร 4/6 -
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	 กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัทฯ

	 กรรมกำรซ่ึงมอี�ำนำจลงลำยมือช่ือผกูพนับรษัิทฯ	ได้ประกอบด้วย	นำยสวัุฒน์	จติตมัย,นำยฉัตรชัย	ศริวัิฒนำ,	นำยเอกมนิทร์	งำนทว,ี	

นำยธนพงษ์	ภคูำสวรรค์,	นำยสรรฐั	งำนทว	ีสองในห้ำคนลงลำยมือชือ่ร่วมกนัและประทับตรำส�ำคญัของบรษัิทฯ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

	 ประกอบด้วย

ชื่อ ต�าแหน่ง

1.	นำยชลิต	สถิตย์ทอง ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2.	นำยเฉลียว	พลวิเศษ กรรมกำรตรวจสอบ

3.	นำยพันธุม	พันธุมจินดำ	 กรรมกำรตรวจสอบ

	 โดยกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงินของบริษัท	ได้แก่	นำยชลิต	สถิตย์ทอง	

3. คณะกรรมการบริหาร

	 ประกอบด้วย

ชื่อ ต�าแหน่ง

1.	นำยเอกมินทร์	งำนทวี ประธำนกรรมกำรบริหำร

2.	นำยสุวัฒน์	จิตตมัย กรรมกำรบริหำร

3.	นำยสรรัฐ	งำนทวี กรรมกำรบริหำร

4.	นำยธนพงษ์	ภูคำสวรรค์ กรรมกำรบริหำร

4. ผู้บริหาร

	 ประกอบด้วย

ชื่อ ต�าแหน่ง

นำยเอกมินทร์	งำนทวี กรรมกำรผู้จัดกำร

นำยสรรัฐ	งำนทวี กรรมกำรอ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด

นำยสุชำติ	แก้วไพฑูรย์ ผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยกำรตลำด

นำยพัฒนำ	สุขเกษม ผู้จัดกำรโรงงำน

นำยสุชำติ	เตชะเทียมจันทร์ ผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยควบคุมคุณภำพ

นำงสำวบงกช	งำนทวี ผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ

นำยเมธี	ภักดีโต ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคล

นำยสุวิทย์	อภิชัยดิษฐ์ ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน



11บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

	 5.1	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  (1) ค่าตอบแทนกรรมการ

	 	 	 ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท	 ได้รับกำรอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทเสนอ	 

ประกอบด้วย	เบี้ยประชุมและบ�ำเหน็จกรรมกำร	โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

	 	 	 ค่ำตอบแทนกรรมกำร

   ■ เบี้ยประชุม	:	15,000	บำท/คน/ครั้ง

   ■ บ�ำเหน็จกรรมกำรทุกคนรวมกันไม่เกิน	5,000,000	บำท	

   ■ สิทธิประโยชน์อื่นๆ	:	ไม่มี

	 	 	 ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบ

	 	 	 ■ เบี้ยประชุม	:		20,000	บำท/คน/ครั้ง

	 	 	 ค่ำตอบแทนกรรมกำรแต่ละรำยในปีที่ผ่ำนมำมีดังนี้	

รายชื่อ ต�าแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม ค่าบ�าเหน็จ 
กรรมการ

ค่าตอบแทน 
รวม(บาท)

		1.	นำยสุริย์	บัวคอม ประธำนกรรมกำร 	130,000 		600,000 	730,000

		2.	นำยสุวัฒน์		จิตตมัย กรรมกำร 	90,000 - 	90,000

		3.	นำยฉัตรชัย		ศิริวัฒนำ กรรมกำร 	90,000 - 	90,000

		4.	นำยชลิต		สถิตย์ทอง ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 	155,000 		500,000 	655,000

		5.	นำยเฉลียว	พลวิเศษ กรรมกำรตรวจสอบ 	155,000 		400,000 	555,000

		6.	นำยเอกมินทร์	งำนทวี กรรมกำร 	90,000 - 	90,000

		7.	นำยธนพงษ์	ภูคำสวรรค์ กรรมกำร 	60,000 		150,000 			210,000

		8.	นำยพันธุม	พันธุมจินดำ กรรมกำร 	130,000 		300,000 	430,000

		9.	นำยสรรัฐ	งำนทวี กรรมกำร 	90,000 - 	90,000

10.	นำยเจนวิชช์		เหลืองเจริญกิจ กรรมกำร 	60,000 		150,000 			210,000

11.	นำยประดิษฐ์		วุฒิภำพรกุล กรรมกำร 	60,000 		150,000 			210,000

รวม 1,110,000 2,250,000 3,360,000

  (2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	 	 	 ประกอบด้วย

ประเภทค่าตอบแทน ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท)

ผู้บริหำรจ�ำนวน	8	รำย เงินเดือน	โบนัส	เงินสบทบเข้ำกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 30.66

	 5.2	 ค่าตอบแทนอื่น

	 	 -ไม่มี-
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การกำากับดูแลกิจการ

1. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

	 คณะกรรมกำรบริษัทตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีด	ีจงึมนีโยบำยในกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีดตีำมแนวทำง

ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยครอบคลุมถึงหลักส�ำคัญ	5	หมวด	ได้แก่

	 หมวดที่		1			สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 หมวดที่		2			กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน

	 หมวดที่		3			บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 หมวดที่		4		 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส

	 หมวดที่		5			ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

	 คณะกรรมกำรได้จัดท�ำนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	 และด�ำเนินกำรติดตำมเพื่อให้มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำย	 รวมท้ังทบทวน

และปรับปรุงนโยบำยดังกล่ำวให้มีควำมเหมำะสมอย่ำงสม�่ำเสมอ

 หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 1.	 สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในฐำนะเจ้ำของบริษัท	 มีสิทธิก�ำหนดทิศทำงกำรด�ำเนินกำรของบริษัทผ่ำนคณะกรรมกำรบริษัทท่ีผู้ถือหุ้นเลือก 

เข้ำมำท�ำหน้ำที่แทนตน	และมีสิทธิในกำรตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อบริษัท	

	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ให้ควำมส�ำคัญและเคำรพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรำยโดยสิทธิขั้นพื้นฐำนที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับมีดังนี้

 ■  สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น

	 บริษัทฯ	 แต่งตั้งให้บริษัท	 ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์(ประเทศไทย)	 จ�ำกัด	 ท�ำหน้ำท่ีเป็นนำยทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 

เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนทะเบียนหลักทรัพย์

 ■  สิทธิในการมีส่วนแบ่งในก�าไรของกิจการ

	 บริษัทฯ	มีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ	50	 ของก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำนตำมงบกำรเงินหลัง

หักเงินส�ำรองต่ำงๆ	 ตำมท่ีก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตำมกฎหมำย	 ท้ังนี้	 กำรจ่ำยเงินปันผลข้ึนอยู่กับฐำนะกำรเงินและ

แผนกำรลงทุนและควำมจ�ำเป็นอื่นๆ	ในอนำคต

 ■  สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ

	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยในกำรเปิดเผยข้อมูล	 โดยกำรเผยแพร่ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์และน�ำข้อมูลท่ีส�ำคัญแสดงไว้บน

เว็บไซต์ของบริษัท

 ■		สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุม
	 บริษัทฯ	 ค�ำนึงถึงสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมหรือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้ำร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร	แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท	เช่น	กำรจัดสรรเงินปันผล	กำรก�ำหนดหรือ

แก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ	กำรลดทุนหรือเพิ่มทุน	และกำรอนุมัติรำยกำรพิเศษ	เป็นต้น	ซึ่งในกำรก�ำหนดวัน	เวลำ	และ

สถำนที่ประชุม	บริษัทฯ	ค�ำนึงถึงควำมสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้ำร่วมประชุม	ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิต่ำงๆ	ในกำรเข้ำร่วมประชุม	

ทั้งก่อนวันประชุม	วันประชุมผู้ถือหุ้น	และภำยหลังกำรประชุมผู้ถือหุ้น

 ■		สิทธิในกำรเสนอวำระกำรประชุม
บริษัทฯ	 มีนโยบำยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในกำรเสนอวำระกำรประชุมของผู้ถือหุ้น	 เพ่ือให้คณะกรรมกำรพิจำรณำบรรจุเป็นวำระในกำร

ประชุมผู้ถือหุ้น	โดยผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ในกำรเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นตำมที่คณะกรรมกำรก�ำหนด
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	 นอกจำกสทิธิข้ันพืน้ฐำนดงักล่ำวข้ำงต้น	บรษัิทฯยงัมีนโยบำยท่ีจะส่งเสรมิและอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สทิธขิองผูถ้อืหุ้น	เช่น

	 1.	 บริษัทฯ	 จะจัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูล	 ข้ันตอน	 ระเบียบวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำอย่ำง 

ครบถ้วนเพียงพอ	 โดยมีกำรเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวท้ังภำษำไทย	 และภำษำอังกฤษในเว็บไซด์ของบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำประมำณ	 

1	เดอืน	และจดัส่งเอกสำรล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมอย่ำงน้อย	14	วนัก่อนวนัประชุม	เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นมเีวลำศกึษำข้อมลู	โดยจะหลกีเลีย่ง

กำรเพิ่มวำระอื่นๆ	ที่ไม่ได้ก�ำหนดไว้ล่วงหน้ำในกำรประชุมผู้ถือหุ้น

	 2.	 คณะกรรมกำรบริษัทฯก�ำหนด	 วัน	 เวลำ	 และสถำนท่ี	 ในกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยค�ำนึงถึงควำมสะดวกของผู้ถือหุ้น 

ท่ีจะเข้ำร่วมประชุม	 โดยจัดเตรียมสถำนท่ีท่ีมีขนำดเพียงพอและเดินทำงไปได้สะดวก	 รวมท้ังได้อ�ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น 

อย่ำงเท่ำเทียมกันทุกรำย	ด้วยกำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่คอยดูแลต้อนรับและให้ควำมสะดวกอย่ำงเพียงพอ

	 3.	 บรษัิทฯ	เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุ้นทุกคนเข้ำร่วมประชุมตลอดระยะเวลำกำรประชุม	มสีทิธซัิกถำมข้อสงสยั	เสนอควำมคดิเห็น

ต่อที่ประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมที่เสนอ	และออกเสียงลงมติในวำระกำรประชุม	

	 4.	 ผูถ้อืหุ้นมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนแยกส�ำหรบัแต่ละระเบียบวำระท่ีเสนอ	 กำรลงมตเิลอืกใช้วิธกีำรและอุปกรณ์ออกเสยีงท่ีโปร่งใส	

สะดวก	รวดเรว็	และมปีระสทิธภิำพ	สำมำรถแสดงผลกำรลงมตไิด้รวดเรว็	และผูถ้อืหุ้นมสีทิธทิรำบผลกำรลงมตอิย่ำงทันท่วงที

	 5.	 ประธำนกรรมกำร	กรรมกำร	ผู้บริหำร	จะเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง	หำกไม่ติดภำรกิจส�ำคัญ	เพื่อตอบข้อซักถำมและ

รับฟังควำมคิดเห็นของผู้ถือหุ้น

	 6.	 บรษัิทฯ	เผยแพร่มตท่ีิประชุมผูถ้อืหุ้น	พร้อมผลกำรลงคะแนนเสยีงให้สำธำรณชนทรำบผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรพัย์ฯ	

ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม

	 7.	 บริษัทฯ	บันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสำระส�ำคัญถูกต้อง	ครบถ้วน	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบ	และจัดส่ง

รำยงำนกำรประชุมต่อตลำดหลักทรัพย์ภำยใน	14	 วันนับจำกวันประชุมผู้ถือหุ้น	 พร้อมท้ังเผยแพร่รำยงำนดังกล่ำวไว้บนเว็บไซต์ 

ของบริษัท

	 ในปี	2562	บริษัทฯ	ได้ปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในหมวดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกประกำร	

 2. การประชุมผู้ถือหุ้น

	 บริษัทได้ก�ำหนดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นปีละครั้งภำยในเวลำไม่เกิน	4	 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท	 และ 

หำกมคีวำมจ�ำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวำระเป็นกรณพิีเศษ	ซ่ึงเป็นเรือ่งท่ีจะต้องได้รบัอนมัุตจิำกผูถ้อืหุ้น	บรษัิทฯ	จะเรยีกประชุมวิสำมัญ

ผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป	

	 บรษัิทฯ	มนีโยบำยสนบัสนนุและส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุ้นทุกกลุม่เข้ำร่วมประชุมผูถ้อืหุ้นโดยในหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุ้นมีกำรช้ีแจง

รำยละเอียด	ข้ันตอนกำรลงทะเบียน	และเอกสำรท่ีใช้ในกำรลงทะเบียนส�ำหรบัผูถ้อืหุ้นแต่ละประเภท	รวมถงึก�ำหนดแบบฟอร์มหนงัสอื

มอบฉันทะไว้ทั้ง	3	ประเภท	คือ	แบบ	ก.	แบบ	ข.และ	แบบ	ค.	พร้อมจัดให้มีช่องทำงกำรดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรประชุม

ผ่ำนทำงเว็บไซด์ของบรษัิทฯ	เพือ่เป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้ผูถ้อืหุ้นได้ใช้สทิธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสยีงลงมติในท่ีประชุม

อย่ำงเต็มที่	

	 บรษัิทฯ	ได้จดัให้มีคนกลำงในกำรตรวจสอบกำรนบัคะแนนเสยีงในกรณท่ีีมข้ีอโต้แย้ง	เพือ่ให้เกดิควำมโปร่งใสในกำรนบัคะแนนเสยีง

	 2.1	 การด�าเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 1)	 บริษัทฯ	 ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุมและเสนอช่ือบุคคลผู้มีคุณสมบัติเพื่อรับ 

กำรพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำร	ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรก�ำหนด

	 	 2)	 บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถำมท่ีเกี่ยวข้องกับวำระกำรประชุมถึงคณะกรรมกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุม	 

โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบพร้อมกับกำรน�ำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
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	 	 3)	 บริษัทฯ	ได้เผยแพร่มติคณะกรรมกำรเกี่ยวกับก�ำหนดวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	วันก�ำหนดสิทธิ	(Record	Date)	ใน

กำรเข้ำประชุมและรับเงินปันผล	 วันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้น	 และกำรจ่ำยเงินปันผล	 ให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบทันที	 ในวันที่มีกำร

ประชุมคณะกรรมกำร

	 	 4)	 หนงัสอืเชิญประชุมมีรำยละเอียดอย่ำงเพยีงพอและครบถ้วน	มีรำยละเอียดวนั	 เวลำ	สถำนท่ี	ระเบียบวำระกำรประชมุ	

โดยระบุอย่ำงชัดเจนว่ำเป็นเรื่องเสนอเพื่อทรำบ	 หรือเพื่อพิจำรณำ	 มีเอกสำรประกอบระเบียบวำระต่ำงๆ	 ข้อเท็จจริงและเหตุผล	 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร	ข้อบังคบับรษัิทเกีย่วกบักำรประชมุผูถ้อืหุ้น	แผนท่ีแสดงสถำนท่ีประชุม	รำยละเอียดของเอกสำรท่ีผูถ้อืหุ้น

จะต้องน�ำมำแสดงในวนัประชุม	และวิธกีำรเข้ำร่วมประชุม	ท้ังนี	้เพือ่รกัษำประโยชน์และอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรสือ่สำรส�ำหรบัผูถ้อืหุ้น

ต่ำงชำต	ิบรษัิทได้จดัท�ำเอกสำรท่ีเกีย่วข้องกบักำรประชุมเป็นภำษำอังกฤษเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษัิท

	 	 5)	 บริษัทมอบให้บริษัท	 ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	 จ�ำกัด	 ซ่ึงเป็นนำยทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่ง

หนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้น	 และได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวซ่ึงเป็นข้อมูลเดียวกับท่ีบริษัทจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นและใช้ในกำรประชุม

ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ		ประมำณ	30	วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลำศึกษำข้อมูลประกอบกำร

ประชุมล่วงหน้ำ		รวมทั้งได้มีกำรประกำศลงหนังสือพิมพ์รำยวัน	ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ	3	วัน	และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ	3	วัน	

เพื่อบอกกล่ำวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

	 2.2	 กำรด�ำเนินกำรในวันประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 1)	 บริษัทฯ	ก�ำหนด	วัน	เวลำ	และสถำนที่	ในกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น	โดยค�ำนึงถึงควำมสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้ำร่วม

ประชุม	โดยจัดเตรียมสถำนที่	ที่มีขนำดเพียงพอ	และเดินทำงไปได้สะดวกรวมทั้งได้อ�ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียม

กันทุกรำย	ด้วยกำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่คอยดูแลต้อนรับ	และให้ควำมสะดวกอย่ำงเพียงพอ

	 	 2)	 บรษัิทเปิดให้ผูถ้อืหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม	และอ�ำนวยควำมสะดวกให้ผูถ้อืหุ้นได้ใช้สทิธิในกำรเข้ำร่วม

ประชุมอย่ำงเต็มที่	

	 	 3)	 บริษัทฯเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สำมำรถเข้ำประชุมด้วยตนเอง	 สำมำรถใช้สิทธิออกเสียงด้วยกำรมอบฉันทะให ้

บุคคลอ่ืน	หรอืกรรมกำรอสิระ	เพ่ือเข้ำร่วมประชุมและออกเสยีงลงมตแิทน	โดยผูถ้อืหุ้นสำมำรถเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉันทะท้ัง	3	แบบ	คอื	

แบบ	ก.	แบบ	ข.	และ	แบบ	ค.	ซ่ึงได้จดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสอืเชญิประชุม	หรอืสำมำรถดำวน์โหลดผ่ำนทำงเว็บไซด์ของบรษัิท

	 	 4)	 บรษัิทใช้ระบบบำร์โค้ดท่ีแสดงรำยละเอียดของผูถ้อืหุ้นแต่ละรำยท่ีได้จดัพมิพ์ไว้บนแบบฟอร์มลงทะเบียน	เพือ่อ�ำนวย

ควำมสะดวก	รวดเร็ว	และแม่นย�ำในกำรลงทะเบียน	กำรนับคะแนนและแสดงผล

	 	 5)	 ประธำนกรรมกำร	กรรมกำร	ผู้บริหำร	ผู้สอบบัญชี	เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค�ำถำมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

	 	 6)	 เพื่อควำมโปร่งใสในกำรนับคะแนนเสียง	 บริษัทฯได้จัดให้มีคนกลำงในกำรตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียงในกรณีท่ีมี

ข้อโต้แย้ง		คือผู้สอบบัญชี

	 	 7)	 บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มำร่วมประชุมภำยหลังกำรประชุมเริ่มแล้ว	มีสิทธิออกเสียง	หรือลงคะแนนในระเบียบวำระที่

อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ	และยังไม่ได้ลงมติ

	 	 8)	 ก่อนเข้ำสู่วำระกำรประชุม	บริษัทฯ	จะชี้แจงกฎเกณฑ์ต่ำงๆ	ที่ใช้ในกำรประชุม	รวมทั้งขั้นตอนกำรออกเสียงลงมติ	

	 	 9)	 บรษัิทได้จดัสรรเวลำในกำรประชมุอย่ำงเพยีงพอ	เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุ้นมสีทิธอิย่ำงเท่ำเทียมกนัในกำรแสดงควำมคดิ

เห็นและตั้งค�ำถำมในที่ประชุม	ก่อนกำรลงมติในแต่ละวำระ

	 	 10)	 บริษัทฯจะไม่เพ่ิมวำระอ่ืนนอกเหนือจำกท่ีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม	 และไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญ 

ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงกะทันหัน
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	 	 11)	 บริษัทมีกำรใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�ำหรับทุกวำระ	 เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้กรณีท่ีมีข้อโต้แย้งในภำยหลัง	 

และในกรณท่ีีวำระนัน้มีหลำยรำยกำร	เช่น	วำระกำรแต่งตัง้กรรมกำร	บรษัิทเปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุ้นสำมำรถเลอืกกรรมกำรเป็นรำยบุคคล

	 2.3	 การด�าเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 1)	 บริษัทฯ	เผยแพร่มตท่ีิประชุมผูถ้อืหุ้น	พร้อมผลกำรลงคะแนนเสยีงผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรพัย์ฯ	ภำยใน	9.00	

น.	ของวันรุ่งขึ้นภำยหลังจำกวันประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 2)	 บรษัิทฯ	บันทึกรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุ้นท่ีมสีำระส�ำคญัถกูต้องครบถ้วน	เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้		โดย

ได้บันทึกรำยช่ือและต�ำแหน่งของกรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชุม	 วิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนน	 ควำมเห็นของผู้ถือหุ้น	 ค�ำชี้แจงของ

กรรมกำรและผู ้บริหำร	 รวมท้ังมติท่ีประชุมไว้อย่ำงชัดเจน	 ซ่ึงแยกเป็นคะแนนท่ีเห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 หรืองดออกเสียง	 

โดยได้จัดส่งรำยงำนกำรประชุมต่อตลำดหลักทรัพย์ภำยใน	14	 วันนับจำกวันประชุมผู้ถือหุ้น	 และได้เผยแพร่รำยงำนดังกล่ำวไว้บน

เว็บไซต์ของบริษัท

	 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2562

	 บรษัิทฯ	เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุ้นรำยย่อยเสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุป็นวำระกำรประชุมและเสนอชือ่บคุคลเพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมกำร	ตัง้แต่

วันที่	1	มกรำคม	2562	ถึงวันที่	15	กุมภำพันธ์	2562	และส่งค�ำถำมเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม	เมื่อพ้นก�ำหนดระยะเวลำ

ดังกล่ำวพบว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดเสนอวำระกำรประชุมและส่งค�ำถำมล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม

	 ในวันที่	27	กุมภำพันธ์	2562	บริษัทฯ	ได้เผยแพร่มติกรรมกำรบริษัทผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	พร้อม

ก�ำหนดวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	ประจ�ำปี	2562	ในวันที่	29	เมษำยน	2562	เวลำ	10.00	น.	ก�ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน	ในวันที่	14	มีนำคม	2562	(Record	Date)	

	 บริษัทฯ	ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	2562	พร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุมทั้งภำษำไทยและภำษำ

อังกฤษบนเวบไซต์ของบรษัิทฯ	ท่ี		www.thaiwireproducts.com	และมอบหมำยให้บรษัิท	ศนูย์รบัฝำกหลกัทรพัย์	(ประเทศไทย)	จ�ำกดั	

ซึ่งเป็นนำยทะเบียนหลักทรัพย์	เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน

	 กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	ประจ�ำปี	2562	ในวันที่	29	เมษำยน	2562	มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมำประชุมทั้งสิ้น	42	รำย	

รวมเป็นจ�ำนวนหุ้นท้ังสิ้น	132,472,520	 หุ้น	 คิดเป็นร้อยละ	49.06	 โดยมีประธำนกรรมกำร	 กรรมกำร	 ผู้บริหำร	 ผู้สอบบัญชี	 

ได้เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค�ำถำมในที่ประชุม	

	 ภำยหลังกำรประชุมเสร็จสิ้น	 บริษัทฯ	 ได้เผยแพร่มติท่ีประชุมและผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระภำยในวันท่ีประชุม	 และ 

ได้น�ำส่งรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	ประจ�ำปี	2562	ต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	พร้อมทั้งเผยแพร่รำยงำนกำรประชุม

ดังกล่ำวบนเวบไซต์ของบริษัทฯ	ที่	www.thaiwireproducts.com	ตั้งแต่วันที่	10	พฤษภำคม	2562		

	 จำกกำรด�ำเนินกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	ประจ�ำปี	2562	ดังกล่ำว	บริษัทฯ	ได้รับกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือ

หุ้น	(AGM	Assessment)	โดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	ด้วยคะแนนร้อยละ	96.5

 หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	 คณะกรรมกำรบรษัิทฯ	มนีโยบำยในกำรสร้ำงควำมเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรมให้ผูถ้อืหุ้นทุกรำยทุกกลุม่	ไม่ว่ำจะเป็นผูถ้อืหุ้นรำย

ใหญ่	หรือผู้ถือหุ้นรำยย่อย	

 ■	 			คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 มีนโยบำยในกำรก�ำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับกำรปฏิบัติและปกป้องสิทธิข้ันพ้ืนฐำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน	

ดังนั้น	 ในกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีกระบวนกำรในกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่มีลักษณะที่สนับสนุนให้มีกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำง

เท่ำเทียมกัน	 เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรล่วงหน้ำ	 เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่

ไม่สำมำรถเข้ำประชุมด้วยตนเองสำมำรถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนมำประชุมและออกเสียงลงมติแทน	 และเปิดโอกำส

ให้ผูถ้อืหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุ้น	พร้อมท้ังเผยแพร่รำยละเอียดของหนงัสอืเชิญประชุม
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ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซด์ของบริษัทล่วงหน้ำประมำณ	30	วัน	ก่อนวันประชุม

 ■				บรษัิทฯ	ได้ก�ำหนดมำตรกำรป้องกนักรณท่ีีกรรมกำรและผูบ้รหิำรใช้ข้อมลูภำยในเพือ่หำประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูอ้ืน่ในทำงมชิอบ	

ซ่ึงเป็นกำรเอำเปรยีบผูถ้อืหุ้นอ่ืน	โดยกำรจ�ำกดัจ�ำนวนบุคคลท่ีสำมำรถเข้ำถงึข้อมูล	และน�ำระบบกำรเข้ำรหัสมำใช้	และยังได้ก�ำหนดไว้ใน

จรยิธรรมทำงธรุกจิ	ห้ำมมิให้กรรมกำร	ผูบ้รหิำรและพนกังำนใช้ข้อมลูท่ีมิได้เปิดเผยให้ทรำบโดยท่ัวไปซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อรำคำหุ้น	และ

ต้องละเว้นกำรท�ำธรุกรรมเกีย่วกบัหุ้นของบรษัิทในช่วงเวลำท่ีจะมกีำรประกำศข้อมลูท่ีส�ำคญั	รวมถงึไม่ให้ข้อมลูแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์

ในกำรซ้ือขำยหลกัทรพัย์ของบริษัท

 ■				บรษัิทฯ	ก�ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วนได้เสยีของตนและผูเ้กีย่วข้อง	เพือ่ให้คณะกรรมกำรสำมำรถ

พิจำรณำธุรกรรมของบริษัทท่ีอำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์และสำมำรถตัดสินเพ่ือประโยขน์ของบริษัทโดยรวม	 โดยกรรมกำร

และผู้บริหำรที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ท�ำกับบริษัทไม่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจท�ำธุรกรรมดังกล่ำว

 ■				ส�ำหรบักำรซ้ือขำยหลกัทรัพย์บริษัทของกรรมกำรและผูบ้รหิำร	บรษัิทฯ	ได้แจ้งให้กรรมกำรและผูบ้รหิำรรำยงำนกำรเปลีย่นแปลง

กำรถอืหลกัทรพัย์ต่อส�ำนกังำน	ก.ล.ต.	ตำมท่ีก�ำหนดไว้ในมำตรำ	59	แห่งพระรำชบัญญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์	พ.ศ.2535	

และได้บรรจวุำระเรือ่งกำรถอืครองหลกัทรัพย์ของกรรมกำร	 และผูบ้รหิำรไว้ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษัิท	 รวมท้ังมีกำรเปิดเผย 

กำรถอืครองหลกัทรพัย์ไว้ในรำยงำนประจ�ำปีและแบบแสดงข้อมูลประจ�ำปี	(แบบ	56-1)

	 บริษัทมีโครงสร้ำงกำรถือหุ้นแบบไม่ซับซ้อน	และรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นกำรท�ำรำยกำรตำมปกติธุรกิจ

	 ■				บริษัทฯ	ยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำย	ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์	และส�ำนักงำน	ก.ล.ต.	เช่น	หลักเกณฑ์กำรท�ำรำยกำร

ที่เกี่ยวโยงกัน	หลักเกณฑ์กำรได้มำจ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์	เป็นต้น	โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นรำยกำรที่กระท�ำกับบุคคลภำยนอก	และ

ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	 โดยผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำรำยกำรท่ีตนมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน	์

และมีกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในรำยงำนประจ�ำปี	และแบบแสดงข้อมูลประจ�ำปี	(แบบ	56-1)

	 ในปี	2562	 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ	 เกี่ยวกับกำรไม่เคำรพในสิทธิพ้ืนฐำนของผู้ถือหุ้น	 โดยบริษัทได้มีกำรปฏิบัติต่อ 

ผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน	และไม่พบกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทเพื่อแสวงหำผลประโยชน์	แต่อย่ำงใด	

 หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 ■				บริษัทฯ	 ยึดม่ันในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม	 เคำรพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่ำง 

เป็นธรรม	รบัฟังควำมคดิเห็น	สร้ำงควำมเข้ำใจกบัผูม้ส่ีวนได้เสยี	รวมท้ังส่งเสรมิให้เกดิควำมร่วมมอือย่ำงสร้ำงสรรค์	โดยมีคณะกรรมกำร 

บรษัิทฯ	เป็นผูก้�ำกบัดแูลให้มกีำรด�ำเนนิกำรตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด	และตำมท่ีได้ก�ำหนดไว้เป็นแนวทำงในคูมื่อก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีดี

 ■				คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ได้ก�ำหนดนโยบำยกำรปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นลำยลักษณ์อักษรขึ้นในปี	2556	เพื่อให้พนักงำนมี

แนวทำงที่ชัดเจนและได้เผยแพร่นโยบำยดังกล่ำวในเวบไซด์ของบริษัท

	 ทั้งนี้	แนวทำงกำรปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ	สรุปได้ดังนี้

 ผู้ถือหุ้น

	 บริษัทฯ	ให้ควำมส�ำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐำนะเจ้ำของบริษัทฯ	จึงมีนโยบำยให้คณะกรรมกำร	ผู้บริหำรและพนักงำนมีหน้ำที่ด�ำเนิน

ธุรกิจตำมหลักบรรษัทภิบำล	เพื่อควำมยั่งยืนของกิจกำร

	 บริษัทฯ	 มุ่งม่ันด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 ด้วยควำมโปร่งใส	 รอบคอบ	 เพ่ือสร้ำงควำมเจริญเติบโต	 และให้ผู้ถือหุ้นได้ 

รับผลตอบแทนท่ีดีอย่ำงต่อเนื่อง	 ให้ควำมส�ำคัญกับผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันและรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	 โดยมีมำตรกำร

ป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมกำรและผู้บริหำร
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 ลูกค้า

	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยในกำรดูแลลูกค้ำด้วยกำรส่งมอบสินค้ำท่ีตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำท้ังในด้ำนคุณภำพและรำคำ	 

โดยสินค้ำจะต้องได้มำตรฐำนอุตสำหกรรมและมำตรฐำนสำกล	มีควำมปลอดภัยในกำรน�ำสินค้ำไปใช้งำน	บริษัทฯ	จัดให้มีหน่วยงำน

รับผิดชอบกำรบริกำรลูกค้ำหลังกำรขำยรวมถึงรับข้อร้องเรียนของลูกค้ำเมื่อเกิดปัญหำ	ทั้งนี้	เพื่อน�ำข้อเสนอไปปรับปรุงให้ดีขึ้นและ

หำกเกิดควำมเสียหำยจำกกำรใช้สินค้ำ	บริษัทฯ	จะท�ำกำรชดเชยให้แก่ลูกค้ำโดยทันที

	 บริษัทฯ	 จัดให้มีกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำปีละ	2	 ครั้ง	 โดยผลส�ำรวจในปี	2560	 ระดับควำมพึงพอใจในภำพรวมอยู่ 

ในเกณฑ์ดีมำก

 คู่ค้า

	 บรษัิทฯ	 มนีโยบำยในกำรปฏบัิตต่ิอคูค้่ำอย่ำงเป็นธรรมและรบัผดิชอบต่อคูค้่ำ	 ยึดถอืกำรปฏบัิตติำมกรอบกำรแข่งขันทำงกำรค้ำท่ี

เหมำะสม	สจุรติ	โปร่งใส	มกีำรแข่งขันและเสนอรำคำอย่ำงเป็นธรรมและเสมอภำค	เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือถอืซ่ึงกนัและกนั	

	 บริษัทฯ	 ปฎิบัติตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและสัญญำท่ีก�ำหนดและค�ำมั่นท่ีให้ไว้กับคู่ค้ำอย่ำงเคร่งครัด	 มีกำรพิจำรณำรำคำซ้ือ 

ท่ีเหมำะสม	ยุตธิรรม	โดยค�ำนงึถงึควำมสมเหตสุมผลท้ังด้ำนรำคำ	คณุภำพและบรกิำร	ไม่เรยีกหรอืรบัทรพัย์สนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ

จำกคู่ค้ำ	 ในกำรคัดเลือกคู่ค้ำ	บริษัทฯ	 ให้กำรสนับสนุนคู่ค้ำที่ท�ำธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม	มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	

และหลีกเลี่ยงกำรซ้ือสินค้ำกับคู่ค้ำท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ	 และไม่ท�ำธุรกิจกับคู่ค้ำท่ีมีพฤติกรรม 

ที่ไม่ชอบด้ำนกฎหมำย	ทั้งนี้	บริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำพร้อมแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดหำและคัดเลือกคู่ค้ำไว้อย่ำง

ชัดเจนในคู่มือกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

 เจ้าหนี้

	 บรษัิทฯ	 ยึดมัน่ในกำรปฏบัิตติำมเงือ่นไข	 ข้อก�ำหนดของสญัญำและพนัธะทำงกำรเงนิอย่ำงเคร่งครดั	 ด�ำเนนิกำรให้มกีำรช�ำระคนื

เงนิกูแ้ละดอกเบ้ียให้กบัเจ้ำหน้ีทุกประเภท	ครบถ้วนตำมก�ำหนดเวลำ	และมีกำรรำยงำนข้อมูลท่ีถกูต้อง	ครบถ้วนแก่เจ้ำหนี้

	 บริษัทฯ	 บริหำรจัดกำรเงินทุนให้มีโครงสร้ำงท่ีเหมำะสมเพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 และรักษำควำมเช่ือมั่น 

ต่อเจ้ำหนี้

 คู่แข่ง

	 บรษัิทฯ	มนีโยบำยด�ำเนนิธรุกจิอย่ำงเป็นธรรม	ปฏบัิตติำมกรอบกตกิำกำรแข่งขันสำกล	ไม่กล่ำวหำหรอืท�ำลำยบรษัิทคูแ่ข่งด้วย

ข้อมลูท่ีไม่เป็นควำมจริง	ไม่ละเมดิควำมลบัหรือล่วงรูค้วำมลบัทำงกำรค้ำของคูแ่ข่งด้วยวธิกีำรฉ้อฉล	รวมถงึไม่กระท�ำกำรใดๆ	ท่ีเป็นกำร

ละเมิดทรพัย์สนิทำงปัญญำของคูแ่ข่ง

 พนักงาน

	 บริษัทฯ	 มุ่งมั่นในกำรปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเป็นธรรม	 ไม่มีกำรใช้แรงงำนผิดกฎหมำย	 มีกำรพัฒนำศักยภำพในกำรท�ำงำน

อย่ำงต่อเนื่องด้วยกำรจัดให้มีกำรฝึกอบรมท้ังภำยในและภำยนอกบริษัท	 จัดโครงสร้ำงต�ำแหน่งงำนให้มีโอกำสก้ำวหน้ำในต�ำแหน่ง

งำนที่ชัดเจนเพื่อให้พนักงำนมีโอกำสเติบโตตำมควำมสำมำรถ	 	 มีคุณภำพชีวิตที่ดีและมีควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน	 รวมถึงได้รับ

ควำมคุ้มครองตำมกฎหมำย	

	 บรษัิทฯ	มนีโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้พนกังำนทุกระดบัอย่ำงเหมำะสม	โดยยึดหลกัควำมเป็นธรรม	มกีำรก�ำหนดโครงสร้ำง

ค่ำจ้ำงของแต่ละระดับต�ำแหน่งงำนอย่ำงเหมำะสม	และสอดคล้องกับภำวะเศรษฐกิจ	และอัตรำเงินเฟ้อ	

	 บริษัทฯ	 ก�ำหนดงบประมำณท่ีจ่ำยค่ำตอบแทนและผลประโยชน์พนักงำนท่ีสอดคล้องกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	 

ท้ังในระยะสั้นและระยะยำว	 ในระยะสั้นสอดคล้องกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯแต่ละปีและใกล้เคียงกับบริษัทฯในอุตสำหกรรม

เดยีวกนั	โดยมีกำรส�ำรวจกำรจ่ำยค่ำจ้ำงรวมท้ังน�ำดชันรีำคำผูบ้รโิภคมำพจิำรณำ	ในระยะยำวมกีำรวดัผลกำรปฎบัิตงิำนและศกัยภำพ

ของพนักงำนอย่ำงยุติธรรม	 ไม่เลือกปฎิบัติ	 โดยบริษัทจะจ่ำยผลตอบแทนให้พนักงำนตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ	 รวมทั้งจัดให้มีกำร

เติบโตตำมสำยอำชีพ	และให้สิทธิด้ำนต่ำงๆ	เกี่ยวกับกำรจ้ำงงำน	เช่น	กำรอนุญำตให้ลำงำน	กำรมีช่องทำงสื่อสำรระหว่ำงพนักงำน

และผู้บริหำร	เพื่อรับฟังปัญหำและ	แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงกัน
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	 ในด้ำนสวัสดิกำร	บริษัทฯ	ให้ควำมส�ำคัญกับคุณภำพชีวิตของพนักงำน	จึงจัดให้มีสวัสดิกำรอย่ำงเหมำะสม	โดยมีกำรทบทวน

กำรจัดสวัสดิกำรต่ำงๆอย่ำงสม�่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภำวะทำงเศรษฐกิจและสังคม	เช่น	ค่ำเบี้ยเลี้ยง	ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง	

ที่พัก	 เครื่องแบบ	ค่ำรักษำพยำบำลส�ำหรับพนักงำนและครอบครัว	 กำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี	 และกำรประกันอุบัติเหตุ	 นอกจำกนี้ 

ยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรดูแลควำมปลอดภัยของพนักงำน	โดยจัดให้มีกำรซ้อมหนีไฟ	และระบบป้องกันอัคคีภัย	เป็นต้น

บรษัิทฯ	มีนโยบำยในกำรดแูลพนกังำนในระยะยำวอย่ำงต่อเนือ่ง	โดยได้จดัให้มีเงนิกองทุนส�ำรองเลีย้งชีพซ่ึงได้จดทะเบียนกบักระทรวง

กำรคลังและจัดกำรโดยผู้จัดกำรกองทุนที่ได้รับอนุญำต

	 ในด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิต	สุขอนำมัยและกำรรักษำสิ่งแวดล้อม	บริษัทฯก�ำหนดนโยบำยสิ่งแวดล้อม	อำชีวอนำมัยและควำม

ปลอดภัย	 และแนวปฏิบัติเพื่อให้พนักงำนปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด	 ปลูกฝังให้พนักงำนเห็นควำมส�ำคัญของกำรดูแลรักษำสภำพ

แวดล้อมผ่ำนกำรให้ควำมรูแ้ละกำรฝึกอบรมในเร่ืองสิง่แวดล้อมในหลกัสตูรต่ำงๆ	เช่น	หลกัสตูรกำรตรวจตดิตำมภำยในด้ำนสิง่แวดล้อม	

ISO14001:2015	เป็นต้น

 ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

	 บริษัทฯ	มีนโยบำยที่จะประกอบธุรกิจโดยค�ำนึงถึง	ชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ปฏิบัติตำมกฎหมำย	กฎระเบียบและข้อบังคับ

ของชมุชนอย่ำงเคร่งครัด	ส่งเสริมให้คนในองค์กรตระหนกัถงึกำรมีส่วนร่วมในกำรอนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำตแิละรกัษำสภำพแวดล้อม	

หลีกเลี่ยงกำรกระท�ำที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยหรือมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อม

	 ในกำรดแูลชุมชน	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	บริษัทได้น�ำมำตรฐำนระบบคณุภำพด้ำนสิง่แวดล้อม	ISO	14001	มำตรฐำนระบบด้ำน

ควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยั	OHSAS	18001	และมำตรฐำนระบบกำรจดักำรด้ำนพลงังำน	ISO	50001	มำใช้ในโรงงำน	มีกำรศกึษำวิธี

กำรในกำรประหยัดพลงังำนเพ่ือลดปรมิำณกำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำในกระบวนกำรผลติซ่ึงเป็นสำเหตหุนึง่ของกำรเกดิภำวะโลกร้อน	รวมถงึ

ลงทุนในโครงกำรผลติกระแสไฟฟ้ำจำกพลงังำนธรรมชำต	ิเช่น	ตดิตัง้กงัหันลมในกำรผลติกระแสไฟฟ้ำ	และตดิตัง้แผงโซล่ำเซลเพือ่ผลติ

กระแสไฟฟ้ำใช้ในโรงงำน	เป็นต้น		เพิม่พ้ืนท่ีสเีขียวบริเวณรอบโรงงำนและปรบัปรงุภมูทัิศน์บรเิวณชุมชน	จดัสร้ำงสถำนท่ีออกก�ำลงักำย

ส�ำหรบัประชำชน	พร้อมท้ังปฏบัิตติำมกฎหมำยและกฎระเบียบของหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้องต่ำงๆ	อย่ำงเคร่งครดั	

 ภาครัฐ

	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยในกำรด�ำเนินธุรกิจภำยใต้ข้อก�ำหนดของกฎหมำย	 กฎระเบียบ	 หรือข้อบังคับ	 อย่ำงเคร่งครัดและถูกต้อง	 

ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์	 เช่น	 มีกำรใช้	Software	 ท่ีถูกลิขสิทธิ์	 รวมถึงให้ควำมช่วยเหลือในโครงกำรต่ำงๆ	 

ของภำครัฐอย่ำงสม�่ำเสมอ	

 นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต การคอร์รัปชั่น

	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต	 เนื่องจำกเห็นว่ำกำรทุจริตเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีบ่ันทอนควำมพยำยำมในกำรพัฒนำคุณภำพ	

เป็นภัยต่อกำรด�ำเนินกิจกำรให้ยั่งยืนและเป็นภัยต่อสังคมของประเทศ	ท�ำให้ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัทฯ	ลดลง

	 กำรด�ำเนินกำรเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท	 เริ่มต้นด้วยกำรท่ีผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯไม่สนับสนุนให้มี 

กำรรบัหรอืจ่ำยสนิบนในกรณีใดๆ	ท้ังสิน้โดยก�ำหนดไว้ในจรรยำบรรณและจรยิธรรมในกำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษัิท	มกีำรก�ำหนดนโยบำย

ต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ท่ีครอบคลมุกำรคอร์รปัช่ันในรปูแบบต่ำงๆ	รวมท้ังมำตรกำรปฏบัิตท่ีิชัดเจน	จดัโครงสร้ำงกำรบรหิำรงำน

ให้มีกำรถ่วงดุลอ�ำนำจกันอย่ำงเหมำะสม	 จัดให้มีกำรฝึกอบรมแก่พนักงำนเพ่ือให้ควำมรู้เกี่ยวกับนโยบำยและ	 แนวปฏิบัต ิ

ในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ	ให้กำรสนบัสนนุและร่วมมอืกบัองค์กรภำครฐั	เอกชน	และหน่วยงำนก�ำกบัดแูล	ส่วนในระดบัพนกังำน	บรษัิทฯ	

ได้ก�ำหนดลักษณะควำมผิดของกำรทุจริตต่อหน้ำท่ีและทุจริตต่อบริษัทเป็นควำมผิดข้ันร้ำยแรงสูงสุดไว้ในข้อบังคับพนักงำน	 ท้ังนี้	 

เพื่อให้พนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	มั่นใจได้ว่ำบริษัทฯ	จะไม่ถูกบ่อนท�ำลำยจำกพฤติกรรมกำรทุจริตคอรัปชั่น

	 นอกจำกนี	้คณะกรรมกำรบรษัิทยังได้พฒันำกลไกในกำรมีส่วนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยีในกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร	โดยเปิดโอกำสให้

ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถติดต่อสื่อสำรและแจ้งควำมห่วงใยของตนในเรื่องเกี่ยวกับกำรกระท�ำที่อำจเข้ำข่ำยขัดต่อหลักจริยธรรมที่ตนได้

พบเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ	ได้โดยเสรี
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	 ในปี	2562	ที่ผ่ำนมำ	บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนกำรกระท�ำทุจริต	หรือกำรกระท�ำผิดจริยธรรม	และไม่เคยมีประวัติกำรฝ่ำฝืน

กฎหมำยด้ำนแรงงำน	กำรจ้ำงงำน	ผู้บริโภค	กำรแข่งขันทำงกำรค้ำ	และไม่เคยมีกำรรำยงำนหรือกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรติดสินบน

และกำรคอร์รัปชั่น	แต่อย่ำงใด

	 (ทั้งนี้	สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรปฏิบติต่อผู้มีส่วนได้เสียได้ในห้วข้อ	“ควำมรับผิดชอบต่อสังคม”	)

 หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยในกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญของบริษัท	 รวมถึงข้อมูลทำงกำรเงิน	 ข้อมูลท่ัวไปท่ีส�ำคัญเกี่ยวกับธุรกิจและ 

ผลประกอบกำรของบริษัทฯ	อย่ำงถกูต้อง	ครบถ้วน	เพยีงพอ	ทันเวลำ	และโปร่งใส	เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของส�ำนกังำนคณะกรรมกำร

ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ต.ล.ท.)	

	 คณะกรรมกำรก�ำหนดนโยบำยกำรเปิดเผยข้อมูลโดยได้ก�ำหนดบุคคลท่ีมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญ	 ก�ำหนดแนวปฏิบัติในกำร 

เปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ	ต่อสำธำรณะและก�ำหนดช่วงเวลำที่ต้องใช้ควำมระมัดระวังก่อนก�ำหนดเวลำที่จะเปิดเผยข้อมูลสู่สำธำรณะ

	 คณะกรรมกำรบรษัิทเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบกำรเงนิของบรษัิท	และสำรสนเทศทำงกำรเงนิท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ�ำปี	ซ่ึงข้อมลู

ท่ีแสดงในรำยงำนทำงกำรเงินต้องมีควำมถูกต้องในสำระส�ำคัญและเป็นไปตำมหลักมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย	

โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ	ใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวัง	และประมำณกำรที่เหมำะสม	รวมทั้ง

มีกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

	 คณะกรรมกำรได้ดูแลให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้อย่ำงมีเหตุผลว่ำกำรบันทึกข้อมูล 

ทำงบัญชีมคีวำมถกูต้อง	ครบถ้วนและเพียงพอท่ีจะด�ำรงรกัษำไว้ซ่ึงทรพัย์สนิ	และเพือ่ให้ทรำบจดุอ่อนเพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิกำรทุจรติ

หรือกำรด�ำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระส�ำคัญ

	 คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับท่ีน่ำพอใจและสำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่น

อย่ำงมีเหตุผลต่อควำมเชื่อถือได้ของงบกำรเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2562

	 ในกำรนี้	 คณะกรรมกำรได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำรเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

เกี่ยวกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบกำรควบคุมภำยใน	 และควำมเห็นเกี่ยวกับเร่ืองนี้ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ได้ปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปี

	 ทั้งนี้	ข้อมูลที่ควรเปิดเผย	ประกอบด้วย

	 1.	 แบบรำยงำนต่ำงๆ	ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง

	 2.	 ก�ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

	 3.	 ก�ำหนดให้กรรมกำรต้องเปิดเผยรำยงำนกำรซ้ือขำย/ถือครองหุ้นสำมัญของบริษัทให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรทรำบทุกครั้ง 

	 	 ที่มีกำรประชุมและเปิดเผยจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยกรรมกำร	ผู้บริหำรระดับสูง	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ	ณ	ต้นปี 

	 	 สิ้นปีและกำรเปลี่ยนแปลงระหว่ำงปีในรำยงำนประจ�ำปี

	 4.	 โครงสร้ำงกรรมกำร	

	 5.	 บทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย	

	 6.	 จ�ำนวนครั้งของกำรประชุมและจ�ำนวนครั้งที่คณะกรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุม	

	 7.	 รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน

	 8.	 กำรฝึกอบรมและพัฒนำควำมรู้ด้ำนวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่องของคณะกรรมกำร

	 9.	 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

	 10.	ค่ำสอบบัญชีและค่ำบริกำรอื่น
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	 11.	หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

	 12.	นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

	 13.	รำยงำนงบกำรเงนิท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบัญช	ีและผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษัิทแล้ว

 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

	 บริษัทฯ	จัดให้มีช่องทำงในกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ	ดังนี้

	 1.	ระบบข่ำวของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 2.	รำยงำนประจ�ำปี	(Annual	Report)	และแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ�ำปี	(แบบ	56-1)

	 3.	เวบ็ไซด์ของบริษัทฯ

 นักลงทุนสัมพันธ์

	 บริษัทฯจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ	 ให้แก่นักลงทุนด้วยกำรจัดให้มีกำรเยี่ยมชมกิจกำร	(Plant/

Company	Visit)	 เป็นประจ�ำทุกปี	 อย่ำงไรก็ตำม	 บริษัทฯ	 ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ข้ึนเฉพำะเนื่องจำกกิจกรรม 

ในเรื่องดังกล่ำวยังไม่มำกนัก	แต่ได้มอบหมำยให้ฝ่ำยบัญชีและกำรเงินท�ำหน้ำที่ให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน	ผู้ถือหุ้น	รวมทั้งนักวิเครำะห์และ

ภำครัฐที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งผู้ลงทุนสำมำรถติดต่อขอทรำบข้อมูลบริษัทได้ที่โทร	0-2992-6867

	 กำรด�ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ	 บริษัทฯได้ปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีครบถ้วน	 ไม่เคยมีประวัติกำรถูกสั่งให้แก้ไข 

งบกำรเงินโดยส�ำนักงำน	ก.ล.ต.	รวมทั้งได้เปิดเผยงบกำรเงินประจ�ำปี	และรำยไตรมำสต่อผู้ถือหุ้น	และนักลงทุนภำยในก�ำหนดเวลำ	

หมวดที่	5	ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

	 คณะกรรมกำรของบริษัทฯ	 ประกอบด้วยบุคคลท้ังชำยและหญิงท่ีมีประสบกำรณ์ในสำขำต่ำงๆ	 ท่ีสำมำรถเอื้อประโยชน์ให้แก่

บริษัท	 คณะกรรมกำรเป็นผู้มีบทบำทส�ำคัญในกำรก�ำกับดูแลแนวทำงด�ำเนินงำนของบริษัท	 แต่งตั้งฝ่ำยบริหำรเพื่อรับผิดชอบ 

ในกำรด�ำเนินธุรกิจ	แต่งตั้งกรรมกำรเฉพำะเรื่องเพื่อรับผิดชอบเฉพำะเรื่องที่ได้รับมอบหมำย	และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

 1. โครงสร้างของคณะกรรมการ

	 คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ	5	คน	แต่ไม่เกิน	12	คนในจ�ำนวนนี้ต้องมีกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ	3	คน	

และต้องไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ�ำนวนกรรมกำรท่ีมีอยู่	 กรรมกำรแต่ละคนต้องมำจำกผู้ทรงคุณวุฒิหลำกหลำยสำขำอำชีพ 

ที่จ�ำเป็นในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัท

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2562	คณะกรรมกำรของบริษัทฯ	มีผู้ที่มีประสบกำรณ์ในสำขำต่ำงๆ	ได้แก่	วิศวกรรมศำสตร์	บริหำรธุรกิจ	

เศรษฐศำสตร์	กำรเงิน	กำรบัญชี	กฎหมำยและกำรตลำด	จ�ำนวน	11	ท่ำน	ประกอบด้วย

 ■				กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร	8	ท่ำน	(เป็นกรรมกำรที่เป็นอิสระจ�ำนวน	4	ท่ำน	ซึ่งเกิน	1	ใน	3	ของกรรมกำรทั้งคณะ)

 ■				กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร	3	ท่ำน
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	 ดังมีรำยชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง

		1.	นำยสุริย์	บัวคอม ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอิสระ

		2.	นำยสุวัฒน์		จิตตมัย กรรมกำร

		3.	นำยฉัตรชัย		ศิริวัฒนำ กรรมกำร

		4.	นำยชลิต		สถิตย์ทอง กรรมกำรอิสระ

		5.	นำยเฉลียว		พลวิเศษ กรรมกำรอิสระ

		6.	นำยเอกมินทร์	งำนทวี กรรมกำร

		7.	นำยธนพงษ์	ภูคำสวรรค์ กรรมกำร

		8.	นำยพันธุม	พันธุมจินดำ กรรมกำรอิสระ

		9.	นำยสรรัฐ	งำนทวี กรรมกำร

10.	นำยเจนวิชช์	เหลืองเจริญกิจ กรรมกำร

11.	นำยประดิษฐ์		วุฒิภำพรกุล กรรมกำร

	 ท้ังนี	้	ประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรอสิระตำมควำมหมำยของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์และ

ไม่เป็นบุคคลเดยีวกบักรรมกำรผูจ้ดักำร	เพ่ือเป็นกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีในกำรก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลและกำรบรหิำรงำนประจ�ำ

 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 คณะกรรมกำรเป็นผูร้บัผดิชอบในกำรก�ำกบัดแูลให้กำรบรหิำรจดักำรเป็นไปตำมเป้ำหมำย	และวตัถปุระสงค์ของบรษัิท	โดยค�ำนงึ

ถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย	โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี	

	 บทบาท	หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	

	 1.	 มีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดวิสัยทัศน์	 ภำรกิจ	 กลยุทธ์	 เป้ำหมำย	 แผนธุรกิจ	 และจัดให้มีกำรทบทวนควำมเหมำะสมเป็น 

ประจ�ำทุกปี	รวมถึงติดตำมดูแลให้มีกำรน�ำไปปฎิบัติ

	 2.	 ก�ำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนงำนที่ได้ก�ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

	 3.	 จัดให้บรษัิทมรีะบบกำรควบคมุภำยในและกำรบรหิำรควำมเสีย่ง	และมีกำรตดิตำมกำรด�ำเนนิกำรในเร่ืองดงักล่ำวอย่ำงสม�ำ่เสมอ

ในกำรประชมุคณะกรรมกำร	รวมถงึดแูลให้กำรด�ำเนนิธรุกจิเป็นไปอย่ำงต่อเนือ่งในระยะยำว

	 4.	 จดัท�ำจรรยำบรรณธรุกจิท่ีเป็นลำยลกัษณ์อักษร	เพือ่ให้กรรมกำร	ผูบ้รหิำร	และพนกังำน	เข้ำใจถงึมำตรฐำนด้ำนจรยิธรรม

ที่บริษัทฯ	ใช้ในกำรด�ำเนินธุรกิจพร้อมทั้งติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณดังกล่ำว

	 5.	 พิจำรณำคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และพิจำรณำค่ำตอบแทนที่เหมำะสม	ก่อนน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 6.	 อนุมัติงบกำรเงินและดูแลให้มีกำรจัดท�ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป

	 7.	 ก�ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี	 และดูแลกำรปฎิบัติงำนของกรรมกำรและผู้บริหำรเพื่อให้เป็นไป 

ตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

	 8.	 ดูแลให้กำรท�ำรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	 ต้องเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม	

โดยกรรมกำรที่มีส่วนได้เสียมิได้มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ	 รวมทั้งดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนกำรด�ำเนินกำร

และกำรเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
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 อ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการ

	 คณะกรรมกำรบริษัทมีอ�ำนำจอนุมัติเรื่องต่ำงๆ	ของบริษัทตำมขอบเขตหน้ำที่ที่ก�ำหนดโดยกฎหมำย	ข้อบังคับของบริษัท	และ

มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 รวมถึงกำรทบทวนวิสัยทัศน์	 กลยุทธ์ในกำรด�ำเนินงำน	 และแผนกำรด�ำเนินธุรกิจ	 ติดตำมและประเมินผล 

กำรด�ำเนินงำน	ดูแลรำยจ่ำยลงทุนขนำดใหญ่	กำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน	รวมถึงอนุมัติงบกำรเงินและกำรเปิดบัญชีธนำคำร

 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ	

	 1.	 รบัผดิชอบในฐำนะผูน้�ำของคณะกรรมกำรในกำรก�ำกบั	ตดิตำม	ดแูลกำรบรหิำรงำนของคณะกรรมกำร	และคณะอนกุรรมกำร	

อ่ืนๆ	ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตำมแผนงำนท่ีก�ำหนดไว้

	 2.	 เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำร	และผู้ถือหุ้นของบริษัท

	 3.	 สนับสนุนกำรปฏิบัติตำมหลักบรรษัทภิบำลและจรรยำบรรณของบริษัท

	 4.	 เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงคณะกรรมกำรกับฝ่ำยจัดกำร

	 5.	 ดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรจัดกำรอย่ำงโปร่งใสในกรณีที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

	 6.	 ก�ำกับดูแลให้บริษัทมีโครงสร้ำงองค์กรที่เหมำะสม

	 7.	 เป็นผูล้งคะแนนเสยีงช้ีขำดในกรณท่ีีท่ีประชุมคณะกรรมกำรบรษัิทมีกำรลงคะแนนเสยีง	และคะแนนเสยีง	2	ฝ่ำยเท่ำกนั

	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ:-

	 กรรมกำรผู้จัดกำรมีขอบเขต	อ�ำนำจ	หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ	ดังนี้

	 1.	 มีหน้ำท่ีควบคุมกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีบริษัทก�ำหนดไว้	 และรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน 

ต่อคณะกรรมกำร

	 2.	 ประเมินกำรด�ำเนนิงำนของกจิกำรอย่ำงสม�ำ่เสมอเพือ่ป้องกนัควำมเสีย่งจำกปัจจยัต่ำงๆ	ท้ังปัจจยัภำยนอกและปัจจยัภำยใน

 3. วาระการด�ารงต�าแหน่ง

	 วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯได้ก�ำหนดให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด	 พ.ศ.2535	 คือ	 

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	 ให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่ง	1	 ใน	3	 โดยให้กรรมกำรคนท่ีอยู่ในต�ำแหน่งนำนท่ีสุด 

เป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่ง	กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ได้	

 4. การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

	 คณะกรรมกำรก�ำหนดนโยบำยในกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรท่ีบริษัทอ่ืนของกรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท	

โดยก�ำหนดให้ก่อนท่ีจะไปด�ำรงต�ำแหน่งในบรษัิทอ่ืน	จะต้องแจ้งให้คณะกรรมกำรทรำบเพ่ือพจิำรณำอนมัุต	ิท้ังนี	้ต้องไม่เป็นกรรมกำร

ในบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจสภำพอย่ำงเดียวกับบริษัทฯ	หรือเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท

 5.  เลขานุการบริษัท

	 คณะกรรมกำรจะพิจำรณำคัดเลือกผู้มีคุณวุฒิและประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสมแต่งตั้งเป็นเลขำนุกำรบริษัทฯ	 เพื่อท�ำหน้ำท่ีให้ 

ค�ำแนะน�ำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ	 ท่ีคณะกรรมกำรต้องทรำบและปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร	 

รวมทั้งประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำร

	 ในกรณท่ีีเลขำนกุำรบริษัทฯ	พ้นจำกต�ำแหน่งหรือไม่อำจปฏิบัตหิน้ำท่ีได้	ให้คณะกรรมกำรพจิำรณำแต่งตัง้เลขำนกุำรคนใหม่ภำยใน	

90	 วัน	 นับแต่วันท่ีเลขำนุกำรบริษัทฯ	 คนเดิมพ้นจำกต�ำแหน่งหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำท่ี	 และให้คณะกรรมกำรมีอ�ำนำจมอบหมำย 

ให้กรรมกำรคนใดคนหนึง่ปฏบัิตหิน้ำท่ีแทนในช่วงเวลำดงักล่ำว

 6. การประชุมคณะกรรมการ

	 คณะกรรมกำรก�ำหนดให้มีกำรประชุมเป็นปกติทุก	3	เดือน	ได้แก่เดือน	กุมภำพันธ์	พฤษภำคม	สิงหำคม	และพฤศจิกำยน	และ

อำจมีกำรประชุมพิเศษตำมควำมจ�ำเป็น
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	 ในกำรประชุมแต่ละคร้ัง	ต้องมกีรรมกำรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึง่หนึง่ของจ�ำนวนกรรมกำร	จงึจะครบเป็นองค์ประชุม	อย่ำงไร

ก็ตำม	ในกรณีที่มีวำระที่ต้องลงมติ	บริษัทฯ	ก�ำหนดให้มีกรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ	2	ใน	3	ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด

	 ในกำรประชุมแต่ละครั้งฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรท่ีเกี่ยวข้องไว้

ล่วงหน้ำก่อนกำรประชมุประมำณ	7	วัน	เพื่อให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำศึกษำข้อมลูอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำประชมุ	ซึง่วำระกำรประชมุ

นี้จะรวมถึงวำระกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนด้วย

	 บริษัทฯ	ได้มีกำรจดบันทึกกำรประชุมเป็นลำยลักษณ์อักษร	และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำร

พร้อมให้คณะกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

	 ในปี	2562	คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ได้จัดให้มีกำรประชุมทั้งสิ้น	6	ครั้ง	

 7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

	 บริษัทฯ	จัดให้คณะกรรมกำรบริษัท	และคณะกรรมกำรชุดย่อย	ประเมินผลกำรปฎิบัติงำนด้วยตนเอง	เพื่อให้คณะกรรมกำรร่วม

กันพิจำรณำผลงำนและปรับปรุงแก้ไข	

	 ในส่วนของกระบวนกำรและหลักเกณฑ์ในกำรประเมินตนเอง	 บริษัทฯ	 ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรท�ำกำรประเมินตนเองเพื่อ 

ทบทวนผลกำรปฎบัิตหิน้ำท่ีเป็นประจ�ำทุกปี	ปีละ	1	ครัง้	โดยน�ำแนวทำงกำรประเมนิตนเองท่ีจดัท�ำโดยคณะกรรมกำรฝ่ำยธรรมำภบิำล

เพือ่ตลำดทนุ	 ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	 มำปรบัใช้ให้เหมำะสมกับลักษณะและโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร	 ซึง่หลกัเกณฑ์ 

กำรประเมินตนเองแบ่งออกเป็น	3	ประเภท	ประกอบด้วย	1)	แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรรำยคณะ	2)	แบบประเมนิตนเอง

ของคณะกรรมกำรชุดย่อยแบบรำยคณะ	และ	3)	แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรรำยบุคคล	โดยมีหัวข้อกำรประเมิน	สรปุได้ดงันี้

	 	 1)	 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรรำยคณะ	ประกอบด้วย	6	หัวข้อ	คอื	โครงสร้ำงและคณุสมบัตขิองคณะกรรมกำร	 

	 	 	 บทบำท	 หน้ำท่ี	 และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร	 กำรประชุมคณะกรรมกำร	 กำรท�ำหน้ำท่ีของกรรมกำร	 

	 	 	 ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยจัดกำร	และ	กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริหำร

	 	 2)	 แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรชดุย่อยแบบรำยคณะ	ประกอบด้วย	3	 หัวข้อ	คอื	 โครงสร้ำงและคณุสมบัตขิอง 

	 	 	 คณะกรรมกำร	กำรประชุมคณะกรรมกำรชดุย่อย	บทบำท	หน้ำท่ี	และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรชดุย่อย

	 	 3)	 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรรำยบุคคล	 ประกอบด้วย	3	 หัวข้อ	 คือ	 โครงสร้ำงและคุณสมบัติของ 

	 	 	 คณะกรรมกำร	กำรประชุมคณะกรรมกำร	บทบำท	หน้ำที่	และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

	 ในปี	2562	 ผลกำรประเมินผลคณะกรรมกำรท้ังคณะ	 คณะกรรมกำรชุดย่อยแบบรำยคณะ	 และคณะกรรมกำรรำยบุคคล	 

ในภำพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี	โดยมีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีก่อน

	 นอกจำกนี้	 คณะกรรมกำรบริษัทฯยังได้จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรในฐำนะผู้บริหำรสูงสุด	 

โดยใช้แบบประเมินของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ซ่ึงประกอบด้วย	10	 หัวข้อ	 ได้แก่	 ควำมเป็นผู้น�ำ	 กำรก�ำหนดกลยุทธ	์ 

กำรปฎิบัติตำมกลยุทธ์	กำรวำงแผนและผลปฎิบัติทำงกำรเงิน	ควำมสัมพันธ์กับคณะกรรมกำร	ควำมสัมพันธ์กับภำยนอก	กำรบริหำร

งำนและควำมสัมพันธ์กับบุคลำกร	 กำรสืบทอดต�ำแหน่ง	 ควำมรู้ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร	 และคุณลักษณะเฉพำะตัว	 โดยผล 

กำรประเมินส�ำหรับปี	2562	อยู่ในระดับดี	

 8. ค่าตอบแทน

	 	 8.1	 ค่าตอบแทนกรรมการ

	 	 บรษัิทฯ	ได้มกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนแล้ว	กำรก�ำหนดค่ำตอบแทนให้ผ่ำนกำรพจิำรณำจำกท่ีประชุม

คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน	 โดยใช้วิธีเปรียบเทียบกับอุตสำหกรรมเดียวกัน	 กำรปฏิบัติงำนท่ีผ่ำนมำ	 ประสบกำรณ์	 

ภำระหน้ำท่ี	 ขอบเขตของหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ	 รวมถึงกำรขยำยตัวทำงธุรกิจ	 ฐำนะกำรเงินและผลประกอบกำรของบริษัท	

ประกอบกำรพิจำรณำ	ก่อนที่จะน�ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ
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	 	 8.2	ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	 	 บริษัทฯ	มีนโยบำยในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนผู้บริหำรโดยเชื่อมโยงกับสภำวะทำงธุรกิจของบริษัทและกำรปฏิบัติงำนของ

ผู้บริหำรแต่ละคน

 9. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

	 	 9.1	 บริษัทฯ	 ส่งเสริมให้กรรมกำร	 กรรมกำรตรวจสอบ	 และผู้บริหำร	 ได้เข้ำรับกำรอบรมหรือสัมมนำในเรื่องต่ำงๆ	 

ท่ีเกีย่วข้องอย่ำงสม�ำ่เสมอ	เพ่ือให้ผูท่ี้เกีย่วข้องทุกฝ่ำยของบรษัิทฯมีควำมรูค้วำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำท่ีและมีกำรปรบัปรงุกำรปฏบัิติ

งำนอย่ำงต่อเนื่อง

	 	 9.2	 บริษัทฯ	 จัดให้มีเอกสำรและข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ี	 กรณีมีกรรมกำรหรือผู้บริหำรใหม่	 รวมถึง 

กำรจัดแนะน�ำลักษณะธุรกิจ	และแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

	 	 9.3	 บริษัทฯ	จัดให้มีแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่งโดยท�ำกำรคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบัติหน้ำที่ในต�ำแหน่งผู้บริหำรและพัฒนำ

เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้สำมำรถรองรับต�ำแหน่งได้ในอนำคต

 10. การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์และการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

	 คณะกรรมกำรมีนโยบำยในกำรป้องกันควำมขัดแย้งของผลประโยชน์และดูแลไม่ให้ผู้บริหำรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องน�ำข้อมูลภำยใน

ของบริษัทมำใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	ดังนี้

 ■				รำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	:	คณะกรรมกำรได้ทรำบถงึรำยกำรท่ีมคีวำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และรำยกำร 

ท่ีเก่ียวโยงกนั	 และได้พิจำรณำควำมเหมำะสมของรำยกำรและกำรปฏิบตัติำมหลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรพัย์	 โดยมีรำคำและเงือ่นไข

เสมอืนท�ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก	รวมท้ังให้เปิดเผยรำยละเอียด	มูลค่ำรำยกำร	คูส่ญัญำ	เหตผุล/ควำมจ�ำเป็น	ไว้ในรำยงำนประจ�ำปี 

และแบบ	56-1	

	 ■				กำรดูแลเรือ่งกำรใช้ข้อมูลภำยใน	:	ในกำรดแูลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยในของกรรมกำรและผูบ้รหิำร	บรษัิทฯ	ก�ำหนดให้กรรมกำร

และผูบ้รหิำรรำยงำนกำรถอืหลกัทรัพย์กรณมีีกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรพัย์อันเนือ่งมำจำกกำรได้มำหรอืจ�ำหน่ำยหลกัทรพัย์ย่ืนต่อ

ตลำดหลักทรัพย์ตำมมำตรำ	59	 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	2535	 และมีนโยบำยให้กรรมกำรต้อง 

เปิดเผยรำยงำนกำรซ้ือ-ขำยหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรทรำบทุกปี	 ห้ำมกำรซ้ือขำยหลักทรัพย ์

โดยเฉพำะในช่วง	1	เดอืน	ก่อนท่ีงบกำรเงนิจะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน	นอกจำกนีย้งัห้ำมไม่ให้ผูบ้รหิำรท่ีได้รบัทรำบข้อมลูเปิดเผยข้อมลู

แก่บุคคลภำยนอกท่ีไม่มหีน้ำท่ีเกีย่วข้อง	โดยก�ำหนดไว้ในจรรยำบรรณและจรยิธรรมทำงธรุกจิของบรษัิท	มกีำรก�ำหนดมำตรกำรลงโทษ

ไว้เป็นลำยลกัษณ์อักษรหำกมกีำรฝ่ำฝืน	เนือ่งจำกบริษัทฯ	เห็นว่ำกำรไม่น�ำข้อมูลไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตนเป็นจรรยำบรรณท่ีควรยึดถอื

และปฏบัิติอย่ำงเคร่งครดัตลอดระยะเวลำท่ีด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผูบ้รหิำรของบรษัิทฯ

 11. ระบบการควบคุมภายใน

	 	 (สำมำรถดูรำยละเอียดในเรื่อง	“กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง”)	

 12. การบริหารความเสี่ยง

	 	 (สำมำรถดูรำยละเอียดในเรื่อง	“กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง”)	

 13. จริยธรรมธุรกิจ

	 คณะกรรมกำรบริษัทฯรับผิดชอบในกำรจัดให้กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯเป็นไปในลักษณะท่ีถูกต้องตำมกฎหมำยและจริยธรรม

ท่ีด	ีจงึให้มกีำรจัดท�ำแนวทำงเกีย่วกบัจรยิธรรมธรุกจิหรอืจรรยำบรรณทำงธรุกจิเป็นลำยลกัษณ์อักษร	และประกำศให้พนกังำนทุกคน

ทรำบ	

	 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดระเบียบข้อบังคับให้พนักงำนทุกระดับปฏิบัติงำนหน้ำท่ีด้วยควำมซ่ือสัตย์	 สุจริตและเท่ียงธรรม	 

ท้ังต่อบรษัิทและสงัคม	โดยมกีำรตดิตำมกำรปฏบัิตติำมแนวทำงดงักล่ำวอย่ำงสม�ำ่เสมอ	รวมถงึก�ำหนดบทลงโทษทำงวนิยัไว้ด้วย
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2. คณะกรรมการชุดย่อย

	 คณะกรรมกำรได้แต่งตั้งอนุกรรมกำรเพื่อช่วยในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทคือ	คณะกรรมกำรตรวจสอบ	

 องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ	 ประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน	3	 คน	 และอย่ำงน้อย	1	 คน	 ต้องมีควำมรู้ด้ำนบัญชี/กำรเงิน	 

คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับควำมเป็นอิสระตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย ์

เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

 วาระการด�ารงต�าแหน่ง

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งเท่ำกับระยะเวลำกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท	โดยจะครบวำระกำรด�ำรง

ต�ำแหน่งในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	 พร้อมกับกำรครบวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท	 เม่ือครบก�ำหนดออกตำม

วำระอำจได้รับกำรพิจำรณำแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปได้

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 1.	 สอบทำนให้บริษัทมีรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ

	 2.	 สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยใน	(internal	control)	และระบบกำรตรวจสอบภำยใน	(internal	audit)	ท่ีเหมำะสม

และมีประสิทธิผล	 และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน	(ถ้ำมี)	 ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำ 

แต่งต้ัง	โยกย้ำย	เลกิจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรอืหน่วยงำนอ่ืนใดท่ีรบัผดิชอบเกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยใน

	 3.	 สอบทำนให้บรษัิทปฏบัิตติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์	ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์	และกฎหมำย

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	 4.	 พิจำรณำ	คดัเลอืก	เสนอแต่งตัง้	เลอืกกลบัเข้ำมำใหม่	หรอืเลกิจ้ำง	บุคคลซ่ึงมคีวำมเป็นอิสระเพือ่ท�ำหน้ำท่ีเป็นผูส้อบบัญชี

ของบริษัทและเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว	 รวมท้ังเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุม 

อย่ำงน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 5.	 พิจำรณำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	 ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนด

ของตลำดหลักทรัพย์	ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

	 6.	 จัดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบรษัิท	ซ่ึงรำยงำนดงักล่ำวต้องลงนำมโดย

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้	

	 	 (1)	 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท

	 	 (2)	 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท

	 	 (3)	 ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย	์ 

	 	 	 หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	 	 (4)	 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี

	 	 (5)	 ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

	 	 (6)	 จ�ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ	และกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน

	 	 (7)	 ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร	(charter)

	 	 (8)	 รำยกำรอืน่ท่ีเห็นว่ำผูถ้อืหุ้นหรือผูล้งทุนท่ัวไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขต	 หน้ำท่ี	 และควำมรบัผดิชอบท่ีได้รบัมอบหมำย 

	 	 	 จำกคณะกรรมกำรบริษัท

	 7.	 ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

	 ในปี	2562	คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏบัิตหิน้ำท่ีภำยในขอบเขต	อ�ำนำจหน้ำท่ีและควำมรบัผดิชอบโดยมกีำรประชุมท้ังสิน้	4	ครัง้	
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3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

	 1.	 กรรมกำรอิสระ

	 บรษัิทฯก�ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรคดัเลอืกกรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบโดยกำรสรรหำจำกผูมี้ควำมรู	้ควำมสำมำรถ	และ

มีประสบกำรณ์	และเป็นบุคคลท่ีมีควำมเป็นอสิระท้ังทำงตรงและทำงอ้อมท้ังในด้ำนกำรเงนิและกำรบรหิำรโดยมีคณุสมบัตดิงัต่อไปนี้

 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

	 1.	 ถือหุ้นไม่เกิน	1%	ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท

	 2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน	ลูกจ้ำง	พนักงำน	ที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ	หรือเป็น 

ผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ	2	ปี

	 3.	 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต	 หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะท่ีเป็นบิดำมำรดำ	 คู่สมรส	 

พี่น้องและบุตร	 รวมท้ังคู่สมรสของบุตร	 ของผู้บริหำร	 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	 ผู้มีอ�ำนำจควบคุม	 หรือบุคคลท่ีจะได้รับกำรเสนอให้เป็น 

ผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท

	 4.	 ไม่มีหรอืเคยมีควำมสมัพันธ์ทำงธรุกจิกบับริษัท	 ผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่	 หรอืผูมี้อ�ำนำจควบคมุของบรษัิท	 ในลกัษณะท่ีอำจเป็น 

กำรขัดขวำงกำรใช้วจิำรณญำณอย่ำงอสิระของตน	รวมท้ังไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุ้นท่ีมนียั	หรอืผูมี้อ�ำนำจควบคมุของผูท่ี้มีควำมสมัพนัธ์

ทำงธรุกจิกบับรษัิท	ผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่	หรือผูม้อี�ำนำจควบคมุของบรษัิท	เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ	2	ปี

	 5.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมบริษัท	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย	 

ผู้มีอ�ำนำจควบคุม	 หรือหุ้นส่วนส�ำนักงำนสอบบัญชี	 ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทสังกัดอยู่	 เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำว

มำแล้วไม่น้อยกว่ำ	2	ปี

	 6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ	 ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน 

ซ่ึงได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ	2	 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย	 ผู้มีอ�ำนำจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำร 

ทำงวิชำชีพนั้นด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ	2	ปี

	 7.	 ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเกี่ยวข้อง

กับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

	 8.	 ไม่ประกอบกจิกำรท่ีมสีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนยักบักจิกำรของบรษัิท	หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้ำง

หุ้นส่วน	หรือกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน	ลูกจ้ำง	พนักงำน	ที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ	หรือถือหุ้นเกิน	1%	ของจ�ำนวน

หุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท

	 9.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

 2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

	 	 กำรเลอืกกรรมกำรบริษัทจะต้องได้รบัอนมุตัจิำกท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นโดยประธำนกรรมกำรเป็นผูเ้สนอรำยช่ือบุคคลท่ีจะแต่งตัง้ 

เป็นกรรมกำรต่อท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นโดยผ่ำนกำรกลัน่กรองจำกคณะกรรมกำรบรษัิทชุดปัจจบัุนโดยผ่ำนคณะกรรมกำรสรรหำ	

 คุณสมบัติของคณะกรรมการ

	 1.	 มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยบริษัทมหำชนจ�ำกัด	 กฎหมำยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 หรือ 

กฏหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง

	 2.	 มีควำมรู้	 ควำมสำมำรถ	 และมีประสบกำรณ์จำกอำชีพท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและสอดคล้องกับ

กลยุทธ์ในกำรด�ำเนินงำนของกิจกำร

	 3.	 มีควำมซื่อสัตย์	สุจริต

	 4.	 ไม่ควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนเกิน	5	บริษัท
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 วิธีการเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

	 1.	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือ

	 2.	 ผูถ้อืหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงท่ีมีอยู่ท้ังหมดเลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้	แต่จะแบ่งคะแนน

เสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้

	 3.	 บุคคลซ่ึงได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตำมล�ำดบัลงมำเป็นผูไ้ด้รบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร	 เท่ำจ�ำนวนกรรมกำรท่ีพงึมีหรอืจะพงึ

เลอืกตัง้ในขณะนัน้	และในกรณท่ีีมบุีคคลท่ีได้รับคะแนนเสยีงเท่ำกนัเกนิจ�ำนวนกรรมกำรท่ีต้องกำรแล้ว	ประธำนจะเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้ำด

	 4.	 ส่วนกำรคัดเลือกบุคคลให้เป็นผู้บริหำรสูงสุด	คณะกรรมกำรจะเป็นผู้พิจำรณำ

4. การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

	 ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

	 ในกำรดแูลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยในของกรรมกำรและผูบ้รหิำร	บรษัิทฯ	ก�ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้รหิำรรำยงำนกำรถอืหลกัทรพัย์

กรณมีีกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรัพย์อันเนือ่งมำจำกกำรได้มำหรอืจ�ำหน่ำยหลกัทรพัย์ย่ืนต่อตลำดหลกัทรพัย์ตำมมำตรำ	59	 แห่ง 

พระรำชบัญญติัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรพัย์	 พ.ศ.	2535	 และมนีโยบำยให้กรรมกำรต้องเปิดเผยรำยงำนกำรซ้ือ-ขำยหุ้น/ถอืครอง 

หลกัทรพัย์ของบริษัทฯ	ให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรทรำบทุกปี	ห้ำมกำรซ้ือขำยหลกัทรพัย์โดยเฉพำะในช่วง	1	เดอืน	ก่อนท่ีงบกำรเงนิจะ

เผยแพร่ต่อสำธำรณชน	 นอกจำกนี้ยังห้ำมไม่ให้ผู้บริหำรท่ีได้รับทรำบข้อมูลเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภำยนอกท่ีไม่มีหน้ำท่ีเกี่ยวข้อง	 

โดยก�ำหนดไว้ในจรรยำบรรณและจริยธรรมทำงธรุกจิของบรษัิท	 มกีำรก�ำหนดมำตรกำรลงโทษไว้เป็นลำยลกัษณ์อักษรหำกมีกำรฝ่ำฝืน	

เนือ่งจำกบรษัิทฯ	เห็นว่ำกำรไม่น�ำข้อมูลไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนเป็นจรรยำบรรณท่ีควรยึดถอืและปฏิบัตอิย่ำงเคร่งครดัตลอดระยะเวลำ

ท่ีด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรของบริษัทฯ

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

กำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำร	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2562	เปรียบเทียบกับปี	2561	แสดงได้ดังนี้

รายชื่อ

จ�านวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท/หุ้น)

ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2561
เพิ่ม/(ลด)

ทางตรง ทางอ้อม ทางตรง ทางอ้อม

1.	นำยสุริย์	บัวคอม - - - - -

2.	นำยสุวัฒน์	จิตตมัย 128,000 - 128,000 - -

3.	นำยฉัตรชัย	ศิริวัฒนำ 890,000 - 890,000 - -

4.	นำยชลิต	สถิตย์ทอง - - - - -

5.	นำยเฉลียว	พลวิเศษ		 - - - - -

6.	นำยเอกมินทร์	งำนทวี 297,500 - 297,500 - -

7.	นำยธนพงษ์	ภูคำสวรรค์ - - - - -

8.	นำยพันธุม	พันธุมจินดำ - - - - -

9.	นำยสรรัฐ	งำนทวี 50,500 - 50,500 - -

10.	นำยเจนวิชช์	เหลืองเจริญกิจ* 3.360,800 - - - 3,360,800

11.นำยประดิษฐ์	วุฒิภำพรกุล	* 20,000 - - - 20,000

หมำยเหตุ	 :	 กำรถือหุ้นทำงอ้อมคือกำรถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

	 *	ได้รับกำรแต่งตั้งเมื่อวันที่	27	กุมภำพันธ์	2562
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6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

	 1.	 ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี	(audit	fee)

	 	 ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ	บริษัทฯ	จ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้แก่ผูส้อบบัญชีของบรษัิทในจ�ำนวนเงนิรวม	1,070,000	บำท

	 2.	 ค่ำบริกำรอื่น	(non-audit	fee)

	 	 ไม่มี

7. การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

	 นอกเหนือจำกกำรปฎิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ก�ำหนดไว้	5	หมวด	ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว	

บริษัทฯ	ยังมีนโยบำยและแนวปฎิบัติอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	ดังนี้

จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ

	 ในปี	2556	คณะกรรมกำรบริษัทได้รวบรวมข้อพึงปฎิบัติ	และแนวทำงกำรปฎิบัติเป็นลำยลักษณ์อักษร	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

ผู้บริหำรและพนักงำนยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฎิบัติงำน	 เพื่อให้กำรด�ำเนินธุรกิจสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภำรกิจของบริษัท	 

อันจะน�ำไปสูก่ำรเป็นองค์กรท่ีมีระบบกำรก�ำกบัดแูลท่ีด	ีโดยจดัท�ำเป็นคูมื่อจรรยำบรรณและจรยิธรรมทำงธรุกจิ	ซ่ึงมเีนือ้หำครอบคลมุ

เกีย่วกบัแนวทำงในกำรด�ำเนนิธรุกจิ	แนวปฎบิตัเิกีย่วกบัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์	กำรเปิดเผยข้อมูลและรกัษำควำมลบั	นโยบำย

และแนวปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย	 กำรปกป้องทรัพย์สินของบริษัท	 กำรรับและให้ของขวัญและสิ่งตอบแทน	 กำรป้องกันทุจริตและ 

ติดสินบน	และเพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้พนักงำนตระหนักในเรื่องจรรยำบรรณ	บริษัทฯ	ได้เผยแพร่คู่มือจรรยำบรรณและจริยธรรมทำง

ธุรกิจบนเว็บไซด์และติดประกำศให้พนักงำนทุกคนรับทรำบ

	 นอกจำกนี้จรรยำบรรณและจริยธรรมทำงธุรกิจได้รับกำรทบทวนหรือปรับปรุงให้มีควำมทันสมัยอยู่เสมอ	 เพื่อให้มั่นใจว่ำกำร

ท�ำงำนของผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัท	ไทยไวร์โพรดัคท์	จ�ำกัด	(มหำชน)	เป็นไปอย่ำงมีมำตรฐำน	มีคุณภำพและมีคุณธรรม	

 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 บริษัทฯ	 มีอุดมกำรณ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรมตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี	 บริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใส	 

มีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย	 รวมถึงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 บริษัทฯ	 จึงให้ควำมส�ำคัญของกำรต่อต้ำน 

กำรทุจรติคอร์รปัช่ันด้วยเลง็เห็นว่ำกำรทุจรติคอร์รปัช่ันเป็นภยัต่อสงัคม	เป็นกำรกระท�ำท่ีผดิท้ังกฏหมำยและศลีธรรม	ตลอดจนตระหนกั

ว่ำกำรทุจรติคอร์รปัชัน่นอกจำกจะส่งผลกระทบต่อช่ือเสยีง	และภำพลกัษณ์ของบรษัิทแล้ว	ยังเป็นปัจจยัส�ำคญัท่ีบ่ันทอนควำมพยำยำม

ในกำรพัฒนำคุณภำพ	ท�ำให้ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัทลดลง	ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อฐำนะของบริษัทฯ	และเป็นภัยต่อ

กำรด�ำเนินกิจกำรให้ยั่งยืน	รวมถึงเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ	สังคม	กำรเมืองและประเทศชำติ		

	 บริษัทฯ	ก�ำหนดค�ำนิยำมของกำรทุจริตคอร์รัปชั่น	หมำยถึง	กำรติดสินบนไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใดๆ	โดยกำรเสนอให้สัญญำว่ำ

จะให้มอบให้	ให้ค�ำมั่นว่ำจะให้เรียกร้องหรือรับซึ่งเงิน	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมำะสม	กับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ	หน่วยงำน

ของรัฐ	 หน่วยงำนของเอกชน	 หรือผู้ที่ท�ำหน้ำที่	 ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม	 เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติ

หน้ำที่เพื่อให้ได้มำหรือรักษำไว้ซึ่งทรัพย์สิน	ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมำะสมทำงธุรกิจ	เว้นแต่เป็นกรณีที่กฏหมำย	ระเบียบ	ประกำศ	

ข้อบังคับขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่น	หรือจำรีตทำงกำรค้ำให้กระท�ำได้

	 บริษัทฯ	มีนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น	คือ	ห้ำมกรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนของบริษัท	เรียกร้องด�ำเนินกำรหรือยอมรับ

กำรคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ	ทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม	เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง	ครอบครัว	เพื่อน	คนรู้จัก	ไม่ว่ำจะอยู่ในฐำนะเป็นผู้รับ	

ผู้ให้	หรือผู้เสนอให้สินบน	ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน	และให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่นนี้อย่ำง

สม�ำ่เสมอ	ตลอดจนทบทวนแนวทำงกำรปฏบัิตแิละข้อก�ำหนดในกำรด�ำเนนิกำรเพือ่ให้สอดคล้องกบักำรเปลีย่นแปลงของธรุกจิ	ระเบยีบ	

ข้อบังคับ	และข้อก�ำหนดของกฎหมำย
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	 เพื่อให้ม่ันใจว่ำนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันจะได้รับกำรน�ำไปปฎิบัติอย่ำงท่ัวถึง	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 

ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ	 เป็นผู้ก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน	 โดยคณะกรรมกำร

ตรวจสอบจะท�ำกำรสอบทำนมำตรกำรและกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงรำยงำนเกี่ยวกับควำมเพียงพอและประสิทธิผลของ

มำตรกำรนี้	พร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมกำรบริษัท	โดยผู้บริหำรจะน�ำค�ำแนะน�ำไปปฏิบัติ

	 เพื่อให้กำรน�ำนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฎิบัติอย่ำงจริงจัง	 บริษัทฯ	 มีกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำง

ต่ำงๆ	ด้วยกำรติดประกำศในสถำนที่เด่นชัด	เพื่อให้ทุกคนในบริษัทสำมำรถอ่ำนได้	และเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ	

 นโยบายและวิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)

	 บริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีมำโดยตลอด	 และเปิดโอกำสให้พนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆ	 

สำมำรถให้ข้อมูลเกี่ยวกับควำมผิดปกติในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท	 เช่น	พบเห็นกำรกระท�ำที่ทุจริต	 ติดสินบน/รับสินบน	พบเห็น

กำรกระท�ำผิดขั้นตอนตำมระเบียบปฎิบัติของบริษัท	หรือกำรกระท�ำที่ผิดกฎหมำย	ผิดศีลธรรม	จรรยำบรรณทำงธุรกิจ	ท�ำให้บริษัท

เสียผลประโยชน์	หรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท	โดยกำรร้องเรียนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆที่บริษัทก�ำหนด	เพื่อให้มีกำรตรวจสอบ

ตำมกระบวนกำรที่ระบุไว้ใน”นโยบำยและวิธีปฎิบัติกำรแจ้งเบำะแส	(Whistle	Blowing)”	

 ช่องทางการร้องเรียน

	 	 1.	 ตู้รับข้อร้องเรียนที่ติดตั้งอยู่ภำยในโรงงำน

	 	 2.		 แจ้งทำงไปรษณีย์	จ่ำหน้ำซองถึง	หรือยื่นส่งโดยตรงได้ที่

		 	 	 2.1	 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	หรือ

		 	 	 2.2	 กรรมกำรผู้จัดกำร	หรือ

	 	 	 2.3	 ผู้จัดกำรโรงงำน

	 	 	 	 ที่	บริษัท	ไทยไวร์โพรดัคท์	จ�ำกัด	(มหำชน)

	 	 	 	 อำคำรศูนย์กำรค้ำเซียร์รังสิตชั้น	7

		 	 	 	 เลขที่	99/2	ถ.พหลโยธิน	ต.คูคต	อ.ล�ำลูกกำ

		 	 	 	 จ.ปทุมธำนี	12130

  มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

	 	 เพือ่เป็นกำรคุม้ครองสทิธขิองผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ข้อมูลท่ีกระท�ำโดยเจตนำสจุรติ	บรษัิทฯ	จะปกปิดช่ือ	ท่ีอยู	่หรอืข้อมลูใดๆ	

ท่ีสำมำรถระบุตวัผูร้้องเรยีนหรอืผูใ้ห้ข้อมลูและเกบ็รกัษำข้อมูลของผูร้้องเรยีนและผูใ้ห้ข้อมลูไว้เป็นควำมลบั	 โดยจะจ�ำกดัเฉพำะผูท่ี้มี 

หน้ำท่ีรบัผดิชอบในกำรด�ำเนนิกำรตรวจสอบเรือ่งร้องเรยีนเท่ำนัน้ท่ีสำมำรถเข้ำถงึข้อมูลดงักล่ำวได้

	 	 หำกผูแ้จ้งเบำะแสหรือผูร้้องเรยีนเห็นว่ำตนอำจเดอืดร้อนเสยีหำย	สำมำรถร้องขอให้บรษัิทก�ำหนดมำตรกำรคุม้ครองได้	หรอื

บรษัิทอำจก�ำหนดมำตรกำรคุม้ครองโดยผูร้้องเรยีนไม่ต้องร้องขอก็ได้	 หำกเห็นว่ำเป็นเรือ่งท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกดิควำมเสยีหำยหรอืไม่

ปลอดภยั

	 	 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำท่ีในกำรใช้ดุลยพินิจสั่งกำรตำมท่ีเห็นสมควร	 เพ่ือคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส	 หรือ 

ผู้ร้องเรียน	พยำน	และบุคคลที่ให้ข้อมูลในกำรสืบสวนหำข้อเท็จจริง	ไม่ให้ได้รับควำมเดือดร้อน	อันตรำยใด	หรือควำมไม่ชอบธรรม	

อันเกิดมำจำกกำรแจ้งเบำะแส	ร้องเรียน	กำรเป็นพยำน	หรือกำรให้ข้อมูล

	 	 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 สำมำรถมอบหมำยงำนให้กับผู้บริหำรคนใดคนหนึ่ง	 ท�ำหน้ำท่ีแทนในกำรใช้ดุลยพินิจ 

สั่งกำรคุ้มครองควำมปลอดภัยของผู้แจ้งเบำะแส	 หรือผู้ร้องเรียน	 พยำน	 และบุคคลท่ีให้ข้อมูล	 โดยผู้บริหำรท่ีได้รับมอบหมำย 

ต้องไม่มส่ีวนเกีย่วข้องกบัเรือ่งท่ีได้รบัแจ้งเบำะแสหรือร้องเรยีน	ท้ังโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อม	(เช่น	ผูถ้กูกล่ำวหำ	เป็นผูใ้ต้บังคบับัญชำ 

ของตนโดยตรง)
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	 	 ในกรณท่ีีมีกำรร้องเรยีนกรรมกำรบริษัทฯ	คณะกรรมกำรตรวจสอบจะท�ำหน้ำท่ีในกำรคุม้ครองผูแ้จ้งเบำะแสหรอืผูร้้องเรยีน	

พยำน	และบุคคลที่ให้ข้อมูลในกำรสืบสวนหำข้อเท็จจริง	ไม่ให้ได้รับควำมเดือดร้อน	อันตรำยใด	หรือควำมไม่ชอบธรรม	อันเกิดจำก

กำรแจ้งเบำะแส	ร้องเรียน	กำรเป็นพยำนหรือกำรให้ข้อมลูโดยขอให้ผูร้้องเรยีนส่งเรือ่งร้องเรยีนมำยังประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

โดยตรง

	 	 ทั้งนี้	ผู้ได้รับข้อมูลจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ร้องเรียน	มีหน้ำที่เก็บรักษำข้อมูล	ข้อร้องเรียนและเอกสำร

หลักฐำนของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นควำมลับ	ห้ำมเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง	เว้นแต่เป็นกำรเปิดเผย

ตำมหน้ำที่ที่กฏหมำยก�ำหนด

	 	 ผูไ้ด้รบัควำมเดอืดร้อนเสยีหำยจะได้รับกำรบรรเทำควำมเสยีหำยด้วยวธิกีำรหรอืกระบวนกำรท่ีมีควำมเหมำะสมและเป็นธรรม

  ขั้นตอนการด�าเนินการสืบสวนและบทลงโทษ

	 	 1.			 เมื่อได้รับกำรแจ้งเบำะแสประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ	จะเป็นผู้กลั่นกรอง	สืบสวนข้อเท็จจริง

	 	 2.		 ระหว่ำงกำรสืบสวนข้อเท็จจริง	ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ	หรืออำจมอบหมำยให้ตัวแทนแจ้งผลควำมคืบหน้ำ

เป็นระยะให้ผู้แจ้งเบำะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทรำบ	 โดยก�ำหนดระยะเวลำในกำรสอบสวนข้อเท็จจริงจนถึงพิจำรณำเสร็จสิ้นภำยใน	 

30	วัน	และสำมำรถขยำยเวลำกำรสืบสวนข้อเท็จจริงและพิจำรณำจนเสร็จสิ้นได้อีกไม่เกิน	30	วัน

	 	 3.	 หำกกำรสบืสวนข้อเท็จจรงิแล้วพบว่ำ	ข้อมลูหรอืหลกัฐำนท่ีมีเหตอัุนควรเช่ือได้ว่ำผูท่ี้ถกูกล่ำวหำได้กระท�ำกำรทุจรติ

คอร์รัปช่ันจริง	 บริษัทฯ	 จะให้สิทธิผู้ถูกกล่ำวหำได้รับทรำบข้อกล่ำวหำและให้สิทธิผู้ถูกกล่ำวหำพิสูจน์ตนเอง	 โดยกำรหำข้อมูลหรือ

หลักฐำนเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่ำตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระท�ำอันทุจริตและคอร์รัปชั่น	ตำมที่ได้ถูกกล่ำวหำ

	 	 4.	 หำกผูถ้กูกล่ำวหำได้กระท�ำกำรทุจริตและคอร์รปัช่ันจรงิ	กำรทุจรติและคอร์รปัช่ันนัน้ถอืว่ำเป็นกำรกระท�ำผดิต่อนโยบำย

ต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัช่ันของบรษัิทฯ	ผูถ้กูกล่ำวหำจะต้องได้รบักำรพจิำรณำโทษทำงวนิยัตำมระเบียบท่ีบรษัิทฯ	ได้ก�ำหนดไว้	และ

หำกกำรกระท�ำทุจริตคอร์รัปชั่นนั้นผิดกฏหมำย	 ผู้กระท�ำผิดอำจจะต้องได้รับโทษทำงกฏหมำย	 ทั้งนี้	 โทษทำงวินัยตำมระเบียบของ 

บริษัทฯ	ค�ำตัดสินของประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบถือเป็นอันสิ้นสุด

	 	 5.	 กำรร้องเรยีนโดยไม่สจุริตหรือผดิช่องทำง	กำรแจ้งเรือ่งร้องเรยีน	แจ้งเบำะแส	ให้ถ้อยค�ำ	หรอืให้ข้อมลูใดๆ	ถ้ำพสิจูน์ได้

ว่ำกระท�ำโดยไม่สจุรติหรือท�ำผดิช่องทำง	ถ้ำเป็นพนักงำนหรอืเจ้ำหน้ำท่ีของบรษัิทฯ	บุคคลนัน้จะได้รบัโทษทำงวนิยัตำมมำตรกำรลงโทษ

ด้วยแต่หำกเป็นบุคคลภำยนอกและบริษัทฯ	ได้รับควำมเสยีหำย	บรษัิทฯ	จะพจิำรณำด�ำเนนิคดกีบับุคคลนัน้ๆ	ด้วย

	 	 ในกรณท่ีีมีกำรร้องเรยีนกรรมกำรบรษัิทฯ	คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำท่ีในกำรรบัเรือ่ง	หำข้อมลูและตรวจสอบข้อเท็จจรงิ	

ตำมท่ีได้รบัแจ้งเพือ่รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษัิทฯ	ให้ร่วมกนัพจิำรณำและก�ำหนดโทษตำมท่ีเห็นสมควร
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	 บริษัทฯ	ตระหนักดีว่ำบริษัทฯ	ไม่สำมำรถด�ำเนินธุรกิจให้ยั่งยืนได้หำกปรำศจำกควำมรับผิดชอบต่อสังคม	บริษัทฯ	จึงประกอบ

ธรุกจิด้วยควำมส�ำนกึถงึควำมรบัผดิชอบท่ีมต่ีอสงัคมและสิง่แวดล้อมโดยรวมโดยส่งบุคลำกรเข้ำรบักำรฝึกอบรม	และสอบขึน้ทะเบียน

บุคลำกรเฉพำะด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมประจ�ำโรงงำน	กับกรมโรงงำนอุตสำหกรรม	จ�ำนวน	2	ท่ำน	เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนเป็น

ไปตำมมำตรฐำน	CSR-DIW

	 บริษัทฯ	 มีวิสัยทัศน์และพันธกิจด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมคือกำรเป็นผู้น�ำในกำรผลิตสินค้ำท่ีมีคุณภำพ	 และด�ำเนินธุรกิจ 

ภำยใต้หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี	 บนพื้นฐำนของควำมโปร่งใสและเป็นธรรม	 ควบคู่ไปกับกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม	 

เพื่อให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับสังคมและชุมชนที่มีคุณภำพ

	 รำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทฯ	มีดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

	 บริษัทฯ	ตระหนักดีว่ำพื้นฐำนของกำรประกอบกิจกำรให้ยั่งยืนได้ต้องด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม	บริษัทฯ	จึงด�ำเนินธุรกิจ

ร่วมกันกับคู่ค้ำ	 เจ้ำหนี้	 ลูกค้ำ	 และคู่แข่งทำงกำรค้ำบนพื้นฐำนของควำมเป็นธรรม	 ให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำโอกำสทำงธุรกิจ	 

ไม่ละเมิดควำมลับหรือล่วงรู้ควำมลับทำงกำรค้ำของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล	 ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำด้วยกำรผลิตสินค้ำ 

ที่มีคุณภำพ	ในรำคำที่ยุติธรรม	ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม	เสริมสร้ำงควำมสุขในกำรท�ำงำน	และสนับสนุนกำรพัฒนำควำมสำมำรถ

ในวิชำชีพแก่พนักงำน	 สร้ำงผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น	 รวมถึงส่งเสริมให้มีกำรบริหำรจัดกำรผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตำมมำตรฐำนสำกล	และให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำชุมชนและสังคมอย่ำงต่อเนื่อง

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
	 เพื่อให้กำรด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงย่ังยืนและบรรลุเป้ำหมำยในกำรเป็นผู้น�ำทำงด้ำนคุณภำพ	 บริษัทฯ	 จึงมีนโยบำยต่อต้ำน 

กำรทุจริต	 เนื่องจำกเห็นว่ำกำรทุจริตเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีบ่ันทอนควำมพยำยำมในกำรพัฒนำคุณภำพ	 เป็นภัยต่อกำรด�ำเนินกิจกำรให้

ยั่งยืนและเป็นภัยต่อสังคมของประเทศ	ท�ำให้ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัทลดลง

	 บริษัทฯ	มีนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น	คือ	ห้ำมกรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนของบริษัท	เรียกร้อง	ด�ำเนินกำรหรือยอมรับ

กำรคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ	ทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม	เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง	ครอบครัว	เพื่อน	คนรู้จัก	ไม่ว่ำจะอยู่ในฐำนะเป็นผู้รับ	

ผู้ให้	หรือผู้เสนอให้สินบน	ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน	

	 เพื่อให้ม่ันใจว่ำนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันจะได้รับกำรน�ำไปปฏิบัติอย่ำงท่ัวถึง	 บริษัทฯ	 ได้ก�ำหนด 

แนวปฏิบัติและมำตรกำรปฏิบัติของนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันในแต่ละกรณีไว้อย่ำงชัดเจน	 พร้อมท้ังจัดให้มีกำรฝึกอบรม

แก่พนักงำนเพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ	 รวมถึงเผยแพร่นโยบำย 

ต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่นผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ	 ด้วยกำรติดประกำศในสถำนท่ีเด่นชัด	 เพื่อให้ทุกคนในบริษัทสำมำรถอ่ำนได	้ 

และเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ	

	 นอกจำกนี้บริษัทฯ	 เปิดโอกำสให้พนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆ	 สำมำรถให้ข้อมูลเก่ียวกับควำมผิดปกติในกำรด�ำเนินธุรกิจ

ของบริษัท	 เช่น	 พบเห็นกำรกระท�ำท่ีทุจริต	 ติดสินบน/รับสินบน	 พบเห็นกำรกระท�ำผิดข้ันตอนตำมระเบียบปฏิบัติของบริษัท	 หรือ 

กำรกระท�ำที่ผิดกฎหมำย	 ผิดศีลธรรม	 จรรยำบรรณทำงธุรกิจ	 ท�ำให้บริษัทเสียผลประโยชน์	 หรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท	

โดยกำรร้องเรียนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ	 ท่ีบริษัทก�ำหนด	 เพื่อให้มีกำรตรวจสอบตำมกระบวนกำรท่ีระบุไว้ใน	 ”นโยบำยและวิธีปฏิบัต ิ

กำรแจ้งเบำะแส	(Whistle	Blowing)”	

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

	 บริษัทฯ	 ประกอบธุรกิจหลักคือเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยลวดเหล็กแรงดึงสูง	 (P.C.	Wire	 และ	P.C.	Strand)	 ท่ีใช้ส�ำหรับ 

งำนคอนกรีตอัดแรง	 โดยลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นวัสดุท่ีท�ำหน้ำท่ีรองรับน�้ำหนักในงำนก่อสร้ำง	 ท้ังนี้ควำมสัมพันธ์ของลวดเหล็ก 

แรงดึงสูงกับงำนก่อสร้ำงต่ำงๆแสดงได้ดังห่วงโซ่อุตสำหกรรม	ดังนี้

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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	 จำกห่วงโซ่อุตสำหกรรมดังกล่ำวผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	 ท�ำหน้ำท่ีรับน�้ำหนักจ�ำนวนมำกจึงต้องกำรควำมแข็งแรง	 ทนทำน	 

เพื่อควำมปลอดภัยและป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคในล�ำดับถัดไป

	 บริษัทฯ	จึงมีนโยบำยมุ่งเน้นผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพ	ได้มำตรฐำน	เพื่อที่เมื่อน�ำสินค้ำของบริษัทฯ	ไปใช้งำนจะเกิดประสิทธิภำพ

สูงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ	บริษัทฯ	จึงให้ควำมส�ำคัญกับกำรศึกษำค้นคว้ำและวิจัย	เพื่อหำแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำ

อย่ำงต่อเนือ่ง	ในกำรนีบ้รษัิทฯ	มบุีคลำกรท่ีมปีระสบกำรณ์ในกำรผลติสนิค้ำและมคีวำมรูแ้ละ	ควำมเข้ำใจในองค์ประกอบของผลติภณัฑ์

เป็นอย่ำงดี	

	 ในกำรควบคุมคุณภำพสินค้ำ	บริษัทฯ	ให้ควำมส�ำคัญตั้งแต่ขั้นตอนกำรคัดเลือกวัตถุดิบ	กระบวนกำรผลิต	และกำรน�ำสินค้ำไป

ใช้งำน	 โดยในกำรคัดเลือกวัตถุดิบซ่ึงได้แก่	 เหล็กลวดคำร์บอนสูง	(High	Carbon	Wire	Rod)	 บริษัทฯ	 จะเลือกซ้ือวัตถุดิบจำก 

แหล่งผลติท่ีสำมำรถผลติสนิค้ำได้ตรงตำมข้อก�ำหนดด้ำนคณุสมบัตขิองวตัถดุบิท่ีบรษัิทฯ	ได้ก�ำหนดไว้	ท้ังนี	้เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่ำวตัถดุบิ

ท่ีน�ำมำใช้จะไม่ก่อให้เกดิควำมเสีย่งด้ำนควำมปลอดภยัของผูป้ฏบัิตงิำนในกระบวนกำรผลติของบรษัิทฯเองและไม่ก่อให้เกดิควำมเสีย่ง

ด้ำนควำมปลอดภัยของลูกค้ำที่น�ำสินค้ำไปผลิตเป็นสินค้ำต่อเนื่องรวมถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้ำย	

	 กำรควบคุมคุณภำพในกระบวนกำรผลิต	บริษัทฯ	มีระบบกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพ	และมีบุคลำกรที่มีควำมช�ำนำญมีห้องปฏิบัติ

กำรทดสอบคุณภำพที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน	ISO	17025	

	 กำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว	ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทฯ	ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์และมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนต่ำงๆ	ดังนี้

 ■				หนังสือรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์	(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)	

	 ในส่วนของกำรน�ำสินค้ำไปใช้งำน	บริษัทฯ	ได้จัดตั้งหน่วยงำนที่ท�ำหน้ำที่ให้ค�ำแนะน�ำและให้ควำมรู้แก่ลูกค้ำในกำรน�ำสินค้ำไป

ใช้งำนอย่ำงถูกต้องตำมมำตรฐำน	 มีควำมปลอดภัยท้ังในข้ันตอนกำรน�ำสินค้ำของบริษัทฯ	 ไปใช้ในกระบวนกำรผลิตของลูกค้ำ	 

รวมถึงผู้บริโภคในข้ันถัดไป	 ท้ังนี้	 เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรดูแลควำมปลอดภัยอย่ำงครบวงจร	 และหำกมีควำมเสียหำยใดๆ	 

ที่มีสำเหตุมำจำกกำรน�ำสินค้ำของบริษัทฯ	ไปใช้งำน	บริษัทฯ	จะท�ำกำรชดเชยควำมเสียหำยให้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้มีกำรร้องขอ

เริ่ม
เหล็กลวดคาร์บอนสูง

(HIGH CARBON WIRE ROD)

บ้าน คอนโดมิเนียม ตึกสูง  
อาคารจอดรถ สะพาน  
ทางด่วน ทางยกระดับ

ลวดเหล็กแรงดึงสูง
(PC WIRE, PC STRAND)

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง
(เสาเข็ม เสาไฟฟ้า แผ่นพื้น  

แผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป คานสะพาน  
ทางด่วน ทางยกระดับ)
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การเคารพสิทธิมนุษยชน
	 จำกกำรท่ีผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	 ซ่ึงได้แก่ลวดเหล็กแรงดึงสูง	 เป็นวัสดุท่ีท�ำหน้ำท่ีรองรับน�้ำหนักในงำนคอนกรีตอัดแรง	 

โดยห่วงโซ่อุตสำกรรมขั้นสุดท้ำยของลวดเหล็กแรงดึงสูงได้แก่	บ้ำน	คอนโดมิเนียม	ตึกสูง	อำคำรจอดรถ	อำคำรโรงงำน	ส�ำนักงำน	

สะพำน	ทำงด่วน	ทำงยกระดบั	รวมถงึโครงกำรสำธำรณปูโภคขนำดใหญ่อืน่ๆ	ซ่ึงต้องกำรควำมแข็งแรงและควำมปลอดภยัเป็นส�ำคญั	

บรษัิทฯจงึมนีโยบำยชัดเจนท่ีมุง่เน้นกำรผลติสนิค้ำท่ีมคีณุภำพ	มคีวำมปลอดภยัในกำรน�ำไปใช้งำนเพือ่ป้องกนัอนัตรำยท่ีอำจเกดิขึน้

กับชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนและสำธำรณชนในวงกว้ำง

การจัดการสิ่งแวดล้อม
	 บริษัทฯ	 มีควำมมุ่งม่ันท่ีจะด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับกำรดูแลสิ่งแวดล้อม	 จึงได้ก�ำหนดนโยบำยในกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม	 

ให้ผู้บริหำรและพนักงำนน�ำไปเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ	ดังนี้

	 1.	 ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม	อำชีวอนำมัย	และควำมปลอดภัยที่เกี่ยวข้องภำยในประเทศโดยจะ

น�ำเกณฑ์ต่ำงๆ	มำจัดท�ำเป็นมำตรฐำนขั้นต�่ำในกำรด�ำเนินงำนของบริษัท	

	 2.	 อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ	 รวมถึงพลังงำนต่ำงๆ	 โดยมีกำรน�ำมำใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ำ	 และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ให้น้อยที่สุด	

	 3.		สร้ำงจติส�ำนกึต่อคณุภำพของสิง่แวดล้อม	และงำนด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั	โดยนโยบำยจะได้รบักำรปฏบัิตแิละ

เผยแพร่แก่พนักงำนสังคมและชุมชน	

	 4.	 ป้องกันมลพิษในด้ำนน�้ำเสีย	อำกำศเสีย	มีกำรจัดกำรของเสียรวมถึงกำรจัดกำรสำรเคมีเพื่อให้เกิดมลภำวะน้อยที่สุด	

	 5.	 ป้องกนัอันตรำยอันอำจเกดิจำกกำรปฏบัิตงิำนกบัเครือ่งจกัร	ไฟฟ้ำ	สำรเคมี	รวมถงึสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนและอันตรำย

ที่มีควำมเสี่ยงระดับปำนกลำงขึ้นไป	ทั้งนี้เพื่อป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุและกำรเจ็บป่วยอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติงำน	

	 6.	 ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้และฝึกอบรมพนักงำนในเรื่องสิ่งแวดล้อม

	 7.	 ก�ำหนดเป็นวัตถปุระสงค์และเป้ำหมำย	เพ่ือให้นโยบำยมกีำรน�ำไปปฏิบัตแิละทบทวนเป็นระยะให้เกดิกำรปรบัปรงุอย่ำงต่อเนื่อง	

	 บรษัิทฯ	ตระหนกัดว่ีำกระบวนกำรผลติสนิค้ำของบรษัิทฯ	มส่ีวนสร้ำงผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	ท้ังทำงน�ำ้และทำงอำกำศ	เนือ่งจำก

กระบวนกำรผลิตเริ่มต้นจำกกำรน�ำเหล็กลวด	(Wire	Rod)	 มำล้ำงท�ำควำมสะอำดก่อนเข้ำสู่กระบวนกำรดึงลดขนำด	 ซึ่งต้องใช้สำร	

Hydrochloric	Acid	 เพื่อขจัดฝุ่นละอองและสนิม	 ส่งผลให้น�้ำท่ีผ่ำนกระบวนกำรดังกล่ำวมีควำมเป็นกรดและมีโลหะหนักปนเปื้อน	 

รวมถึงมีไอกรดลอยสู่ชั้นบรรยำกำศ	ดังนั้น	เพื่อลดผลกระทบดังกล่ำวบริษัทฯ	จึงด�ำเนินกำรดังนี้

การจัดการมลพิษทางน�้า

	 -	 ติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย	(Water	Treatment	System)	

	 -	 มีแผนงำนบ�ำรุงรักษำเชิงป้องกัน	(Preventive	Maintenance)	 เพื่อให้ม่ันใจว่ำระบบบ�ำบัดน�้ำเสียสำมำรถท�ำงำนได้อย่ำง 

มีประสิทธิภำพ

	 -	 มีระบบกำรตรวจสอบคุณภำพน�้ำทิ้งอย่ำงต่อเนื่อง	เพื่อให้มั่นใจว่ำคุณภำพน�้ำทิ้งอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน

 	ผลกำรด�ำเนินงำน	:	คุณภำพน�้ำทิ้งเป็นไปตำมมำตรฐำนตั้งแต่ปี	2011	ถึงปัจจุบัน	โดยเฉพำะค่ำ	BOD	และ	COD	ควบคุม

ได้ไม่เกิน	80%	ของมำตรฐำน

การจัดการมลพิษทางอากาศ

	 -	 ติดตั้งระบบ	Air	Pollution	Control	System	

	 -	 มีแผนงำนบ�ำรุงรักษำระบบก�ำจัดมลพิษทำงอำกำศให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน

	 -	 มีแผนกำรปรับลดมลพิษทำงอำกำศ

	 -	 มีกำรตรวจวัดค่ำออกไซด์ของไนโตรเจน	 ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	 และไฮโดรคลอไรด์	 ท่ีปล่องระบำยของ	Boiler	 และ	 

Wet	Scrubber	โดยหน่วยงำนภำยนอกเป็นประจ�ำ	2	ครั้ง/ปี

	ผลกำรด�ำเนินงำน	:	ผลกำรตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนมำโดยตลอด
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การจัดการด้านขยะ/กากของเสียอุตสาหกรรม

	 -	 มีมำตรกำร/แผนงำนในกำรปรับลดกำกของเสีย

	 -	 มีสถำนท่ีจัดเก็บกำกของเสียชัดเจน	 แยกประเภทกำรจัดเก็บ	 มีภำชนะรองรับท่ีเหมำะสม	 ไม่มีกำรร่ัวไหลของกำกออก 

นอกพื้นที่มีกำรติดฉลำกเพื่อรวบรวมส่งผู้รับก�ำจัด

	 -	 จ้ำงหน่วยงำนที่ได้รับอนุญำตในกำรประกอบกิจกำรก�ำจัดของเสียท�ำกำรก�ำจัดของเสียที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิต	

	 -	 มีใบก�ำกับกำรขนส่งและปฎิบัติตำมระบบกำรขนส่งของเสียอันตรำย	 โดยจัดส่งรำยงำนให้แก่กำรนิคมอุตสำหกรรมและ 

กรมโรงงำนอุตสำหกรรม

	 -	 มีกำรตรวจประเมินสถำนที่รับก�ำจัดของเสียตั้งแต่ก่อนใช้บริกำรและสุ่มตรวจประเมินซ�้ำทุกปี

	 -	 มอบหมำยให้หน่วยงำนของรัฐที่มีหน้ำที่ควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท�ำกำรตรวจสอบอย่ำงสม�่ำเสมอ	

	 -	 มีแผนงำนในกำรปรับลดกำกของเสีย

 ผลการด�าเนินงาน :	ในปี	2560	ที่ผ่ำนมำ	บริษัทฯ	ไม่มีข้อพิพำททำงกฎหมำยในเรื่องกำรจัดกำรด้ำนขยะหรือกำกของเสีย

แต่อย่ำงใด	และกำรปรับลดกำกของเสียสำมำรถด�ำเนินกำรได้ตำมแผนที่ก�ำหนดไว้

	 ในส่วนของกำรปฏิบัติตำมนโยบำยอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ	 บริษัทฯ	 ส่งเสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพโดย

ได้ด�ำเนินกำรดังนี้

ทรัพยากรน�้า

	 -	 น�ำข้อมูลมำวิเครำะห์และจัดท�ำแผนกำรปรับลดกำรใช้น�้ำ

	 -	 ใช้น�้ำ	Recycle	จำกระบบบ�ำบัดน�้ำเสียรดน�้ำต้นไม้แทนกำรใช้น�้ำดิบ

พลังงาน

	 -	 ติดตั้งระบบประหยัดพลังงำนเพื่อลดปริมำณกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในกระบวนกำรผลิตซ่ึงเป็นสำเหตุหนึ่งของกำรเกิดภำวะ

โลกร้อน	

	 -	 ลงทุนในโครงกำรผลติกระแสไฟฟ้ำจำกพลงังำนธรรมชำต	ิเช่น	ตดิตัง้กงัหันลมในกำรผลติกระแสไฟฟ้ำ	และตดิตัง้แผงโซล่ำเซล

เพือ่ผลติกระแสไฟฟ้ำใช้ในโรงงำน	

	 นอกจำกนี้	 บริษัทฯ	 จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวบริเวณรอบโรงงำนและปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือบรรเทำผลกระทบจำกมลภำวะท่ีเกิดจำก

กระบวนกำรผลิตของบริษัทฯ	ที่อำจมีผลต่อพนักงำนและชุมชนใกล้เคียง

	 ท้ังนี	้เพือ่ให้กำรดแูลสภำพแวดล้อมและควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำนเป็นไปอย่ำงมรีะบบและมกีำรตดิตำมอย่ำงต่อเนือ่ง	บรษัิทฯ	

ได้ด�ำเนินกำรส�ำหรับกำรขอรับรองมำตรฐำน	ISO	45001	:	2018	ซึ่งเป็นมำตรฐำนสำกลฉบับใหม่ที่มีควำมสมบูรณ์มำกขึ้น	มีกำรจัด

กรอบกำรท�ำงำนด้ำนกำรจดักำรเชิงรกุ	เน้นกำรวิเครำะห์บรบิทองค์กร	ควำมต้องกำร	ควำมคำดหวงัของผูม้ส่ีวนได้เสยี	(Stakeholder)	

เพือ่มำทดแทนระบบมำตรฐำนคณุภำพด้ำนสิง่แวดล้อม	ISO	14001	มำตรฐำนระบบด้ำนควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยั	OHSAS	18001	

และมำตรฐำนระบบกำรจดักำรด้ำนพลงังำน	ISO	50001	ท่ีใช้อยู่ในโรงงำน	และจดัให้มกีำรฝึกอบรมพนกังำนในเรือ่งสิง่แวดล้อมอย่ำง

ต่อเนื่องทั้งกำรจัดหลักสูตรกำรอบรมภำยในบริษัท	และส่งพนักงำนเข้ำอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยสถำบันและผู้เชี่ยวชำญภำยนอก

การดูแลพนักงานและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
	 บุคลำกรถือเป็นทรัพยำกรท่ีส�ำคัญท่ีสุดในกำรขับเคลื่อนงำนให้บรรลุเป้ำหมำย	 บริษัทฯ	 จึงให้ควำมใส่ใจในกำรดูแลพนักงำน	 

มีกำรปฏิบัติด้ำนแรงงำนและสิทธิมนุษยชนตำมกฎหมำยและหลักเกณฑ์ต่ำงๆ	ขององค์กร	และเป็นไปตำมหลักสำกลด้ำนสิทธิมนุษย

ชน	ดูแลพนักงำนให้มีคุณภำพชีวิตในกำรท�ำงำนที่ดี	ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของพนักงำนและสร้ำงควำมผูกพันกับองค์กร

	 บรษัิทฯ	มนีโยบำยก�ำหนดค่ำตอบแทนท่ีเป็นธรรมด้วยกำรประเมนิผลกำรปฏบัิตงิำนส�ำรวจและตดิตำมควำมเคลือ่นไหวของอัตรำ

ค่ำตอบแทนขององค์กรต่ำงๆ	ท่ีใกล้เคยีงกนัอย่ำงสม�ำ่เสมอ	โดยเข้ำร่วมส�ำรวจค่ำจ้ำง/ค่ำตอบแทน	(Remuneration	Survey)	กบัสมำคม

กำรจดักำรงำนบุคคลแห่งประเทศไทย	(PMAT)	เพือ่น�ำมำเปรยีบเทียบและจดัท�ำโครงสร้ำงเงนิเดอืนท่ีแข่งขันได้และจงูใจพนกังำน
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	 บริษัทฯ	 ปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม	 เคำรพสิทธิข้ันพื้นฐำนในกำรท�ำงำนตำมหลักสิทธิมนุษยชน	 ให้ควำมคุ้มครองทำง

สังคม	ไม่มีกำรจ้ำงแรงงำนเด็ก	ดูแลสภำพกำรท�ำงำนของพนักงำนในโรงงำนให้ปลอดภัยจำกกำรปฏิบัติงำน	

นโยบายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

	 1.	 ปฏิบัติตำมกฎหมำย	และข้อก�ำหนดทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง	โดยจะน�ำเกณฑ์ต่ำงๆ	
มำจัดท�ำเป็นมำตรฐำนขั้นต้นในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ
	 2.	 อนรุกัษ์ทรัพยำกรธรรมชำต	ิรวมถงึพลงังำนต่ำงๆ	โดยมีกำรน�ำมำใช้ประโยชน์ให้คุม้ค่ำซ่ึงก่อให้เกดิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
น้อยที่สุด	
	 3.	 สร้ำงจิตส�ำนึกต่อคุณภำพของสิ่งแวดล้อม	อำชีวอนำมัย	และควำมปลอดภัย	โดยที่นโยบำยจะได้รับกำรปฏิบัติและเผยแพร่
แก่พนักงำน	สังคม	ชุมชน	รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินกำรของบริษัทฯ
	 4.	 ป้องกันมลพิษ	ด้ำนน�้ำเสีย	อำกำศเสีย	กำรจัดกำรของเสียรวมถึงกำรจัดกำรสำรเคมี	ทั้งนี้	 เพื่อกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง	
และเกิดมลภำวะน้อยที่สุด
	 5.	 ก�ำจัดอันตรำยและลดควำมเสี่ยง	อันอำจเกิดจำกกำรปฏิบัติงำนกับเครื่องจักร	ไฟฟ้ำ	สำรเคมี	สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน		
และอันตรำยท่ีมีควำมเสีย่งระดบัปำนกลำงขึน้ไป	ท้ังนี	้เพือ่ป้องกนักำรสญูเสยีท่ีอำจเกดิจำกอบัุตเิหต	ุกำรบำดเจบ็/เจบ็ป่วย	เนือ่งจำก
กำรท�ำงำน	
	 6.	 พิจำรณำจัดท�ำเป็นวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยเพื่อน�ำไปปฏิบัติ	 และทบทวนเป็นระยะให้เกิดกำรปรับปรุงระบบกำรจัดกำร
อย่ำงต่อเนื่อง

	 7.	 ให้ควำมส�ำคญัต่อกำรให้ค�ำปรึกษำและกำรมส่ีวนร่วม	แก่พนกังำนและผูม้ส่ีวนได้เสยีท่ีเกีย่วข้องกบักำรด�ำเนนิกำรของบรษัิทฯ

	 ในกำรปกป้องสิง่แวดล้อม	โดยกำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงย่ังยนื	อำทิ	กำรใช้พลงังำนทดแทน	(กงัหันลม),	โครงกำรธงขำว-ดำวเขียว	เป็นต้น

ความปลอดภัยของสภาพพื้นที่ท�างานและการป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

	 บริษัทฯ	ได้ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมปลอดภัยของสถำนที่ท�ำงำน	ดังนี้

	 1.	 สภำวะแวดล้อมในกำรท�ำงำนด้ำนคุณภำพอำกำศ	แสง	เสียง	และควำมร้อน

	 	 -	 ตรวจวัดควำมเข้มข้นของแสงสว่ำงในสถำนประกอบกำร	ทั้งในส่วนของงำนด้ำนเอกสำร	และงำนตรวจสอบเครื่องจักร

	 	 -	 ตรวจวัดควำมร้อนในสถำนประกอบกำร

	 	 -	 ลดผลกระทบทำงเสียง	 โดยใช้วิธีกำรลดเสียงท่ีแหล่งก�ำเนิดเสียงด้วยกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์	 และในกรณี 

	 	 	 ท่ีไม่สำมำรถลดเสียงท่ีแหล่งก�ำเนิดได้อันเนื่องมำจำกลักษณะเฉพำะของผลิตภัณฑ์	 บริษัทฯ	 ได้จัดท�ำห้องควบคุมเสียง 

	 	 	 ไม่ให้ดังจำกกระบวนกำรผลิต	โดยได้ด�ำเนินโครงกำรมำตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2555

	 	 -	 จัดหำอุปกรณ์เสริมที่ช่วยให้พนักงำนท�ำงำนได้โดยปรำศจำกภัยจำกมลภำวะ	ทั้งทำงเสียงและทำงอำกำศ

	 2.	 กำรจัดกำรสภำพพื้นที่ท�ำงำน

	 	 -	 มีป้ำยสัญลักษณ์หรือป้ำยเตือนอันตรำยในจุดที่จ�ำเป็น	และตรวจสอบป้ำยให้อยู่ในสภำพดี	มองเห็นได้ชัดเจน

	 	 -	 ดูแลพื้นที่ปฏิบัติงำนให้เป็นระเบียบ	ไม่มีครำบสกปรกหรือครำบน�้ำมัน	หรือสำรเคมีหกล้น

	 	 -	 จัดเกบ็อุปกรณ์	วัตถดุบิ	ผลติภณัฑ์	และสำรเคม	ีให้เป็นระเบียบ	มป้ีำยบอกสถำนะให้ชดัเจน	โดยพนกังำนสำมำรถดขู้อมูล 

	 	 	 ควำมปลอดภัยเพิ่มเติมได้ในพื้นที่ที่มีกำรใช้งำน

	 	 -	 จัดท�ำทำงเดินขึ้นพร้อมรำวบันไดกรณีปฏิบัติงำนในพื้นที่สูง

	 	 -	 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล	และดูแลอุปกรณ์ให้อยู่ในสภำพดี

	 นอกจำกนี้	 บริษัทฯ	 ส่งเสริมให้พนักงำนทุกคนมีจิตส�ำนึกด้ำนควำมปลอดภัยด้วยกำรให้ควำมรู้และกำรฝึกอบรม	 ส่งเสริม 

ให้พนกังำนมีส่วนร่วมในกำรวเิครำะห์สถำนกำรณ์และประเมินควำมเสีย่งจำกกำรเกดิอุบัตเิหตหุรอืเหตกุำรณ์ท่ีไม่คำดคดิจำกกำรท�ำงำน	

มีกำรจดบันทึกอุบัติเหตุและสอบสวนหำสำเหตุ	 เพ่ือจัดท�ำแผนป้องกันอุบัติเหตุจำกกำรปฏิบัติงำน	 จัดท�ำโครงกำรกิจกรรม	5	 ส.	

โครงกำรสัปดำห์ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน	โครงกำรฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภัย	จัดให้มีกำรฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนอพยพ

ทั้งในส่วนของบริษัทฯ	และเข้ำร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินกับส�ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด	และชุมชนใกล้เคียงอย่ำงต่อเนื่อง
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อัตราการหยุดงานจากอุบัติเหตุ

	 บรษัิทฯ	 ให้ควำมส�ำคญักบักำรปฏบัิตงิำนท่ีปลอดภยัเป็นอันดบัแรก	 มกีำรรณรงค์เรือ่งควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนอย่ำงต่อเนือ่ง	

โดยมส่ีวนร่วมจำกหัวหน้ำงำน	คณะกรรมกำรควำมปลอดภยัและชีวอนำมยั	(คปอ.)	และพนกังำนทุกคนท่ีจะร่วมกนัขจดัสภำพกำรท�ำงำน

ท่ีไม่ปลอดภยั	(Unsafe	Condition)	ให้เป็นศนูย์	(0)	อย่ำงไรกต็ำมในปีท่ีผ่ำนมำกยั็งพบว่ำมพีนกังำนท่ีปฏบัิตงิำนด้วยควำมประมำทเลนิเล่อ

อันเป็นเหตใุห้เกดิกำรกระท�ำท่ีไม่ปลอดภยั	(Unsafe	Act)	ตำมตำรำงสถติ	ิอุบัตกิำร/อุบัตเิหตใุนรอบปี	2562	ข้ำงล่ำงนี้

ประเภท จ�านวนสถิติปี 2562 (ครั้ง)

อุบัติกำรณ์	/	NEAR	MISS 13

อุบัติเหตุขั้นหยุดงำน 3

แนวทางการด�าเนินงานที่จะน�ามาใช้เพิ่มเติมในการขจัด อุบัติการ/อุบัติเหตุ ในปี 2563

	 ก�ำหนดเป้ำหมำยส่วนบุคคลท่ีจะต้องรักษำอุบัติเหตูถึงข้ันหยุดงำนให้เป็นศูนย์	 (0)	 ซ่ึงจะมีผลต่อกำรประเมินผลงำนปลำยป	ี 

และ	 โบนัส	(กรณีสอบสวนสำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุแล้วพบว่ำเกิดจำกกำรปฏิบัติงำนท่ีไม่ปลอดภัย)	 เน้นกำรควบคุมให้หัวหน้ำงำน/

จป.หัวหน้ำงำนแต่ละหน่วยงำน	ควบคมุกำรปฏบิตังิำนของพนกังำนในส่วนงำนของตนเองก�ำหนดบทลงโทษ	กรณพีนกังำนไม่ปฏบัิติ

ตำมกฏระเบียบควำมปลอดภัยที่ก�ำหนดไว้จัดให้มี	Safety	talk	2	ครั้ง/สัปดำห์

การดูแลสุขอนามัย

	 บริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญกับกำรดูแลสุขภำพอนำมัยของพนักงำนจึงได้มีแผนงำนและโครงกำรรณรงค์ส่งเสริมด้ำนสุขภำพของ

พนักงำนและกำรป้องกันเกี่ยวกับโรคร้ำยแรงต่ำงๆ	รวมถึงจัดกิจกรรมโรงงำนสีขำวเพื่อรณรงค์ป้องกันยำเสพติด	ดังนี้

	 -	 จัดให้มีกำรฉีดวัคซีนให้แก่พนักงำนเป็นประจ�ำทุกปี	

	 -	 มีกำรตรวจสุขภำพพนักงำนอย่ำงน้อยปีละ	1	ครั้ง	ทั้งกำรตรวจสุขภำพทั่วไป	และกำรตรวจสุขภำพตำมลักษณะงำน	

	 -	 มีกำรตรวจคัดกรองยำเสพติด	

	 -	 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬำภำยในและกีฬำสำนสัมพันธ์

ผลการด�าเนินงาน : ในปี	2562	ผลจำกกำรวินิจฉัยโดยแพทย์อำชีวเวชศำสตร์ไม่พบกำรเจ็บป่วยจำกกำรท�ำงำนแต่อย่ำงใด

การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

	 บรษัิทฯ	มนีโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนพนกังำนท่ีเป็นธรรม	พร้อมท้ังจดัสวสัดกิำรต่ำงๆ	ตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด	และนอกเหนอื

จำกที่กฎหมำยก�ำหนด

	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและผลประโยชน์พนักงำนที่สอดคล้องกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	 ทั้งในระยะสั้น

และระยะยำว	ในระยะสั้นสอดคล้องกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	แต่ละปีและใกล้เคียงกับบริษัทฯ	ในอุตสำหกรรมเดียวกัน	โดย

มีกำรส�ำรวจกำรจ่ำยค่ำจ้ำงรวมท้ังน�ำดชันรีำคำผูบ้รโิภคมำพจิำรณำ	ในระยะยำวมีกำรวดัผลกำรปฎบัิตงิำนและศกัยภำพของพนกังำน

อย่ำงยุติธรรม	ไม่เลือกปฎิบัติ	โดยบริษัทจะจ่ำยผลตอบแทนให้พนักงำนตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ	รวมทั้งจัดให้มีกำรเติบโตตำมสำย

อำชีพ	 และให้สิทธิด้ำนต่ำงๆ	 เกี่ยวกับกำรจ้ำงงำน	 เช่น	 กำรอนุญำตให้ลำงำน	 กำรมีช่องทำงสื่อสำรระหว่ำงพนักงำนและผู้บริหำร	 

เพื่อรับฟังปัญหำและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงกัน

	 บริษัทฯ	จัดสวัสดิกำรเพื่อให้พนักงำนมีพื้นฐำนกำรด�ำรงชีวิตที่ดีส่งเสริมสุขภำพทั้งกำยและใจ	ดังนี้
 è	 จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงำนมีเงินทุนในกำรด�ำรงชีพหลังออกจำกงำน
 è	 จัดท�ำประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุให้แก่พนักงำน
 è	 จัดชุดเครื่องแบบพนักงำนให้	2	ชุดต่อปี

 è	 จัดรถรับส่งเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงมำปฏิบัติงำน

 è	 จัดที่พักหรือเงินช่วยเหลือค่ำเช่ำบ้ำนส�ำหรับพนักงำน
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 è	 จัดอำหำรรำคำประหยัดและควบคุมสุขอนำมัยที่เหมำะสมให้แก่พนักงำน

 è	 จัดเงินช่วยเหลือค่ำพำหนะในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนนอกพื้นที่ทั้งในและต่ำงประเทศ

 è	 จัดเงินช่วยเหลือส�ำหรับพนักงำนที่ปฏิบัติงำนกะ

 è	 จัดสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลส�ำหรับพนักงำนและครอบครัว

 è	 จัดสวัสดิกำรค่ำเล่ำเรียนบุตรพนักงำน

 è	 จัดกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่

 è	 จัดกิจกรรมท�ำบุญโรงงำน

การพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน

	 ในส่วนของกำรพัฒนำพนักงำน	 บริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญทำงด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพ	 ควำมรู้	 ควำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง	 

โดยพนักงำนทุกระดับต้องได้รับกำรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้	ควำมเข้ำใจ	และทักษะ	อย่ำงสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง

	 ในปี	2562	บริษัทฯ	ได้จัดรูปแบบกำรพัฒนำบุคลำกรที่หลำกหลำยแนวทำงและวิธีกำรต่ำงๆ	ดังนี้

แนวทาง วิธีการ ผลงานปี 2562

On	the	Job	Training หัวหน้ำงำนสอนให้พนักงำนมีควำมรู้และทักษะ 

ท่ีจ�ำเป็นของต�ำแหน่งงำนต่ำงๆ	 เพื่อให้พนักงำน

สำมำรถปฏบัิตงิำนได้อย่ำงมีประสทิธภิำพ	รวมถงึ

มกีำรทบทวนควำมรูภ้ำยในองค์กรอย่ำงสม�ำ่เสมอ

พนกังำนเข้ำใหม่และพนกังำนท่ีโอนย้ำยหน่วยงำน

กำรอบรมภำยในบริษัท

(In-house	Classroom	

Training)

หลักสูตร

1.	กำรปลูกจิตส�ำนึกควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน	

2.	กำรปรับเปลี่ยนระบบกำรจัดกำรพลังงำน 

	 มำตรฐำนสำกล	ISO	50001

3.	กำรดับเพลิงขั้นต้น

4.	ทบทวนหน้ำที่ทีมตอบโต้ภำวะฉุกเฉินและ 

	 สังเกตกำรณ์พร้อมร่วมสถำนกำรณ์จ�ำลอง

5.	ข้อก�ำหนดทั่วไปว่ำด้วยห้องปฏิบัติกำรทดสอบ 

	 และ/หรือสอบเทียบ	ISO/IEC	17025:2017

6.	Introduction	&	Internal	Audit	for	 

	 ISO	45001:2018

7.	กำรขับรถอย่ำงปลอดภัยส�ำหรับพนักงำน 

	 ขับรถเพื่อบริกำร

จ�ำนวน	7	หลักสูตร

175	 รำย	 จำก	230	 รำย	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	

76.09	คิดเป็นชั่วโมงอบรมคนละ	25.61	ชั่วโมง/

คน/ปี	 โดยท้ังนี้ต้องมีชั่วโมงอบรมต่อเนื่องอย่ำง

น้อย	6	ชม/คน/ปี	และมีกำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำน

ในสดัส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ	50	ของจ�ำนวนลกูจ้ำง

ท้ังหมด	 ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำ

ฝีมือแรงงำน	พ.ศ.	2545

กำรอบรมภำยนอกบริษัท ส่งเสรมิให้พนกังำนเข้ำอบรมในหลกัสตูรท่ีจดัโดย

สถำบันและผู้เชี่ยวชำญภำยนอก

จ�ำนวน	29	หลักสูตร

43	รำย

กำรน�ำเสนอผลงำน

(Goal	Program	 

Presentation)

น�ำเสนอผลงำนของแต่ละสำยงำน 2	ครั้ง/ปี

วันที่	2-3	สิงหำคม	2562

จ�ำนวนพนักงำนที่เข้ำร่วม	57	รำย

วันที่	29	พฤศจิกำยน	2562

จ�ำนวนพนักงำนที่เข้ำร่วม	45	รำย
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	 นอกเหนือจำกกำรอบรม	 และพัฒนำตำมควำมต้องกำรจ�ำเป็น	(Training	Needs)	 ที่ก�ำหนดไว้แล้ว	 บริษัทยังตระหนักในเรื่อง 

กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรท่ีย่ังยืนท่ีจะขับเคลื่อนและน�ำพำบริษัทก้ำวหน้ำต่อไปอย่ำงไม่หยุดยั้งด้วยควำมเช่ือบนพื้นฐำนค่ำนิยม	 

(Core	Value)	แบบเดียวกันที่ผสมผสำนกลมกลืนระหว่ำงบุคคลำกรรุ่นเก่ำที่มีคุณค่ำหลำกหลำยประสบกำรณ์	และบุคคลำกรรุ่นใหม่

ท่ีมีหัวก้ำวหน้ำ	 โดยจัดให้มีกิจกรรมทีมสัมพันธ์ในหัวข้อเรื่อง	 “กำรด�ำเนินชีวิตด้วยคุณค่ำท่ีเรำยึดถือ	(Live	with	Values)”	 และ 

ผลักดันให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร	(TOKAI	:	Team	work,	Open	Minded,	Knowledge	Sharing,	Accountability	and	Integrity)	 

ที่ทุกคนต้องยึดถือ	

	 นอกจำกนั้น	 บริษัทฯ	 ยังเปิดโอกำสให้พนักงำนได้มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น	 เสนอแนะ	 หรือข้อร้องเรียนใดๆ	 โดย 

บรษัิทฯ	 ได้จดัให้มีกลไกกำรจดักำรข้อร้องทุกข์ของพนกังำนอย่ำงมรีะบบเพือ่รบัเรือ่งร้องเรยีนอย่ำงยตุธิรรม	 มีกำรรกัษำควำมลบั	 และ

เคำรพหลกัสทิธมินษุยชนโดยมุง่เน้นกำรท�ำควำมเข้ำใจระหว่ำงพนกังำนกบัพนกังำน	 และพนกังำนกบัองค์กร	 มกีำรตัง้คณะกรรมกำร 

ตรวจสอบและวนิจิฉัยเป็นรำยกรณ	ีท้ังนี	้พนกังำนสำมำรถร้องเรียนมำยงัผูบั้งคบับัญชำโดยตรง	หรือผ่ำนช่องทำงรับควำมคดิเห็นท่ีบรษัิทฯ	

จดัไว้ในสถำนประกอบกำร

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
	 บริษัทฯ	 ตระหนักดีว่ำกำรด�ำเนินธุรกิจให้ย่ังยืนได้ต้องมีกำรติดตำม	 และคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลย่ีใหม่ๆ	 อย่ำงต่อเนื่อง	

บริษัทฯ	 จึงสนับสนุนให้พนักงำนและผู้บริหำรเข้ำร่วมฝึกอบรมและเข้ำร่วมศึกษำดูงำนแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลย่ีท่ีเกี่ยวข้องกับ

กำรผลิต	 กำรประหยัดพลังงำน	 และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์	 ทั้งในและต่ำงประเทศ	 เพื่อให้บุคลำกรของบริษัทฯ	 มีควำมรู้เท่ำทันและ

ตอบสนองควำมท้ำทำยที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตได้	อีกทั้งสนับสนุนให้พนักงำน	ผู้บริหำร	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำรวิจัย

และคิดค้นเกี่ยวกับกำรพัฒนำเทคโนโลยกีำรผลิต	และศึกษำคุณสมบตัิของผลิตภัณฑอ์ย่ำงลึกซึง้	เพือ่ตอ่ยอดควำมรู้ทีม่อียู่เดิมพร้อม

ทั้งเผยแพร่ควำมรู้ที่คิดค้นได้จำกงำนวิจัยให้แก่สถำนศึกษำที่มีควำมต้องกำร	

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
	 ในส่วนของกำรมีส่วนร่วมพัฒนำชุมชน	 บริษัทฯ	 ได้จัดสรรงบประมำณในกำรสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง	 

โดยในปี	2562	บริษัทฯ	ได้ให้ควำมร่วมมือและกำรสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ	ดังต่อไปนี้

	 ให้ควำมร่วมมือในกำรด�ำเนินโครงกำรต่ำงๆ	ของส�ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด	เช่น	กิจกรรมวันเด็กแห่งชำติประจ�ำปี	

2562	 โครงกำรสนับสนุนพิธีรดน�้ำขอพรผู้สูงอำยุ	 โครงกำรบริจำคโลหิต	 เข้ำร่วมประชุมตำมหนังสือเชิญ	 สนับสนุนจัดท�ำป้ำยหน้ำ

โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนคลองแดง	จ.จันทบุรี	และ	ร่วมถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำนประจ�ำปี	2562	เป็นต้น

	 กำรเข้ำร่วมกิจกรรมสำธำรณประโยชน์	เช่น	สนับสนุนโครงกำรวิ่งเพื่อสุขภำพกับโรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระเทพ

รตันรำชสดุำฯสยำมบรมรำชกมุำรี	สนบัสนนุมูลนธิสิว่ำงพรกศุล	สนบัสนนุโครงกำร	เสรมิขวญัแบ่งปันรอยย้ิมเดก็และครอบครวัผูด้้อย

โอกำสทำงสังคม	โรงพยำบำลระยอง	เป็นต้น

	 สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้แก่	 โรงเรียนวัดประชุมมิตรบ�ำรุง	 โรงเรียนชุมชนสุวรรณรังสรรค์	 ชุมชนชำกลูกหญ้ำ	 ชุมชนซอย

ประปำ	ชุมชนหนองน�้ำเย็น	นิติบุคคลเคหะมำบตำพุด	โรงเรียนบ้ำนมำบตำพุด	โรงเรียนวัดประชุมมิตร	เป็นต้น

	 สนับสนุนกิจกรรมสำธำรณะกุศล	 ได้แก่	 สนับสนุนกิจกรรมประเพณีบุญข้ำวหลำม	 ชุมชนหนองน�้ำเย็นและชุมชนหนองแฟบ	

สนับสนุนแข่งขันกีฬำเปตองเช่ือมควำมสำมัคคี	 ชุมชนหนองน�้ำเย็น	 ชุมชนมำบชลูด-ชำกกลำง	 สนับสนุนกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล	

ชุมชนมำบชลูด	สนับสนุนกิจกรรมรดน�้ำขอพรผู้สูงอำยุ	ชุมชนล้อเกวียน	ชุมชนมำบชลูด-ชำกกลำง	สนับสนุนงำนยกช่อฟ้ำหอระฆัง	

ฉลองวิหำรปิดทองหลวงพ่อโต	 และทอดผ้ำป่ำสำมัคคี	 วัดชำกลูกหญ้ำ	 สนับสนุนโครงกำร	Open	House	 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพ 

คนงำนภำค	2	 สนับสนุนกิจกรรมกฐินพระรำชทำน	 ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ	 สนับสนุนกิจกรรมวันลอยกระทง	 ชุมชน 

ล้อเกวียน	ชุมชนวัดชำกลูกหญ้ำ	เป็นต้น

	 สนับสนุนสินค้ำชุมชน	ได้แก่	ผลไม้ท้องถิ่น	ชุดของฝำกจำกผลิตภัณฑ์ชุมชน	ชุดอำหำรว่ำงที่ท�ำจำกผลิตภัณฑ์ชุมชุน	เป็นต้น

	 นอกจำกกำรสนบัสนนุกจิกรรมต่ำงๆ	ในชุมชนแล้ว	บรษัิทฯ	ยังได้สนบัสนนุให้เกดิกำรจ้ำงงำนในชุมชนเพิม่ขึน้ด้วยกำรใช้บรกิำร

รถบรรทุกสนิค้ำของผูป้ระกอบกำรในจงัหวัดระยอง	รับบุคลำกรในพืน้ท่ีเข้ำท�ำงำนกบับรษัิทฯ	รวมท้ังให้ควำมร่วมมอืในกำรรบันกัศกึษำ

จำกสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ	ทั้งในและต่ำงพื้นที่เข้ำฝึกงำนและดูงำนอย่ำงต่อเนื่องทุกปี
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	 บรษัิทฯ	ได้ให้ควำมส�ำคญัต่อกำรควบคมุภำยในและกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งเพือ่ป้องกนัควำมเสยีหำยท่ีอำจเกดิข้ึนกบับรษัิท	

โดยบรษัิทฯ	จะท�ำกำรประเมินสถำนกำรณ์เพือ่ก�ำหนดเป้ำหมำยและแผนกำรด�ำเนนิงำนไว้อย่ำงชัดเจนและวดัผลได้	และมีกำรทบทวน

แผนกำรด�ำเนินงำนหำกสถำนกำรณ์เปลี่ยนแปลงไป	 มีกำรประเมินควำมเสี่ยงและวิเครำะห์ผลกระทบของควำมเสี่ยงเพื่อก�ำหนด

มำตรกำรลดควำมเสี่ยง	และเพื่อเป็นกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร	บริษัทฯ	มีกำรก�ำหนดอ�ำนำจอนุมัติของฝ่ำยบริหำร

ไว้อย่ำงชัดเจนและเป็นลำยลักษณ์อักษร	 มีกำรจัดโครงสร้ำงองค์กรท่ีช่วยให้ฝ่ำยบริหำรสำมำรถด�ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	

และมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบงำนด้ำนต่ำงๆ	 เพื่อเป็นกำรตรวจสอบซึ่งกันและกัน	 ในด้ำนกำรรำยงำนและกำรติดตำมผล

กำรปฏบัิตงิำน	บรษัิทฯ	มกีำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและระบบข้อมลูอย่ำงต่อเนือ่งเพือ่ให้เพยีงพอแก่กำรตดัสนิใจ	และมกีำรตดิตำม

ผลกำรด�ำเนินงำนเปรียบเทียบกับแผนงำนหรือเป้ำหมำยที่ก�ำหนดเป็นประจ�ำทุกเดือน

การควบคุมภายใน
	 คณะกรรมกำรได้ประเมนิระบบกำรควบคมุภำยในโดยใช้แบบประเมนิควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคมุภำยใน	ซ่ึงรวมถงึกำร

บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมแนวทำงที่ก�ำหนด	โดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	ซึ่งจัดท�ำขึ้นตำม

แนวคดิของ	COSO	ซ่ึงจำกรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบสรปุได้ว่ำ	จำกกำรประเมนิระบบกำรควบคมุภำยในของบรษัิทในด้ำน

ต่ำงๆ	5	ส่วน	คอื	กำรควบคมุภำยในองค์กร	กำรประเมินควำมเสีย่ง	กำรควบคมุกำรปฏบัิตงิำน	ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่สำรข้อมลู	

และระบบกำรติดตำม	 คณะกรรมกำรเห็นว่ำบริษัทฯมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน	 

ในกำรท่ีจะติดตำม	 ควบคุม	 ดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	 รวมถึงกำรป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจำกกำรท่ีผู้บริหำรน�ำไปใช ้

โดยมิชอบหรือไม่มีอ�ำนำจ

การบริหารจัดการความเสี่ยง
	 คณะกรรมกำรบริษัทฯตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและมีหน้ำท่ีรับผิดชอบโดยตรงในกำรบริหำร 

ควำมเสี่ยงขององค์กร	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยจัดกำรของบริษัทฯให้ด�ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

และบรรลุเป้ำหมำย	โดยแบ่งประเภทควำมเสี่ยงออกเป็น	2	ประเภท	ดังนี้

	 1.	ควำมเสี่ยงจำกกำรด�ำเนินงำน	(Operation	Risk)

	 2.	ควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน	(Financial	Risk)

	 บริษัทฯ	 ได้อธิบำยและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงท่ีส�ำคัญไว้ในรำยงำนประจ�ำปีและแบบ	56-1	 พร้อมท้ังมอบหมำยให้

คณะกรรมกำรตรวจสอบรับผิดชอบสอบทำนและรำยงำนต่อคณะกรรมกำร

การควบคุมภายในและการบริหาร 
จัดการความเสี่ยง
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รายการระหว่างกัน
บริษัทหรือบุคคลที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่มีกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันมีดังนี้

บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน ลักษณะความสัมพันธ์ รายชื่อกรรมการร่วมกัน

บริษัท	ทักษิณคอนกรีต	 

จ�ำกัด	(มหำชน)

เป็นผู้ถือหุ้นใน	บมจ.ไทยไวร์โพรดัคท์	 

ในสดัส่วนร้อยละ	10	(ไม่มีอิทธพิลในกำรบรหิำร)

ไม่มีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท	ไทยลำวลิกไนท์	จ�ำกัด มีผู้ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน นำยฉัตรชัย	ศิริวัฒนำ

บริษัท	เซ็นจูรี่	อิเลคโทรนิคส์	 

แอนด์	ซิสเต็มส์	จ�ำกัด

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ปัจบัุนบรษัิท	เซ็นจรูี	่อิเลคโทรนคิส์	 

แอนด์	ซิสเตม็ส์	จ�ำกดั	มีสถำนะล้มละลำย

	 ทั้งนี้	รำยกำรระหว่ำงบริษัทที่เก่ียวข้องกันในปี	2562	ประกอบด้วย

ชื่อ ลักษณะ
รายการ

มูลค่า
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและสมเหตุสมผล

บมจ.ทักษิณคอนกรีต	 ขำยสินค้ำ 127.52 บมจ.	 ทักษิณคอนกรีต	 เป็นบริษัทผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์

คอนกรตีอัดแรงชนดิต่ำงๆ	 ซ่ึงต้องใช้ลวดเหลก็แรงดงึสงูเป็นวตัถดุบิ

ส�ำคญั	ซ่ึงบรษัิทท่ีท�ำธรุกจิประเภทนีเ้ป็นกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยท่ีส�ำคญั

ของบรษัิทฯ	กำรท่ีบรษัิทฯ	มีกำรขำยสนิค้ำให้แก่	บมจ.ทักษิณคอนกรตี	

โดยคิดรำคำซ้ือขำยตำมรำคำท่ีใกล้เคียงกับรำคำท่ีคิดกับบุคคล

ภำยนอกและเป็นไปตำมรำคำตลำดจึงเป็นไปตำมควำมจ�ำเป็นและ 

สมเหตสุมผล	เนือ่งจำกท�ำให้บรษัิทฯสำมำรถเพิม่ยอดขำยซ่ึงส่งผลดี

ต่อควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรของบรษัิทฯ

บจก.ไทยลำวลิกไนท์	 เงินให้กู้ - เป็นเงนิให้กูส้�ำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำซ่ึงคงค้ำงมำจำกอดตี	ปัจจบัุนไม่มี 

ยอดคงเหลือเนื่องจำกได้มีกำรท�ำส�ญญำโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่ำว	

เมือวันที่	29	มกรำคม	2562

บจก.เซ็นจูรี่	 อิเลคโทรนิคส	์

แอนด์	ซิสเต็มส์	

เงินให้กู้ - ณ	 วันท่ี	31	 ธันวำคม	2560	 ไม่มียอดคงเหลือเนื่องจำกลูกหนี ้

ล้มละลำยและมีกำรแบ่งทรัพย์สินเพ่ือจ่ำยให้แก่เจ้ำหนี้เม่ือวันท่ี	 

30	พฤศจิกำยน	2560	บริษัทฯ	จึงตัดหนี้สูญทั้งจ�ำนวนส�ำหรับเงินต้น

และดอกเบี้ยที่ไม่ได้รับกำรช�ำระ
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นโยบายการกำาหนดราคาระหว่างกัน
	 บริษัทฯ	ขำยสินค้ำให้กับ	บริษัท	ทักษิณคอนกรีต	จ�ำกัด(มหำชน)	โดยคิดรำคำขำยตำมรำคำตลำดและมีเงื่อนไขกำรช�ำระเงิน	

90	วัน	ซึ่งเงื่อนไขดังกล่ำวเป็นเงื่อนไขที่เป็นปกติ	เช่นเดียวกับที่ขำยให้กับกิจกำรอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	

นโยบายและแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
	 บรษัิทฯ	มนีโยบำยว่ำกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีส�ำคญัต้องได้รบักำรพจิำรณำและอนมุตัจิำกคณะกรรมกำร	และต้องด�ำเนนิกำร

ตำมหลักเกณฑ์ของประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรท�ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันและประกำศคณะกรรมกำร

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เรื่อง	 กำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันอย่ำง

เคร่งครัด

	 ท้ังนี้	 กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ	 ในอนำคตจะเป็นรำยกำรท่ีด�ำเนินกำรทำงธุรกิจตำมปกติทำงกำรค้ำ	 โดยบริษัทฯ	 

ยังคงมีนโยบำยด�ำเนินกำรค้ำตำมปกติกับ	 บริษัท	 ทักษิณคอนกรีต	 จ�ำกัด(มหำชน)	 ซ่ึงเป็นลูกค้ำรำยใหญ่รำยหนึ่งของบริษัท 

อย่ำงต่อเนื่อง	 โดยบริษัทจะคิดรำคำซื้อ/ขำยสินค้ำตำมรำคำตลำดหรือรำคำที่ใกล้เคียงกับรำคำที่คิดกับบุคคลภำยนอก	ส่วนรำยกำร

ระหว่ำงกันอื่นๆ	บริษัทฯ	ไม่มีนโยบำยที่จะให้กู้หรือท�ำรำยกำรระหว่ำงกันอื่นๆ	ที่ไม่ใช่รำยกำรที่ด�ำเนินกำรทำงธุรกิจตำมปกติ
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ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ�ากัด (มหาชน) 2562 2561 2560

ผลการด�าเนินงาน (ล้านบาท)    

รำยได้จำกกำรขำย 2,025.85 2,397.55 1,865.17

รำยได้รวม 2,098.68 2,470.37 1,884.78

ก�ำไรขั้นต้น 91.33 152.29 208.18

ก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 18.42 48.99 80.57

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ - - -

ก�ำไรสุทธิ 18.42 48.99 80.57

ฐานะการเงิน (ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม 1,796.89 1,936.68 1,996.68

หนี้สินรวม 262.37 322.51 390.45

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,534.52 1,614.17 1,606.23

อัตราส่วนทางการเงิน

จ�ำนวนหุ้นที่ออก(ล้ำนหุ้น) 270 270 270

มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหุ้น(บำท) 1 1 1

มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น(บำท) 5.68 5.98 5.95

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น(บำท) 0.07 0.18 0.30

อัตรำก�ำไรขั้นต้น	(%) 4.51 6.35 11.16

อัตรำก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้	(%) 0.91 2.04 4.32

อัตรำก�ำไรสุทธิต่อรำยได้รวม	(%) 0.88 1.98 4.27

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%) 1.17 3.04 5.12

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์	(%) 0.99 2.49 4.37

อัตรำส่วนสภำพคล่อง		(เท่ำ) 6.09 4.67 3.25

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่ำ) 0.17 0.20 0.24



43บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)
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อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
สรุปฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน
หน่วย	:	พันบำท

รายการ 2562 2561 2560

ฐานะการเงิน

	 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 39,624.05 32,673.45 94,939.66

	 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 351,500.29 393,451.11 314,397.12

	 สินค้ำคงเหลือ-สุทธิ 625,959.21 673,520.63 696,785.71

	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,065,950.26 1,144,962.38 1,126,327.10

	 เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีข้อจ�ำกัดในกำรใช้ 379,600.00 412,600.00 492,200.00

	 อำคำรและอุปกรณ์-สุทธิ 231,769.42 260,421.06 270,152.22

	 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 730,939.84 791,720.77 870,350.21

 รวมสินทรัพย์ 1,796,890.10 1,936,683.15 1,996,677.31

	 ทรัสต์รีซีทส์ 119,964.82 80,269.01 219,285.98

	 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 51,875.29 159,188.83 110,651.37

	 ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย - - -

	 รวมหนี้สินหมุนเวียน 175,002.21 245,227.99 346,055.52

 รวมหนี้สิน 262,371.10 322,512.22 390,452.18

	 ทุนช�ำระแล้ว 270,000.00 270,000.00 270,000.00

	 ก�ำไรสะสม 897,471.89 975,932.26 965,264.97

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,534,519.00 1,614,170.94 1,606,225.13

ผลการด�าเนินงาน

	 รำยได้จำกกำรขำย 2,025,851.24 2,397,550.03 1,865,167.65

	 รำยได้รวม 2,098,684.47 2,470,374.96 1,884,775.49

	 ต้นทุนขำย 1,934,525.65 2,245,256.37 1,656,992.12

	 ก�ำไรขั้นต้น 91,325.60 152,293.66 208,175.53

	 ค่ำใช้จ่ำย 138,757.87 171,924.32 143,977.93

	 ต้นทุนทำงกำรเงิน	 6,980.15 4,206.29 3,238.43

	 ก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 18,420.81 48,987.98 80,567.02

	 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ - - -

 ก�าไรสุทธิ 18,420.81 48,987.98 80,567.02

กระแสเงินสด

	 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน -11,198.88 51,940.60 -161,031.13

	 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน 75,334.84 63,130.83 4.889.91

	 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน -57,185.37 -177,337.63 -203,094.12
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อัตราส่วนทางการเงิน

2562 2561 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

	 อัตรำส่วนสภำพคล่อง	(เท่ำ) 6.09 4.67 3.25

	 อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว	(เท่ำ) 2.21 1.72 1.15

	 อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด	(เท่ำ) -0.05 0.18 -0.60

	 อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ	(เท่ำ) 4.77 5.93 5.65

	 ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน) 76 61 64

	 อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ	(เท่ำ) 11.83 12.93 12.79

	 ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย	(วัน) 30 28 28

	 อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้	(เท่ำ)	 25.65 22.73 34.06

	 ระยะเวลำช�ำระหนี้	(วัน) 14 16 11

	 CASH	CYCLE	(วัน) 92 73 81

อัตราส่วนความสามารถในการหาก�าไร (PROFITABILITY RATIO)

	 อัตรำก�ำไรขั้นต้น	(%) 4.51 6.35 11.16

	 อัตรำก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้	(%) 0.91 2.04 4.32

	 อัตรำก�ำไรอื่น	(%) - - -

	 อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรท�ำก�ำไร	(%) -60.79 106.03 -199.87

	 อัตรำก�ำไรสุทธิ	(%) 0.88 1.98 4.27

	 อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	 1.17 3.04 5.12

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

	 อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์	(%) 0.99 2.49 4.37

	 อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร	(%) 20.68 30.49 39.10

	 อัตรำกำรหมุนเวียนของสินทรัพย์	(เท่ำ) 1.12 1.26 1.02

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO) 

	 อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่ำ) 0.17 0.20 0.24

	 อัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระดอกเบี้ย	(เท่ำ) -0.60 13.35 -48.73

	 อัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระภำระผูกพัน	(เท่ำ)	–	Cash	Basis	 -0.11 0.86 -2.83

	 อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล	(%) 120.70 120.70 47.56
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คำาอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน
	 ผลการดำาเนินงาน

	 ปี	2562	 กำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนของภำครัฐยังคงมีอย่ำงต่อเนื่อง	 อย่ำงไรก็ตำมควำมต้องกำรสินค้ำในประเทศขยำย 

ตัวเพียงเล็กน้อย	เนื่องจำกกำรลงทุนภำคเอกชนขยำยตัวในอัตรำต�่ำ	ส่งผลให้ภำวะกำรแข่งขันในตลำดยังคงมีอย่ำงต่อเนื่อง

	 ในปี	2562	 บริษัทฯ	 มีรำยได้รวมท้ังสิ้นจ�ำนวน	2,098.68	 ล้ำนบำท	 ลดลง	371.69	 ล้ำนบำท	 หรือลดลงร้อยละ	15.05	 

เมื่อเปรียบเทียบกับปี	2561	ก�ำไรสุทธิมีจ�ำนวน	18.42	ล้ำนบำท	ลดลง	30.57	ล้ำนบำท	หรือลดลงร้อยละ	62.40	

 รายได้

	 บริษัทฯ	มีรำยได้รวม	2,098.68	ล้ำนบำท	ประกอบด้วยรำยได้จำกกำรขำย	2,025.85	ล้ำนบำท	และรำยได้อื่นจ�ำนวน	72.83	

ล้ำนบำท	

	 รำยได้จำกกำรขำย	ในปี	2562	จ�ำนวน	2,025.85	ล้ำนบำท	ลดลง	371.70	ล้ำนบำท	หรือลดลงร้อยละ	15.50	เมื่อเปรียบเทียบ

กบัปีก่อน	เป็นผลมำจำกท้ังปรมิำณขำยและรำคำขำยลดลง	โดยปรมิำณขำยท่ีลดลงมำจำกปรมิำณส่งออก	แต่ปรมิำณขำยในประเทศ

สูงกว่ำปีก่อน	ส่วนรำคำขำยลดลงจำกกำรแข่งขันด้ำนรำคำ	ด้ำนสัดส่วนกำรขำยมำจำกกำรขำยในประเทศร้อยละ	80.08	และส่งออก

ร้อยละ	19.92

	 รำยได้อื่น	ประกอบด้วย	รำยได้จำกดอกเบี้ยรับ	 เงินปันผลรับ	ก�ำไร	(ขำดทุน)	จำกอัตรำแลกเปลี่ยน	รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำย 

เศษซำกที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิตและอื่นๆ	ซึ่งมีจ�ำนวนไม่แน่นอน	โดยในปี	2562	มีจ�ำนวน	72.83	ล้ำนบำท	

 ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย

	 ต้นทุนขำย	ในปี	2562	มีจ�ำนวน	1,934.53	ล้ำนบำท	ลดลงจำกปีก่อน	310.73	ล้ำนบำท	หรือลดลงร้อยละ	13.84	จำกทั้งปริมำณ

ขำยและต้นทุนวัตถุดิบลดลง	 ท้ังนี้	 ต้นทุนขำยของบริษัทฯ	 ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบซ่ึงมีอัตรำส่วนประมำณร้อยละ	70-85	 

ของต้นทุนกำรผลิตรวมและผันแปรตำมปริมำณขำย	 ค่ำเสื่อมรำคำ	 ซึ่งเป็นค่ำใช้จ่ำยคงที่	 และค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิต	 เช่น	 ค่ำไฟฟ้ำ	

ค่ำแรงงำน	ค่ำวัสดุสิ้นเปลือง	ค่ำซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษำเครื่องจักร	ซึ่งมีลักษณะกึ่งผันแปร

	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย	ค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำร	ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิ	และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ	มีจ�ำนวนรวม	138.76	ล้ำนบำท	ลดลง	33.16	

ล้ำนบำท	สำเหตหุลกัมำจำกในปีก่อนบรษัิทมต้ีนทุนบริกำรในอดตีจำกกำรแก้ไขโครงกำรผลประโยชน์พนกังำนหลงัออกจำกงำน

 ก�าไร

	 ปี	2562	บริษัทฯ	มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน	18.42	ล้ำนบำท	ลดลง	30.57	ล้ำนบำท	หรือลดลงร้อยละ	62.40	 เมื่อเปรียบเทียบกับ 

ปีก่อน	ซึ่งกำรที่ผลก�ำไรปรับตัวลดลงมีสำเหตุหลักมำจำกปริมำณขำยและรำคำขำยลดลงเนื่องจำกกำรแข่งขันด้ำนรำคำ	

	 ทั้งนี้	สำเหตุที่ปี	2562	บริษัทฯ	ไม่มีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้เนื่องจำกบริษัทฯ	มีค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นจำกกำรจ�ำหน่ำยหนี้

สูญจำกบัญชีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท	 เซ็นจูรี่อิเลคโทรนิคส์	 แอนด์	 ซิสเต็ม	 จ�ำกัด	 ซึ่งเป็นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน	 ทั้งนี้	 เนื่องจำก 

ลูกหนี้ถูกพิพำกษำให้ล้มละลำยและได้มีกำรแบ่งทรัพย์สินให้แก่เจ้ำหนี้ในวันที่	30	พฤศจิกำยน	2560	

	 ฐานะการเงิน

	 ณ	สิ้นปี	2562	บริษัทฯ	มีสินทรัพย์รวม	1,796.89	ล้ำนบำท	หนี้สินรวม	262.37	ล้ำนบำท	ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,534.52	ล้ำนบำท

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์

	 สินทรัพย์รวม	 ณ	 วันที่	31	 ธันวำคม	2562	 จ�ำนวน	1,796.89	 ล้ำนบำท	 ลดลง	139.79	 ล้ำนบำท	 หรือลดลงร้อยละ	7.22	 

เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
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	 สนิทรพัย์	ณ	สิน้ปี	2562	เป็นสนิทรพัย์หมนุเวียนจ�ำนวน	1,065.95	ล้ำนบำท	และสนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนจ�ำนวน	730.94	ล้ำนบำท	

	 สินทรัพย์หมุนเวียนมีรำยกำรที่ส�ำคัญ	คือ	ลูกหนี้กำรค้ำและสินค้ำคงเหลือ	ลูกหนี้กำรค้ำ	ณ	สิ้นปี	2562	มีจ�ำนวน	347.75	ล้ำน

บำท	 ลดลง	41.34	 ล้ำนบำท	 หรือลดลงร้อยละ	10.62	 ตำมยอดขำยท่ีลดลง	 ในขณะท่ีสินค้ำคงเหลือมีจ�ำนวน	625.96	 ล้ำนบำท	 

ลดลง	47.56	ล้ำนบำท	หรือลดลงร้อยละ	7.06	

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	ประกอบด้วย	อำคำรและอุปกรณ์-สุทธิ	มีจ�ำนวน	231.77	ล้ำนบำท	ลดลง	28.65	ล้ำนบำท	จำกกำรตัด

ค่ำเสื่อมรำคำตำมอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์จ�ำนวน	32.47	 ล้ำนบำท	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรำยกำรอื่นๆ	 ซึ่งได้แก่	 สิทธิกำรเช่ำ

ที่ดิน	เงินลงทุนที่มีข้อจ�ำกัดในกำรใช้อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนและอื่นๆ	

 คุณภาพของสินทรัพย์ 

	 สินทรัพย์ของบริษัทฯ	แสดงรำคำตำมบัญชีที่ไม่สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับหรือมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่คำดว่ำ

จะได้รับจำกกำรใช้สินทรัพย์	และหำกมีข้อบ่งชี้ที่แสดงว่ำสินทรัพย์เกิดกำรด้อยค่ำ	บริษัทฯ	จะตั้งส�ำรองและรับรู้กำรขำดทุนจำกกำร

ด้อยค่ำทันที	และมีกำรทบทวนอย่ำงสม�่ำเสมอ	

	 บริษัทฯ	มียอดลูกหนี้กำรค้ำก่อนหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน	403.93	ล้ำนบำท	ซึ่งจ�ำนวนดังกล่ำวจ�ำแนกออกเป็น	2	ส่วน	

คือ	ลูกหนี้บุคคลภำยนอกจ�ำนวน	372.08	ล้ำนบำท	และลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	จ�ำนวน	31.85	ล้ำนบำท

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2562	ลูกหนี้บุคคลภำยนอกมียอดที่เกินก�ำหนดช�ำระ	จ�ำนวน	144.45	ล้ำนบำท	โดยในจ�ำนวนดังกล่ำว 

มียอดลูกหนี้ค้ำงช�ำระนำนกว่ำ	12	เดือน	จ�ำนวน	55.48	ล้ำนบำท	ซึ่งมีสำเหตุมำจำกลูกหนี้ดังกล่ำวได้รับผลกระทบจำกวิกฤติกำรณ์

ทำงเศรษฐกิจและกำรเงินตั้งแต่ปี	2540	ท�ำให้ไม่สำมำรถช�ำระหนี้ได้ตำมก�ำหนด	บริษัทฯ	ได้ตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับลูกหนี้

ที่เกินก�ำหนดช�ำระจ�ำนวน	56.18	ล้ำนบำท	ซึ่งบริษัทฯ	มั่นใจว่ำจะสำมำรถเก็บหนี้จำกลูกหนี้ได้ไม่ต�่ำกว่ำยอดสุทธิหลังหักค่ำเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ

	 ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	มี	1	รำย	คือ	บริษัท	ทักษิณคอนกรีต	จ�ำกัด(มหำชน)	เป็นหนี้ที่ยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระ

	 สนิค้ำคงเหลอืของบริษัท	ประกอบด้วย	สนิค้ำส�ำเรจ็รปู	งำนระหว่ำงท�ำ	วตัถดุบิ	อะไหล่และวสัดสุิน้เปลอืง	ณ	วนัท่ี	31	ธนัวำคม	

2562	มีรำคำทุนรวม	663.08	ล้ำนบำท	บริษัทฯได้ตัง้ค่ำเผือ่มลูค่ำสนิค้ำคงเหลอืลดลงและเคลือ่นไหวช้ำจ�ำนวนท้ังสิน้	37.13	ล้ำนบำท	

เนือ่งจำกสนิค้ำส�ำเร็จรูป	อะไหล่และวัสดสุิน้เปลอืงบำงรำยกำรไม่เคลือ่นไหวมำเป็นเวลำนำนจงึมคีวำมเสีย่งท่ีจะเกดิกำรด้อยค่ำได้

 สภาพคล่อง

	 บริษัทฯ	มีอัตรำส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำก	4.67	เท่ำ	ณ	สิ้นปี	2561	เป็น	6.09	เท่ำ	ณ	สิ้นปี	2562	

ทั้งนี้เป็นผลมำจำกปี	2562	หนี้สินหมุนเวียนในส่วนของเจ้ำหนี้กำรค้ำลดลงจำกกำรจ่ำยช�ำระหนี้ในระหว่ำงปี	

	 ในส่วนของกระแสเงินสด	ส�ำหรับปี	2562	บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจ�ำนวน	6.95	ล้ำนบำท	ส่งผลให้เงินสดของบริษัท

เพิ่มขึ้นจำก	32.67	ล้ำนบำท	มำเป็น	39.62	ล้ำนบำท	กระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงมำจำกกิจกรรมต่ำงๆ	ดังนี้

	 -		กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงำน	จ�ำนวน	11.20	ล้ำนบำท	จำกกำรจ่ำยช�ำระเจำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นๆ	โดย

แหล่งได้มำที่ส�ำคัญมำจำกกำรเงินหมุนเวียนในลูกหนี้กำรค้ำ	เจ้ำหนี้กำรค้ำและสินค้ำคงเหลือ

	 -	 กระแสเงินสดสุทธิได้มำในกิจกรรมลงทุน	จ�ำนวน	75.33	ล้ำนบำท	เนื่องจำกในระหว่ำงปีมีกำรจ�ำหน่ำยสิทธิเรียกร้องในหนี้

เงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	และเงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีข้อจ�ำกัดในกำรใช้ลดลง	ในขณะเดียวกันมีรำยจ่ำยลงทุนซึ่งส่วนใหญ่

เป็นกำรลงทุนในอุปกรณ์เครื่องใช้ส�ำนักงำนและอื่นๆ

	 -	 กระแสเงนิสดสทุธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงนิ	จ�ำนวน	57.18	ล้ำนบำท	จำกกำรจ่ำยเงนิปันผลและจำกกำรใช้สนิเช่ือทรสัต์รซีีท

จำกสถำบันกำรเงิน
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 แหล่งที่มาของเงินทุน

	 1)	 ควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงเงินทุน

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2562	บริษัทฯ	มีอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่ำกับ	0.17	เท่ำ	ลดลงจำกสิ้นปีก่อนเล็กน้อย	

	 2)	 ส่วนของผู้ถือหุ้น

	 	 ปี	2562	บริษัทฯ	มีก�ำไรสุทธิ	18.42	ล้ำนบำท	และมีขำดทุนที่ยังไม่เกิดจำกกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย	

จ�ำนวน	8.02	ล้ำนบำท	ในขณะที่มีผลก�ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนักงำน

จ�ำนวน	6.83	ล้ำนบำท	และจ่ำยเงินปันผล	จ�ำนวน	96.88	ล้ำนบำท	ส่งผลให้	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2562	บริษัทฯ	มีส่วนของผู้ถือหุ้น

จ�ำนวน	1,534.52	ล้ำนบำท	ลดลง	79.65	ล้ำนบำท	

	 3)	 หนี้สิน

	 	 ณ	วันสิ้นปี	2562	บริษัทฯมีหนี้สินรวม	262.37	ล้ำนบำท	ลดลง	60.14	ล้ำนบำท	จำกเจ้ำหนี้กำรค้ำที่ลดลง	ในขณะที่เจ้ำหนี้

ทรัสต์รีซีทเพิ่มข้ึน	 ท้ังนี้	 หนี้สินท่ีส�ำคัญ	 ประกอบด้วย	 ทรัสต์รีซีท	 เจ้ำหนี้กำรค้ำ	 ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำนและ 

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

	 4)	 ระยะเวลำครบก�ำหนดของหนี้ระยะสั้นที่มีผลต่อสภำพคล่อง

	 	 หนีร้ะยะสัน้ของบรษัิทฯ	มีเพียงทรสัต์รีซีทเจ้ำหนีก้ำรค้ำและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย	ซ่ึงถงึก�ำหนดช�ำระตำม	Cash	cycle	ของกจิกำร	

 รายจ่ายลงทุน

	 ในปี	2562	บริษัทฯ	มีรำยจ่ำยลงทุนในส่วนของอุปกรณ์เครื่องใช้ส�ำนักงำนและอื่นๆ	

	 ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต

	 ปัจจัยท่ีอำจส่งผลให้กำรด�ำเนินงำนของบริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระส�ำคัญ	 ได้แก่	 ควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบ	 

กำรออกมำตรกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดสนิค้ำเหลก็ลวดคำร์บอนสงูและกำรแก้ไขเพ่ิมเตมิพระรำชบัญญัตกิำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดและ

กำรอุดหนนุซึง่สนิค้ำจำกต่ำงประเทศ	รวมถงึควำมเสีย่งท่ีอุปทำนเพ่ิมข้ึนจำกกำรน�ำเข้ำสนิค้ำส�ำเรจ็รปูจำกต่ำงประเทศ	ท้ังนี	้เนือ่งจำก

รำคำวตัถดุบิและอัตรำอำกรตอบโต้กำรทุ่มตลำดจำกกำรน�ำเข้ำวตัถดุบิมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนกำรผลติ	 ในขณะท่ีอุปทำนท่ีเพิม่

จำกกำรน�ำเข้ำสนิค้ำส�ำเร็จรูปจำกต่ำงประเทศจะส่งผลให้กำรแข่งขันทำงกำรตลำดโดยเฉพำะกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำมคีวำมรนุแรงข้ึน

	 บริษัทฯ	 ตระหนักถึงปัจจัยดังกล่ำวจึงได้ติดตำมและประเมินผลกระทบอย่ำงใกล้ชิด	 เพื่อปรับกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินงำนให้ 

เหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์

หมายเหตุ :	 ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี	(แบบ	56-1)	 

	 	 ของบริษัทที่แสดงไว้ใน	www.sec.or.th
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบของ	 บริษัท	 ไทยไวร์โพรดัคท์	 จ�ำกัด(มหำชน)	 ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ�ำนวน	3	 ท่ำน	 ได้แก	่ 

นำยชลิต	สถิตย์ทอง	ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ	นำยเฉลียว	พลวิเศษ	และนำยพันธุม	พันธุมจินดำ		ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทำง

ด้ำนกำรบรหิำร	กำรเงนิ	กำรบัญชี	และกฎหมำย	โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเป็นอิสระและมีคณุสมบัตคิรบถ้วนตำมข้อก�ำหนด

และแนวทำงของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และไม่ได้แต่งตัง้เพือ่รกัษำผลประโยชน์

ของกรรมกำร	หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏบัิตหิน้ำท่ีตำมขอบเขต	หน้ำท่ี	และควำมรบัผดิชอบ	ท่ีได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิทฯ

และสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์		

	 ในรอบปี	2562	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมจ�ำนวน	4	 ครั้ง	 โดยกรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนเข้ำร่วมประชุมครบ 

ทุกครัง้	ยกเว้น	นำยพันธมุ	พันธมุจนิดำ	เข้ำร่วมประชุม	2	ครัง้	เนือ่งจำกได้รบัแต่งตัง้จำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบรษัิท	ครัง้ท่ี	4/2562	

วันที่	14	พฤษภำคม	2562	สำระส�ำคัญของกำรปฏิบัติงำนสรุปได้ดังนี้

	 1.	 การสอบทานความถูกต้อง	ครบถ้วน	เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนข้อมูลท่ีส�ำคัญของงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ�ำปีส�ำหรับปี	2562	 รวมถึง

รำยกำรระหว่ำงกัน	 และรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	 ท้ังในประเด็นควำมถูกต้องเช่ือถือได้และควำมเหมำะสมของ

งบกำรเงนิ	กำรเปลีย่นแปลงท่ีมผีลกระทบต่องบกำรเงนิอย่ำงมสีำระส�ำคญั	นโยบำยกำรบญัชี	และกำรเปิดเผยข้อมูล	ก่อนท่ีจะน�ำเสนอ

ให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำอนมัุต	ิโดยในกำรประชมุเพ่ือพจิำรณำเรือ่งดงักล่ำวคณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบถำมและรบัฟัง

ค�ำชี้แจงจำกผู้บริหำรและผู้สอบบัญชี	ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ำกำรจัดท�ำงบกำรเงินเป็นไป

ตำมข้อก�ำหนดของกฎหมำยและมำตรฐำนบัญชีตำมหลักกำรบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป	 งบกำรเงินของบริษัทมีควำมถูกต้องตำมท่ีควรใน

สำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน		รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินอย่ำงครบถ้วน	เชื่อถือได้	

	 2.	 การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยใน	รวมถงึให้ค�ำแนะน�ำต่อฝ่ำยจดักำรในกำรบรหิำร

ควำมเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินกิจกำร	และเพื่อให้เกิดควำมพร้อมรองรับกรณีที่สถำนกำรณ์ไม่เป็นไปตำมคำด	ซึง่จำก

กำรสอบทำนคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษัทฯ	 มีระบบกำรดูแลและควบคุมกำรด�ำเนินงำนอย่ำงเพียงพอสอดคล้องกับ

สถำนกำรณ์ของบริษัท	และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสำระส�ำคัญเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยใน	

	 3.	 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของสำานักงาน	กลต.	ตลาดหลักทรัพย์ฯและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ควำมส�ำคัญกับกำรปฎิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 ข้อก�ำหนดของ

ตลำดหลักทรัพย์		หรือข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ซึ่งจำกกำรสอบทำน	คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็น

สำระส�ำคัญในเรื่องกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
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	 4.	 การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	โดยยึดหลักควำม

ระมดัระวงั	ควำมสมเหตสุมผล	และค�ำนงึถงึประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้เสยีของบรษัิทฯ	เพือ่ให้ม่ันใจได้ว่ำกำรอนมุตัริำยกำรและกำรเปิด

เผยข้อมูลเป็นไปตำมข้อก�ำหนดหรือประกำศของตลำดหลกัทรพัย์	และส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์	

ซ่ึงจำกกำรสอบทำนคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่พบประเด็นท่ีเป็นสำระส�ำคัญในเรื่องกำรไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์รำยกำรท่ีเกี่ยวโยง

กัน	หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	

	 5.	 การพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำควำมเหมำะสมของผูส้อบบัญชี	โดยพจิำรณำถงึทักษะ	ควำมรู	้ควำมสำมำรถ	ควำมน่ำเช่ือถอื	

และผลงำนท่ีผ่ำนมำรวมถงึพจิำรณำควำมเป็นอิสระ	คณุภำพของผูส้อบบัญชี	 และควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทน	 ซ่ึงคณะกรรมกำร

ตรวจสอบมีควำมเห็นเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษัิทให้แต่งตัง้	 บรษัิท	 บัญชีกจิ	 จ�ำกดั	 เป็นผูส้อบบัญชีส�ำหรบัปี	2563	 เพ่ือน�ำเสนอ 

ต่อท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น

	 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุป
	 ในรอบปี	2562	คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ครบถ้วนตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท	โดยใช้ควำมรู้

ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่	และท�ำหน้ำที่โดยอิสระ	ไม่มีข้อจ�ำกัดจำกกรรมกำร	ผู้บริหำร	พนักงำนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

	 	 ในภำพรวมคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ	คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรของบริษัทฯ	มีจริยธรรมและควำมมุ่งมั่นในกำร

ปฏิบัติหน้ำที่เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของบริษัทฯอย่ำงมีคุณภำพ	และให้ควำมส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินงำนภำยใต้กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่มี

ประสทิธิผล	โปร่งใส	และเช่ือถอืได้	มกีำรปฏบัิตเิกีย่วกบัรำยกำรท่ีเกีย่วโยงกนัอย่ำงถกูต้อง	มรีะบบกำรควบคมุภำยในท่ีมีประสทิธภิำพ
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มีกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้

(นำยชลิต		สถิตย์ทอง) 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
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	 คณะกรรมกำรบรษัิทเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบกำรเงนิของบรษัิท	และสำรสนเทศทำงกำรเงนิท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ�ำปี	ซ่ึงข้อมลู

ท่ีแสดงในรำยงำนทำงกำรเงินต้องมีควำมถูกต้องในสำระส�ำคัญและเป็นไปตำมหลักมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย	

โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ	ใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวัง	และประมำณกำรที่เหมำะสม	รวมทั้ง
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	 คณะกรรมกำรได้ดูแลให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิผลเพ่ือให้มั่นใจได้อย่ำงมีเหตุผลว่ำกำรบันทึกข้อมูลทำง

บัญชีมีควำมถกูต้อง	ครบถ้วนและเพียงพอท่ีจะด�ำรงรกัษำไว้ซ่ึงทรพัย์สนิ	และเพือ่ให้ทรำบจดุอ่อนเพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิกำรทุจรติหรอื

กำรด�ำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระส�ำคัญ
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	 (นำยสุริย์	บัวคอม)	 (นำยเอกมินทร์	งำนทวี)

	 ประธำนกรรมกำร	 กรรมกำรผู้จัดกำร

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
 
เสนอต่อ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากัด (มหาชน) 
 
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข  
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและ
งบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บัญชีที่ส าคัญ  
ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลที่อาจไม่เพียงพอตามในเรื่องที่อธิบายในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
อย่างมีเงื่อนไข งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด าเนินงาน และกระแส
เงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12.1  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมให้แก่บริษัท 
ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด (TLL) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งซึ่งมีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ โดย
เป็นหนี้ที่ค้างช าระมาต้ังแต่ปี 2536 โดยมูลหนี้ประกอบด้วยเงินต้นจ านวน 380.79 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างช าระ
จ านวน 595.91 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 976.70 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจ านวน
แล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อบังคับช าระหนี้มาเป็นล าดับ 
ต่อมาเม่ือวันที่ 26 มิถุนายน 2561 TLL ได้ยื่นข้อเสนอที่จะช าระหนี้บางส่วนจ านวน 38.16 ล้านบาทให้แก่บริษัทฯ 
โดยการช าระหนี้ดังกล่าวขอให้ถือเป็นการปลดหนี้ทั้งจ านวน ซึ่งเมื่อวันที่  9 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 6/2561 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2561 เห็นตรงกันว่าเงื่อนไขที่ 
TLL เสนอยังไม่เหมาะสม ต่อมาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าได้
จัดท าหนังสือมายังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาข้อเสนอในการจ าหน่าย
สิทธิเรียกร้องหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ TLL ทั้งหมดให้กับบริษัท เควิน แอสโซซิเอทส์ จ ากัด (KWIN) ในจ านวนเงิน 40 ล้าน
บาท โดยเม่ือวันที่ 22 มกราคม 2562  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ าหน่ายสิทธิเรียกร้องดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ 
บันทึกก าไรจากการขายสิทธิเรียกร้องดังกล่าวจ านวน 39.90 ล้านบาท ไว้ในบัญชีรายได้อื่นในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ค ารับรองกับข้าพเจ้าว่า KWIN เป็นบริษัทที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และ 
TLL และไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัทฯและ TLL อีกด้วย 
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…/2 
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อย่างไรก็ดี ข้าพเจ้าไม่สามารถสรุปได้ว่า KWIN เป็นบริษัทเกี่ยวข้องกันหรือไม่ เนื่องจากข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับไม่
สอดคล้องกับค ารับรองของผู้บริหาร ดังนี้  
1. งบการเงินของบริษัท TLL ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559  ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ

บัญชีแล้ว ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินในหัวข้อรายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันว่า 
KWIN เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันของ TLL ซึ่งอาจท าให้ KWIN เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ด้วย  ซึ่งใน
ระหว่างปี 2561 ผู้สอบบัญชีของ TLL ได้จัดประเภทรายการใหม่ว่า KWIN ไม่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และให้
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับข้าพเจ้า อย่างไรก็ดี ข้าพเจ้ายังไม่ได้รับข้อมูลว่า
การตรวจสอบได้ก าหนดขอบเขตการตรวจกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีความเหมาะสม เช่น แหล่งที่มาของเงินทุน
ในการซื้อสิทธิเรียกร้องในหนี้ของบริษัทอื่นในปี 2558 เป็นต้น 

2. KWIN เป็นบริษัทจดทะเบียนตั้งแต่ปี 2557 และไม่มีการประกอบธุรกิจ (Dormant Company) และมีทุนจด
ทะเบียน 1 ล้านบาท และทุนที่ออกและเรียกช าระจ านวนเพียง 0.25 ล้านบาท ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่าไม่อยู่ใน
ขนาดที่จะท าธุรกรรมในขนาดรายการซื้อสินทรัพย์จ านวน 40 ล้านบาทได้  

3. เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 มีรายการเงินโอนเข้ามาในบัญชีธนาคาร 2 รายการประกอบด้วยรายการโอน
จ านวน 38.16 ล้านบาท และ 1.84 ล้านบาท รวม 40 ล้านบาท ซึ่งฝ่ายบริหารแจ้งว่าเป็นการช าระเงินการซื้อ
สิทธิเรียกร้องใน KWIN ซึ่งมีข้อสังเกตว่ายอดเงินจ านวน 38.16 ล้านบาท มีจ านวนเท่ากับยอดเงินที่ทาง TLL 
เคยเสนอช าระหนี้บางส่วนให้กับบริษัทฯ เมื่อเดือนมิถุนายน 2561 รวมถึงไม่มีเอกสารประกอบแหล่งที่มาของ
เงินโอน  ดังนั้น ข้าพเจ้าได้ส่งหนังสือขอยืนยันจากธนาคารและได้รับข้อมูลว่าเงินโอนดังกล่าวเป็นแคชเชียร์
เช็คต่างธนาคาร 2 ฉบับ โดยฉบับแรก จ านวนเงิน 38.16 ล้านบาท ลงวันที่ 25 กรกฏาคม 2561 และฉบับที่
สองจ านวนเงิน 1.84 ล้านบาท ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 ซึ่งมีข้อสังเกตว่าเช็คฉบับที่หนึ่งนั้น มีวันที่ใกล้เคียง
กับช่วงเวลาที่ TLL เคยเสนอซื้อช าระหนี้บางส่วนแก่บริษัทฯ ในปี 2561 และเป็นวันที่ก่อนได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ เนื่องจากรายการทั้งสองดังกล่าวเป็นแคชเชียร์เช็ค ท าให้ ณ วันที่ใน
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 ได้ยื่นข้อเสนอที่จะช าระหนี้บางส่วนจ านวน 38.16 ล้านบาท ให้แก่บริษัทฯ โดยการ
ช าระหนี้ดังกล่าวขอให้ถือเป็นการปลดหนี้ทั้งจ านวนนั้น  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 มีสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้บริษัทอื่นอาจมีผลท าให้มูลค่า
ประเมินไม่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ น าข้อมูลราคาประเมินดังกล่าวข้างต้นมาอ้างอิงในการขออนุมัติการเข้าท า
รายการขายสิทธิเรียกร้องในหนี้ของ TLL ของบริษัทฯ ให้กับ KWIN ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่     
22 มกราคม 2562 
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ดังนั้น จากประเด็นข้อ 1 - 5 ข้างต้น ข้าพเจ้าไม่ได้รับหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อสรุปได้ว่าหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 12.1 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท KWIN อย่างเพียงพอหรือไม่ 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัท
ตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ ยวข้องกับการ
ตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนด
เหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า  
 
เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ  
เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเรื่อง
เหล่านี้ 

มูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักคือผลิตและจ าหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง ซึ่งมีความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ราคาสินค้า บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวนรวม 
663.08 ล้านบาท และค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้าจ านวน 37.13 ล้านบาท 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าเรื่องค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้าเป็นเรื่องส าคัญในการสอบบัญชี
เนื่องจากบัญชีสินค้าคงเหลือเป็นบัญชีที่มีสาระส าคัญต่องบการเงิน และความผันผวนของราคาสินค้า
คงเหลือดังกล่าวซึ่งมีผลกระทบต่อการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลืออย่างมีสาระส าคัญ นอกจากนี้ การบันทึกค่า
เผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้ามีการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายจัดการเป็นอย่างมาก 
ดังนั้น การตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการสอบทานการประเมินของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับแนวโน้มและ
ผลกระทบจากการผันผวนของราคาเหล็ก และแนวโน้มของกฏหมายเกี่ยวกับมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
ซึ่งจะส่งกระผลกระทบโดยตรงกับราคาสินค้า นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้มีการสอบทานอัตราส่วนทางการเงินที่
ส าคัญของกิจการเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน และการตรวจสอบยังได้รวมถึง
การพิจารณาราคาต้นทุนของวัตถุดิบที่ซื้อ ราคาสินค้าที่ขายในระหว่างปีและราคาหลังวันสิ้นปี เพื่อระบุความ
เป็นไปได้ที่ที่สินค้าคงเหลืออาจมีมูลค่าสูงเกินไป 
ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้สอบทานรายการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือ และทดสอบการ
ค านวณต้นทุนของวัตถุดิบที่ซื้อ การค านวณต้นทุนของสินค้าจากการผลิต การทดสอบการตีราคาสินค้า
คงเหลือ และการแสดงมูลค่าที่ต่ ากว่าระหว่างราคาทุนกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึงสมมติฐาน
ส าคัญที่ผู้บริหารใช้ในการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนท าต่อ ราคาขาย และ
ค่าใช้จ่ายในการขาย เป็นต้น  
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ข้อมูลอ่ืน  
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึง                
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ าปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงาน
ประจ าปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้  
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความ
ขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมี
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี และหากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล
ด าเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง  
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท า
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด  
ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง  
เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการ
ด าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดด าเนินงานหรื อไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้  
ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าที่ในการก ากับดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัท  
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นใน
ระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้  
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการ
สังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง  
 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิด

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

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ  เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของบริษัท  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร  

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจาก
หลักฐานที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีสาระส าคัญต่อความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้
ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้
ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น
ของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัท
ต้องหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มีการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่  

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่ส าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญของ
ระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า  
ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่ง
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 
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จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล  ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญมากที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ใน
รายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  หรือใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการ
กระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้
เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว  

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายอนุสรณ์  เกียรติกังวาฬไกล 
 
 
 

 
 
 
 

 
นายอนุสรณ์  เกียรติกังวาฬไกล 
ผู้สอบบัญชรีับอนุญาต เลขที่ 2109 
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร 
26 กุมภาพันธ์ 2563 
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หน่วย : บาท
หมายเหตุ 2562 2561

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 39,624,050 32,673,454
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 8 351,500,288 393,451,106
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 9 625,959,205 673,520,630
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน
ภาษมูีลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 48,674,118 44,474,617
อ่ืนๆ 192,602 842,570

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,065,950,263   1,144,962,377
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบนัการเงินทีมี่ขอ้จ ากัดในการใช้ 10 379,600,000      412,600,000
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 6, 11 25,393,053        35,416,098
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกัน - สุทธิ 6, 12 -                     100,000
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - สุทธิ 13 73,643,021        63,286,594
อาคาร และอุปกรณ ์- สุทธิ 14 231,769,420 260,421,055
สิทธิการเช่าทีด่ิน - สุทธิ 15 435,110 1,310,110
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 20,099,236 18,586,917
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 730,939,840     791,720,774
รวมสินทรัพย์ 1,796,890,103   1,936,683,151

บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

7

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562
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บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จ ำกัด (มหำชน)

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562
หน่วย : บำท

หมำยเหตุ 2562 2561
หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น
หนีส้ินหมุนเวียน
ทรัสต์รีซีท 119,964,821      80,269,011        
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 16 51,875,285 159,188,834
หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน            3,162,099            5,770,148 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 175,002,205     245,227,993
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์พนักงาน 17          85,725,933          73,635,799 
หนีส้ินภาษเีงินได้รอตัดบญัชี 18            1,642,963            3,648,423 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 87,368,896       77,284,222
รวมหน้ีสิน 262,371,101     322,512,215

ส่วนของผูถ้ือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบยีน
หุน้สามัญ 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท        500,000,000        500,000,000 

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 339,642,600 339,642,600
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุน้ 27,404,512 28,596,080
ก าไรสะสม
   จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 19 50,000,000 48,900,000
ยังไม่ได้จัดสรร - ก าไรสะสม 847,471,890 927,032,256
รวมก าไรสะสม 897,471,890 975,932,256

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,534,519,002 1,614,170,936
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,796,890,103 1,936,683,151

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ตอ่)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

8

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562



62 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ำกัด (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562

หน่วย : บำท
หมำยเหตุ 2562 2561

รำยได้จำกกำรขำย 2,025,851,241   2,397,550,031   
ต้นทุนขาย (1,934,525,646) (2,245,256,372)
ก ำไรข้ันต้น 91,325,595       152,293,659
รายได้อ่ืน 72,833,233 72,824,929

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 164,158,828     225,118,588
ค่าใช้จ่ายในการขาย 72,247,910 77,418,353
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 65,776,327 80,433,411
โอนกลบับัญชีค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู -   (3,419,443)
ต้นทุนบริการในอดีตจากการแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 17 11,255,643 30,271,617        
ค่าเผือ่(โอนกลบั)การด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 11 (4,255) 38,866
โอนกลบัการด้อยค่าของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 13 (10,517,755) (12,818,481)

รวมค่ำใช้จ่ำย 138,757,870     171,924,323

ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 25,400,958       53,194,265
ต้นทุนทางการเงิน (6,980,148) (4,206,289)
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 18,420,810       48,987,976
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 18 -                     -                     
ก ำไรสุทธิส ำหรับปี 18,420,810       48,987,976

ก ำไรสุทธิส ำหรับปี 18,420,810       48,987,976       
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :
รายการที่สามารถจัดประเภทใหม่เขา้ไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึน้จากการปรับมูลค่า
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย - สทุธิจากภาษี  11, 18 (8,021,840)         (2,104,952)         

รายการที่ไม่สามารถจัดประเภทใหม่เขา้ไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน 17 6,830,272 (616,534)

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (1,191,568)       (2,721,486)       

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 17,229,242       46,266,490       

ก ำไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐำน
ก าไรสทุธิต่อหุ้น 0.07 0.18
จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ถ่วงน้ าหนัก 270,000,000 270,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี้ 9
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64 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  หน่วย : บำท
2562 2561

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
ก ำไรสุทธิ 18,420,810       48,987,976
รำยกำรปรับปรุง :
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 33,510,932        32,936,752        
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนทีย่ังไม่เกิดขึ้นจริง 7,547 219,690
เงินปนัผลรับ (1,870,650) (1,594,800)
ประมำณกำรหนีส้ินผลประโยชน์พนักงำนจำกต้นทุนบริกำรปจัจุบนั 8,607,313 8,496,882
ประมำณกำรหนีส้ินผลประโยชน์พนักงำนจำกต้นทุนบริกำรในอดีต 11,255,643 30,271,617        
โอนกลับบญัชีค่ำเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ -                     (3,419,443)
ค่ำเผื่อ(โอนกลับ)กำรด้อยค่ำของเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน (4,255) 38,866
โอนกลับกำรด้อยค่ำของอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน (10,517,755) (12,818,481)
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ถำวร (542,523) (570,281)
ก ำไรจำกกำรขำยสิทธิเรียกร้องในเงินให้กู้ยืมกับบริษทัทีเ่กี่ยวขอ้งกัน (39,900,000) -                     
ดอกเบีย้รับ (3,771,096) (4,029,605)
ดอกเบีย้จ่ำย 4,966,352 2,974,525

กระแสเงินสดก่อนกำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์และหน้ีสินด ำเนินงำน 20,162,318 101,493,698
สินทรัพย์ด ำนินงำน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 41,658,902 (75,767,368)
สินค้ำคงเหลือ 47,561,425 23,265,085
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (3,549,533) (25,112,583)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 78,458 (134,458)

หนีส้ินด ำเนินงำน เพ่ิมขึ้น (ลดลง)
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น (107,363,728) 48,904,056
จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน (942,550) (5,971,225)
หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน (2,608,048) (10,348,049)

เงินสดรับจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน (5,002,756) 56,329,156
รับดอกเบีย้ 303,611 365,917
จ่ำยดอกเบีย้ (4,908,958) (3,299,304)
จ่ำยภำษเีงินได้ (1,590,778) (1,455,172)

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน (11,198,881) 51,940,597

บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จ ำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบกำรเงินนี้

11

งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562



65บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จ ำกัด (มหำชน)

 หน่วย : บำท
2562 2561

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบนัการเงินทีมี่ขอ้จ ากัดในการใช้ลดลง 33,000,000      79,600,000      
ดอกเบีย้รับจากเงินฝากสถาบนัการเงินทีมี่ขอ้จ ากัดในการใช้ 3,744,639 3,535,008
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสิทธิเรียกร้องในมูลหนีเ้งินให้กู้ยืมกับบริษทัทีเ่กี่ยวขอ้งกัน 40,000,000      -                   
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 542,598 570,374
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพย์ถาวร (3,823,044) (22,169,350)
รับเงินปนัผลจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,870,650 1,594,800

เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมลงทุน 75,334,843     63,130,832
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
ทรัสต์รีซีท 39,695,810 (139,016,945)
จ่ายเงินปนัผล (96,881,176) (38,320,688)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (57,185,366)    (177,337,633)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) - สุทธิ 6,950,596       (62,266,204)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที ่1 มกราคม 32,673,454 94,939,658
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 39,624,050 32,673,454

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ

รำยกำรท่ีมิใช่เงินสด
-  ปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวกับองค์ประกอบอ่ืน (10,027,300)     (2,631,190)       
ของส่วนของผู้ถือหุน้ (หมายเหตุ 11)

-  หนีส้ินภาษเีงินได้รอตัดบญัชีลดลง (หมายเหตุ 18) (2,005,460) (526,238)
-  ตั้งค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญทัง้จ านวนส าหรับดอกเบีย้ค้างรับจาก -   19,801,084
บริษทัทีเ่กี่ยวขอ้งกัน (หมายเหตุ 6 และ 12)

-  ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกันภัย 6,830,272 (616,534)
ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน (หมายเหตุ 17)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ตอ่)
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562

12

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562
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1. ข้อมูลท่ัวไป 
1.1 การจดทะเบียน บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัดเมื่อวันที่ 10 

พฤษภาคม 2528 และได้จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2532 ต่อมาบริษัทฯ ได้ด าเนินการจดทะเบียนแปร
สภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2537 โดยมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 คือ กลุ่มบริษัทในตระกูลงานทวี ซึ่งมี
สัดส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ 28 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระเต็มมูลค่าแล้ว 

1.2 สถานประกอบการ เลขที่ 99/2 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน อ าเภอล าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี และ มีโรงงาน 1 แห่ง ตั้งอยู่เลขที่ 4 ถนน ไอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  

1.3 ธุรกิจหลัก ผลิตและจ าหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

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

2.2 งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการบัญชี 
2.3 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 
2.4 การใช้ประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหาร
ต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงาน
จ านวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายผลที่เกิดขึ้นจริงจึงแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ 
 ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับ
ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในอนาคตที่ได้รับ
ผลกระทบ  
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีปัจจุบนัและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินนี้ โดยมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส าคัญ ดังนี้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า ใช้แทนมาตรฐานการ
บัญชีและการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) รายได ้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่31 (ปรับปรุง 2560) รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ

โฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่13 
(ปรับปรุง 2560) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 
(ปรับปรุง 2560)  

สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่18 
(ปรับปรุง 2560)  

การโอนสินทรัพยจ์ากลูกค้า 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 
ดังนี้ 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน จ านวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่19  การช าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 
ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้
มาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 
เรื่องสัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การบัญชีส าหรับผู้ให้เช่าไม่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระส าคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภท
สัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 
ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้
มาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 

4. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทได้โอนอ านาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการ
ส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับส าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบ
หลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน รับรู้เป็นรายได้เมื่อสิทธิในการรับเงินปันผลได้เกิดขึ้นแล้ว 
ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้าง 
รายได้อ่ืนและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และ เงินลงทุนระยะ
สั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มี
ข้อจ ากัดในการเบิกใช้ 
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ได้แสดงแยกต่างหากเป็น “เงินฝากสถาบันการเงินที่มี
ข้อจ ากัดในการใช้” ภายใต้ “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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4.3 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ การประมาณการดังกล่าวพิจารณาจาก
ประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีต และตามสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

4.4 สินค้าคงเหลือ 
สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า โดยวิธี
ดังต่อไปนี้ :- 
สินค้าส าเร็จรูป และงานระหว่างท า -   ตีราคาตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง -   ตีราคาตามราคาทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ 
ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงและต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และ
สภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าส าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วน
ของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงระดับก าลังการผลิตตามปกติ 
 มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น
ในการขาย  
 บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้า หรือเสื่อมคุณภาพโดยพิจารณาจากรายการสินค้าคงเหลือ  
ณ วันสิ้นปี 

4.5 เงินลงทุน 
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงในราคายุติธรรม หลักทรัพย์

เผื่อขายมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงทุนระยะยาว บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์
ดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจนกระทั่งเมื่อมีการจ าหน่าย
หลักทรัพย์ดังกล่าวออกไป จึงจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท าการ
สุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิ 
บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการค านวณต้นทุนของเงินลงทุน  
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4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 
(ถ้ามี) 
ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ราคาซื้อ และรายจ่ายโดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการ
จัดหาสินทรัพย์  
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้
ดังนี้ 
อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้างอ่ืน 30 - 50 ปี   
ที่ดิน ไม่คิดค่าเสื่อมราคา  

4.7 อาคารและอุปกรณ์ 
อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
(ถ้ามี) 
ต้นทุนของอาคารและอุปกรณ์ประกอบด้วยราคาซื้อและรายจ่ายโดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์ 
ส่วนประกอบของรายการอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่วนประกอบที่มีนัยส าคัญแยกต่างหากจากกัน 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ าหน่ายกับ
มูลค่าตามบัญชีของอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลัง 
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้ส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการอุปกรณ์ ถ้ามีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัด
มูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนและถูกตัดจ าหน่ายตามมูลค่าตาม
บัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้
งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้ 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  15 - 50 ปี 
เครื่องจักรและอุปกรณ ์  5 - 20 ป ี
อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และเครือ่งใช้ส านักงาน  5 - 10 ป ี
ยานพาหนะ  5 - 7 ป ี
บริษัทฯ ไม่คิดค่าเสื่อมราคาส าหรับสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง 
บริษัทฯ ทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ทุกสิ้นรอบปีบัญชี และหากคาดว่ามูลค่า
คงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แตกต่างไปจากที่ประมาณไว้ บริษัทฯ ถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการบัญชี 
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4.8  สิทธิการเช่าและค่าตัดจ าหน่าย 
สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม ค่าตัดจ าหน่ายของสิทธิการเช่าค านวณจากราคา
ทุน โดยใช้วิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 24 ปี 
 ค่าตัดจ าหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

4.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 สินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริษัทฯ ได้รับการทบทวน ณ วันสิ้นปีว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณี
ที่มีข้อบ่งชี้จะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน 
 บริษัทฯ จะบันทึกการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของ
หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 การค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 
 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์ หรือ มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ แล้วแต่มูลค่า
ใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลด
เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนค านึงถึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาด
ปัจจุบันซึ่งผันแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ ส าหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานแยกเป็นอิสระจากสินทรัพย์อื่นจะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้อง
กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นมีความเกี่ยวข้องด้วย 
 การกลับรายการด้อยค่าสินทรัพย์ 
 บริษัทฯ จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการที่ใช้ในการค านวณ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 
 บริษัทฯ จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นได้ไม่เกินกว่า
มูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคา เสมือนหนึ่งว่าไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
รายการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะบันทึกเป็นรายได้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

4.10 รายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศ 
บริษัทฯ แปลงค่ารายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างปีเป็นเงินบาทตามอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และแสดงค่าสินทรัพย์และหนี้สินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งคงเหลือ ณ 
วันที่ตามงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงที่ก าหนดโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ณ วันนั้น บริษัทฯ รับรู้ก าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งที่เกิดจากการช าระเงินและการ
แปลงค่าในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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4.11  รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุม บริษัทฯ หรือถูก
ควบคุมโดยบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 
 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระส าคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารส าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอ านาจในการวางแผนและ
ควบคุมการด าเนินงานของบริษัทฯ 

4.12 ผลประโยชน์พนักงาน 
 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 

บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 
บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม
และเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิด
รายการ 

 โครงการผลประโยชนห์ลังออกจากงาน  
บริษัทฯ มีภาระส าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและ
ตามโครงการเงินบ าเหน็จหลังออกจากงาน ซึ่งบริษัทฯ  ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานส าหรับพนักงาน  
บริษัทฯ ค านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด แต่ละ
หน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระ
ผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้ค่าใช้จ่ายของผลประโยชน์
พนักงานในก าไรหรือขาดทุน 

4.13  ประมาณการหนี้สิน 
บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

4.14 สัญญาเช่าด าเนินงาน 
สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าบันทึกเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าวรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ตามอายุของสัญญาเช่า 
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4.15 ภาษีเงินได ้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
ภาษีเงินได้ปัจจุบันของบริษัทฯ ค านวณจากก าไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการ
ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการค านวณภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษี
ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่ไม่ได้รับรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยัง
ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ยังไม่ได้ใช้นั้น  เนื่องจากมีความไม่แน่นอนที่บริษัทฯ จะมีก าไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ 
บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว 
บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

4.16 เครื่องมือทางการเงิน 
 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อเก็งก าไรหรือการคา้ 
นโยบายการบัญชีส าหรับการบันทึกและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินได้
เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 25 

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

4.18 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิด้วยจ านวนหุ้นสามัญที่มีอยู่ ณ วันสิ้นปีในกรณีที่มีการ
เพิ่มทุนจะค านวณจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตามระยะเวลาที่ได้รับช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน 

5. กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ 
 ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่ง  
ผลกระทบต่อจ านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่
เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ านวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่
ส าคัญมีดังนี้ 
 ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 

บริษัทฯ พิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของลูกหนี้การค้าซึ่ง
เกี่ยวพันกับประมาณการผลขาดทุนอันเป็นผลมาจากการที่ลูกค้าไม่มีความสามารถในการช าระหนี้ ฝ่าย
บริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยใช้การ
วิเคราะห์สถานะของลูกหนี้รายตัว ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายุลูกหนี้และการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่
แตกต่างกันอาจมีผลต่อจ านวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้นการปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจมี
ขึ้นได้ในอนาคต  

 ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือ 
บริษัทฯ พิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือเพื่อให้สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริงที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการขายหรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ การประมาณการมูลค่าสุทธิที่จะได้รับดังกล่าวทาง
ฝ่ายบริหารได้พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์
ภายหลังวันที่ในงบการเงิน ซึ่งยืนยันว่าสถานการณ์นั้นปรากฏอยู่แล้ว ณ วันที่ในงบการเงิน หรือ เม่ือมี
หลักฐานหรือข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าต้นทุนของสินค้าคงเหลือนั้นสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ อย่างไรก็ตาม 
ฝ่ายบริหารจะท าการทบทวนและประเมินมูลค่าสุทธิที่จะได้รับใหม่ เม่ือสถานการณ์ที่ท าให้มีการปรับลด
สินค้าคงเหลือต่ ากว่าราคาทุนหมดไป หรือ เมื่อมีหลักฐานชัดเจนว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้ น
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
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 ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
บริษัทฯ พิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไป เมื่อพบว่า
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระส าคัญ ซึ่งความมีสาระส าคัญนั้นขึ้นอยู่กับ    
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร  

 อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ 
ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าซากส าหรับอาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯ โดย
ฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการ
ประมาณการในปีก่อน หรือมีการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือ
เลิกใช้ 

 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์  และผลประโยชน์ 
ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน  
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและ ตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อื่นของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการ
ประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ
เปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน เป็นต้น 

 สัญญำเช่ำด ำเนินงำน  
บริษทัฯ ได้เข้าท าสัญญาเช่าที่ดิน อาคารส านักงาน โกดังสินค้า และยานพาหนะ ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณา
และประเมินขอบเขตของความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ที่เช่าตาม
สัญญาแล้วพบว่าความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดเป็นของผู้ให้เช่า สัญญาเช่า
ดังกล่าวจัดเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน  

 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน 
บริษัทฯ บันทึกบัญชีด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งการวัดมูลค่ายุติธรรมแบ่งตามการจัดล าดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรม โดยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินอื่นส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น ฝ่าย
บริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวไม่
แตกต่างอย่างเป็นสาระส าคัญกับราคาตามบัญชี 
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6. รำยกำรกับบุคคลและกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือ มีกรรมการร่วมกัน 
ดังนั้นงบการเงินนี้จึงแสดงรวมถึงผลของรายการดังกล่าวตามมูลฐานที่ได้ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้ :- 

กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน ประเภทกิจกำร ลักษณะควำมสัมพันธ์ 
บริษัท ทักษิณ คอนกรีต จ ากัด (มหาชน)  ผลิตและจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง 
เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10 
และมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 

บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด  เหมืองแร่ถ่านหิน มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 
นโยบายการก าหนดราคาของบริษัทที่เกี่ยวกับรายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้ 
รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ขายสินค้า ราคาตลาด / ราคาที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงราคาตลาด  
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม อัตราที่บริษัทให้กู้ยืมจากสถาบันการเงิน บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี 
ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้ :- 
ประเภทรำยกำร/บริษัท หมำยเหตุ 2562 2561 
บริษัท ทักษิณ คอนกรีต จ ากัด (มหาชน)    
- ลูกหนี้การค้า 8 31,850,864 18,669,769 
- เงินลงทุนระยะยาวอื่น 11 20,995,150 30,247,250 
    
บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด    
- เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ 12 - 976,701,900 
- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 12 - (976,601,900) 
รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 
มีดังนี้ :- 
ประเภทรำยกำร/บริษัท หมำยเหตุ 2562 2561 
บริษัท ทักษิณ คอนกรีต จ ากัด (มหาชน)     
- ขายสินค้า  127,519,683 112,785,196 
- เงินปันผลรับ 11 1,779,250 1,423,400 

    
บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด    
- ดอกเบี้ยรับ 12 - 19,801,084 
- หนี้สงสัยจะสูญ 12 - (19,801,084) 
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ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 
 ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นตัว
เงินได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น ทั้งนี้ผู้บริหารของ
บริษัทหมายถึงบุคคลที่ก าหนดตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย :- 
 2562 2561 
ค่าตอบแทนกรรมการ 3,360,000 3,885,000 
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น  28,496,887 34,910,800 
เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพี 2,158,819 2,899,280 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 2,046,675 11,678,335 
รวม 36,062,381 53,373,415 

ค่าตอบแทนผู้บริหารแสดงรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 
2561 ดังนี้ :- 
 2562 2561 
ต้นทุนการผลิต  8,555,831 14,294,859 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 8,892,454 6,601,938 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 18,614,096 32,476,618 
รวม 36,062,381 53,373,415 

7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 2562 2561 
เงินสด 321,358 283,635 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเม่ือทวงถาม 39,301,638       32,388,765       
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลอ่งสูง 1,054               1,054               
รวม    39,624,050  32,673,454 
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8. ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 
  2562 2561 
ลูกหน้ีกำรค้ำ   
 ลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก 372,082,247 426,604,375 
 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6) 31,850,864 18,669,769 
 รวม 403,933,111 445,274,144 
 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (56,183,081) (56,183,081) 
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 347,750,030 389,091,063 
ลูกหน้ีอ่ืน   
 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 2,225,203 2,364,251 

ดอกเบี้ยค้างรับ 449,815 726,969 
 เงินทดรองจ่าย 995,240 1,068,823 

ลูกหนี้อื่นๆ 80,000 200,000 
รวมลูกหนี้อื่น 3,750,258 4,360,043 
รวมลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 351,500,288 393,451,106 

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้ :- 
ลูกหน้ีกำรค้ำ - บุคคลภำยนอก :- 2562 2561 
ยังไม่ครบก าหนดช าระ 227,628,567 253,255,907 
ครบก าหนดช าระ (เกินกว่าระยะเวลาการให้สินเชื่อ)   

- ไม่เกิน 3 เดือน 74,189,353 96,915,223 
- มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน 154,206 9,142,905 
- มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน 14,627,066 11,383,792 
- มากกว่า 12 เดือน 55,483,055 55,906,548 

รวม 372,082,247 426,604,375 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (56,183,081) (56,183,081) 
สุทธ ิ 315,899,166 370,421,294 
   
ลูกหน้ีกำรค้ำ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน :-     
ยังไม่ครบก าหนดช าระ 31,850,864 18,669,769 
รวม 31,850,864 18,669,769 

 ระยะเวลาปกติการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คือ 90 วัน 
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9. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 
 2562 2561 
สินค้าส าเร็จรูป 145,454,981 181,589,750 
งานระหว่างท า 12,334,243 18,675,121 
วัตถุดิบ 456,578,489 449,965,020 
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง 48,716,741 60,415,988 
รวม 663,084,454 710,645,879 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้า (37,125,249) (37,125,249) 
สุทธ ิ 625,959,205 673,520,630 

10. เงินฝำกสถำบันกำรเงินท่ีมีข้อจ ำกัดในกำรใช้ 

ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ ได้น าเงินฝากประจ าวางเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันวงเงิน
สินเชื่อต่อสถาบันการเงินหลายแห่งโดยมีรายละเอียดดังนี้ :- 
 อัตรำดอกเบี้ย  จ ำนวนเงิน 
 (ร้อยละต่อปี) อำยุ 2562 2561 
เงินฝากประจ า 0.55 - 1.10 3 และ 12 เดือน 379,600,000 412,600,000 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ ใช้เงินฝากธนาคารจ านวน 379.60 ล้านบาท และ 412.60 
ล้านบาท ตามล าดับ เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันวงเงินสินเชื่อต่อธนาคารเพื่อออกหนังสือค้ าประกันเพื่อใช้ใน
การด าเนินงานตามปกติของบริษัทฯ (หมายเหตุ 26.1) และวงเงินสินเชื่อทรัสต์รีซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต
ส าหรับการสั่งซื้อวัตถุดิบและเครื่องจักร (หมายเหตุ 26.2) 
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11.  เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - สุทธ ิ

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

 
  31 ธันวำคม 2562 

หลักทรัพย์เผื่อขำย :-     ก ำไร/(ขำดทุน) เงินปันผลรับ 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทกิจกำร ลักษณะควำมสัมพันธ์ รำคำทุน มูลค่ำยุติธรรม ที่ยังไม่เกิดขึ้น ส ำหรับปี 
บริษัท ทักษิณ 
คอนกรีต จ ากัด (มหาชน)  
(ราคาทุนเดิม 14,182,567 บาท) 

ผลิตและจ าหนา่ย
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 
อัดแรง 

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทใน
สัดส่วนร้อยละ 10 และมี
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 2,064,407 20,995,150 18,930,743 1,779,250 

       
เงินลงทุนในกิจการอื่น :-       

กองทุนรวมนครหลวงไทยสอง   2,000,000 408,880 (1,591,120) - 
ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)   457,000 3,450,350 2,993,350 91,400 
รวม   2,457,000 3,859,230 1,402,230 91,400 
รวมเงินลงทุนเผื่อขำย   4,521,407 24,854,380 20,332,973 1,870,650 
       
เงินลงทุนท่ัวไป :-      เงินปันผลรับ 
เงินลงทุนในกิจกำรอ่ืน ประเภทกิจกำร ลักษณะควำมสัมพันธ์ รำคำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ ส ำหรับปี 
บริษัท แสงสยามอินดัสเตรียลจ ากัด ผลิตและจ าหนา่ย

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง - 14,253,991 538,673 (13,715,318) - 
* บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ บริษัท เซอร์คิทอีเลคโทร
นิคส์ อินดัสตรีส์ จ ากัด(มหาชน)) 
(ราคาทุน 842,570 บาท) 

ผลิตและจ าหนา่ย
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ์

- 

155,033 - (155,033) - 
รวมเงินลงทุนท่ัวไป   14,409,024 538,673 (13,870,351) - 

เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - สุทธ ิ   18,930,431 25,393,053  1,870,650 
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  31 ธันวำคม 2561 

หลักทรัพย์เผื่อขำย :-     ก ำไร/(ขำดทุน)  
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทกิจกำร ลักษณะควำมสัมพันธ์ รำคำทุน มูลค่ำยุติธรรม ที่ยังไม่เกิดขึ้น เงินปันผลส ำหรับปี 
บริษัท ทักษิณ 
คอนกรีต จ ากัด (มหาชน)  
(ราคาทุนเดิม 14,182,567 บาท) 

ผลิตและจ าหนา่ย
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 
อัดแรง 

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทใน
สัดส่วนร้อยละ 10 และมี
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 2,064,407 30,247,250 28,182,843 1,423,400 

       
เงินลงทุนในกิจการอื่น :-       

กองทุนรวมนครหลวงไทยสอง   2,000,000 407,180 (1,592,820) 80,000 
ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)   457,000 4,227,250 3,770,250 91,400 
รวม   2,457,000 4,634,430 2,177,430 171,400 
รวมเงินลงทุนเผื่อขำย   4,521,407 34,881,680 30,360,273 1,594,800 
       
เงินลงทุนท่ัวไป :-       
เงินลงทุนในกิจกำรอ่ืน ประเภทกิจกำร ลักษณะควำมสัมพันธ์ รำคำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ เงินปันผลส ำหรับปี 
บริษัท แสงสยามอินดัสเตรียลจ ากัด ผลิตและจ าหน่าย

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง - 14,253,991 534,418 (13,719,573) - 
* บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ บริษัท เซอร์คิทอีเลคโทร
นิคส์ อินดัสตรีส์ จ ากัด(มหาชน)) 
(ราคาทุน 842,570 บาท) 

ผลิตและจ าหนา่ย
แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส ์

- 

155,033 - (155,033) - 
รวมเงินลงทุนท่ัวไป   14,409,024 534,418 (13,874,606) - 

เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - สุทธ ิ   18,930,431 35,416,098  1,594,800 

* ในเดือนกรกฎาคม 2549 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ตั้งข้อกล่าวหา
ผู้บริหารของ บริษัท เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรีส์ จ ากัด (มหาชน) ว่าได้กระท าการที่อาจเข้าข่ายเป็น
การปฏิบัติฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ดังนั้น บริษัทฯจึงโอนเปลี่ยน
ประเภทเงินลงทุนดังกล่าวจากหลักทรัพย์เผื่อขายระยะยาวไปเป็นเงินลงทุนทั่วไประยะยาวเนื่องจากมีความ
เสี่ยงที่เงินลงทุนดังกล่าวอาจถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ปรั บ
กลับบัญชีทุกบัญชีที่เกี่ยวข้อง และตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าทั้งจ านวนในไตรมาสที่ 2 ปี 2549 
ในปี 2558 บริษัท เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรีส์ จ ากัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น 
กรรมการ และผู้บริหาร และได้ตัดสินใจหยุดการด าเนินธุรกิจเดิมเพื่อด าเนินธุรกิจใหม่คือบริหารหนี้ด้อย
คุณภาพและบริการติดตามหนี้สิน พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) ส่งผลให้บริษัทดังกล่าวไม่ได้เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อีกต่อไปนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2558 เป็นต้นไป 
การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายประเภทหุ้นทุนถูกจั ดล าดับชั้นการวัดมูลค่า
ยุติธรรม อยู่ในระดับที่ 1 ค านวณโดยราคาเสนอซ้ือล่าสุด ณ สิ้นวันท าการสุดท้ายของงวดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเงินลงทุนในกองทุนรวมถูกจัดล าดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 
2 ค านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ประกาศจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน 
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การเปลี่ยนแปลงของก าไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงดังนี้ :- 
 2562 2561 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 30,360,273 32,991,463 
ลดลงในระหว่างปี - สุทธ ิ (10,027,300) (2,631,190) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 20,332,973 30,360,273 

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (สุทธิภาษีเงินได้) 
 2562 2561 
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนใน 
 หลักทรพัย์เผื่อขาย (10,027,300) (2,631,190) 
หัก ภาษีเงินได้ 2,005,460 526,238 
สุทธ ิ (8,021,840) (2,104,952) 

ส าหรับหุ้นสามัญบริษัท แสงสยามอินดัสเตรียล จ ากัด จ านวน 14.25 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนจากการรับ
ช าระหนี้จากลูกหนี้ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 ของทุนที่ออกและช าระแล้ว บริษัทฯ วัดมูลค่าโดยพิจารณา
จากงบการเงินล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ ได้ตั้งค่า
เผื่อการด้อยค่าเป็นจ านวนรวม 13.72 ล้านบาท 

12. เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 

เงินให้กู้ยืม ประเภทกิจกำร 
ลักษณะ

ควำมสัมพนัธ ์ 2562 2561 
บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด เหมืองแรถ่่านหิน มีผู้ถือหุ้นและ

กรรมการร่วมกัน - 380,790,078 
 รวมเงินให้กู้ยืม   - 380,790,078 
     
ดอกเบี้ยค้ำงรับ     
บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด   - 595,911,822 
 รวมดอกเบี้ยค้ำงรับ  - 595,911,822 
     
รวมเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยคำ้งรับ  - 976,701,900 
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ   - (976,601,900) 
สุทธ ิ   - 100,000 
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เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีข้อมูลที่ส าคัญพอสรุปได้ดังนี้ :- 

12.1 เงินให้กู้ยืมระยะยาวรวมดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
จ านวน 976.70 ล้านบาท เป็นเงินให้กู้ยืมเพื่อใช้ลงทุนในโครงการส ารวจแหล่งลิกไนท์ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง
พลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าขาย โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวมีหลักประกันเป็นสัมปทานที่บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ 
จ ากัด ได้รับจากรัฐบาลลาวในการท าเหมืองแร่ลิกไนท์ในประเทศลาว อย่างไรก็ตาม ในเดือนธันวาคม 2549 
รัฐบาลลาวได้ท าสัญญามอบสิทธิในการเข้าศึกษาและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าและเหมืองแร่ลิกไนท์ใน
โครงการดังกล่าวให้กับบริษัทผู้ลงทุนไทยรายอื่น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิทธิในการ
ครอบครองสัมปทานการท าเหมืองแร่และโรงไฟฟ้าของบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด 
 คดีควำมท่ีเกี่ยวเนื่องกับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันข้ำงต้นประกอบด้วย :- 

 ในเดือนกรกฎาคม 2550 บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด ได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อบริษัทไทยหลายแห่งเพื่อ
เรียกร้องค่าเสียหายจ านวน 63,500 ล้านบาท ในข้อหาละเมิดและใช้สิทธิไม่สุจริตจนท าให้รัฐบาลลาว
ยกเลิกสัมปทานการท าเหมืองแร่และโรงไฟฟ้าของบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด ต่อมาในวันที่ 20 
กันยายน 2555 ศาลแพ่งได้มีค าพิพากษาให้จ าเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด 
และพวกเป็นเงิน 4,000 ล้านบาท และค่าขาดผลประโยชน์เป็นเงินรายปี ปี 2558 - 2570 ปีละ 860 ล้าน
บาท และปี 2571 - 2582 ปีละ 1,380 ล้านบาท อย่างไรก็ดีในวันที่ 9 กันยายน 2557 ศาลอุทธรณ์มีค า
พิพากษายกฟ้องมีผลให้จ าเลยไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ 
ต่อมาเม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด และพวกได้ด าเนินการยื่นฏีกา ซึ่งใน
วันที่ 6 มีนาคม 2561 ศาลฎีกามีค าพิพากษาให้จ าเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ 
จ ากัด และพวกรวม 5 ราย เป็นจ านวน 1,500 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2550 ปัจจุบันฝ่ายจ าเลยได้จ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายตามค าสั่งศาลแล้ว 

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

 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ในฐานะโจทก์ ได้ฟ้องบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด ต่อศาลแพ่งให้
จ าเลยช าระเงินต้น 380.79 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 572.80 ล้านบาท ให้แก่บริษัทฯ และเมื่อวันที่ 29 
มกราคม 2561 ศาลมีค าพิพากษาให้จ าเลยช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ให้กับบริษัทฯ ภายใน 30 วัน แต่
จ าเลยยังไม่ได้ช าระ 
ต่อมาในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้ยื่นค าร้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี 
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด ได้ยื่นข้อเสนอที่จะช าระหนี้บางส่วนจ านวน 
38.16 ล้านบาทให้แก่บริษัทฯ โดยการช าระหนี้ดังกล่าวขอให้ถือเป็นการปลดหนี้ทั้งจ านวน ดังนั้นเมื่อ
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว โดยที่
ปรึกษาได้ออกรายงานลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวว่า (1) ด้านความ
เป็นธรรมของมูลหนี้ที่จะได้รับช าระจากบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด จ านวน 38.16 ล้านบาท มีความ
เหมาะสม (2) ด้านความเป็นธรรมของเงื่อนไขขอให้ปลดหนี้ทั้งจ านวนและปลดภาระค้ าประกันทั้งสิ้นยัง
ไม่เหมาะสม เนื่องด้วยปัจจัยด้านมูลหนี้และปัจจัยการสูญเสียโอกาสและ/หรือสิทธิเรียกร้องของบริษัทฯ 
ในฐานะเจ้าหนี้ และโอกาสในการบริหารสินทรัพย์ นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินได้เสนอแนะแนวทาง
ที่บริษัทฯ ยังคงไว้ซึ่งโอกาสในการได้รับช าระหนี้คืนได้เกินกว่าจ านวนที่บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด   
ขอช าระ ณ ปัจจุบัน เช่น ก าหนดกรอบด าเนินการส าหรับบริษัทฯ ที่จะใช้สิทธิ์ในฐานะเจ้าหนี้ใน          
การบริหารหนี้ โดยการขายสิทธิ เรียกร้องในมูลหนี้  และ/หรือการสอบทานกระแสเงินสดของ            
บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด ทั้งนี้ ในส่วนของการขายสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้คงเหลือ ที่ปรึกษา         
ทางการ เงิน เห็น ว่ามูลค่าที่บ ริษัทฯ  จะพิ จารณาขายสิทธิ เ รี ยกร้ อง ในมูลหนี้ทั้ งหมดของ                    
บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัดนั้น ไม่ควรต่ ากว่าข้อเสนอของบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด โดยมูลค่า
ระหว่าง 38.16 - 48.34 ล้านบาท เป็นช่วงกรอบราคาที่สมเหตุสมผล 
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ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 6/2561 และที่ประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 6/2561 เมื่อ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เห็นว่าเงื่อนไขที่บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด เสนอขอช าระหนี้จ านวน 38 
ล้านบาท และขอให้ถือเป็นการปลดหนี้ทั้งจ านวน และปลดภาระของผู้ค้ าประกันทั้งส้ินนั้น ยังไม่
เหมาะสม 
ต่อมา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหนี้บางรายของบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด ได้มีหนังสือแจ้ง
อายัดทรัพย์สินของบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด ตามค าพิพากษาของศาล และเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 
2561 บริษัทฯ ได้ด าเนินการขอเฉลี่ยทรัพย์ ดังนั้น เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครั้งที่ 8/2561 มีมติเห็นควรให้บริษัทฯ ใช้สิทธิบังคับช าระหนี้กับบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด 
โดยไม่ต้องขายหนี้ 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าได้มีหนังสือลงวันที่ 2 ธันวาคม 
2561 มายังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา
เรื่องการขายสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้เงินกู้ให้ยืมของบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด ซึ่งต่อมาบริษัทฯ ได้
ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องการขายสิทธิเรียกร้องดังกล่าว ตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ 
ในวันที่ 22 มกราคม 2562 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการขายสิทธิเรียกร้องดังกล่าว ให้กับบริษัท 
เควิน แอสโซซิเอทส์ จ ากัด เป็นจ านวนเงิน 40 ล้านบาท ต่อมาในวันที่ 29 มกราคม 2562 บริษัทฯ ได้ท า
สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวให้กับบริษัท เควิน แอสโซซิเอทส์ จ ากัด แล้ว และมีการรับช าระเงินใน
วันที่ 7 มีนาคม 2562 และเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้ท าหนังสือบอกกล่าวแจ้งการโอนสิทธิ
เรียกร้องให้กับบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด ทราบถึงการโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าว โดยบริษัทฯ บันทึก
ก าไรจากการขายสิทธิเรียกร้องดังกล่าว จ านวน 39.90 ล้านบาท แสดงรวมอยู่ในรายได้อื่นในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

12.2 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามหมายเหตุ 12.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นหนี้ที่ค้างมานาน 
บริษัทฯ คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ กู้ยืมจากสถาบันการเงินบวกร้อยละ 0.50 ต่อปี 
เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนที่บริษัทฯ จะได้รับช าระหนี้ดังกล่าว บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ส าหรับเงินให้กู้และดอกเบี้ยค้างรับไว้ทั้งจ านวนแล้ว แต่ให้คงยอดเงินกู้ยืมคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน
อยู่จ านวน 100,000 บาท 
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13. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - สุทธ ิ
 

ท่ีดิน 
อำคำรและ 
สิ่งปลูกสร้ำง รวม 

ท่ีดิน อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร (โรงงำนเดิม) (หมายเหตุ 13.1)  
รำคำทุน :-    
31 ธันวาคม 2561 5,059,164 52,186,514 57,245,678 
31 ธันวาคม 2562 5,059,164 52,186,514 57,245,678 
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม :-    
31 ธันวาคม 2561 - 23,514,155 23,514,155 
31 ธันวาคม 2562 - 23,514,155 23,514,155 
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ :-    
1 มกราคม 2561 - 14,372,359 14,372,359 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ - 3,500,000 3,500,000 
31 ธันวาคม 2561 - 17,872,359 17,872,359 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ - - - 
31 ธันวาคม 2562 - 17,872,359 17,872,359 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :-    
31 ธันวาคม 2562 5,059,164 10,800,000 15,859,164 
31 ธันวาคม 2561 5,059,164 10,800,000 15,859,164 
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 ท่ีดิน 

อำคำรและ 
สิ่งปลูกสร้ำง รวม 

สินทรัพย์จำกกำรรับช ำระจำกลูกหน้ี (หมายเหตุ 13.2)  
รำคำทุน :-    
31 ธันวาคม 2561 19,493,766 6,773,525 26,267,291 
31 ธันวาคม 2562 19,493,766 6,773,525 26,267,291 
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม :-    
1 มกราคม 2561 - 2,347,370 2,347,370 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - 161,328 161,328 
31 ธันวาคม 2561 - 2,508,698 2,508,698 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี  - 161,328 161,328 
31 ธันวาคม 2562 - 2,670,026 2,670,026 
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์    
1 มกราคม 2561 6,938,335 711,309 7,649,644 
โอนกลับการด้อยค่าของสินทรพัย์ (3,492,225) (53,756) (3,545,981) 
31 ธันวาคม 2561 3,446,110 657,553 4,103,663 
โอนกลับการด้อยค่าของสินทรพัย์ - (53,755) (53,755) 
31 ธันวาคม 2562 3,446,110 603,798 4,049,908 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :-    
31 ธันวาคม 2562 16,047,656 3,499,701 19,547,357 
31 ธันวาคม 2561 16,047,656 3,607,274 19,654,930 
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 ท่ีดิน 
อำคำรและ 
สิ่งปลูกสร้ำง รวม 

ท่ีดินรอกำรพัฒนำรับโอนจำกบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 13.3 และ 13.4)  
รำคำทุน :-    
31 ธันวาคม 2561 68,625,020 - 68,625,020 
31 ธันวาคม 2562 68,625,020 - 68,625,020 
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ :-    
1 มกราคม 2561 53,625,020 - 53,625,020 
โอนกลับการด้อยค่าของสินทรพัย์ (12,772,500) - (12,772,500) 
31 ธันวาคม 2561 40,852,520 - 40,852,520 
โอนกลับการด้อยค่าของสินทรพัย์ (10,464,000) - (10,464,000) 
31 ธันวาคม 2562 30,388,520 - 30,388,520 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :-    
31 ธันวาคม 2562 38,236,500 - 38,236,500 
31 ธันวาคม 2561 27,772,500 - 27,772,500 
    
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชีรวม :-    
31 ธันวาคม 2562 59,343,320 14,299,701 73,643,021 
31 ธันวาคม 2561 48,879,320 14,407,274 63,286,594 
    
มูลค่ำยุติธรรม :-    
31 ธันวาคม 2562   125,780,737 
31 ธันวาคม 2561   124,908,737 
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13.1 บริษัทฯ จดจ านองที่ดิน และอาคารของโรงงานในเขตอุตสาหกรรมนวนคร (โรงงานเดิม) เพื่อเป็น
หลักประกันวงเงินสินเชื่อจากธนาคารเพื่อออกหนังสือค้ าประกัน วงเงินสินเชื่อทรัสต์รีซีท และวงเงินเลต
เตอร์ออฟเครดิต 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ ได้ท าการทบทวนการด้อยค่าของที่ดินและอาคาร ในเขต
อุตสาหกรรมนวนคร (โรงงานเดิม) ซึ่งมีราคาทุนรวม 57.25 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เปรียบเทียบราคาทุนกับ
การวัดมูลค่ายุติธรรม (มูลค่ายุติธรรมในระดับที่ 2 ใช้ราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งใช้เทคนิควิธี
ราคาตลาด ส าหรับที่ดิน และวิธีต้นทุนทดแทนส าหรับอาคารในการประเมินมูลค่ายุติธรรม) แล้วแต่อย่างใด
จะต่ ากว่า ดังนั้น บริษัทฯ ไม่ได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินมูลค่าราคาทุน 5.06 ล้านบาท เนื่องจากราคา
ตามบัญชีต่ ากว่าการวัดมูลค่ายุติธรรม ส่วนอาคารซึ่งมีราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมคงเหลือจ านวน 
28.67 ล้านบาท และณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเป็น
จ านวนทั้งสิ้น 17.87 ล้านบาท โดยบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 3.5 ล้านบาท  

13.2 สินทรัพย์จากการรับช าระหนี้จากลูกหนี้ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์มีราคาทุนรวม 26.27 ล้านบาท บริษัทฯ ตั้ง
ค่าเผื่อการด้อยค่าโดยเปรียบเทียบราคาทุนกับการวัดมูลค่ายุติธรรม (มูลค่ายุติธรรมในระดับที่ 2 ใช้ราคา
ประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งใช้เทคนิควิธีราคาตลาด หรือราคาประเมินกรมที่ดินหรือการประมาณ
มูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน) แล้วแต่ราคาใดที่จะต่ ากว่าซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 
บริษัทฯ ได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวไว้จ านวน  4.05 ล้านบาท และ             
4.10 ล้านบาท ตามล าดับ โดยบันทึกปรับกลับบัญชีค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์ในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ านวน 0.05 ล้านบาท และจ านวน 
3.55 ล้านบาท ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มิได้บันทึกส่วนเกินจากการตีราคาของที่ดินบางแปลงที่ มี
การวัดมูลค่ายุติธรรมสูงกว่าราคาตามบัญชี 

13.3 ที่ดินรอการพัฒนาราคาทุนจ านวน 44.53 ล้านบาท เป็นที่ดินรับโอนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและติดจ านอง
เป็นหลักประกันหนี้ของบริษัทที่มีกับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ด าเนินการไถ่ถอนคืน
เสร็จสิ้นแล้ว 
บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการพัฒนาที่ดินดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ที่ดิน
ดังกล่าวได้รับการประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระตามรายงานลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นการวัด
มูลค่ายุติธรรมในระดับที่ 2 ซึ่งใช้เทคนิควิธีราคาตลาดในการประเมินมูลค่ายุติธรรม เป็นจ านวนเงิน 27.77 
ล้านบาท ดังนั้น ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ จึงบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของ
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวไว้จ านวน 16.75 ล้านบาท โดยบันทึกปรับกลับบัญชีค่าเผื่อการด้อยค่าของ
อสังหาริมทรัพย์ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 12.77 ล้านบาท 
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13.4 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2546 บริษัทฯ ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  มีราคาทุนจ านวน 
24.10 ล้านบาท โดยที่ดินดังกล่าวติดภาระจ านองเป็นหลักประกันหนี้ให้กับบริษัท  ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด 
และเนื่องจากบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด มีสถานะหนี้สินล้นพ้นตัว บริษัทฯ จึงได้ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่า
ทั้งจ านวน (24.10 ล้านบาท) ส าหรับที่ดินที่ใช้เป็นหลักประกันดังกล่าว ต่อมาในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ 
ได้รับแจ้งจากสถาบันการเงินให้ด าเนินการไถ่ถอนที่ดินดังกล่าวได้ เนื่องจากบริษัท  ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด 
ได้ช าระหนี้กับสถาบันการเงินเสร็จสิ้นแล้ว โดยบริษัทฯ ได้ท าการไถ่ถอนที่ดินดังกล่าวเม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม 
2562 บริษัทฯ จึงกลับบัญชีค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 10.46 ล้านบาท โดยเปรียบเทียบราคาทุนกับการวัดมูลค่ายุติธรรม 
(มูลค่ายุติธรรมในระดับที่ 2 ใช้ราคาประเมินกรมที่ดิน) ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บัญชีค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์จึงคงเหลือที่จ านวน 13.64 ล้านบาท 
บริษัทฯ มีโครงการจะใช้สินทรัพย์ดังกล่าวโดยเสนอให้เช่าส าหรับสินทรัพย์ที่ติดจ านอง และเสนอขายหรือให้
เช่าส าหรับสินทรัพย์ที่ไม่ติดจ านอง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่สามารถขายหรือหาผู้เช่าได้ 

14. อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ   
 

อาคาร และ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
เครื่องจักรและ 

อุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์ และ

เครื่องใช้
ส านักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่างติดต้ัง
และก่อสร้าง รวม 

รำคำทุน :-       
1 มกราคม 2561 195,450,319 835,581,115 34,211,361 34,912,176 26,811,204 1,126,966,175 
ซื้อเพ่ิม/โอนเข้า 1,173,680 30,465,564 3,306,455 2,534,856 11,500,000 48,980,555 
จ าหน่าย/โอนออก  - (618,150) (550,998) (9,344,086) (26,811,204) (37,324,438) 
31 ธันวาคม 2561 196,623,999 865,428,529 36,966,818 28,102,946 11,500,000 1,138,622,292 
ซื้อเพ่ิม/โอนเข้า 11,500,000 1,285,962 1,197,082 1,340,000  - 15,323,044 
จ าหน่าย/โอนออก  - (537,125) (6,180) (5,239,474) (11,500,000) (17,282,779) 
31 ธันวาคม 2562 208,123,999 866,177,366 38,157,720 24,203,472  - 1,136,662,557 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม :-       
1 มกราคม 2561 124,242,310 679,270,322 26,471,551 26,829,770  - 856,813,953 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี 3,969,422 23,896,758 2,597,754 1,436,490  - 31,900,424 
ค่าเสื่อมราคาสะสมลดลง  - (618,132) (550,928) (9,344,080)  - (10,513,140) 
31 ธันวาคม 2561 128,211,732 702,548,948 28,518,377 18,922,180  - 878,201,237 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี 4,587,955 23,564,762 2,488,672 1,833,215  - 32,474,604 
ค่าเสื่อมราคาสะสมลดลง  - (537,056) (6,179) (5,239,469)  - (5,782,704) 
31 ธันวาคม 2562 132,799,687 725,576,654 31,000,870 15,515,926  - 904,893,137 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี       
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 11,500,000 260,421,055 
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ค่าเสื่อมราคาส าหรับปีแสดงรวมอยู่ใน :- 
 2562 2561 
ต้นทุนการผลิต 29,879,042 29,798,025 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 623,472 486,643 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,972,090 1,615,756 
รวม 32,474,604 31,900,424 

อาคารโรงงานและส านักงานบางส่วนได้ปลูกสร้างลงบนที่ดินเช่า (หมายเหตุ 15) 
บริษัทฯ ได้น าอาคารโรงงานส านักงาน และเครื่องจักรบางส่วนใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อต่อธนาคาร
เพื่อออกหนังสือค้ าประกัน วงเงินสินเชื่อทรัสต์รีซีท และวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต  เพื่อการด าเนินงาน
ตามปกติของบริษัทฯ (หมายเหตุ 26.2) 

15. สิทธิกำรเช่ำท่ีดิน - สุทธ ิ
         2562 2561 
สิทธิการเช่าที่ดิน - ราคาทุน 21,000,000 21,000,000 
หัก ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (20,564,890) (19,689,890) 
สุทธ ิ 435,110 1,310,110 

ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปีแสดงรวมอยู่ในต้นทุนการผลิต 875,000 875,000 

สิทธิการเช่าที่ดินตามสัญญาเช่าที่ดินมีไว้เพื่อการก่อสร้างโรงงานและส านักงาน (หมายเหตุ 14) สิทธิการ
เช่าที่ดินดังกล่าวมีระยะเวลา 24 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2538 โดยมีค่าเช่าเริ่มแรกปีละประมาณ 1.55 
ล้านบาท และสามารถเพิ่มค่าเช่าได้ทุก ๆ ระยะเวลาสิบปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเช่าในขณะนั้น 
(หมายเหตุ 26.3) ปัจจุบันบริษัทฯ จ่ายค่าเช่าปีละ 1.87 ล้านบาท 
บริษัทฯ ใช้สิทธิการเช่าที่ดินดังกล่าวเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อต่อธนาคารเพื่อออกหนังสือค้ าประกัน
วงเงินสินเชื่อทรัสต์รีซีท และ วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต เพื่อการด าเนินงานตามปกติของบริษัทฯ 

16. เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
  2562 2561 
เจ้าหนี้การค้า 28,680,449 122,179,504 
เจ้าหนี้อื่น :-   
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 18,368,469 21,335,290 
 เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า 4,826,367 15,674,040 
รวมเจ้าหนี้อื่น 23,194,836 37,009,330 
รวมเจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 51,875,285 159,188,834 
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17. ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนักงำน 

 รายการเปลี่ยนแปลงของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561  
ประกอบด้วย :-  
 2562 2561 
ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนักงาน - ต้นปี 73,635,799 40,221,991 
ต้นทุนบริการปัจจบุัน 6,593,517 6,704,894 
ต้นทุนดอกเบี้ย 2,013,796 1,791,988 
(ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (6,830,272) 616,534 
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายในระหว่างปี (942,550) (5,971,225) 
ต้นทุนบริการในอดีตจากการแก้ไขโครงการผลประโยชน์            
หลังออกจากงาน 11,255,643 30,271,617 

ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน - ปลำยป ี 85,725,933 73,635,799 

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 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องในการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

 กำรเปลี่ยนแปลง 
ผลกระทบต่อภำระผูกพัน

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

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

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

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ได้มีมติยกเลิกภาระผูกพันโครงการที่ 2
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพของบริษัทฯ ในปัจจุบัน 
บริษัทฯ ค านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานส าหรับหนี้สินโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดย
ผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัทฯ บันทึก
หนี้สินในส่วนที่กิจการได้รับบริการจ้างงานจากพนักงานในอดีตส าหรับโครงการที่ 1 จ านวน 30.27 ล้าน
บาท ซึ่งแสดงในต้นทุนบริการในอดีตจากการแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีการประเมินหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน โดยนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยใหม่ ผลต่างจากการประเมินผลประโยชน์จากการประเมินครั้งล่าสุดจ านวน 6.83 
ล้านบาท แสดงในก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์
พนักงานในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แสดงเป็นขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจ านวน 0.62 ล้านบาท) 

18. ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 
 2562 2561 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :-   
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว (2,005,460) (526,238) 
ภาษีเงินได้งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (2,005,460) (526,238) 
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รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้ 
 2562 2561 

ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินไดน้ิติบุคคล 18,420,810 48,987,976 
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20% 
ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินไดน้ิติบุคคลคูณอัตราภาษี 3,684,162 9,797,595 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ :-   

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 162,047 124,742 
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (3,676,957) (4,466,611) 
รายได้ที่ได้รบัการยกเว้นภาษีเงินได ้ (374,130) (318,960) 
ผลกระทบจากการไม่ได้ตั้งสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี :-   

ผล(ก าไร)ขาดทุนที่มีสทิธิน ามาหักตามกฎหมาย (1,486,403) (13,097,702) 
อื่นๆ 1,691,281 7,960,936 

รวม (3,684,162) (9,797,595) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ - - 

ส่วนประกอบของหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 
 2562 2561 

ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรบัมูลค่าเงินลงทุนระยะยาว 1,642,963 3,648,423 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ค านวณจากก าไรทางบัญชี 
ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามใน
การค านวณภาษีเงินได้ 
บริษัทฯ ค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของก าไรทางภาษ ี

19. ส ำรองตำมกฎหมำย 

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

 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ได้มีมติอนุมัติจัดสรรผลก าไรสุทธิจากผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2561 เป็นส ารองตามกฎหมายจ านวน 1.10 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
จ านวน 270 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.219 บาท เป็นจ านวนเงิน 59.13 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 
29 พฤษภาคม 2562 

 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 3/2562 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาล ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นจ านวนเงิน 37.80 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 
2562 

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

21. กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 

 บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานใน
การเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมและบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 10 ของ
เงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชีพกับ
กระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ และ
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จ านวน 8.58 ล้านบาท และ 8.52 ล้านบาท ตามล าดับ  

22. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 

 รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส าคัญส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้แก่ 
 2562 2561 
การเปลี่ยนแปลงในสนิค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท า 
 (เพิ่มขึ้น)ลดลง 42,475,647 (12,720,834) 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไ้ป 1,596,756,821 1,848,756,243 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 135,924,134 155,800,704 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 36,062,381 53,373,415 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 33,510,932 32,936,752 
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสนิค้า 35,814,155 41,232,420 
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23. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 บริษทัฯ ด าเนินกิจการในส่วนงานด าเนินงานเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง แบ่งเป็น
ส่วนงานด าเนินงานทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและต่างประเทศ ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน
ด าเนินงานของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้ 

 ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 
2561 มีดังนี้  
 จ ำหน่ำยในประเทศ จ ำหน่ำยต่ำงประเทศ รวม 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รายได้จากการขาย 1,622,279,268 1,652,012,795 403,571,973 745,537,236 2,025,851,241 2,397,550,031 
ต้นทุนขาย (1,513,950,057) (1,523,906,231) (420,575,589) (721,350,141) (1,934,525,646) (2,245,256,372) 
ก าไร(ขาดทนุ)ขั้นต้น 108,329,211 128,106,564 (17,003,616) 24,187,095 91,325,595 152,293,659 
รายได้อ่ืน  72,833,233 72,824,929 
ค่าใช้จ่ายในการขาย  (72,247,910) (77,418,353) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (65,776,327) (80,433,411) 
โอนกลับบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสญู   - 3,419,443 
ต้นทุนบริการในอดตีจากการแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  (11,255,643) (30,271,617) 
(ค่าเผื่อ)โอนกลับการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น  4,255 (38,866) 
โอนกลับการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  10,517,755 12,818,481 
ต้นทุนทางการเงิน  (6,980,148) (4,206,289) 
ก ำไรสุทธิส ำหรับปี  18,420,810 48,987,976 

สินทรัพย์และหนี้สินของส่วนงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้ 
 2562 2561 
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ 231,769,420 260,421,055 
สินทรพัย์อื่น 1,565,120,683 1,676,262,096 
รวมสินทรัพย์ 1,796,890,103 1,936,683,151 

รวมหน้ีสิน 262,371,101 322,512,215 

หมายเหต ุ: บริษัทฯ มิได้แสดงสินทรัพย์และหนี้สินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงานทางภูมิศาสตร์เนื่องจากทาง
บริษัทฯ ใช้สินทรัพย์และหนี้สินร่วมกัน 

 ข้อมูลลูกค้ารายใหญ่ 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีลูกค้ารายใหญ่ในจ านวนเงินที่ไม่มีสาระส าคัญ 
เกินร้อยละ 10 ของรายได้ 
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24. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

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

25. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

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

 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย   
 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดอนาคต ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
เนื่องจากมีเงินฝากธนาคาร บริษัทฯ มิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว  

 ควำมเสี่ยงด้ำนรำคำสินค้ำ   
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแส
เงินสด บริษัทฯ จึงมีนโยบายในด้านราคาของสินค้าอย่างระมัดระวังมีการติดตามและประเมินสถานการณ์
อย่างใกล้ชิด ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายจากความผันผวนของราคาสินค้าเหล่านั้นเกินกว่า
ที่ได้ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือไว้ในบัญชี 

 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน  
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากบริษัทฯ  มีลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้
การค้า และเจ้าหนี้อื่น เป็นสกุลเงินต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ ต้องน าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเป็น
ส่วนใหญ่ท าให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราจากระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนแบบลอยตัว ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้มาตรการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการทยอยท าสัญญาซื้อ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นครั้งคราวเม่ือมีการสั่งซื้อหรือคาดว่าจะสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีภาระคงค้างของสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 2.26 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในราคาตามสัญญาเท่ากับ 68.26 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561 : จ านวน 7.62 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ 0.03 ยูโร ในราคาตามสัญญาเท่ากับ 248.53 ล้านบาท และ 1.23 ล้านบาท) 
ตามล าดับ 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 สินทรพัย ์ หนี้สิน สินทรพัย ์ หนี้สิน 
ดอลลาร์สหรฐัอเมริกา 0.35 - 0.88 - 
ยูโร - - -  0.01 

 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ   
บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายในการ
ให้สินเชื่อที่ระมัดระวัง และมีฐานลูกค้าที่หลากหลายโดยมีการติดตามและประเมินสถานะการเงินของ
ลูกหนี้อย่างใกล้ชิด ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้จากลูกหนี้เหล่านั้นเกินกว่าที่
ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ในบัญชี 

 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน   
เนื่องจากเงินลงทุนระยะยาวส่วนใหญ่ของบริษัทฯ บันทึกบัญชีด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบ่งตามการจัดล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม (หมายเหตุ 11) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกันมี
อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดและสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินอื่นส่วนใหญ่จัดอยู่
ในประเภทระยะสั้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงินดังกล่าวไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส าคัญกับราคาตามบัญชี 

26. ภำระผูกพันและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น 
26.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากหนังสือค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อ

ค้ าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา การประมูลงานและค้ าประกันการสั่งซื้อวัตถุดิบจ านวนปริมาณ 50.15 
ล้านบาท และ 37.36 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งค้ าประกันโดยเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ (หมายเหตุ 10) 

26.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการสั่งซื้อวัตถุดิบแต่ยังไม่ได้ใช้
จ านวน 2.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ 9.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตามล าดับ ซึ่งค้ าประกันโดย
เงินฝากธนาคาร อาคารโรงงานส านักงาน เครื่องจักรบางส่วน และสิทธิการเช่าที่ดินของบริษัทฯ (หมายเหตุ 
10, 14 และ 15) 

26.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ ได้ท าสัญญาเช่าที่ดิน ซึ่งบริษัทฯ มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายค่า
เช่าที่ดินดังกล่าวในระยะยาวภายใต้สัญญาการเช่าสินทรัพย์ด าเนินงาน (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 
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1.	 ข้อมูลของกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้มีอำานาจควบคุมและเลขานุการบริษัท
1.1	 รายละเอียดกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้มีอ�านาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร 
เลขานุการของบริษัท

นายสุริย์	บัวคอม	
อายุ	75	ปี

ต�าแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	10 กันยายน 2553

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- Directors Accreditation Program(DAP)

- Directors Certification Program (DCP)

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/

ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2553 - ปัจจุบัน  กรรมการ บมจ.ควอลิตี้ เฮาส์

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทอ่ืน/กจิการอ่ืน

2553 - ปัจจุบัน  กรรมการ ธนาคาร Zheng Xin Bank 

2556 - 2559  อนุกรรมการ คณะกรรมการโทรคมนาคมและ 

 วิทยุกระจายเสียง

2552 - 2559  ที่ปรึกษา บริษัท ไวส์ซอฟท์ จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้น	:	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี

นายชลิต	สถิตย์ทอง	
อายุ	69	ปี

ต�าแหน่ง  

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	18 กุมภาพันธ์ 2562

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- เนตบัิณฑติไทย ส�านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบัิณฑิตยสภา

- Directors Accreditation Program(DAP)

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/

ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2549 - ปัจจบัุน กรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเพ็กซ์ดเีวลลอปเม้นท์

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทอ่ืน/กจิการอ่ืน

2550 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บจก.เพลินจิตแคปปิตอล

2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.พีซีแอลแพลนเนอร์

สัดส่วนการถือหุ้น	: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี
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นายเฉลียว	พลวิเศษ
อายุ	71	ปี

ต�าแหน่ง  

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	18 กุมภาพันธ์ 2562

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

- เนตบัิณฑติไทย ส�านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบัิณฑิตยสภา

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารใน

บริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทอ่ืน/กจิการอ่ืน

2556 - 2561 ผูพ้พิากษาอาวโุสในศาลอุทธรณ์และผูพิ้พากษา 

 ในศาลอุทธรณ์ภาค1

ปัจจุบัน อนุญาโตตุลการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ  

 ศาลยุติธรรม 

สัดส่วนการถือหุ้น	: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี

นายสุวัฒน์	จิตตมัย
อายุ	71	ปี

ต�าแหน่ง  

กรรมการ

กรรมการอ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 10 พฤษภาคม 2528

คุณวุฒิการศกึษา/ประวตักิารอบรม	

- ปรญิญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล  

 LAMAR UNIVERSITY

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน	:	

ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	:	ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน

2560 กรรมการอ�านวยการฝ่ายปฎิบัติการ

 บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์

2558 - 2560 กรรมการผู้จัดการ บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์

2531 - 2558 ผู้จัดการทั่วไป บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์

สัดส่วนการถือหุ้น	: 0.05%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี

นายฉัตรชัย	ศิริวัฒนา
อายุ	75	ปี

ต�าแหน่ง  

กรรมการ

เลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	25 เมษายน 2537

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ EMPORIA STATE  

 UNIVERSITY, USA

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ 

ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทอ่ืน/กจิการอ่ืน	

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�าแหน่ง

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	14 มิถุนายน 2550

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย ซีเอตเติล, USA

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/

ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	

2551 - 2560 กรรมการ บมจ. ทักษิณคอนกรีต

2550 - 2558 กรรมการ บมจ. เซอร์คทิอีเลคโทรนคิส์ อินดสัตรส์ี

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทอ่ืน/กจิการอืน่

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอปริคอท แมเนจเม้นท์

2549 - 2561 กรรมการ บจก. ไทยลาวลิกไนท์

สัดส่วนการถือหุ้น	:	0.11%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	:	ลูกพี่ลูกน้อง 

นายสรรัฐ งานทวี

นายธนพงษ์	ภูคาสวรรค์	
อายุ	43	ปี

ต�าแหน่ง

กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	14 มิถุนายน 2550

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปรญิญาโท สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธรุกจิศศนิทร์

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ 

ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทอ่ืน/กจิการอ่ืน	

2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ Mosh Company Limited 

2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ Meanmoremind Co.,Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้น	: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี

นายพันธุม	พันธุมจินดา
อายุ	65	ปี

ต�าแหน่ง  

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	14 มิถุนายน 2550

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน	:	

ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	:	ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน

2547 - 2557 หุ้นส่วนผูจ้ดัการ ห้างหุ้นส่วนจ�ากดั ที.ไอ.เอช. 

สัดส่วนการถือหุ้น	: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี
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นายสรรัฐ	งานทวี	
อายุ	33	ปี

ต�าแหน่ง

กรรมการ

กรรมการอ�านวยการฝ่ายการตลาด

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	21 สิงหาคม 2557

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

 มหาวิทยาลัยมหิดล

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน	:	

ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.งานทวีพี่น้อง

ประสบการณ์การท�างาน

2554 - 2558 กรรมการ บมจ.เซอร์คทิอีเลคโทรนคิส์ อินดสัตรส์ี

สัดส่วนการถือหุ้น	:	0.02%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	:	ลูกพี่ลูกน้อง 

นายเอกมินทร์ งานทวี

นายประดิษฐ์	วุฒิภาพรกุล	
อายุ	63	ปี

ต�าแหน่ง

กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:		27 กุมภาพันธ์ 2562

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน	:	

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	

2541 - ปัจจุบัน ทนายความ บจก.งานทวีพี่น้อง

สัดส่วนการถือหุ้น	: 0.01%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี

นายเจนวิชช์	เหลืองเจริญกิจ	
อายุ	36	ปี

ต�าแหน่ง

กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	27 กุมภาพันธ์ 2562

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	

- ปริญญาโท สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรเครื่องกล Asian University 

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ 

ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทอ่ืน/กจิการอ่ืน

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�าแหน่ง

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	

- ปริญญาตรี คณะบริหารสาขาการตลาด 

- MINI MBA 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน	:	

ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	: ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน 

2535 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด 

 บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์

สัดส่วนการถือหุ้น	:	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี

นายเมธี	ภักดีโต
อายุ	66	ปี

ต�าแหน่ง

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน	: 

ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กิจการอื่น	:	 กรรมการท่ีปรึกษา 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ 911 ทีม 2007

ประสบการณ์การท�างาน	

2560 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์

สัดส่วนการถือหุ้น	:	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี

นางสาวบงกช	งานทวี		
อายุ	36	ปี

ต�าแหน่ง

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ  

 CITY UNIVERSITY OF SEATTLE

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน	:	

ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	: ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน 

2561 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์

สัดส่วนการถือหุ้น	: 0.20%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	:	น้องสาว 

นายเอกมินทร์ งานทวี
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นายพัฒนา	สุขเกษม	
อายุ	54	ปี

ต�าแหน่ง

ผู้จัดการโรงงาน

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

 เกษตรศาสตร์

- ปริญญาตร วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน	:	

ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	:	ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน	

2561 - ปัจจุบัน ผู้จัดการโรงงาน บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์

2532 - 2560 ผู้จัดการส่วนผลิต บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์

สัดส่วนการถือหุ้น	:	ไม่มี

นายสุชาติ	เตชะเทียมจันทร์	
อายุ	58	ปี

ต�าแหน่ง

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมคุณภาพ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน	:	

ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	:	ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน	

2561 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโศฝ่ายควบคุมคุณภาพ 

 บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์ 

2539 - 2560 ผู้จัดการส่วนควบคุมคุณภาพ 

 บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์

สัดส่วนการถือหุ้น	:	ไม่มี

นายสุวิทย์	อภิชัยดิษฐ์
อายุ	50	ปี

ต�าแหน่ง  

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน	:	

ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	:	ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน 

2562 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

2546 - 2561 ผู้ช่วยผู้จัการฝ่ายบัญชีและการเงิน  

 บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์

สัดส่วนการถือหุ้น	:	ไม่มี
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1.2	หน้าที่ความรับผิดชอบของเลฃานุการบริษัท

 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายสรรัฐ งานทวี ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ

ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

 1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย  และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง

 2. เก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

  - ทะเบียนกรรมการ

  - หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษัท

  - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

 3. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 4. ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฏเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลในการด�าเนินกิจกรรมของ

คณะกรรมการให้เป็นไปตามกฏหมาย

 5. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนก�าหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2.	 การดำารงตำาแหน่งของกรรมการ	ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัทฯ	และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

บมจ.ไทยไวร์โพรดัคท์ บจก.ไทยลาวลิกไนท์

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 

X

X

X

X

X

X

 

/ = ประธานกรรมการ // = กรรมการที่เป็นผู้บริหาร * = กรรมการ x = ผู้บริหาร 
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โรงงาน
เลขที่ 4 ถนน ไอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
อำาเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3868-4610-3
โทรสาร 0-3868-4614

สำานักงานใหญ่
เลขที่ 99/2 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซียร์รังสิต
ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน ตำาบลคูคต อำาเภอลำาลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0-2992-6863-7
โทรสาร 0-2992-6870-1

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)
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