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ส่วนที่  1 
การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จํากดั (มหาชน) เร่ิมประกอบธุรกิจผลติและจําหน่ายลวดเหลก็แรงดงึสงู 
(Prestressed  Concrete  Wire) สําหรับงานคอนกรีตอดัแรง  เพ่ือใช้ในงานก่อสร้างตา่งๆ   ตัง้แต ่ ปี พ.ศ. 
2529  โดยเร่ิมจากการผลติและจําหน่ายลวดเหลก็แรงดงึสงูชนิดเส้นเด่ียว (Prestressed  Concrete  Single  
Wire)  ตอ่มาในปี พ.ศ. 2533  ได้ออกผลติภณัฑ์ใหมคื่อ ลวดเหลก็ตีเกลียวชนิด 7 เส้น  (Seven – Wire 
Prestressed  Concrete  Strand) และในปี พ.ศ. 2539  บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบการผลติลวดเหลก็แรงดงึ
สงูใหมเ่พ่ือพฒันาคณุภาพสนิค้าและลดมลภาวะท่ีอาจเกิดจากกระบวนการผลติ  ในขณะเดียวกนัได้ออก
ผลติภณัฑ์ใหมคื่อลวดเหลก็เคลือบสงักะส ี (Galvanized  Steel  Wire  and  Strand)  

1.1 วิสัยทศัน์ และเป้าหมาย 

บริษัทฯ    มีนโยบายท่ีจะผลติสนิค้าตามมาตรฐานอตุสาหกรรมและมาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมาย
ในการเป็นผู้ นําทางด้านคณุภาพในการผลติลวดเหลก็แรงดงึสงู  

1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญ 

บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จํากดั (มหาชน)  ก่อตัง้เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2528  ด้วยวตัถปุระสงค์ท่ีจะ
ผลติลวดเหลก็แรงดงึสงู (Prestressed Concrete Wire หรือ P.C.Wire) มีทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 1  ล้านบาท  
และเพิ่มเป็น 25 ล้านบาท  โดยก่อสร้างโรงงานในเขตอตุสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทมุธานี  
   

ปี 2529 เร่ิมการผลติครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2529 
ปี 2531 เพิ่มทนุเป็น 40 ล้านบาท  เพ่ือเพิ่มกําลงัการผลติ 
ปี 2532  จดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเพิ่มทนุเป็น 50 ล้านบาท  เพ่ือ

ปรับปรุงระบบการผลติและเพิ่มกําลงัการผลติ 
ปี 2533 เพิ่มทนุเป็น 100 ล้านบาท  เพ่ือเพิม่กําลงัการผลติและออกผลติภณัฑ์ใหม ่คือ ลวดเหลก็ตี

เกลียวชนิด 7 เส้น 
ปี 2535 เพิ่มทนุเป็น  220 ล้านบาท  เพ่ือสร้างโรงงานแหง่ท่ี 2 ท่ีสวนอตุสาหกรรมโรจนะ จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา เพ่ือใช้ในการผลติลวดเหลก็ตีเกลียวชนิด 7 เส้น 
ปี 2537 -แปรสภาพจากบริษัทจํากดัเป็น บริษัทมหาชน จํากดั เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2537 

-ได้รับการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ สําหรับโครงการสร้าง
โรงงานแห่งใหมท่ี่เขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2537 
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ปี 2539 -สร้างโรงงานแห่งใหมท่ี่เขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง ตามท่ีได้รับการ
สง่เสริมการลงทนุ เพ่ือเพิ่มกําลงัการผลติและปรับปรุงเทคโนโลยีการผลติ พร้อมทัง้ออก
ผลติภณัฑ์ใหม ่คือ ลวดเหลก็เคลือบสงักะสี 
-ย้ายฐานการผลติทัง้หมดไปยงัโรงงานแห่งใหมท่ี่เขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดั
ระยอง 

ปี 2559-
ปี 2560 

ลงทนุในโครงการลงทนุเพ่ือทดแทนสนิทรัพย์เดมิท่ีเส่ือมสภาพ ประกอบด้วย การปรับปรุง
ประสทิธิภาพการผลติของเคร่ืองจกัรเดมิและลงทนุในสายการผลติใหมสํ่าหรับลวดเหลก็ตี
เกลียวชนิด 7 เส้น 

ปี2561-
ปัจจบุนั 

ดําเนินธุรกิจผลติลวดเหลก็แรงดงึสงูโดยมีผลติภณัฑ์หลกั ได้แก่ ลวดเหลก็แรงดงึสงูชนิดเส้น
เด่ียว ลวดเหลก็ตีเกลียวชนิด 7 เส้น และลวดเหลก็เคลือบสงักะสี โดยมีโรงงานเพียงแห่งเดียว
ท่ีเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง 

  ในสว่นของอํานาจในการควบคมุบริษัทฯ ตลอดระยะเวลา 5 ปี           ท่ีผา่นมาไมมี่การเปล่ียนแปลง
เก่ียวกบัอํานาจในการควบคมุบริษัทฯ แตอ่ยา่งใด 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้น 

บริษัทฯเร่ิมประกอบธุรกิจโดยครอบครัวงานทวี ในปี 2562 กลุม่ตระกลูงานทวีมีสดัสว่นการถือหุ้น
ประมาณร้อยละ 28 ของทนุจดทะเบียนท่ีชําระเตม็มลูคา่แล้ว 

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

- ไมมี่ – 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จํากดั (มหาชน)    ประกอบธุรกิจหลกัคือ   เป็นผู้ผลติและจําหนา่ยลวดเหลก็
แรงดงึสงู (Prestressed  Concrete  Wire) ท่ีใช้สําหรับงานคอนกรีตอดัแรง  ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ จงึ
ขึน้อยูก่บัภาวะอตุสาหกรรมก่อสร้างเป็นสําคญั   โดยในการจําหน่ายสนิค้าของบริษัทฯ สว่นใหญ่จําหน่าย
ให้แก่ลกูค้าในประเทศ สว่นการจําหนา่ยตา่งประเทศปัจจบุนัมีประมาณร้อยละ 10 - 30    

  โครงสร้างรายได้ 

  สดัสว่นของรายได้หลกัจําแนกตามภมูิศาสตร์ของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปี ท่ีผา่นมา  มีดงันี:้- 
 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการจําหน่ายในประเทศ 1,622.28 80.08 1,652.01 68.90 1,378.86 73.93 
รายได้จากการจําหน่ายตา่งประเทศ    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 

   
    2.1    ลักษณะของผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

            ผลติภณัฑ์หลกัของบริษัทฯ  จําแนกได้เป็น 3 ประเภท  ดงันี ้

1. ลวดเหลก็แรงดงึสงูชนิดเส้นเด่ียว  (Prestressed  Concrete  Single  Wire หรือ 
P.C. Wire) มี 5 ขนาด คือ ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 4 มิลลเิมตร  5 มิลลเิมตร 

6 มิลลเิมตร 7 มิลลเิมตร และ 9 มิลลเิมตร    ได้รับเคร่ืองหมายมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมเลขท่ี   มอก.95-2540    มีกําลงัการผลติประมาณ  72,000 
ตนั/ปี 

2. ลวดเหลก็แรงดงึสงูชนิดตีเกลียว   7 เส้น  (Seven – Wire  Prestressed  Concrete  
Strand หรือ P.C. Strand)  มี 2 ชัน้คณุภาพ คือ ชัน้คณุภาพ 250K  และ  270K   
ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 7.9 มิลลเิมตร 9.3 มิลลเิมตร 9.5 มิลลเิมตร 11.3 มิลลเิมตร 
12.4 มิลลเิมตร 12.7 มิลลเิมตร 15.2 มิลลเิมตร  และ 15.7 มิลลเิมตร ได้รับ
เคร่ืองหมายมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมเลขท่ี มอก. 420-2540  มีกําลงัการ
ผลติประมาณ  54,000  ตนั/ปี 
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3. ลวดเหลก็เคลือบสงักะสี (Galvanized Steel Wire and Strand)  ได้รับเคร่ืองหมาย
มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมเลขท่ี มอก.404-2540  และมาตรฐานสากล  มี
กําลงัการผลติประมาณ  9,600 ตนั/ปี 

ลวดเหลก็แรงดงึสงูชนิดเส้นเด่ียวและชนิดตีเกลียว  เป็นวสัดท่ีุใช้สําหรับงานคอนกรีตอดัแรง
เพ่ือใช้ในงานก่อสร้างท่ีเน้นความแข็งแรง  ความทนทาน  เพ่ือรองรับนํา้หนกั  ทัง้งานก่อสร้าง
แบบ pre-tensioned  และ post-tensioned  ซึง่การนําลวดเหลก็แรงดงึสงูมาใช้  จะช่วย
ประหยดัเวลาและแรงงานในการก่อสร้าง โดยลวดเหลก็แรงดงึสงูเป็นวสัดกุ่อสร้างท่ีทวี
ความสําคญัเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วจากวิวฒันาการของการก่อสร้างสมยัใหม ่ ลวดเหลก็แรงดงึ
สงูชนิดเส้นเด่ียวมีการใช้มากในการผลติเสาเข็มคอนกรีตอดัแรง เสาไฟฟ้า แผน่พืน้ในงาน
คอนกรีตอดัแรงทัว่ไป แผน่คอนกรีตสําเร็จรูปในอาคารสงู  ท่อนํา้  คานคอนกรีตอดัแรงชนิด
ตา่ง ๆ  และไม้หมอนคอนกรีตสําหรับรางรถไฟ  สว่นลวดเหลก็แรงดงึสงูชนิดตีเกลียวนัน้
ได้มาจากการนําลวดเหลก็แรงดงึสงูชนิดเส้นเด่ียว  มาตีเกลียวเข้าด้วยกนั  ทําให้สามารถรับ
แรงดงึได้มากขึน้  จงึนิยมนําไปใช้ทําเสาเข็มคอนกรีตขนาดใหญ่  พืน้อาคารไซโล   อา่งเก็บ
นํา้  คานสะพานและพืน้สะพาน  ทางดว่น  ทางยกระดบั  งานก่อสร้างอาคารจอดรถ 
คอนโดมิเนียม ตกึสงู โครงการรถไฟฟ้า รถไฟรางคู ่และโครงการป้องกนัปัญหานํา้ทว่ม  เป็น
ต้น 

ลวดเหลก็เคลือบสงักะสี  เป็นวตัถดุบิท่ีใช้เป็น  Messenger  Wire  ในการผลติสายโทรศพัท์
และใช้เป็นแกนกลางของสายไฟขนาดใหญ่  เพ่ือทําหน้าท่ีรับแรงดงึแทนสายอลมูิเนียมใน
การผลติสายไฟฟ้า  และใช้เป็นสายดนิในการผลติเสาไฟฟ้า  โดยฝังเป็นแกนกลางอยูใ่นเสา
ไฟฟ้า  เพ่ือป้องกนัฟ้าผา่ของระบบสายสง่ 

   2.2  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

           1)  โครงสร้างอตุสาหกรรม 

 อตุสาหกรรมลวดเหลก็แรงดงึสงูเป็นสว่นหนึง่ของภาคอตุสาหกรรมวสัดกุ่อสร้าง โดยในอดีต  
P.C. Wire และ P.C. Strand  ไมค่อ่ยมีการใช้มากนกั  ทัง้นีเ้พราะการก่อสร้างในสมยัก่อน
สว่นใหญ่อาคารท่ีปลกูสร้างจะมีเพียงไมก่ี่ชัน้ จงึใช้เหลก็เส้นเป็นวตัถดุบิในการปลกูสร้าง แต่
ในระยะหลงัโครงสร้างการปลกูสร้างได้เปล่ียนเป็นการปลกูสร้างอาคารขนาดใหญ่ และ
บริการในการปลกูสร้างบ้านสําเร็จรูปและคอนโดมิเนียมขยายตวัขึน้มาก ทําให้ความ
ต้องการ P.C. Wire และ P.C. Strand เพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็ว  นอกจากนีเ้พ่ือรองรับการ
ขยายตวัของเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม รัฐบาลได้ทําการลงทนุในงานก่อสร้างระบบ
สาธารณปูโภค  เช่น  การก่อสร้างทางยกระดบั ทางดว่น สะพาน  การขยายสายสง่ไฟฟ้า  
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การก่อสร้างสนามบนิแหง่ใหม ่รวมถึงการลงทนุในโครงการรถไฟฟ้า ซึง่ต้องใช้ลวดเหลก็แรง
ดงึสงูเป็นจํานวนมาก  ทําให้ลวดเหลก็แรงดงึสงูกลายเป็นวสัดกุ่อสร้างท่ีสําคญัอีกชนิดหนึง่  
ปัจจบุนัสดัสว่นของความต้องการ  P.C. Wire  และ  P.C. Strand  จะเปล่ียนแปลงไปตาม
สภาวะการก่อสร้างของทัง้ภาครัฐบาลและเอกชน  เชน่  การก่อสร้างบ้านจดัสรร อาคาร และ
เสาไฟฟ้า มีผลตอ่ความต้องการ P.C. Wire  คอ่นข้างมาก  สว่นการก่อสร้างสาธารณปูโภค
ของภาครัฐบาลโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ งานก่อสร้างอาคารจอดรถ คอนโดมิเนียม
และตกึสงู จําเป็นต้องใช้ P.C. Strand  มากกวา่  เพ่ือรองรับนํา้หนกัท่ีมากกวา่ของสิง่ก่อสร้าง 

พฒันาการและแนวโน้มการเจริญเตบิโตของอตุสาหกรรม 

ปี 2555-2556 อตุสาหกรรมก่อสร้างในประเทศได้รับแรงสนบัสนนุจากการลงทนุของภาครัฐ
และเอกชนในการฟืน้ฟโูครงสร้างพืน้ฐานท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาอทุกภยัและโครงการ
ป้องกนัปัญหานํา้ท่วมของนิคมอตุสาหกรรมตา่งๆท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีเส่ียง นอกจากนี ้การลงทนุใน
โครงการรถไฟฟ้าสายตา่งๆ และการก่อสร้างคอนโดมิเนียมและสิง่ปลกูสร้างตามแนว
รถไฟฟ้า ทําให้ภาคการก่อสร้างขยายตวัได้อยา่งตอ่เน่ือง ความต้องการสนิค้าลวดเหลก็แรง
ดงึสงูจงึเพิม่ขึน้ตามไปด้วย  

ปี 2557 ความต้องการชะลอตวัลงเน่ืองจากการดําเนินการโครงการตา่งๆแล้วเสร็จ ในขณะท่ี
การลงทนุในโครงการใหม่ๆ ของภาคเอกชนลดลง โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม 
ประกอบกบัปัญหาความไมส่งบทางการเมืองในประเทศ ทําให้การตดัสนิใจลงทนุของทัง้
ภาครัฐและภาคเอกชนต้องลา่ช้าออกไป  

ปี 2558 ปริมาณความต้องการลวดเหลก็แรงดงึสงูในประเทศทรงตวัเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 
2557         เน่ืองจากเศรษฐกิจไมข่ยายตวัตามคาดประกอบกบัความลา่ช้าของการลงทนุ
โครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐ  

ปี 2559-2560  โครงการลงทนุของภาครัฐยงัคงมีอยา่งตอ่เน่ือง ในขณะท่ีการลงทนุ
ภาคเอกชนขยายตวัคอ่นข้างต่ํา สง่ผลให้ปริมาณความต้องการลวดเหลก็แรงดงึสงูใน
ประเทศขยายตวัเพียงเลก็น้อย  

อยา่งไรก็ตาม ความต้องการสนิค้าเร่ิมมีสญัญาณการฟืน้ตวั ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2561 
จงึมีความเป็นไปได้ท่ีความต้องการสนิค้าในปี 2562 จะมีโอกาสขยายตวัตอ่เน่ืองโดยมี
ปัจจยัสนบัสนนุจากโครงการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐ ท่ีสว่นใหญ่อยูใ่นระยะ
ก่อสร้าง ประกอบกบัการลงทนุภาคเอกชนมีแนวโน้มเร่งตวัขึน้จากการปรับตวัท่ีดีขึน้ของ
ความเช่ือมัน่ในระบบเศรษฐกิจและนโยบายพืน้ท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก(อีอีซี) ซึง่
จะนําไปสูก่ารลงทนุก่อสร้างโรงงาน สํานกังาน และท่ีอยูอ่าศยัเพิม่ขึน้ 
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 ในปี 2562 ปริมาณความต้องการลวดเหลก็แรงดงึสงูในประเทศทรงตวัเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 
  2561  เน่ืองจากเศรษฐกิจไมข่ยายตวัตามคาดประกอบกบัความลา่ช้าของการลงทนุ 
  โครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐ ในขณะท่ีการลงทนุภาคเอกชนขยายตวัคอ่นข้างต่ํา อยา่งไรก็
  ตาม มีความเป็นไปได้ท่ีความต้องการสนิค้าในปี 2563 น่าจะมีโอกาสขยายตวัเพิ่มขึน้ โดยมี
  ปัจจยัสนบัสนนุจากโครงการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐ ประกอบกบัการลงทนุ
  ภาคเอกชนมีแนวโน้มเร่งตวัขึน้       ซึง่ปัจจยัดงักลา่วน่าจะมีสว่นช่วยให้การแขง่ขนัใน 
  อตุสาหกรรมลดความรุนแรงลงได้ โดยในการแขง่ขนัผู้ผลติสว่นใหญ่ใช้กลยทุธ์ทางด้าน
  ราคา และเน้นกลุม่ลกูค้าท่ีมีศกัยภาพทางธุรกิจ และมีความมัน่คงทางการเงินเป็นสําคญั   

การมีสนิค้าทดแทน 

ลวดเหลก็แรงดงึสงูเป็นวสัดท่ีุทําหน้าท่ีรับแรงในงานก่อสร้างตา่งๆ วสัดอ่ืุนท่ีจะมาทดแทนได้
จงึต้องสามารถทําหน้าท่ีแบกรับนํา้หนกัจํานวนมหาศาลเช่นกนั ซึง่ขณะนีย้งัไมมี่สนิค้าอ่ืน
ทดแทนท่ีมีคณุสมบตัเิท่าเทียมกนั ประกอบกบัการเปล่ียนไปใช้สนิค้าอ่ืน เช่น เหลก็ก่อสร้าง
ชนิดอ่ืนทดแทนจะสง่ผลกระทบตอ่การออกแบบงานก่อสร้าง  และทําให้ต้นทนุการก่อสร้าง
เพิ่มขึน้   

2) ลกัษณะการตลาดในอตุสาหกรรม 

 การจําหนา่ยสนิค้าลวดเหลก็แรงดงึสงูมี  2  ลกัษณะ  คือ  จําหน่ายให้กบัลกูค้าโดยตรงและ
จําหน่ายผา่นตวัแทนจําหนา่ย  สว่นการตดัสนิใจซือ้   การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์ลวดเหลก็
แรงดงึสงูและลวดเหลก็เคลือบสงักะสี  ลกูค้าจะให้ความสําคญักบัคณุภาพของสนิค้าเป็น
อนัดบัแรก ประกอบกบัราคาขายของผู้ผลติแตล่ะรายอยูใ่นระดบัใกล้เคียงกนั นอกจากนี ้
การใช้สนิค้าอ่ืนทดแทนทําได้ยากเน่ืองจากจะสง่ผลกระทบตอ่การออกแบบและต้นทนุของ
งานก่อสร้าง  

ภาวะการแขง่ขนัภายในอตุสาหกรรม 

ในปัจจบุนั  ผู้ผลติลวดแรงดงึสงูรายสําคญั  ประกอบด้วย 

1. บริษัท สยามลวดเหลก็อตุสาหกรรม  จํากดั  
2. บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์  จํากดั (มหาชน) 
3. บริษัท ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) 
4. บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จํากดั 
5. บริษัท สยามไวร์ อินดสัทรี จํากดั 
6. บริษัท ไทยสเปเชียลไวร์  จํากดั 
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7. บริษัท ธนอินเตอร์ จํากดั 
8. บริษัท ลีห้ยง่ฮัว้สตีล จํากดั 
9. บริษัท เพ็ญศริิ สตีล อินดสัตรีส์ จํากดั 

โดยขนาดกําลงัการผลติของบริษัทจดัอยูใ่นอนัดบั 2 สว่นการเข้ามาของผู้ผลติรายใหมใ่น
อตุสาหกรรมลวดเหลก็สามารถทําได้แตต้่องใช้เวลา  เน่ืองจากการผลติต้องอาศยัวิศวกรผู้
ควบคมุงานท่ีมีความชํานาญ  เพ่ือให้สนิค้าท่ีผลติมีคณุภาพตรงตามมาตรฐาน  นอกจากนี ้
การสร้างช่ือเสียงให้เป็นท่ียอมรับและการสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าต้องใช้เวลาพอสมควร 

    แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและการเเขง่ขนั 

ในปี 2561 - 2562 การแขง่ขนัภายในอตุสาหกรรมลวดเหลก็แรงดงึสงูโดยเฉพาะการแขง่ขนั
ทางด้านราคายงัคงมีอยา่งตอ่เน่ือง     เน่ืองจากปริมาณความต้องการลวดเหลก็แรงดงึสงูใน
ประเทศขยายตวัคอ่นข้างต่ํา  ทัง้นี ้เป็นผลมาจากการลงทนุภาคเอกชนโดยเฉพาะสาขาการ
ก่อสร้างยงัไมฟื่น้ตวั 

ปี 2563 คาดวา่การแขง่ขนัภายในอตุสาหกรรมก็ยงัคงมีเชน่เดียวกบัปีก่อน  แตมี่ความ
เป็นไปได้ท่ีจะลดความรุนแรงลงบ้าง เน่ืองจากความต้องการสนิค้ามีแนวโน้มเพิ่มขึน้จาก
การท่ีภาครัฐมีนโยบายลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานอยา่งตอ่เน่ืองควบคูไ่ปกบันโยบายกระตุ้น
ให้ภาคเอกชนเร่งการลงทนุ โดยในการแขง่ขนั ผู้ผลติสว่นใหญ่ใช้กลยทุธ์ทางด้านราคาและ
เน้นกลุม่ลกูค้าท่ีมีศกัยภาพทางธุรกิจ และมีความมัน่คงทางการเงินเป็นสําคญั 

    กลยทุธ์การแขง่ขนั 

การท่ีลวดเหลก็แรงดงึสงูเป็นวสัดสํุาหรับรองรับนํา้หนกัในงานก่อสร้างตา่งๆ บริษัทฯจงึให้
ความสําคญักบัคณุภาพสนิค้าเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือการให้บริการทางด้านเทคนิค
ก่อนและหลงัการขาย  การสง่มอบท่ีรวดเร็ว 

ในด้านคณุภาพสนิค้า  บริษัทฯได้พฒันาความรู้ ความชํานาญ ในการผลติสนิค้ามาเป็น
เวลานานกวา่ 30 ปี มีการคดิค้นและวิจยัตอ่ยอดเพ่ือพฒันาคณุภาพสนิค้า มีระบบการผลติ
ท่ีได้รับการยอมรับวา่ทนัสมยัและมีประสทิธิภาพ  โดยในการผลติ บริษัทฯเร่ิมจากการ
คดัเลือกวตัถดุบิท่ีมีคณุภาพ มีบคุลากรท่ีมีความชํานาญควบคมุการผลติในทกุขัน้ตอน และ
ให้ความสําคญักบัการตรวจสอบและทดสอบคณุภาพ โดยห้องปฏิบตักิารทดสอบคณุภาพ
ของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 จงึทําให้ผู้ซือ้สนิค้าของบริษัทมัน่ใจได้วา่
จะได้รับสนิค้าท่ีมีคณุภาพและคณุสมบตัติามมาตรฐาน และเพ่ือความเป็นเลศิด้านคณุภาพ
และความมีประสทิธิภาพในการดําเนินงาน บริษัทฯได้นําเอาระบบบริหารงานคณุภาพตาม
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มาตรฐานเลขท่ี  มอก./ISO 9001 เข้ามาใช้ในองค์กร    สง่ผลให้ปัจจบุนั สนิค้าของบริษัทฯมี
คณุภาพเทียบเคียงระดบัโลก  และได้รับการรับรองจากสถาบนัทัง้ในประเทศและใน
ตา่งประเทศ เช่น UK, AUSTRALIA และ SWEDEN ฉะนัน้จงึมัน่ใจได้วา่สนิค้าท่ีผลติโดย
บริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานท่ีลกูค้าต้องการ  

ในด้านการให้บริการด้านเทคนิคก่อนและหลงัการขาย  บริษัทฯมีหนว่ยงานท่ีทําหน้าท่ีให้
คําปรึกษาเก่ียวกบัการนําผลติภณัฑ์ไปใช้อยา่งมีประสทิธิภาพ พร้อมทัง้ให้บริการด้านการ
สอบเทียบเคร่ืองมือวดัตา่ง ๆ  เป็นต้น 

3) ลกัษณะการตลาดของบริษัท 

   ลกัษณะของลกูค้า 

สนิค้าของบริษัทฯ  สว่นใหญ่จําหน่ายให้แก่ลกูค้าภายในประเทศ   ซึง่จําแนกออกได้ ดงันี ้

- ลกูค้าท่ีใช้ผลติภณัฑ์ลวดเหลก็แรงดงึสงูชนิดเส้นเด่ียว และลวดเหลก็แรงดงึสงูตีเกลียว
ชนิด  7  เส้น  ประกอบด้วย  บริษัทผู้ผลติเสาเข็มคอนกรีตอดัแรง  เสาไฟฟ้าคอนกรีต  
และแผน่คอนกรีตสําเร็จรูป  บริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่น งาน
ก่อสร้างรถไฟฟ้า งานทางดว่น  ทางยกระดบั  อาคารสงู สะพาน  และลกูค้าภาครัฐบาล  
ได้แก่  การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคและการไฟฟ้านครหลวง  

- ลกูค้าท่ีใช้ผลติภณัฑ์ลวดเหลก็เคลือบสงักะสี  ประกอบด้วย  บริษัทผู้ผลติสายไฟฟ้า  
สายโทรศพัท์  เสาไฟฟ้า  การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค  การไฟฟ้านครหลวง  และการไฟฟ้า
ฝ่ายผลติ 

ลกูค้าท่ีเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องมี 1 รายคือ  บริษัท ทกัษิณคอนกรีต จํากดั (มหาชน)  โดยบริษัท 
ทกัษิณคอนกรีต จํากดั (มหาชน)  ถือหุ้นในบริษัทฯ  ในสดัสว่นร้อยละ  10  และมีผู้ ถือหุ้นบาง
ท่านเป็นบคุคลเดียวกนั อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดําเนินการค้าตามปกตใินเง่ือนไขเดียวกบั
ลกูค้าท่ีเป็นบคุคลภายนอก  โดยมีสดัสว่นการจําหนา่ยประมาณร้อยละ  5-10   ของยอดขาย
รวม 

ในสว่นของลกูค้าตา่งประเทศซึง่มีประมาณร้อยละ 10-30 ของปริมาณการจําหนา่ยรวมนัน้  
ประกอบด้วย บริษัทผู้ผลติงานคอนกรีตอดัแรง และบริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้างอาคารและ
ระบบสาธารณปูโภค  โดยสว่นใหญ่สง่ออกไปยงัประเทศออสเตรเลีย และประเทศในแถบ
ทวีปยโุรปและเอเชีย เช่น องักฤษ เวียดนาม  ฟิลปิปินส์    ลาว  และกมัพชูา  รวมถึงสง่ออก
ไปยงัลกูค้าในประเทศแถบตะวนัออกกลาง และนิวซีแลนด์ เป็นต้น 
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ลกูค้าเป้าหมาย 

บริษัทฯ  ให้ความสําคญักบัลกูค้าท่ีทําธรุกิจตดิตอ่กบับริษัทฯ  มาเป็นเวลานาน  และมี
ความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนัมาโดยตลอด  สว่นลกูค้าใหมบ่ริษัทฯ  เน้นกลุม่เป้าหมายไปยงัลกูค้า
ท่ีมีความมัน่คงทางการเงินและมีศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจ รวมถงึลกูค้าในตา่งประเทศ  
โดยในปัจจบุนัลกูค้าท่ีบริษัทฯ มีการตดิตอ่ธุรกิจมีจํานวนประมาณ 100  ราย 

4) การจําหนา่ยและช่องทางการจําหน่าย 

การจําหนา่ย 

บริษัทฯ ตระหนกัถงึความสําคญัของการตอบสนองความต้องการของลกูค้า  จงึได้ใช้วิธีการ
จําหน่ายให้แก่ลกูค้าโดยตรงสําหรับลกูค้าในประเทศทัง้หมด สว่นลกูค้าตา่งประเทศสว่น
ใหญ่จําหนา่ยโดยผา่นตวัแทนจําหนา่ยสนิค้าระหวา่งประเทศ  เน่ืองจากมีเครือขา่ยและสาย
สมัพนัธ์ท่ีกระจายตามภมูิภาคตา่ง ๆ  ได้มากและเข้าถงึลกูค้าได้งา่ยกวา่ด้วยต้นทนุท่ีต่ํา 

ผู้แทนจําหน่าย 

บริษัทฯ มีผู้แทนจําหนา่ยท่ีเป็นพนกังานของบริษัททําหน้าท่ีตดิตอ่และให้บริการลกูค้า โดยมี
หลกัเกณฑ์การกําหนดจํานวนผู้แทนขายจากจํานวนลกูค้ และพืน้ท่ีตัง้ของลกูค้าท่ีกระจาย
ตามเขตตา่งๆ ทัว่ประเทศ  ในปัจจบุนับริษัทฯ  มีผู้ รับผิดชอบการขายทัง้สิน้รวม  10  คน  สว่น
การจําหนา่ยตา่งประเทศบริษัทฯ  ใช้ทัง้วิธีจําหน่ายให้แก่ลกูค้าโดยตรงและผา่นตวัแทน
จําหน่ายประมาณ  3 – 5  ราย  เป็นครัง้คราว  โดยมิได้มีการทําสญัญาแตง่ตัง้แตอ่ยา่งใด 

2.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 

   การผลติ 

บริษัทฯ   มีโรงงานทําการผลติจํานวน  1  โรงงาน  กําลงัการผลติรวม  135,600  ตนั/ปี  จําแนก
เป็นรายสนิค้า  ดงันี ้

       กําลงัการผลติ (ตนั/ปี) 
 ลวดเหลก็แรงดงึสงูชนิดเส้นเด่ียว  72,000 
 ลวดเหลก็ตีเกลียวชนิด  7  เส้น  54,000 
 ลวดเหลก็เคลือบสงักะสี        9,600 
  รวม  135,600 

ในการผลติสนิค้า บริษัทฯ ใช้นโยบายการผลติ คือ ขึน้อยูก่บัการประมาณการยอดขายของฝ่าย
จดัการ 
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 วตัถดุบิ 

 วตัถดุบิสําคญัท่ีใช้ในการผลติลวดเหลก็แรงดงึสงูชนิดเส้นเด่ียว  และลวดเหลก็ตีเกลียวชนิด  7  
เส้น  คือเหลก็ลวดคาร์บอนสงู( High Carbon Wire Rod)  ซึง่มีสดัสว่นถงึร้อยละ  70-85  ของ
ต้นทนุการผลติรวม  สว่นวตัถดุบิสําคญัท่ีใช้ในการผลติลวดเหลก็เคลือบสงักะสี  มี  3  ประเภท  
คือ  High Carbon Wire Rod , Medium Carbon Wire Rod และ  Low Carbon Wire Rod  ซึง่
การจะเลือกใช้วตัถดุบิชนิดใดขึน้อยูก่บัประเภทการใช้งานของลกูค้า   มีสดัสว่นประมาณร้อยละ  
50  ของต้นทนุการผลติรวม   

วตัถดุบิท่ีใช้ในการผลติของบริษัทฯ นัน้  สามารถจดัหาได้จากแหลง่ผู้ผลติทัง้ในและตา่งประเทศ
หลายราย   จงึไมมี่ปัญหาในการจดัหาวตัถดุบิ  และคณุสมบตัขิองวตัถดุบิ  คือมีความแข็งแรง  
ทนทาน  และไมมี่การล้าสมยัจงึไมมี่ปัญหาเร่ืองการเก็บรักษาโดยปัจจบุนัแหลง่ท่ีมาของ  High 
Carbon Wire Rod ประมาณร้อยละ 70 - 80 นําเข้ามาจากตา่งประเทศ  ท่ีสําคญัได้แก่  ประเทศ
จีน ญ่ีปุ่ น เกาหลี รวมถึงประเทศในแถบยโุรป โดยสัง่ซือ้จากผู้ จําหน่ายประมาณ  4-7  ราย  โดย
ไมมี่การทําสญัญาระยะยาว  สว่นท่ีเหลือสัง่ซือ้จากผู้ผลติในประเทศ  สว่น  Medium Carbon 
Wire Rod และ Low Carbon Wire Rod สว่นใหญ่ซือ้จากผู้ผลติในประเทศ 

อยา่งไรก็ตาม แม้วา่บริษัทฯ ไมมี่ความเสี่ยงด้านการจดัหาวตัถดุบิและการเก็บรักษา แตก่ารท่ี
ภาวะเศรษฐกิจในตลาดโลกมีความไมแ่นน่อนและเปล่ียนแปลงคอ่นข้างรวดเร็ว ดงันัน้บริษัทฯ 
จงึอาจมีความเส่ียงท่ีได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของราคาวตัถดุบิ (ดรูายละเอียดในหวัข้อ
ปัจจยัเส่ียง) 

ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมจากกระบวนการผลติ 

ผลกระทบของกระบวนการผลติท่ีมีตอ่สิง่แวดล้อม  อาจมาจากกระบวนการล้างทําความสะอาด
เส้นลวด (Wire Rod)  ก่อนเข้าสูก่ระบวนการดงึลดขนาดตามต้องการ  ซึง่การทําความสะอาด  
ต้องใช้สาร Hydrochloric  Acid  เพ่ือขจดัฝุ่ นละอองและสนิม  สง่ผลให้นํา้ท่ีผา่นกระบวนการล้าง
ดงักลา่ว  มีความเป็นกรด  มีโลหะหนกัปนเปือ้น  และมีไอกรดลอยสูช่ัน้บรรยากาศ  ในการ
ก่อสร้างโรงงาน บริษัทฯ  จงึได้ดําเนินการดงันี ้

1. ตดิตัง้ระบบบําบดันํา้เสีย (Water Treatment System)   เพ่ือเปลี่ยนสภาพนํา้ท่ีเกิดจาก
กระบวนการดงักลา่วให้มีสภาพเป็นกลาง และมีโลหะปนเปือ้นไมเ่กินปริมาณท่ีจะเป็น
อนัตรายตอ่สิง่แวดล้อม ก่อนปลอ่ยสูบ่อ่บําบดักลางของการนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ  
ซึง่เป็นท่ีตัง้ของโรงงาน  เพ่ือนําไปบําบดัขัน้สดุท้ายก่อนปลอ่ยลงสูท่ะเล 
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2. ตดิตัง้ระบบ  Air  Pollution Control System  เพ่ือขจดัไอกรดท่ีเกิดจากกระบวนการล้างทํา
ความสะอาดเส้นลวด  ก่อนปลอ่ยสูช่ัน้บรรยากาศ 

นอกจากนี ้บริษัทฯได้นําระบบมาตรฐานคณุภาพด้านสิง่แวดล้อม ISO 14001 ระบบมาตรฐาน
ด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยั OHSAS 18001 และมาตรฐานระบบการจดัการด้านพลงังาน 
ISO 50001 มาใช้ในโรงงานเพ่ือเป็นการดแูลด้านสภาพแวดล้อม สงัคมและชมุชน 

ในการกําจดัของเสียดงักลา่ว ตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมาจากการตรวจสอบโดยหน่วยงาน
ของรัฐท่ีควบคมุผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมพบวา่การปฏิบตังิานของบริษัทฯอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานความปลอดภยัท่ีกําหนด   

2.4 งานที่ยงัไม่ส่งมอบ 

   -ไมมี่ – 
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3.  ปัจจัยความเส่ียง 

 ปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินงานของบริษัท มีดงันี ้:- 

 3.1   ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถดุบิและราคาสนิค้า 

 ในการผลติลวดเหลก็แรงดงึสงู      ต้นทนุวตัถดุบิซึง่ได้แก่เหลก็ลวดมีสดัสว่นถงึร้อยละ 70 - 85 ของ
ต้นทนุการผลติรวม             บริษัทฯ จงึมีความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถดุบิ โดยเฉพาะในภาวะท่ี
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  ซึง่หากบริษัทฯไมส่ามารถปรับราคาขายตามต้นทนุ
วตัถดุบิท่ีเปล่ียนแปลงจะสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ 

ดงันัน้ ในการบริหารความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถดุบิและราคาสนิค้า บริษัทฯได้ใช้วิธี
ตดิตามและประเมินสถานการณ์อยา่งใกล้ชิด ใช้นโยบายในด้านราคาสนิค้าอยา่งระมดัระวงั รวมถึงกระจาย
ฐานลกูค้าให้หลากหลายทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ซึง่บริษัทฯคาดวา่จะไมไ่ด้รับความเสียหายจากความ
ผนัผวนของราคาสนิค้าเกินกวา่ท่ีได้ตัง้คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลือไว้ในบญัชี 

 3.2     ความเส่ียงจากการออกมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสนิค้าเหลก็ลวดคาร์บอนสงูและการ
แก้ไขเพิ่มเตมิพระราชบญัญตักิารตอบโต้การทุ่มตลาดและการอดุหนนุซึง่สนิค้าจาก
ตา่งประเทศ 

สนิค้าเหลก็ลวดคาร์บอนสงูรวมถงึเหลก็ลวดคาร์บอนสงูท่ีเจือธาตอ่ืุนท่ีมีแหลง่กําเนิดจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน         เป็นสนิค้าท่ีถกูพิจารณาให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอตัราร้อยละ 
12.26 – 36.79  ของราคา ซ ีไอ เอฟ เป็นระยะเวลา 5 ปี     (วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2557 - วนัท่ี 16 พฤษภาคม 
2562)           นอกจากนีรั้ฐบาลอยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไขพระราชบญัญตักิารตอบโต้การทุม่ตลาดและการ
อดุหนนุซึง่สนิค้าจากตา่งประเทศ  

เน่ืองจากเหลก็ลวดคาร์บอนสงูเป็นวตัถดุบิสําคญัท่ีใช้ในการผลติสนิค้าของบริษัทฯ และสว่นใหญ่
บริษัทฯ นําเข้าวตัถดุบิดงักลา่วจากสาธารณรัฐประชาชนจีน การออกมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด รวมถึง
การแก้ไขพระราชบญัญตักิารตอบโต้การทุ่มตลาดและการอดุหนนุซึง่สนิค้าจากตา่งประเทศดงักลา่ว อาจ
สง่ผลให้ต้นทนุการนําเข้าวตัถดุบิเพิ่มขึน้ ซึง่มีผลให้ต้นทนุการผลติของบริษัทฯเพิ่มขึน้ตามไปด้วย นอกจากนี ้
การท่ีอตัราอากรขาเข้าวตัถดุบิเพิ่มขึน้จะกระตุ้นให้เกิดการนําเข้าสนิค้าสําเร็จรูปเข้ามาทดแทน สง่ผลให้
อปุทานในตลาดเพิ่มขึน้และทําให้การแขง่ขนัทางการตลาดโดยเฉพาะการแขง่ขนัทางด้านราคามีความรุนแรง
ขึน้   บริษัทฯจงึมีความเส่ียงท่ีความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯอาจลดลงในอนาคต 

ในการบริหารความเส่ียง บริษัทฯ ได้ใช้วธีิจดัหาแหลง่วตัถดุบิจากผู้ผลติท่ีไมใ่ช่ผู้ผลติจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเพิ่มขึน้เพ่ือเป็นทางเลือกไว้ ทางด้านการตลาด บริษัทฯได้ตดิตามและประเมินสถานการณ์อยา่ง
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ใกล้ชิด และเน้นกลยทุธ์การตลาดด้วยการผลติสนิค้าท่ีมีคณุภาพเป็นท่ีเช่ือถือได้ของลกูค้า พร้อมกบัขยาย
ตลาดไปยงัลกูค้าในตา่งประเทศเพิม่ขึน้ 

3.3  ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

การท่ีบริษัทฯ ต้องนําเข้าวตัถดุบิจากตา่งประเทศเป็นสว่นใหญ่ ทําให้บริษัทฯมีความเส่ียงจากความ
ผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราจากระบบอตัราแลกเปล่ียนแบบลอยตวั  

ในการบริหารความเส่ียงดงักลา่ว บริษัทฯได้ใช้มาตรการป้องกนัความเส่ียงด้วยการทําสญัญาซือ้ขาย
เงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า พร้อมทัง้ตดิตามความเคลื่อนไหวของแนวโน้มอตัราแลกเปล่ียนอยา่งสม่ําเสมอ 
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4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

  4.1   สินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

ทรัพย์สนิท่ีสําคญัของบริษัท  ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงันี ้
 

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สนิ ลักษณะกรรมสทิธ์ิ มูลค่าตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

สิทธิการเช่าท่ีดินในนิคมอตุสาหกรรม
มาบตาพดุ อําเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
เนือ้ท่ี 45 ไร่ 33.13 ตารางวา 

ทําสญัญาเช่ากบัการนิคม
อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยโดย
มีระยะเวลาเช่า 3 กรกฎาคม 2538 
- 23 ตลุาคม 2563 และสามารถ
ตอ่สญัญาการเช่าได้อีก 20 ปี  
ชําระคา่เช่าในอตัราปีละ 41,503 
บาท/ไร่ 

0.44  
 
 
 
ติดจํานองกบัสถาบนั
การเงิน วงเงินรวมทัง้
สิน้ 130 ล้านบาท 

อาคารสํานกังาน 2 ชัน้  และอาคาร
โรงงาน  เลขท่ี 4  ถนนไอห้า เขตนิคม
อตุสาหกรรมมาบตาพดุ ตัง้อยู่บนท่ีดินท่ี
ได้รับสิทธิการเช่า 

เป็นเจ้าของ 50.15 

เคร่ืองจกัรสําหรับผลิตลวดเหลก็ 8  ชดุ 
พร้อมทัง้ระบบช่วยการผลิต 
 

เป็นเจ้าของ 140.60 

 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

  - ไมมี่บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

- ไมมี่  
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6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอ่ืน 

   
ช่ือ    บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จํากดั(มหาชน) 
ช่ือยอ่   TWP 

    (จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 
ท่ีตัง้สํานกังาน  เลขท่ี 99/2   หมู ่8   อาคารศนูย์การค้าเซียร์รังสติ    

ชัน้ 7  ถนนพหลโยธิน ตําบลคคูต    อําเภอลําลกูกา    
จงัหวดัปทมุธานี  12130    
โทรศพัท์   0-2992-6863-7  โทรสาร 0-2992-6870-1 

ท่ีตัง้โรงงาน   4 ถนน ไอ 5 นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ อําเภอเมือง  
จงัหวดัระยอง 21150  
โทรศพัท์ 0-3868-4610-3  โทรสาร 0-3868-4614 

 ประเภทธุรกิจ  ผลติและจําหน่ายลวดเหลก็แรงดงึสงู 
 เลขทะเบียนบริษัท  0107537001234 
 ทนุจดทะเบียน  500 ล้านบาท 
 ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว 270 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามญั 270 ล้านหุ้น 
 มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้   หุ้นสามญั หุ้นละ 1 บาท 
 รอบระยะเวลาบญัชี  1 มกราคม – 31 ธนัวาคม    
 นายทะเบียนหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จํากดั  

เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 
    กรุงเทพฯ 10400  

โทรศพัท์ 0-2009-9000  โทรสาร 0-2009-9991 
 ผู้สอบบญัชี   นายอนสุรณ์ เกียรตกิงัวาฬไกล(ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 2109) หรือ 
    นางขวญัใจ เกียรตกิงัวาฬไกล(ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5875) 
    บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซเิอทส์ จํากดั 
    47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120   
    โทรศพัท์ 0-2294-8504 โทรสาร 0-2294-2345 
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ส่วนที่  2 
การจัดการและการกาํกับดูแลกจิการ 

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

  7.1 จาํนวนทนุจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

  บริษัทฯ    จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเม่ือ วนัท่ี   24 
ตลุาคม 2532 ปัจจบุนั มีทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้ว ดงันี ้  

- ทนุจดทะเบียน 500 ล้านบาท 
- ทนุท่ีออกและชําระเตม็มลูคา่แล้ว 270 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั 270 ล้านหุ้น 
- หุ้นสามญั มลูคา่หุ้นละ 1 บาท(ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 ผู้ ถือ

หุ้นมีมตใิห้เปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นสามญัของบริษัทท่ีตราไว้จากเดมิมลูคา่หุ้นละ 10 บาท 
เป็นมลูคา่หุ้นละ 1 บาท บริษัทได้จดทะเบียนการเปล่ียนแปลงดงักลา่วกบักระทรวงพาณิชย์
เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559) 

- การออกหลกัทรัพย์อ่ืน : บริษัทไมมี่การออกหุ้นประเภทอ่ืนนอกเหนือจากหุ้นสามญั 

  ทัง้นี ้ทนุจดทะเบียนท่ียงัไมเ่รียกชําระ  มลูคา่  230  ล้านบาท  ซึง่แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั  230  ล้าน
หุ้น   มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ  1  บาทนัน้ เป็นการจดทะเบียน  เพ่ือรองรับการใช้สทิธิซือ้หุ้นเพิ่มทนุของเจ้าหนีไ้ม่
มีประกนั  ตามเง่ือนไขของสญัญาปรับปรุงโครงสร้างหนีเ้ดมิ  ฉบบัลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 2543  

 อยา่งไรก็ตาม         สทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสญัญาปรับปรุงโครงสร้างหนี ้
ข้างต้นได้สิน้สดุลงตัง้แตว่นัท่ี 29 พฤษภาคม  2546       เน่ืองจากบริษัทฯได้ดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้
ด้วยการฟืน้ฟกิูจการตามกระบวนการของศาลล้มละลาย และได้ดําเนินการเป็นผลสําเร็จตามแผนแล้ว 

  7.2 ผู้ถือหุ้น 

  กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ณ.วนัท่ี   9 มกราคม 2563   ประกอบด้วย 
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ลาํดับที่ ผู้ถือหุ้น  จาํนวนหุ้นที่ถือ        % 
1 กลุม่งานทวี    
 - บริษัท ทกัษิณคอนกรีต จํากดั(มหาชน) 26,975,500 9.99 
 - บริษัท เจ. ที. เอส. จํากดั 13,009,800   4.82 
 - กลุม่ตระกลูงานทวี 34,280,880 12.70 

2 นายวิชยั  ภู่บบุผาพนัธ์ 19,062,800   7.06 
3 ธนาคาร กรุงเทพ จํากดั(มหาชน) 18,590,630   6.89 
4 นางธนิสรา  พนัธ์สายเชือ้ 14,174,600   5.25 
5 นายระวิ   เกษมศานต์ิ 10,796,200   4.00 
6 ธนาคาร กรุงไทย จํากดั(มหาชน) 8,234,570   3.05 
7 นายรัชพล  เพิ่มพนูพานิช 6,083,800   2.25 
8 บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั 5,835,010   2.16 
9 นายวามิล  ฮ้อแสงชยั 4,692,600   1.74 
10 นายโพธิรัตน์  กิจศรีโอภาท 3,959,000   1.47 

 

  7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

  - ไมมี่ 

  7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายในการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิจากการ
ดําเนินงานตามงบการเงินหลงัหกัเงินสํารองตา่งๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทและ
ตามกฎหมาย ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลขึน้อยูก่บัฐานะการเงินและแผนการลงทนุและความ
จําเป็นอ่ืนๆในอนาคต 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 

  8.1 คณะกรรมการ 

  คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์  รวมทัง้สิน้ 
11 คน รายช่ือกรรมการ จํานวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการในปีท่ีผา่นมา และจํานวนครัง้ท่ีกรรมการ
แตล่ะรายเข้าร่วมประชมุ มีดงันี ้ 

ช่ือ ตาํแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม(ครัง้) 

ประชุม
คณะกรรม

การ 

ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 
1. นายสริุย์ บวัคอม  * ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

6/6 2/4 4/4 

2. นายสวุฒัน์  จิตตมยั 
 

กรรมการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

6/6 - 4/4 

3. นายฉตัรชยั  ศิริวฒันา กรรมการ 6/6 - - 

4. นายชลิต สถิตย์ทอง    ** ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

5/6 4/4  

5. นายเฉลียว พลวิเศษ  *** กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

5/6 4/4  

6. นายเอกมินทร์ งานทวี กรรมการ 6/6 -  
7. นายธนพงษ์ ภคูาสวรรค์ กรรมการ 4/6 -  

8. นายพนัธุม พนัธุมจินดา **** 
 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

6/6 2/4 4/4 

9. นายสรรัฐ งานทวี กรรมการ 6/6 - - 

10. นายเจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ***** กรรมการ 4/6 - - 
11. นายประดิษฐ์  วฒิุภาพรกลุ***** กรรมการ 4/6 - - 

หมายเหต ุ: *    ลาออกจากตําหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตัง้แต่วนัท่ี15 พฤษภาคม 2562 แตย่งัคงดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
          **   ได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตัง้แต่วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2562 และ 15 พฤษภาคม 2562 ตามลําดบั 
                ***   ได้รับการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีผลตัง้แต่วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2562 
                **** ได้รับแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบมีผลตัง้แต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 
         *****ได้รับแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ มีผลตัง้แต่วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 

 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ   

กรรมการซึง่มีอํานาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทฯได้ประกอบด้วย นายสวุฒัน์ จิตตมยั,นายฉตัรชยั  ศริิวฒันา, 
นายเอกมนิทร์  งานทวี ,  นายธนพงษ์ ภคูาสวรรค์ , นายสรรัฐ งานทวี สองในห้าคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและ
ประทบัตราสําคญัของบริษัทฯ 
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8.2 ผู้บริหาร 

 ประกอบด้วย 

ช่ือ ตาํแหน่ง 
นายเอกมินทร์ งานทวี กรรมการผู้จดัการ 
นายสรรัฐ งานทวี กรรมการอํานวยการฝ่ายการตลาด 
นายสชุาติ แก้วไพฑรูย์ ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายการตลาด 
นายพฒันา สขุเกษม ผู้จดัการโรงงาน 
นายสชุาติ เตชะเทียมจนัทร์ ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายควบคมุคณุภาพ 
นายเมธี  ภกัดีโต ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
นางสาวบงกช งานทวี ผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ 
นายสวุิทย์ อภิชยัดิษฐ์ ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 
 

  



แบบ 56-1               บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จํากดั(มหาชน)  

-21- 
 

โครงสร้างการบริหาร 

           
 
 

 

กรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอํานวยการ
ฝ่ายการตลาด 

ผู้จดัการโรงงาน ผู้จดัการอาวโุสฝ่าย
การตลาดและการขาย 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชี
และการเงิน 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

ผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ 
 

ผู้จดัการอาวโุสฝ่าย
ควบคมุคณุภาพ 

ผู้จดัการฝ่าย
ทรัพยากรบคุคล 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการ 
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      8.3  เลขานุการบริษัท  

     เลขานกุารบริษัท ได้แก่ นายสรรัฐ งานทวี 
    (รายละเอียดหน้าท่ีความรับผิดชอบและประวติัของเลขานกุารบริษัทปรากฎตามเอกสารแนบ 1) 

  8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

1) คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

(ก) คา่ตอบแทนกรรมการ 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทเสนอ ประกอบด้วย เบีย้ประชุมและบําเหน็จกรรมการ โดยมี
หลกัเกณฑ์ดงันี ้

   คา่ตอบแทนกรรมการ 
- ได้รับเบีย้ประชมุคราวละ 15,000 บาท/คน 
- ได้รับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการรวมกนัไมเ่กิน 5,000,000 บาท  
- สทิธิประโยชน์อ่ืนๆ : ไมมี่ 

คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
- ได้รับเบีย้ประชมุคราวละ 20,000 บาท/คน 

   คา่ตอบแทนกรรมการแตล่ะรายในปีท่ีผา่นมามีดงันี ้:- 

รายช่ือ ตาํแหน่ง ค่าเบีย้ประชุม ค่าบาํเหน็จ 
กรรมการ 

ค่าตอบแทนรวม
(บาท) 

  1. นายสริุย์ บวัคอม ประธานกรรมการ    130,000     600,000         730,000 
  2. นายสวุฒัน์  จิตตมยั กรรมการ      90,000 -           90,000 
  3. นายฉตัรชยั  ศิริวฒันา กรรมการ      90,000 -           90,000 
  4. นายชลิต สถิตย์ทอง ประธานกรรมการตรวจสอบและ

กรรมการ 
   155,000      500,000          655,000 

  5. นายเฉลียว พลวิเศษ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ     155,000       400,000          550,000 
  6. นายเอกมินทร์ งานทวี กรรมการ        90,000 -            90,000 
  7. นายธนพงษ์ ภคูาสวรรค์ กรรมการ        60,000       150,000          210,000 
  8. นายพนัธมุ พนัธมุจินดา กรรมการ      130,000       300,000          430,000 
  9. นายสรรัฐ งานทวี กรรมการ        90,000 -            90,000 
10. นายเจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ กรรมการ        60,000       150,000          240,000 
11. นายประดิษฐ์ วฒิุภาพรกลุ กรรมการ        60,000       150,000          255,000 

รวม    1,110,000    2,250,000      3,360,000 
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(ข) คา่ตอบแทนผู้บริหาร 

 ประกอบด้วย 
 

 ประเภทค่าตอบแทน ค่าตอบแทนรวม 
(ล้านบาท) 

ผู้บริหารจํานวน 8 ราย เงินเดือน  โบนสั  เงินสบทบเข้ากองทนุสํารองเลีย้งชีพ    30.66 
 

2) คา่ตอบแทนอ่ืน 

-ไมมี่-   
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      8.5 บุคลากร 

บริษัทฯให้ความสําคญักบัการดแูลพนกังานจงึมีนโยบายในการพฒันาบคุลากรด้วยการ
สนบัสนนุการเรียนรู้   การคดิค้นและการสร้างสรรค์วิธีการทํางานให้มีประสทิธิภาพและ
ประสทิธิผล รวมถงึสร้างระบบการจงูใจท่ีเหมาะสม 

   ทัง้นี ้บคุลากรของบริษัทฯ ประกอบด้วย 
 

   ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

จํานวนพนกังาน    
-   สายงานผลติ 204       209   191 
-   สายงานตลาดและการขาย  17 15   14 
-   สายงานบญัชี การเงิน บริหาร 
     และอ่ืนๆ 

23 22 21 

รวม 244 246 226 
ผลตอบแทน    
- เงินเดือน คา่ลว่งเวลา โบนสั  
  เงินสมทบ     กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

     148.76      162.11      208.76 
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9.  การกาํกับดแูลกจิการ 

  9.1 นโยบายการกาํกับดแูลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถงึความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จงึมีนโยบายในการ
กํากบัดแูลกิจการท่ีดีตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   โดยครอบคลมุถึงหลกัสําคญั 5 
หมวด ได้แก่ 

หมวดท่ี 1   สทิธิของผู้ ถือหุ้น 
 หมวดท่ี 2   การปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 

หมวดท่ี 3   บทบาทของผู้ มีสว่นได้เสีย 
 หมวดท่ี 4  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
 หมวดท่ี 5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการได้จดัทํานโยบายการกํากบัดแูลกิจการและดําเนินการตดิตามเพ่ือให้มีการปฏิบตัิ
ตามนโยบาย รวมทัง้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายดงักลา่วให้มีความเหมาะสมอยา่งสม่ําเสมอ 

หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

1. สทิธิของผู้ ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิในฐานะเจ้าของบริษัท             มีสทิธิกําหนดทิศทางการดําเนินการของบริษัทผา่น
คณะกรรมการบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นเลือกเข้ามาทําหน้าท่ีแทนตน      และมีสทิธิในการตดัสนิใจเร่ืองท่ีมีผลกระทบ
อยา่งมีนยัสําคญัตอ่บริษัท  

คณะกรรมการบริษัทฯให้ความสําคญัและเคารพสทิธิของผู้ ถือหุ้นทกุรายโดยสทิธิขัน้พืน้ฐานท่ีผู้ ถือ
หุ้นพงึได้รับมีดงันี ้

- สทิธิในการซือ้ขายหรือโอนหุ้น 

บริษัทฯแตง่ตัง้ให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จํากดั ทําหน้าท่ีเป็นนาย
ทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการดําเนินการ
เก่ียวกบังานทะเบียนหลกัทรัพย์ 

- สทิธิในการมีสว่นแบง่ในกําไรของกิจการ 

บริษัทฯมีนโยบายในการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิจากการ
ดําเนินงานตามงบการเงินหลงัหกัเงินสํารองตา่งๆ  ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทและ
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ตามกฎหมาย ทัง้นี ้ การจ่ายเงินปันผลขึน้อยูก่บัฐานะการเงินและแผนการลงทนุและความ
จําเป็นอ่ืนๆในอนาคต 

- สทิธิในการได้รับข้อมลูขา่วสารอยา่งเพียงพอ 

บริษัทฯ    มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมลูโดยการเผยแพร่ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์
และนําข้อมลูท่ีสําคญัแสดงไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัท 

- สทิธิในการเข้าร่วมประชมุ 

บริษัทฯ  คํานงึถึงสทิธิในการเข้าร่วมประชมุหรือมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุเพ่ือใช้สทิธิ
ออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองท่ี
มีผลกระทบตอ่บริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกําหนดหรือแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือ
บริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพิ่มทนุ และการอนมุตัริายการพิเศษ เป็นต้น ซึง่ในการกําหนดวนั 
เวลา และสถานท่ีประชมุ บริษัทฯคํานงึถึงความสะดวกของผู้ ถือหุ้นท่ีจะเข้าร่วมประชมุ ทัง้นีผู้้
ถือหุ้นจะได้รับสทิธิตา่งๆในการเข้าร่วมประชมุ ทัง้ก่อนวนัประชมุ วนัประชมุผู้ ถือหุ้น และ
ภายหลงัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

- สทิธิในการเสนอวาระการประชมุ 

บริษัทฯ      มีนโยบายให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชมุของผู้ ถือหุ้น        เพ่ือให้
คณะกรรมการพิจารณาบรรจเุป็นวาระในการประชมุผู้ ถือหุ้น        โดยผู้ ถือหุ้นต้องปฏิบตัติาม
หลกัเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 นอกจากสทิธิขัน้พืน้ฐานดงักลา่วข้างต้น บริษัทฯยงัมีนโยบายท่ีจะสง่เสริมและอํานวยความสะดวก
ในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น เช่น 

 1. บริษัทฯ จะจดัให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลู ขัน้ตอน ระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นและข้อมลู
ประกอบการพิจารณาอยา่งครบถ้วนเพียงพอ โดยมีการเผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วทัง้ภาษาไทย
และภาษาองักฤษในเว็บไซด์ของบริษัทเป็นการลว่งหน้าประมาณ 1 เดือน และจดัสง่เอกสาร
ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุอยา่งน้อย 14 วนัก่อนวนัประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาศกึษาข้อมลู โดย
หลีกเล่ียงการเพิ่มวาระอ่ืนๆท่ีไมไ่ด้กําหนดไว้ลว่งหน้าในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด วนั เวลา และสถานท่ี ในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยคํานงึถงึ
ความสะดวกของผู้ ถือหุ้นท่ีจะเข้าร่วมประชมุ โดยจดัเตรียมสถานท่ี ท่ีมีขนาดเพียงพอ และ
เดนิทางไปได้สะดวก  รวมทัง้ได้อํานวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนัทกุราย 
ด้วยการจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดแูลต้อนรับ และให้ความสะดวกอยา่งเพียงพอ 
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3. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนเข้าร่วมประชมุตลอดระยะเวลาการประชมุ มีสทิธิซกัถาม
ข้อสงสยั เสนอความคดิเห็นตอ่ท่ีประชมุตามระเบียบวาระการประชมุท่ีเสนอ และออกเสียงลง
มตใินวาระการประชมุ  

4. ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนแยกสําหรับแตล่ะระเบียบวาระท่ีเสนอ การลงมตเิลือกใช้
วิธีการและอปุกรณ์ออกเสียงท่ีโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสทิธิภาพ สามารถแสดงผล
การลงมตไิด้รวดเร็ว และผู้ ถือหุ้นมีสทิธิทราบผลการลงมตอิยา่งทนัท่วงที 

5. ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ หากไมต่ดิภารกิจสําคญั 
เพ่ือตอบข้อซกัถามและรับฟังความคดิเห็นของผู้ ถือหุ้น 

6. บริษัทฯเผยแพร่มตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงให้สาธารณชนทราบผา่น
ระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ฯภายหลงัเสร็จสิน้การประชมุ 

7. บริษัทฯบนัทกึรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีมีสาระสําคญัถกูต้อง ครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบ  และจดัสง่รายงานการประชมุตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ภายใน  14 วนันบัจาก
วนัประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้เผยแพร่รายงานดงักลา่วไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 

ในปี 2562 บริษัทฯได้ปฏิบตัติามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีในหมวดท่ีเก่ียวข้องกบัสทิธิของผู้ ถือ
หุ้นทกุประการ  

2. การประชมุผู้ ถือหุ้น 

บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นปีละครัง้ภายในเวลาไมเ่กิน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบ
ปีบญัชีของบริษัท และหากมีความจําเป็นเร่งดว่นต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึง่เป็นเร่ืองท่ีจะต้องได้รับ
อนมุตัจิากผู้ ถือหุ้น บริษัทฯจะเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีไป  

บริษัทฯมีนโยบายสนบัสนุนและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นโดยในหนงัสือ
เชิญประชุมผู้ ถือหุ้ นมีการชีแ้จงรายละเอียด ขัน้ตอนการลงทะเบียน และเอกสารท่ีใช้ในการลงทะเบียน
สําหรับผู้ ถือหุ้นแตล่ะประเภท รวมถึงกําหนดแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะไว้ทัง้ 3  ประเภท  คือ แบบ ก. แบบ 
ข.และ แบบ ค. พร้อมจดัให้มีช่องทางการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชมุฯผา่นทางเวบ็ไซด์ของบริษัท
ฯ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงมติในท่ีประชมุ
อยา่งเตม็ท่ี  

บริษัทฯ ได้จดัให้มีคนกลางในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในกรณีท่ีมีข้อโต้แย้ง เพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียง 
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2.1 การดําเนินการก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น 

1) บริษัทฯ     ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุและเสนอช่ือ
บคุคลผู้ มีคณุสมบตัเิพ่ือรับการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการ              ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

2) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่คําถามท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชมุถึงคณะกรรมการ
ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ โดยได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบพร้อมกบัการนําสง่หนงัสือเชิญประชมุ
ผู้ ถือหุ้น ซึง่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 

3) บริษัทฯ ได้เผยแพร่มตคิณะกรรมการเก่ียวกบักําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น วนักําหนด
สทิธิ(Record Date) ในการเข้าประชมุและรับเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน
หุ้น และการจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบทนัที ในวนัท่ีมีการประชมุคณะกรรมการ 

4) หนงัสือเชิญประชมุมีรายละเอียดอยา่งเพียงพอและครบถ้วน มีรายละเอียดวนั เวลา 
สถานท่ี ระเบียบวาระการประชมุ โดยระบอุยา่งชดัเจนวา่เป็นเร่ืองเสนอเพ่ือทราบ หรือเพ่ือ
พิจารณา มีเอกสารประกอบระเบียบวาระตา่งๆ ข้อเท็จจริงและเหตผุล ความเห็นของ
คณะกรรมการ ข้อบงัคบับริษัทฯเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ 
รายละเอียดของเอกสารท่ีผู้ ถือหุ้นจะต้องนํามาแสดงในวนัประชมุ และวิธีการเข้าร่วม
ประชมุ ทัง้นี ้ เพ่ือรักษาประโยชน์และอํานวยความสะดวกในการส่ือสารสําหรับผู้ ถือหุ้น
ตา่งชาต ิ บริษัทฯได้จดัทําเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุเป็นภาษาองักฤษเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ 

5) บริษัทฯมอบให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึง่เป็นนายทะเบียนหุ้น
ของบริษัทฯเป็นผู้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุให้ผู้ ถือหุ้น  และได้เผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วซึง่
เป็นข้อมลูเดียวกบัท่ีบริษัทฯ จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นและใช้ในการประชมุผา่นทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ประมาณ 30 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศกึษา
ข้อมลูประกอบการประชมุลว่งหน้า  รวมทัง้ได้มีการประกาศลงหนงัสือพิมพ์รายวนั 
ตดิตอ่กนัไมน้่อยกวา่ 3 วนั และก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั เพ่ือบอกกลา่วเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

2.2 การดําเนินการในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

1) บริษัทฯกําหนด วนั เวลา และสถานท่ี ในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยคํานงึถงึความสะดวก
ของผู้ ถือหุ้นท่ีจะเข้าร่วมประชมุ โดยจดัเตรียมสถานท่ี ท่ีมีขนาดเพียงพอ และเดนิทางไป
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ได้สะดวกรวมทัง้ได้อํานวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนัทกุราย ด้วยการ
จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดแูลต้อนรับ และให้ความสะดวกอยา่งเพียงพอ 

2) บริษัทฯ เปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนลว่งหน้าก่อนการประชมุ และอํานวยความสะดวกให้ผู้
ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการเข้าร่วมประชมุอยา่งเตม็ท่ี  

3) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าประชมุด้วยตนเอง สามารถใช้สทิธิออก
เสียงด้วยการมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระ เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออก
เสียงลงมตแิทน โดยผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะทัง้ 3 แบบ คือ แบบ ก. 
แบบ ข.และ แบบ ค.ซึง่ได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ หรือสามารถดาวน์โหลด
ผา่นทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ 

4) บริษัทฯใช้ระบบบาร์โค้ดท่ีแสดงรายละเอียดของผู้ ถือหุ้นแตล่ะราย ท่ีได้จดัพิมพ์ไว้บน
แบบฟอร์มลงทะเบียน เพ่ืออํานวยความสะดวก รวดเร็ว และแมน่ยําในการลงทะเบียน 
การนบัคะแนนและแสดงผล 

5) ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือตอบคําถาม
ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง 

6) เพ่ือความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียง บริษัทฯได้จดัให้มีคนกลางในการตรวจสอบการ
นบัคะแนนเสียงในกรณีท่ีมีข้อโต้แย้ง  คือผู้สอบบญัชี 

7) บริษัทฯ ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชมุภายหลงัการประชมุเร่ิมแล้ว มีสทิธิออกเสียง หรือ
ลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณา และยงัไมไ่ด้ลงมต ิ

8) ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ บริษัทฯจะชีแ้จงกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีใช้ในการประชมุ รวมทัง้
ขัน้ตอนการออกเสียงลงมต ิ 

9) บริษัทฯ ได้จดัสรรเวลาในการประชมุอยา่งเพียงพอ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิอยา่งเท่า
เทียมกนัในการแสดงความคดิเห็นและตัง้คําถามในท่ีประชมุ ก่อนการลงมตใินแตล่ะวาระ 

10) บริษัทฯ จะไมเ่พิ่มวาระอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชมุ        และไมมี่การ
เปล่ียนแปลงข้อมลูสําคญัในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งกะทนัหนั 

11) บริษัทฯ มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงสําหรับทกุวาระ เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้
กรณีท่ีมีข้อโต้แย้งในภายหลงั และในกรณีท่ีวาระนัน้มีหลายรายการ เช่น วาระการแตง่ตัง้
กรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล 
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2.3 การดําเนินการภายหลงัวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

1) บริษัทฯเผยแพร่มตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงผา่นระบบขา่วของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ภายใน 9.00 น. ของวนัรุ่งขึน้ภายหลงัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

2) บริษัทฯบนัทกึรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีมีสาระสําคญัถกูต้อง ครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบได้ โดยได้บนัทกึรายช่ือและตําแหนง่ของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ 
วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน ความเห็นของผู้ ถือหุ้น คําชีแ้จงของกรรมการและ
ผู้บริหาร รวมทัง้มตท่ีิประชมุไว้อยา่งชดัเจน ซึง่แยกเป็นคะแนนท่ีเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง โดยได้จดัสง่รายงานการประชมุตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 14 วนันบัจากวนั
ประชมุผู้ ถือหุ้น และได้เผยแพร่รายงานดงักลา่วไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัท 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุและเสนอช่ือบคุคล
เพ่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการ ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2562 และสง่คําถามเก่ียวกบั
บริษัทลว่งหน้าก่อนการประชมุ เม่ือพ้นกําหนดระยะเวลาดงักลา่วพบวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอวาระการ
ประชมุและสง่คําถามลว่งหน้าก่อนการประชมุ 

ในวนัท่ี  27  กมุภาพนัธ์  2562       บริษัทฯ ได้เผยแพร่มตกิรรมการบริษัทผา่นระบบขา่วของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย     พร้อมกําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562     ในวนัท่ี 29 เมษายน 
2562  เวลา 10.00 น.       กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ในวนัท่ี  14 
มีนาคม 2562 (Record Date)  

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562     พร้อมเอกสารประกอบการ
ประชมุทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเวบไซต์ของบริษัทฯท่ี      www.thaiwireproducts.com         และ  
มอบหมายให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จํากดั ซึง่เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ เป็นผู้จดัสง่
หนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 ในวนัท่ี 29 เมษายน 2562 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
มาประชมุทัง้สิน้ 42 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้นทัง้สิน้ 132,472,520 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 49.06 โดยมีประธาน
กรรมการ  กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี ได้เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือตอบคําถามในท่ีประชมุ  

ภายหลงัการประชมุเสร็จสิน้     บริษัทฯได้เผยแพร่มตท่ีิประชมุและผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ
ภายในวนัท่ีประชมุ  และได้นําสง่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น      ประจําปี 2562   ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  พร้อมทัง้เผยแพร่รายงานการประชมุดงักลา่วบนเวบไซต์ของบริษัทฯท่ี 
www.thaiwireproducts.com  ตัง้แตว่นัท่ี 10 พฤษภาคม 2562   
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จากการดําเนินการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 ดงักลา่ว บริษัทฯได้รับการประเมิน
คณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น(AGM Assessment) โดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ด้วยคะแนนร้อย
ละ 96.50 

หมวดที่ 2  การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายในการสร้างความเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายทกุ
กลุม่ ไมว่า่จะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย  

- คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายในการกํากบัดแูลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบตัแิละปกป้องสทิธิ
ขัน้พืน้ฐานอยา่งเท่าเทียมกนั ดงันัน้ ในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นจงึมีกระบวนการในการประชมุผู้
ถือหุ้นท่ีมีลกัษณะท่ีสนบัสนนุให้มีการปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเท่าเทียมกนั เปิดโอกาส
ให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการลว่งหน้า เปิดโอกาส
ให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าประชมุด้วยตนเอง สามารถใช้สทิธิออกเสียงโดยมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืน
มาประชมุและออกเสียงลงมตแิทน และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอวาระการ
ประชมุลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้เผยแพร่รายละเอียดของหนงัสือเชิญประชมุผู้
ถือหุ้นบนเว็บไซด์ของบริษัทลว่งหน้าประมาณ 30 วนั ก่อนวนัประชมุ 

- บริษัทฯได้กําหนดมาตรการป้องกนักรณีท่ีกรรมการ และผู้บริหารใช้ข้อมลูภายในเพ่ือหา
ประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบ ซึง่เป็นการเอาเปรียบผู้ ถือหุ้นอ่ืน โดยการจํากดั
จํานวนบคุคลท่ีสามารถเข้าถึงข้อมลู และนําระบบการเข้ารหสัมาใช้ และยงัได้กําหนดไว้ใน
จริยธรรมทางธุรกิจ ห้ามมใิห้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานใช้ข้อมลูท่ีมิได้เปิดเผยให้ทราบ
โดยทัว่ไปซึง่อาจมีผลกระทบตอ่ราคาหุ้น และต้องละเว้นการทําธุรกรรมเก่ียวกบัหุ้นของบริษัท
ในช่วงเวลาท่ีจะมีการประกาศข้อมลูท่ีสําคญั รวมถึงไมใ่ห้ข้อมลูแก่บคุคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์ใน
การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

- บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการ และผู้บริหารเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสียของตนและ
ผู้ เก่ียวข้อง เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทท่ีอาจมีความขดัแย้งของ
ผลประโยชน์และสามารถตดัสนิเพ่ือประโยขน์ของบริษัทโดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารท่ี
มีสว่นได้เสียกบัธุรกรรมท่ีทํากบับริษัทไมมี่สว่นร่วมในการตดัสนิใจทําธรุกรรมดงักลา่ว 

- สําหรับการซือ้ขายหลกัทรัพย์บริษัทของกรรมการ และผู้บริหาร บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและ
ผู้บริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. ตามท่ีกําหนดไว้ใน
มาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 และได้บรรจวุาระ
เร่ืองการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารไว้ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 
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รวมทัง้มีการเปิดเผยการถือครองหลกัทรัพย์ไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงข้อมลู
ประจําปี  (แบบ 56-1) 

- บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไมซ่บัซ้อน และรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดเป็นการ
ทํารายการตามปกตธิุรกิจ 

- บริษัทฯ ยดึถือปฏิบตัติามกฎหมาย ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และสํานกังาน ก.ล.ต. เชน่ 
หลกัเกณฑ์การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หลกัเกณฑ์การได้มาจําหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ เป็นต้น 
โดยถือเสมือนหนึง่เป็นรายการท่ีกระทํากบับคุคลภายนอก และคํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของ
บริษัทฯโดยผู้ มีสว่นได้เสียจะต้องไมมี่สว่นในการพิจารณารายการท่ีตนมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ และมีการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงข้อมลู
ประจําปี(แบบ 56-1) 

ในปี 2562 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เก่ียวกบัการไม่เคารพในสิทธิพืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น โดย
บริษัทได้มีการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่พบการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์   แตอ่ยา่งใด  

 หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทฯ ยดึมัน่ในการดําเนินธุรกิจอยา่งมีคณุธรรมและรับผิดชอบตอ่สงัคม  เคารพสทิธิและปฏิบตัิ
ตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียอยา่งเป็นธรรม รับฟังความคดิเห็น สร้างความเข้าใจกบัผู้ มีสว่นได้เสีย รวมทัง้สง่เสริมให้เกิด
ความร่วมมืออยา่งสร้างสรรค์             โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้ กํากบัดแูลให้มีการดําเนินการตามท่ี
กฎหมายกําหนด และตามท่ีได้กําหนดไว้เป็นแนวทางในคูมื่อกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 คณะกรรมการบริษัทฯได้กําหนดนโยบายการปฎิบตัติอ่ผู้ มีสว่นได้เสียเป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้ในปี 
2556 เพ่ือให้พนกังานมีแนวทางท่ีชดัเจนและได้เผยแพร่นโยบายดงักลา่วในเวบไซด์ของบริษัท 

 ทัง้นี ้แนวทางการปฎิบตัติอ่ผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้น 

บริษัทฯให้ความสําคญักบัผู้ ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ จงึมีนโยบายให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนกังานมีหน้าท่ีดําเนินธุรกิจตามหลกับรรษัทภิบาล เพ่ือความยัง่ยืนของกิจการ 

บริษัทฯมุง่มัน่ดําเนินธุรกิจอยา่งมีประสทิธิภาพ ด้วยความโปร่งใส รอบคอบ เพ่ือสร้างความ
เจริญเตบิโต และให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนท่ีดีอยา่งตอ่เน่ือง ให้ความสําคญักบัผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 
และรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น โดยมีมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์สว่นตนของ
กรรมการและผู้บริหาร 
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2. ลกูค้า 

บริษัทฯ มีนโยบายในการดแูลลกูค้าด้วยการสง่มอบสนิค้าท่ีตอบสนองความต้องการของลกูค้าทัง้
ในด้านคณุภาพและราคา โดยสนิค้าจะต้องได้มาตรฐานอตุสาหกรรมและมาตรฐานสากล มีความปลอดภยั
ในการนําสนิค้าไปใช้งาน บริษัทฯจดัให้มีหน่วยงานรับผิดชอบการบริการลกูค้าหลงัการขายรวมถึงรับข้อ
ร้องเรียนของลกูค้าเม่ือเกิดปัญหา ทัง้นี ้เพ่ือนําข้อเสนอไปปรับปรุงให้ดีขึน้และหากเกิดความเสียหายจากการ
ใช้สนิค้า บริษัทฯจะทําการชดเชยให้แก่ลกูค้าโดยทนัที 

บริษัทฯจดัให้มีการสํารวจความพงึพอใจของลกูค้าปีละ 2 ครัง้ โดยผลสํารวจในปี 2562 ระดบั
ความพงึพอใจในภาพรวมอยูใ่นเกณฑ์ดี 

3. คูค้่า 

บริษัทฯมีนโยบายในการปฏิบตัติอ่คูค้่าอยา่งเป็นธรรมและรับผิดชอบตอ่คูค้่า ยดึถือการปฏิบตัติาม
กรอบการแขง่ขนัทางการค้าท่ีเหมาะสม สจุริต โปร่งใส มีการแขง่ขนัและเสนอราคาอยา่งเป็นธรรม และเสมอ
ภาค เพ่ือสร้างความเช่ือถือซึง่กนัและกนั  

บริษัทฯปฎิบตัติามเง่ือนไขทางการค้าและสญัญาท่ีกําหนดและคํามัน่ท่ีให้ไว้กบัคูค้่าอยา่งเคร่งครัด 
มีการพจิารณาราคาซือ้ท่ีเหมาะสม ยตุธิรรม โดยคํานงึถงึความสมเหตสุมผลทัง้ด้านราคา คณุภาพและ
บริการ ไมเ่รียกหรือรับทรัพย์สนิหรือผลประโยชน์ใดๆจากคูค้่า ในการคดัเลือกคูค้่า บริษัทฯให้การสนบัสนนุคู่
ค้าท่ีทําธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม และหลีกเล่ียงการซือ้สนิค้ากบัคูค้่า
ท่ีละเมิดสทิธิมนษุยชนหรือละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา และไมทํ่าธุรกิจกบัคูค้่าท่ีมีพฤตกิรรมท่ีไมช่อบด้าน
กฎหมาย ทัง้นี ้ บริษัทได้กําหนดนโยบายการปฏิบตัติอ่คูค้่าพร้อมแนวทางปฏิบตัใินการจดัหาและคดัเลือกคู่
ค้าไว้อยา่งชดัเจนในคูมื่อการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

4. เจ้าหนี ้

บริษัทฯ          ยดึมัน่ในการปฏิบตัติามเง่ือนไข  ข้อกําหนดของสญัญาและพนัธะทางการเงินอยา่ง
เคร่งครัด ดําเนินการให้มีการชําระคืนเงินกู้และดอกเบีย้ให้กบัเจ้าหนีท้กุประเภท    ครบถ้วนตามกําหนดเวลา 
และมีการรายงานข้อมลูท่ีถกูต้อง ครบถ้วนแก่เจ้าหนี ้

บริษัทฯ บริหารจดัการเงินทนุให้มีโครงสร้างท่ีเหมาะสมเพ่ือสนบัสนนุการดําเนินธรุกิจของบริษัทฯ
และรักษาความเช่ือมัน่ตอ่เจ้าหนี ้
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5. คูแ่ขง่ 

บริษัทฯ    มีนโยบายดําเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม     ปฏิบตัติามกรอบกตกิาการแขง่ขนัสากล ไม่
กลา่วหาหรือทําลายบริษัทคูแ่ขง่ด้วยข้อมลูท่ีไมเ่ป็นความจริง ไมล่ะเมิดความลบัหรือลว่งรู้ความลบัทางการ
ค้าของคูแ่ขง่ด้วยวธีิการฉ้อฉล รวมถงึไมก่ระทําการใดๆท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของคูแ่ขง่ 

6. พนกังาน 

 บริษัทฯ มุง่มัน่ในการปฏิบตัติอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรม      ไมมี่การใช้แรงงานผิดกฎหมาย มีการ
พฒันาศกัยภาพในการทํางานอยา่งตอ่เน่ืองด้วยการจดัให้มีการฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอกบริษัท  จดั
โครงสร้างตําแหนง่งานให้มีโอกาสก้าวหน้าในตําแหนง่งานท่ีชดัเจน       เพ่ือให้พนกังานมีโอกาสเตบิโตตาม
ความสามารถ  มีคณุภาพชีวติท่ีดีและมีความปลอดภยัในการทํางาน          รวมถงึได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมาย  

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนให้พนกังานทกุระดบัอยา่งเหมาะสม โดยยดึหลกัความเป็น
ธรรม มีการกําหนดโครงสร้างคา่จ้างของแตล่ะระดบัตําแหนง่งานอยา่งเหมาะสม และสอดคล้องกบัภาวะ
เศรษฐกิจ และอตัราเงินเฟ้อ  

บริษัทฯ    กําหนดงบประมาณท่ีจา่ยคา่ตอบแทนและผลประโยชน์พนกังานท่ีสอดคล้องกบัผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว   ในระยะสัน้สอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
แตล่ะปีและใกล้เคียงกบับริษัทฯในอตุสาหกรรมเดียวกนั  โดยมีการสํารวจการจา่ยคา่จ้างรวมทัง้นําดชันีราคา
ผู้บริโภคมาพจิารณา       ในระยะยาวมีการวดัผลการปฎิบตังิานและศกัยภาพของพนกังานอยา่งยตุธิรรม ไม่
เลือกปฎิบตั ิโดยบริษัทฯ จะจ่ายผลตอบแทนให้พนกังานตามความรู้ความสามารถ  รวมทัง้จดัให้มีการเตบิโต
ตามสายอาชีพ   และให้สทิธิด้านตา่งๆเก่ียวกบัการจ้างงาน เชน่ การอนญุาตให้ลางาน การมีช่องทางส่ือสาร
ระหวา่งพนกังานและผู้บริหาร เพ่ือรับฟังปัญหาและแลกเปล่ียนความคดิเห็นระหวา่งกนั 

ในด้านสวสัดกิาร บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัคณุภาพชีวิตของพนกังาน จงึจดัให้มีสวสัดกิารอยา่ง
เหมาะสม โดยมีการทบทวนการจดัสวสัดกิารตา่งๆอยา่งสม่ําเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาวะทางเศรษฐกิจ
และสงัคม เชน่ คา่เบีย้เลีย้ง คา่ใช้จ่ายในการเดนิทาง ท่ีพกั เคร่ืองแบบ คา่รักษาพยาบาลสําหรับพนกังานและ
ครอบครัว การตรวจสขุภาพประจําปี และการประกนัอบุตัเิหต ุนอกจากนีย้งัให้ความสําคญักบัการดแูลความ
ปลอดภยัของพนกังาน โดยจดัให้มีการซ้อมหนีไฟ และระบบป้องกนัอคัคีภยั เป็นต้น 

บริษัทฯมีนโยบายในการดแูลพนกังานในระยะยาวอยา่งตอ่เน่ือง โดยได้จดัให้มีเงินกองทนุสํารอง
เลีย้งชีพซึง่ได้จดทะเบียนกบักระทรวงการคลงัและจดัการโดยผู้จดัการกองทนุท่ีได้รับอนญุาต 

ในด้านความปลอดภยัในชีวิต    สขุอนามยัและการรักษาสิง่แวดล้อม      บริษัทฯ กําหนดนโยบาย
สิง่แวดล้อม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั         และแนวปฏิบตัเิพ่ือให้พนกังานปฏิบตัติามอยา่งเคร่งครัด 



แบบ 56-1                    บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จํากดั(มหาชน)  

-35- 
 

ปลกูฝังให้พนกังานเห็นความสําคญัของการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมผา่นการให้ความรู้และการฝึกอบรมใน
เร่ืองสิง่แวดล้อมในหลกัสตูรตา่งๆ เชน่   หลกัสตูรการตรวจตดิตามภายในด้านสิง่แวดล้อม ISO14001:2015 
เป็นต้น 

7. ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม 

บริษัทฯมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกิจโดยคํานงึถึง ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม ปฏิบตัติาม
กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบงัคบัของชมุชนอยา่งเคร่งครัด สง่เสริมให้คนในองค์กรตระหนกัถึงการมีสว่น
ร่วมในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละรักษาสภาพแวดล้อม หลีกเล่ียงการกระทําท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตราย
หรือมลภาวะตอ่สิง่แวดล้อม 

ในการดแูลชมุชน สงัคม  และสิง่แวดล้อม บริษัทได้นํามาตรฐานระบบคณุภาพด้านสิง่แวดล้อม 
ISO 14001 มาตรฐานระบบด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยั OHSAS 18001 และมาตรฐานระบบการ
จดัการด้านพลงังาน ISO 50001 มาใช้ในโรงงาน มีการศกึษาวิธีการในการประหยดัพลงังานเพ่ือลดปริมาณ
การใช้พลงังานไฟฟ้าในกระบวนการผลติซึง่เป็นสาเหตหุนึง่ของการเกิดภาวะโลกร้อน ลงทนุในโครงการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานธรรมชาต ิ เช่น ตดิตัง้แผงโซลา่เซลเพ่ือผลติกระแสไฟฟ้าและตดิตัง้กงัหนัลมในการ
ผลติกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงาน เป็นต้น  รวมถงึจดัให้มีพืน้ท่ีสีเขียวบริเวณรอบโรงงานและปรับปรุงภมูิทศัน์
บริเวณชมุชน จดัสร้างสถานท่ีออกกําลงักายสําหรับประชาชน พร้อมทัง้ปฏิบตัติามกฎหมายและกฎระเบียบ
ของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ อยา่งเคร่งครัด  

8. ภาครัฐ 

บริษัทฯมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบงัคบั 
อยา่งเคร่งครัดและถกูต้อง ไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลขิสทิธ์ เชน่ มีการใช้ Software ท่ีถกู
ลขิสทิธ์ิ รวมถึงให้ความชว่ยเหลือในโครงการตา่งๆของภาครัฐอยา่งสม่ําเสมอ  

นโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัการทจุริต การคอร์รัปชัน่ 

บริษัทฯ    มีนโยบายตอ่ต้านการทจุริต     เน่ืองจากเห็นวา่การทจุริตเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีบัน่ทอนความ
พยายามในการพฒันาคณุภาพ  เป็นภยัตอ่การดําเนินกิจการให้ยัง่ยืนและเป็นภยัตอ่สงัคมของประเทศ ทําให้
ขีดความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัทฯลดลง 

การดําเนินการเพ่ือตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนัของบริษัทฯ เร่ิมต้นด้วยการท่ีผู้บริหารระดบัสงูของ
บริษัทฯไมส่นบัสนนุให้มีการรับหรือจ่ายสนิบนในกรณีใดๆ  ทัง้สิน้โดยกําหนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรม
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีครอบคลมุการคอร์รัปชัน่
ในรูปแบบตา่งๆ รวมทัง้มาตรการปฏิบตัท่ีิชดัเจน จดัโครงสร้างการบริหารงานให้มีการถ่วงดลุอํานาจกนัอยา่ง
เหมาะสม จดัให้มีการฝึกอบรมแก่พนกังานเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบตัใินการตอ่ต้านการ
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ทจุริต  ให้การสนบัสนนุและร่วมมือกบัองค์กรภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานกํากบัดแูล สว่นในระดบัพนกังาน 
บริษัทฯ ได้กําหนดลกัษณะความผิดของการทจุริตตอ่หน้าท่ีและทจุริตตอ่บริษัทเป็นความผิดขัน้ร้ายแรงสงูสดุ
ไว้ในข้อบงัคบัพนกังาน ทัง้นี ้ เพ่ือให้พนกังานและผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืนๆมัน่ใจได้วา่บริษัทฯจะไมถ่กูบอ่นทําลาย
จากพฤตกิรรมการทจุริตคอรัปชัน่ 

นอกจากนี ้      คณะกรรมการบริษัทฯยงัได้พฒันากลไกในการมีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นได้เสียในการ
กํากบัดแูลกิจการ    โดยเปิดโอกาสให้ผู้ มีสว่นได้เสียสามารถตดิตอ่ส่ือสาร      และแจ้งความหว่งใยของตนใน
เร่ืองเก่ียวกบัการกระทําท่ีอาจเข้าขา่ยขดัตอ่หลกัจริยธรรมท่ีตนได้พบเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้โดยเสรี 

ในปี 2562 ท่ีผา่นมา บริษัทฯ ไมไ่ด้รับเร่ืองร้องเรียนการกระทําทจุริต หรือการกระทําผิดจริยธรรม 
และไมเ่คยมีประวตักิารฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแขง่ขนัทางการค้า และไมเ่คยมี
การรายงานหรือการร้องเรียนเก่ียวกบัการตดิสนิบนและการคอร์รัปชัน่ แตอ่ยา่งใด 

(ทัง้นี ้ สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการปฏิบตติอ่ผู้ มีสว่นได้เสียได้ในห้วข้อ “ความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม”) 

 หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

นโยบายการเปิดเผยข้อมลู 

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมลูสําคญัของบริษัท รวมถงึข้อมลูทางการเงิน ข้อมลูทัว่ไปท่ี
สําคญัเก่ียวกบัธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทนัเวลา และโปร่งใส 
เป็นไปตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย(ต.ล.ท.)  

คณะกรรมการกําหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมลู         โดยได้กําหนดบคุคลท่ีมีสทิธิเปิดเผยข้อมลู
สําคญั   กําหนดแนวปฏิบตัใินการเปิดเผยข้อมลูตา่งๆ         ตอ่สาธารณะและกําหนดช่วงเวลาท่ีต้องใช้ความ
ระมดัระวงัก่อนกําหนดเวลาท่ีจะเปิดเผยข้อมลูสูส่าธารณะ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินท่ี
ปรากฏในรายงานประจําปี ซึง่ข้อมลูท่ีแสดงในรายงานทางการเงินต้องมีความถกูต้องในสาระสําคญัและเป็น
ตามหลกัมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือ
ปฏิบตัอิยา่งสม่ําเสมอ ใช้ดลุยพนิิจอยา่งระมดัระวงั และประมาณการท่ีเหมาะสม รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลู
สําคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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คณะกรรมการได้ดแูลให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิผล เพ่ือให้มัน่ใจได้อยา่งมี
เหตผุลวา่การบนัทกึข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วนและเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สนิ และ
เพ่ือให้ทราบจดุออ่นเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกตอิยา่งมีสาระสําคญั 

คณะกรรมการมีความเห็นวา่ระบบการควบคมุภายในของบริษัท โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีนา่พอใจ
และสามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตผุลตอ่ความเช่ือถือได้ของงบการเงิน     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ในการนี ้ คณะกรรมการได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการท่ีไมไ่ด้เป็น
ผู้บริหารเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบเก่ียวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคมุภายใน และ
ความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองนีข้องคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่
แสดงไว้ในรายงานประจําปี 

 ทัง้นี ้ข้อมลูท่ีควรเปิดเผย ประกอบด้วย 

1. แบบรายงานตา่งๆ   ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ดํารงตําแหนง่กรรมการ     และผู้บริหาร
ระดบัสงู 

2. กําหนดให้กรรมการ และผู้บริหารระดบัสงูต้องรายงานการมีสว่นได้เสียของตนและบคุคลท่ี
เก่ียวข้อง 

3. กําหนดให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซือ้ขาย/ถือครองหุ้นสามญัของบริษัท  ให้ท่ี
ประชมุคณะกรรมการทราบทกุครัง้ท่ีมีการประชมุ และเปิดเผยจํานวนหุ้นท่ีถือโดยกรรมการ 
ผู้บริหารระดบัสงู คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ ณ ต้นปี สิน้ปีและการเปล่ียนแปลง
ระหวา่งปีในรายงานประจําปี 

4. โครงสร้างกรรมการ  
5. บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย  
6. จํานวนครัง้ของการประชมุและจํานวนครัง้ท่ีคณะกรรมการแตล่ะท่านเข้าร่วมประชมุ  
7. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน 
8. การฝึกอบรมและพฒันาความรู้ด้านวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ืองของคณะกรรมการ 
9. คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
10. คา่สอบบญัชีและคา่บริการอ่ืน 
11. หนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
12. นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ 
13. รายงานงบการเงินท่ีผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี และผา่นการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯแล้ว 
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 ช่องทางการเปิดเผยข้อมลู 

 บริษัทฯจดัให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมลูผา่นช่องทางตา่งๆดงันี ้

1. ระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2. รายงานประจําปี(Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี(แบบ 56-1) 
3. เว็บไซด์ของบริษัทฯ 

 นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

 บริษัทฯจดักิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์เพ่ือเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯให้แก่นกัลงทนุด้วยการจดัให้
มีการเย่ียมชมกิจการ(Plant/Company Visit) เป็นประจําทกุปี อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯยงัไมไ่ด้จดัตัง้
หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ขึน้เฉพาะเน่ืองจากกิจกรรมในเร่ืองดงักลา่วยงัไมม่ากนกั แตไ่ด้มอบหมายให้
ฝ่ายบญัชีและการเงินทําหน้าท่ีให้ข้อมลูแก่ผู้ลงทนุ ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นกัวิเคราะห์และภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ผู้
ลงทนุสามารถตดิตอ่ขอทราบข้อมลูบริษัทฯได้ท่ีโทร 0-2992-6867 

 การดําเนินงานท่ีผา่นมา บริษัทฯ ได้ปฏิบตัติามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีครบถ้วน  ไมเ่คยมี
ประวตักิารถกูสัง่ให้แก้ไขงบการเงินโดยสํานกังาน ก.ล.ต. รวมทัง้ได้เปิดเผยงบการเงินประจําปี และรายไตร
มาสตอ่ผู้ ถือหุ้น และนกัลงทนุภายในกําหนดเวลา  

หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยบคุคลทัง้ชายและหญิงท่ีมีประสบการณ์ในสาขาตา่งๆท่ี
สามารถเอือ้ประโยชน์ให้แก่บริษัท คณะกรรมการเป็นผู้ มีบทบาทสําคญัในการกํากบัดแูลแนวทางดําเนินงาน
ของบริษัท แตง่ตัง้ฝ่ายบริหารเพ่ือรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจ แตง่ตัง้กรรมการเฉพาะเร่ืองเพ่ือรับผิดชอบ
เฉพาะเร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย และแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่ 5 คน แตไ่มเ่กิน 12 คนในจํานวนนีต้้องมี
กรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 3 คน และต้องไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจํานวนกรรมการท่ีมีอยู ่กรรมการแตล่ะ
คนต้องมาจากผู้ทรงคณุวฒุหิลากหลายสาขาอาชีพท่ีจําเป็นในการบริหารกิจการของบริษัทฯ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีประสบการณ์ในสาขาตา่ง ๆ ได้แก่ 
วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบญัชี กฎหมายและการตลาด จํานวน 11 ท่าน 
ประกอบด้วย 
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-  กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 9 ท่าน(เป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระจํานวน 4 ทา่น ซึง่เกิน 1 ใน 3 ของ
กรรมการทัง้คณะ) 

- กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 2 ทา่น 

ดงัมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

ช่ือ ตาํแหน่ง 
  1. นายสริุย์ บวัคอม          ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 
  2. นายสวุฒัน์  จิตตมยั กรรมการ 
  3. นายฉตัรชยั  ศริิวฒันา กรรมการ 
  4. นายชลติ  สถิตย์ทอง กรรมการอิสระ 
  5. นายเฉลียว  พลวเิศษ กรรมการอิสระ 
  6. นายเอกมนิทร์ งานทวี กรรมการ 
  7. นายธนพงษ์ ภคูาสวรรค์ กรรมการ 
  8. นายพนัธมุ พนัธุมจินดา กรรมการอิสระ 
  9. นายสรรัฐ งานทวี กรรมการ 
10. นายเจนวชิช์ เหลืองเจริญกิจ กรรมการ 
11. นายประดษิฐ์ วฒุิภาพรกลุ กรรมการ 

 

 ทัง้นี ้     ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และไมเ่ป็นบคุคลเดียวกบักรรมการผู้จดัการ    เพ่ือเป็นการแบง่แยกหน้าท่ีใน
การกําหนดนโยบายการกํากบัดแูลและการบริหารงานประจํา 

2. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบในการกํากบัดแูลให้การบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมาย และ
วตัถปุระสงค์ของบริษัท โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย โดยยดึหลกัจริยธรรมท่ีดี  

 บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ :- 

1. มีสว่นร่วมในการกําหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และจดัให้มีการ
ทบทวนความเหมาะสมเป็นประจําทกุปี รวมถงึตดิตามดแูลให้มีการนําไปปฎิบตั ิ

2. กํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนงานท่ีได้กําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพ
และประสทิธิผล 
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3. จดัให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียง       และมีการตดิตามการ
ดําเนินการในเร่ืองดงักลา่วอยา่งสม่ําเสมอในการประชมุคณะกรรมการ  รวมถงึดแูลให้การ
ดําเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งตอ่เน่ืองในระยะยาว 

4. จดัทําจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน เข้าใจ
ถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมท่ีบริษัทฯใช้ในการดําเนินธุรกิจ พร้อมทัง้ตดิตามให้มีการปฏิบตัิ
ตามจรรยาบรรณดงักลา่ว 

5. พิจารณาคดัเลือก      และเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและพิจารณาคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม ก่อน
นําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

6. อนมุตังิบการเงิน และดแูลให้มีการจดัทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไป 

7. กําหนดนโยบายและแนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และดแูลการปฎิบตังิานของกรรมการ
และผู้บริหารเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

8. ดแูลให้การทํารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ต้องเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของ
บริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม โดยกรรมการท่ีมีสว่นได้เสียมิได้มีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ รวมทัง้
ดแูลให้มีการปฏิบตัติามข้อกําหนดเก่ียวกบัขัน้ตอนการดําเนินการ และการเปิดเผยข้อมลูให้
ถกูต้อง ครบถ้วน 

อํานาจอนมุตัขิองคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนมุตัเิร่ืองตา่งๆของบริษัทฯ ตามขอบเขตหน้าท่ีท่ีกําหนดโดย
กฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถึงการทบทวนวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ในการ
ดําเนินงาน และแผนการดําเนินธุรกิจ ตดิตามและประเมินผลการดําเนินงาน ดแูลรายจ่ายลงทนุขนาดใหญ่ 
การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั รวมถึงอนมุตังิบการเงินและการเปิดบญัชีธนาคาร 

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ :- 

1. รับผิดชอบในฐานะผู้ นําของคณะกรรมการในการกํากบั ตดิตาม ดแูลการบริหารงานของ
คณะกรรมการ และคณะอนกุรรมการอ่ืนๆ ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามแผนงานท่ีกําหนดไว้ 

2. เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
3. สนบัสนนุการปฏิบตัติามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัทฯ 
4. เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งคณะกรรมการกบัฝ่ายจดัการ 
5. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและการจดัการอยา่งโปร่งใสในกรณีท่ีมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ 
6. กํากบัดแูลให้บริษัทฯมีโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม 
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7. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชีข้าดในกรณีท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และ
คะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากนั 

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการ:- 

กรรมการผู้จดัการมีขอบเขต อํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. มีหน้าท่ีควบคมุการบริหารงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามนโยบายท่ีบริษัทกําหนดไว้ และ
รายงานผลการดําเนินงานตอ่คณะกรรมการ 

2. ประเมินการดําเนินงานของกิจการอยา่งสม่ําเสมอเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากปัจจยัตา่งๆทัง้
ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน 

3. วาระการดํารงตําแหนง่ 

 วาระการดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทฯ     ได้กําหนดให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชน
จํากดั พ.ศ.2535  คือ  ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  ให้กรรมการออกจากตําแหนง่ 1 ใน 3     โดยให้
กรรมการคนท่ีอยูใ่นตําแหนง่นานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง       กรรมการซึง่พ้นจากตําแหนง่ตามวาระอาจ
ได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งใหมก็่ได้   

4.    การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนของกรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงู 

 คณะกรรมการกําหนดนโยบายในการดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนของกรรมการผู้จดัการ
และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ       โดยกําหนดให้ก่อนท่ีจะไปดํารงตําแหนง่ในบริษัทอ่ืนจะต้องแจ้งให้
คณะกรรมการทราบเพ่ือพิจารณาอนมุตั ิทัง้นี ้ต้องไมเ่ป็นกรรมการในบริษัทฯ  ท่ีดําเนินธุรกิจสภาพอยา่ง
เดียวกบับริษัทฯหรือเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ 

5.  เลขานกุารบริษัทฯ 

 คณะกรรมการจะพิจารณาคดัเลือกผู้ มีคณุวฒุิและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมแตง่ตัง้เป็นเลขานกุาร
บริษัทฯ เพ่ือทําหน้าท่ีให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่งๆท่ีคณะกรรมการต้องทราบและปฏิบตัิ
หน้าท่ีในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบตัติามมตคิณะกรรมการ 

 ในกรณีท่ีเลขานกุารบริษัทฯพ้นจากตําแหน่งหรือไมอ่าจปฏิบตัหิน้าท่ีได้ ให้คณะกรรมการพจิารณา
แตง่ตัง้เลขานกุารคนใหมภ่ายใน 90 วนั   นบัแตว่นัท่ีเลขานกุารบริษัทฯ คนเดมิพ้นจากตําแหนง่ หรือ  ไมอ่าจ
ปฏิบตัหิน้าท่ี           และให้คณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึง่ปฏิบตัหิน้าท่ีแทนใน
ช่วงเวลาดงักลา่ว  
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6. การประชมุคณะกรรมการ 

คณะกรรมการกําหนดให้มีการประชมุเป็นปกตทิกุ 3 เดือน ได้แก่เดือน กมุภาพนัธ์ พฤษภาคม 
สงิหาคม และพฤศจิกายน และอาจมีการประชมุพิเศษตามความจําเป็น 

ในการประชมุแตล่ะครัง้ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการ จงึ
จะครบเป็นองค์ประชมุ อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีวาระท่ีต้องลงมต ิ บริษัทฯ กําหนดให้มีกรรมการอยูไ่มน้่อย
กวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด 

ในการประชมุแตล่ะครัง้ฝ่ายเลขานกุารบริษัทฯ ได้จดัหนงัสือเชิญประชมุพร้อมระเบียบวาระการ
ประชมุและเอกสารท่ีเก่ียวข้องไว้ลว่งหน้าก่อนการประชมุประมาณ 7 วนั เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลา
ศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าประชมุ ซึง่วาระการประชมุนีจ้ะรวมถึงวาระการตดิตามผลการดําเนินงาน
ด้วย 

บริษัทฯได้มีการจดบนัทกึการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชมุท่ีผา่น
การรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้ 

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จดัให้มีการประชมุทัง้สิน้ 6 ครัง้  

7. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย 

บริษัทฯจดัให้คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดุยอ่ย ประเมินผลการปฎิบตังิานด้วย
ตนเอง เพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข  

ในสว่นของกระบวนการและหลกัเกณฑ์ในการประเมนิตนเอง บริษัทฯกําหนดให้คณะกรรมการทํา
การประเมนิตนเองเพ่ือทบทวนผลการปฎิบตัหิน้าท่ี เป็นประจําทกุปี ปีละ 1 ครัง้ โดยนําแนวทางการประเมิน
ตนเองท่ีจดัทําโดยคณะกรรมการฝ่ายธรรมาภิบาลเพ่ือตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้
ให้เหมาะสมกบัลกัษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึง่หลกัเกณฑ์การประเมินตนเองแบง่ออกเป็น 3 
ประเภท ประกอบด้วย 1) แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการรายคณะ 2) แบบประเมนิตนเองของ
คณะกรรมการชดุยอ่ยแบบรายคณะ และ 3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบคุคล โดยมีหวัข้อ
การประเมนิ สรุปได้ดงันี ้

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ ประกอบด้วย 6 หวัข้อ คือ โครงสร้างและ
คณุสมบตัขิองคณะกรรมการ บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การ
ประชมุคณะกรรมการ การทําหน้าท่ีของกรรมการ ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และ การ
พฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 
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2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชดุยอ่ยแบบรายคณะ ประกอบด้วย 3 หวัข้อ คือ 
โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ การประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย บทบาท หน้าท่ี 
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดุยอ่ย 

3. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบคุคล ประกอบด้วย 3 หวัข้อ คือ โครงสร้างและ
คณุสมบตัขิองคณะกรรมการ การประชมุคณะกรรมการ บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ 

ในปี 2562 ผลการประเมนิผลคณะกรรมการทัง้คณะ คณะกรรมการชดุยอ่ยแบบรายคณะ และ
คณะกรรมการรายบคุคล ในภาพรวมอยูใ่นเกณฑ์ดี โดยมีคะแนนเฉล่ียใกล้เคียงกบัปีก่อน 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการ
ผู้จดัการในฐานะผู้บริหารสงูสดุ   โดยใช้แบบประเมินของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   ซึง่ประกอบด้วย 
10 หวัข้อ  ได้แก่  ความเป็นผู้ นํา  การกําหนดกลยทุธ์  การปฎิบตัติามกลยทุธ์  การวางแผนและผลปฎิบตัทิาง
การเงิน    ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ   ความสมัพนัธ์กบัภายนอก   การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบั
บคุลากร   การสืบทอดตําแหนง่   ความรู้ด้านผลติภณัฑ์และบริการ   และคณุลกัษณะเฉพาะตวั โดยผลการ
ประเมินสําหรับปี 2562 อยูใ่นระดบัดี  

8. คา่ตอบแทน 

8.1 คา่ตอบแทนกรรมการ 

 บริษัทฯ มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  โดยการกําหนดคา่ตอบแทนให้ผา่นการ
พิจารณาจากท่ีประชมุคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  โดยใช้วิธีเปรียบเทียบกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั 
การปฏิบตังิานท่ีผา่นมา  ประสบการณ์  ภาระหน้าท่ี   ขอบเขตของหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  รวมถึงการ
ขยายตวัทางธรุกิจ ฐานะการเงินและผลประกอบการของบริษัท ประกอบการพิจารณา ก่อนท่ีจะนําเสนอให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตั ิ

8.2 คา่ตอบแทนผู้บริหาร 

 บริษัทฯมีนโยบายในการกําหนดคา่ตอบแทนผู้บริหารโดยเช่ือมโยงกบัสภาวะทางธุรกิจของบริษัทฯ
และการปฏิบตังิานของผู้บริหารแตล่ะคน 

 (ดรูายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําหรับปี 2562 ในหวัข้อ  8.4)  
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9. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

9.1 บริษัทฯสง่เสริมให้กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร ได้เข้ารับการอบรมหรือ
สมัมนาในเร่ืองตา่งๆท่ีเก่ียวข้องอยา่งสม่ําเสมอ เพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ายของบริษัทฯมี
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและมีการปรับปรุงการปฏิบตังิานอยา่งตอ่เน่ือง 

9.2 บริษัทฯจดัให้มีเอกสารและข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ี กรณีมีกรรมการหรือ
ผู้บริหารใหม ่รวมถึงการจดัแนะนําลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

9.3 บริษัทฯจดัให้มีแผนการสืบทอดตําแหน่งโดยทําการคดัเลือกบคุคลท่ีจะปฏิบตัหิน้าท่ีใน
ตําแหนง่ผู้บริหารและพฒันาเพ่ือเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตําแหนง่ได้ในอนาคต 

10. การป้องกนัการขดัแย้งทางผลประโยชน์และการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

คณะกรรมการมีนโยบายในการป้องกนัความขดัแย้งของผลประโยชน์และดแูลไมใ่ห้ผู้บริหารและผู้
ท่ีเก่ียวข้องนําข้อมลูภายในของบริษัทมาใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตน ดงันี ้

- รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ทราบถงึรายการท่ีมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และได้พิจารณาความเหมาะสมของ
รายการและการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีราคาและเง่ือนไขเสมือนทํา
รายการกบับคุคลภายนอก รวมทัง้ให้เปิดเผยรายละเอียด มลูคา่รายการ คูส่ญัญา เหตผุล/
ความจําเป็น ไว้ในรายงานประจําปีและแบบ 56-1  

- การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน : ในการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในของกรรมการและ
ผู้บริหาร บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือหลกัทรัพย์  กรณีมีการ
เปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์อนัเน่ืองมาจากการได้มาหรือจําหนา่ยหลกัทรัพย์ย่ืนตอ่ตลาด
หลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  
และมีนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซือ้-ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ
ให้ท่ีประชมุคณะกรรมการทราบทกุปี ห้ามการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน 
ก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ตอ่สาธารณชน นอกจากนีย้งัห้ามไมใ่ห้ผู้บริหารท่ีได้รับทราบ
ข้อมลูเปิดเผยข้อมลูแก่บคุคลภายนอกท่ีไมมี่หน้าท่ีเก่ียวข้อง โดยกําหนดไว้ในจรรยาบรรณ
และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท มีการกําหนดมาตรการลงโทษไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรหาก
มีการฝ่าฝืน เน่ืองจากบริษัทฯ เห็นวา่การไมนํ่าข้อมลูไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตนเป็น
จรรยาบรรณท่ีควรยดึถือและปฏิบตัอิยา่งเคร่งครัดตลอดระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน่งเป็น
ผู้บริหารของบริษัทฯ 

 



แบบ 56-1                    บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จํากดั(มหาชน)  

-45- 
 

11. ระบบการควบคมุภายใน 

(สามารถดรูายละเอียดในเร่ือง “การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง”)  

12. การบริหารความเส่ียง 

(สามารถดรูายละเอียดในเร่ือง “การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง”)  

13. จริยธรรมธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทฯรับผิดชอบในการจดัให้การดําเนินงานของบริษัทฯเป็นไปในลกัษณะท่ี
ถกูต้องตามกฎหมายและจริยธรรมท่ีดี จงึให้มีการจดัทําแนวทางเก่ียวกบัจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร และประกาศให้พนกังานทกุคนทราบ  

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดระเบียบข้อบงัคบัให้พนกังานทกุระดบัปฏิบตังิานหน้าท่ีด้วยความ
ซื่อสตัย์ สจุริตและเท่ียงธรรม ทัง้ตอ่บริษัทและสงัคม โดยมีการตดิตามการปฏิบตัติามแนวทางดงักลา่วอยา่ง
สม่ําเสมอ รวมถึงกําหนดบทลงโทษทางวนิยัไว้ด้วย 

 9.2   คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการได้แตง่ตัง้อนกุรรมการเพ่ือช่วยในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทคือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 คน และอยา่งน้อย 1 คน ต้องมีความรู้
ด้านบญัชี/การเงิน   คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคณุสมบตัเิก่ียวกบัความเป็นอิสระตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เร่ืองคณุสมบตัแิละขอบเขตการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร
จํานวน 3 ท่าน ดงันี ้

ช่ือ                 ตาํแหน่ง 
1. นายชลติ สถิตย์ทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายเฉลียว พลวเิศษ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายพนัธุม พนัธมุจินดา  กรรมการตรวจสอบ 
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  โดยกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่ 
นายชลติ  สถิตย์ทอง (รายละเอียดเก่ียวกบัประสบการณ์ในการทํางานปรากฏตามเอกสารแนบ 1) 

วาระการดํารงตําแหนง่ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนง่เท่ากบัระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริษัท โดยจะครบวาระการดํารงตําแหนง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี พร้อมกบัการครบวาระการ
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ เม่ือครบกําหนดออกตามวาระอาจได้รับการพิจารณาแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่ง
ตอ่ไปได้ 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทฯมีรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคมุภายใน(internal control) และระบบการตรวจสอบ

ภายใน(internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หนว่ยงานตรวจสอบภายใน(ถ้ามี) ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย 
เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหนว่ยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการ
ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้ เลือกกลบัเข้ามาใหม ่หรือเลกิจ้าง บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระ
เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและเสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้า
ร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่ว
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึง่
รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลู
อยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้  

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน 
ของบริษัทฯ 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
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(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของ

คณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิ

หน้าท่ีตามกฎบตัร(charter) 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าท่ี และ

ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
7. ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัหิน้าท่ีภายในขอบเขต อํานาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบโดยมีการประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้  

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทจํานวนไมน้่อยกวา่ 
3 คน และอยา่งน้อย 2 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการบริษัท แตง่ตัง้กรรมการอิสระ  1 ท่าน เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ประกอบด้วย 

 ช่ือ                 ตาํแหน่ง 
1. นายสริุย์  บวัคอม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. นายสวุฒัน์ จิตตมยั กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
3. นายพนัธุม พนัธมุจินดา กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

วาระการดํารงตําแหนง่ 

คณะกรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหนง่เท่ากบั
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี พร้อมกบัการครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท เม่ือครบกําหนดออกตามวาระอาจได้รับ
การพิจารณาแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งตอ่ไปได้ 
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ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

1. พิจารณาสรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสม มาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯทดแทน
กรรมการท่ีครบวาระหรือกรณีอ่ืนๆ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นพิจารณาอนมุตั ิ

2. กําหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการชดุยอ่ย และผู้บริหาร และนําเสนอท่ีประชมุกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชมุผู้
ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตั ิแล้วแตก่รณี 

3. ปฎิบีตหิน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

คณะกรรมการบริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 

 ช่ือ                 ตาํแหน่ง 
1. นายเอกมินทร์ งานทวี ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายสวุฒัน์ จิตตมยั กรรมการบริหาร 
3. นายสรรัฐ งานทวี กรรมการบริหาร 
4. นายธนพงษ์ ภคูาสวรรค์ กรรมการบริหาร 

 

 ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีกลัน่กรองเร่ืองท่ีจะเสนอเข้าท่ีประชมุกรรมการ   

 9.3   การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

(1) กรรมการอิสระ 

 บริษัทฯ กําหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบโดยการสรรหา
จากผู้ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ และเป็นบคุคลท่ีมีความเป็นอิสระทัง้ทางตรงและทางอ้อม
ทัง้ในด้านการเงินและการบริหารโดยมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี:้- 

คณุสมบตัขิองกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไมเ่กิน 1% ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัท 
2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับ

เงินเดือนประจํา หรือเป็นผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
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3. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลกัษณะท่ีเป็นบดิามารดา คูส่มรส พ่ีน้องและบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท 

4. ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ
บริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็น
หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอํานาจควบคมุบริษัท และ
ไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นสํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของ
บริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย
หรือท่ีปรึกษาทางการเงินซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท และไมเ่ป็นผู้
ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุหรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้น
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ 
หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง 
พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจํานวนหุ้นทีมีสทิธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัทอ่ืนซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบั
กิจการของบริษัทฯ 

9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของ
บริษัทฯ 
 

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 

   การเลือกกรรมการบริษัทฯ จะต้องได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นโดยประธานกรรมการเป็นผู้
เสนอรายช่ือบคุคลท่ีจะแตง่ตัง้เป็นกรรมการตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยผา่นการกลัน่กรองจากคณะกรรมการ
สรรหา โดยในการคดัเลือกบคุคลเพ่ือเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาคดัสรรจาก
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บคุคลท่ีมีคณุวฒุิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทํางานโดยเฉพาะจากสาขาหรือทกัษะท่ียงั
ขาดอยูเ่ป็นสําคญั 

คณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 

1. มีคณุสมบตัไิมข่ดัตอ่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากดั กฎหมายหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฏหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

2. มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์จากอาชีพท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของ
บริษัทและสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดําเนินงานของกิจการ 

3. มีความซ่ือสตัย์ สจุริต 
4. ไมค่วรดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท  

 วิธีการเลือกตัง้กรรมการผา่นท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น   

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือ 
2. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคน  จะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ัง้หมด  เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
3. บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ  เท่า

จํานวนกรรมการท่ีพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในขณะนัน้    และในกรณีท่ีมีบคุคลท่ีได้รับคะแนน
เสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีต้องการแล้ว  ประธานจะเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

สว่นการคดัเลือกบคุคลให้เป็นผู้บริหารสงูสดุ  คณะกรรมการจะเป็นผู้พจิารณา 

9.4    การกาํกับดแูลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

- ไมมี่บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

9.5   การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

ในการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในของกรรมการและผู้บริหาร  บริษัทฯกําหนดให้กรรมการและ
ผู้บริหารรายงานการถือหลกัทรัพย์กรณีมีการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์อนัเน่ืองมาจากการได้มาหรือ
จําหน่ายหลกัทรัพย์ย่ืนตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  และมีนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซือ้-ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรัพย์
ของบริษัทฯให้ท่ีประชมุคณะกรรมการทราบทกุปี ห้ามการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ี
งบการเงินจะเผยแพร่ตอ่สาธารณชน นอกจากนีย้งัห้ามไมใ่ห้ผู้บริหารท่ีได้รับทราบข้อมลูเปิดเผยข้อมลูแก่
บคุคลภายนอกท่ีไมมี่หน้าท่ีเก่ียวข้อง โดยกําหนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท มีการ
กําหนดมาตรการลงโทษไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรหากมีการฝ่าฝืน เน่ืองจากบริษัทฯ เห็นวา่การไมนํ่าข้อมลูไป
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ใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตนเป็นจรรยาบรรณท่ีควรยดึถือและปฏิบตัอิยา่งเคร่งครัดตลอดระยะเวลาท่ีดํารง
ตําแหนง่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 

การถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เปรียบเทียบกบัปี 
2561 แสดงได้ดงันี ้ 

 

รายช่ือ 

จาํนวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง(มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท/หุ้น) 

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

ทางตรง ทางอ้อม ทางตรง ทางอ้อม 

  1. นายสริุย์ บวัคอม - - - - - 

  2. นายสวุฒัน์  จิตตมยั 128,000 - 128,000 - - 

  3. นายฉตัรชยั  ศิริวฒันา 890,000 - 890,000 - - 

  4. นายชลิต  สถิตทอง - - - - - 

  5. นายเฉลียว  พลวิเศษ   - - - - - 

  6. นายเอกมินทร์ งานทวี 297,500 - 297,500 - - 

  7. นายธนพงษ์ ภคูาสวรรค์ - - - - - 

  8. นายพนัธมุ พนัธมุจินดา - - - - - 

  9. นายสรรัฐ งานทวี 50,500 - 50,500 - - 

10. นายเจนวิชช์  เหลืองเจริญกิจ* 3,360,800 - - - 3,360,800 

11. นายประดิษฐ์  วฒิุภาพรกลุ* 20,000 - - - 20,000 

หมายเหต ุ: การถือหุ้นทางอ้อมคือการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 
                 *ได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ เม่ืวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 

 

9.6   ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

1. คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี(audit fee) 

ในรอบปีท่ีผา่นมา บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัทในจํานวน
เงินรวม 1.070,000 บาท 

2. คา่บริการอ่ืน(non-audit fee) 
- ไมมี่ 
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 9.7   การปฏบัิตติามหลักการกาํกับดแูลกิจการที่ดใีนเร่ืองอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากการปฎิบตัติามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนท่ีกําหนดไว้ 5 
หมวด ดงักลา่วข้างต้นแล้ว บริษัทฯยงัมีนโยบายและแนวปฎิบตัอ่ืินๆท่ีเก่ียวข้องกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
ดงันี:้- 

จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ 

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้รวบรวมข้อพงึปฎิบตัแิละแนวทางการปฎิบตัเิป็นลายลกัษณ์
อกัษร โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ผู้บริหารและพนกังานยดึถือเป็นแนวทางในการปฎิบตังิาน เพ่ือให้การดําเนิน
ธุรกิจสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์และภารกิจของบริษัท อนัจะนําไปสูก่ารเป็นองค์กรท่ีมีระบบการกํากบัดแูลท่ีดี 
โดยจดัทําเป็นคูมื่อจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ซึง่มีเนือ้หาครอบคลมุเก่ียวกบั แนวทางในการดําเนิน
ธุรกิจ แนวปฎิบตัเิก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมลูและรักษาความลบั นโยบายและ
แนวปฎิบตัติอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย การปกป้องทรัพย์สนิของบริษัท การรับและให้ของขวญัและสิง่ตอบแทน การ
ป้องกนัทจุริตและตดิสนิบน และเพ่ือเป็นการสง่เสริมให้พนกังานตระหนกัในเร่ืองจรรยาบรรณ บริษัทฯได้
เผยแพร่คูมื่อจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจบนเว็บไซด์และตดิประกาศให้พนกังานทกุคนรับทราบ 

นอกจากนี ้ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจได้รับการทบทวนหรือปรับปรุงให้มีความทนัสมยั
อยูเ่สมอ เพ่ือให้มัน่ใจวา่การทํางานของผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จํากดั(มหาชน) 
เป็นไปอยา่งมีมาตรฐาน มีคณุภาพและมีคณุธรรม  

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษัทฯมีอดุมการณ์ในการดําเนินธุรกิจอยา่งมีคณุธรรมตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย รวมถึงมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและ
สิง่แวดล้อม บริษัทฯจงึให้ความสําคญัของการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ด้วยเลง็เห็นวา่การทจุริตคอร์รัปชัน่
เป็นภยัตอ่สงัคม เป็นการกระทําท่ีผิดทัง้กฏหมายและศีลธรรม ตลอดจนตระหนกัวา่การทจุริตคอร์รัปชัน่
นอกจากจะสง่ผลกระทบตอ่ ช่ือเสียง และภาพลกัษณ์ของบริษัทแล้ว ยงัเป็นปัจจยัสําคญัท่ีบัน่ทอนความ
พยายามในการพฒันาคณุภาพ ทําให้ขีดความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัทลดลง ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่
ฐานะของบริษัทฯ และเป็นภยัตอ่การดําเนินกิจการให้ยัง่ยืน รวมถึงเป็นภยัตอ่เศรษฐกิจ สงัคม การเมืองและ
ประเทศชาต ิ  

บริษัทฯกําหนดคํานิยามของการทจุริตคอร์รัปชัน่ หมายถงึ การตดิสนิบนไมว่า่จะอยูใ่นรูปแบบใดๆ
โดยการเสนอให้ สญัญาวา่จะให้ มอบให้ ให้คํามัน่วา่จะให้ เรียกร้องหรือรับซึง่เงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่ืน
ใดซึง่ไมเ่หมาะสม กบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หนว่ยงานของเอกชน หรือผู้ ท่ีทําหน้าท่ี ไมว่า่โดย
ทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้บคุคลดงักลา่วปฏิบตัหิรือละเว้นการปฏิบตัหิน้าท่ี เพ่ือให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึง่
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ทรัพย์สนิ ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไมเ่หมาะสมทางธุรกิจ เว้นแตเ่ป็นกรณีท่ีกฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถ่ิน หรือจารีตทางการค้า ให้กระทําได้ 

บริษัทฯมีนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ คือ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท 
เรียกร้อง ดําเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือประโยชน์ตอ่ตนเอง 
ครอบครัว เพ่ือน คนรู้จกั ไมว่า่จะอยูใ่นฐานะเป็นผู้ รับ ผู้ให้ หรือผู้ เสนอให้สนิบน ทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและไมเ่ป็นตวั
เงิน และให้มีการสอบทานการปฏิบตัติามนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่นีอ้ยา่งสม่ําเสมอ ตลอดจนทบทวนแนว
ทางการปฏิบตัแิละข้อกําหนดในการดําเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ 
ข้อบงัคบั และข้อกําหนดของกฎหมาย 

เพ่ือให้มัน่ใจวา่นโยบายและมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่จะได้รับการนําไปปฎิบตัอิยา่ง
ทัว่ถงึ คณะกรรมการบริษัทฯได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ กํากบัดแูลการปฏิบตัติาม
มาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทําการสอบทานมาตรการและการ
ควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงรายงานเก่ียวกบัความเพียงพอและประสทิธิผลของมาตรการนี ้พร้อมทัง้ให้
คําแนะนําตอ่คณะกรรมการบริษัท โดยผู้บริหารจะนําคําแนะนําไปปฏิบตั ิ

เพ่ือให้การนํานโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ไปปฎิบตัอิยา่งจริงจงั บริษัทฯมีการสื่อสารและ
ประชาสมัพนัธ์ผา่นช่องทางตา่งๆด้วยการตดิประกาศในสถานท่ีเดน่ชดั เพ่ือให้ทกุคนในบริษัทสามารถอา่นได้ 
และเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ  

นโยบายและวิธีปฏิบัตกิารแจ้งเบาะแส(Whistle Blowing) 

บริษัทฯให้ความสําคญัเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีมาโดยตลอด และเปิดโอกาสให้พนกังาน
และผู้ มีสว่นได้เสียตา่งๆสามารถให้ข้อมลูเก่ียวกบัความผิดปกตใินการดําเนินธุรกิจของบริษัท เช่น พบเห็น
การกระทําท่ีทจุริต ตดิสนิบน/รับสนิบน พบเห็นการกระทําผิดขัน้ตอนตามระเบียบปฎิบตัขิองบริษัท หรือการ
กระทําท่ีผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ ทําให้บริษัทเสียผลประโยชน์ หรือมีผลกระทบตอ่
ช่ือเสียงของบริษัท โดยการร้องเรียนผา่นช่องทางตา่งๆท่ีบริษัทกําหนด เพ่ือให้มีการตรวจสอบตาม
กระบวนการท่ีระบไุว้ใน”นโยบายและวิธีปฎิบตักิารแจ้งเบาะแส(Whistle Blowing)”  

ช่องทางการร้องเรียน 

1.    ตู้ รับข้อร้องเรียนท่ีตดิตัง้อยูภ่ายในโรงงาน 
2.   แจ้งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง หรือย่ืนสง่โดยตรงได้ท่ี 

 2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ 
 2.2 กรรมการผู้จดัการ หรือ 
 2.3 ผู้จดัการโรงงาน 
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ท่ี บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จํากดั(มหาชน) 
อาคารศนูย์การค้าเซียร์รังสติชัน้ 7 

 เลขท่ี 99/2 ถ.พหลโยธิน ต.คคูต  อ.ลําลกูกา 
 จ.ปทมุธานี 12130 

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลบั 

เพ่ือเป็นการคุ้มครองสทิธิของผู้ ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมลูท่ีกระทําโดยเจตนาสจุริต บริษัทฯจะปกปิด
ช่ือ ท่ีอยู ่หรือข้อมลูใดๆท่ีสามารถระบตุวัผู้ ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมลูและเก็บรักษาข้อมลูของผู้ ร้องเรียนและผู้ให้
ข้อมลูไว้เป็นความลบั โดยจะจํากดัเฉพาะผู้ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน
เท่านัน้ท่ีสามารถเข้าถึงข้อมลูดงักลา่วได้ 

หากผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียนเห็นวา่ตนอาจเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทกําหนด
มาตรการคุ้มครองได้ หรือบริษัทอาจกําหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ ร้องเรียนไมต้่องร้องขอก็ได้ หากเห็นวา่
เป็นเร่ืองท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความเสียหายหรือไมป่ลอดภยั 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีในการใช้ดลุยพนิิจสัง่การตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน พยาน และบคุคลท่ีให้ข้อมลูในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไมใ่ห้ได้รับความ
เดือดร้อน อนัตรายใด หรือความไมช่อบธรรม อนัเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการ
ให้ข้อมลู 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถมอบหมายงานให้กบัผู้บริหารคนใดคนหนึง่ ทําหน้าท่ี
แทนในการใช้ดลุยพินิจสัง่การคุ้มครองความปลอดภยัของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน พยาน และบคุคลท่ี
ให้ข้อมลู โดยผู้บริหารท่ีได้รับมอบหมายต้องไมมี่สว่นเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีได้รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน ทัง้
โดยทางตรง หรือทางอ้อม(เชน่ ผู้ถกูกลา่วหา เป็นผู้ใต้บงัคบับญัชาของตนโดยตรง) 

ในกรณีท่ีมีการร้องเรียนกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าท่ีในการคุ้มครองผู้
แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียน พยาน และบคุคลท่ีให้ข้อมลูในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไมใ่ห้ได้รับความ
เดือดร้อน อนัตรายใด หรือความไมช่อบธรรม อนัเกิดจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้
ข้อมลู โดยขอให้ผู้ ร้องเรียนสง่เร่ืองร้องเรียนมายงัประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

ทัง้นี ้ ผู้ได้รับข้อมลูจากการปฏิบตัหิน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีร้องเรียน มีหน้าท่ีเก็บรักษาข้อมลู ข้อ
ร้องเรียนและเอกสารหลกัฐานของผู้ ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมลูไว้เป็นความลบั ห้ามเปิดเผยข้อมลูแก่บคุคลอ่ืนท่ี
ไมมี่หน้าท่ีเก่ียวข้อง เว้นแตเ่ป็นการเปิดเผยตามหน้าท่ีท่ีกฏหมายกําหนด 

ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการท่ีมี
ความเหมาะสมและเป็นธรรม 
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ขัน้ตอนการดําเนินการสืบสวนและบทลงโทษ 

1.   เม่ือได้รับการแจ้งเบาะแส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้กลัน่กรอง สืบสวน
ข้อเท็จจริง 

2.  ระหวา่งการสบืสวนข้อเท็จจริง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรืออาจมอบหมายให้
ตวัแทน แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนได้ทราบ โดยกําหนด
ระยะเวลาในการสอบสวนข้อเท็จจริงจนถงึพิจารณาเสร็จสิน้ภายใน 30 วนั และสามารถขยาย
เวลาการสืบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาจนเสร็จสิน้ได้อีกไมเ่กิน 30 วนั 

3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบวา่ ข้อมลูหรือหลกัฐานท่ีมี มีเหตอุนัควรเช่ือได้วา่ผู้ ท่ีถกู
กลา่วหาได้กระทําการทจุริตคอร์รัปชัน่จริง บริษัทฯจะให้สทิธิผู้ถกูกลา่วหาได้รับทราบข้อ
กลา่วหาและให้สทิธิผู้ถกูกลา่วหาพิสจูน์ตนเอง โดยการหาข้อมลูหรือหลกัฐานเพิ่มเตมิท่ีแสดง
ให้เห็นวา่ตนเองไมมี่สว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําอนัทจุริตและคอร์รัปชัน่ ตามท่ีได้ถกูกลา่วหา 

4. หากผู้ถกูกลา่วหา ได้กระทําการทจุริตและคอร์รัปชัน่จริง การทจุริตและคอร์รัปชัน่นัน้ ถือวา่
เป็นการกระทําผิดตอ่นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ ผู้ถกูกลา่วหาจะต้อง
ได้รับการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบท่ีบริษัทฯได้กําหนดไว้ และหากการกระทําทจุริต
คอร์รัปชัน่นัน้ผิดกฏหมาย ผู้กระทําผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฏหมาย ทัง้นี ้ โทษทางวนิยั
ตามระเบียบของบริษัทฯ คําตดัสนิของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นอนัสิน้สดุ 

5. การร้องเรียนโดยไมส่จุริตหรือผิดช่องทาง การแจ้งเร่ืองร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยคํา หรือให้
ข้อมลูใดๆ ถ้าพิสจูน์ได้วา่กระทําโดยไมส่จุริต หรือทําผิดช่องทาง ถ้าเป็นพนกังานหรือ
เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ บคุคลนัน้จะได้รับโทษทางวินยัตามมาตรการลงโทษด้วย แตห่ากเป็น
บคุคลภายนอกและบริษัทฯได้รับความเสียหาย บริษัทฯจะพิจารณาดําเนินคดีกบับคุคลนัน้ๆ
ด้วย 

ในกรณีท่ีมีการร้องเรียน กรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีในการรับเร่ือง หา
ข้อมลูและตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามท่ีได้รับแจ้ง เพ่ือรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯให้ร่วมกนัพิจารณา
และกําหนดโทษตามท่ีเห็นสมควร 

10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

บริษัทฯ ตระหนกัดีวา่บริษัทฯ ไมส่ามารถดําเนินธุรกิจให้ยัง่ยืนได้หากปราศจากความรับผิดชอบตอ่
สงัคม บริษัทฯ จงึประกอบธรุกิจด้วยความสํานกึถึงความรับผิดชอบท่ีมีตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมโดยรวมโดย
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สง่บคุลากรเข้ารับการฝึกอบรม      และสอบขึน้ทะเบียนบคุลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมประจํา
โรงงาน กบักรมโรงงานอตุสาหกรรม    จํานวน 2 ทา่น เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน CSR-DIW 

บริษัทฯ มีวิสยัทศัน์และพนัธกิจด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมคือการเป็นผู้ นําในการผลติสนิค้าท่ีมี
คณุภาพ และดําเนินธุรกิจภายใต้หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี บนพืน้ฐานของความโปร่งใสและเป็นธรรม 
ควบคูไ่ปกบัการมีสว่นร่วมรับผิดชอบตอ่สงัคม เพ่ือให้ธุรกิจเตบิโตไปพร้อมกบัสงัคม และชมุชนท่ีมีคณุภาพ 

รายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคมตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทฯ มี
ดงันี ้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ ตระหนกัดีวา่พืน้ฐานของการประกอบกิจการให้ยัง่ยืนได้ต้องดําเนินธุรกิจด้วยความเป็น
ธรรม บริษัทฯจงึดําเนินธุรกิจร่วมกนักบัคูค้่า เจ้าหนี ้ ลกูค้า และคูแ่ขง่ทางการค้าบนพืน้ฐานของความเป็น
ธรรม ให้ความร่วมมือในการพฒันาโอกาสทางธุรกิจ ไมล่ะเมิดความลบัหรือลว่งรู้ความลบัทางการค้าของ
คูแ่ขง่ด้วยวิธีฉ้อฉล ตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้วยการผลติสนิค้าท่ีมีคณุภาพ ในราคาท่ียตุธิรรม ให้
ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม เสริมสร้างความสขุในการทํางาน และสนบัสนนุการพฒันาความสามารถในวิชาชีพ
แก่พนกังาน สร้างผลตอบแทนท่ีดีและยัง่ยืนให้แก่ผู้ ถือหุ้น รวมถึงสง่เสริมให้มีการบริหารจดัการผลกระทบตอ่
สิง่แวดล้อมตามมาตรฐานสากล และให้การสนบัสนนุการพฒันาชมุชนและสงัคมอยา่งตอ่เน่ือง 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งยัง่ยืน และบรรลเุป้าหมายในการเป็นผู้ นําทางด้านคณุภาพ 
บริษัทฯจงึมีนโยบายตอ่ต้านการทจุริต เน่ืองจากเห็นวา่การทจุริตเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีบัน่ทอนความพยายามใน
การพฒันาคณุภาพ เป็นภยัตอ่การดําเนินกิจการให้ยัง่ยืนและเป็นภยัตอ่สงัคมของประเทศ ทําให้ขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัทลดลง 

บริษัทฯ มีนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ คือ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท 
เรียกร้อง ดําเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือประโยชน์ตอ่ตนเอง 
ครอบครัว เพ่ือน คนรู้จกั ไมว่า่จะอยูใ่นฐานะเป็นผู้ รับ ผู้ให้ หรือผู้ เสนอให้สนิบน ทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและไมเ่ป็นตวั
เงิน  

เพ่ือให้มัน่ใจวา่นโยบาย และมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่จะได้รับการนําไปปฏิบตัอิยา่ง
ทัว่ถงึ บริษัทฯได้กําหนดแนวปฏิบตัแิละมาตรการปฏิบตัขิองนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ในแตล่ะ
กรณีไว้อยา่งชดัเจน พร้อมทัง้จดัให้มีการฝึกอบรมแก่พนกังานเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิ
ในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ รวมถงึเผยแพร่นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอรัปชัน่ผา่น
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ช่องทางตา่งๆด้วยการตดิประกาศในสถานท่ีเดน่ชดั เพ่ือให้ทกุคนในบริษัทสามารถอา่นได้ และเผยแพร่บน
เว็บไซด์ของบริษัทฯ  

นอกจากนีบ้ริษัทฯเปิดโอกาสให้พนกังานและผู้ มีสว่นได้เสียตา่งๆสามารถให้ข้อมลูเก่ียวกบัความ
ผิดปกตใินการดําเนินธุรกิจของบริษัท เชน่ พบเห็นการกระทําท่ีทจุริต ตดิสนิบน/รับสนิบน พบเห็นการกระทํา
ผิดขัน้ตอนตามระเบียบปฏิบตัขิองบริษัท หรือการกระทําท่ีผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
ทําให้บริษัทเสียผลประโยชน์ หรือมีผลกระทบตอ่ช่ือเสียงของบริษัท โดยการร้องเรียนผา่นช่องทางตา่งๆท่ี
บริษัทกําหนด เพ่ือให้มีการตรวจสอบตามกระบวนการท่ีระบไุว้ใน”นโยบายและวิธีปฏิบตักิารแจ้งเบาะแส
(Whistle Blowing)”  

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทฯประกอบธุรกิจหลกัคือเป็นผู้ผลติและจําหน่ายลวดเหลก็แรงดงึสงู(P.C. Wire และ P.C. 
Strand) ท่ีใช้สําหรับงานคอนกรีตอดัแรง โดยลวดเหลก็แรงดงึสงูเป็นวสัดท่ีุทําหน้าท่ีรองรับนํา้หนกัในงาน
ก่อสร้าง ทัง้นีค้วามสมัพนัธ์ของลวดเหลก็แรงดงึสงูกบังานก่อสร้างตา่งๆแสดงได้ดงัห่วงโซอ่ตุสาหกรรม ดงันี ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหลก็ลวดคาร์บอนสงู 
(HIGH CARBON WIRE ROD) 

ลวดเหลก็แรงดงึสงู 
(PC WIRE, PC STRAND) 

ผลติภณัฑ์คอนกรีตอดัแรง 

(เสาเข็ม เสาไฟฟ้า แผน่พืน้ แผ่นคอนกรีต
สําเร็จรูป คานสะพาน ทางดว่น  

ทางยกระดบั ) 

บ้าน คอนโดมิเนียม ตกึสงู อาคารจอดรถ 
สะพาน ทางดว่น ทางยกระดบั 

เร่ิม
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จากห่วงโซอ่ตุสาหกรรมดงักลา่ว ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯทําหน้าท่ีรับนํา้หนกัจํานวนมากจงึต้องการ
ความแข็งแรง ทนทาน เพ่ือความปลอดภยัและป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้บริโภคในลําดบัถดัไป 

บริษัทฯ จงึมีนโยบายมุง่เน้นผลติสนิค้าท่ีมีคณุภาพ ได้มาตรฐาน เพ่ือท่ีเม่ือนําสนิค้าของบริษัทฯไป
ใช้งานจะเกิดประสทิธิภาพสงูตามความต้องการของลกูค้า บริษัทฯจงึให้ความสําคญักบัการศกึษาค้นคว้า 
และวิจยั เพ่ือหาแนวทางในการพฒันาคณุภาพสนิค้าอยา่งตอ่เน่ือง ในการนี ้ บริษัทฯมีบคุลากรท่ีมี
ประสบการณ์ในการผลติสนิค้าและมีความรู้และความเข้าใจในองค์ประกอบของผลติภณัฑ์เป็นอยา่งดี   

ในการควบคมุคณุภาพสนิค้าบริษัทฯ ให้ความสําคญัตัง้แตข่ัน้ตอนการคดัเลือกวตัถดุบิ 
กระบวนการผลติและการนําสนิค้าไปใช้งาน           โดยในการคดัเลือกวตัถดุบิซึง่ได้แก่ เหลก็ลวดคาร์บอนสงู 
(High Carbon Wire Rod)            บริษัทฯ จะเลือกซือ้วตัถดุบิจากแหลง่ผลติท่ีสามารถผลติสนิค้าได้ตรงตาม
ข้อกําหนดด้านคณุสมบตัขิองวตัถดุบิท่ีบริษัทฯได้กําหนดไว้  ทัง้นี ้   เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่วตัถดุบิท่ีนํามาใช้จะไม่
ก่อให้เกิดความเส่ียงด้านความปลอดภยัของผู้ปฏิบตังิานในกระบวนการผลติของบริษัทฯเอง              และไม่
ก่อให้เกิดความเส่ียงด้านความปลอดภยัของลกูค้าท่ีนําสนิค้าไปผลติเป็นสนิค้าตอ่เน่ือง     รวมถึงผู้บริโภคขัน้
สดุท้าย  

การควบคมุคณุภาพในกระบวนการผลติ บริษัทฯมีระบบการผลติท่ีมีประสทิธิภาพ และมีบคุลากรท่ี
มีความชํานาญ มีห้องปฏิบตักิารทดสอบคณุภาพท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025  

การดําเนินการดงักลา่ว สง่ผลให้ปัจจบุนั            บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลติภณัฑ์และ
มาตรฐานการดําเนินงานตา่งๆ ดงันี ้

 หนงัสือรับรองมาตรฐานผลติภณัฑ์ (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) 

 หนงัสือรับรองระบบ(System Certification) 

ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015 
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OHSAS 18001:2007 
ISO/IEC 17025 
ISO 50001:2011 
BS EN ISO 9001:2008 (UK CARES)  

ในสว่นของการนําสนิค้าไปใช้งาน         บริษัทฯ ได้จดัตัง้หน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีให้คําแนะนําและให้
ความรู้แก่ลกูค้าในการนําสนิค้าไปใช้งานอยา่งถกูต้องตามมาตรฐาน   มีความปลอดภยัทัง้ในขัน้ตอนการนํา
สนิค้าของบริษัทฯไปใช้ในกระบวนการผลติของลกูค้า       รวมถงึผู้บริโภคในขัน้ถดัไป      ทัง้นี ้  เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของการดแูลความปลอดภยัอยา่งครบวงจร  และหากมีความเสียหายใดๆท่ีมีสาเหตมุาจากการนํา
สนิค้าของบริษัทฯไปใช้งาน บริษัทฯจะทําการชดเชยความเสียหายให้ทนัทีโดยไมต้่องรอให้มีการร้องขอ 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

จากการท่ีผลติภณัฑ์ของบริษัทฯซึง่ได้แก่ลวดเหลก็แรงดงึสงู เป็นวสัดท่ีุทําหน้าท่ีรองรับนํา้หนกัใน
งานคอนกรีตอดัแรง โดยห่วงโซอ่ตุสากรรมขัน้สดุท้ายของลวดเหลก็แรงดงึสงูได้แก่ บ้าน คอนโดมเินียม ตกึสงู 
อาคารจอดรถ อาคารโรงงาน สํานกังาน สะพาน ทางดว่น ทางยกระดบั รวมถงึโครงการสาธารณปูโภคขนาด
ใหญ่อ่ืนๆ ซึง่ต้องการความแข็งแรงและความปลอดภยัเป็นสําคญั บริษัทฯจงึมีนโยบายชดัเจนท่ีมุง่เน้นการ
ผลติสนิค้าท่ีมีคณุภาพ มีความปลอดภยัในการนําไปใช้งาน  เพ่ือป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้กบัชีวิตและ
ทรัพย์สนิของประชาชนและสาธารณชนในวงกว้าง 

การจัดการส่ิงแวดล้อม  

บริษัทฯมีความมุง่มัน่ท่ีจะดําเนินธุรกิจควบคูไ่ปกบัการดแูลสิง่แวดล้อม จงึได้กําหนดนโยบายใน
การจดัการด้านสิง่แวดล้อม ให้ผู้บริหารและพนกังานนําไปเป็นแนวทางในการปฏิบตั ิดงันี ้

1. ปฏิบตัติามกฎหมายและข้อกําหนดทางด้านสิง่แวดล้อม อาชีวอนามยั และความปลอดภยัท่ี
เก่ียวข้องภายในประเทศโดยจะนําเกณฑ์ตา่งๆมาจดัทําเป็นมาตรฐานขัน้ต่ําในการดําเนินงาน
ของบริษัท  

2. อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิรวมถึงพลงังานตา่งๆ โดยมีการนํามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มคา่ และลด
ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมให้น้อยท่ีสดุ  

3. สร้างจิตสํานกึตอ่คณุภาพของสิง่แวดล้อม และงานด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั โดย
นโยบายฯจะได้รับการปฏิบตัแิละเผยแพร่แก่ พนกังาน สงัคมและชมุชน  

4. ป้องกนัมลพษิในด้านนํา้เสีย อากาศเสีย มีการจดัการของเสียรวมถึงการจดัการสารเคมี เพ่ือให้
เกิดมลภาวะน้อยท่ีสดุ  
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5. ป้องกนัอนัตรายอนัอาจเกิดจากการปฏิบตังิานกบัเคร่ืองจกัร ไฟฟ้า สารเคมี รวมถึง
สภาพแวดล้อมในการทํางานและอนัตรายท่ีมีความเส่ียงระดบัปานกลางขึน้ไป ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนั
การเกิดอบุตัเิหตแุละการเจ็บป่วยอนัเน่ืองมาจากการปฏิบตังิาน  

6. สง่เสริมการให้ความรู้และฝึกอบรมพนกังานในเร่ืองสิง่แวดล้อม 
7. กําหนดเป็นวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย เพ่ือให้นโยบายมีการนําไปปฏิบตัแิละทบทวนเป็นระยะ

ให้เกิดการปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง  

บริษัทฯตระหนกัดีวา่กระบวนการผลติสนิค้าของบริษัทฯมีสว่นสร้างผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม ทัง้
ทางนํา้และทางอากาศ เน่ืองจากกระบวนการผลติเร่ิมต้นจากการนําเหลก็ลวด(Wire Rod) มาล้างทําความ
สะอาด ก่อนเข้าสูก่ระบวนการดงึลดขนาด ซึง่ต้องใช้สาร Hydrochloric Acid เพ่ือขจดัฝุ่ นละอองและสนิม 
สง่ผลให้นํา้ท่ีผา่นกระบวนการดงักลา่ว มีความเป็นกรดและมีโลหะหนกัปนเปือ้น รวมถงึมีไอกรดลอยสูช่ัน้
บรรยากาศ  ดงันัน้ เพ่ือลดผลกระทบดงักลา่ว บริษัทฯจงึดําเนินการดงันี ้

การจดัการมลพิษทางนํา้ 

- ตดิตัง้ระบบบําบดันํา้เสีย(Water Treatment System)  
- มีแผนงานบํารุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance) เพ่ือให้มัน่ใจวา่ระบบบําบดันํา้

เสียสามารถทํางานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
- มีระบบการตรวจสอบคณุภาพนํา้ทิง้อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจวา่ คณุภาพนํา้ทิง้อยูใ่นเกณฑ์

มาตรฐาน 

 ผลการดําเนินงาน :  คณุภาพนํา้ทิง้เป็นไปตามมาตรฐานตัง้แตปี่ 2011 ถึงปัจจบุนั โดยเฉพาะคา่  
BOD และ COD ควบคมุได้ไมเ่กิน 80% ของมาตรฐาน 

การจดัการมลพิษทางอากาศ 

- ตดิตัง้ระบบ Air Pollution Control System  
- มีแผนงานบํารุงรักษาระบบกําจดัมลพษิทางอากาศให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน 
- มีแผนการปรับลดมลพิษทางอากาศ 
- มีการตรวจวดัคา่ออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ และไฮโดรคลอไรด์ ท่ีปลอ่ง

ระบายของ Boiler และ Wet Scrubber โดยหนว่ยงานภายนอกเป็นประจํา 2 ครัง้/ปี 

 ผลการดําเนินงาน :  ผลการตรวจวดัอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานมาโดยตลอด 

การจดัการด้านขยะ/กากของเสียอตุสาหกรรม 

- มีมาตรการ/แผนงาน ในการปรับลดกากของเสีย 
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- มีสถานท่ีจดัเก็บกากของเสียชดัเจน แยกประเภทการจดัเก็บ มีภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม ไมมี่
การร่ัวไหลของกากออกนอกพืน้ท่ี มีการตดิฉลากเพ่ือรวบรวมสง่ผู้ รับกําจดั 

- จ้างหนว่ยงานท่ีได้รับอนญุาตในการประกอบกิจการกําจดัของเสียทําการกําจดัของเสียท่ีเกิด
จากกระบวนการผลติ  

- มีใบกํากบัการขนสง่และปฎิบตัติามระบบการขนสง่ของเสียอนัตราย โดยจดัสง่รายงานให้แก่
การนิคมอตุสาหกรรมและกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

- มีการตรวจประเมินสถานท่ีรับกําจดัของเสียตัง้แตก่่อนใช้บริการและสุม่ตรวจประเมินซํา้ทกุปี 
- มอบหมายให้หนว่ยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีควบคมุผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมทําการตรวจสอบ

อยา่งสม่ําเสมอ  
- มีแผนงานในการปรับลดกากของเสีย 

  ผลการดําเนินงาน :  ในปี 2562 ท่ีผา่นมา บริษัทฯ ไมมี่ข้อพิพาททางกฎหมายในเร่ืองการจดัการ
ด้านขยะหรือกากของเสียแตอ่ยา่งใด และการปรับลดกากของเสียสามารถดําเนินการได้ตามแผนท่ีกําหนดไว้ 

ในสว่นของการปฏิบตัติามนโยบายอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิบริษัทฯสง่เสริมให้มีการใช้
ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพโดยได้ดําเนินการดงันี ้

ทรัพยากรนํา้ 

- นําข้อมลูมาวิเคราะห์และจดัทําแผนการปรับลดการใช้นํา้ 
- ใช้นํา้ Recycle จากระบบบาํบดันํา้เสียรดนํา้ต้นไม้แทนการใช้นํา้ดบิ 

พลงังาน 

- ตดิตัง้ระบบประหยดัพลงังานเพ่ือลดปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าในกระบวนการผลติซึง่เป็น
สาเหตหุนึง่ของการเกิดภาวะโลกร้อน  

- ลงทนุในโครงการผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังานธรรมชาต ิ เชน่ ตดิตัง้กงัหนัลมในการผลิต
กระแสไฟฟ้าเพ่ือผลติกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงาน  

นอกจากนี ้ บริษัทฯจดัให้มีพืน้ท่ีสีเขียวบริเวณรอบโรงงานและปรับปรุงภมูิทศัน์เพ่ือบรรเทา
ผลกระทบจากมลภาวะท่ีเกิดจากกระบวนการผลติของบริษัทฯท่ีอาจมีผลตอ่พนกังานและชมุชนใกล้เคียง 

ทัง้นี ้เพ่ือให้การดแูลสภาพแวดล้อมและความปลอดภยัในการทํางานเป็นไปอยา่งมีระบบและมีการ
ตดิตามอยา่งตอ่เน่ือง  บริษัทฯ ได้ดําเนินการสําหรับการขอรับรองมาตรฐาน ISO 45001 : 2018 ซึง่เป็น
มาตรฐานสากลฉบบัใหมท่ี่มีความสมบรูณ์มากขึน้ มีการจดักรอบการทํางานด้านการจดัการเชิงรุก เน้นการ
วิเคราะห์บริบทองค์กร ความต้องการ ความคาดหวงัของผู้ มีสว่นได้เสีย (Stakeholder) เพ่ือมาทดแทนระบบ
มาตรฐานคณุภาพด้านสิง่แวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานระบบด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยั OHSAS 
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18001 และมาตรฐานระบบการจดัการด้านพลงังาน ISO 50001 ท่ีใช้อยูใ่นโรงงาน  และจดัให้มีการฝึกอบรม
พนกังานในเร่ืองสิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เน่ืองทัง้การจดัหลกัสตูรการอบรมภายในบริษัท และสง่พนกังานเข้า
อบรมในหลกัสตูรท่ีจดัโดยสถาบนัและผู้ เช่ียวชาญภายนอก 

การดแูลพนักงานและการปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บคุลากรถือเป็นทรัพยากรท่ีสําคญัท่ีสดุในการขบัเคลื่อนงานให้บรรลเุป้าหมาย บริษัทฯจงึให้ความ
ใสใ่จในการดแูลพนกังาน มีการปฏิบตัด้ิานแรงงานและสทิธิมนษุยชนตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ตา่งๆของ
องค์กร และเป็นไปตามหลกัสากลด้านสทิธิมนษุยชน ดแูลพนกังานให้มีคณุภาพชีวิตในการทํางานท่ีดี 
สง่เสริมการมีสว่นร่วมของพนกังาน และสร้างความผกูพนักบัองค์กร 

บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดคา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรมด้วยการประเมินผลการปฏิบตังิาน สํารวจและ
ตดิตามความเคล่ือนไหวของอตัราคา่ตอบแทนขององค์กรตา่งๆท่ีใกล้เคียงกนัอยา่งสม่ําเสมอ เพ่ือนํามา
เปรียบเทียบและจดัทําโครงสร้างเงินเดือนท่ีแขง่ขนัได้และจงูใจพนกังาน  

บริษัทฯปฏิบตัติอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม เคารพสทิธิขัน้พืน้ฐานในการทํางานตามหลกัสทิธิ
มนษุยชน ให้ความคุ้มครองทางสงัคม ไมมี่การจ้างแรงงานเดก็ ดแูลสภาพการทํางานของพนกังานในโรงงาน
ให้ปลอดภยัจากการปฏิบตังิาน  

นโยบายสิง่แวดล้อม ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกําหนดทางด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยท่ี
เก่ียวข้อง โดยจะนําเกณฑ์ตา่งๆ มาจดัทําเป็นมาตรฐานขัน้ต้นในการดําเนินงานของบริษัทฯ 

2. อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ  รวมถึง   พลงังานตา่งๆ โดยมีการนํามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มคา่  ซึง่ก่อให้ 
เกิดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมน้อยท่ีสดุ   

3. สร้างจิตสํานึกต่อคณุภาพของสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามยัและความปลอดภยัโดยท่ีนโยบายฯจะได้รับ
การปฏิบตัแิละเผยแพร่แก่พนกังาน สงัคม  ชมุชน รวมถึงผู้ มีสว่นได้เสียท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินการของบริษัทฯ 

4. ป้องกนัมลพิษ   ด้านนํา้เสีย   อากาศเสีย   การจดัการของเสียรวมถึงการจดัการสารเคมี   ทัง้นีเ้พ่ือ  
การปรับปรุง อยา่งตอ่เน่ือง และเกิดมลภาวะน้อยท่ีสดุ 

5. กําจัดอันตรายและลดความเส่ียง อันอาจเกิดจากการปฏิบัติงานกับเคร่ืองจักร ไฟฟ้า สารเคมี 
สภาพแวดล้อมในการทํางาน   และอนัตรายท่ีมีความเส่ียงระดบัปานกลางขึน้ไป ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัการสญูเสียท่ี 
อาจเกิดจากอบุตัเิหต ุการบาดเจ็บ/เจ็บป่วย เน่ืองจากการทํางาน 

6. พิจารณาจดัทําเป็นวตัถปุระสงค์ และเป้าหมาย เพ่ือนําไปปฏิบตัิ และทบทวนเป็นระยะให้เกิดการ
ปรับปรุงระบบการจดัการฯ อยา่งตอ่เน่ือง 

7. ให้ความสําคญัตอ่การให้คําปรึกษาและการมีสว่นร่วม แก่พนกังานและผู้ มีสว่นได้เสียท่ีเก่ียวข้องกบั 
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การดําเนินการของบริษัทฯ 
1. ในการปกป้องสิง่แวดล้อม  โดยการใช้ทรัพยากรอยา่งยัง่ยืน  อาทิ   การใช้พลงังานทดแทน 

 (กงัหนัลม), โครงการธงขาว-ดาวเขียว เป็นต้น 

ความปลอดภยัของสภาพพืน้ท่ีทํางานและการป้องกนัอบุตัเิหตจุากการปฏิบตังิาน 

บริษัทฯได้ดําเนินการเก่ียวกบัความปลอดภยัของสถานท่ีทํางาน ดงันี ้
1. สภาวะแวดล้อมในการทํางานด้านคณุภาพอากาศ แสง เสียง และความร้อน 
 -  ตรวจวดัความเข้มข้นของแสงสวา่งในสถานประกอบการ ทัง้ในสว่นของงานด้านเอกสาร 

และงานตรวจสอบเคร่ืองจกัร 
 - ตรวจวดัความร้อนในสถานประกอบการ 
 - ลดผลกระทบทางเสียง โดยใช้วิธีการลดเสียงท่ีแหลง่กําเนิดเสียงด้วยการปรับปรุง

เปล่ียนแปลงอปุกรณ์ และในกรณีท่ีไมส่ามารถลดเสียงท่ีแหลง่กําเนิดได้อนัเน่ืองมาจาก
ลกัษณะเฉพาะของผลติภณัฑ์ บริษัทฯได้จดัทําห้องควบคมุเสียงไมใ่ห้ดงัจากกระบวนการ
ผลติ โดยได้ดําเนินโครงการมาตัง้แตปี่ พ.ศ.2555 

 -  จดัหาอปุกรณ์เสริมท่ีช่วยให้พนกังานทํางานได้โดยปราศจากภยัจากมลภาวะ ทัง้ทางเสียง
และทางอากาศ 

2. การจดัการสภาพพืน้ท่ีทํางาน 
 -  มีป้ายสญัลกัษณ์หรือป้ายเตือนอนัตรายในจดุท่ีจําเป็น และตรวจสอบป้ายให้อยูใ่นสภาพ

ดี มองเห็นได้ชดัเจน 
 -  ดแูลพืน้ท่ีปฏิบตังิานให้เป็นระเบียบ ไมมี่คราบสกปรกหรือคราบนํา้มนั หรือสารเคมีหกล้น 
 - จดัเก็บอปุกรณ์ วตัถดุบิ ผลติภณัฑ์ และสารเคมี ให้เป็นระเบียบ มีป้ายบอกสถานะให้

ชดัเจน โดยพนกังานสามารถดขู้อมลูความปลอดภยัเพิม่เตมิได้ในพืน้ท่ีท่ีมีการใช้งาน 
 -  จดัทําทางเดนิขึน้พร้อมราวบนัไดกรณีปฏิบตังิานในพืน้ท่ีสงู 
 - จดัให้มีอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล และดแูลอปุกรณ์ให้อยูใ่นสภาพดี 

นอกจากนี ้บริษัทฯ สง่เสริมให้พนกังานทกุคนมีจิตสํานกึด้านความปลอดภยัด้วยการให้ความรู้และ
การฝึกอบรม   สง่เสริมให้พนกังานมีสว่นร่วมในการวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินความเส่ียงจากการเกิด
อบุตัเิหตหุรือเหตกุารณ์ท่ีไมค่าดคดิจากการทํางาน       มีการจดบนัทกึอบุตัเิหตแุละสอบสวนหาสาเหต ุ เพ่ือ
จดัทําแผนป้องกนัอบุตัเิหตจุากการปฏิบตังิาน  จดัทําโครงการกิจกรรม 5 ส. โครงการสปัดาห์ความปลอดภยั
ในการทํางาน     โครงการฝึกอบรมด้านความปลอดภยั  จดัให้มีการฝึกซ้อมแผนฉกุเฉินและแผนอพยพทัง้ใน
สว่นของบริษัทฯ    และเข้าร่วมซ้อมแผนฉกุเฉินกบัสํานกังานนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ      และชมุชน
ใกล้เคียงอยา่งตอ่เน่ือง 
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อตัราการหยดุงานจากอบุตัเิหต ุ

บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการปฏิบตังิานท่ีปลอดภยัเป็นอนัดบัแรก มีการรณรงค์เร่ืองความ
ปลอดภยัในการทํางานอยา่งตอ่เน่ือง     โดยมีสว่นร่วมจากหวัหน้างาน    คณะกรรมการความปลอดภยัและชี
วอนามยั (คปอ.) และพนกังานทกุคนท่ีจะร่วมกนัขจดัสภาพการทํางานท่ีไมป่ลอดภยั (Unsafe Condition) ให้
เป็นศนูย์ (0) อยา่งไรก็ตามในปีท่ีผา่นมาก็ยงัพบวา่มีพนกังานท่ีปฏิบตังิานด้วยความประมาท เลนิเลอ่ อนัเป็น
เหตใุห้เกิดการกระทําท่ีไมป่ลอดภยั (Unsafe Act) ตามตารางสถิต ิอบุตักิาร/อบุตัเิหตใุนรอบปี 2562 ข้างลา่ง
นี ้

 

ประเภท จํานวนสถิตปีิ 2562 (ครัง้) 

อบุตักิารณ์/NEAR MISS 13 

อบุตัเิหตขุัน้หยดุงาน 3 

แนวทางการดําเนินงานท่ีจะนํามาใช้เพิ่มเตมิในการขจดั อบุตักิาร/อบุตัเิหต ุในปี 2563 

- กําหนดเป้าหมายสว่นบคุคลท่ีจะต้องรักษาอบุตัเิหตถูงึขัน้หยดุงานให้เป็นศนูย์ (0) ซึง่จะมี
ผลตอ่การประเมินผลงานปลายปี และ โบนสั (กรณีสอบสวนสาเหตกุารเกิดอบุตัเิหตแุล้ว
พบวา่เกิดจากการปฏิบตังิานท่ีไมป่ลอดภยั)  

- เน้นการควบคมุให้หวัหน้างาน/จป.หวัหน้างานแตล่ะหนว่ยงาน ควบคมุการปฏิบตังิานของ
พนกังานในสว่นงานของตนเอง 

- กําหนดบทลงโทษ กรณีพนกังานไมป่ฏิบตัติามกฏระเบียบความปลอดภยัท่ีกําหนดไว้ 
- จดัให้มี Safety talk 2 ครัง้/สปัดาห์ 

การดแูลสขุอนามยั 

บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการดแูลสขุภาพอนามยัของพนกังานจงึได้มีแผนงานและโครงการ
รณรงค์สง่เสริมด้านสขุภาพของพนกังานและการป้องกนัเก่ียวกบัโรคร้ายแรงตา่งๆ รวมถึงจดักิจกรรมโรงงาน
สีขาวเพ่ือรณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิ ดงันี ้

- จดัให้มีการฉีดวคัซีนให้แก่พนกังานเป็นประจําทกุปี  
- มีการตรวจสขุภาพพนกังานอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ ทัง้การตรวจสขุภาพทัว่ไป และการตรวจ

สขุภาพตามลกัษณะงาน  
- มีการตรวจคดักรองยาเสพตดิ  
- จดักิจกรรมแขง่ขนักีฬาภายในและกีฬาสานสมัพนัธ์ 
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 ผลการดําเนินงาน : ในปี 2562 ผลจากการวินิจฉยัโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไมพ่บการเจ็บป่วย
จากการทํางานแตอ่ยา่งใด 

 การจา่ยคา่ตอบแทนและสวสัดกิารพนกังาน 

 บริษัทฯ  มีนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนพนกังานท่ีเป็นธรรม    พร้อมทัง้จดัสวสัดกิารตา่งๆตามท่ี
กฎหมายกําหนด และนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนด 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนและผลประโยชน์พนกังานท่ีสอดคล้องกบัผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว    ในระยะสัน้สอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
แตล่ะปีและใกล้เคียงกบับริษัทฯในอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยมีการสาํรวจการจา่ยคา่จ้างรวมทัง้นําดชันีราคา
ผู้บริโภคมาพจิารณา     ในระยะยาวมีการวดัผลการปฎิบตังิานและศกัยภาพของพนกังานอยา่งยตุธิรรม   ไม่
เลือกปฎิบตั ิ โดยบริษัทฯ จะจ่ายผลตอบแทนให้พนกังานตามความรู้ความสามารถ รวมทัง้จดัให้มีการเตบิโต
ตามสายอาชีพ และให้สทิธิด้านตา่งๆเก่ียวกบัการจ้างงาน เช่น   การอนญุาตให้ลางาน  การมีช่องทางส่ือสาร
ระหวา่งพนกังานและผู้บริหาร เพ่ือรับฟังปัญหาและแลกเปล่ียนความคดิเห็นระหวา่งกนั 

บริษัทฯ จดัสวสัดกิารเพ่ือให้พนกังานมีพืน้ฐานการดํารงชีวิตท่ีดี สง่เสริมสขุภาพทัง้กายและใจดงันี ้
- จดัให้มีกองทนุสํารองเลีย้งชีพเพ่ือให้พนกังานมีเงินทนุในการดํารงชีพหลงัออกจากงาน 
- จดัทําประกนัชีวิตและประกนัอบุตัเิหตใุห้แก่พนกังาน 
- จดัชดุเคร่ืองแบบพนกังานให้ 2 ชดุตอ่ปี 
- จดัรถรับสง่เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดนิทางมาปฏิบตังิาน 
- จดัท่ีพกัหรือเงินช่วยเหลือคา่เช่าบ้านสําหรับพนกังาน 
- จดัอาหารราคาประหยดัและควบคมุสขุอนามยัท่ีเหมาะสมให้แก่พนกังาน 
- จดัเงินช่วยเหลือคา่พาหนะในการเดนิทางไปปฏิบตังิานนอกพืน้ท่ีทัง้ในและตา่งประเทศ 
- จดัเงินช่วยเหลือสําหรับพนกังานท่ีปฏิบตังิานกะ 
- จดัสวสัดกิารคา่รักษาพยาบาลสําหรับพนกังานและครอบครัว 
- จดัสวสัดกิารคา่เลา่เรียนบตุรพนกังาน 
- จดักิจกรรมสงัสรรค์ปีใหม ่
- จดักิจกรรมทําบญุโรงงาน 

การพฒันาความรู้และศกัยภาพของพนกังาน 

ในสว่นของการพฒันาพนกังาน บริษัทฯให้ความสําคญัทางด้านการพฒันาศกัยภาพ ความรู้ 
ความสามารถอยา่งตอ่เน่ือง โดยพนกังานทกุระดบัต้องได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเพิม่พนูความรู้ ความเข้าใจ 
และทกัษะ อยา่งสม่ําเสมอและตอ่เน่ือง 
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ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จดัรูปแบบการพฒันาบคุลากรท่ีหลากหลายแนวทางและวิธีการตา่งๆ ดงันี ้
แนวทาง วิธีการ ผลงานปี 2562 

On the Job Training หวัหน้างานสอนให้พนกังานมีความรู้และทกัษะท่ี

จําเป็นของตําแหน่งงานตา่งๆเพ่ือให้พนกังาน

สามารถปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมี
การทบทวนความรู้ภายในองค์กรอย่างสม่ําเสมอ 

พนกังานเข้าใหม่และพนกังานท่ีโอนย้ายหน่วยงาน 

การอบรมภายในบริษัท 
(In-house  Classroom 
Training) 

หลกัสตูร 
1.การปลกูจิตสํานึกความปลอดภยัในการทํางาน  
2.การปรับเปล่ียนระบบการจดัการพลงังาน

มาตรฐานสากล ISO 50001 

3.การดบัเพลิงขัน้ต้น 

4.ทบทวนหน้าท่ีทีมตอบโต้ภาวะฉกุเฉินและ

สงัเกตการณ์พร้อมร่วมสถานการณ์จําลอง 
5.ข้อกําหนดทัว่ไปวา่ด้วยห้องปฏิบติัการทดสอบ

และ/หรือสอบเทียบ ISO/IEC 17025:2017 

6. Introduction & Internal Audit for ISO 

45001:2018 

7.การขบัรถอย่างปลอดภยัสําหรับพนกังานขบัรถ

เพ่ือบริการ 

จํานวน 7 หลกัสตูร 

175 ราย จาก 230 ราย คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 76.09 

คิดเป็นชัว่โมงอบรมคนละ  25.61 ชัว่โมง/คน/ปี โดย

ทัง้นีต้้องมีชัว่โมงอบรมตอ่เน่ืองอย่างน้อย 6 ชม/คน/ปี 

และมีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในสดัสว่นไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 50 ของจํานวนลกูจ้างทัง้หมด ตาม

พระราชบญัญติัสง่เสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 

2545 

การอบรมภายนอกบริษัท สง่เสริมให้พนกังานเข้าอบรมในหลกัสตูรท่ีจดัโดย

สถาบนัและผู้ เช่ียวชาญภายนอก 
จํานวน 29  หลกัสตูร 
43 ราย 

การนําเสนอผลงาน 
(Goal Program 
Presentation) 

นําเสนอผลงานของแตล่ะสายงาน 2 ครัง้/ปี 

1. วนัท่ี 2-3 สิงหาคม 2562 
จํานวนพนกังานท่ีเข้าร่วม 57 ราย 

2. วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 
จํานวนพนกังานท่ีเข้าร่วม 45 ราย 

 

นอกเหนือจากการอบรม และพฒันาตามความต้องการจําเป็น (Training Needs)ท่ีกําหนดไว้แล้ว 
บริษัทยงัตระหนกัในเร่ืองการสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ียัง่ยืน ท่ีจะขบัเคล่ือน และนําพาบริษัทก้าวหน้าตอ่ไป
อยา่งไมห่ยดุยัง้ด้วยความเช่ือบนพืน้ฐานคา่นิยม (Core Value) แบบเดียวกนัท่ีผสมผสานกลมกลืนระหวา่ง
บคุคลากรรุ่นเก่าท่ีมีคณุคา่หลากหลายประสบการณ์ และบคุคลากรรุ่นใหมท่ี่มีหวัก้าวหน้า โดยจดัให้มี
กิจกรรมทีมสมัพนัธ์ในหวัข้อเร่ือง “การดําเนินชีวิตด้วยคณุคา่ท่ีเรายดึถือ (Live with Values)” และผลกัดนัให้
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เกิดเป็นวฒันธรรมองค์กร (TOKAI : Team work, Open Minded, Knowledge Sharing, Accountability 
and Integrity)ท่ีทกุคนต้องยดึถือ  

นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัเปิดโอกาสให้พนกังานได้มีสว่นร่วมในการแสดงความคดิเห็น เสนอแนะ 
หรือข้อร้องเรียนใดๆ โดยบริษัทฯได้จดัให้มีกลไกการจดัการข้อร้องทกุข์ของพนกังานอยา่งมีระบบเพ่ือรับเร่ือง
ร้องเรียนอยา่งยตุธิรรม มีการรักษาความลบั และเคารพหลกัสทิธิมนษุยชนโดยมุง่เน้นการทําความเข้าใจ
ระหวา่งพนกังานกบัพนกังาน และพนกังานกบัองค์กร มีการตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉยัเป็นราย
กรณี ทัง้นี ้พนกังานสามารถร้องเรียนมายงัผู้บงัคบับญัชาโดยตรง หรือผา่นช่องทางรับความคดิเห็นท่ีบริษัทฯ
จดัไว้ในสถานประกอบการ 

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 

บริษัทฯ ตระหนกัดีวา่การดําเนินธุรกิจให้ยัง่ยืนได้ต้องมีการตดิตามและคดิค้นนวตักรรมและเทค
โนโลย่ีใหม่ๆ อยา่งตอ่เน่ือง บริษัทฯจงึสนบัสนนุให้พนกังานและผู้บริหารเข้าร่วมฝึกอบรมและเข้าร่วมศกึษาดู
งานแสดงนวตักรรมและเทคโนโลย่ีท่ีเก่ียวข้องกบัการผลติ การประหยดัพลงังาน และการพฒันาผลติภณัฑ์ 
ทัง้ในและตา่งประเทศ เพ่ือให้บคุลากรของบริษัทฯมีความรู้เท่าทนัและตอบสนองความท้าทายท่ีอาจเกิดขึน้
ในอนาคตได้ อีกทัง้สนบัสนนุให้พนกังาน ผู้บริหาร และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียมีสว่นร่วมในการวิจยัและคดิค้น
เก่ียวกบัการพฒันาเทคโนโลยีการผลติ และศกึษาคณุสมบตัขิองผลติภณัฑ์อยา่งลกึซึง้ เพ่ือตอ่ยอดความรู้ท่ีมี
อยูเ่ดมิ พร้อมทัง้เผยแพร่ความรู้ท่ีคดิค้นได้จากงานวิจยัให้แก่สถานศกึษาท่ีมีความต้องการ  

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

ในสว่นของการมีสว่นร่วมพฒันาชมุชน      บริษัทฯ ได้จดัสรรงบประมาณในการสนบัสนนุกิจกรรม

ของชมุชนอยา่งตอ่เน่ือง    โดยในปี 2562     บริษัทฯ  ได้ให้ความร่วมมือ  และการสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ

ดงัตอ่ไปนี ้

ให้ความร่วมมือในการดําเนินโครงการตา่งๆของสํานกังานนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ เชน่ 

กิจกรรมวนัเดก็แห่งชาตปิระจําปี 2562 โครงการสนบัสนนุพิธีรดนํา้ขอพรผู้สงูอาย ุโครงการบริจาคโลหิต เข้า

ร่วมประชมุตามหนงัสือเชิญ             สนบัสนนุจดัทําป้ายหน้าโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง  

จ.จนัทบรีุ  และร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจําปี 2562  เป็นต้น 

การเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เชน่ สนบัสนนุโครงการวิง่เพ่ือสขุภาพกบัโรงพยาบาลเฉลมิ
พระเกียรต ิ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารี สนบัสนนุมลูนิธิสวา่งพรกศุล สนบัสนนุ
โครงการ เสริมขวญัแบง่ปันรอยยิม้เดก็และครอบครัวผู้ ด้อยโอกาสทางสงัคม โรงพยาบาลระยอง เป็นต้น 
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สนบัสนนุกิจกรรมวนัเดก็ให้แก่ โรงเรียนวดัประชมุมิตรบํารุง โรงเรียนชมุชนสวุรรณรังสรรค์ ชมุชน
ชากลกูหญ้า ชมุชนซอยประปา ชมุชนหนองนํา้เยน็ นิตบิคุคลเคหะมาบตาพดุ โรงเรียนบ้านมาบตาพดุ 
โรงเรียนวดัประชมุมิตร เป็นต้น 

สนบัสนนุกิจกรรมสาธารณะกศุล ได้แก่ สนบัสนนุกิจกรรมประเพณีบญุข้าวหลามชมุชนหนองนํา้
เย็นและชมุชนหนองแฟบ  สนบัสนนุแขง่ขนักีฬาเปตองเช่ือมความสามคัคี ชมุชนหนองนํา้เย็น ชมุชนมาบ
ชลดู-ชากกลาง  สนบัสนนุกิจกรรมแขง่ขนัฟตุบอล ชมุชนมาบชลดู สนบัสนนุกิจกรรมรดนํา้ขอพรผู้สงูอาย ุ
ชมุชนล้อเกวียน ชมุชนมาบชลดู-ชากกลาง สนบัสนนุงานยกช่อฟ้าหอระฆงั ฉลองวิหารปิดทองหลวงพอ่โต 
และทอดผ้าป่าสามคัคี  วดัชากลกูหญ้า สนบัสนนุโครงการ Open House ศนูย์ฟืน้ฟสูมรรถภาพคนงานภาค 
2  สนบัสนนุกิจกรรมกฐินพระราชทาน สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา สนบัสนนุกิจกรรมวนัลอยกระทง 
ชมุชนล้อเกวียน ชมุชนวดัชากลกูหญ้า  เป็นต้น 

สนบัสนนุสนิค้าชมุชน ได้แก่ ผลไม้ท้องถ่ิน ชดุของฝากจากผลติภณัฑ์ชมุชน ชดุอาหารวา่งท่ีทําจาก
ผลติภณัฑ์ชมุชนุ เป็นต้น 

นอกจากการสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆในชมุชนแล้ว บริษัทฯยงัได้สนบัสนนุให้เกิดการจ้างงานใน
ชมุชนเพิ่มขึน้ด้วยการใช้บริการรถบรรทกุสนิค้าของผู้ประกอบการในจงัหวดัระยอง รับบคุลากรในพืน้ท่ีเข้า
ทํางานกบับริษัทฯ รวมทัง้ให้ความร่วมมือในการรับนกัศกึษาจากสถาบนัการศกึษาตา่งๆทัง้ในและตา่งพืน้ท่ี
เข้าฝึกงานและดงูานอยา่งตอ่เน่ืองทกุปี 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัตอ่การควบคมุภายใน      และการบริหารจดัการความเส่ียงเพ่ือป้องกนั
ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้กบับริษัท      โดยบริษัทฯจะทําการประเมนิสถานการณ์เพ่ือกําหนดเป้าหมายและ
แผนการดําเนินงานไว้อยา่งชดัเจนและวดัผลได้          และมีการทบทวนแผนการดําเนินงานหากสถานการณ์
เปล่ียนแปลงไป       มีการประเมินความเส่ียงและวเิคราะห์ผลกระทบของความเส่ียงเพ่ือกําหนดมาตรการลด
ความเส่ียง    และเพ่ือเป็นการควบคมุการปฏิบตังิานของฝ่ายบริหาร  บริษัทฯ มีการกําหนดอํานาจอนมุตัขิอง
ฝ่ายบริหารไว้อยา่งชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร    มีการจดัโครงสร้างองค์กรท่ีชว่ยให้ฝ่ายบริหารสามารถ
ดําเนินงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ    และมีการแบง่แยกหน้าท่ีความรับผิดชอบงานด้านตา่งๆ     เพ่ือเป็นการ
ตรวจสอบซึง่กนัและกนั  ในด้านการรายงานและการตดิตามผลการปฏิบตังิาน     บริษัทฯ มีการพฒันาระบบ
สารสนเทศ             และระบบข้อมลูอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือให้เพียงพอแก่การตดัสนิใจ   และมีการตดิตามผลการ
ดําเนินงานเปรียบเทียบกบัแผนงานหรือเป้าหมายท่ีกําหนดเป็นประจําทกุเดือน 

การควบคมุภายใน 

 ในการประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชมุด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคมุภายในโดยใช้แบบประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคมุภายใน  ซึง่รวมถงึการบริหารจดัการความเส่ียงตามแนวทางท่ีกําหนดโดย
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ซึง่จดัทําขึน้ตามแนวคดิของ COSO ซึง่จาก
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได้วา่ จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทในด้าน
ตา่งๆ 5 สว่น คือ การควบคมุภายในองค์กร การประเมินความเส่ียง การควบคมุการปฏิบตังิาน ระบบ
สารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู และระบบการตดิตาม คณะกรรมการเห็นวา่บริษัทฯมีระบบการควบคมุ
ภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนั  ในการท่ีจะตดิตาม ควบคมุ ดแูลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ รวมถงึการป้องกนัทรัพย์สนิของบริษัทจากการท่ีผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือไมมี่อํานาจ 

 การตรวจสอบภายใน  

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน  และระบบการ
ตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล ทัง้นี ้การพิจารณาอนมุตั ิแตง่ตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ปฎิบตัิ
หน้าท่ีตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผา่นการอนมุตัหิรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  
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การบริหารจดัการความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของการบริหารจดัการความเส่ียงและมีหน้าท่ี
รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารความเส่ียงขององค์กร โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตังิานของ
ฝ่ายจดัการของบริษัทฯให้ดําเนินไปอยา่งมีประสทิธิภาพและบรรลเุป้าหมาย โดยแบง่ประเภทความเส่ียง
ออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้

1. ความเส่ียงจากการดําเนินงาน (Operation Risk) 
2. ความเส่ียงทางการเงิน (Financial Risk) 

บริษัทฯ ได้อธิบายและเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงท่ีสําคญัไว้ในรายงานประจําปีและแบบ 
56-1 พร้อมทัง้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบสอบทานและรายงานตอ่คณะกรรมการ 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ

จํานวน 3 ทา่น ได้แก่ นายชลติ สถิตย์ทอง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายเฉลียว พลวิเศษ และนาย

พนัธมุ พนัธมุจินดา  ซึง่เป็นผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านการบริหาร การเงิน การบญัชี และกฎหมาย โดย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระและมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามข้อกําหนด และแนวทางของ

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและไมไ่ด้แตง่ตัง้เพ่ือรักษา

ผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัหิน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และสอดคล้องกบัข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุจํานวน 4 ครัง้ โดยกรรมการตรวจสอบทกุ

ท่านเข้าร่วมประชมุครบทกุครัง้ ยกเว้น นายพนัธุม พนัธุมจินดา เข้าร่วมประชมุ 2 ครัง้ เน่ืองจากได้รับ

แตง่ตัง้จากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2562 วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 สาระสําคญัของการ

ปฏิบตังิานสรุปได้ดงันี:้ 

1. การสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงนิของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมลูท่ีสําคญัของงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน

ประจําปีสําหรับปี 2562 รวมถึงรายการระหวา่งกนั และรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้

ในประเดน็ความถกูต้องเช่ือถือได้และความเหมาะสมของงบการเงิน การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบตอ่งบ

การเงินอยา่งมีสาระสําคญั นโยบายการบญัชี และการเปิดเผยข้อมลู ก่อนท่ีจะนําเสนอให้ท่ีประชมุ

คณะกรรมการพิจารณาอนมุตั ิ โดยในการประชมุเพ่ือพิจารณาเร่ืองดงักลา่วคณะกรรมการตรวจสอบได้

สอบถามและรับฟังคําชีแ้จงจากผู้บริหารและผู้สอบบญัชี ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น

สอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีวา่การจดัทํางบการเงินเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย และมาตรฐานบญัชี

ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป งบการเงินของบริษัทฯมีความถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินอยา่งครบถ้วน เช่ือถือได้  
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2. การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน          รวมถึงให้

คําแนะนําตอ่ฝ่ายจดัการในการบริหารความเสี่ยงเพ่ือเพิม่ประสทิธิภาพในการดําเนินกิจการ     และเพ่ือให้

เกิดความพร้อมรองรับกรณีท่ีสถานการณ์ไมเ่ป็นไปตามคาด ซึง่จากการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นวา่บริษัทฯ มีระบบการดแูลและควบคมุการดําเนินงานอยา่งเพียงพอสอดคล้องกบัสถานการณ์

ของบริษัทฯ และไมพ่บข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน  

3. การปฏิบัตติามกฎหมายและกฎระเบียบของสาํนักงานกลต.ตลาดหลักทรัพย์ฯและ

กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสําคญักบัการปฎิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์ และตลาด

หลกัทรัพย์   ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์  หรือข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท ซึง่จากการ

สอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบไมพ่บประเดน็ท่ีเป็นสาระสําคญัในเร่ืองการไมป่ฏิบตัติามกฎหมายและ

ข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ 

4. การสอบทานรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ โดยยดึหลกัความระมดัระวงั ความสมเหตสุมผล และคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสีย

ของบริษัทฯเพ่ือให้มัน่ใจได้วา่การอนมุตัริายการ และการเปิดเผยข้อมลูเป็นไปตามข้อกําหนดหรือประกาศ

ของตลาดหลกัทรัพย์และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่จากการสอบ

ทานคณะกรรมการตรวจสอบไมพ่บประเดน็ท่ีเป็นสาระสําคญัในเร่ืองการไมป่ฏิบตัติามหลกัเกณฑ์รายการ

ท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

5. การพจิารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี โดยพิจารณาถงึทกัษะ 

ความรู้ ความสามารถ ความน่าเช่ือถือ และผลงานท่ีผา่นมารวมถึงพจิารณาความเป็นอิสระ คณุภาพของ

ผู้สอบบญัชี และความเหมาะสมของคา่ตอบแทน ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเสนอตอ่

คณะกรรมการบริษัทให้แตง่ตัง้ บริษัท บญัชีกิจ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีสําหรับปี 2563 เพ่ือนําเสนอตอ่ท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุป 

ในรอบปี   2562  คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัหิน้าท่ีครบถ้วนตามท่ีได้รับมอบหมาย    จาก

คณะกรรมการบริษัทฯ  โดยใช้ความรู้ความสามารถอยา่งเตม็ท่ี  และทําหน้าท่ีโดยอิสระ ไมมี่ข้อจํากดัจาก

กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

 ในภาพรวมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ มี

จริยธรรมและความมุง่มัน่ในการปฏิบตัหิน้าท่ีเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของบริษัทฯอยา่งมีคณุภาพ และให้

ความสําคญัตอ่การดําเนินงานภายใต้การกํากบัดแูลกิจการท่ีมีประสทิธิผล โปร่งใส และเช่ือถือได้ มีการ

ปฏิบตัเิก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งถกูต้อง มีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิภาพเพียงพอและ

เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมของการดําเนินธุรกิจในปัจจบุนั  มีการปฏิบตัติามกฎหมายและกฎระเบียบท่ี

เก่ียวข้อง และมีการจดัทํารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลูอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้  

                                                                                           

                                                                                                                                    

                  (นายชลติ  สถิตย์ทอง) 

                           ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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12. รายการระหว่างกัน 

บริษัทหรือบคุคลท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีมีการทํารายการระหวา่งกนัมีดงันี:้- 
 

บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน ลักษณะความสัมพันธ์ รายช่ือกรรมการร่วมกัน 
บริษัท  ทกัษิณคอนกรีต  จํากดั
(มหาชน) 

เป็นผู้ ถือหุ้นใน บมจ.ไทยไวร์โพรดคัท์ ใน
สดัสว่นร้อยละ 10  (ไมมี่อิทธิพลในการ
บริหาร) 

ไมมี่กรรมการร่วมกนั 

บริษัท ไทยลาวลกิไนท์ จํากดั มีผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั นายฉตัรชยั ศิริวฒันา 
 

บริษัท เซน็จร่ีู อิเลคโทรนิคส์ แอนด์ 
ซิสเตม็ส์ จํากดั 

มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั ปัจบุนั บริษัท เซ็นจร่ีู อิเลคโทรนิคส์ 
แอนด์ ซิสเตม็ส์ จํากดั มีสถานะ
ล้มละลาย 

 

    

   ทัง้นี ้รายการระหวา่งบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัในปี 2562  ประกอบด้วย 
 

ช่ือ ลักษณะ
รายการ 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและสมเหตุสมผล 

บมจ. ทกัษิณคอนกรีต  ขายสนิค้า 127.52 บมจ. ทกัษิณคอนกรีต เป็นบริษัทผู้ผลติและจําหน่าย
ผลติภณัฑ์คอนกรีตอดัแรงชนิดตา่งๆ  ซึง่ต้องใช้ลวดเหลก็แรง
ดงึสงูเป็นวตัถดิุบสําคญั     ซึง่บริษัทท่ีทําธุรกิจประเภทนีเ้ป็น
กลุม่ลกูค้าเป้าหมายท่ีสําคญัของบริษัทฯ  การท่ีบริษัทฯมีการ
ขายสนิค้าให้แก่  บมจ.ทกัษิณคอนกรีต   โดยคิดราคาซือ้ขาย
ตามราคาท่ีใกล้เคียงกบัราคาท่ีคิดกบับคุคลภายนอกและ
เป็นไปตามราคาตลาดจงึเป็นไปตามความจําเป็นและ
สมเหตสุมผล เน่ืองจากทําให้บริษัทฯสามารถเพิ่มยอดขายซึง่
สง่ผลดีตอ่ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ 

บจก.ไทยลาวลิกไนท์  
 

เงินให้กู้  - เป็นเงินให้กู้ สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าซึง่คงค้างมาจากอดีต 
ปัจจบุนัไมมี่การให้กู้ ยืมระหวา่งกนั   บริษัทฯ  ได้ทําสญัญา
โอนสทิธิเรียกร้องในหนีเ้งินให้กู้ ยืมดงักลา่ว เม่ือวนัท่ี 29 
มกราคม 2562 

บจก.เซน็จร่ีู  อิเลคโทร
นิคส์ แอนด์ ซิสเตม็ส์  

เงินให้กู้  - ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไม่มียอดคงเหลือเน่ืองจากลกูหนี ้
ล้มละลายและมีการแบง่ทรัพย์สินเพ่ือจ่ายให้แก่เจ้าหนีเ้ม่ือ
วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ จงึตดัหนีส้ญูทัง้จํานวน
สําหรับเงินต้นและดอกเบีย้ท่ีไม่ได้รับการชําระ 
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นโยบายการกําหนดราคาระหวา่งกนั 

 บริษัทฯขายสนิค้าให้กบั  บริษัท  ทกัษิณคอนกรีต จํากดั(มหาชน) โดยคดิราคาขายตามราคาตลาด
และมีเง่ือนไขการชําระเงิน 90 วนั ซึง่เง่ือนไขดงักลา่วเป็นเง่ือนไขท่ีเป็นปกต ิ  เชน่เดียวกบัท่ีขายให้กบักิจการ
อ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั   

 นโยบายและแนวโน้มการทํารายการระหวา่งกนัในอนาคต 

   บริษัทฯ มีนโยบายวา่การทํารายการระหวา่งกนัท่ีสําคญัต้องได้รับการพิจารณาและอนมุตัจิาก
คณะกรรมการ และต้องดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ใน
การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย
ข้อมลูและการปฏิบตักิารของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งเคร่งครัด 

   ทัง้นี ้  การทํารายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ         ในอนาคตจะเป็นรายการท่ีดําเนินการทางธุรกิจ
ตามปกตทิางการค้า    โดยบริษัทฯ ยงัคงมีนโยบายดําเนินการค้าตามปกตกิบั  บริษัท ทกัษิณคอนกรีต จํากดั
(มหาชน)  ซึง่เป็นลกูค้ารายใหญ่รายหนึง่ของบริษัทอยา่งตอ่เน่ือง  โดยบริษัทฯ จะคดิราคาซือ้/ขายสนิค้าตาม
ราคาตลาดหรือราคาท่ีใกล้เคียงกบัราคาท่ีคดิกบับคุคลภายนอก สว่นรายการระหวา่งกนัอ่ืนๆ     บริษัทฯไมมี่
นโยบายท่ีจะให้กู้หรือทํารายการระหวา่งกนัอ่ืนๆท่ีไมใ่ช่รายการท่ีดําเนินการทางธุรกิจตามปกต ิ 
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ส่วนที่  3 
ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 
 

งบการเงนิ 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ  วันที่  31  ธันวาคม 

  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บาท % บาท % บาท % 
สนิทรัพย์       

สนิทรัพย์หมนุเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 39,624,050   2.21 32,673,454   1.69 94,939,658   4.75 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น  351,500,288 19.56 393,451,106 20.32 314,397,120 15.75 

สนิค้าคงเหลือ-สทุธิ  625,959,205 34.83 673,520,630 34.77 696,785,714 34.89 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน             

     ภาษีมลูคา่เพิ่มรอเรียกคืน 48,674,118 2.71 44,474,617 2.30 19,612,286 0.98 

     อ่ืนๆ          192,602     0.01          842,570     0.04        592,319 0.03 

รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 1,065,950,263   59.32 1,144,962,377   59.12 1,126,327,097  56.40 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน       

 เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมี 
 ข้อจํากดัในการใช้ 

 
379,600,000 

 
21.13 

 
412,200,000 

 
21.29 

 
492,200,000 

 
24.65 

 เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน-สทุธิ 25,393,053 1.41 35,416,098 1.83 38,086,153 1.91 

 เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ี 
 เก่ียวข้องกนั-สทุธิ 

 
-0- 

 
    - 

 
100,000 

 
0.01 

 
100,000 

 
0.01 

 อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - 
สทุธิ 

73,643,021 4.10 63,286,594 3.27 50,629,441 2.54 

 อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 231,769,420 12.90 260,421,055 13.45 270,152,222 13.53 

 สทิธิการเช่าท่ีดิน-สทุธิ 435,110 0.02 1,310,110 0.07 2,185,110 0.11 

 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน      20,099,236    1.12      18,586,917    0.96       16,997,287    0.85 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน    730,939,840  40.68    791,720,774  40.88    870,350,213  43.60 

รวมสนิทรัพย์  
  

1,796,890,103 100.00 1,936,683,151 100.00 1,996,677,310 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ  วันที่  31  ธันวาคม 

 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ.2560 
 บาท % บาท % บาท % 
หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนีส้นิหมนุเวียน             
ทรัสต์รีซีทส์ 119,964,821 6.68 80,269,011 4.14 219,285,956 10.98 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 51,875,285 2.89 159,188,834 8.22 110,651,371 5.54 
หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน       3,162,099     0.17      5,770,148     0.30     16,118,197   0.81 
รวมหนีส้นิหมนุเวียน    175,002,205   9.74    245,227,993   12.66    346,055,524 17.33 
หนีส้นิไมห่มนุเวียน       
ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน        85,725,933    4.77     73,635,799    3.80     40,221,991    2.02 
หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี        1,642,963     0.09         3,648,423     0.19       4,174,661    0.21  
รวมหนีส้นิไมห่มนุเวียน              87,368,896     4.86      77,284,222     3.99     44,396,652    2.23 
รวมหนีส้นิ    262,371,101     14.60   322,512,215   16.65   390,452,176   19.56 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
 ทนุเรือนหุ้น 270,000,000 15.03 270,000,000 13.94 270,000,000 13.52 
 สว่นเกินมลูคา่หุ้น 339,642,600 18.90 339,642,600 17.54 339,642,600 17.01 
 องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 27,404,512   1.53 28,596,080   1.48 31,317,566   1.57 
 กําไรสะสม        
         จดัสรรแล้ว-สํารองตามกฎหมาย 50,000,000 2.78 48,900,000 2.52 44,800,000 2.24 
         ยงัไมจ่ดัสรร-กําไรสะสม    847,471,890  47.16    927,032,256  47.87   920,464,968  46.10 
                   รวมกําไรสะสม    897,471,890  49.94    975,932,256  50.39  965,264,968  48.34 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,534,519,002  85.40 1,614,170,936  83.35 1,606,225,134  80.44 
รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,796,890,103 100.00 1,936,683,151 100.00 1,996,677,310 100.00 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
สาํหรับปีสิน้สุด  วันที่  31  ธันวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท % บาท % บาท % 
รายได้จากการขาย    2,025,851,241  100.00   2,397,550,031  100.00   1,865,167,646 100.00 
ต้นทนุขาย (1,934,525,646)      (95.49) (2,245,256,372)    (93.65) (1,656,992,117)  (88.84) 
กาํไรขัน้ต้น 91,325,595 4.51 152,293,659 6.35 208,175,529 11.16 
รายได้อ่ืน        72,833,233          3.59        72,824,929        3.04        19,607,841      1.05 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 164,158,828 8.10 225,118,588 9.39 227,783,370 12.21 

คา่ใช้จ่ายในการขาย 72,247,910 3.57 77,418,353 3.23 58,841,411 3.15 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 65,776,327 3.25 80,433,411 3.35 83,967,826 4.50 
โอนกลบัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 
ต้นทนุบริการในอดีตจากการแก้ไขโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

-0- 
 

11,255,643   

-0- 
 

0.55 

(3,419,443) 
 

30,271,617   

(0.14) 
 

1.26 

-0-  
 

-0-  

-0- 
 

-0- 
คา่เผ่ือการด้อยคา่(โอนกลบับญัชีคา่เผ่ือการ
ด้อยคา่)ของเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 

 
(4,255) 

 
-0- 

 
38,866 

 
-0- 

 
421,554 

 
0.02 

คา่เผ่ือการด้อยคา่(โอนกลบับญัชีคา่เผ่ือการ
ด้อยคา่)ของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 

   
     (10,517,755)   

 
       (0.52) 

 
    (12,818,481)   

 
     (0.53) 

   
          747,137   

 
     0.04 

รวมค่าใช้จ่าย     138,757,870         6.85     171,924,323       7.17     143,977,928     7.71 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทนุทางการเงนิ 25,400,958 1.25 53,194,265 2.22 83,805,442 4.50 
ต้นทนุทางการเงิน        (6,980,148)        (0.34)        (4,206,289)      (0.18)        (3,238,426)      (0.18) 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้       18,420,810      0.91       48,987,976      2.04       80,567,016      4.32 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้                     -0-              -0-                     -0-           -0-                      -0-           -0- 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ       18,420,810            0.91       48,987,976        2.04       80,567,016        4.32 
กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น       
รายการที่สามารถจดัประเภทใหม่เข้าไปไว้
ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

      

 กําไร(ขาดทนุ)ท่ียงัๆไมเ่กิดจากการปรับมลูคา่
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย-สทุธิจากภาษี 

  
      (8,021,840) 

 
(0.40) 

  
      (2,104,952) 

 
0.08 

  
       742,174 

 
0.04 

รายการที่ไม่สามารถจดัประเภทใหม่เข้า
ไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

      

กําไรจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนกังาน 

 
 

         6,830,272 

 
 

        0.34 

 
 

         (616,534) 

 
   

(0.03) 

 
 

       (1,862,335)   

 
 

   (0.10) 
กาํไรเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี      (1,191,568)      (0.06)      (2,721,486)     (0.11)       (1,120,161)     0.06 
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี       17,229,242        0.85       46,266,490       1.93       79,446,855     4.26 
กําไร(ขาดทนุ)สทุธิตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.07  0.18  0.30  
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งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น 
สาํหรับปีสิน้สุด  วันที่  31  ธันวาคม 

  พ.ศ.  2562 พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2560 

 บาท บาท บาท 

ทุนเรือนหุ้น      
 หุ้นสามญั     
            ยอดต้นงวด          270,000,000             270,000,000             270,000,000 
 เพ่ิมระหวา่งงวด                  -                  -                  - 
 ลดระหวา่งงวด                         -                          -                          - 
 ยอดปลายงวด         270,000,000          270,000,000         270,000,000 
ส่วนเกนิทุน    
 สว่นเกินมลูคา่หุ้น    
 ยอดต้นงวด 339,642,600 339,642,600 339,642,600 
 เพ่ิมระหวา่งงวด - - - 
 ลดระหวา่งงวด                         -                          -                        - 
 ยอดปลายงวด        339,642,600        339,642,600      339,642,600 
กาํไรสะสมจดัสรรแล้ว    
 สํารองตามกฎหมาย    
 ยอดต้นงวด 48,900,000 44,800,000 43,100,000 
 เพ่ิมระหวา่งงวด 1,100,000 4,100,000 1,700,000 
 ลดระหวา่งงวด                          -                          -                          - 
 ยอดปลายงวด          50,000,000         48,900,000         44,800,000 
กาํไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรร    
 ยอดต้นงวด        927,032,256        920,464,968        857,789,792 
 สํารองตามกฎหมาย (1,100,000) (4,100,000) (1,700,000) 
 เงินปันผลจ่าย (96,881,176) (38,320,688) (16,191,840) 
 กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ          18,420,810         48,987,976         80,567,016 
 ยอดปลายงวด       847,471,890       927,032,256       920,464,968 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น    
กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น    
 ยอดต้นงวด 28,596,080 31,317,566 32,437,727 
 กําไร(ขาดทนุ)ท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการ

เปลี่ยนแปลงมลูคา่เงินลงทนุ 
 

(8,021,840) 
 

(2,104,952) 
 

742,174 
 กําไรจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับ
โครงการผลประโยชน์พนกังาน 

 
 

          6,830,272   

 
 

          (616,534)   

 
 

        (1,862,335)   
 ยอดปลายงวด         27,404,512         28,596,080         31,317,566 
 รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น    1,534,519,002    1,614,170,936    1,606,225,134 
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งบกระแสเงนิสด 
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม   

                                                                                                                     

 พ.ศ.2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท   บาท 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน    
กําไร (ขาดทนุ)  สทุธิ 18,420,810 48,987,976 80,567,016 
รายการปรับปรุง:    
 คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 33,510,932 32,936,752 22,286,052 
 (กําไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง 7,547 219,690 (4,432) 
 เงินปันผลรับ (1,870,650) (1,594,800) (1,346,875) 
 ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน 19,862,956 38,768,499 5,089,931 
 กําไรจากการขายสทิธิเรียกร้องในเงินให้กู้ ยืมกิจการท่ี

เก่ียวข้องกนั 
(39,900,000) -0- -0- 

 โอนกลบัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู -0- (3,419,443) -0- 
 กําไรจากการจําหน่ายอาคาร และอปุกรณ์ (542,523) (570,281) (7,849) 
 คา่เผ่ือการด้อยคา่(โอนกลบับญัชีคา่เผ่ือการด้อยคา่)ของเงิน

ลงทนุระยะยาวอ่ืน 
(4,255) 38,866 421,554 

 โอนกลบับญัชีค่าเผ่ือจากการด้อยคา่ของอสงัหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทนุ 

 
(10,517,755) 

 
(12,818,481) 

 
747,137 

 ดอกเบีย้รับ (3,771,096) (4,029,605) (4,443,286) 
 คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 4,966,352 2,974,525 2,390,902 
 คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้                    -0-                    -0-                    -0- 
กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงของสนิทรัพย์และหนีส้นิ
ดําเนินงาน 

 
20,162,318 

 
101,493,698 

 
105,700,150 

การเปล่ียนแปลงของสนิทรัพย์และหนีส้นิดําเนินงาน(เพิ่มขึน้)
ลดลง 

   

 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 41,658,902 (75,767,368) (71,271,409) 
 สนิค้าคงเหลือ 47,561,425 23,265,085 (188,465,031) 
 สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน ๆ (3,549,533) (25,112,583) (4,708,094) 
 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน ๆ 78,458 (134,458) (400) 
 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (107,363,728) 48,904,056 69,548,192 
 หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน      (2,608,048)      (10,348,049)      (2,841,515) 
       เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน (4,060,206) 62,300,381 (92,038,107)   
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 พ.ศ.2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บาท บาท   บาท 
 รับดอกเบีย้ 303,611 365,917 381,843 
 จ่ายดอกเบีย้ 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
(4,908,958) 

-0- 
(3,299,304) 

-0- 
(2,043,660) 

(46,620,156) 
 ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ท่ีจ่าย     (1,590,778)     (1,455,172)     (1,520,049) 
 จ่ายผลประโยชน์พนกังาน         (942,550)     (5,971,225)    (19,191,000) 
      เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน    (11,198,881)     51,940,597  (161,031,129) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    
 ลงทนุในเงินลงทนุชัว่คราว -0- -0- 40,000,000 
 เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ 33,000,000 79,600,000 -0- 
 ดอกเบีย้รับจากเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ 

เงินรับจากการขายสทิธิเรียกร้องในเงินให้กู้ ยืม 
3,744,639 

40,000,000 
3,535,008 

-0- 
4,258,810 

-0- 
 เงินสดรับจากการจําหน่ายอาคาร และอปุกรณ์ 542,598 570,374 8,023 
 เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้อาคาร และอปุกรณ์    (3,823,044) (22,169,350) (40,723,797) 
 รับเงินปันผลจากเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน         1,870,650      1,594,800)         1,346,875 
      เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ       75,334,843       63,130,832         4,889,911 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    
 ทรัสต์รีซีท 

จ่ายเงินปันผล 
39,695,810 

   (96,881,176) 
(139,016,945) 
  (38,320,688) 

219,285,956 
    (16,191,840) 

      เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน    (57,185,366)   (177,337,633)     203,094,116 
 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่ม(ลดลง) สทุธิ 6,950,596 (62,266,204) 46,952,898 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม      32,673,454     94,939,658       47,986,760 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม      39,624,050     32,673,454       94,939,658 

การเปิดเผยข้อมูลกระแสเงนิสดเพิ่มเตมิ    
         รายการท่ีไมใ่ช่เงินสด    
          ปรับเพิ่ม(ลด)มลูคา่ยติุธรรมของเงินลงทนุระยะยาวกบั 
          องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น              

 
(10,027,300) 

 
(2,631,390) 

 
1,138,360 

          ภาษีเงินได้รอตดับญัชีเพิ่ม(ลด) (2,005,460) (526,238) 396,186 
          ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูทัง้จํานวนสําหรับดอกเบีย้ค้างรับ   
              จากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 
          ตดัหนีส้ญูของเงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้อง 
          ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์  
              ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 
 

 
-0- 
-0- 

 
6,830,272 

 
19,801,084 

-0- 
 

(616,534) 

 
19,801,084 

609,651,031 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 
 

 2562 2561 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY  RATIO)    
     อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  (เทา่) 6.09 4.67 3.25 
     อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว  (เทา่) 2.21 1.72 1.15 
     อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด  (เทา่) -0.05 0.18 -0.60 
     อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า  (เทา่) 4.77 5.93 5.65 
     ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 76 64 64 
     อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ  (เทา่) 11.83 12.93 12.79 
     ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ย  (วนั) 30 28 28 
     อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ (เทา่)  25.65 22.73 34.06 
     ระยะเวลาชําระหนี ้ (วนั) 14 16 11 
     CASH  CYCLE  (วนั) 92 76 81 
    
อัตราส่วนความสามารถในการหากาํไร  (PROFITABILITY  
RATIO) 

   

     อตัรากําไรขัน้ต้น  (%) 4.51 6.35 11.16 
     อตัรากําไรจากการดําเนินงานก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้  (%) 0.91 2.04 4.32 
     อตัรากําไรอ่ืน  (%) - - - 
     อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร  (%) -60.79 106.03 -199.87 
     อตัรากําไรสทุธิ  (%) 0.88 1.98 4.27 
     อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  (%)  1.17 3.04 5.12 
    
อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน  
(EFFICIENCY  RATIO) 

   

     อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์  (%) 0.99 2.49 4.40 
     อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร  (%) 20.68 30.49 39.10 
     อตัราการหมนุเวียนของสนิทรัพย์  (เทา่) 1.12 1.26 1.02 
    
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (FINANCIAL  
POLICY  RATIO)  

   

     อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  (เทา่) 0.17 0.20 0.23 
     อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้  (เทา่) -0.60 13.35 -48.73 
     อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั  (เทา่) – Cash Basis   -0.11 0.86 -2.83 
     อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 108.46 120.70 47.56 
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

14.1 การดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

ผลการดําเนินงาน 

(ก) ภาพรวมผลการดําเนินงาน 

บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จํากดั (มหาชน)   ประกอบธุรกิจหลกัคือ   เป็นผู้ผลติและจําหนา่ย
ลวดเหลก็แรงดงึสงู (Prestressed  Concrete  Wire)   ผลการดําเนินงานของบริษัทฯจงึ
ขึน้อยูก่บัภาวะอตุสาหกรรมก่อสร้างเป็นสําคญั ในการจําหนา่ยสนิค้าของบริษัทฯสว่น
ใหญ่จําหนา่ยให้แก่ลกูค้าในประเทศ สว่นการจําหนา่ยตา่งประเทศ ปัจจบุนัมีประมาณ
ร้อยละ 10-30    

ปี 2562 การลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐยงัคงมีอยา่งตอ่เน่ือง อยา่งไรก็ตาม
ความต้องการสนิค้าในประเทศขยายตวัเพียงเลก็น้อย เน่ืองจากการลงทนุภาคเอกชน
ขยายตวัในอตัราต่ํา สง่ผลให้ภาวะการแขง่ขนัในตลาดยงัคงมีอยา่งตอ่เน่ือง 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวมทัง้สิน้จํานวน 2,098.68 ล้านบาท ลดลง 371.69 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 15.05 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2561  กําไรสทุธิมีจํานวน 18.42 ล้าน
บาท ลดลง 30.57 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 62.42 โดยกําไรสทุธิสําหรับปี 2562 คดิเป็น

ร้อยละ  1.17 เม่ือเปรียบเทียบกบัสว่นของผู้ ถือหุ้นเฉลีย่ 

ฐานะการเงิน ณ สิน้ปี 2562  บริษัทฯมีสนิทรัพย์รวม 1,796.89 ล้านบาท หนีส้นิรวม 
262.37 ล้านบาท สว่นของผู้ ถือหุ้น 1,534.52 ล้านบาท 

ในสว่นของสภาพคลอ่ง  ณ สิน้ปี 2562  บริษัทฯ มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งและสภาพคลอ่ง

หมนุเร็วเท่ากบั 6.09 เทา่  และ 2.21 เทา่ ตามลําดบั ทางด้านโครงสร้างเงินทนุ บริษัทฯมี

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 0.17 เท่า  

(ข) ผลการดําเนินงานของแตล่ะสายผลติภณัฑ์ 

รายได้ 

บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,098.68 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 2,025.85 ล้าน
บาท และรายได้อ่ืนจํานวน 72.83  ล้านบาท   

- รายได้จากการขาย ในปี 2562 จํานวน 2,025.85 ล้านบาท ลดลง 371.70 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 15.50 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน เป็นผลมาจากทัง้ปริมาณขายและ
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ราคาขายลดลง โดยปริมาณขายท่ีลดลงมาจากปริมาณสง่ออก สว่นปริมาณขายใน
ประเทศสงูกวา่ปีก่อน  ด้านราคาขายลดลงจากการแขง่ขนัด้านราคา  

 
 

รายได้จากการขายในปี 2562 จําแนกออกเป็นรายได้จากการจําหน่ายในประเทศ 

1,622.28 ล้านบาท ลดลง 29.73 ล้านบาท และสง่ออกจํานวน 403.57 ล้านบาท 

ลดลง 341.97 ล้านบาท 

 
 

- รายได้อ่ืน ประกอบด้วย รายได้จากดอกเบีย้รับ เงินปันผลรับ กําไร(ขาดทนุ)จาก
อตัราแลกเปล่ียน รายได้จากการจําหน่ายเศษซากท่ีเกิดจากกระบวนการผลติ และ
อ่ืนๆซึง่มีจํานวนไมแ่นน่อน โดยในปี 2562 มีจํานวน 72.83 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี
ก่อนเลก็น้อย  
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ต้นทนุขาย 

ต้นทนุขาย ในปี 2562 มีจํานวน 1,934.53 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 310.73 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 13.84 จากทัง้ปริมาณขายและต้นทนุวตัถดุบิลดลง ทัง้นี ้ต้นทนุขายของ

บริษัทฯ ประกอบด้วยต้นทนุวตัถดุบิซึง่มีอตัราสว่นประมาณร้อยละ 70-85 ของต้นทนุการ
ผลติรวมและผนัแปรตามปริมาณขาย คา่เส่ือมราคา ซึง่เป็นคา่ใช้จา่ยคงท่ี  และคา่ใช้จา่ย
ในการผลติ เช่น คา่ไฟฟ้า คา่แรงงาน คา่วสัดสุิน้เปลือง คา่ซอ่มแซมและบํารุงรักษา
เคร่ืองจกัร ซึง่มีลกัษณะกึง่ผนัแปร 

คา่ใช้จ่าย 

คา่ใช้จ่ายในการขาย คา่ใช้จา่ยในการบริหาร   และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ   มีจํานวนรวม 138.76 
ล้านบาท ลดลง 33.16 ล้านบาท โดยรายละเอียดของการเปล่ียนแปลงเพิม่ขึน้/ลดลงของ

แตล่ะรายการท่ีสําคญัมีดงันี:้- 

- คา่ใช้จ่ายในการขาย: มีจํานวน 72.25 ล้านบาท ลดลง 1.75 ล้านบาท เม่ือ

เปรียบเทียบกบัปี 2561 เน่ืองจากคา่ใช้จ่ายในขนสง่ทัง้ในประเทศและการสง่ออก
ลดลงตามปริมณขายท่ีลดลง ทัง้นีอ้ตัราสว่นคา่ใช้จา่ยในการขายตอ่ยอดขายสําหรับ

ปี 2562 และ 2561 เท่ากบัร้อยละ 3.57 และ 2.86 ตามลําดบั โดยคา่ใช้จ่ายในการ

ขายหลกัได้แก่ คา่ตอบแทนพนกังาน คา่ขนสง่และคา่พาหนะ  

- คา่ใช้จ่ายในการบริหาร: มีจํานวน 66.51 ล้านบาท ลดลง 31.42 ล้านบาทเม่ือ

เปรียบเทียบกบัปีก่อน  เน่ืองจากปีก่อนบริษัทมีการบนัทกึต้นทนุบริการในอดีตจาก
การแก้ไขผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานจํานวน  ทัง้นี ้อตัราสว่นคา่ใช้จา่ยใน

การบริหารตอ่ยอดขายสําหรับปี 2562 และ 2561 เทา่กบัร้อยละ 3.28 และ 3.15 
ตามลําดบั โดยคา่ใช้จ่ายในการบริหารท่ีสําคญัได้แก่ คา่ตอบแทนพนกังาน คา่
พาหนะ คา่เดนิทาง และคา่เช่า เป็นต้น 

- คา่ตอบแทนผู้บริหาร ปี 2562 มีจํานวน 30.66 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 7.15 ล้าน
บาท ทัง้นี ้ อตัราสว่นคา่ตอบแทนผู้บริหารตอ่ยอดขายสําหรับปี 2562 และ 2561 
เท่ากบัร้อยละ 1.51 และ 1.58 ตามลําดบั 

ต้นทนุทางการเงิน 

มีจํานวน 6.98 ล้านบาท จําแนกเป็น 2 สว่น ได้แก่ 1) ดอกเบีย้จา่ย T/R สําหรับการนําเข้า

วตัถดุบิ โดยปี 2562 มีจํานวนเทา่กบั 4.97   ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 2.00 ล้านบาท จากการท่ี
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ในปีนีมี้การการใช้สนิเช่ือเพ่ือการนําเข้าวตัถดบิเพิ่มขึน้         ทําให้ความต้องการเงินทนุ
หมนุเวียนเพิ่มขึน้ตามไปด้วย และ 2) ประมาณการหนีส้นิในสว่นของดอกเบีย้ตามภาระ

ผกูพนัโครงการผลประโยชน์พนกังานจํานวน  2.01 ล้านบาท       เพิ่มขึน้เลก็น้อย 0.09 
ล้านบาท  

กําไร 

ปี 2562 บริษัทฯมีกําไรสทุธิจํานวน 18.42 ล้านบาท ลดลง 30.57 ล้านบาท หรือลดลงร้อย

ละ 62.40 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน ซึง่การท่ีผลกําไรปรับตวัลดลงมีสาเหตหุลกัมาจาก
ปริมาณขายและราคาขายลดลง เน่ืองจากสถานการณ์การแขง่ขนัทางด้านราคาท่ี
คอ่นข้างจะรุนแรง 

ทัง้นี ้ สาเหตท่ีุปี 2562 บริษัทฯ ไมมี่คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้เน่ืองจากบริษัทฯมีคา่ใช้จา่ยท่ีมี
สทิธิหกัได้เพิ่มขึน้จากการจําหนา่ยหนีส้ญูจากบญัชีลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมแก่ บริษัท เซน็จร่ีู
อิเลคโทรนิคส์ แอนด์ ซสิเตม็ จํากดั ซึง่เป็นกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ทัง้นี ้ เน่ืองจากลกูหนีถ้กู
พิพากษาให้ล้มละลายและได้มีการแบง่ทรัพย์สนิให้แก่เจ้าหนีใ้นวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 
2560  

 
 

  

ในด้านคณุภาพของกําไร หากพจิารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งกําไรจากการดําเนินงานกบั
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน พบวา่อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไรลดลงจากร้อยละ 

106.03 เป็นร้อยละ -60.79 สาเหตหุลกัมาจากในปีนีบ้ริษัทมีรายจ่ายในการชําระเจ้าหนี ้
การค้าจํานวนมาก ทําให้กระแสเงินสดจากการดําเนินงานตดิลบ 
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อตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้น 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกําไรจํานวน 18.42 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ  1.17 เม่ือเปรียบเทียบ
กบัสว่นของผู้ ถือหุ้นเฉลี่ย    

ในสว่นของเงินปันผล บริษัทฯมีนโยบายในการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 
50 ของกําไรสทุธิจากการดําเนินงานตามงบการเงินหลงัหกัเงินสํารองตา่งๆ ตามท่ีกําหนด
ไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทและตามกฎหมาย ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลขึน้อยูก่บัฐานะการเงิน
และแผนการลงทนุและความจําเป็นอ่ืนๆในอนาคต  

ในปี 2562 บริษัทฯมีกําไรสทุธิจํานวน 18.42 ล้านบาท  คณะกรรมการบริษัทฯจงึมีมตใิห้

เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 27 เมษายน 2563 เพ่ืออนมุตัจิา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นในอตัราหุ้นละ 0.074 บาท คดิเป็นร้อยละ 108.46 ของกําไรสทุธิสําหรับปีตามงบ
การเงิน  และเน่ืองจากสํารองตามกฎหมายของบริษัทมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของ
ทนุจดทะเบียนแล้ว  จงึไมต้่องจดัสรรผลกําไรเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย 

 ฐานะทางการเงิน 

ฐานะทางการเงินของบริษัท สําหรับปี 2562 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2561  มีการเปล่ียนแปลงท่ี
สําคญั ดงันี:้-  

สนิทรัพย์ 

1) สว่นประกอบของสนิทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมเท่ากบั 1,796.89 ล้านบาท ลดลง 

139.79 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.22 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน 

สนิทรัพย์ ณ สิน้ปี 2562  เป็นสนิทรัพย์หมนุเวียนจํานวน 1,065.95 ล้านบาท และสนิทรัพย์

ไมห่มนุเวียนจํานวน 730.94  ล้านบาท  
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สนิทรัพย์หมนุเวียนมีรายการท่ีสําคญั คือ ลกูหนีก้ารค้าและสนิค้าคงเหลือ ลกูหนีก้ารค้า 

ณ สิน้ปี 2562 มีจํานวน 347.75 ล้านบาท ลดลง 41.34 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.41 ตาม
ยอดขายท่ีลดลง ในขณะท่ีสนิค้าคงเหลือมีจํานวน 625.96 ล้านบาท ลดลง 47.56 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 7.06 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน ประกอบด้วย อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ มีจํานวน 231.77 ล้านบาท 

ลดลง 28.65 ล้านบาท จากการลงทนุใหมจํ่านวน 22.17 ล้านบาท ซึง่สว่นใหญ่เป็น

อปุกรณ์โรงงาน เคร่ืองใช้สํานกังานและยานพาหนะ ในขณะท่ีมีการตดัคา่เส่ือมราคาตาม

อายกุารใช้งานของสนิทรัพย์จํานวน 32.47 ล้านบาท สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนรายการอ่ืนๆ 

ซึง่ได้แก่ สทิธิการเช่าท่ีดนิ  เงินลงทนุท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ มีจํานวนใกล้เคียงกบัปีก่อน 

สว่นอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ เพิ่มขึน้ 10.36 ล้านบาท เน่ืองจากการโอนกลบัการ

ด้อยคา่ของสนิทรัพย์ จากมลูคา่ราคาประเมินท่ีปรับตวัสงูขึน้  

2) คณุภาพของสนิทรัพย์  

สนิทรัพย์ของบริษัทฯ แสดงราคาตามบญัชีท่ีไมส่งูกวา่มลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับหรือมลูคา่
ปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิท่ีคาดวา่จะได้รับจากการใช้สนิทรัพย์ และหากมีข้อบง่ชีท่ี้
แสดงวา่สนิทรัพย์เกิดการด้อยคา่ บริษัทฯจะตัง้สํารองและรับรู้การขาดทนุจากการด้อยคา่
ทนัที และมีการทบทวนอยา่งสม่ําเสมอ  
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ลกูหนีก้ารค้า 

ณ สิน้ปี 2562 บริษัทฯมียอดลกูหนีก้ารค้าก่อนหกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจํานวน 403.93 
ล้านบาท ซึง่จํานวนดงักลา่วจําแนกออกเป็น 2 สว่น คือ ลกูหนีบ้คุคลภายนอกจํานวน 

372.08 ล้านบาท และลกูหนีบ้ริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั จํานวน  31.85 ล้านบาท 

ลกูหนีบ้คุคลภายนอกมียอดท่ีเกินกําหนดชําระ จํานวน 144.45  ล้านบาท โดยในจํานวน

ดงักลา่วมียอดลกูหนีค้้างชําระนานกวา่ 12 เดือน จํานวน 55.48 ล้านบาท ซึง่มีสาเหตมุา
จากลกูหนีด้งักลา่วได้รับผลกระทบจากวิกฤตกิารณ์ทางเศรษฐกิจ และการเงินตัง้แตปี่ 
2540 ทําให้ไมส่ามารถชําระหนีไ้ด้ตามกําหนด บริษัทฯ ได้ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู
สําหรับลกูหนีท่ี้เกินกําหนดชําระจํานวน 56.18 ล้านบาท ซึง่บริษัทฯ มัน่ใจวา่จะสามารถ
เก็บหนีจ้ากลกูหนีไ้ด้ไมต่ํ่ากวา่ยอดสทุธิหลงัหกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  

ลกูหนีบ้ริษัทฯท่ีเก่ียวข้องกนั มี 1 ราย คือ บริษัท ทกัษิณคอนกรีต จํากดั(มหาชน) เป็นหนี ้
ท่ียงัไมค่รบกําหนดชําระ 

(ดรูายละเอียดของอายหุนีท่ี้ค้างชําระเพิม่เตมิในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 9) 

สนิค้าคงเหลือ 

สนิค้าคงเหลือของบริษัทฯ ประกอบด้วย   สนิค้าสําเร็จรูป งานระหวา่งทํา วตัถดุบิ อะไหล่
และวสัดสุิน้เปลือง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  มีราคาทนุรวม 663.08 ล้านบาท บริษัทฯ
ได้ตัง้คา่เผ่ือมลูคา่สนิค้าคงเหลือลดลง   และเคล่ือนไหวช้าจํานวนทัง้สิน้ 37.13 ล้านบาท  
เน่ืองจากสนิค้าสําเร็จรูป        อะไหลแ่ละวสัดสุิน้เปลืองบางรายการไมเ่คล่ือนไหวมาเป็น
เวลานานจงึมีความเส่ียงท่ีจะเกิดการด้อยคา่ได้ 

สภาพคลอ่ง 

1) กระแสเงินสด 

ปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิเพิม่ขึน้จํานวน 6.95 ล้านบาท สง่ผลให้เงินสดของ

บริษัทเพิม่ขึน้จาก 32.67ล้านบาทมาเป็น 39.62 ล้านบาท กระแสเงินสดท่ีเปล่ียนแปลง

มาจากกิจกรรมตา่งๆ ดงันี:้- 

- กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน  11.20 ล้านบาท  โดยแหลง่
ได้มาท่ีสําคญัมาจากการลกูหนีก้ารค้า สนิค้าคงเหลือและเจ้าหนีก้ารค้า 

- กระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทนุ จํานวน 75.33 ล้านบาท เน่ืองจากใน
ระหวา่งปีมีการไถ่ถอนเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีข้อกําหนดในการใช้เพ่ือชําระ
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หนีท้รัสต์รีซีทและใช้หมนุเวียนในกิจการ ในขณะเดียวกนัมีรายจ่ายลงทนุซึง่สว่น
ใหญ่เป็นอปุกรณ์โรงงาน เคร่ืองใช้สํานกังาน และยานพาหนะ   

- กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน จํานวน 57.19 ล้านบาท จากการ

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นและสนิเช่ือเพ่ือการนําเข้าทรัสต์รีซีทเพิ่มขึน้ 

2) อตัราสว่นสภาพคลอ่งท่ีสําคญั 

บริษัทฯ มีอตัราสว่นสนิทรัพย์หมนุเวียนตอ่หนีส้นิหมนุเวียนเพิ่มขึน้จาก 4.67 เทา่ ณ สิน้ปี 

2561 เป็น 6.09 เท่า ณ สิน้ปี 2562 ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากปี 2562 บริษัทฯ สามารถจ่ายชําระ

หนีส้นิหมนุเวียนได้ดีขึน้ ในขณะท่ี Cash cycle เท่ากบั 92 วนัเพิ่มขึน้จากปีก่อนเน่ืองจาก
ระยะเวลาเก็บหนีเ้พิ่มขึน้ซึง่เป็นไปตามสภาพคลอ่งของลกูค้า และมีอตัราสว่นหมนุเวียน

ลกูหนีก้ารค้า เจ้าหนีก้ารค้าและสนิค้าคงเหลืออยูท่ี่ระดบั 4.77 เท่า 25.65 เท่า และ 11.83 

เท่า ตามลําดบั 

3) ระยะเวลาครบกําหนดของหนีร้ะยะสัน้ท่ีมีผลตอ่สภาพคลอ่ง 

หนีร้ะยะสัน้ของบริษัทฯ มีเพียง ทรัสต์รีซีท เจ้าหนีก้ารค้า  และคา่ใช้จ่ายค้างจา่ย ซึง่ถึง
กําหนดชําระตาม Cash cycle ของกิจการ  

รายจ่ายลงทนุ 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายจ่ายลงทนุท่ีประกอบด้วยอปุกรณ์โรงงาน เคร่ืองใช้สํานกังานและ
ยานพาหนะ   

  แหลง่ท่ีมาของเงินทนุ 

1)  ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทนุ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่กบั 0.17 เท่า 
ลดลงจากสิน้ปีก่อนเลก็น้อย จากการท่ีในปีนีบ้ริษัทสามารถจ่ายชําระหนีส้นิได้ดีขึน้  

2)  สว่นของผู้ ถือหุ้น 

ปี 2562 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ 18.42 ล้านบาท และมีขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดจากการปรับมลูคา่

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย จํานวน 8.02 ล้านบาท ในขณะท่ีมีผลกําไรจากการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาตร์ประกนัภยั สําหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน
จํานวน 6.83 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล จํานวน 96.88 ล้านบาท สง่ผลให้ ณ วนัท่ี 31 
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ธนัวาคม 2562 บริษัทฯมีสว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,534.52 ล้านบาท ลดลง 79.65 ล้าน
บาท   

 
3)  หนีส้นิ 

ณ วนัสิน้ปี 2562 บริษัทฯมีหนีส้นิรวม 262.37 ล้านบาท ลดลง 60.14 ล้านบาท จาก

เจ้าหนีก้ารค้าลดลง ในขณะท่ีทรัสต์รีซีทเพิม่ขึน้  ทัง้นี ้หนีส้นิท่ีสําคญั ประกอบด้วย ทรัสต์
รีซีท เจ้าหนีก้ารค้า ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังานและคา่ใช้จ่ายค้างจา่ย 

 
 

14.2 ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิในอนาคต 

ปัจจยัท่ีอาจสง่ผลให้การดําเนินงานของบริษัทฯมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งมีสาระสําคญั   ได้แก่ ความ
ผนัผวนของราคาวตัถดุบิ   การออกมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสนิค้าเหลก็ลวดคาร์บอนสงู  และการแก้ไข
เพิ่มเตมิพระราชบญัญตักิารตอบโต้การทุม่ตลาดและการอดุหนนุซึง่สนิค้าจากตา่งประเทศ รวมถึงความเส่ียง
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ท่ีอปุทานเพิ่มขึน้จากการนําเข้าสนิค้าสําเร็จรูปจากตา่งประเทศ  ทัง้นี ้ เน่ืองจากราคาวตัถดุบิและอตัราอากร
ตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนําเข้าวตัถดุบิมีผลกระทบโดยตรงตอ่ต้นทนุการผลติ     ในขณะท่ีอปุทานท่ีเพิ่ม
จากการนําเข้าสนิค้าสําเร็จรูปจากตา่งประเทศจะสง่ผลให้การแขง่ขนัทางการตลาด    โดยเฉพาะการแขง่ขนั
ทางด้านราคามีความรุนแรงขึน้  

บริษัทฯ ตระหนกัถงึปัจจยัดงักลา่วจงึได้ตดิตามและประเมินผลกระทบอยา่งใกล้ชิด เพ่ือปรับกลยทุธ์
ในการดําเนินงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัสถานการณ์ 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

“บริษัทฯ     ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแ้ล้วด้วยความระมดัระวงั 
บริษัทขอรับรองวา่   ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ  ไมทํ่าให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูท่ี
ควรต้องแจ้งในสาระสําคญั นอกจากนี ้บริษัทฯขอรับรองวา่ 

1)  งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบรายการข้อมลูประจําปี     ได้แสดงข้อมลูอยา่ง
ถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯแล้ว 
 2) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจวา่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็น
สาระสําคญัของบริษัทฯอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัติามระบบดงักลา่ว 

3) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี       และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัติามระบบ
ดงักลา่ว และบริษัทฯได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน   ณ   วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562    ตอ่
ผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯแล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ี
สําคญัของระบบการควบคมุภายใน   รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ  

ในการนี ้    เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทฯ  ได้รับรองความ
ถกูต้องแล้ว  บริษัทฯ ได้มอบหมายให้  นายเอกมินทร์  งานทวี   เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้า
ด้วย  หากเอกสารใดไมมี่ลายมือช่ือของ นายเอกมินทร์  งานทวี กํากบัไว้บริษัทฯจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูท่ีบริษัทฯ
ได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น ” 
 

  ช่ือ              ตําแหนง่         ลายมือช่ือ  
 

 1.   นายเอกมินทร์ งานทวี          กรรมการ    .................................... 
 

 2.   นายสรรัฐ   งานทวี  กรรมการ        .................................... 
 

  ช่ือ   ตําแหนง่          ลายมือช่ือ 
 
ผู้ รับมอบอํานาจ   นายเอกมินทร์  งานทวี กรรมการ  ....................................... 
 
   



เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการของบริษัทฯ และหวัหน้างาน
ตรวจสอบภายใน 

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุมและเลขานุการบริษัทฯ 

1.1 รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุและเลขานกุารบริษัทฯ 

นายสุริย์   บัวคอม …………………………………………………………………………………………. 
อายุ 75 ปี 
ตําแหนง่   

‐ ประธานกรรมการ 

‐ กรรมการอิสระ 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  : 10 กนัยายน 2553 
คณุวฒุิการศกึษา/ประวตักิารอบรม  

‐ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

‐ เศรษฐศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

‐ Directors  Accreditation Program(DAP) 

‐ Directors  Certification Program (DCP) 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณ์การทํางาน / การดํารงตําแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

‐ 2553 - ปัจจบุนั  กรรมการ  บมจ.ควอลตีิ ้เฮาส์ 
ประสบการณ์การทํางาน / การดํารงตําแหนง่ในบริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน 

‐ 2553 - ปัจจบุนั  กรรมการ  ธนาคาร Zheng Xin Bank   
‐ 2556 - 2559  อนกุรรมการ คณะกรรมการโทรคมนาคมและวิทยกุระจายเสียง 

‐ 2552 - 2559  ท่ีปรึกษา บริษัท ไวส์ซอฟท์ จํากดั 
สดัสว่นการถือหุ้น : ไมมี่ 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร :  ไมมี่ 

 

 

 



เอกสารแนบ 1 

นายชลิต  สถติย์ทอง ………………………………………………………………………………………. 
อายุ 69 ปี 
ตําแหนง่   

‐ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

‐ กรรมการอิสระ 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  :  18 กมุภาพนัธ์ 2562 
คณุวฒุิการศกึษา/ประวตักิารอบรม  

‐ นิตศิาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

‐ เนตบิณัฑิตไทย สํานกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑิตยสภา 

‐ Directors  Accreditation Program(DAP) 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณ์การทํางาน / การดํารงตําแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

‐ 2549 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเพ็กซ์ดีเวลลอปเม้นท์  
ประสบการณ์การทํางาน / การดํารงตําแหนง่ในบริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน 

‐ 2550 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ  บจก.เพลนิจิตแคปปิตอล 

‐ 2552 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บจก.พีซีแอลแพลนเนอร์ 
สดัสว่นการถือหุ้น : ไมมี่ 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร : ไมมี่ 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 1 

นายเฉลียว พลวเิศษ ……………………………………………………………………………………. 
อายุ 71 ปี 
ตําแหนง่   

‐ กรรมการตรวจสอบ 

‐ กรรมการอิสระ 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  :  18 กมุภาพนัธ์ 2562 
คณุวฒุิการศกึษา/ประวตักิารอบรม  

‐ นิตศิาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

‐ เนตบิณัฑิตไทย สํานกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑิตยสภา 
ประสบการณ์การทํางาน / การดํารงตําแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  :  ไมมี่ 
ประสบการณ์การทํางาน / การดํารงตําแหนง่ในบริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน 

‐ 2556 - 2561  ผู้พิพากษาอาวโุสในศาลอทุธรณ์และผู้พิพากษาในศาลอทุธรณ์ภาค1 

‐ ปัจจบุนั             อนญุาโตตลุาการ สถาบนัอนญุาโตตลุาการ ศาลยตุธิรรม   
สดัสว่นการถือหุ้น : ไมมี่ 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร :  ไมมี่ 

นายสุวัฒน์  จติตมัย .………………………………………………………………………………………. 
อายุ 71 ปี 
ตําแหนง่   

‐ กรรมการ 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  : 10 พฤษภาคม 2528 
คณุวฒุิการศกึษา/ประวตักิารอบรม  

‐ ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคร่ืองกล  LAMAR UNIVERSITY 
การดํารงตําแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  :  ไมมี่ 
การดํารงตําแหนง่ในบริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน  : ไมมี่ 
ประสบการณ์การทํางาน 

‐ 2560   กรรมการอํานวยการฝ่ายปฎิบตักิาร   บมจ. ไทยไวร์โพรดคัท์ 

‐ 2558 - 2560 กรรมการผู้จดัการ   บมจ. ไทยไวร์โพรดคัท์ 

‐ 2531 - 2558 ผู้จดัการทัว่ไป   บมจ. ไทยไวร์โพรดคัท์ 
สดัสว่นการถือหุ้น : 0.05% 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร :  ไมมี่ 



เอกสารแนบ 1 

นายฉัตรชัย  ศิริวัฒนา ..................................................................................................................... 
อายุ 75 ปี 
ตําแหนง่   

‐ กรรมการ 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  :  25 เมษายน  2537 
คณุวฒุิการศกึษา/ประวตักิารอบรม  

‐ ปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจ EMPORIA STATE  UNIVERSITY,USA 
ประสบการณ์การทํางาน / การดํารงตําแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  :  ไมมี่ 
ประสบการณ์การทํางาน / การดํารงตําแหนง่ในบริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน  

‐ 2554 - ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. แอปริคอท แมเนจเม้นท์ 

‐ 2548 - ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. ไทยลาวลกิไนท์ 
สดัสว่นการถือหุ้น : 0.33% 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร :  ไมมี่ 

นายเอกมินทร์  งานทวี …………………………………………………………………………………… 
อายุ 38 ปี 
ตําแหนง่   

‐ กรรมการ 

‐ กรรมการผู้จดัการ 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  :  14 มิถนุายน  2550 
คณุวฒุิการศกึษา/ประวตักิารอบรม  

‐ ปริญญาตรี  สาขาการเงิน มหาวิทยาลยั ซเีอตเตลิ , USA 
ประสบการณ์การทํางาน / การดํารงตําแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

‐ 2551 - 2560 กรรมการ   บมจ. ทกัษิณคอนกรีต 

‐ 2550 - 2558 กรรมการ   บมจ. เซอร์คทิอีเลคโทรนิคส์ อินดสัตรีส์ 
ประสบการณ์การทํางาน / การดํารงตําแหนง่ในบริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน  

‐ 2554 - 2561 กรรมการ   บจก. แอปริคอท แมเนจเม้นท์ 

‐ 2549 - 2561 กรรมการ   บจก. ไทยลาวลกิไนท์ 
สดัสว่นการถือหุ้น : 0.11% 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร :  ลกูพ่ีลกูน้อง นายสรรัฐ งานทวี 
 



เอกสารแนบ 1 

นายธนพงษ์  ภคูาสวรรค์ ………………………………………………………………………………...... 
อายุ 43 ปี 
ตําแหนง่   

‐ กรรมการ 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  :  14 มิถนุายน  2550 
คณุวฒุิการศกึษา/ประวตักิารอบรม  

‐ ปริญญาโท  สาขาการตลาด สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์ 
ประสบการณ์การทํางาน / การดํารงตําแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  :  ไมมี่ 
ประสบการณ์การทํางาน / การดํารงตําแหนง่ในบริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน  

‐ 2558 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ    Mosh  Company Limited  

‐ 2553 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ    Meanmoremind Co.,Ltd. 
สดัสว่นการถือหุ้น : ไมมี่ 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร :  ไมมี่ 

นายพนัธุม  พันธุมจนิดา ….…………………………………………..………………………………… 
อายุ 65 ปี 
ตําแหนง่   

‐ กรรมการตรวจสอบ 

‐ กรรมการอิสระ 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  : 14 มิถนุายน  2550 
คณุวฒุิการศกึษา/ประวตักิารอบรม  

‐ ปริญญาตรีนิตศิาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การดํารงตําแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  :  ไมมี่ 
การดํารงตําแหนง่ในบริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน  :  ไมมี่ 
ประสบการณ์การทํางาน 

‐ 2547 - 2557 หุ้นสว่นผู้จดัการ  ห้างหุ้นสว่นจํากดั ที.ไอ.เอช  . 
สดัสว่นการถือหุ้น : ไมมี่ 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร :  ไมมี่ 

 

 



เอกสารแนบ 1 

นายสรรัฐ  งานทวี ………………………………………………………………………………………… 
อายุ 33 ปี 
ตําแหนง่   

‐ กรรมการ 

‐ กรรมการอํานวยการฝ่ายการตลาด 

‐ เลขานกุารบริษัท 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  :  21 สงิหาคม  2557 
คณุวฒุิการศกึษา/ประวตักิารอบรม  

‐ ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

‐ ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
การดํารงตําแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  :  ไมมี่ 
การดํารงตําแหนง่ในบริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน  

‐ 2554 - ปัจจบุนั กรรมการ   บจก.งานทวีพ่ีน้อง 
ประสบการณ์การทํางาน 

‐ 2554 - 2558 กรรมการ   บมจ.เซอร์คทิอีเลคโทรนิคส์ อินดสัตรีส์ 
สดัสว่นการถือหุ้น : 0.02% 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร :  ลกูพ่ีลกูน้อง นายเอกมินทร์ งานทวี 

นายประดษิฐ์ วุฒภิาพรกุล ……………………………………………………………………………….. 
อายุ 63 ปี 
ตําแหนง่   

‐ กรรมการ 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ :    27 กมุภาพนัธ์  2562 
คณุวฒุิการศกึษา/ประวตักิารอบรม  

‐ ปริญญาตรีนิตศิาสตร์  มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
การดํารงตําแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  :  ไมมี่ 
ประสบการณ์ทํางาน / การดํารงตําแหน่งในบริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน  

‐ 2541 – ปัจจบุนั  ทนายความ บจก.งานทวีพ่ีน้อง 
สดัสว่นการถือหุ้น :  0.01% 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร :  ไมมี่ 
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นายเจนวิชช์  เหลืองเจริญกิจ……………………………………………………………………………... 
อายุ 36 ปี 
ตําแหนง่   

‐ กรรมการ 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  :  27 กมุภาพนัธ์  2562 
คณุวฒุิการศกึษา/ประวตักิารอบรม  

‐ ปริญญาโท สาขาธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

‐ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

‐ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรเคร่ืองกล Asian University  
ประสบการณ์การทํางาน / การดํารงตําแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  :  ไมมี่ 
ประสบการณ์การทํางาน / การดํารงตําแหนง่ในบริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน  

‐ 2550 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ   บจก. ดี-ซีอีเอ็ม 

‐ 2555 - ปัจจบุนั ผู้จดัการสว่นวศิวกรรม   บจก. เอส.พี.เคคอนสตร๊ัคชัน่ 

สดัสว่นการถือหุ้น : 1.24% 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร :  ไมมี่ 

นายสุชาต ิ แก้วไพฑูรย์ …………………………………………………………………………………… 
อายุ 69 ปี 
ตําแหนง่   

‐ ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายการตลาด 
คณุวฒุิการศกึษา/ประวตักิารอบรม  

‐ ปริญญาตรี คณะบริหารสาขาการตลาด 

‐ MINI  MBA  
การดํารงตําแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  :  ไมมี่ 
การดํารงตําแหนง่ในบริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน  :  ไมมี่ 
ประสบการณ์การทํางาน  

‐ 2535 - ปัจจบุนั ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายการตลาด บมจ. ไทยไวร์โพรดคัท์ 
สดัสว่นการถือหุ้น : ไมมี่ 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร :  ไมมี่ 
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นายเมธี  ภกัดโีต …………………………………………………………………………………… 
อายุ 66 ปี 
ตําแหนง่   

‐ ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
คณุวฒุิการศกึษา/ประวตักิารอบรม  

‐ ปริญญาตรี คณะอตุสาหกรรมศาสตร์บณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
การดํารงตําแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  :  ไมมี่ 
การดํารงตําแหนง่ในบริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน  :  กรรมการท่ีปรึกษา ห้างหุ้นสว่นสามญั 911 ทีม 2007 
ประสบการณ์การทํางาน  

‐ 2560 - ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล บมจ. ไทยไวร์โพรดคัท์ 
สดัสว่นการถือหุ้น : ไมมี่ 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร :  ไมมี่ 

นางสาวบงกช  งานทวี …………………………………………………………………………………… 
อายุ 36 ปี 
ตําแหนง่   

‐ ผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ 
คณุวฒุิการศกึษา/ประวตักิารอบรม  

‐ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ CITY UNIVERSITY OF SEATTLE 
การดํารงตําแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  :  ไมมี่ 
การดํารงตําแหนง่ในบริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน  :  ไมมี่ 
ประสบการณ์การทํางาน  

‐ 2561 - ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ บมจ. ไทยไวร์โพรดคัท์ 
สดัสว่นการถือหุ้น : 0.20% 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร :  น้องสาว นายเอกมนิทร์ งานทวี 
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นายพัฒนา สุขเกษม …………………………………………………………………………………… 
อายุ 54 ปี 
ตําแหนง่   

‐ ผู้จดัการโรงงาน 
คณุวฒุิการศกึษา/ประวตักิารอบรม  

‐ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยับรูพา 

‐ ปริญญาโท  เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

‐ ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
การดํารงตําแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  :  ไมมี่ 
การดํารงตําแหนง่ในบริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน  :  ไมมี่ 
ประสบการณ์การทํางาน  

‐ 2561 – ปัจจบุนั ผู้จดัการโรงงาน บมจ. ไทยไวร์โพรดคัท์ 

‐ 2532 - 2560 ผู้จดัการสว่นผลติ บมจ. ไทยไวร์โพรดคัท์ 
สดัสว่นการถือหุ้น : ไมมี่ 
 

นายสุชาต ิเตชะเทยีมจนัทร์……………………………………………………………………………… 
อายุ 58 ปี 
ตําแหนง่   

‐ ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายควบคมุคณุภาพ 
คณุวฒุิการศกึษา/ประวตักิารอบรม  

‐ ปริญญาตรี ครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

‐ ปริญญาตรี นิตศิาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
การดํารงตําแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  :  ไมมี่ 
การดํารงตําแหนง่ในบริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน  :  ไมมี่ 
ประสบการณ์การทํางาน  

‐ 2561 – ปัจจบุนั ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายควบคมุคณุภาพ บมจ. ไทยไวร์โพรดคัท์ 

‐ 2539 - 2560 ผู้จดัการสว่นควบคมุคณุภาพ บมจ. ไทยไวร์โพรดคัท์ 
สดัสว่นการถือหุ้น : ไมมี่ 
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นายสุวิทย์ อภชัิยดษิฐ์...............…………………………………………………………………………… 
อายุ 50 ปี 
ตําแหนง่   

‐ ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
คณุวฒุิการศกึษา/ประวตักิารอบรม  

‐ ปริญญาตรี สาขาบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การดํารงตําแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  :  ไมมี่ 
การดํารงตําแหนง่ในบริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน  :  ไมมี่ 
ประสบการณ์การทํางาน  

‐ 2562 – ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

‐ 2546 - 2561 ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. ไทยไวร์โพรดคัท์ 
สดัสว่นการถือหุ้น : ไมมี่ 
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1.2 หน้าท่ีความรับผิดชอบของเลฃานกุารบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ นายสรรัฐ งานทวี ดํารงตําแหนง่เลขานกุารบริษัท โดยมีหน้าท่ีให้คําแนะนําด้าน
กฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่งๆท่ีคณะกรรมการต้องทราบและปฏิบตั ิ รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบตัติาม
มตคิณะกรรมการ  ดงัตอ่ไปนี ้

1. จดัการประชมุคณะกรรมการบริษัท และการประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย    และ
ข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง 

2. เก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้
- ทะเบียนกรรมการ 
- หนงัสือนดัประชมุกรรมการ รายงานการประชมุกรรมการ และรายงานประจําปีของ

บริษัทฯ 
- หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

3. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศตา่งๆให้เป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

4. ให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฏเกณฑ์ตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง และข้อพงึปฏิบตัด้ิานการกํากบัดแูล
ในการดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฏหมาย 

5. ดําเนินการอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนด หรือท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ 
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2.  การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัทฯ และบริษัทที่
เก่ียวข้อง 

 
 บมจ.ไทยไวร์โพรดคัท์ บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

บจก.ไทยลาวลิกไนท์ 
นายสริุย์   บวัคอม /   
นายชลติ  สถิตย์ทอง    
นายเฉลียว  พลวิเศษ    
นายสวุฒัน์   จิตตมยั //  
นายฉตัรชยั    ศิริวฒันา   
นายเอกมินทร์  งานทวี //  
นายธนพงษ์  ภคูาสวรรค์   
นายพนัธุม   พนัธุมจินดา   
นายสรรัฐ  งานทวี //  
นายประดิษฐ์  วฒิุภาพรกลุ   
นายเจนวิชช์  เหลืองเจริญกิจ   
นายสชุาติ    แก้วไพฑรูย์ 
นายเมธี  ภกัดีโต 
นางสาวบงกช  งานทวี 
นายพฒันา  สขุเกษม 
นายสชุาติ เตชะเทียมจนัทร์ 
นายสวุิทย์  อภิชยัดิษฐ์ 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

 

   
/     =   ประธานกรรมการ    //    =   กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร       =    กรรมการ        x    =   ผู้บริหาร                 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 

-ไมมี่- 
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รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
 

- ไมมี่ - 
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รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 

-ไมมี่- 
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 อ่ืน ๆ 
 

-ไมมี่- 
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