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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด (มหาชน) เริ่มประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง
(Prestressed Concrete Wire) สําหรับงานคอนกรี ตอัดแรง เพื่อใช้ ในงานก่อสร้ างต่างๆ ตังแต่
้ ปี พ.ศ.
2529 โดยเริ่มจากการผลิตและจําหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้ นเดี่ยว (Prestressed Concrete Single
Wire) ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ได้ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่คือ ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้ น (Seven – Wire
Prestressed Concrete Strand) และในปี พ.ศ. 2539 บริษัทฯ ได้ ปรับปรุงระบบการผลิตลวดเหล็กแรงดึง
สูงใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้ าและลดมลภาวะที่อาจเกิดจากกระบวนการผลิต ในขณะเดียวกันได้ ออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่คือลวดเหล็กเคลือบสังกะสี (Galvanized Steel Wire and Strand)
1.1 วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะผลิตสินค้ าตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมาย
ในการเป็ นผู้นําทางด้ านคุณภาพในการผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
บริ ษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด (มหาชน) ก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2528 ด้ วยวัตถุประสงค์ที่จะ
ผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed Concrete Wire หรื อ P.C.Wire) มีทนุ จดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้ านบาท
และเพิ่มเป็ น 25 ล้ านบาท โดยก่อสร้ างโรงงานในเขตอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
ปี 2529
ปี 2531
ปี 2532
ปี 2533
ปี 2535
ปี 2537

เริ่ มการผลิตครัง้ แรกเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2529
เพิ่มทุนเป็ น 40 ล้ านบาท เพื่อเพิ่มกําลังการผลิต
จดทะเบียนเป็ นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเพิ่มทุนเป็ น 50 ล้ านบาท เพื่อ
ปรับปรุงระบบการผลิตและเพิ่มกําลังการผลิต
เพิ่มทุนเป็ น 100 ล้ านบาท เพื่อเพิม่ กําลังการผลิตและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ลวดเหล็กตี
เกลียวชนิด 7 เส้ น
เพิ่มทุนเป็ น 220 ล้ านบาท เพื่อสร้ างโรงงานแห่งที่ 2 ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา เพื่อใช้ ในการผลิตลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้ น
-แปรสภาพจากบริ ษัทจํากัดเป็ น บริษัทมหาชน จํากัด เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2537
-ได้ รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน สําหรับโครงการสร้ าง
โรงงานแห่งใหม่ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2537
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ปี 2539

-สร้ างโรงงานแห่งใหม่ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ตามที่ได้ รับการ
ส่งเสริ มการลงทุน เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตและปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต พร้ อมทังออก
้
ผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี
-ย้ ายฐานการผลิตทังหมดไปยั
้
งโรงงานแห่งใหม่ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัด
ระยอง
ปี 2559- ลงทุนในโครงการลงทุนเพื่อทดแทนสินทรัพย์เดิมที่เสื่อมสภาพ ประกอบด้ วย การปรับปรุง
ปี 2560 ประสิทธิภาพการผลิตของเครื่ องจักรเดิมและลงทุนในสายการผลิตใหม่สําหรับลวดเหล็กตี
เกลียวชนิด 7 เส้ น
ปี 2561- ดําเนินธุรกิจผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงโดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้ แก่ ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้ น
ปั จจุบนั
เดี่ยว ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้ น และลวดเหล็กเคลือบสังกะสี โดยมีโรงงานเพียงแห่งเดียว
ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
ในส่วนของอํานาจในการควบคุมบริษัทฯ ตลอดระยะเวลา 5 ปี
เกี่ยวกับอํานาจในการควบคุมบริษัทฯ แต่อย่างใด

ที่ผา่ นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลง

1.3 โครงสร้ างการถือหุ้น
บริ ษัทฯเริ่มประกอบธุรกิจโดยครอบครัวงานทวี ในปี 2562 กลุม่ ตระกูลงานทวีมีสดั ส่วนการถือหุ้น
ประมาณร้ อยละ 28 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระเต็มมูลค่าแล้ ว
1.4 ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
- ไม่มี –
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักคือ เป็ นผู้ผลิตและจําหน่ายลวดเหล็ก
แรงดึงสูง (Prestressed Concrete Wire) ที่ใช้ สาํ หรับงานคอนกรี ตอัดแรง ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ จึง
ขึ ้นอยูก่ บั ภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้ างเป็ นสําคัญ โดยในการจําหน่ายสินค้ าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จําหน่าย
ให้ แก่ลกู ค้ าในประเทศ ส่วนการจําหน่ายต่างประเทศปั จจุบนั มีประมาณร้ อยละ 10 - 30
โครงสร้ างรายได้
สัดส่วนของรายได้ หลักจําแนกตามภูมิศาสตร์ ของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา มีดงั นี ้:-

รายได้ จากการจําหน่ายในประเทศ
รายได้ จากการจําหน่ายต่างประเทศ
รวม

ปี 2562
ปี 2561
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
1,622.28
80.08 1,652.01
68.90
403.57
19.92
745.54
31.10
2,025.85 100.00 2,397.55 100.00

ปี 2560
ล้ านบาท
%
1,378.86 73.93
486.31 26.07
1,865.17 100.00

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ จําแนกได้ เป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
1. ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้ นเดี่ยว (Prestressed Concrete Single Wire หรื อ
P.C. Wire) มี 5 ขนาด คือ ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตร 5 มิลลิเมตร
6 มิลลิเมตร 7 มิลลิเมตร และ 9 มิลลิเมตร ได้ รับเครื่ องหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเลขที่ มอก.95-2540 มีกําลังการผลิตประมาณ 72,000
ตัน/ปี
2. ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดตีเกลียว 7 เส้ น (Seven – Wire Prestressed Concrete
Strand หรื อ P.C. Strand) มี 2 ชันคุ
้ ณภาพ คือ ชันคุ
้ ณภาพ 250K และ 270K
ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 7.9 มิลลิเมตร 9.3 มิลลิเมตร 9.5 มิลลิเมตร 11.3 มิลลิเมตร
12.4 มิลลิเมตร 12.7 มิลลิเมตร 15.2 มิลลิเมตร และ 15.7 มิลลิเมตร ได้ รับ
เครื่ องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเลขที่ มอก. 420-2540 มีกําลังการ
ผลิตประมาณ 54,000 ตัน/ปี
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3. ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี (Galvanized Steel Wire and Strand) ได้ รับเครื่ องหมาย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเลขที่ มอก.404-2540 และมาตรฐานสากล มี
กําลังการผลิตประมาณ 9,600 ตัน/ปี
ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้ นเดี่ยวและชนิดตีเกลียว เป็ นวัสดุที่ใช้ สําหรับงานคอนกรี ตอัดแรง
้
อสร้ าง
เพื่อใช้ ในงานก่อสร้ างที่เน้ นความแข็งแรง ความทนทาน เพื่อรองรับนํ ้าหนัก ทังงานก่
แบบ pre-tensioned และ post-tensioned ซึง่ การนําลวดเหล็กแรงดึงสูงมาใช้ จะช่วย
ประหยัดเวลาและแรงงานในการก่อสร้ าง
โดยลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็ นวัสดุก่อสร้ างที่ทวี
ความสําคัญเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วจากวิวฒ
ั นาการของการก่อสร้ างสมัยใหม่ ลวดเหล็กแรงดึง
สูงชนิดเส้ นเดีย่ วมีการใช้ มากในการผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาไฟฟ้า แผ่นพื ้นในงาน
คอนกรี ตอัดแรงทัว่ ไป แผ่นคอนกรี ตสําเร็จรูปในอาคารสูง ท่อนํ ้า คานคอนกรี ตอัดแรงชนิด
ต่าง ๆ และไม้ หมอนคอนกรี ตสําหรับรางรถไฟ ส่วนลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดตีเกลียวนัน้
ได้ มาจากการนําลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้ นเดี่ยว มาตีเกลียวเข้ าด้ วยกัน ทําให้ สามารถรับ
แรงดึงได้ มากขึ ้น จึงนิยมนําไปใช้ ทําเสาเข็มคอนกรี ตขนาดใหญ่ พื ้นอาคารไซโล อ่างเก็บ
นํ ้า คานสะพานและพื ้นสะพาน ทางด่วน ทางยกระดับ งานก่อสร้ างอาคารจอดรถ
คอนโดมิเนียม ตึกสูง โครงการรถไฟฟ้า รถไฟรางคู่ และโครงการป้องกันปั ญหานํ ้าท่วม เป็ น
ต้ น
ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี เป็ นวัตถุดบิ ที่ใช้ เป็ น Messenger Wire ในการผลิตสายโทรศัพท์
และใช้ เป็ นแกนกลางของสายไฟขนาดใหญ่ เพื่อทําหน้ าที่รับแรงดึงแทนสายอลูมิเนียมใน
การผลิตสายไฟฟ้า และใช้ เป็ นสายดินในการผลิตเสาไฟฟ้า โดยฝั งเป็ นแกนกลางอยูใ่ นเสา
ไฟฟ้า เพื่อป้องกันฟ้าผ่าของระบบสายส่ง

2.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
1) โครงสร้ างอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็ นส่วนหนึง่ ของภาคอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้ าง โดยในอดีต
P.C. Wire และ P.C. Strand ไม่คอ่ ยมีการใช้ มากนัก ทังนี
้ ้เพราะการก่อสร้ างในสมัยก่อน
ส่วนใหญ่อาคารที่ปลูกสร้ างจะมีเพียงไม่กี่ชนั ้ จึงใช้ เหล็กเส้ นเป็ นวัตถุดบิ ในการปลูกสร้ าง แต่
ในระยะหลังโครงสร้ างการปลูกสร้ างได้ เปลี่ยนเป็ นการปลูกสร้ างอาคารขนาดใหญ่
และ
บริ การในการปลูกสร้ างบ้ านสําเร็จรูปและคอนโดมิเนียมขยายตัวขึ ้นมาก
ทําให้ ความ
ต้ องการ P.C. Wire และ P.C. Strand เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี ้เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
รัฐบาลได้ ทําการลงทุนในงานก่อสร้ างระบบ
สาธารณูปโภค เช่น การก่อสร้ างทางยกระดับ ทางด่วน สะพาน การขยายสายส่งไฟฟ้า
-4-

แบบ 56-1

บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน)
การก่อสร้ างสนามบินแห่งใหม่ รวมถึงการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้า ซึง่ ต้ องใช้ ลวดเหล็กแรง
ดึงสูงเป็ นจํานวนมาก ทําให้ ลวดเหล็กแรงดึงสูงกลายเป็ นวัสดุก่อสร้ างที่สําคัญอีกชนิดหนึง่
ปั จจุบนั สัดส่วนของความต้ องการ P.C. Wire และ P.C. Strand จะเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาวะการก่อสร้ างของทังภาครั
้
ฐบาลและเอกชน เช่น การก่อสร้ างบ้ านจัดสรร อาคาร และ
เสาไฟฟ้า มีผลต่อความต้ องการ P.C. Wire ค่อนข้ างมาก ส่วนการก่อสร้ างสาธารณูปโภค
ของภาครัฐบาลโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ งานก่อสร้ างอาคารจอดรถ คอนโดมิเนียม
และตึกสูง จําเป็ นต้ องใช้ P.C. Strand มากกว่า เพื่อรองรับนํ ้าหนักที่มากกว่าของสิง่ ก่อสร้ าง
พัฒนาการและแนวโน้ มการเจริ ญเติบโตของอุตสาหกรรม
ปี 2555-2556 อุตสาหกรรมก่อสร้ างในประเทศได้ รับแรงสนับสนุนจากการลงทุนของภาครัฐ
และเอกชนในการฟื น้ ฟูโครงสร้ างพื ้นฐานที่ได้ รับผลกระทบจากปั ญหาอุทกภัยและโครงการ
ป้องกันปั ญหานํ ้าท่วมของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆที่อยูใ่ นพื ้นที่เสี่ยง นอกจากนี ้ การลงทุนใน
โครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ
และการก่อสร้ างคอนโดมิเนียมและสิง่ ปลูกสร้ างตามแนว
รถไฟฟ้า ทําให้ ภาคการก่อสร้ างขยายตัวได้ อย่างต่อเนื่อง ความต้ องการสินค้ าลวดเหล็กแรง
ดึงสูงจึงเพิม่ ขึ ้นตามไปด้ วย
ปี 2557 ความต้ องการชะลอตัวลงเนื่องจากการดําเนินการโครงการต่างๆแล้ วเสร็ จ ในขณะที่
การลงทุนในโครงการใหม่ๆของภาคเอกชนลดลง โดยเฉพาะโครงการก่อสร้ างคอนโดมิเนียม
ประกอบกับปั ญหาความไม่สงบทางการเมืองในประเทศ ทําให้ การตัดสินใจลงทุนของทัง้
ภาครัฐและภาคเอกชนต้ องล่าช้ าออกไป
ปี 2558 ปริ มาณความต้ องการลวดเหล็กแรงดึงสูงในประเทศทรงตัวเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี
2557
เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ขยายตัวตามคาดประกอบกับความล่าช้ าของการลงทุน
โครงสร้ างพื ้นฐานของภาครัฐ
ปี 2559-2560
โครงการลงทุนของภาครัฐยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การลงทุน
ส่งผลให้ ปริ มาณความต้ องการลวดเหล็กแรงดึงสูงใน
ภาคเอกชนขยายตัวค่อนข้ างตํ่า
ประเทศขยายตัวเพียงเล็กน้ อย
อย่างไรก็ตาม ความต้ องการสินค้ าเริ่มมีสญ
ั ญาณการฟื น้ ตัว ในช่วงครึ่งปี หลังของปี 2561
จึงมีความเป็ นไปได้ ที่ความต้ องการสินค้ าในปี 2562 จะมีโอกาสขยายตัวต่อเนื่องโดยมี
ปั จจัยสนับสนุนจากโครงการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานของภาครัฐ ที่สว่ นใหญ่อยูใ่ นระยะ
ก่อสร้ าง ประกอบกับการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้ มเร่งตัวขึ ้นจากการปรับตัวที่ดีขึ ้นของ
ความเชื่อมัน่ ในระบบเศรษฐกิจและนโยบายพื ้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(อีอีซี) ซึง่
จะนําไปสูก่ ารลงทุนก่อสร้ างโรงงาน สํานักงาน และที่อยูอ่ าศัยเพิม่ ขึ ้น
-5-

แบบ 56-1

บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน)
ในปี 2562 ปริมาณความต้ องการลวดเหล็กแรงดึงสูงในประเทศทรงตัวเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี
2561 เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ขยายตัวตามคาดประกอบกับความล่าช้ าของการลงทุน
โครงสร้ างพื ้นฐานของภาครัฐ ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวค่อนข้ างตํ่า อย่างไรก็
ตาม มีความเป็ นไปได้ ที่ความต้ องการสินค้ าในปี 2563 น่าจะมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ ้น โดยมี
ปั จจัยสนับสนุนจากโครงการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานของภาครัฐ
ประกอบกับการลงทุน
ภาคเอกชนมีแนวโน้ มเร่งตัวขึ ้น ซึง่ ปั จจัยดังกล่าวน่าจะมีสว่ นช่วยให้ การแข่งขันใน
อุตสาหกรรมลดความรุนแรงลงได้
โดยในการแข่งขันผู้ผลิตส่วนใหญ่ใช้ กลยุทธ์ทางด้ าน
ราคา และเน้ นกลุม่ ลูกค้ าที่มีศกั ยภาพทางธุรกิจ และมีความมัน่ คงทางการเงินเป็ นสําคัญ
การมีสนิ ค้ าทดแทน
ลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็ นวัสดุที่ทําหน้ าที่รับแรงในงานก่อสร้ างต่างๆ วัสดุอื่นที่จะมาทดแทนได้
จึงต้ องสามารถทําหน้ าที่แบกรับนํ ้าหนักจํานวนมหาศาลเช่นกัน ซึง่ ขณะนี ้ยังไม่มีสนิ ค้ าอื่น
ทดแทนที่มีคณ
ุ สมบัตเิ ท่าเทียมกัน ประกอบกับการเปลีย่ นไปใช้ สนิ ค้ าอื่น เช่น เหล็กก่อสร้ าง
ชนิดอื่นทดแทนจะส่งผลกระทบต่อการออกแบบงานก่อสร้ าง และทําให้ ต้นทุนการก่อสร้ าง
เพิ่มขึ ้น
2) ลักษณะการตลาดในอุตสาหกรรม
การจําหน่ายสินค้ าลวดเหล็กแรงดึงสูงมี 2 ลักษณะ คือ จําหน่ายให้ กบั ลูกค้ าโดยตรงและ
จําหน่ายผ่านตัวแทนจําหน่าย ส่วนการตัดสินใจซื ้อ การตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ลวดเหล็ก
แรงดึงสูงและลวดเหล็กเคลือบสังกะสี ลูกค้ าจะให้ ความสําคัญกับคุณภาพของสินค้ าเป็ น
อันดับแรก ประกอบกับราคาขายของผู้ผลิตแต่ละรายอยูใ่ นระดับใกล้ เคียงกัน นอกจากนี ้
การใช้ สนิ ค้ าอื่นทดแทนทําได้ ยากเนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อการออกแบบและต้ นทุนของ
งานก่อสร้ าง
ภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
ในปั จจุบนั ผู้ผลิตลวดแรงดึงสูงรายสําคัญ ประกอบด้ วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บริ ษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บางกอกสตีลไวร์ จํากัด
บริ ษัท สยามไวร์ อินดัสทรี จํากัด
บริ ษัท ไทยสเปเชียลไวร์ จํากัด
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7. บริ ษัท ธนอินเตอร์ จํากัด
8. บริษัท ลี ้หย่งฮัวสตี
้ ล จํากัด
9. บริษัท เพ็ญศิริ สตีล อินดัสตรี ส์ จํากัด
โดยขนาดกําลังการผลิตของบริษัทจัดอยูใ่ นอันดับ 2 ส่วนการเข้ ามาของผู้ผลิตรายใหม่ใน
อุตสาหกรรมลวดเหล็กสามารถทําได้ แต่ต้องใช้ เวลา เนื่องจากการผลิตต้ องอาศัยวิศวกรผู้
ควบคุมงานที่มีความชํานาญ เพื่อให้ สนิ ค้ าที่ผลิตมีคณ
ุ ภาพตรงตามมาตรฐาน นอกจากนี ้
การสร้ างชื่อเสียงให้ เป็ นที่ยอมรับและการสร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าต้ องใช้ เวลาพอสมควร
แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและการเเข่งขัน
ในปี 2561 - 2562 การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมลวดเหล็กแรงดึงสูงโดยเฉพาะการแข่งขัน
ทางด้ านราคายังคงมีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณความต้ องการลวดเหล็กแรงดึงสูงใน
ประเทศขยายตัวค่อนข้ างตํา่ ทังนี
้ ้ เป็ นผลมาจากการลงทุนภาคเอกชนโดยเฉพาะสาขาการ
ก่อสร้ างยังไม่ฟืน้ ตัว
ปี 2563 คาดว่าการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมก็ยงั คงมีเช่นเดียวกับปี ก่อน แต่มีความ
เป็ นไปได้ ที่จะลดความรุนแรงลงบ้ าง เนื่องจากความต้ องการสินค้ ามีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นจาก
การที่ภาครัฐมีนโยบายลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานอย่างต่อเนื่องควบคูไ่ ปกับนโยบายกระตุ้น
ให้ ภาคเอกชนเร่งการลงทุน โดยในการแข่งขัน ผู้ผลิตส่วนใหญ่ใช้ กลยุทธ์ทางด้ านราคาและ
เน้ นกลุม่ ลูกค้ าที่มีศกั ยภาพทางธุรกิจ และมีความมัน่ คงทางการเงินเป็ นสําคัญ
กลยุทธ์การแข่งขัน
การที่ลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็ นวัสดุสําหรับรองรับนํ ้าหนักในงานก่อสร้ างต่างๆ บริษัทฯจึงให้
ความสําคัญกับคุณภาพสินค้ าเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือการให้ บริ การทางด้ านเทคนิค
ก่อนและหลังการขาย การส่งมอบที่รวดเร็ ว
ในด้ านคุณภาพสินค้ า บริษัทฯได้ พฒ
ั นาความรู้ ความชํานาญ ในการผลิตสินค้ ามาเป็ น
เวลานานกว่า 30 ปี มีการคิดค้ นและวิจยั ต่อยอดเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้ า มีระบบการผลิต
ที่ได้ รับการยอมรับว่าทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยในการผลิต บริษัทฯเริ่มจากการ
้
และ
คัดเลือกวัตถุดบิ ที่มีคณ
ุ ภาพ มีบคุ ลากรที่มีความชํานาญควบคุมการผลิตในทุกขันตอน
ให้ ความสําคัญกับการตรวจสอบและทดสอบคุณภาพ โดยห้ องปฏิบตั กิ ารทดสอบคุณภาพ
ของบริ ษัทได้ รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 จึงทําให้ ผ้ ซู ื ้อสินค้ าของบริษัทมัน่ ใจได้ วา่
จะได้ รับสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพและคุณสมบัตติ ามมาตรฐาน และเพื่อความเป็ นเลิศด้ านคุณภาพ
และความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน บริษัทฯได้ นําเอาระบบบริหารงานคุณภาพตาม
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มาตรฐานเลขที่ มอก./ISO 9001 เข้ ามาใช้ ในองค์กร ส่งผลให้ ปัจจุบนั สินค้ าของบริษัทฯมี
คุณภาพเทียบเคียงระดับโลก
และได้ รับการรับรองจากสถาบันทังในประเทศและใน
้
ต่างประเทศ เช่น UK, AUSTRALIA และ SWEDEN ฉะนันจึ
้ งมัน่ ใจได้ วา่ สินค้ าที่ผลิตโดย
บริ ษัทฯ เป็ นไปตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานที่ลกู ค้ าต้ องการ
ในด้ านการให้ บริการด้ านเทคนิคก่อนและหลังการขาย บริ ษัทฯมีหน่วยงานที่ทําหน้ าที่ให้
คําปรึกษาเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ์ไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ พร้ อมทังให้
้ บริ การด้ านการ
สอบเทียบเครื่องมือวัดต่าง ๆ เป็ นต้ น
3) ลักษณะการตลาดของบริษัท
ลักษณะของลูกค้ า
สินค้ าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จําหน่ายให้ แก่ลกู ค้ าภายในประเทศ ซึง่ จําแนกออกได้ ดังนี ้
-

ลูกค้ าที่ใช้ ผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้ นเดีย่ ว และลวดเหล็กแรงดึงสูงตีเกลียว
ชนิด 7 เส้ น ประกอบด้ วย บริษัทผู้ผลิตเสาเข็มคอนกรี ตอัดแรง เสาไฟฟ้าคอนกรี ต
และแผ่นคอนกรี ตสําเร็ จรูป บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้ างโครงการขนาดใหญ่ เช่น งาน
ก่อสร้ างรถไฟฟ้า งานทางด่วน ทางยกระดับ อาคารสูง สะพาน และลูกค้ าภาครัฐบาล
ได้ แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง

-

ลูกค้ าที่ใช้ ผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี ประกอบด้ วย บริษัทผู้ผลิตสายไฟฟ้า
สายโทรศัพท์ เสาไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้า
ฝ่ ายผลิต

ลูกค้ าที่เป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้ องมี 1 รายคือ บริ ษัท ทักษิณคอนกรี ต จํากัด (มหาชน) โดยบริษัท
ทักษิณคอนกรี ต จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริ ษัทฯ ในสัดส่วนร้ อยละ 10 และมีผ้ ถู ือหุ้นบาง
ท่านเป็ นบุคคลเดียวกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ ดําเนินการค้ าตามปกติในเงื่อนไขเดียวกับ
ลูกค้ าที่เป็ นบุคคลภายนอก โดยมีสดั ส่วนการจําหน่ายประมาณร้ อยละ 5-10 ของยอดขาย
รวม
ในส่วนของลูกค้ าต่างประเทศซึง่ มีประมาณร้ อยละ 10-30 ของปริมาณการจําหน่ายรวมนัน้
ประกอบด้ วย บริ ษัทผู้ผลิตงานคอนกรี ตอัดแรง และบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้ างอาคารและ
ระบบสาธารณูปโภค โดยส่วนใหญ่สง่ ออกไปยังประเทศออสเตรเลีย และประเทศในแถบ
ทวีปยุโรปและเอเชีย เช่น อังกฤษ เวียดนาม ฟิ ลิปปิ นส์ ลาว และกัมพูชา รวมถึงส่งออก
ไปยังลูกค้ าในประเทศแถบตะวันออกกลาง และนิวซีแลนด์ เป็ นต้ น
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ลูกค้ าเป้าหมาย
บริษัทฯ ให้ ความสําคัญกับลูกค้ าที่ทําธุรกิจติดต่อกับบริษัทฯ มาเป็ นเวลานาน และมี
ความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ กันมาโดยตลอด ส่วนลูกค้ าใหม่บริษัทฯ เน้ นกลุม่ เป้าหมายไปยังลูกค้ า
ที่มีความมัน่ คงทางการเงินและมีศกั ยภาพในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงลูกค้ าในต่างประเทศ
โดยในปั จจุบนั ลูกค้ าที่บริ ษัทฯ มีการติดต่อธุรกิจมีจํานวนประมาณ 100 ราย
4) การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย
การจําหน่าย
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า จึงได้ ใช้ วิธีการ
จําหน่ายให้ แก่ลกู ค้ าโดยตรงสําหรับลูกค้ าในประเทศทังหมด
้
ส่วนลูกค้ าต่างประเทศส่วน
ใหญ่จําหน่ายโดยผ่านตัวแทนจําหน่ายสินค้ าระหว่างประเทศ เนื่องจากมีเครื อข่ายและสาย
สัมพันธ์ที่กระจายตามภูมิภาคต่าง ๆ ได้ มากและเข้ าถึงลูกค้ าได้ งา่ ยกว่าด้ วยต้ นทุนที่ตาํ่
ผู้แทนจําหน่าย
บริษัทฯ มีผ้ แู ทนจําหน่ายที่เป็ นพนักงานของบริษัททําหน้ าที่ตดิ ต่อและให้ บริ การลูกค้ า โดยมี
หลักเกณฑ์การกําหนดจํานวนผู้แทนขายจากจํานวนลูกค้ และพื ้นที่ตงของลู
ั้
กค้ าที่กระจาย
้ ้นรวม 10 คน ส่วน
ตามเขตต่างๆ ทัว่ ประเทศ ในปั จจุบนั บริษัทฯ มีผ้ รู ับผิดชอบการขายทังสิ
การจําหน่ายต่างประเทศบริ ษัทฯ
ใช้ ทงวิ
ั ้ ธีจําหน่ายให้ แก่ลกู ค้ าโดยตรงและผ่านตัวแทน
จําหน่ายประมาณ 3 – 5 ราย เป็ นครัง้ คราว โดยมิได้ มีการทําสัญญาแต่งตังแต่
้ อย่างใด
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
การผลิต
บริษัทฯ มีโรงงานทําการผลิตจํานวน 1 โรงงาน กําลังการผลิตรวม 135,600 ตัน/ปี จําแนก
เป็ นรายสินค้ า ดังนี ้
กําลังการผลิต (ตัน/ปี )
ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้ นเดี่ยว
72,000
ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้ น
54,000
ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี
9,600
รวม
135,600
ในการผลิตสินค้ า บริ ษัทฯ ใช้ นโยบายการผลิต คือ ขึ ้นอยูก่ บั การประมาณการยอดขายของฝ่ าย
จัดการ
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วัตถุดบิ
วัตถุดบิ สําคัญที่ใช้ ในการผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้ นเดี่ยว และลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7
เส้ น คือเหล็กลวดคาร์ บอนสูง( High Carbon Wire Rod) ซึง่ มีสดั ส่วนถึงร้ อยละ 70-85 ของ
ต้ นทุนการผลิตรวม ส่วนวัตถุดบิ สําคัญที่ใช้ ในการผลิตลวดเหล็กเคลือบสังกะสี มี 3 ประเภท
คือ High Carbon Wire Rod , Medium Carbon Wire Rod และ Low Carbon Wire Rod ซึง่
การจะเลือกใช้ วตั ถุดบิ ชนิดใดขึ ้นอยูก่ บั ประเภทการใช้ งานของลูกค้ า มีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ
50 ของต้ นทุนการผลิตรวม
วัตถุดบิ ที่ใช้ ในการผลิตของบริ ษัทฯ นัน้ สามารถจัดหาได้ จากแหล่งผู้ผลิตทังในและต่
้
างประเทศ
หลายราย จึงไม่มีปัญหาในการจัดหาวัตถุดบิ และคุณสมบัตขิ องวัตถุดบิ คือมีความแข็งแรง
ทนทาน และไม่มีการล้ าสมัยจึงไม่มีปัญหาเรื่ องการเก็บรักษาโดยปั จจุบนั แหล่งที่มาของ High
Carbon Wire Rod ประมาณร้ อยละ 70 - 80 นําเข้ ามาจากต่างประเทศ ที่สําคัญได้ แก่ ประเทศ
จีน ญี่ปนุ่ เกาหลี รวมถึงประเทศในแถบยุโรป โดยสัง่ ซื ้อจากผู้จําหน่ายประมาณ 4-7 ราย โดย
ไม่มีการทําสัญญาระยะยาว ส่วนที่เหลือสัง่ ซื ้อจากผู้ผลิตในประเทศ ส่วน Medium Carbon
Wire Rod และ Low Carbon Wire Rod ส่วนใหญ่ซื ้อจากผู้ผลิตในประเทศ
อย่างไรก็ตาม แม้ วา่ บริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงด้ านการจัดหาวัตถุดบิ และการเก็บรักษา แต่การที่
ภาวะเศรษฐกิจในตลาดโลกมีความไม่แน่นอนและเปลีย่ นแปลงค่อนข้ างรวดเร็ว ดังนันบริ
้ ษัทฯ
จึงอาจมีความเสี่ยงที่ได้ รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ (ดูรายละเอียดในหัวข้ อ
ปั จจัยเสี่ยง)
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมจากกระบวนการผลิต
ผลกระทบของกระบวนการผลิตที่มีตอ่ สิง่ แวดล้ อม อาจมาจากกระบวนการล้ างทําความสะอาด
เส้ นลวด (Wire Rod) ก่อนเข้ าสูก่ ระบวนการดึงลดขนาดตามต้ องการ ซึง่ การทําความสะอาด
ต้ องใช้ สาร Hydrochloric Acid เพื่อขจัดฝุ่ นละอองและสนิม ส่งผลให้ นํ ้าที่ผา่ นกระบวนการล้ าง
ในการ
ดังกล่าว มีความเป็ นกรด มีโลหะหนักปนเปื อ้ น และมีไอกรดลอยสูช่ นบรรยากาศ
ั้
ก่อสร้ างโรงงาน บริษัทฯ จึงได้ ดําเนินการดังนี ้
1. ติดตังระบบบํ
้
าบัดนํ ้าเสีย (Water Treatment System) เพื่อเปลี่ยนสภาพนํ ้าที่เกิดจาก
กระบวนการดังกล่าวให้ มีสภาพเป็ นกลาง
และมีโลหะปนเปื อ้ นไม่เกินปริ มาณที่จะเป็ น
อันตรายต่อสิง่ แวดล้ อม ก่อนปล่อยสูบ่ อ่ บําบัดกลางของการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ซึง่ เป็ นที่ตงของโรงงาน
ั้
เพื่อนําไปบําบัดขันสุ
้ ดท้ ายก่อนปล่อยลงสูท่ ะเล
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2. ติดตังระบบ
้
Air Pollution Control System เพื่อขจัดไอกรดที่เกิดจากกระบวนการล้ างทํา
ความสะอาดเส้ นลวด ก่อนปล่อยสูช่ นบรรยากาศ
ั้
นอกจากนี ้ บริษัทฯได้ นําระบบมาตรฐานคุณภาพด้ านสิง่ แวดล้ อม ISO 14001 ระบบมาตรฐาน
ด้ านความปลอดภัยอาชีวอนามัย OHSAS 18001 และมาตรฐานระบบการจัดการด้ านพลังงาน
ISO 50001 มาใช้ ในโรงงานเพื่อเป็ นการดูแลด้ านสภาพแวดล้ อม สังคมและชุมชน
ในการกําจัดของเสียดังกล่าว ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมาจากการตรวจสอบโดยหน่วยงาน
ของรัฐที่ควบคุมผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมพบว่าการปฏิบตั งิ านของบริษัทฯอยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐานความปลอดภัยที่กําหนด
2.4 งานที่ยงั ไม่ ส่งมอบ
-ไม่มี –
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
ปั จจัยความเสีย่ งที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัท มีดงั นี ้ :3.1

ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ และราคาสินค้ า

ในการผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง ต้ นทุนวัตถุดบิ ซึง่ ได้ แก่เหล็กลวดมีสดั ส่วนถึงร้ อยละ 70 - 85 ของ
ต้ นทุนการผลิตรวม
บริษัทฯ จึงมีความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ โดยเฉพาะในภาวะที่
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึง่ หากบริษัทฯไม่สามารถปรับราคาขายตามต้ นทุน
วัตถุดบิ ที่เปลีย่ นแปลงจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทํากําไรของบริ ษัทฯ
ดังนัน้ ในการบริ หารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ และราคาสินค้ า บริษัทฯได้ ใช้ วิธี
ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ ชิด ใช้ นโยบายในด้ านราคาสินค้ าอย่างระมัดระวัง รวมถึงกระจาย
ฐานลูกค้ าให้ หลากหลายทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ซึง่ บริษัทฯคาดว่าจะไม่ได้ รับความเสียหายจากความ
ผันผวนของราคาสินค้ าเกินกว่าที่ได้ ตงค่
ั ้ าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือไว้ ในบัญชี
3.2

ความเสีย่ งจากการออกมาตรการตอบโต้ การทุ่มตลาดสินค้ าเหล็กลวดคาร์ บอนสูงและการ
แก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตกิ ารตอบโต้ การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึง่ สินค้ าจาก
ต่างประเทศ

สินค้ าเหล็กลวดคาร์ บอนสูงรวมถึงเหล็กลวดคาร์ บอนสูงที่เจือธาตุอื่นที่มีแหล่งกําเนิดจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน
เป็ นสินค้ าที่ถกู พิจารณาให้ เรี ยกเก็บอากรตอบโต้ การทุ่มตลาดในอัตราร้ อยละ
12.26 – 36.79 ของราคา ซี ไอ เอฟ เป็ นระยะเวลา 5 ปี (วันที่ 17 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 16 พฤษภาคม
2562)
นอกจากนี ้รัฐบาลอยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ ไขพระราชบัญญัตกิ ารตอบโต้ การทุม่ ตลาดและการ
อุดหนุนซึง่ สินค้ าจากต่างประเทศ
เนื่องจากเหล็กลวดคาร์ บอนสูงเป็ นวัตถุดบิ สําคัญที่ใช้ ในการผลิตสินค้ าของบริษัทฯ และส่วนใหญ่
บริษัทฯ นําเข้ าวัตถุดบิ ดังกล่าวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน การออกมาตรการตอบโต้ การทุ่มตลาด รวมถึง
การแก้ ไขพระราชบัญญัตกิ ารตอบโต้ การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึง่ สินค้ าจากต่างประเทศดังกล่าว อาจ
ส่งผลให้ ต้นทุนการนําเข้ าวัตถุดบิ เพิ่มขึ ้น ซึง่ มีผลให้ ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯเพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย นอกจากนี ้
ส่งผลให้
การที่อตั ราอากรขาเข้ าวัตถุดบิ เพิ่มขึ ้นจะกระตุ้นให้ เกิดการนําเข้ าสินค้ าสําเร็จรูปเข้ ามาทดแทน
อุปทานในตลาดเพิ่มขึ ้นและทําให้ การแข่งขันทางการตลาดโดยเฉพาะการแข่งขันทางด้ านราคามีความรุนแรง
ขึ ้น บริษัทฯจึงมีความเสี่ยงที่ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯอาจลดลงในอนาคต
ในการบริ หารความเสีย่ ง บริษัทฯ ได้ ใช้ วธิ ีจดั หาแหล่งวัตถุดบิ จากผู้ผลิตที่ไม่ใช่ผ้ ผู ลิตจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเพิ่มขึ ้นเพื่อเป็ นทางเลือกไว้ ทางด้ านการตลาด บริ ษัทฯได้ ตดิ ตามและประเมินสถานการณ์อย่าง
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บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน)

ใกล้ ชิด และเน้ นกลยุทธ์การตลาดด้ วยการผลิตสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพเป็ นที่เชื่อถือได้ ของลูกค้ า พร้ อมกับขยาย
ตลาดไปยังลูกค้ าในต่างประเทศเพิม่ ขึ ้น
3.3

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

การที่บริษัทฯ ต้ องนําเข้ าวัตถุดบิ จากต่างประเทศเป็ นส่วนใหญ่ ทําให้ บริษัทฯมีความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจากระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว
ในการบริหารความเสีย่ งดังกล่าว บริษัทฯได้ ใช้ มาตรการป้องกันความเสี่ยงด้ วยการทําสัญญาซื ้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า พร้ อมทังติ
้ ดตามความเคลื่อนไหวของแนวโน้ มอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสมํ่าเสมอ
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แบบ 56-1

บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน)

4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 สินทรัพย์ ถาวรหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สนิ ที่สําคัญของบริษัท ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี ้
ประเภท / ลักษณะทรั พย์ สนิ

ลักษณะกรรมสิทธิ์

สิทธิการเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม
ทําสัญญาเช่ากับการนิคม
มาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดย
เนื ้อที่ 45 ไร่ 33.13 ตารางวา
มีระยะเวลาเช่า 3 กรกฎาคม 2538
- 23 ตุลาคม 2563 และสามารถ
ต่อสัญญาการเช่าได้ อีก 20 ปี
ชําระค่าเช่าในอัตราปี ละ 41,503
บาท/ไร่
อาคารสํานักงาน 2 ชัน้ และอาคาร เป็ นเจ้ าของ
โรงงาน เลขที่ 4 ถนนไอห้ า เขตนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ตังอยู
้ ่บนที่ดินที่
ได้ รับสิทธิการเช่า
เครื่ องจักรสําหรับผลิตลวดเหล็ก 8 ชุด เป็ นเจ้ าของ
พร้ อมทังระบบช่
้
วยการผลิต

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
- ไม่มีบริษัทย่อยและบริ ษัทร่วม
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มูลค่ าตามบัญชี
(ล้ านบาท)
0.44

ภาระผูกพัน

ติดจํานองกับสถาบัน
การเงิน วงเงินรวมทัง้
สิ ้น 130 ล้ านบาท
50.15

140.60

แบบ 56-1

บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน)

5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
- ไม่มี
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บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน)

6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสําคัญอื่น
ชื่อ
ชื่อย่อ

บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน)
TWP
(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ที่ตงสํ
ั ้ านักงาน
เลขที่ 99/2 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้ าเซียร์ รังสิต
ชัน้ 7 ถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0-2992-6863-7 โทรสาร 0-2992-6870-1
ที่ตงโรงงาน
ั้
4 ถนน ไอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3868-4610-3 โทรสาร 0-3868-4614
ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง
เลขทะเบียนบริ ษัท
0107537001234
ทุนจดทะเบียน
500 ล้ านบาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ ว 270 ล้ านบาท ประกอบด้ วย หุ้นสามัญ 270 ล้ านหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นสามัญ หุ้นละ 1 บาท
รอบระยะเวลาบัญชี
1 มกราคม – 31 ธันวาคม
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991
ผู้สอบบัญชี
นายอนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109) หรื อ
นางขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875)
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2294-8504 โทรสาร 0-2294-2345
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บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน)

ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
บริษัทฯ จดทะเบียนเข้ าเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อ วันที่ 24
ตุลาคม 2532 ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว ดังนี ้
- ทุนจดทะเบียน 500 ล้ านบาท
- ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ ว 270 ล้ านบาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ 270 ล้ านหุ้น
- หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท(ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ผู้ถือ
หุ้นมีมติให้ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทที่ตราไว้ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท
เป็ นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท บริ ษัทได้ จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559)
- การออกหลักทรัพย์อื่น : บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ
ทังนี
้ ้ ทุนจดทะเบียนที่ยงั ไม่เรียกชําระ มูลค่า 230 ล้ านบาท ซึง่ แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 230 ล้ าน
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาทนัน้ เป็ นการจดทะเบียน เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของเจ้ าหนี ้ไม่
มีประกัน ตามเงื่อนไขของสัญญาปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้เดิม ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2543
อย่างไรก็ตาม
สิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้
ข้ างต้ นได้ สิ ้นสุดลงตังแต่
้ วนั ที่ 29 พฤษภาคม 2546 เนื่องจากบริษัทฯได้ ดําเนินการปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้
ด้ วยการฟื น้ ฟูกิจการตามกระบวนการของศาลล้ มละลาย และได้ ดําเนินการเป็ นผลสําเร็ จตามแผนแล้ ว
7.2 ผู้ถือหุ้น
กลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ.วันที่ 9 มกราคม 2563 ประกอบด้ วย
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บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน)
ลําดับที่
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ผู้ถือหุ้น
กลุม่ งานทวี
- บริษัท ทักษิณคอนกรี ต จํากัด(มหาชน)
- บริษัท เจ. ที. เอส. จํากัด
- กลุม่ ตระกูลงานทวี
นายวิชยั ภู่บบุ ผาพันธ์
ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด(มหาชน)
นางธนิสรา พันธ์สายเชื ้อ
นายระวิ เกษมศานติ์
ธนาคาร กรุงไทย จํากัด(มหาชน)
นายรัชพล เพิ่มพูนพานิช
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
นายวามิล ฮ้ อแสงชัย
นายโพธิรัตน์ กิจศรี โอภาท

จํานวนหุ้นที่ถือ

%

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

9.99
4.82
12.70
7.06
6.89
5.25
4.00
3.05
2.25
2.16
1.74
1.47

7.3 การออกหลักทรัพย์ อ่ นื
- ไม่มี
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิจากการ
ดําเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสํารองต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริษัทและ
ตามกฎหมาย ทังนี
้ ้การจ่ายเงินปั นผลขึ ้นอยูก่ บั ฐานะการเงินและแผนการลงทุนและความ
จําเป็ นอื่นๆในอนาคต
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บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน)

8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ รวมทังสิ
้ ้น
11 คน รายชื่อกรรมการ จํานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการในปี ที่ผา่ นมา และจํานวนครัง้ ที่กรรมการ
แต่ละรายเข้ าร่วมประชุม มีดงั นี ้
การเข้ าร่ วมประชุม(ครัง้ )
ชื่อ
1. นายสุริย์ บัวคอม *

2. นายสุวฒ
ั น์ จิตตมัย
3. นายฉัตรชัย ศิริวฒ
ั นา
4. นายชลิต สถิตย์ทอง **
5. นายเฉลียว พลวิเศษ ***
6. นายเอกมินทร์ งานทวี
7. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
8. นายพันธุม พันธุมจินดา ****
9. นายสรรัฐ งานทวี
10. นายเจนวิชช์ เหลืองเจริ ญกิจ*****
11. นายประดิษฐ์ วุฒิภาพรกุล*****

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประชุม
คณะกรรม
การ
6/6

ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
2/4

ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่ าตอบแทน
4/4

6/6

-

4/4

6/6
5/6

4/4

-

5/6

4/4

6/6
4/6
6/6

2/4

4/4

6/6
4/6
4/6

-

-

หมายเหตุ : * ลาออกจากตําหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั ้งแต่วนั ที่15 พฤษภาคม 2562 แต่ยงั คงดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
** ได้ รับการแต่งตั ้งให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั ้งแต่วนั ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 และ 15 พฤษภาคม 2562 ตามลําดับ
*** ได้ รับการแต่งตั ้งให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีผลตั ้งแต่วนั ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
**** ได้ รับแต่งตั ้งให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบมีผลตั ้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2562
*****ได้ รับแต่งตั ้งให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการ มีผลตั ้งแต่วนั ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ
กรรมการซึง่ มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษัทฯได้ ประกอบด้ วย นายสุวฒ
ั น์ จิตตมัย,นายฉัตรชัย ศิริวฒ
ั นา,
นายเอกมินทร์ งานทวี , นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์ , นายสรรัฐ งานทวี สองในห้ าคนลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
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8.2 ผู้บริหาร
ประกอบด้ วย
ชื่อ

ตําแหน่ ง

นายเอกมินทร์ งานทวี
นายสรรัฐ งานทวี
นายสุชาติ แก้ วไพฑูรย์
นายพัฒนา สุขเกษม
นายสุชาติ เตชะเทียมจันทร์
นายเมธี ภักดีโต
นางสาวบงกช งานทวี
นายสุวิทย์ อภิชยั ดิษฐ์

กรรมการผู้จดั การ
กรรมการอํานวยการฝ่ ายการตลาด
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายการตลาด
ผู้จดั การโรงงาน
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายควบคุมคุณภาพ
ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ผู้จดั การฝ่ ายจัดซื ้อ
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
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โครงสร้ างการบริหาร

คณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบภายใน

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการอํานวยการ
ฝ่ ายการตลาด

ผู้จดั การฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล

ผู้จดั การฝ่ ายจัดซื ้อ

ผู้จดั การอาวุโสฝ่ าย
ควบคุมคุณภาพ

ผู้จดั การโรงงาน
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ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี
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การตลาดและการขาย

แบบ 56-1

บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน)

8.3 เลขานุการบริษัท
เลขานุการบริ ษัท ได้ แก่ นายสรรัฐ งานทวี
(รายละเอียดหน้ าที่ความรับผิดชอบและประวัติของเลขานุการบริ ษัทปรากฎตามเอกสารแนบ 1)

8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1)

ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัท ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทเสนอ ประกอบด้ วย เบี ้ยประชุมและบําเหน็จกรรมการ โดยมี
หลักเกณฑ์ดงั นี ้
ค่าตอบแทนกรรมการ
- ได้ รับเบี ้ยประชุมคราวละ 15,000 บาท/คน
- ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการรวมกันไม่เกิน 5,000,000 บาท
- สิทธิประโยชน์อื่นๆ : ไม่มี
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
- ได้ รับเบี ้ยประชุมคราวละ 20,000 บาท/คน
ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละรายในปี ที่ผา่ นมามีดงั นี ้ :-

รายชื่อ
1. นายสุริย์ บัวคอม
2. นายสุวฒ
ั น์ จิตตมัย
3. นายฉัตรชัย ศิริวฒ
ั นา
4. นายชลิต สถิตย์ทอง
5. นายเฉลียว พลวิเศษ
6. นายเอกมินทร์ งานทวี
7. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
8. นายพันธุม พันธุมจินดา
9. นายสรรัฐ งานทวี
10. นายเจนวิชช์ เหลืองเจริ ญกิจ
11. นายประดิษฐ์ วุฒิภาพรกุล
รวม

ตําแหน่ ง

ค่ าเบีย้ ประชุม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

130,000
90,000
90,000
155,000

600,000
500,000

730,000
90,000
90,000
655,000

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

400,000
150,000
300,000
150,000
150,000
2,250,000

550,000
90,000
210,000
430,000
90,000
240,000
255,000
3,360,000
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(ข) ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
ประกอบด้ วย
ประเภทค่ าตอบแทน

ผู้บริ หารจํานวน 8 ราย

2)

เงินเดือน โบนัส เงินสบทบเข้ ากองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ

ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่มี-
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ค่ าตอบแทนรวม
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8.5 บุคลากร
บริษัทฯให้ ความสําคัญกับการดูแลพนักงานจึงมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรด้ วยการ
สนับสนุนการเรี ยนรู้ การคิดค้ นและการสร้ างสรรค์วิธีการทํางานให้ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมถึงสร้ างระบบการจูงใจที่เหมาะสม
ทังนี
้ ้ บุคลากรของบริษัทฯ ประกอบด้ วย

จํานวนพนักงาน
- สายงานผลิต
- สายงานตลาดและการขาย
- สายงานบัญชี การเงิน บริ หาร
และอื่นๆ
รวม
ผลตอบแทน
- เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส
เงินสมทบ กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
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ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

204
17

209
15

191
14

23

22

21

244

246

226

148.76

162.11

208.76

แบบ 56-1

บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน)

9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงมีนโยบายในการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยครอบคลุมถึงหลักสําคัญ 5
หมวด ได้ แก่
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5

สิทธิของผู้ถือหุ้น
การปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้ จดั ทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการและดําเนินการติดตามเพื่อให้ มีการปฏิบตั ิ
ตามนโยบาย รวมทังทบทวนและปรั
้
บปรุงนโยบายดังกล่าวให้ มีความเหมาะสมอย่างสมํ่าเสมอ
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิในฐานะเจ้ าของบริษัท
มีสทิ ธิกําหนดทิศทางการดําเนินการของบริษัทผ่าน
คณะกรรมการบริษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นเลือกเข้ ามาทําหน้ าที่แทนตน และมีสทิ ธิในการตัดสินใจเรื่ องที่มีผลกระทบ
อย่างมีนยั สําคัญต่อบริษัท
ั ้ ้นฐานที่ผ้ ถู ือ
คณะกรรมการบริ ษัทฯให้ ความสําคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายโดยสิทธิขนพื
หุ้นพึงได้ รับมีดงั นี ้
- สิทธิในการซื ้อขายหรื อโอนหุ้น
บริษัทฯแต่งตังให้
้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัด ทําหน้ าที่เป็ นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ
เพื่ออํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในการดําเนินการ
เกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์
- สิทธิในการมีสว่ นแบ่งในกําไรของกิจการ
บริษัทฯมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิจากการ
ดําเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสํารองต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทและ
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ตามกฎหมาย ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลขึ ้นอยูก่ บั ฐานะการเงินและแผนการลงทุนและความ
จําเป็ นอื่นๆในอนาคต
- สิทธิในการได้ รับข้ อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการเปิ ดเผยข้ อมูลโดยการเผยแพร่ผา่ นระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
และนําข้ อมูลที่สําคัญแสดงไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัท
- สิทธิในการเข้ าร่วมประชุม
บริ ษัทฯ คํานึงถึงสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมหรื อมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุมเพื่อใช้ สทิ ธิ
ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และเรื่ องที่
มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกําหนดหรื อแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือ
บริ คณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมตั ริ ายการพิเศษ เป็ นต้ น ซึง่ ในการกําหนดวัน
้ ้ผู้
เวลา และสถานที่ประชุม บริษัทฯคํานึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้ าร่วมประชุม ทังนี
ถือหุ้นจะได้ รับสิทธิตา่ งๆในการเข้ าร่วมประชุม ทังก่
้ อนวันประชุม วันประชุมผู้ถือหุ้น และ
ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการเสนอวาระการประชุม
บริ ษัทฯ มีนโยบายให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหุ้น เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็ นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นต้ องปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกําหนด

นอกจากสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานดังกล่าวข้ างต้ น บริษัทฯยังมีนโยบายที่จะส่งเสริมและอํานวยความสะดวก
ในการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น เช่น
1. บริษัทฯ จะจัดให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับข้ อมูล ขันตอน
้
ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและข้ อมูล
้
ประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้ วนเพียงพอ โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษในเว็บไซด์ของบริษัทเป็ นการล่วงหน้ าประมาณ 1 เดือน และจัดส่งเอกสาร
ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมอย่างน้ อย 14 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีเวลาศึกษาข้ อมูล โดย
หลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่นๆที่ไม่ได้ กําหนดไว้ ลว่ งหน้ าในการประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริ ษัทฯ กําหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคํานึงถึง
ความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้ าร่วมประชุม โดยจัดเตรี ยมสถานที่ ที่มีขนาดเพียงพอ และ
เดินทางไปได้ สะดวก รวมทังได้
้ อํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย
ด้ วยการจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่คอยดูแลต้ อนรับ และให้ ความสะดวกอย่างเพียงพอ
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3. บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกคนเข้ าร่วมประชุมตลอดระยะเวลาการประชุม มีสทิ ธิซกั ถาม
ข้ อสงสัย เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอ และออกเสียงลง
มติในวาระการประชุม
4. ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนแยกสําหรับแต่ละระเบียบวาระที่เสนอ การลงมติเลือกใช้
วิธีการและอุปกรณ์ออกเสียงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผล
การลงมติได้ รวดเร็ ว และผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิทราบผลการลงมติอย่างทันท่วงที
5. ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ หากไม่ตดิ ภารกิจสําคัญ
เพื่อตอบข้ อซักถามและรับฟั งความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น
6. บริษัทฯเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมผลการลงคะแนนเสียงให้ สาธารณชนทราบผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯภายหลังเสร็ จสิ ้นการประชุม
7. บริ ษัทฯบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระสําคัญถูกต้ อง ครบถ้ วน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
สามารถตรวจสอบ และจัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับจาก
วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมทังเผยแพร่
้
รายงานดังกล่าวไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท

ในปี 2562 บริษัทฯได้ ปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในหมวดที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิของผู้ถือ
หุ้นทุกประการ
2. การประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นปี ละครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบ
ปี บัญชีของบริษัท และหากมีความจําเป็ นเร่งด่วนต้ องเสนอวาระเป็ นกรณีพิเศษ ซึง่ เป็ นเรื่ องที่จะต้ องได้ รับ
อนุมตั จิ ากผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯจะเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นกรณีไป
บริ ษัทฯมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกกลุ่มเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยในหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้นมี การชี แ้ จงรายละเอียด ขัน้ ตอนการลงทะเบียน และเอกสารที่ ใช้ ในการลงทะเบียน
สําหรับผู้ถือหุ้นแต่ละประเภท รวมถึงกําหนดแบบฟอร์ มหนังสือมอบฉันทะไว้ ทงั ้ 3 ประเภท คือ แบบ ก. แบบ
ข.และ แบบ ค. พร้ อมจัดให้ มีช่องทางการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมฯผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท
ฯ เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุม
อย่างเต็มที่
บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในกรณีที่มีข้อโต้ แย้ ง เพื่อให้ เกิด
ความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง
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2.1 การดําเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1) บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมและเสนอชื่อ
บุคคลผู้มีคณ
ุ สมบัตเิ พื่อรับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกําหนด
2) บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคําถามที่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการ
ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม โดยได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบพร้ อมกับการนําส่งหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้น ซึง่ ได้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
3) บริษัทฯ ได้ เผยแพร่มติคณะกรรมการเกี่ยวกับกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันกําหนด
สิทธิ(Record Date) ในการเข้ าประชุมและรับเงินปั นผล วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอน
หุ้น และการจ่ายเงินปั นผล ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบทันที ในวันที่มีการประชุมคณะกรรมการ
4) หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอย่างเพียงพอและครบถ้ วน มีรายละเอียดวัน เวลา
สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม โดยระบุอย่างชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องเสนอเพื่อทราบ หรื อเพื่อ
พิจารณา มีเอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของ
คณะกรรมการ ข้ อบังคับบริษัทฯเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
รายละเอียดของเอกสารที่ผ้ ถู ือหุ้นจะต้ องนํามาแสดงในวันประชุม และวิธีการเข้ าร่วม
ประชุม ทังนี
้ ้ เพื่อรักษาประโยชน์และอํานวยความสะดวกในการสื่อสารสําหรับผู้ถือหุ้น
ต่างชาติ บริษัทฯได้ จดั ทําเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมเป็ นภาษาอังกฤษเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
5) บริ ษัทฯมอบให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึง่ เป็ นนายทะเบียนหุ้น
ของบริษัทฯเป็ นผู้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้น และได้ เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวซึง่
เป็ นข้ อมูลเดียวกับที่บริ ษัทฯ จัดส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นและใช้ ในการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ประมาณ 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีเวลาศึกษา
ข้ อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้ า
รวมทังได้
้ มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
2.2 การดําเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
1) บริ ษัทฯกําหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคํานึงถึงความสะดวก
ของผู้ถือหุ้นที่จะเข้ าร่วมประชุม โดยจัดเตรี ยมสถานที่ ที่มีขนาดเพียงพอ และเดินทางไป
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ได้ สะดวกรวมทังได้
้ อํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ด้ วยการ
จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่คอยดูแลต้ อนรับ และให้ ความสะดวกอย่างเพียงพอ
2) บริ ษัทฯ เปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้ าก่อนการประชุม และอํานวยความสะดวกให้ ผ้ ู
ถือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมอย่างเต็มที่
3) บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าประชุมด้ วยตนเอง สามารถใช้ สทิ ธิออก
เสียงด้ วยการมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่น หรื อกรรมการอิสระ เพื่อเข้ าร่วมประชุมและออก
เสียงลงมติแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะทัง้ 3 แบบ คือ แบบ ก.
แบบ ข.และ แบบ ค.ซึง่ ได้ จดั ส่งไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถดาวน์โหลด
ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ
4) บริ ษัทฯใช้ ระบบบาร์ โค้ ดที่แสดงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ที่ได้ จดั พิมพ์ไว้ บน
แบบฟอร์ มลงทะเบียน เพื่ออํานวยความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยําในการลงทะเบียน
การนับคะแนนและแสดงผล
5) ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคําถาม
ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง
6) เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริ ษัทฯได้ จดั ให้ มีคนกลางในการตรวจสอบการ
นับคะแนนเสียงในกรณีที่มีข้อโต้ แย้ ง คือผู้สอบบัญชี
7) บริ ษัทฯ ให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังการประชุมเริ่มแล้ ว มีสทิ ธิออกเสียง หรื อ
ลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้ ลงมติ
8) ก่อนเข้ าสูว่ าระการประชุม บริษัทฯจะชี ้แจงกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่ใช้ ในการประชุม รวมทัง้
ขันตอนการออกเสี
้
ยงลงมติ
9) บริ ษัทฯ ได้ จดั สรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสทิ ธิอย่างเท่า
้ าถามในที่ประชุม ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ
เทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตังคํ
10) บริ ษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุม
เปลี่ยนแปลงข้ อมูลสําคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน

และไม่มีการ

11) บริ ษัทฯ มีการใช้ บตั รลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
กรณีที่มีข้อโต้ แย้ งในภายหลัง และในกรณีที่วาระนันมี
้ หลายรายการ เช่น วาระการแต่งตัง้
กรรมการบริษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล
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2.3 การดําเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
1) บริ ษัทฯเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมผลการลงคะแนนเสียงผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ภายใน 9.00 น. ของวันรุ่งขึ ้นภายหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
2) บริ ษัทฯบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระสําคัญถูกต้ อง ครบถ้ วน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
สามารถตรวจสอบได้ โดยได้ บนั ทึกรายชื่อและตําแหน่งของกรรมการที่เข้ าร่วมประชุม
วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน ความเห็นของผู้ถือหุ้น คําชี ้แจงของกรรมการและ
ผู้บริหาร รวมทังมติ
้ ที่ประชุมไว้ อย่างชัดเจน ซึง่ แยกเป็ นคะแนนที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ
งดออกเสียง โดยได้ จดั ส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับจากวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น และได้ เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัท
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562

บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อแต่งตังเป็
้ นกรรมการ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และส่งคําถามเกี่ยวกับ
บริษัทล่วงหน้ าก่อนการประชุม เมื่อพ้ นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวพบว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอวาระการ
ประชุมและส่งคําถามล่วงหน้ าก่อนการประชุม
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่มติกรรมการบริ ษัทผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้ อมกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 ในวันที่ 29 เมษายน
2562 เวลา 10.00 น. กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 14
มีนาคม 2562 (Record Date)
บริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 พร้ อมเอกสารประกอบการ
และ
ประชุมทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษบนเวบไซต์ของบริษัทฯที่ www.thaiwireproducts.com
มอบหมายให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัด ซึง่ เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็ นผู้จดั ส่ง
หนังสือเชิญประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
มาประชุมทังสิ
้ ้น 42 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 132,472,520 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 49.06 โดยมีประธาน
กรรมการ กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี ได้ เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคําถามในที่ประชุม
ภายหลังการประชุมเสร็จสิ ้น บริษัทฯได้ เผยแพร่มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ภายในวันที่ประชุม และได้ นําส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 ต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย พร้ อมทังเผยแพร่
้
รายงานการประชุมดังกล่าวบนเวบไซต์ของบริษัทฯที่
www.thaiwireproducts.com ตังแต่
้ วนั ที่ 10 พฤษภาคม 2562
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จากการดําเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 ดังกล่าว บริษัทฯได้ รับการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น(AGM Assessment) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้ วยคะแนนร้ อย
ละ 96.50
หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายในการสร้ างความเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายทุก
กลุม่ ไม่วา่ จะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นรายย่อย
- คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายในการกํากับดูแลให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับการปฏิบตั แิ ละปกป้องสิทธิ
ขันพื
้ ้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนัน้ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีกระบวนการในการประชุมผู้
ถือหุ้นที่มีลกั ษณะที่สนับสนุนให้ มีการปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้ า เปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าประชุมด้ วยตนเอง สามารถใช้ สทิ ธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่น
มาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอวาระการ
้
รายละเอียดของหนังสือเชิญประชุมผู้
ประชุมล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมทังเผยแพร่
ถือหุ้นบนเว็บไซด์ของบริษัทล่วงหน้ าประมาณ 30 วัน ก่อนวันประชุม
- บริษัทฯได้ กําหนดมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการ
และผู้บริหารใช้ ข้อมูลภายในเพื่อหา
ประโยชน์แก่ตนเองหรื อผู้อื่นในทางมิชอบ ซึง่ เป็ นการเอาเปรี ยบผู้ถือหุ้นอื่น โดยการจํากัด
จํานวนบุคคลที่สามารถเข้ าถึงข้ อมูล และนําระบบการเข้ ารหัสมาใช้ และยังได้ กําหนดไว้ ใน
จริ ยธรรมทางธุรกิจ ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ ข้อมูลที่มิได้ เปิ ดเผยให้ ทราบ
โดยทัว่ ไปซึง่ อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้น และต้ องละเว้ นการทําธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้นของบริ ษัท
ในช่วงเวลาที่จะมีการประกาศข้ อมูลที่สําคัญ รวมถึงไม่ให้ ข้อมูลแก่บคุ คลอื่นเพื่อประโยชน์ใน
การซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
- บริษัทฯ กําหนดให้ กรรมการ และผู้บริหารเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียของตนและ
ผู้เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้ งของ
ผลประโยชน์และสามารถตัดสินเพื่อประโยขน์ของบริ ษัทโดยรวม โดยกรรมการและผู้บริ หารที่
มีสว่ นได้ เสียกับธุรกรรมที่ทํากับบริษัทไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจทําธุรกรรมดังกล่าว
- สําหรับการซื ้อขายหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการ และผู้บริ หาร บริษัทได้ แจ้ งให้ กรรมการและ
ผู้บริ หารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตอ่ สํานักงาน ก.ล.ต. ตามที่กําหนดไว้ ใน
มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และได้ บรรจุวาระ
เรื่ องการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารไว้ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
-31-

แบบ 56-1

บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน)
รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยการถือครองหลักทรัพย์ไว้ ในรายงานประจําปี
ประจําปี (แบบ 56-1)

และแบบแสดงข้ อมูล

- บริ ษัทฯ มีโครงสร้ างการถือหุ้นแบบไม่ซบั ซ้ อน และรายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้นทังหมดเป็
้
นการ
ทํารายการตามปกติธุรกิจ
- บริษัทฯ ยึดถือปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงาน ก.ล.ต. เช่น
หลักเกณฑ์การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หลักเกณฑ์การได้ มาจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ เป็ นต้ น
โดยถือเสมือนหนึง่ เป็ นรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก และคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของ
บริ ษัทฯโดยผู้มีสว่ นได้ เสียจะต้ องไม่มีสว่ นในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ และมีการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในรายงานประจําปี และแบบแสดงข้ อมูล
ประจําปี (แบบ 56-1)
ในปี 2562 บริ ษัทไม่ได้ รับข้ อร้ องเรี ยนใดๆ เกี่ยวกับการไม่เคารพในสิทธิพื ้นฐานของผู้ถือหุ้น โดย
บริ ษัทได้ มีการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่พบการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ แต่อย่างใด
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริษัทฯ ยึดมัน่ ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม เคารพสิทธิและปฏิบตั ิ
ต่อผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างเป็ นธรรม รับฟั งความคิดเห็น สร้ างความเข้ าใจกับผู้มีสว่ นได้ เสีย รวมทังส่
้ งเสริมให้ เกิด
โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯเป็ นผู้กํากับดูแลให้ มีการดําเนินการตามที่
ความร่วมมืออย่างสร้ างสรรค์
กฎหมายกําหนด และตามที่ได้ กําหนดไว้ เป็ นแนวทางในคูม่ ือกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทฯได้ กําหนดนโยบายการปฎิบตั ติ อ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียเป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ ้นในปี
2556 เพื่อให้ พนักงานมีแนวทางที่ชดั เจนและได้ เผยแพร่นโยบายดังกล่าวในเวบไซด์ของบริษัท
ทังนี
้ ้ แนวทางการปฎิบตั ติ อ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ สรุปได้ ดงั นี ้
1. ผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯให้ ความสําคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้ าของบริษัทฯ จึงมีนโยบายให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานมีหน้ าที่ดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อความยัง่ ยืนของกิจการ
บริ ษัทฯมุง่ มัน่ ดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ด้ วยความโปร่งใส รอบคอบ เพื่อสร้ างความ
เจริญเติบโต และให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง ให้ ความสําคัญกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
โดยมีมาตรการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์สว่ นตนของ
กรรมการและผู้บริ หาร
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2. ลูกค้ า

บริ ษัทฯ มีนโยบายในการดูแลลูกค้ าด้ วยการส่งมอบสินค้ าที่ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าทัง้
ในด้ านคุณภาพและราคา โดยสินค้ าจะต้ องได้ มาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล มีความปลอดภัย
ในการนําสินค้ าไปใช้ งาน
บริ ษัทฯจัดให้ มีหน่วยงานรับผิดชอบการบริการลูกค้ าหลังการขายรวมถึงรับข้ อ
้ ้ เพื่อนําข้ อเสนอไปปรับปรุงให้ ดขี ึ ้นและหากเกิดความเสียหายจากการ
ร้ องเรี ยนของลูกค้ าเมื่อเกิดปั ญหา ทังนี
ใช้ สนิ ค้ า บริษัทฯจะทําการชดเชยให้ แก่ลกู ค้ าโดยทันที
บริ ษัทฯจัดให้ มีการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้ าปี ละ 2 ครัง้ โดยผลสํารวจในปี 2562 ระดับ
ความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่ นเกณฑ์ดี
3. คูค่ ้ า
บริ ษัทฯมีนโยบายในการปฏิบตั ติ อ่ คูค่ ้ าอย่างเป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อคูค่ ้ า ยึดถือการปฏิบตั ติ าม
กรอบการแข่งขันทางการค้ าที่เหมาะสม สุจริต โปร่งใส มีการแข่งขันและเสนอราคาอย่างเป็ นธรรม และเสมอ
ภาค เพื่อสร้ างความเชื่อถือซึง่ กันและกัน
บริ ษัทฯปฎิบตั ติ ามเงื่อนไขทางการค้ าและสัญญาที่กําหนดและคํามัน่ ที่ให้ ไว้ กบั คูค่ ้ าอย่างเคร่งครัด
มีการพิจารณาราคาซื ้อที่เหมาะสม ยุตธิ รรม โดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผลทังด้
้ านราคา คุณภาพและ
บริ การ ไม่เรี ยกหรื อรับทรัพย์สนิ หรื อผลประโยชน์ใดๆจากคูค่ ้ า ในการคัดเลือกคูค่ ้ า บริ ษัทฯให้ การสนับสนุนคู่
ค้ าที่ทําธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม และหลีกเลี่ยงการซื ้อสินค้ ากับคูค่ ้ า
ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรื อละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา และไม่ทําธุรกิจกับคูค่ ้ าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้ าน
กฎหมาย ทังนี
้ ้ บริษัทได้ กําหนดนโยบายการปฏิบตั ติ อ่ คูค่ ้ าพร้ อมแนวทางปฏิบตั ใิ นการจัดหาและคัดเลือกคู่
ค้ าไว้ อย่างชัดเจนในคูม่ ือการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4. เจ้ าหนี ้
บริ ษัทฯ
ยึดมัน่ ในการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข ข้ อกําหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่าง
เคร่งครัด ดําเนินการให้ มีการชําระคืนเงินกู้และดอกเบี ้ยให้ กบั เจ้ าหนี ้ทุกประเภท ครบถ้ วนตามกําหนดเวลา
และมีการรายงานข้ อมูลที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วนแก่เจ้ าหนี ้
บริ ษัทฯ บริหารจัดการเงินทุนให้ มีโครงสร้ างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
และรักษาความเชื่อมัน่ ต่อเจ้ าหนี ้
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5. คูแ่ ข่ง

บริษัทฯ มีนโยบายดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม ปฏิบตั ติ ามกรอบกติกาการแข่งขันสากล ไม่
กล่าวหาหรื อทําลายบริษัทคูแ่ ข่งด้ วยข้ อมูลที่ไม่เป็ นความจริง ไม่ละเมิดความลับหรื อล่วงรู้ความลับทางการ
ค้ าของคูแ่ ข่งด้ วยวิธีการฉ้ อฉล รวมถึงไม่กระทําการใดๆที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของคูแ่ ข่ง
6. พนักงาน
บริษัทฯ มุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างเป็ นธรรม ไม่มีการใช้ แรงงานผิดกฎหมาย มีการ
พัฒนาศักยภาพในการทํางานอย่างต่อเนื่องด้ วยการจัดให้ มีการฝึ กอบรมทังภายในและภายนอกบริ
้
ษัท จัด
โครงสร้ างตําแหน่งงานให้ มีโอกาสก้ าวหน้ าในตําแหน่งงานที่ชดั เจน เพื่อให้ พนักงานมีโอกาสเติบโตตาม
ความสามารถ มีคณ
ุ ภาพชีวติ ที่ดีและมีความปลอดภัยในการทํางาน
รวมถึงได้ รับความคุ้มครองตาม
กฎหมาย
บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้ พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม โดยยึดหลักความเป็ น
ธรรม มีการกําหนดโครงสร้ างค่าจ้ างของแต่ละระดับตําแหน่งงานอย่างเหมาะสม และสอดคล้ องกับภาวะ
เศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อ
บริษัทฯ กําหนดงบประมาณที่จา่ ยค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงานที่สอดคล้ องกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
ในระยะสันสอดคล้
้
องกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
แต่ละปี และใกล้ เคียงกับบริษัทฯในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีการสํารวจการจ่ายค่าจ้ างรวมทังนํ
้ าดัชนีราคา
ผู้บริโภคมาพิจารณา ในระยะยาวมีการวัดผลการปฎิบตั งิ านและศักยภาพของพนักงานอย่างยุตธิ รรม ไม่
เลือกปฎิบตั ิ โดยบริษัทฯ จะจ่ายผลตอบแทนให้ พนักงานตามความรู้ความสามารถ รวมทังจั
้ ดให้ มีการเติบโต
ตามสายอาชีพ และให้ สทิ ธิด้านต่างๆเกี่ยวกับการจ้ างงาน เช่น การอนุญาตให้ ลางาน การมีช่องทางสื่อสาร
ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร เพื่อรับฟั งปั ญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
ในด้ านสวัสดิการ บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงาน จึงจัดให้ มีสวัสดิการอย่าง
เหมาะสม โดยมีการทบทวนการจัดสวัสดิการต่างๆอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาวะทางเศรษฐกิจ
และสังคม เช่น ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ที่พกั เครื่ องแบบ ค่ารักษาพยาบาลสําหรับพนักงานและ
ครอบครัว การตรวจสุขภาพประจําปี และการประกันอุบตั เิ หตุ นอกจากนี ้ยังให้ ความสําคัญกับการดูแลความ
ปลอดภัยของพนักงาน โดยจัดให้ มีการซ้ อมหนีไฟ และระบบป้องกันอัคคีภยั เป็ นต้ น
บริษัทฯมีนโยบายในการดูแลพนักงานในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง โดยได้ จดั ให้ มีเงินกองทุนสํารอง
เลี ้ยงชีพซึง่ ได้ จดทะเบียนกับกระทรวงการคลังและจัดการโดยผู้จดั การกองทุนที่ได้ รับอนุญาต
ในด้ านความปลอดภัยในชีวิต สุขอนามัยและการรักษาสิง่ แวดล้ อม บริษัทฯ กําหนดนโยบาย
สิง่ แวดล้ อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
และแนวปฏิบตั เิ พื่อให้ พนักงานปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด
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ปลูกฝั งให้ พนักงานเห็นความสําคัญของการดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมผ่านการให้ ความรู้และการฝึ กอบรมใน
เรื่ องสิง่ แวดล้ อมในหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรการตรวจติดตามภายในด้ านสิง่ แวดล้ อม ISO14001:2015
เป็ นต้ น
7. ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อม
บริ ษัทฯมีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึง ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อม ปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย กฎระเบียบและข้ อบังคับของชุมชนอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมให้ คนในองค์กรตระหนักถึงการมีสว่ น
ร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสภาพแวดล้ อม หลีกเลี่ยงการกระทําที่อาจก่อให้ เกิดอันตราย
หรื อมลภาวะต่อสิง่ แวดล้ อม
ในการดูแลชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อม บริ ษัทได้ นํามาตรฐานระบบคุณภาพด้ านสิง่ แวดล้ อม
ISO 14001 มาตรฐานระบบด้ านความปลอดภัยอาชีวอนามัย OHSAS 18001 และมาตรฐานระบบการ
จัดการด้ านพลังงาน ISO 50001 มาใช้ ในโรงงาน มีการศึกษาวิธีการในการประหยัดพลังงานเพื่อลดปริมาณ
การใช้ พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตซึง่ เป็ นสาเหตุหนึง่ ของการเกิดภาวะโลกร้ อน ลงทุนในโครงการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติ เช่น ติดตังแผงโซล่
้
าเซลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและติดตังกั
้ งหันลมในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ ในโรงงาน เป็ นต้ น รวมถึงจัดให้ มีพื ้นที่สีเขียวบริเวณรอบโรงงานและปรับปรุงภูมิทศั น์
้ บตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบ
บริ เวณชุมชน จัดสร้ างสถานที่ออกกําลังกายสําหรับประชาชน พร้ อมทังปฏิ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องต่างๆ อย่างเคร่งครัด
8. ภาครัฐ
บริ ษัทฯมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจภายใต้ ข้อกําหนดของกฎหมาย กฎระเบียบ หรื อข้ อบังคับ
อย่างเคร่งครัดและถูกต้ อง ไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรื อลิขสิทธ์ เช่น มีการใช้ Software ที่ถกู
ลิขสิทธิ์ รวมถึงให้ ความช่วยเหลือในโครงการต่างๆของภาครัฐอย่างสมํ่าเสมอ
นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต การคอร์ รัปชัน่
บริ ษัทฯ มีนโยบายต่อต้ านการทุจริ ต เนื่องจากเห็นว่าการทุจริ ตเป็ นปั จจัยหนึง่ ที่บนั่ ทอนความ
พยายามในการพัฒนาคุณภาพ เป็ นภัยต่อการดําเนินกิจการให้ ยงั่ ยืนและเป็ นภัยต่อสังคมของประเทศ ทําให้
ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัทฯลดลง
การดําเนินการเพื่อต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชันของบริ ษัทฯ เริ่มต้ นด้ วยการที่ผ้ บู ริหารระดับสูงของ
บริ ษัทฯไม่สนับสนุนให้ มีการรับหรื อจ่ายสินบนในกรณีใดๆ ทังสิ
้ ้นโดยกําหนดไว้ ในจรรยาบรรณและจริยธรรม
ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ มีการกําหนดนโยบายต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ที่ครอบคลุมการคอร์ รัปชัน่
ในรูปแบบต่างๆ รวมทังมาตรการปฏิ
้
บตั ทิ ี่ชดั เจน จัดโครงสร้ างการบริหารงานให้ มีการถ่วงดุลอํานาจกันอย่าง
เหมาะสม จัดให้ มีการฝึ กอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการต่อต้ านการ
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ทุจริ ต ให้ การสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานกํากับดูแล ส่วนในระดับพนักงาน
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดลักษณะความผิดของการทุจริตต่อหน้ าที่และทุจริตต่อบริ ษัทเป็ นความผิดขันร้
้ ายแรงสูงสุด
้ ้ เพื่อให้ พนักงานและผู้มีสว่ นได้ เสียอื่นๆมัน่ ใจได้ วา่ บริ ษัทฯจะไม่ถกู บ่อนทําลาย
ไว้ ในข้ อบังคับพนักงาน ทังนี
จากพฤติกรรมการทุจริ ตคอรัปชัน่
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯยังได้ พฒ
ั นากลไกในการมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ เสียในการ
กํากับดูแลกิจการ โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียสามารถติดต่อสื่อสาร และแจ้ งความห่วงใยของตนใน
เรื่ องเกี่ยวกับการกระทําที่อาจเข้ าข่ายขัดต่อหลักจริยธรรมที่ตนได้ พบเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ โดยเสรี
ในปี 2562 ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ ไม่ได้ รับเรื่ องร้ องเรี ยนการกระทําทุจริต หรื อการกระทําผิดจริยธรรม
และไม่เคยมีประวัตกิ ารฝ่ าฝื นกฎหมายด้ านแรงงาน การจ้ างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้ า และไม่เคยมี
การรายงานหรื อการร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการติดสินบนและการคอร์ รัปชัน่ แต่อย่างใด
(ทังนี
้ ้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบติตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียได้ ในห้ วข้ อ “ความ
รับผิดชอบต่อสังคม”)
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
นโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูล
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญของบริษัท รวมถึงข้ อมูลทางการเงิน ข้ อมูลทัว่ ไปที่
สําคัญเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอ ทันเวลา และโปร่งใส
เป็ นไปตามข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ต.ล.ท.)
คณะกรรมการกําหนดนโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูล
โดยได้ กําหนดบุคคลที่มีสทิ ธิเปิ ดเผยข้ อมูล
สําคัญ กําหนดแนวปฏิบตั ใิ นการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ
ต่อสาธารณะและกําหนดช่วงเวลาที่ต้องใช้ ความ
ระมัดระวังก่อนกําหนดเวลาที่จะเปิ ดเผยข้ อมูลสูส่ าธารณะ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจําปี ซึง่ ข้ อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินต้ องมีความถูกต้ องในสาระสําคัญและเป็ น
ตามหลักมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือ
้ การเปิ ดเผยข้ อมูล
ปฏิบตั อิ ย่างสมํ่าเสมอ ใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่เหมาะสม รวมทังมี
สําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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คณะกรรมการได้ ดแู ลให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้ มนั่ ใจได้ อย่างมี
เหตุผลว่าการบันทึกข้ อมูลทางบัญชีมีความถูกต้ อง ครบถ้ วนและเพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ และ
เพื่อให้ ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริ ตหรื อการดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยูใ่ นระดับที่นา่ พอใจ
และสามารถสร้ างความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ ของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ในการนี ้ คณะกรรมการได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
ซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการที่ไม่ได้ เป็ น
ผู้บริ หารเป็ นผู้ดแู ลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และ
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่
แสดงไว้ ในรายงานประจําปี
ทังนี
้ ้ ข้ อมูลที่ควรเปิ ดเผย ประกอบด้ วย
1. แบบรายงานต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการ และผู้บริหาร
ระดับสูง
2. กําหนดให้ กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงต้ องรายงานการมีสว่ นได้ เสียของตนและบุคคลที่
เกี่ยวข้ อง
3. กําหนดให้ กรรมการต้ องเปิ ดเผยรายงานการซื ้อขาย/ถือครองหุ้นสามัญของบริษัท
ให้ ที่
ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครัง้ ที่มีการประชุม และเปิ ดเผยจํานวนหุ้นที่ถือโดยกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ณ ต้ นปี สิ ้นปี และการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี ในรายงานประจําปี
4. โครงสร้ างกรรมการ
5. บทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
6. จํานวนครัง้ ของการประชุมและจํานวนครัง้ ที่คณะกรรมการแต่ละท่านเข้ าร่วมประชุม
7. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
8. การฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ
9. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
10. ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น
11. หนังสือบริ คณห์สนธิและข้ อบังคับของบริษัทฯ
12. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
และผ่านการสอบทานจาก
13. รายงานงบการเงินที่ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯแล้ ว
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ช่องทางการเปิ ดเผยข้ อมูล
บริษัทฯจัดให้ มีช่องทางในการเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านช่องทางต่างๆดังนี ้
1.ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.รายงานประจําปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
3.เว็บไซด์ของบริษัทฯ
นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเปิ ดเผยข้ อมูลของบริษัทฯให้ แก่นกั ลงทุนด้ วยการจัดให้
มีการเยี่ยมชมกิจการ(Plant/Company Visit) เป็ นประจําทุกปี อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯยังไม่ได้ จดั ตัง้
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ขึ ้นเฉพาะเนื่องจากกิจกรรมในเรื่ องดังกล่าวยังไม่มากนัก แต่ได้ มอบหมายให้
ฝ่ ายบัญชีและการเงินทําหน้ าที่ให้ ข้อมูลแก่ผ้ ลู งทุน ผู้ถือหุ้น รวมทังนั
้ กวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ผู้
ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้ อมูลบริษัทฯได้ ที่โทร 0-2992-6867
การดําเนินงานที่ผา่ นมา บริษัทฯ ได้ ปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีครบถ้ วน ไม่เคยมี
ประวัตกิ ารถูกสัง่ ให้ แก้ ไขงบการเงินโดยสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทังได้
้ เปิ ดเผยงบการเงินประจําปี และรายไตร
มาสต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนภายในกําหนดเวลา
หมวดที่ 5

ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้ วยบุคคลทังชายและหญิ
้
งที่มีประสบการณ์ในสาขาต่างๆที่
สามารถเอื ้อประโยชน์ให้ แก่บริษัท คณะกรรมการเป็ นผู้มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลแนวทางดําเนินงาน
ของบริษัท แต่งตังฝ่้ ายบริ หารเพื่อรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจ แต่งตังกรรมการเฉพาะเรื
้
่ องเพื่อรับผิดชอบ
้ ้ สอบบัญชีของบริษัทฯ
เฉพาะเรื่ องที่ได้ รับมอบหมาย และแต่งตังผู
1. โครงสร้ างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คนในจํานวนนี ้ต้ องมี
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และต้ องไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยู่ กรรมการแต่ละ
คนต้ องมาจากผู้ทรงคุณวุฒหิ ลากหลายสาขาอาชีพที่จําเป็ นในการบริหารกิจการของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการของบริ ษัทฯ มีประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ ได้ แก่
วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี กฎหมายและการตลาด จํานวน 11 ท่าน
ประกอบด้ วย
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- กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร 9 ท่าน(เป็ นกรรมการที่เป็ นอิสระจํานวน 4 ท่าน ซึง่ เกิน 1 ใน 3 ของ
กรรมการทังคณะ)
้
- กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร 2 ท่าน
ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี ้
ชื่อ
1. นายสุริย์ บัวคอม
2. นายสุวฒ
ั น์ จิตตมัย
3. นายฉัตรชัย ศิริวฒ
ั นา
4. นายชลิต สถิตย์ทอง
5. นายเฉลียว พลวิเศษ
6. นายเอกมินทร์ งานทวี
7. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
8. นายพันธุม พันธุมจินดา
9. นายสรรัฐ งานทวี
10. นายเจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ
11. นายประดิษฐ์ วุฒิภาพรกุล

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ทังนี
้ ้ ประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระตามความหมายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จดั การ เพื่อเป็ นการแบ่งแยกหน้ าที่ใน
การกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา
2. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็ นผู้รับผิดชอบในการกํากับดูแลให้ การบริ หารจัดการเป็ นไปตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี

และ

บทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ :1. มีสว่ นร่วมในการกําหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และจัดให้ มีการ
ทบทวนความเหมาะสมเป็ นประจําทุกปี รวมถึงติดตามดูแลให้ มีการนําไปปฎิบตั ิ
2. กํากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการดําเนินการให้ เป็ นไปตามแผนงานที่ได้ กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
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3. จัดให้ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสีย่ ง และมีการติดตามการ
ดําเนินการในเรื่ องดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอในการประชุมคณะกรรมการ รวมถึงดูแลให้ การ
ดําเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
4. จัดทําจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน เข้ าใจ
ถึงมาตรฐานด้ านจริ ยธรรมที่บริ ษัทฯใช้ ในการดําเนินธุรกิจ พร้ อมทังติ
้ ดตามให้ มีการปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณดังกล่าว
5. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ก่อน
นําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. อนุมตั งิ บการเงิน และดูแลให้ มีการจัดทํางบการเงินให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทัว่ ไป
7. กําหนดนโยบายและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี และดูแลการปฎิบตั งิ านของกรรมการ
และผู้บริ หารเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
8. ดูแลให้ การทํารายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต้ องเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของ
บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียมิได้ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ รวมทัง้
ดูแลให้ มีการปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดเกี่ยวกับขันตอนการดํ
้
าเนินการ และการเปิ ดเผยข้ อมูลให้
ถูกต้ อง ครบถ้ วน
อํานาจอนุมตั ขิ องคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมตั เิ รื่ องต่างๆของบริ ษัทฯ
ตามขอบเขตหน้ าที่ที่กําหนดโดย
กฎหมาย ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการทบทวนวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ในการ
ดําเนินงาน และแผนการดําเนินธุรกิจ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ดูแลรายจ่ายลงทุนขนาดใหญ่
การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงอนุมตั งิ บการเงินและการเปิ ดบัญชีธนาคาร
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ :1. รับผิดชอบในฐานะผู้นําของคณะกรรมการในการกํากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของ
คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงานที่กําหนดไว้
2. เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
3. สนับสนุนการปฏิบตั ติ ามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัทฯ
4. เสริมสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ ายจัดการ
5. ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์
6. กํากับดูแลให้ บริ ษัทฯมีโครงสร้ างองค์กรที่เหมาะสม
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7. เป็ นผู้ลงคะแนนเสียงชี ้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และ
คะแนนเสียง 2 ฝ่ ายเท่ากัน
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การ:กรรมการผู้จดั การมีขอบเขต อํานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. มีหน้ าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯให้ เป็ นไปตามนโยบายที่บริษัทกําหนดไว้ และ
รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการ
2. ประเมินการดําเนินงานของกิจการอย่างสมํ่าเสมอเพื่อป้องกันความเสีย่ งจากปั จจัยต่างๆทัง้
ปั จจัยภายนอกและปั จจัยภายใน
3. วาระการดํารงตําแหน่ง

วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ.2535 คือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้
กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการซึง่ พ้ นจากตําแหน่งตามวาระอาจ
ได้ รับเลือกตังให้
้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
4. การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จดั การและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการกําหนดนโยบายในการดํารงตําแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จดั การ
และผู้บริ หารระดับสูงของบริษัทฯ โดยกําหนดให้ ก่อนที่จะไปดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นจะต้ องแจ้ งให้
คณะกรรมการทราบเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ทังนี
้ ้ ต้ องไม่เป็ นกรรมการในบริ ษัทฯ ที่ดําเนินธุรกิจสภาพอย่าง
เดียวกับบริษัทฯหรื อเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
5. เลขานุการบริ ษัทฯ
คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้มีคณ
ุ วุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสมแต่งตังเป็
้ นเลขานุการ
บริ ษัทฯ เพื่อทําหน้ าที่ให้ คําแนะนําด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆที่คณะกรรมการต้ องทราบและปฏิบตั ิ
หน้ าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทังประสานงานให้
้
มีการปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการ
ในกรณีที่เลขานุการบริ ษัทฯพ้ นจากตําแหน่งหรื อไม่อาจปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ให้ คณะกรรมการพิจารณา
แต่งตังเลขานุ
้
การคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่เลขานุการบริ ษัทฯ คนเดิมพ้ นจากตําแหน่ง หรื อ ไม่อาจ
ปฏิบตั หิ น้ าที่
และให้ คณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายให้ กรรมการคนใดคนหนึง่ ปฏิบตั หิ น้ าที่แทนใน
ช่วงเวลาดังกล่าว
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6. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการกําหนดให้ มีการประชุมเป็ นปกติทกุ 3 เดือน ได้ แก่เดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม
สิงหาคม และพฤศจิกายน และอาจมีการประชุมพิเศษตามความจําเป็ น
ในการประชุมแต่ละครัง้ ต้ องมีกรรมการเข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนกรรมการ จึง
จะครบเป็ นองค์ประชุม อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีวาระที่ต้องลงมติ บริษัทฯ กําหนดให้ มีกรรมการอยูไ่ ม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
ในการประชุมแต่ละครัง้ ฝ่ ายเลขานุการบริษัทฯ ได้ จดั หนังสือเชิญประชุมพร้ อมระเบียบวาระการ
ประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้ องไว้ ลว่ งหน้ าก่อนการประชุมประมาณ 7 วัน เพื่อให้ คณะกรรมการได้ มีเวลา
ศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าประชุม ซึง่ วาระการประชุมนี ้จะรวมถึงวาระการติดตามผลการดําเนินงาน
ด้ วย
บริ ษัทฯได้ มีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผา่ น
การรับรองจากคณะกรรมการพร้ อมให้ คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบได้
้ ้น 6 ครัง้
ในปี 2562 คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีการประชุมทังสิ
7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
บริ ษัทฯจัดให้ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประเมินผลการปฎิบตั งิ านด้ วย
ตนเอง เพื่อให้ คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ ไข
ในส่วนของกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินตนเอง บริษัทฯกําหนดให้ คณะกรรมการทํา
การประเมินตนเองเพื่อทบทวนผลการปฎิบตั หิ น้ าที่ เป็ นประจําทุกปี ปี ละ 1 ครัง้ โดยนําแนวทางการประเมิน
ตนเองที่จดั ทําโดยคณะกรรมการฝ่ ายธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้
ให้ เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้ างของคณะกรรมการ ซึง่ หลักเกณฑ์การประเมินตนเองแบ่งออกเป็ น 3
ประเภท ประกอบด้ วย 1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ 2) แบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และ 3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล โดยมีหวั ข้ อ
การประเมิน สรุปได้ ดงั นี ้
1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ ประกอบด้ วย 6 หัวข้ อ คือ โครงสร้ างและ
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การ
ประชุมคณะกรรมการ การทําหน้ าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ และ การ
พัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
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2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ประกอบด้ วย 3 หัวข้ อ คือ
โครงสร้ างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย บทบาท หน้ าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
3. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล ประกอบด้ วย 3 หัวข้ อ คือ โครงสร้ างและ
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ในปี 2562 ผลการประเมินผลคณะกรรมการทังคณะ
้
คณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และ
คณะกรรมการรายบุคคล ในภาพรวมอยูใ่ นเกณฑ์ดี โดยมีคะแนนเฉลีย่ ใกล้ เคียงกับปี ก่อน
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ จดั ให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการ
ผู้จดั การในฐานะผู้บริหารสูงสุด โดยใช้ แบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ประกอบด้ วย
10 หัวข้ อ ได้ แก่ ความเป็ นผู้นํา การกําหนดกลยุทธ์ การปฎิบตั ติ ามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฎิบตั ทิ าง
การเงิน ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ ความสัมพันธ์กบั ภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กบั
บุคลากร การสืบทอดตําแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และคุณลักษณะเฉพาะตัว โดยผลการ
ประเมินสําหรับปี 2562 อยูใ่ นระดับดี
8. ค่าตอบแทน
8.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ มีการแต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาค่าตอบแทน โดยการกําหนดค่าตอบแทนให้ ผา่ นการ
พิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยใช้ วิธีเปรี ยบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
การปฏิบตั งิ านที่ผา่ นมา ประสบการณ์ ภาระหน้ าที่ ขอบเขตของหน้ าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงการ
ขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะการเงินและผลประกอบการของบริษัท ประกอบการพิจารณา ก่อนที่จะนําเสนอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
8.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษัทฯมีนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนผู้บริหารโดยเชื่อมโยงกับสภาวะทางธุรกิจของบริษัทฯ
และการปฏิบตั งิ านของผู้บริหารแต่ละคน
(ดูรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําหรับปี 2562 ในหัวข้ อ 8.4)
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9. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
9.1 บริ ษัทฯส่งเสริ มให้ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร ได้ เข้ ารับการอบรมหรื อ
สัมมนาในเรื่ องต่างๆที่เกี่ยวข้ องอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายของบริษัทฯมี
ความรู้ความเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่และมีการปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง
9.2 บริษัทฯจัดให้ มีเอกสารและข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้ าที่ กรณีมีกรรมการหรื อ
ผู้บริหารใหม่ รวมถึงการจัดแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
9.3 บริ ษัทฯจัดให้ มีแผนการสืบทอดตําแหน่งโดยทําการคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบตั หิ น้ าที่ใน
ตําแหน่งผู้บริหารและพัฒนาเพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้ สามารถรองรับตําแหน่งได้ ในอนาคต
10. การป้องกันการขัดแย้ งทางผลประโยชน์และการดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการมีนโยบายในการป้องกันความขัดแย้ งของผลประโยชน์และดูแลไม่ให้ ผ้ บู ริหารและผู้
ที่เกี่ยวข้ องนําข้ อมูลภายในของบริ ษัทมาใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน ดังนี ้
- รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ ทราบถึงรายการที่มีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และได้ พิจารณาความเหมาะสมของ
รายการและการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนทํา
รายการกับบุคคลภายนอก รวมทังให้
้ เปิ ดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คูส่ ญ
ั ญา เหตุผล/
ความจําเป็ น ไว้ ในรายงานประจําปี และแบบ 56-1
- การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน : ในการดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายในของกรรมการและ
ผู้บริ หาร บริษัทฯ กําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารรายงานการถือหลักทรัพย์ กรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์อนั เนื่องมาจากการได้ มาหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์ยื่นต่อตลาด
หลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และมีนโยบายให้ กรรมการต้ องเปิ ดเผยรายงานการซื ้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ให้ ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกปี ห้ ามการซื ้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน
ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน
นอกจากนี ้ยังห้ ามไม่ให้ ผ้ บู ริหารที่ได้ รับทราบ
ข้ อมูลเปิ ดเผยข้ อมูลแก่บคุ คลภายนอกที่ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ อง โดยกําหนดไว้ ในจรรยาบรรณ
และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท มีการกําหนดมาตรการลงโทษไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหาก
มีการฝ่ าฝื น
เนื่องจากบริ ษัทฯ
เห็นว่าการไม่นําข้ อมูลไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตนเป็ น
จรรยาบรรณที่ควรยึดถือและปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งเป็ น
ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ
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11. ระบบการควบคุมภายใน
(สามารถดูรายละเอียดในเรื่ อง “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”)
12. การบริ หารความเสี่ยง
(สามารถดูรายละเอียดในเรื่ อง “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”)
13. จริ ยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯรับผิดชอบในการจัดให้ การดําเนินงานของบริษัทฯเป็ นไปในลักษณะที่
ถูกต้ องตามกฎหมายและจริยธรรมที่ดี จึงให้ มีการจัดทําแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจหรื อจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และประกาศให้ พนักงานทุกคนทราบ
คณะกรรมการบริษัทได้ กําหนดระเบียบข้ อบังคับให้ พนักงานทุกระดับปฏิบตั งิ านหน้ าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริ ตและเที่ยงธรรม ทังต่
้ อบริษัทและสังคม โดยมีการติดตามการปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวอย่าง
สมํ่าเสมอ รวมถึงกําหนดบทลงโทษทางวินยั ไว้ ด้วย
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการได้ แต่งตังอนุ
้ กรรมการเพื่อช่วยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทคือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 3 คน และอย่างน้ อย 1 คน ต้ องมีความรู้
ด้ านบัญชี/การเงิน คณะกรรมการตรวจสอบต้ องมีคณ
ุ สมบัตเิ กี่ยวกับความเป็ นอิสระตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องคุณสมบัตแิ ละขอบเขตการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร
จํานวน 3 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

1. นายชลิต สถิตย์ทอง
2. นายเฉลียว พลวิเศษ
3. นายพันธุม พันธุมจินดา
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โดยกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริ ษัทฯ ได้ แก่
นายชลิต สถิตย์ทอง (รายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทํางานปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
วาระการดํารงตําแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริ ษัท โดยจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี พร้ อมกับการครบวาระการ
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ เมื่อครบกําหนดออกตามวาระอาจได้ รับการพิจารณาแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่ง
ต่อไปได้
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ บริ ษัทฯมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน(internal control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน(ถ้ ามี) ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย
เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บริ ษัทฯปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ เลือกกลับเข้ ามาใหม่ หรื อเลิกจ้ าง บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระ
เพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ า
ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไป
ตามกฎหมายและข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริษัท ซึง่
รายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูล
อย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน
ของบริ ษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
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(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และการเข้ าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ตามกฎบัตร(charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นหรื อผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขต หน้ าที่ และ
ความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ภายในขอบเขต อํานาจหน้ าที่และความ
รับผิดชอบโดยมีการประชุมทังสิ
้ ้น 4 ครัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้ วย กรรมการบริ ษัทจํานวนไม่น้อยกว่า
3 คน และอย่างน้ อย 2 คนต้ องเป็ นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัท แต่งตังกรรมการอิ
้
สระ 1 ท่าน เป็ นประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้ วย
ชื่อ
1. นายสุริย์ บัวคอม
2. นายสุวฒ
ั น์ จิตตมัย
3. นายพันธุม พันธุมจินดา

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วาระการดํารงตําแหน่ง
คณะกรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับ
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท โดยจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี พร้ อมกับการครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อครบกําหนดออกตามวาระอาจได้ รับ
การพิจารณาแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งต่อไปได้
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ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
มาดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯทดแทน
กรรมการที่ครบวาระหรื อกรณีอื่นๆ เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
2. กําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
และผลประโยชน์อื่นให้ แก่คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร และนําเสนอที่ประชุมกรรมการบริษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ แล้ วแต่กรณี
3. ปฎิบีตหิ น้ าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบริ หาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้ วย
ชื่อ

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

1. นายเอกมินทร์ งานทวี
2. นายสุวฒ
ั น์ จิตตมัย
3. นายสรรัฐ งานทวี
4. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริ หารมีหน้ าที่กลัน่ กรองเรื่องที่จะเสนอเข้ าที่ประชุมกรรมการ
9.3 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
(1) กรรมการอิสระ
บริษัทฯ กําหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบโดยการสรรหา
จากผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ และเป็ นบุคคลที่มีความเป็ นอิสระทังทางตรงและทางอ้
้
อม
ทังในด้
้ านการเงินและการบริ หารโดยมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี ้:คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดในบริ
้
ษัท
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับ
เงินเดือนประจํา หรื อเป็ นผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
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3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คูส่ มรส พี่น้องและบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ น
หรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอํานาจควบคุมบริษัท และ
ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนสํานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของ
บริษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย
หรื อที่ปรึกษาทางการเงินซึง่ ได้ รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริษัท และไม่เป็ นผู้
ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุมหรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริการทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทฯ
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกิน 1% ของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียง
ทังหมดของบริ
้
ษัทอื่นซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับ
กิจการของบริษัทฯ
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ
(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การเลือกกรรมการบริษัทฯ จะต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยประธานกรรมการเป็ นผู้
เสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตังเป็
้ นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผ่านการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการ
สรรหา โดยในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการจะพิจารณาคัดสรรจาก
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บุคคลที่มีคณ
ุ วุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทํางานโดยเฉพาะจากสาขาหรื อทักษะที่ยงั
ขาดอยูเ่ ป็ นสําคัญ
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
1. มีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ขดั ต่อลักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
2. มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์จากอาชีพที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจของ
บริษัทและสอดคล้ องกับกลยุทธ์ในการดําเนินงานของกิจการ
3. มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต
4. ไม่ควรดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริ ษัท
วิธีการเลือกตังกรรมการผ่
้
านที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคน จะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมด
ั้
เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
้ นกรรมการ เท่า
3. บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
จํานวนกรรมการที่พงึ มีหรื อจะพึงเลือกตังในขณะนั
้
น้
และในกรณีที่มีบคุ คลที่ได้ รับคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่ต้องการแล้ ว ประธานจะเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ส่วนการคัดเลือกบุคคลให้ เป็ นผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการจะเป็ นผู้พจิ ารณา
9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
- ไม่มีบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
ในการดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯกําหนดให้ กรรมการและ
ผู้บริ หารรายงานการถือหลักทรัพย์กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์อนั เนื่องมาจากการได้ มาหรื อ
จําหน่ายหลักทรัพย์ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมีนโยบายให้ กรรมการต้ องเปิ ดเผยรายงานการซื ้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์
ของบริษัทฯให้ ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกปี ห้ ามการซื ้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน ก่อนที่
งบการเงินจะเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน นอกจากนี ้ยังห้ ามไม่ให้ ผ้ บู ริหารที่ได้ รับทราบข้ อมูลเปิ ดเผยข้ อมูลแก่
บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ อง โดยกําหนดไว้ ในจรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุรกิจของบริษัท มีการ
กําหนดมาตรการลงโทษไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหากมีการฝ่ าฝื น เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าการไม่นําข้ อมูลไป
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ใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตนเป็ นจรรยาบรรณที่ควรยึดถือและปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ดํารง
ตําแหน่งเป็ นผู้บริ หารของบริษัทฯ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปรี ยบเทียบกับปี
2561 แสดงได้ ดงั นี ้
จํานวนหลักทรั พย์ ท่ ถี ือครอง(มูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท/หุ้น)
รายชื่อ

ณ 31 ธ.ค. 2562

ณ 31 ธ.ค. 2561

เพิ่ม/(ลด)

ทางตรง

ทางอ้ อม

ทางตรง

ทางอ้ อม

-

-

-

-

-

2. นายสุวฒ
ั น์ จิตตมัย

128,000

-

128,000

-

-

3. นายฉัตรชัย ศิริวฒ
ั นา

890,000

-

890,000

-

-

4. นายชลิต สถิตทอง

-

-

-

-

-

5. นายเฉลียว พลวิเศษ

-

-

-

-

-

6. นายเอกมินทร์ งานทวี

297,500

-

297,500

-

-

7. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์

-

-

-

-

-

8. นายพันธุม พันธุมจินดา

-

-

-

-

-

50,500

-

50,500

-

-

10. นายเจนวิชช์ เหลืองเจริ ญกิจ*

3,360,800

-

-

-

3,360,800

11. นายประดิษฐ์ วุฒิภาพรกุล*

20,000

-

-

-

20,000

1. นายสุริย์ บัวคอม

9. นายสรรัฐ งานทวี

หมายเหตุ : การถือหุ้นทางอ้ อมคือการถือหุ้นของคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
*ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งกรรมการ เมื่วนั ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

9.6 ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี(audit fee)
ในรอบปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้ แก่ผ้ สู อบบัญชีของบริษัทในจํานวน
เงินรวม 1.070,000 บาท
2. ค่าบริ การอื่น(non-audit fee)
- ไม่มี
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9.7 การปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดใี นเรื่องอื่นๆ

นอกเหนือจากการปฎิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนที่กําหนดไว้ 5
หมวด ดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทฯยังมีนโยบายและแนวปฎิบตั อิ ื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ดังนี ้:จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
ในปี 2556 คณะกรรมการบริ ษัทได้ รวบรวมข้ อพึงปฎิบตั แิ ละแนวทางการปฎิบตั เิ ป็ นลายลักษณ์
อักษร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานยึดถือเป็ นแนวทางในการปฎิบตั งิ าน เพื่อให้ การดําเนิน
ธุรกิจสอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์และภารกิจของบริษัท อันจะนําไปสูก่ ารเป็ นองค์กรที่มีระบบการกํากับดูแลที่ดี
โดยจัดทําเป็ นคูม่ ือจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ซึง่ มีเนื ้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับ แนวทางในการดําเนิน
ธุรกิจ แนวปฎิบตั เิ กี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ การเปิ ดเผยข้ อมูลและรักษาความลับ นโยบายและ
แนวปฎิบตั ติ อ่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย การปกป้องทรัพย์สนิ ของบริษัท การรับและให้ ของขวัญและสิง่ ตอบแทน การ
ป้องกันทุจริตและติดสินบน และเพื่อเป็ นการส่งเสริมให้ พนักงานตระหนักในเรื่ องจรรยาบรรณ บริ ษัทฯได้
เผยแพร่คมู่ ือจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจบนเว็บไซด์และติดประกาศให้ พนักงานทุกคนรับทราบ
นอกจากนี ้ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจได้ รับการทบทวนหรื อปรับปรุงให้ มีความทันสมัย
อยูเ่ สมอ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการทํางานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน)
เป็ นไปอย่างมีมาตรฐาน มีคณ
ุ ภาพและมีคณ
ุ ธรรม
การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯมีอดุ มการณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรมตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริหารงานด้ วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้ อม บริษัทฯจึงให้ ความสําคัญของการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ด้ วยเล็งเห็นว่าการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
เป็ นภัยต่อสังคม เป็ นการกระทําที่ผิดทังกฏหมายและศี
้
ลธรรม ตลอดจนตระหนักว่าการทุจริตคอร์ รัปชัน่
นอกจากจะส่งผลกระทบต่อ ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทแล้ ว ยังเป็ นปั จจัยสําคัญที่บนั่ ทอนความ
พยายามในการพัฒนาคุณภาพ ทําให้ ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทลดลง ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อ
ฐานะของบริษัทฯ และเป็ นภัยต่อการดําเนินกิจการให้ ยงั่ ยืน รวมถึงเป็ นภัยต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
ประเทศชาติ
บริษัทฯกําหนดคํานิยามของการทุจริตคอร์ รัปชัน่ หมายถึง การติดสินบนไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปแบบใดๆ
โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้ คํามัน่ ว่าจะให้ เรี ยกร้ องหรือรับซึง่ เงิน ทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื่น
ใดซึง่ ไม่เหมาะสม กับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้ที่ทําหน้ าที่ ไม่วา่ โดย
ทางตรงหรื อทางอ้ อม เพื่อให้ บคุ คลดังกล่าวปฏิบตั หิ รื อละเว้ นการปฏิบตั หิ น้ าที่ เพื่อให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซงึ่
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ทรัพย์สนิ ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้ นแต่เป็ นกรณีที่กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้ องถิ่น หรื อจารี ตทางการค้ า ให้ กระทําได้
บริษัทฯมีนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ คือ ห้ ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
เรี ยกร้ อง ดําเนินการหรื อยอมรับการคอร์ รัปชัน่ ในทุกรูปแบบ ทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม เพื่อประโยชน์ตอ่ ตนเอง
ครอบครัว เพื่อน คนรู้จกั ไม่วา่ จะอยูใ่ นฐานะเป็ นผู้รับ ผู้ให้ หรื อผู้เสนอให้ สนิ บน ทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัว
เงิน และให้ มีการสอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ นี ้อย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนว
ทางการปฏิบตั แิ ละข้ อกําหนดในการดําเนินการเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
ระเบียบ
ข้ อบังคับ และข้ อกําหนดของกฎหมาย
เพื่อให้ มนั่ ใจว่านโยบายและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ จะได้ รับการนําไปปฎิบตั อิ ย่าง
ทัว่ ถึง คณะกรรมการบริษัทฯได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้กํากับดูแลการปฏิบตั ติ าม
มาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทําการสอบทานมาตรการและการ
้
ควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงรายงานเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของมาตรการนี ้ พร้ อมทังให้
คําแนะนําต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดยผู้บริ หารจะนําคําแนะนําไปปฏิบตั ิ
เพื่อให้ การนํานโยบายต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ไปปฎิบตั อิ ย่างจริงจัง บริษัทฯมีการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางต่างๆด้ วยการติดประกาศในสถานที่เด่นชัด เพื่อให้ ทกุ คนในบริษัทสามารถอ่านได้
และเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
นโยบายและวิธีปฏิบัตกิ ารแจ้ งเบาะแส(Whistle Blowing)
บริ ษัทฯให้ ความสําคัญเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด และเปิ ดโอกาสให้ พนักงาน
และผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆสามารถให้ ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เช่น พบเห็น
้
ยบปฎิบตั ขิ องบริ ษัท หรื อการ
การกระทําที่ทจุ ริต ติดสินบน/รับสินบน พบเห็นการกระทําผิดขันตอนตามระเบี
กระทําที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ ทําให้ บริษัทเสียผลประโยชน์ หรื อมีผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงของบริษัท
โดยการร้ องเรี ยนผ่านช่องทางต่างๆที่บริ ษัทกําหนด
เพื่อให้ มีการตรวจสอบตาม
กระบวนการที่ระบุไว้ ใน”นโยบายและวิธีปฎิบตั กิ ารแจ้ งเบาะแส(Whistle Blowing)”
ช่องทางการร้ องเรี ยน
1. ตู้รับข้ อร้ องเรี ยนที่ตดิ ตังอยู
้ ภ่ ายในโรงงาน
2. แจ้ งทางไปรษณีย์ จ่าหน้ าซองถึง หรื อยื่นส่งโดยตรงได้ ที่
2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ หรื อ
2.2 กรรมการผู้จดั การ หรื อ
2.3 ผู้จดั การโรงงาน
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ที่ บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน)
อาคารศูนย์การค้ าเซียร์ รังสิตชัน้ 7
เลขที่ 99/2 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

เพื่อเป็ นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรี ยนและผู้ให้ ข้อมูลที่กระทําโดยเจตนาสุจริต บริ ษัทฯจะปกปิ ด
ชื่อ ที่อยู่ หรื อข้ อมูลใดๆที่สามารถระบุตวั ผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ให้ ข้อมูลและเก็บรักษาข้ อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้
ข้ อมูลไว้ เป็ นความลับ โดยจะจํากัดเฉพาะผู้ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเรื่ องร้ องเรี ยน
เท่านันที
้ ่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลดังกล่าวได้
หากผู้แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยนเห็นว่าตนอาจเดือดร้ อนเสียหาย สามารถร้ องขอให้ บริษัทกําหนด
มาตรการคุ้มครองได้ หรื อบริษัทอาจกําหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรี ยนไม่ต้องร้ องขอก็ได้ หากเห็นว่า
เป็ นเรื่ องที่มีแนวโน้ มที่จะเกิดความเสียหายหรื อไม่ปลอดภัย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที่ในการใช้ ดลุ ยพินิจสัง่ การตามที่เห็นสมควร เพื่อคุ้มครอง
ผู้แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน พยาน และบุคคลที่ให้ ข้อมูลในการสืบสวนหาข้ อเท็จจริ ง ไม่ให้ ได้ รับความ
เดือดร้ อน อันตรายใด หรื อความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้ งเบาะแส ร้ องเรี ยน การเป็ นพยาน หรื อการ
ให้ ข้อมูล
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถมอบหมายงานให้ กบั ผู้บริ หารคนใดคนหนึง่ ทําหน้ าที่
แทนในการใช้ ดลุ ยพินิจสัง่ การคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน พยาน และบุคคลที่
ให้ ข้อมูล โดยผู้บริ หารที่ได้ รับมอบหมายต้ องไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่ได้ รับแจ้ งเบาะแส หรื อร้ องเรี ยน ทัง้
โดยทางตรง หรื อทางอ้ อม(เช่น ผู้ถกู กล่าวหา เป็ นผู้ใต้ บงั คับบัญชาของตนโดยตรง)
ในกรณีที่มีการร้ องเรี ยนกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้ าที่ในการคุ้มครองผู้
แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยน พยาน และบุคคลที่ให้ ข้อมูลในการสืบสวนหาข้ อเท็จจริ ง ไม่ให้ ได้ รับความ
เดือดร้ อน อันตรายใด หรื อความไม่ชอบธรรม อันเกิดจากการแจ้ งเบาะแส ร้ องเรี ยน การเป็ นพยานหรื อการให้
ข้ อมูล โดยขอให้ ผ้ รู ้ องเรี ยนส่งเรื่ องร้ องเรี ยนมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
ทังนี
้ ้ ผู้ได้ รับข้ อมูลจากการปฏิบตั หิ น้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่องที่ร้องเรี ยน มีหน้ าที่เก็บรักษาข้ อมูล ข้ อ
ร้ องเรี ยนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรี ยนและผู้ให้ ข้อมูลไว้ เป็ นความลับ ห้ ามเปิ ดเผยข้ อมูลแก่บคุ คลอื่นที่
ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้ าที่ที่กฏหมายกําหนด
ผู้ได้ รับความเดือดร้ อนเสียหายจะได้ รับการบรรเทาความเสียหายด้ วยวิธีการหรื อกระบวนการที่มี
ความเหมาะสมและเป็ นธรรม
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ขันตอนการดํ
้
าเนินการสืบสวนและบทลงโทษ
1. เมื่อได้ รับการแจ้ งเบาะแส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็ นผู้กลัน่ กรอง สืบสวน
ข้ อเท็จจริ ง
2. ระหว่างการสืบสวนข้ อเท็จจริง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรื ออาจมอบหมายให้
ตัวแทน แจ้ งผลความคืบหน้ าเป็ นระยะให้ ผ้ แู จ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยนได้ ทราบ โดยกําหนด
ระยะเวลาในการสอบสวนข้ อเท็จจริงจนถึงพิจารณาเสร็จสิ ้นภายใน 30 วัน และสามารถขยาย
เวลาการสืบสวนข้ อเท็จจริงและพิจารณาจนเสร็จสิ ้นได้ อีกไม่เกิน 30 วัน
3. หากการสืบสวนข้ อเท็จจริงแล้ วพบว่า ข้ อมูลหรื อหลักฐานที่มี มีเหตุอนั ควรเชื่อได้ วา่ ผู้ที่ถกู
กล่าวหาได้ กระทําการทุจริตคอร์ รัปชัน่ จริง
บริ ษัทฯจะให้ สทิ ธิผ้ ถู กู กล่าวหาได้ รับทราบข้ อ
กล่าวหาและให้ สทิ ธิผ้ ถู กู กล่าวหาพิสจู น์ตนเอง โดยการหาข้ อมูลหรื อหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดง
ให้ เห็นว่าตนเองไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการกระทําอันทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ตามที่ได้ ถกู กล่าวหา
4. หากผู้ถกู กล่าวหา ได้ กระทําการทุจริตและคอร์ รัปชัน่ จริง การทุจริตและคอร์ รัปชัน่ นัน้ ถือว่า
เป็ นการกระทําผิดต่อนโยบายต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ของบริษัทฯ ผู้ถกู กล่าวหาจะต้ อง
ได้ รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบที่บริษัทฯได้ กําหนดไว้ และหากการกระทําทุจริต
คอร์ รัปชัน่ นันผิ
้ ดกฏหมาย ผู้กระทําผิดอาจจะต้ องได้ รับโทษทางกฏหมาย ทังนี
้ ้ โทษทางวินยั
ตามระเบียบของบริษัทฯ คําตัดสินของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็ นอันสิ ้นสุด
5. การร้ องเรี ยนโดยไม่สจุ ริตหรื อผิดช่องทาง การแจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยน แจ้ งเบาะแส ให้ ถ้อยคํา หรื อให้
ข้ อมูลใดๆ ถ้ าพิสจู น์ได้ วา่ กระทําโดยไม่สจุ ริต หรื อทําผิดช่องทาง ถ้ าเป็ นพนักงานหรื อ
เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ บุคคลนันจะได้
้
รับโทษทางวินยั ตามมาตรการลงโทษด้ วย แต่หากเป็ น
้
บุคคลภายนอกและบริ ษัทฯได้ รับความเสียหาย บริษัทฯจะพิจารณาดําเนินคดีกบั บุคคลนันๆ
ด้ วย

ในกรณีที่มีการร้ องเรี ยน กรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่ในการรับเรื่ อง หา
ข้ อมูลและตรวจสอบข้ อเท็จจริง ตามที่ได้ รับแจ้ ง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯให้ ร่วมกันพิจารณา
และกําหนดโทษตามที่เห็นสมควร

10. ความรั บผิดชอบต่ อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)
บริ ษัทฯ ตระหนักดีวา่ บริ ษัทฯ ไม่สามารถดําเนินธุรกิจให้ ยงั่ ยืนได้ หากปราศจากความรับผิดชอบต่อ
สังคม บริ ษัทฯ จึงประกอบธุรกิจด้ วยความสํานึกถึงความรับผิดชอบที่มีตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้ อมโดยรวมโดย
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ส่งบุคลากรเข้ ารับการฝึ กอบรม และสอบขึ ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมประจํา
โรงงาน กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 2 ท่าน เพื่อให้ การดําเนินงานเป็ นไปตามมาตรฐาน CSR-DIW
บริ ษัทฯ มีวิสยั ทัศน์และพันธกิจด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมคือการเป็ นผู้นําในการผลิตสินค้ าที่มี
คุณภาพ และดําเนินธุรกิจภายใต้ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บนพื ้นฐานของความโปร่งใสและเป็ นธรรม
ควบคูไ่ ปกับการมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ ธุรกิจเติบโตไปพร้ อมกับสังคม และชุมชนที่มีคณ
ุ ภาพ
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทฯ มี
ดังนี ้
การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ ตระหนักดีวา่ พื ้นฐานของการประกอบกิจการให้ ยงั่ ยืนได้ ต้องดําเนินธุรกิจด้ วยความเป็ น
ธรรม บริษัทฯจึงดําเนินธุรกิจร่วมกันกับคูค่ ้ า เจ้ าหนี ้ ลูกค้ า และคูแ่ ข่งทางการค้ าบนพื ้นฐานของความเป็ น
ธรรม ให้ ความร่วมมือในการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ ไม่ละเมิดความลับหรื อล่วงรู้ความลับทางการค้ าของ
คูแ่ ข่งด้ วยวิธีฉ้อฉล ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าด้ วยการผลิตสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ ในราคาที่ยตุ ธิ รรม ให้
ผลตอบแทนที่เป็ นธรรม เสริมสร้ างความสุขในการทํางาน และสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในวิชาชีพ
แก่พนักงาน สร้ างผลตอบแทนที่ดีและยัง่ ยืนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้ มีการบริหารจัดการผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้ อมตามมาตรฐานสากล และให้ การสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
เพื่อให้ การดําเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างยัง่ ยืน และบรรลุเป้าหมายในการเป็ นผู้นําทางด้ านคุณภาพ
บริษัทฯจึงมีนโยบายต่อต้ านการทุจริต เนื่องจากเห็นว่าการทุจริตเป็ นปั จจัยหนึง่ ที่บนั่ ทอนความพยายามใน
การพัฒนาคุณภาพ เป็ นภัยต่อการดําเนินกิจการให้ ยงั่ ยืนและเป็ นภัยต่อสังคมของประเทศ ทําให้ ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทลดลง
บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ คือ ห้ ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
เรี ยกร้ อง ดําเนินการหรื อยอมรับการคอร์ รัปชัน่ ในทุกรูปแบบ ทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม เพื่อประโยชน์ตอ่ ตนเอง
ครอบครัว เพื่อน คนรู้จกั ไม่วา่ จะอยูใ่ นฐานะเป็ นผู้รับ ผู้ให้ หรื อผู้เสนอให้ สนิ บน ทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัว
เงิน
เพื่อให้ มนั่ ใจว่านโยบาย และมาตรการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ จะได้ รับการนําไปปฏิบตั อิ ย่าง
ทัว่ ถึง บริษัทฯได้ กําหนดแนวปฏิบตั แิ ละมาตรการปฏิบตั ขิ องนโยบายต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ในแต่ละ
กรณีไว้ อย่างชัดเจน พร้ อมทังจั
้ ดให้ มีการฝึ กอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
รวมถึงเผยแพร่นโยบายต่อต้ านการทุจริตคอรัปชัน่ ผ่าน
ในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของบริษัทฯ
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ช่องทางต่างๆด้ วยการติดประกาศในสถานที่เด่นชัด เพื่อให้ ทกุ คนในบริษัทสามารถอ่านได้ และเผยแพร่บน
เว็บไซด์ของบริษัทฯ
นอกจากนี ้บริษัทฯเปิ ดโอกาสให้ พนักงานและผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆสามารถให้ ข้อมูลเกี่ยวกับความ
ผิดปกติในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เช่น พบเห็นการกระทําที่ทจุ ริต ติดสินบน/รับสินบน พบเห็นการกระทํา
ผิดขันตอนตามระเบี
้
ยบปฏิบตั ขิ องบริษัท หรื อการกระทําที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ
ทําให้ บริษัทเสียผลประโยชน์ หรื อมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท โดยการร้ องเรียนผ่านช่องทางต่างๆที่
บริษัทกําหนด เพื่อให้ มีการตรวจสอบตามกระบวนการที่ระบุไว้ ใน”นโยบายและวิธีปฏิบตั กิ ารแจ้ งเบาะแส
(Whistle Blowing)”
ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริษัทฯประกอบธุรกิจหลักคือเป็ นผู้ผลิตและจําหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง(P.C. Wire และ P.C.
Strand) ที่ใช้ สําหรับงานคอนกรี ตอัดแรง โดยลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็ นวัสดุที่ทําหน้ าที่รองรับนํ ้าหนักในงาน
ก่อสร้ าง ทังนี
้ ้ความสัมพันธ์ของลวดเหล็กแรงดึงสูงกับงานก่อสร้ างต่างๆแสดงได้ ดงั ห่วงโซ่อตุ สาหกรรม ดังนี ้

เริ่ม

เหล็กลวดคาร์ บอนสูง
(HIGH CARBON WIRE ROD)

ลวดเหล็กแรงดึงสูง
(PC WIRE, PC STRAND)

ผลิตภัณฑ์คอนกรี ตอัดแรง
(เสาเข็ม เสาไฟฟ้า แผ่นพื ้น แผ่นคอนกรี ต
สําเร็จรูป คานสะพาน ทางด่วน
ทางยกระดับ )

บ้ าน คอนโดมิเนียม ตึกสูง อาคารจอดรถ
สะพาน ทางด่วน ทางยกระดับ
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จากห่วงโซ่อตุ สาหกรรมดังกล่าว ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯทําหน้ าที่รับนํ ้าหนักจํานวนมากจึงต้ องการ
ความแข็งแรง ทนทาน เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้บริ โภคในลําดับถัดไป
ุ ภาพ ได้ มาตรฐาน เพื่อที่เมื่อนําสินค้ าของบริษัทฯไป
บริษัทฯ จึงมีนโยบายมุง่ เน้ นผลิตสินค้ าที่มคี ณ
ใช้ งานจะเกิดประสิทธิภาพสูงตามความต้ องการของลูกค้ า บริษัทฯจึงให้ ความสําคัญกับการศึกษาค้ นคว้ า
และวิจยั
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสินค้ าอย่างต่อเนื่อง ในการนี ้ บริษัทฯมีบคุ ลากรที่มี
ประสบการณ์ในการผลิตสินค้ าและมีความรู้และความเข้ าใจในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เป็ นอย่างดี
ในการควบคุมคุณภาพสินค้ าบริษัทฯ ให้ ความสําคัญตังแต่
้ ขนตอนการคั
ั้
ดเลือกวัตถุดบิ
กระบวนการผลิตและการนําสินค้ าไปใช้ งาน
โดยในการคัดเลือกวัตถุดบิ ซึง่ ได้ แก่ เหล็กลวดคาร์ บอนสูง
(High Carbon Wire Rod)
บริษัทฯ จะเลือกซื ้อวัตถุดบิ จากแหล่งผลิตที่สามารถผลิตสินค้ าได้ ตรงตาม
ข้ อกําหนดด้ านคุณสมบัตขิ องวัตถุดบิ ที่บริ ษัทฯได้ กําหนดไว้ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ วัตถุดบิ ที่นํามาใช้ จะไม่
และไม่
ก่อให้ เกิดความเสี่ยงด้ านความปลอดภัยของผู้ปฏิบตั งิ านในกระบวนการผลิตของบริ ษัทฯเอง
ก่อให้ เกิดความเสี่ยงด้ านความปลอดภัยของลูกค้ าที่นําสินค้ าไปผลิตเป็ นสินค้ าต่อเนื่อง รวมถึงผู้บริ โภคขัน้
สุดท้ าย
การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต บริษัทฯมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และมีบคุ ลากรที่
มีความชํานาญ มีห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบคุณภาพที่ได้ รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025
การดําเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ ปัจจุบนั
บริษัทฯ ได้ รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และ
มาตรฐานการดําเนินงานต่างๆ ดังนี ้
หนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (Product Certifications)
ACRS 161201
TIS 71-2532
TIS 95-2540
TIS 194-2535
TIS 404-2540
TIS 420-2540
TIS 747-2531
BS 5896-2012(UK CARES)
หนังสือรับรองระบบ(System Certification)
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
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OHSAS 18001:2007
ISO/IEC 17025
ISO 50001:2011
BS EN ISO 9001:2008 (UK CARES)

ในส่วนของการนําสินค้ าไปใช้ งาน
บริษัทฯ ได้ จดั ตังหน่
้ วยงานที่ทําหน้ าที่ให้ คาํ แนะนําและให้
ความรู้แก่ลกู ค้ าในการนําสินค้ าไปใช้ งานอย่างถูกต้ องตามมาตรฐาน มีความปลอดภัยทังในขั
้ นตอนการนํ
้
า
้ ดไป ทังนี
้ ้ เพื่อให้ บรรลุ
สินค้ าของบริษัทฯไปใช้ ในกระบวนการผลิตของลูกค้ า รวมถึงผู้บริโภคในขันถั
เป้าหมายของการดูแลความปลอดภัยอย่างครบวงจร และหากมีความเสียหายใดๆที่มีสาเหตุมาจากการนํา
สินค้ าของบริษัทฯไปใช้ งาน บริษัทฯจะทําการชดเชยความเสียหายให้ ทนั ทีโดยไม่ต้องรอให้ มีการร้ องขอ
การเคารพสิทธิมนุษยชน
จากการที่ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯซึง่ ได้ แก่ลวดเหล็กแรงดึงสูง เป็ นวัสดุที่ทําหน้ าที่รองรับนํ ้าหนักใน
งานคอนกรี ตอัดแรง โดยห่วงโซ่อตุ สากรรมขันสุ
้ ดท้ ายของลวดเหล็กแรงดึงสูงได้ แก่ บ้ าน คอนโดมิเนียม ตึกสูง
อาคารจอดรถ อาคารโรงงาน สํานักงาน สะพาน ทางด่วน ทางยกระดับ รวมถึงโครงการสาธารณูปโภคขนาด
ใหญ่อื่นๆ ซึง่ ต้ องการความแข็งแรงและความปลอดภัยเป็ นสําคัญ บริษัทฯจึงมีนโยบายชัดเจนที่มงุ่ เน้ นการ
ผลิตสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ มีความปลอดภัยในการนําไปใช้ งาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ ้นกับชีวิตและ
ทรัพย์สนิ ของประชาชนและสาธารณชนในวงกว้ าง
การจัดการสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯมีความมุง่ มัน่ ที่จะดําเนินธุรกิจควบคูไ่ ปกับการดูแลสิง่ แวดล้ อม จึงได้ กําหนดนโยบายใน
การจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อม ให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานนําไปเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้ อกําหนดทางด้ านสิง่ แวดล้ อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่
เกี่ยวข้ องภายในประเทศโดยจะนําเกณฑ์ตา่ งๆมาจัดทําเป็ นมาตรฐานขันตํ
้ ่าในการดําเนินงาน
ของบริ ษัท
2. อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงพลังงานต่างๆ โดยมีการนํามาใช้ ประโยชน์ให้ ค้ มุ ค่า และลด
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมให้ น้อยที่สดุ
3. สร้ างจิตสํานึกต่อคุณภาพของสิง่ แวดล้ อม และงานด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดย
นโยบายฯจะได้ รับการปฏิบตั แิ ละเผยแพร่แก่ พนักงาน สังคมและชุมชน
4. ป้องกันมลพิษในด้ านนํ ้าเสีย อากาศเสีย มีการจัดการของเสียรวมถึงการจัดการสารเคมี เพื่อให้
เกิดมลภาวะน้ อยที่สดุ
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5. ป้องกันอันตรายอันอาจเกิดจากการปฏิบตั งิ านกับเครื่ องจักร ไฟฟ้า สารเคมี รวมถึง
สภาพแวดล้ อมในการทํางานและอันตรายที่มีความเสีย่ งระดับปานกลางขึ ้นไป ทังนี
้ ้เพื่อป้องกัน
การเกิดอุบตั เิ หตุและการเจ็บป่ วยอันเนื่องมาจากการปฏิบตั งิ าน
6. ส่งเสริมการให้ ความรู้และฝึ กอบรมพนักงานในเรื่ องสิง่ แวดล้ อม
7. กําหนดเป็ นวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อให้ นโยบายมีการนําไปปฏิบตั แิ ละทบทวนเป็ นระยะ
ให้ เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
บริ ษัทฯตระหนักดีวา่ กระบวนการผลิตสินค้ าของบริษัทฯมีสว่ นสร้ างผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม ทัง้
ทางนํ ้าและทางอากาศ เนื่องจากกระบวนการผลิตเริ่มต้ นจากการนําเหล็กลวด(Wire Rod) มาล้ างทําความ
สะอาด ก่อนเข้ าสูก่ ระบวนการดึงลดขนาด ซึง่ ต้ องใช้ สาร Hydrochloric Acid เพื่อขจัดฝุ่ นละอองและสนิม
ส่งผลให้ นํ ้าที่ผา่ นกระบวนการดังกล่าว มีความเป็ นกรดและมีโลหะหนักปนเปื อ้ น รวมถึงมีไอกรดลอยสูช่ นั ้
บรรยากาศ ดังนัน้ เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว บริษัทฯจึงดําเนินการดังนี ้
การจัดการมลพิษทางนํ ้า
- ติดตังระบบบํ
้
าบัดนํ ้าเสีย(Water Treatment System)
- มีแผนงานบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อให้ มนั่ ใจว่าระบบบําบัดนํ ้า
เสียสามารถทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีระบบการตรวจสอบคุณภาพนํ ้าทิ ้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่า คุณภาพนํ ้าทิ ้งอยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐาน
ผลการดําเนินงาน : คุณภาพนํ ้าทิ ้งเป็ นไปตามมาตรฐานตังแต่
้ ปี 2011 ถึงปั จจุบนั โดยเฉพาะค่า
BOD และ COD ควบคุมได้ ไม่เกิน 80% ของมาตรฐาน
การจัดการมลพิษทางอากาศ
-

ติดตังระบบ
้
Air Pollution Control System
มีแผนงานบํารุงรักษาระบบกําจัดมลพิษทางอากาศให้ อยูใ่ นสภาพพร้ อมใช้ งาน
มีแผนการปรับลดมลพิษทางอากาศ
มีการตรวจวัดค่าออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ และไฮโดรคลอไรด์ ที่ปล่อง
ระบายของ Boiler และ Wet Scrubber โดยหน่วยงานภายนอกเป็ นประจํา 2 ครัง้ /ปี
ผลการดําเนินงาน : ผลการตรวจวัดอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานมาโดยตลอด

การจัดการด้ านขยะ/กากของเสียอุตสาหกรรม
- มีมาตรการ/แผนงาน ในการปรับลดกากของเสีย
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- มีสถานที่จดั เก็บกากของเสียชัดเจน แยกประเภทการจัดเก็บ มีภาชนะรองรับที่เหมาะสม ไม่มี
การรั่วไหลของกากออกนอกพื ้นที่ มีการติดฉลากเพื่อรวบรวมส่งผู้รับกําจัด
- จ้ างหน่วยงานที่ได้ รับอนุญาตในการประกอบกิจการกําจัดของเสียทําการกําจัดของเสียที่เกิด
จากกระบวนการผลิต
- มีใบกํากับการขนส่งและปฎิบตั ติ ามระบบการขนส่งของเสียอันตราย โดยจัดส่งรายงานให้ แก่
การนิคมอุตสาหกรรมและกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- มีการตรวจประเมินสถานที่รับกําจัดของเสียตังแต่
้ ก่อนใช้ บริการและสุม่ ตรวจประเมินซํ ้าทุกปี
- มอบหมายให้ หน่วยงานของรัฐที่มีหน้ าที่ควบคุมผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมทําการตรวจสอบ
อย่างสมํ่าเสมอ
- มีแผนงานในการปรับลดกากของเสีย
ผลการดําเนินงาน : ในปี 2562 ที่ผา่ นมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในเรื่ องการจัดการ
ด้ านขยะหรื อกากของเสียแต่อย่างใด และการปรับลดกากของเสียสามารถดําเนินการได้ ตามแผนที่กําหนดไว้
ในส่วนของการปฏิบตั ติ ามนโยบายอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทฯส่งเสริ มให้ มกี ารใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยได้ ดําเนินการดังนี ้
ทรัพยากรนํ ้า
- นําข้ อมูลมาวิเคราะห์และจัดทําแผนการปรับลดการใช้ นํ ้า
- ใช้ นํ ้า Recycle จากระบบบําบัดนํ ้าเสียรดนํ ้าต้ นไม้ แทนการใช้ นํ ้าดิบ
พลังงาน
- ติดตังระบบประหยั
้
ดพลังงานเพื่อลดปริ มาณการใช้ พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตซึง่ เป็ น
สาเหตุหนึง่ ของการเกิดภาวะโลกร้ อน
- ลงทุนในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติ เช่น ติดตังกั
้ งหันลมในการผลิต
กระแสไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ ในโรงงาน
นอกจากนี ้
บริ ษัทฯจัดให้ มีพื ้นที่สีเขียวบริเวณรอบโรงงานและปรับปรุงภูมิทศั น์เพื่อบรรเทา
ผลกระทบจากมลภาวะที่เกิดจากกระบวนการผลิตของบริ ษัทฯที่อาจมีผลต่อพนักงานและชุมชนใกล้ เคียง
ทังนี
้ ้เพื่อให้ การดูแลสภาพแวดล้ อมและความปลอดภัยในการทํางานเป็ นไปอย่างมีระบบและมีการ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ ดําเนินการสําหรับการขอรับรองมาตรฐาน ISO 45001 : 2018 ซึง่ เป็ น
มาตรฐานสากลฉบับใหม่ที่มีความสมบูรณ์มากขึ ้น มีการจัดกรอบการทํางานด้ านการจัดการเชิงรุก เน้ นการ
วิเคราะห์บริ บทองค์กร ความต้ องการ ความคาดหวังของผู้มีสว่ นได้ เสีย (Stakeholder) เพื่อมาทดแทนระบบ
มาตรฐานคุณภาพด้ านสิง่ แวดล้ อม ISO 14001 มาตรฐานระบบด้ านความปลอดภัยอาชีวอนามัย OHSAS
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18001 และมาตรฐานระบบการจัดการด้ านพลังงาน ISO 50001 ที่ใช้ อยูใ่ นโรงงาน และจัดให้ มีการฝึ กอบรม
พนักงานในเรื่องสิง่ แวดล้ อมอย่างต่อเนื่องทังการจั
้
ดหลักสูตรการอบรมภายในบริษัท และส่งพนักงานเข้ า
อบรมในหลักสูตรที่จดั โดยสถาบันและผู้เชี่ยวชาญภายนอก
การดูแลพนักงานและการปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บุคลากรถือเป็ นทรัพยากรที่สําคัญที่สดุ ในการขับเคลื่อนงานให้ บรรลุเป้าหมาย บริษัทฯจึงให้ ความ
ใส่ใจในการดูแลพนักงาน มีการปฏิบตั ดิ ้ านแรงงานและสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ตา่ งๆของ
องค์กร และเป็ นไปตามหลักสากลด้ านสิทธิมนุษยชน ดูแลพนักงานให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตในการทํางานที่ดี
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของพนักงาน และสร้ างความผูกพันกับองค์กร
บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมด้ วยการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน สํารวจและ
ติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราค่าตอบแทนขององค์กรต่างๆที่ใกล้ เคียงกันอย่างสมํ่าเสมอ
เพื่อนํามา
เปรี ยบเทียบและจัดทําโครงสร้ างเงินเดือนที่แข่งขันได้ และจูงใจพนักงาน
บริษัทฯปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม
เคารพสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานในการทํางานตามหลักสิทธิ
มนุษยชน ให้ ความคุ้มครองทางสังคม ไม่มีการจ้ างแรงงานเด็ก ดูแลสภาพการทํางานของพนักงานในโรงงาน
ให้ ปลอดภัยจากการปฏิบตั งิ าน
นโยบายสิง่ แวดล้ อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
1. ปฏิ บัติต ามกฎหมาย และข้ อกํ า หนดทางด้ า นสิ่ง แวดล้ อม อาชี ว อนามัยและความปลอดภัยที่
เกี่ยวข้ อง โดยจะนําเกณฑ์ตา่ งๆ มาจัดทําเป็ นมาตรฐานขันต้
้ นในการดําเนินงานของบริษัทฯ
2. อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง พลังงานต่างๆ โดยมีการนํามาใช้ ประโยชน์ให้ ค้ มุ ค่า ซึง่ ก่อให้
เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมน้ อยที่สดุ
3. สร้ างจิตสํานึกต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้ อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยที่นโยบายฯจะได้ รับ
การปฏิบตั แิ ละเผยแพร่แก่พนักงาน สังคม ชุมชน รวมถึงผู้มีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการของบริษัทฯ
4. ป้องกันมลพิษ ด้ านนํ ้าเสีย อากาศเสีย การจัดการของเสียรวมถึงการจัดการสารเคมี ทังนี
้ ้เพื่อ
การปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง และเกิดมลภาวะน้ อยที่สดุ
5. กํ า จัดอันตรายและลดความเสี่ย ง อัน อาจเกิ ดจากการปฏิบัติงานกับเครื่ องจักร ไฟฟ้ า สารเคมี
้ ้เพื่อป้องกันการสูญเสียที่
สภาพแวดล้ อมในการทํางาน และอันตรายที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางขึ ้นไป ทังนี
อาจเกิดจากอุบตั เิ หตุ การบาดเจ็บ/เจ็บป่ วย เนื่องจากการทํางาน
6. พิจารณาจัดทําเป็ นวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย เพื่อนําไปปฏิบตั ิ และทบทวนเป็ นระยะให้ เกิดการ
ปรับปรุงระบบการจัดการฯ อย่างต่อเนื่อง
7. ให้ ความสําคัญต่อการให้ คําปรึกษาและการมีสว่ นร่วม แก่พนักงานและผู้มีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ องกับ
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การดําเนินการของบริ ษัทฯ
1. ในการปกป้องสิง่ แวดล้ อม โดยการใช้ ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน อาทิ การใช้ พลังงานทดแทน
(กังหันลม), โครงการธงขาว-ดาวเขียว เป็ นต้ น
ความปลอดภัยของสภาพพื ้นที่ทํางานและการป้องกันอุบตั เิ หตุจากการปฏิบตั งิ าน
บริ ษัทฯได้ ดําเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานที่ทํางาน ดังนี ้
1. สภาวะแวดล้ อมในการทํางานด้ านคุณภาพอากาศ แสง เสียง และความร้ อน
- ตรวจวัดความเข้ มข้ นของแสงสว่างในสถานประกอบการ ทังในส่
้ วนของงานด้ านเอกสาร
และงานตรวจสอบเครื่ องจักร
- ตรวจวัดความร้ อนในสถานประกอบการ
- ลดผลกระทบทางเสียง
โดยใช้ วิธีการลดเสียงที่แหล่งกําเนิดเสียงด้ วยการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ และในกรณีที่ไม่สามารถลดเสียงที่แหล่งกําเนิดได้ อนั เนื่องมาจาก
ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯได้ จดั ทําห้ องควบคุมเสียงไม่ให้ ดงั จากกระบวนการ
ผลิต โดยได้ ดําเนินโครงการมาตังแต่
้ ปี พ.ศ.2555
้
ยง
- จัดหาอุปกรณ์เสริมที่ช่วยให้ พนักงานทํางานได้ โดยปราศจากภัยจากมลภาวะ ทังทางเสี
และทางอากาศ
2. การจัดการสภาพพื ้นที่ทํางาน
- มีป้ายสัญลักษณ์หรื อป้ายเตือนอันตรายในจุดที่จําเป็ น และตรวจสอบป้ายให้ อยูใ่ นสภาพ
ดี มองเห็นได้ ชดั เจน
- ดูแลพื ้นที่ปฏิบตั งิ านให้ เป็ นระเบียบ ไม่มีคราบสกปรกหรื อคราบนํ ้ามัน หรื อสารเคมีหกล้ น
- จัดเก็บอุปกรณ์ วัตถุดบิ ผลิตภัณฑ์ และสารเคมี ให้ เป็ นระเบียบ มีป้ายบอกสถานะให้
ชัดเจน โดยพนักงานสามารถดูข้อมูลความปลอดภัยเพิม่ เติมได้ ในพื ้นที่ที่มีการใช้ งาน
- จัดทําทางเดินขึ ้นพร้ อมราวบันไดกรณีปฏิบตั งิ านในพื ้นที่สงู
- จัดให้ มีอปุ กรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และดูแลอุปกรณ์ให้ อยูใ่ นสภาพดี
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้ พนักงานทุกคนมีจิตสํานึกด้ านความปลอดภัยด้ วยการให้ ความรู้และ
การฝึ กอบรม ส่งเสริมให้ พนักงานมีสว่ นร่วมในการวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินความเสี่ยงจากการเกิด
อุบตั เิ หตุหรื อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจากการทํางาน มีการจดบันทึกอุบตั เิ หตุและสอบสวนหาสาเหตุ เพื่อ
จัดทําแผนป้องกันอุบตั เิ หตุจากการปฏิบตั งิ าน จัดทําโครงการกิจกรรม 5 ส. โครงการสัปดาห์ความปลอดภัย
้
ในการทํางาน โครงการฝึ กอบรมด้ านความปลอดภัย จัดให้ มีการฝึ กซ้ อมแผนฉุกเฉินและแผนอพยพทังใน
ส่วนของบริษัทฯ และเข้ าร่วมซ้ อมแผนฉุกเฉินกับสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และชุมชน
ใกล้ เคียงอย่างต่อเนื่อง
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อัตราการหยุดงานจากอุบตั เิ หตุ
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการปฏิบตั งิ านที่ปลอดภัยเป็ นอันดับแรก มีการรณรงค์เรื่ องความ
ปลอดภัยในการทํางานอย่างต่อเนื่อง โดยมีสว่ นร่วมจากหัวหน้ างาน คณะกรรมการความปลอดภัยและชี
วอนามัย (คปอ.) และพนักงานทุกคนที่จะร่วมกันขจัดสภาพการทํางานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) ให้
เป็ นศูนย์ (0) อย่างไรก็ตามในปี ที่ผา่ นมาก็ยงั พบว่ามีพนักงานที่ปฏิบตั งิ านด้ วยความประมาท เลินเล่อ อันเป็ น
เหตุให้ เกิดการกระทําที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) ตามตารางสถิติ อุบตั กิ าร/อุบตั เิ หตุในรอบปี 2562 ข้ างล่าง
นี ้
ประเภท

จํานวนสถิตปิ ี 2562 (ครัง้ )

อุบตั กิ ารณ์/NEAR MISS

13

อุบตั เิ หตุขนหยุ
ั ้ ดงาน

3

แนวทางการดําเนินงานที่จะนํามาใช้ เพิ่มเติมในการขจัด อุบตั กิ าร/อุบตั เิ หตุ ในปี 2563
- กําหนดเป้าหมายส่วนบุคคลที่จะต้ องรักษาอุบตั เิ หตูถงึ ขันหยุ
้ ดงานให้ เป็ นศูนย์ (0) ซึง่ จะมี
ผลต่อการประเมินผลงานปลายปี และ โบนัส (กรณีสอบสวนสาเหตุการเกิดอุบตั เิ หตุแล้ ว
พบว่าเกิดจากการปฏิบตั งิ านที่ไม่ปลอดภัย)
- เน้ นการควบคุมให้ หวั หน้ างาน/จป.หัวหน้ างานแต่ละหน่วยงาน ควบคุมการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานในส่วนงานของตนเอง
- กําหนดบทลงโทษ กรณีพนักงานไม่ปฏิบตั ติ ามกฏระเบียบความปลอดภัยที่กําหนดไว้
- จัดให้ มี Safety talk 2 ครัง้ /สัปดาห์
การดูแลสุขอนามัย
บริ ษัทฯ
ให้ ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงานจึงได้ มีแผนงานและโครงการ
รณรงค์สง่ เสริมด้ านสุขภาพของพนักงานและการป้องกันเกี่ยวกับโรคร้ ายแรงต่างๆ รวมถึงจัดกิจกรรมโรงงาน
สีขาวเพื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ดังนี ้
- จัดให้ มีการฉีดวัคซีนให้ แก่พนักงานเป็ นประจําทุกปี
- มีการตรวจสุขภาพพนักงานอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ ทังการตรวจสุ
้
ขภาพทัว่ ไป และการตรวจ
สุขภาพตามลักษณะงาน
- มีการตรวจคัดกรองยาเสพติด
- จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในและกีฬาสานสัมพันธ์
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ผลการดําเนินงาน : ในปี 2562 ผลจากการวินิจฉัยโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ไม่พบการเจ็บป่ วย
จากการทํางานแต่อย่างใด
การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่เป็ นธรรม พร้ อมทังจั
้ ดสวัสดิการต่างๆตามที่
กฎหมายกําหนด และนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด
บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงานที่สอดคล้ องกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
ในระยะสันสอดคล้
้
องกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
้ าดัชนีราคา
แต่ละปี และใกล้ เคียงกับบริ ษัทฯในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีการสํารวจการจ่ายค่าจ้ างรวมทังนํ
ผู้บริ โภคมาพิจารณา ในระยะยาวมีการวัดผลการปฎิบตั งิ านและศักยภาพของพนักงานอย่างยุตธิ รรม ไม่
เลือกปฎิบตั ิ โดยบริษัทฯ จะจ่ายผลตอบแทนให้ พนักงานตามความรู้ความสามารถ รวมทังจั
้ ดให้ มีการเติบโต
ตามสายอาชีพ และให้ สทิ ธิด้านต่างๆเกี่ยวกับการจ้ างงาน เช่น การอนุญาตให้ ลางาน การมีช่องทางสื่อสาร
ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร เพื่อรับฟั งปั ญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
้
งนี ้
บริ ษัทฯ จัดสวัสดิการเพื่อให้ พนักงานมีพื ้นฐานการดํารงชีวิตที่ดี ส่งเสริมสุขภาพทังกายและใจดั
- จัดให้ มีกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพเพื่อให้ พนักงานมีเงินทุนในการดํารงชีพหลังออกจากงาน
- จัดทําประกันชีวิตและประกันอุบตั เิ หตุให้ แก่พนักงาน
- จัดชุดเครื่ องแบบพนักงานให้ 2 ชุดต่อปี
- จัดรถรับส่งเพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางมาปฏิบตั งิ าน
- จัดที่พกั หรื อเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้ านสําหรับพนักงาน
- จัดอาหารราคาประหยัดและควบคุมสุขอนามัยที่เหมาะสมให้ แก่พนักงาน
- จัดเงินช่วยเหลือค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบตั งิ านนอกพื ้นที่ทงในและต่
ั้
างประเทศ
- จัดเงินช่วยเหลือสําหรับพนักงานที่ปฏิบตั งิ านกะ
- จัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสําหรับพนักงานและครอบครัว
- จัดสวัสดิการค่าเล่าเรี ยนบุตรพนักงาน
- จัดกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่
- จัดกิจกรรมทําบุญโรงงาน
การพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน
ในส่วนของการพัฒนาพนักงาน บริษัทฯให้ ความสําคัญทางด้ านการพัฒนาศักยภาพ ความรู้
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยพนักงานทุกระดับต้ องได้ รับการฝึ กอบรมเพื่อเพิม่ พูนความรู้ ความเข้ าใจ
และทักษะ อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง
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ในปี 2562 บริ ษัทฯ ได้ จดั รูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลายแนวทางและวิธีการต่างๆ ดังนี ้

แนวทาง

On the Job Training

วิธีการ
หัวหน้ างานสอนให้ พนักงานมีความรู้และทักษะที่

ผลงานปี 2562
พนักงานเข้ าใหม่และพนักงานที่โอนย้ ายหน่วยงาน

จําเป็ นของตําแหน่งงานต่างๆเพื่อให้ พนักงาน
สามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมี
การทบทวนความรู้ภายในองค์กรอย่างสมํ่าเสมอ
การอบรมภายในบริ ษัท

หลักสูตร

จํานวน 7 หลักสูตร

(In-house Classroom 1.การปลูกจิตสํานึกความปลอดภัยในการทํางาน
Training)
2.การปรับเปลี่ยนระบบการจัดการพลังงาน
มาตรฐานสากล ISO 50001
้ น
3.การดับเพลิงขันต้

175 ราย จาก 230 ราย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 76.09
คิดเป็ นชัว่ โมงอบรมคนละ 25.61 ชัว่ โมง/คน/ปี โดย
ทังนี
้ ้ต้ องมีชวั่ โมงอบรมต่อเนื่องอย่างน้ อย 6 ชม/คน/ปี
และมีการฝึ กอบรมฝี มือแรงงานในสัดส่วนไม่น้อยกว่า

4.ทบทวนหน้ าที่ทีมตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินและ
สังเกตการณ์พร้ อมร่วมสถานการณ์จําลอง
5.ข้ อกําหนดทัว่ ไปว่าด้ วยห้ องปฏิบตั ิการทดสอบ
และ/หรื อสอบเทียบ ISO/IEC 17025:2017

ร้ อยละ

50

ของจํานวนลูกจ้ างทังหมด
้

ตาม

พระราชบัญญัติสง่ เสริ มการพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ.

2545

6. Introduction & Internal Audit for ISO

45001:2018
7.การขับรถอย่างปลอดภัยสําหรับพนักงานขับรถ
เพื่อบริ การ
การอบรมภายนอกบริ ษัท
การนําเสนอผลงาน

ส่งเสริ มให้ พนักงานเข้ าอบรมในหลักสูตรที่จดั โดย

จํานวน 29 หลักสูตร

สถาบันและผู้เชี่ยวชาญภายนอก

43 ราย

นําเสนอผลงานของแต่ละสายงาน

2 ครัง้ /ปี

(Goal Program
Presentation)

1. วันที่ 2-3 สิงหาคม 2562
จํานวนพนักงานที่เข้ าร่ วม 57 ราย

2. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
จํานวนพนักงานที่เข้ าร่ วม 45 ราย

นอกเหนือจากการอบรม และพัฒนาตามความต้ องการจําเป็ น (Training Needs)ที่กําหนดไว้ แล้ ว
บริ ษัทยังตระหนักในเรื่ องการสร้ างวัฒนธรรมองค์กรที่ยงั่ ยืน ที่จะขับเคลื่อน และนําพาบริ ษัทก้ าวหน้ าต่อไป
อย่างไม่หยุดยังด้
้ วยความเชื่อบนพื ้นฐานค่านิยม (Core Value) แบบเดียวกันที่ผสมผสานกลมกลืนระหว่าง
ุ ค่าหลากหลายประสบการณ์ และบุคคลากรรุ่นใหม่ที่มีหวั ก้ าวหน้ า โดยจัดให้ มี
บุคคลากรรุ่นเก่าที่มีคณ
กิจกรรมทีมสัมพันธ์ในหัวข้ อเรื่ อง “การดําเนินชีวิตด้ วยคุณค่าที่เรายึดถือ (Live with Values)” และผลักดันให้
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เกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กร (TOKAI : Team work, Open Minded, Knowledge Sharing, Accountability
and Integrity)ที่ทกุ คนต้ องยึดถือ
นอกจากนัน้ บริ ษัทฯ ยังเปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ มีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ
หรื อข้ อร้ องเรี ยนใดๆ โดยบริษัทฯได้ จดั ให้ มีกลไกการจัดการข้ อร้ องทุกข์ของพนักงานอย่างมีระบบเพื่อรับเรื่ อง
ร้ องเรี ยนอย่างยุตธิ รรม มีการรักษาความลับ และเคารพหลักสิทธิมนุษยชนโดยมุง่ เน้ นการทําความเข้ าใจ
ระหว่างพนักงานกับพนักงาน และพนักงานกับองค์กร มีการตังคณะกรรมการตรวจสอบและวิ
้
นิจฉัยเป็ นราย
กรณี ทังนี
้ ้ พนักงานสามารถร้ องเรี ยนมายังผู้บงั คับบัญชาโดยตรง หรื อผ่านช่องทางรับความคิดเห็นที่บริ ษัทฯ
จัดไว้ ในสถานประกอบการ
นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม
บริ ษัทฯ ตระหนักดีวา่ การดําเนินธุรกิจให้ ยงั่ ยืนได้ ต้องมีการติดตามและคิดค้ นนวัตกรรมและเทค
โนโลยี่ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง บริ ษัทฯจึงสนับสนุนให้ พนักงานและผู้บริหารเข้ าร่วมฝึ กอบรมและเข้ าร่วมศึกษาดู
งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี่ที่เกี่ยวข้ องกับการผลิต การประหยัดพลังงาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทังในและต่
้
างประเทศ เพื่อให้ บคุ ลากรของบริษัทฯมีความรู้เท่าทันและตอบสนองความท้ าทายที่อาจเกิดขึ ้น
ในอนาคตได้ อีกทังสนั
้ บสนุนให้ พนักงาน ผู้บริหาร และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียมีสว่ นร่วมในการวิจยั และคิดค้ น
เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และศึกษาคุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์อย่างลึกซึ ้ง เพื่อต่อยอดความรู้ที่มี
อยูเ่ ดิม พร้ อมทังเผยแพร่
้
ความรู้ที่คดิ ค้ นได้ จากงานวิจยั ให้ แก่สถานศึกษาที่มีความต้ องการ
การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ในส่วนของการมีสว่ นร่วมพัฒนาชุมชน บริษัทฯ ได้ จดั สรรงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรม
ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ ให้ ความร่วมมือ และการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ดังต่อไปนี ้
ให้ ความร่วมมือในการดําเนินโครงการต่างๆของสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เช่น
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจําปี 2562 โครงการสนับสนุนพิธีรดนํ ้าขอพรผู้สงู อายุ โครงการบริจาคโลหิต เข้ า
ร่วมประชุมตามหนังสือเชิญ
สนับสนุนจัดทําป้ายหน้ าโรงเรี ยนตํารวจตระเวนชายแดนบ้ านคลองแดง
จ.จันทบุรี และร่วมถวายผ้ าพระกฐิ นพระราชทานประจําปี 2562 เป็ นต้ น
การเข้ าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น สนับสนุนโครงการวิง่ เพื่อสุขภาพกับโรงพยาบาลเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สนับสนุนมูลนิธิสว่างพรกุศล สนับสนุน
โครงการ เสริมขวัญแบ่งปั นรอยยิ ้มเด็กและครอบครัวผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โรงพยาบาลระยอง เป็ นต้ น
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สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้ แก่ โรงเรี ยนวัดประชุมมิตรบํารุง โรงเรี ยนชุมชนสุวรรณรังสรรค์ ชุมชน
ชากลูกหญ้ า ชุมชนซอยประปา ชุมชนหนองนํ ้าเย็น นิตบิ คุ คลเคหะมาบตาพุด โรงเรี ยนบ้ านมาบตาพุด
โรงเรี ยนวัดประชุมมิตร เป็ นต้ น
ุ ข้ าวหลามชุมชนหนองนํ ้า
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะกุศล ได้ แก่ สนับสนุนกิจกรรมประเพณีบญ
เย็นและชุมชนหนองแฟบ สนับสนุนแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมความสามัคคี ชุมชนหนองนํ ้าเย็น ชุมชนมาบ
ชลูด-ชากกลาง สนับสนุนกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล ชุมชนมาบชลูด สนับสนุนกิจกรรมรดนํ ้าขอพรผู้สงู อายุ
ชุมชนล้ อเกวียน ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง สนับสนุนงานยกช่อฟ้าหอระฆัง ฉลองวิหารปิ ดทองหลวงพ่อโต
และทอดผ้ าป่ าสามัคคี วัดชากลูกหญ้ า สนับสนุนโครงการ Open House ศูนย์ฟืน้ ฟูสมรรถภาพคนงานภาค
2 สนับสนุนกิจกรรมกฐิ นพระราชทาน สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมวันลอยกระทง
ชุมชนล้ อเกวียน ชุมชนวัดชากลูกหญ้ า เป็ นต้ น
สนับสนุนสินค้ าชุมชน ได้ แก่ ผลไม้ ท้องถิ่น ชุดของฝากจากผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ชุดอาหารว่างที่ทําจาก
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชุน เป็ นต้ น
นอกจากการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในชุมชนแล้ ว บริษัทฯยังได้ สนับสนุนให้ เกิดการจ้ างงานใน
ชุมชนเพิ่มขึ ้นด้ วยการใช้ บริการรถบรรทุกสินค้ าของผู้ประกอบการในจังหวัดระยอง รับบุคลากรในพื ้นที่เข้ า
ทํางานกับบริษัทฯ รวมทังให้
้ ความร่วมมือในการรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆทังในและต่
้
างพื ้นที่
เข้ าฝึ กงานและดูงานอย่างต่อเนื่องทุกปี
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญต่อการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสีย่ งเพื่อป้องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นกับบริ ษัท โดยบริษัทฯจะทําการประเมินสถานการณ์เพื่อกําหนดเป้าหมายและ
แผนการดําเนินงานไว้ อย่างชัดเจนและวัดผลได้
และมีการทบทวนแผนการดําเนินงานหากสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงไป มีการประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์ผลกระทบของความเสีย่ งเพื่อกําหนดมาตรการลด
ความเสีย่ ง และเพื่อเป็ นการควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริหาร บริษัทฯ มีการกําหนดอํานาจอนุมตั ขิ อง
ฝ่ ายบริ หารไว้ อย่างชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการจัดโครงสร้ างองค์กรที่ชว่ ยให้ ฝ่ายบริหารสามารถ
ดําเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการแบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบงานด้ านต่างๆ เพื่อเป็ นการ
ตรวจสอบซึง่ กันและกัน ในด้ านการรายงานและการติดตามผลการปฏิบตั งิ าน บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
และระบบข้ อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ เพียงพอแก่การตัดสินใจ และมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานเปรี ยบเทียบกับแผนงานหรื อเป้าหมายที่กําหนดเป็ นประจําทุกเดือน
การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้ าร่วมประชุมด้ วย คณะกรรมการได้ ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยใช้ แบบประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ซึง่ รวมถึงการบริหารจัดการความเสีย่ งตามแนวทางที่กําหนดโดย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซงึ่ จัดทําขึ ้นตามแนวคิดของ COSO ซึง่ จาก
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได้ วา่ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทในด้ าน
ต่างๆ 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบตั งิ าน ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯมีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั ในการที่จะติดตาม ควบคุม ดูแลการดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ รวมถึงการป้องกันทรัพย์สนิ ของบริษัทจากการที่ผ้ บู ริหารนําไปใช้ โดยมิชอบหรื อไม่มีอํานาจ
การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่สอบทานให้ บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
และระบบการ
ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ทังนี
้ ้ การพิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ ายผู้ปฎิบตั ิ
หน้ าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
จะต้ องผ่านการอนุมตั หิ รื อได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน)
การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ
ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีหน้ าที่
รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารความเสีย่ งขององค์กร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของ
ฝ่ ายจัดการของบริษัทฯให้ ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย โดยแบ่งประเภทความเสีย่ ง
ออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1. ความเสีย่ งจากการดําเนินงาน (Operation Risk)
2. ความเสีย่ งทางการเงิน (Financial Risk)
บริษัทฯ ได้ อธิบายและเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับปั จจัยเสีย่ งที่สําคัญไว้ ในรายงานประจําปี และแบบ
56-1 พร้ อมทังมอบหมายให้
้
คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบสอบทานและรายงานต่อคณะกรรมการ
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แบบ 56-1

บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน)
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริ ษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ
จํานวน 3 ท่าน ได้ แก่ นายชลิต สถิตย์ทอง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายเฉลียว พลวิเศษ และนาย
พันธุม พันธุมจินดา

ซึง่ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านการบริหาร การเงิน การบัญชี และกฎหมาย โดย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็ นอิสระและมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามข้ อกําหนด

และแนวทางของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและไม่ได้ แต่งตังเพื
้ ่อรักษา
ผลประโยชน์ของกรรมการ หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ตามขอบเขตหน้ าที่
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

และความรับผิดชอบ

ที่ได้ รับ

และสอดคล้ องกับข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการประชุมจํานวน 4 ครัง้ โดยกรรมการตรวจสอบทุก
ท่านเข้ าร่วมประชุมครบทุกครัง้ ยกเว้ น นายพันธุม พันธุมจินดา เข้ าร่วมประชุม 2 ครัง้ เนื่องจากได้ รับ
แต่งตังจากที
้
่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สาระสําคัญของการ
ปฏิบตั งิ านสรุปได้ ดงั นี ้:
1.

การสอบทานความถูกต้ อง ครบถ้ วน เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานข้ อมูลที่สําคัญของงบการเงินรายไตรมาส

และงบการเงิน

ประจําปี สําหรับปี 2562 รวมถึงรายการระหว่างกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ทัง้
ในประเด็นความถูกต้ องเชื่อถือได้ และความเหมาะสมของงบการเงิน การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่องบ
การเงินอย่างมีสาระสําคัญ นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยข้ อมูล ก่อนที่จะนําเสนอให้ ที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ

โดยในการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ องดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้

สอบถามและรับฟั งคําชี ้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี

ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น

สอดคล้ องกับผู้สอบบัญชีวา่ การจัดทํางบการเงินเป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมาย และมาตรฐานบัญชี
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป

งบการเงินของบริ ษัทฯมีความถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้ วน เชื่อถือได้
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แบบ 56-1
2.

บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน)
การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

รวมถึงให้

คําแนะนําต่อฝ่ ายจัดการในการบริ หารความเสี่ยงเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการดําเนินกิจการ และเพื่อให้
เกิดความพร้ อมรองรับกรณีที่สถานการณ์ไม่เป็ นไปตามคาด ซึง่ จากการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการดูแลและควบคุมการดําเนินงานอย่างเพียงพอสอดคล้ องกับสถานการณ์
ของบริ ษัทฯ และไม่พบข้ อบกพร่องที่เป็ นสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
3.

การปฏิบัตติ ามกฎหมายและกฎระเบียบของสํานักงานกลต.ตลาดหลักทรัพย์ ฯและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง

คณะกรรมการตรวจสอบให้ ความสําคัญกับการปฎิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท ซึง่ จากการ
สอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็ นสาระสําคัญในเรื่ องการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและ
ข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ
4.

การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ โดยยึดหลักความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล และคํานึงถึงประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสีย
ของบริษัทฯเพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ การอนุมตั ริ ายการ และการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นไปตามข้ อกําหนดหรื อประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ จากการสอบ
ทานคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็ นสาระสําคัญในเรื่ องการไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์รายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
5.

การพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

โดยพิจารณาถึงทักษะ

ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และผลงานที่ผา่ นมารวมถึงพิจารณาความเป็ นอิสระ คุณภาพของ
ผู้สอบบัญชี

และความเหมาะสมของค่าตอบแทน

ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเสนอต่อ

คณะกรรมการบริ ษัทให้ แต่งตัง้ บริษัท บัญชีกิจ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2563 เพื่อนําเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
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บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุ ป
ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ครบถ้ วนตามที่ได้ รับมอบหมาย จาก
คณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยใช้ ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ และทําหน้ าที่โดยอิสระ ไม่มีข้อจํากัดจาก
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ในภาพรวมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริ ษัทฯ มี
จริยธรรมและความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั หิ น้ าที่เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯอย่างมีคณ
ุ ภาพ

และให้

ความสําคัญต่อการดําเนินงานภายใต้ การกํากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล โปร่งใส และเชื่อถือได้ มีการ
ปฏิบตั เิ กี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้ อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมของการดําเนินธุรกิจในปั จจุบนั มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้ อง และมีการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้

(นายชลิต สถิตย์ทอง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน)

12. รายการระหว่ างกัน
บริ ษัทหรื อบุคคลที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่มีการทํารายการระหว่างกันมีดงั นี ้:บริษัทที่มีรายการระหว่ างกัน
บริษัท ทักษิณคอนกรี ต จํากัด
(มหาชน)
บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
รายชื่อกรรมการร่ วมกัน
เป็ นผู้ถือหุ้นใน บมจ.ไทยไวร์ โพรดัคท์ ใน ไม่มีกรรมการร่วมกัน
สัดส่วนร้ อยละ 10 (ไม่มีอิทธิพลในการ
บริหาร)
มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
นายฉัตรชัย ศิริวฒ
ั นา

บริษัท เซ็นจูรี่ อิเลคโทรนิคส์ แอนด์ มีผ้ ถู ือหุ้นร่วมกัน
ซิสเต็มส์ จํากัด

ปั จบุ นั บริษัท เซ็นจูรี่ อิเลคโทรนิคส์
แอนด์ ซิสเต็มส์ จํากัด มีสถานะ
ล้ มละลาย

ทังนี
้ ้ รายการระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้ องกันในปี 2562 ประกอบด้ วย
ชื่อ
บมจ. ทักษิ ณคอนกรี ต

ลักษณะ
รายการ
ขายสินค้ า

มูลค่ า
(ล้ านบาท)
127.52

บจก.ไทยลาวลิกไนท์

เงินให้ ก้ ู

-

บจก.เซ็นจูรี่ อิเลคโทร
นิคส์ แอนด์ ซิสเต็มส์

เงินให้ ก้ ู

-
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ความจําเป็ นและสมเหตุสมผล
บมจ. ทักษิณคอนกรี ต เป็ นบริษัทผู้ผลิตและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์คอนกรี ตอัดแรงชนิดต่างๆ ซึง่ ต้ องใช้ ลวดเหล็กแรง
ดึงสูงเป็ นวัตถุดิบสําคัญ ซึง่ บริษัทที่ทําธุรกิจประเภทนี ้เป็ น
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายที่สําคัญของบริ ษัทฯ การที่บริษัทฯมีการ
ขายสินค้ าให้ แก่ บมจ.ทักษิณคอนกรี ต โดยคิดราคาซื ้อขาย
ตามราคาที่ใกล้ เคียงกับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอกและ
เป็ นไปตามราคาตลาดจึงเป็ นไปตามความจําเป็ นและ
สมเหตุสมผล เนื่องจากทําให้ บริ ษัทฯสามารถเพิ่มยอดขายซึง่
ส่งผลดีตอ่ ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ
เป็ นเงินให้ ก้ สู ําหรับโครงการโรงไฟฟ้าซึง่ คงค้ างมาจากอดีต
ปั จจุบนั ไม่มีการให้ ก้ ยู ืมระหว่างกัน บริ ษัทฯ ได้ ทําสัญญา
โอนสิทธิเรี ยกร้ องในหนี ้เงินให้ ก้ ยู ืมดังกล่าว เมื่อวันที่ 29
มกราคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่มียอดคงเหลือเนื่องจากลูกหนี ้
ล้ มละลายและมีการแบ่งทรัพย์สินเพื่อจ่ายให้ แก่เจ้ าหนี ้เมื่อ
้ านวน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 บริ ษัทฯ จึงตัดหนี ้สูญทังจํ
สําหรับเงินต้ นและดอกเบี ้ยที่ไม่ได้ รับการชําระ

แบบ 56-1

บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน)

นโยบายการกําหนดราคาระหว่างกัน
บริ ษัทฯขายสินค้ าให้ กบั บริษัท ทักษิณคอนกรี ต จํากัด(มหาชน) โดยคิดราคาขายตามราคาตลาด
และมีเงื่อนไขการชําระเงิน 90 วัน ซึง่ เงื่อนไขดังกล่าวเป็ นเงื่อนไขที่เป็ นปกติ เช่นเดียวกับที่ขายให้ กบั กิจการ
อื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
นโยบายและแนวโน้ มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
บริ ษัทฯ
มีนโยบายว่าการทํารายการระหว่างกันที่สาํ คัญต้ องได้ รับการพิจารณาและอนุมตั จิ าก
คณะกรรมการ และต้ องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ใน
การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผย
ข้ อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างเคร่งครัด
ทังนี
้ ้ การทํารายการระหว่างกันของบริษัทฯ
ในอนาคตจะเป็ นรายการที่ดําเนินการทางธุรกิจ
ตามปกติทางการค้ า โดยบริษัทฯ ยังคงมีนโยบายดําเนินการค้ าตามปกติกบั บริษัท ทักษิณคอนกรี ต จํากัด
(มหาชน) ซึง่ เป็ นลูกค้ ารายใหญ่รายหนึง่ ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จะคิดราคาซื ้อ/ขายสินค้ าตาม
ราคาตลาดหรื อราคาที่ใกล้ เคียงกับราคาที่คดิ กับบุคคลภายนอก ส่วนรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯไม่มี
นโยบายที่จะให้ ก้ หู รื อทํารายการระหว่างกันอื่นๆที่ไม่ใช่รายการที่ดําเนินการทางธุรกิจตามปกติ
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แบบ 56-1

บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน)

ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ
งบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
%
บาท
%

พ.ศ. 2560
บาท
%

สินทรั พย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

39,624,050

2.21

32,673,454

1.69

94,939,658

4.75

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น

351,500,288

19.56

393,451,106

20.32

314,397,120

15.75

สินค้ าคงเหลือ-สุทธิ

625,959,205

34.83

673,520,630

34.77

696,785,714

34.89

48,674,118

2.71

44,474,617

2.30

19,612,286

0.98

192,602

0.01

842,570

0.04

592,319

0.03

59.32 1,144,962,377

59.12

1,126,327,097

56.40

379,600,000
25,393,053

21.13
1.41

412,200,000
35,416,098

21.29
1.83

492,200,000
38,086,153

24.65
1.91

-073,643,021

4.10

100,000
63,286,594

0.01
3.27

100,000
50,629,441

0.01
2.54

231,769,420

12.90

260,421,055

13.45

270,152,222

13.53

435,110

0.02

1,310,110

0.07

2,185,110

0.11

20,099,236

1.12

18,586,917

0.96

16,997,287

0.85

730,939,840 40.68 791,720,774 40.88
1,796,890,103 100.00 1,936,683,151 100.00

870,350,213
1,996,677,310

43.60
100.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ภาษี มลู ค่าเพิ่มรอเรี ยกคืน
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

1,065,950,263

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มี
ข้ อจํากัดในการใช้
เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้ องกัน-สุทธิ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน สุทธิ
อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สิทธิการเช่าที่ดิน-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
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แบบ 56-1

บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
บาท
%

หนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี ้สินหมุนเวียน
ทรัสต์รีซีทส์
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว-สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่จดั สรร-กําไรสะสม
รวมกําไรสะสม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถือหุ้น

พ.ศ. 2561
บาท
%

พ.ศ.2560
บาท
%

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

6.68
2.89
0.17
9.74

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

4.14
8.22
0.30
12.66

219,285,956
110,651,371
16,118,197
346,055,524

10.98
5.54
0.81
17.33

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

4.77
0.09
4.86
14.60

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

3.80
0.19
3.99
16.65

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

2.02
0.21
2.23
19.56

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

15.03
18.90
1.53

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

13.94
17.54
1.48

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

13.52
17.01
1.57

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

2.24
46.10
48.34
80.44
100.00

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

2.78
48,900,000
47.16 927,032,256
49.94 975,932,256
85.40 1,614,170,936
100.00 1,936,683,151
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แบบ 56-1

บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
%
บาท
%

รายได้ จากการขาย
ต้ นทุนขาย
กําไรขัน้ ต้ น
รายได้ อื่น
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
โอนกลับค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ต้ นทุนบริ การในอดีตจากการแก้ ไขโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ค่าเผื่อการด้ อยค่า(โอนกลับบัญชีคา่ เผื่อการ
ด้ อยค่า)ของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ค่าเผื่อการด้ อยค่า(โอนกลับบัญชีคา่ เผื่อการ
ด้ อยค่า)ของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนต้ นทุนทางการเงิน
ต้ นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่สามารถจัดประเภทใหม่ เข้ าไปไว้
ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไร(ขาดทุน)ที่ยงั ๆไม่เกิดจากการปรับมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย-สุทธิจากภาษี
รายการที่ไม่ สามารถจัดประเภทใหม่ เข้ า
ไปไว้ ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน
กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรั บปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรั บปี
กําไร(ขาดทุน)สุทธิตอ่ หุ้นขันพื
้ ้นฐาน

2,025,851,241
(1,934,525,646)
91,325,595
72,833,233
164,158,828

100.00 2,397,550,031
(95.49) (2,245,256,372)
4.51
152,293,659
3.59
72,824,929
8.10
225,118,588

พ.ศ. 2560
บาท
%

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

100.00
(88.84)
11.16
1.05
12.21

72,247,910
65,776,327
-0-

3.57
3.25
-0-

77,418,353
80,433,411
(3,419,443)

3.23
3.35
(0.14)

58,841,411
83,967,826
-0-

3.15
4.50
-0-

11,255,643

0.55

30,271,617

1.26

-0-

-0-

(4,255)

-0-

38,866

-0-

421,554

0.02

(10,517,755)
138,757,870
25,400,958
(6,980,148)
18,420,810
-018,420,810

(0.52)
6.85
1.25
(0.34)
0.91
-00.91

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

(0.53)
7.17
2.22
(0.18)
2.04
-02.04

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

0.04
7.71
4.50
(0.18)
4.32
-04.32

(8,021,840)

(0.40)

(2,104,952)

0.08

742,174

0.04

6,830,272
(1,191,568)
17,229,242
0.07

0.34
(0.06)
0.85

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

(0.03)
(0.11)
1.93

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

(0.10)
0.06
4.26
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แบบ 56-1

บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม

ทุนเรื อนหุ้น
หุ้นสามัญ
ยอดต้ นงวด
เพิ่มระหว่างงวด
ลดระหว่างงวด
ยอดปลายงวด
ส่ วนเกินทุน
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ยอดต้ นงวด
เพิ่มระหว่างงวด
ลดระหว่างงวด
ยอดปลายงวด
กําไรสะสมจัดสรรแล้ ว
สํารองตามกฎหมาย
ยอดต้ นงวด
เพิ่มระหว่างงวด
ลดระหว่างงวด
ยอดปลายงวด
กําไรสะสมยังไม่ ได้ จดั สรร
ยอดต้ นงวด
สํารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
ยอดปลายงวด
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ยอดต้ นงวด
กําไร(ขาดทุน)ที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
กําไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน
ยอดปลายงวด
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

270,000,000
270,000,000

270,000,000
270,000,000

270,000,000
270,000,000

339,642,600
339,642,600

339,642,600
339,642,600

339,642,600
339,642,600

48,900,000
1,100,000
50,000,000

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

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

927,032,256
(1,100,000)
(96,881,176)
18,420,810
847,471,890

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

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

28,596,080

31,317,566

32,437,727

(8,021,840)

(2,104,952)

742,174

6,830,272
27,404,512
1,534,519,002

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

(1,862,335)
31,317,566
1,606,225,134
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แบบ 56-1

บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ.2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
รายการปรับปรุง:
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริง
เงินปั นผลรับ
ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์พนักงาน
กําไรจากการขายสิทธิเรี ยกร้ องในเงินให้ ก้ ยู ืมกิจการที่
เกี่ยวข้ องกัน
โอนกลับค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
กําไรจากการจําหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
ค่าเผื่อการด้ อยค่า(โอนกลับบัญชีคา่ เผื่อการด้ อยค่า)ของเงิน
ลงทุนระยะยาวอื่น
โอนกลับบัญชีค่าเผื่อจากการด้ อยค่าของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน
ดอกเบี ้ยรับ
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี ้สิน
ดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี ้สินดําเนินงาน(เพิ่มขึ ้น)
ลดลง
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน
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18,420,810

48,987,976

80,567,016

33,510,932
7,547
(1,870,650)
19,862,956
(39,900,000)

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

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

-0(542,523)
(4,255)

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

-0(7,849)
421,554

(10,517,755)
(3,771,096)
4,966,352
-0-

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

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

20,162,318

101,493,698

105,700,150

41,658,902
47,561,425
(3,549,533)
78,458
(107,363,728)
(2,608,048)
(4,060,206)

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

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

แบบ 56-1

บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน)
พ.ศ.2562
บาท

รับดอกเบี ้ย
จ่ายดอกเบี ้ย
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
ภาษี เงินได้ ถกู หัก ณ ที่จ่าย
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

303,611
(4,908,958)
-0(1,590,778)
(942,550)
(11,198,881)

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

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

-033,000,000
3,744,639
40,000,000
542,598
(3,823,044)
1,870,650
75,334,843

-079,600,000
3,535,008
-0570,374
(22,169,350)
1,594,800)
63,130,832

40,000,000
-04,258,810
-08,023
(40,723,797)
1,346,875
4,889,911

39,695,810
(96,881,176)
(57,185,366)
6,950,596
32,673,454
39,624,050

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

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

(10,027,300)
(2,005,460)

(2,631,390)
(526,238)

1,138,360
396,186

-0-0-

19,801,084
-0-

19,801,084
609,651,031

6,830,272

(616,534)

(1,862,335)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ลงทุนในเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจํากัดในการใช้
ดอกเบี ้ยรับจากเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจํากัดในการใช้
เงินรับจากการขายสิทธิเรี ยกร้ องในเงินให้ ก้ ยู ืม
เงินสดรับจากการจําหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้ออาคาร และอุปกรณ์
รับเงินปั นผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ทรัสต์รีซีท
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่ม(ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

การเปิ ดเผยข้ อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ปรับเพิ่ม(ลด)มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวกับ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีเพิ่ม(ลด)
ตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญทังจํ
้ านวนสําหรับดอกเบี ้ยค้ างรับ
จากบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ตัดหนี ้สูญของเงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้ อง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
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แบบ 56-1

บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน)

อัตราส่ วนทางการเงิน
2562

2561

2560

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้ (เท่า)
ระยะเวลาชําระหนี ้ (วัน)
CASH CYCLE (วัน)

6.09
2.21
-0.05
4.77
76
11.83
30
25.65
14
92

4.67
1.72
0.18
5.93
64
12.93
28
22.73
16
76

3.25
1.15
-0.60
5.65
64
12.79
28
34.06
11
81

อัตราส่ วนความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY
RATIO)
อัตรากําไรขันต้
้ น (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ (%)
อัตรากําไรอื่น (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

4.51
0.91
-60.79
0.88
1.17

6.35
2.04
106.03
1.98
3.04

11.16
4.32
-199.87
4.27
5.12

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
(EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)

0.99
20.68
1.12

2.49
30.49
1.26

4.40
39.10
1.02

0.17
-0.60
-0.11
108.46

0.20
13.35
0.86
120.70

0.23
-48.73
-2.83
47.56

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL
POLICY RATIO)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ้ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เท่า) – Cash Basis
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)
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แบบ 56-1

บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน)

14. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14.1 การดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
ผลการดําเนินงาน
(ก) ภาพรวมผลการดําเนินงาน
บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักคือ เป็ นผู้ผลิตและจําหน่าย
ลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed Concrete Wire) ผลการดําเนินงานของบริษัทฯจึง
ขึ ้นอยูก่ บั ภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้ างเป็ นสําคัญ ในการจําหน่ายสินค้ าของบริ ษัทฯส่วน
ใหญ่จําหน่ายให้ แก่ลกู ค้ าในประเทศ ส่วนการจําหน่ายต่างประเทศ ปั จจุบนั มีประมาณ
ร้ อยละ 10-30
ปี 2562 การลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานของภาครัฐยังคงมีอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม
ความต้ องการสินค้ าในประเทศขยายตัวเพียงเล็กน้ อย เนื่องจากการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวในอัตราตํ่า ส่งผลให้ ภาวะการแข่งขันในตลาดยังคงมีอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้ รวมทังสิ
้ ้นจํานวน 2,098.68 ล้ านบาท ลดลง 371.69 ล้ าน
บาท หรื อลดลงร้ อยละ 15.05 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561 กําไรสุทธิมีจํานวน 18.42 ล้ าน
บาท ลดลง 30.57 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 62.42 โดยกําไรสุทธิสาํ หรับปี 2562 คิดเป็ น
ร้ อยละ 1.17 เมื่อเปรี ยบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลีย่
ฐานะการเงิน ณ สิ ้นปี 2562 บริ ษัทฯมีสนิ ทรัพย์รวม 1,796.89 ล้ านบาท หนี ้สินรวม
262.37 ล้ านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,534.52 ล้ านบาท
ในส่วนของสภาพคล่อง ณ สิ ้นปี 2562 บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องและสภาพคล่อง
หมุนเร็ วเท่ากับ 6.09 เท่า และ 2.21 เท่า ตามลําดับ ทางด้ านโครงสร้ างเงินทุน บริษัทฯมี
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.17 เท่า
(ข) ผลการดําเนินงานของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
รายได้
บริษัทฯ มีรายได้ รวม 2,098.68 ล้ านบาท ประกอบด้ วยรายได้ จากการขาย 2,025.85 ล้ าน
บาท และรายได้ อื่นจํานวน 72.83 ล้ านบาท
- รายได้ จากการขาย ในปี 2562 จํานวน 2,025.85 ล้ านบาท ลดลง 371.70 ล้ านบาท
หรื อลดลงร้ อยละ 15.50 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน เป็ นผลมาจากทังปริ
้ มาณขายและ
-83-

แบบ 56-1

บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน)
ราคาขายลดลง โดยปริมาณขายที่ลดลงมาจากปริมาณส่งออก ส่วนปริมาณขายใน
ประเทศสูงกว่าปี ก่อน ด้ านราคาขายลดลงจากการแข่งขันด้ านราคา
รายได้ จากการขาย
3,000

2,397.55

2,500

1,865.17

ล้ านบาท

2,000

2,025.85

1,500
1,000
500
0

2560

2561

2562

รายได้ จากการขายในปี 2562 จําแนกออกเป็ นรายได้ จากการจําหน่ายในประเทศ
1,622.28 ล้ านบาท ลดลง 29.73 ล้ านบาท และส่งออกจํานวน 403.57 ล้ านบาท
ลดลง 341.97 ล้ านบาท
สัดส่ วนรายได้ ปี 2562
ต่างประเทศ
19.92%

ในประเทศ
80.08%

-

รายได้ อื่น ประกอบด้ วย รายได้ จากดอกเบี ้ยรับ เงินปั นผลรับ กําไร(ขาดทุน)จาก
อัตราแลกเปลี่ยน รายได้ จากการจําหน่ายเศษซากที่เกิดจากกระบวนการผลิต และ
อื่นๆซึง่ มีจํานวนไม่แน่นอน โดยในปี 2562 มีจํานวน 72.83 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี
ก่อนเล็กน้ อย
-84-

แบบ 56-1

บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน)
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนขาย ในปี 2562 มีจํานวน 1,934.53 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน 310.73 ล้ านบาท
้ มาณขายและต้ นทุนวัตถุดบิ ลดลง ทังนี
้ ้ ต้ นทุนขายของ
หรื อลดลงร้ อยละ 13.84 จากทังปริ
บริษัทฯ ประกอบด้ วยต้ นทุนวัตถุดบิ ซึง่ มีอตั ราส่วนประมาณร้ อยละ 70-85 ของต้ นทุนการ
ผลิตรวมและผันแปรตามปริมาณขาย ค่าเสื่อมราคา ซึง่ เป็ นค่าใช้ จา่ ยคงที่ และค่าใช้ จา่ ย
ในการผลิต เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าแรงงาน ค่าวัสดุสิ ้นเปลือง ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา
เครื่ องจักร ซึง่ มีลกั ษณะกึง่ ผันแปร
ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายในการขาย ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ มีจํานวนรวม 138.76
ล้ านบาท ลดลง 33.16 ล้ านบาท โดยรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึ ้น/ลดลงของ
แต่ละรายการที่สําคัญมีดงั นี ้:- ค่าใช้ จ่ายในการขาย: มีจํานวน 72.25 ล้ านบาท ลดลง 1.75 ล้ านบาท เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับปี 2561 เนื่องจากค่าใช้ จ่ายในขนส่งทังในประเทศและการส่
้
งออก
ลดลงตามปริมณขายที่ลดลง ทังนี
้ ้อัตราส่วนค่าใช้ จา่ ยในการขายต่อยอดขายสําหรับ
ปี 2562 และ 2561 เท่ากับร้ อยละ 3.57 และ 2.86 ตามลําดับ โดยค่าใช้ จ่ายในการ
ขายหลักได้ แก่ ค่าตอบแทนพนักงาน ค่าขนส่งและค่าพาหนะ
- ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร: มีจํานวน 66.51 ล้ านบาท ลดลง 31.42 ล้ านบาทเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากปี ก่อนบริษัทมีการบันทึกต้ นทุนบริการในอดีตจาก
การแก้ ไขผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานจํานวน ทังนี
้ ้ อัตราส่วนค่าใช้ จา่ ยใน
การบริหารต่อยอดขายสําหรับปี 2562 และ 2561 เท่ากับร้ อยละ 3.28 และ 3.15
ตามลําดับ โดยค่าใช้ จ่ายในการบริหารที่สําคัญได้ แก่ ค่าตอบแทนพนักงาน ค่า
พาหนะ ค่าเดินทาง และค่าเช่า เป็ นต้ น
- ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2562 มีจํานวน 30.66 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน 7.15 ล้ าน
บาท ทังนี
้ ้ อัตราส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารต่อยอดขายสําหรับปี 2562 และ 2561
เท่ากับร้ อยละ 1.51 และ 1.58 ตามลําดับ
ต้ นทุนทางการเงิน
มีจํานวน 6.98 ล้ านบาท จําแนกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ 1) ดอกเบี ้ยจ่าย T/R สําหรับการนําเข้ า
วัตถุดบิ โดยปี 2562 มีจํานวนเท่ากับ 4.97 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 2.00 ล้ านบาท จากการที่
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ในปี นี ้มีการการใช้ สนิ เชื่อเพื่อการนําเข้ าวัตถดิบเพิ่มขึ ้น
ทําให้ ความต้ องการเงินทุน
หมุนเวียนเพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย และ 2) ประมาณการหนี ้สินในส่วนของดอกเบี ้ยตามภาระ
ผูกพันโครงการผลประโยชน์พนักงานจํานวน 2.01 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย 0.09
ล้ านบาท
กําไร
ปี 2562 บริ ษัทฯมีกําไรสุทธิจํานวน 18.42 ล้ านบาท ลดลง 30.57 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อย
ละ 62.40 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน ซึง่ การที่ผลกําไรปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักมาจาก
ปริมาณขายและราคาขายลดลง
เนื่องจากสถานการณ์การแข่งขันทางด้ านราคาที่
ค่อนข้ างจะรุนแรง
ทังนี
้ ้ สาเหตุที่ปี 2562 บริ ษัทฯ ไม่มีคา่ ใช้ จ่ายภาษีเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯมีคา่ ใช้ จา่ ยที่มี
สิทธิหกั ได้ เพิ่มขึ ้นจากการจําหน่ายหนี ้สูญจากบัญชีลกู หนี ้เงินให้ ก้ ยู ืมแก่ บริษัท เซ็นจูรี่
้ ้ เนื่องจากลูกหนี ้ถูก
อิเลคโทรนิคส์ แอนด์ ซิสเต็ม จํากัด ซึง่ เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ทังนี
พิพากษาให้ ล้มละลายและได้ มีการแบ่งทรัพย์สนิ ให้ แก่เจ้ าหนี ้ในวันที่ 30 พฤศจิกายน
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ในด้ านคุณภาพของกําไร หากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกําไรจากการดําเนินงานกับ
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน พบว่าอัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไรลดลงจากร้ อยละ
106.03 เป็ นร้ อยละ -60.79 สาเหตุหลักมาจากในปี นี ้บริษัทมีรายจ่ายในการชําระเจ้ าหนี ้
การค้ าจํานวนมาก ทําให้ กระแสเงินสดจากการดําเนินงานติดลบ
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อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
ในปี 2562 บริ ษัทฯ มีกําไรจํานวน 18.42 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.17 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
ในส่วนของเงินปั นผล บริษัทฯมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราร้ อยละ
50 ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสํารองต่างๆ ตามที่กําหนด
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลขึ ้นอยูก่ บั ฐานะการเงิน
ไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทและตามกฎหมาย ทังนี
และแผนการลงทุนและความจําเป็ นอื่นๆในอนาคต
ในปี 2562 บริ ษัทฯมีกําไรสุทธิจํานวน 18.42 ล้ านบาท คณะกรรมการบริษัทฯจึงมีมติให้
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2563 เพื่ออนุมตั จิ า่ ยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.074 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 108.46 ของกําไรสุทธิสําหรับปี ตามงบ
การเงิน และเนื่องจากสํารองตามกฎหมายของบริษัทมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนแล้ ว จึงไม่ต้องจัดสรรผลกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
ฐานะทางการเงิน
ฐานะทางการเงินของบริษัท สําหรับปี 2562 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561 มีการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญ ดังนี ้:สินทรัพย์
1)

ส่วนประกอบของสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวมเท่ากับ 1,796.89 ล้ านบาท ลดลง
139.79 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 7.22 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน
สินทรัพย์ ณ สิ ้นปี 2562 เป็ นสินทรัพย์หมุนเวียนจํานวน 1,065.95 ล้ านบาท และสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนจํานวน 730.94 ล้ านบาท
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สินทรั พย์
2,500

ล้ านบาท

2,000

1,126.33

1,144.96

1,065.95
สินทรัพย์หมุนเวียน

1,500

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

1,000
500

870.35

791.72

730.94

2560

2561

2562

0

สินทรัพย์หมุนเวียนมีรายการที่สําคัญ คือ ลูกหนี ้การค้ าและสินค้ าคงเหลือ ลูกหนี ้การค้ า
ณ สิ ้นปี 2562 มีจํานวน 347.75 ล้ านบาท ลดลง 41.34 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 9.41 ตาม
ยอดขายที่ลดลง ในขณะที่สนิ ค้ าคงเหลือมีจํานวน 625.96 ล้ านบาท ลดลง 47.56 ล้ าน
บาท หรื อร้ อยละ 7.06
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ประกอบด้ วย อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ มีจํานวน 231.77 ล้ านบาท
ลดลง 28.65 ล้ านบาท จากการลงทุนใหม่จํานวน 22.17 ล้ านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ น
อุปกรณ์โรงงาน เครื่ องใช้ สํานักงานและยานพาหนะ ในขณะที่มีการตัดค่าเสื่อมราคาตาม
อายุการใช้ งานของสินทรัพย์จํานวน 32.47 ล้ านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรายการอื่นๆ
ซึง่ ได้ แก่ สิทธิการเช่าที่ดนิ เงินลงทุนที่มีข้อจํากัดในการใช้ มีจํานวนใกล้ เคียงกับปี ก่อน
ส่วนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน เพิ่มขึ ้น 10.36 ล้ านบาท เนื่องจากการโอนกลับการ
ด้ อยค่าของสินทรัพย์ จากมูลค่าราคาประเมินที่ปรับตัวสูงขึ ้น
2)

คุณภาพของสินทรัพย์
สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ แสดงราคาตามบัญชีที่ไม่สงู กว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับหรื อมูลค่า
ปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิที่คาดว่าจะได้ รับจากการใช้ สนิ ทรัพย์ และหากมีข้อบ่งชี ้ที่
้ ารองและรับรู้การขาดทุนจากการด้ อยค่า
แสดงว่าสินทรัพย์เกิดการด้ อยค่า บริษัทฯจะตังสํ
ทันที และมีการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ
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ลูกหนี ้การค้ า
ณ สิ ้นปี 2562 บริษัทฯมียอดลูกหนี ้การค้ าก่อนหักค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญจํานวน 403.93
ล้ านบาท ซึง่ จํานวนดังกล่าวจําแนกออกเป็ น 2 ส่วน คือ ลูกหนี ้บุคคลภายนอกจํานวน
372.08 ล้ านบาท และลูกหนี ้บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน จํานวน 31.85 ล้ านบาท
ลูกหนี ้บุคคลภายนอกมียอดที่เกินกําหนดชําระ จํานวน 144.45 ล้ านบาท โดยในจํานวน
ดังกล่าวมียอดลูกหนี ้ค้ างชําระนานกว่า 12 เดือน จํานวน 55.48 ล้ านบาท ซึง่ มีสาเหตุมา
จากลูกหนี ้ดังกล่าวได้ รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และการเงินตังแต่
้ ปี
ั ้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
2540 ทําให้ ไม่สามารถชําระหนี ้ได้ ตามกําหนด บริษัทฯ ได้ ตงค่
สําหรับลูกหนี ้ที่เกินกําหนดชําระจํานวน 56.18 ล้ านบาท ซึง่ บริษัทฯ มัน่ ใจว่าจะสามารถ
เก็บหนี ้จากลูกหนี ้ได้ ไม่ตํ่ากว่ายอดสุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี ้บริษัทฯที่เกี่ยวข้ องกัน มี 1 ราย คือ บริษัท ทักษิณคอนกรี ต จํากัด(มหาชน) เป็ นหนี ้
ที่ยงั ไม่ครบกําหนดชําระ
(ดูรายละเอียดของอายุหนี ้ที่ค้างชําระเพิม่ เติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 9)
สินค้ าคงเหลือ
สินค้ าคงเหลือของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย สินค้ าสําเร็จรูป งานระหว่างทํา วัตถุดบิ อะไหล่
และวัสดุสิ ้นเปลือง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีราคาทุนรวม 663.08 ล้ านบาท บริ ษัทฯ
้ ้น 37.13 ล้ านบาท
ได้ ตงค่
ั ้ าเผื่อมูลค่าสินค้ าคงเหลือลดลง และเคลื่อนไหวช้ าจํานวนทังสิ
เนื่องจากสินค้ าสําเร็จรูป อะไหล่และวัสดุสิ ้นเปลืองบางรายการไม่เคลื่อนไหวมาเป็ น
เวลานานจึงมีความเสีย่ งที่จะเกิดการด้ อยค่าได้
สภาพคล่อง
1) กระแสเงินสด
ปี 2562 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิเพิม่ ขึ ้นจํานวน 6.95 ล้ านบาท ส่งผลให้ เงินสดของ
บริษัทเพิม่ ขึ ้นจาก 32.67ล้ านบาทมาเป็ น 39.62 ล้ านบาท กระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลง
มาจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้:- กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 11.20 ล้ านบาท โดยแหล่ง
ได้ มาที่สําคัญมาจากการลูกหนี ้การค้ า สินค้ าคงเหลือและเจ้ าหนี ้การค้ า
- กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมลงทุน จํานวน 75.33 ล้ านบาท เนื่องจากใน
ระหว่างปี มีการไถ่ถอนเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อกําหนดในการใช้ เพื่อชําระ
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หนี ้ทรัสต์รีซีทและใช้ หมุนเวียนในกิจการ ในขณะเดียวกันมีรายจ่ายลงทุนซึง่ ส่วน
ใหญ่เป็ นอุปกรณ์โรงงาน เครื่ องใช้ สํานักงาน และยานพาหนะ
- กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 57.19 ล้ านบาท จากการ
จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นและสินเชื่อเพื่อการนําเข้ าทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ ้น
2)

อัตราส่วนสภาพคล่องที่สาํ คัญ

บริษัทฯ มีอตั ราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี ้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ ้นจาก 4.67 เท่า ณ สิ ้นปี
้ ้เป็ นผลมาจากปี 2562 บริษัทฯ สามารถจ่ายชําระ
2561 เป็ น 6.09 เท่า ณ สิ ้นปี 2562 ทังนี
หนี ้สินหมุนเวียนได้ ดีขึ ้น ในขณะที่ Cash cycle เท่ากับ 92 วันเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนเนื่องจาก
ระยะเวลาเก็บหนี ้เพิ่มขึ ้นซึง่ เป็ นไปตามสภาพคล่องของลูกค้ า และมีอตั ราส่วนหมุนเวียน
ลูกหนี ้การค้ า เจ้ าหนี ้การค้ าและสินค้ าคงเหลืออยูท่ ี่ระดับ 4.77 เท่า 25.65 เท่า และ 11.83
เท่า ตามลําดับ
3)

ระยะเวลาครบกําหนดของหนี ้ระยะสันที
้ ่มีผลต่อสภาพคล่อง

หนี ้ระยะสันของบริ
้
ษัทฯ มีเพียง ทรัสต์รีซีท เจ้ าหนี ้การค้ า และค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย ซึง่ ถึง
กําหนดชําระตาม Cash cycle ของกิจการ
รายจ่ายลงทุน
ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายจ่ายลงทุนที่ประกอบด้ วยอุปกรณ์โรงงาน เครื่ องใช้ สํานักงานและ
ยานพาหนะ
แหล่งที่มาของเงินทุน
1) ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.17 เท่า
ลดลงจากสิ ้นปี ก่อนเล็กน้ อย จากการที่ในปี นี ้บริ ษัทสามารถจ่ายชําระหนี ้สินได้ ดีขึ ้น
2) ส่วนของผู้ถือหุ้น
ปี 2562 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 18.42 ล้ านบาท และมีขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดจากการปรับมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย จํานวน 8.02 ล้ านบาท ในขณะที่มีผลกําไรจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาตร์ ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
จํานวน 6.83 ล้ านบาท และจ่ายเงินปั นผล จํานวน 96.88 ล้ านบาท ส่งผลให้ ณ วันที่ 31
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แบบ 56-1

บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน)
ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีสว่ นของผู้ถือหุ้นจํานวน 1,534.52 ล้ านบาท ลดลง 79.65 ล้ าน
บาท

ล้ านบาท

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
1,640
1,620
1,600
1,580
1,560
1,540
1,520
1,500
1,480

1614.17

1606.23

1534.52

2560

2561

2562

3) หนี ้สิน
ณ วันสิ ้นปี 2562 บริ ษัทฯมีหนี ้สินรวม 262.37 ล้ านบาท ลดลง 60.14 ล้ านบาท จาก
เจ้ าหนี ้การค้ าลดลง ในขณะที่ทรัสต์รีซีทเพิม่ ขึ ้น ทังนี
้ ้ หนี ้สินที่สําคัญ ประกอบด้ วย ทรัสต์
รี ซีท เจ้ าหนี ้การค้ า ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์พนักงานและค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย

ล้ านบาท

หนีส้ นิ
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

390.45
322.51

2560

2561

262.37

2562

14.2 ปั จจัยที่อาจมีผลกระทบต่ อผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต
ปั จจัยที่อาจส่งผลให้ การดําเนินงานของบริษัทฯมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ ได้ แก่ ความ
ผันผวนของราคาวัตถุดบิ การออกมาตรการตอบโต้ การทุ่มตลาดสินค้ าเหล็กลวดคาร์ บอนสูง และการแก้ ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัตกิ ารตอบโต้ การทุม่ ตลาดและการอุดหนุนซึง่ สินค้ าจากต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยง
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แบบ 56-1

บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน)

ที่อปุ ทานเพิ่มขึ ้นจากการนําเข้ าสินค้ าสําเร็จรูปจากต่างประเทศ ทังนี
้ ้ เนื่องจากราคาวัตถุดบิ และอัตราอากร
ตอบโต้ การทุ่มตลาดจากการนําเข้ าวัตถุดบิ มีผลกระทบโดยตรงต่อต้ นทุนการผลิต ในขณะที่อปุ ทานที่เพิ่ม
จากการนําเข้ าสินค้ าสําเร็ จรูปจากต่างประเทศจะส่งผลให้ การแข่งขันทางการตลาด โดยเฉพาะการแข่งขัน
ทางด้ านราคามีความรุนแรงขึ ้น
บริษัทฯ ตระหนักถึงปั จจัยดังกล่าวจึงได้ ตดิ ตามและประเมินผลกระทบอย่างใกล้ ชิด เพื่อปรับกลยุทธ์
ในการดําเนินงานให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับสถานการณ์
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แบบ 56-1

บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน)

การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
“บริ ษัทฯ ได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ฉบับนี ้แล้ วด้ วยความระมัดระวัง
บริ ษัทขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่
ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ นอกจากนี ้ บริษัทฯขอรับรองว่า
1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบรายการข้ อมูลประจําปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่าง
ถูกต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทฯแล้ ว
2) บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าบริษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที่เป็ น
สาระสําคัญของบริษัทฯอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
3) บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ติ ามระบบ
ดังกล่าว และบริษัทฯได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อ
ผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯแล้ ว
ซึง่ ครอบคลุมถึงข้ อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทังการกระทํ
้
าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้ รับรองความ
ถูกต้ องแล้ ว บริษัทฯ ได้ มอบหมายให้ นายเอกมินทร์ งานทวี เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ า
ด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายเอกมินทร์ งานทวี กํากับไว้ บริ ษัทฯจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ
ได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น ”
ชื่อ

ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายเอกมินทร์ งานทวี

กรรมการ

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

2. นายสรรัฐ งานทวี

กรรมการ

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

ชื่อ

ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอํานาจ นายเอกมินทร์ งานทวี กรรมการ

.......................................
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการของบริษัทฯ และหัวหน้ างาน
ตรวจสอบภายใน
1. ข้ อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุมและเลขานุการบริษัทฯ
1.1 รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุมและเลขานุการบริษัทฯ
นายสุริย์ บัวคอม ………………………………………………………………………………………….
อายุ 75 ปี
ตําแหน่ง
‐ ประธานกรรมการ
‐ กรรมการอิสระ
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ : 10 กันยายน 2553
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
‐ บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
‐ เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
‐ Directors Accreditation Program(DAP)
‐ Directors Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทํางาน / การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
‐ 2553 - ปั จจุบนั กรรมการ บมจ.ควอลิตี ้ เฮาส์
ประสบการณ์การทํางาน / การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
‐ 2553 - ปั จจุบนั กรรมการ ธนาคาร Zheng Xin Bank
‐ 2556 - 2559 อนุกรรมการ คณะกรรมการโทรคมนาคมและวิทยุกระจายเสียง
‐ 2552 - 2559 ที่ปรึกษา บริ ษัท ไวส์ซอฟท์ จํากัด
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

เอกสารแนบ 1
นายชลิต สถิตย์ ทอง ……………………………………………………………………………………….
อายุ 69 ปี
ตําแหน่ง
‐ ประธานกรรมการตรวจสอบ
‐ กรรมการอิสระ
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ : 18 กุมภาพันธ์ 2562
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
‐ นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
‐ เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
‐ Directors Accreditation Program(DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทํางาน / การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
‐ 2549 - ปั จจุบนั กรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเพ็กซ์ดีเวลลอปเม้ นท์
ประสบการณ์การทํางาน / การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
‐ 2550 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บจก.เพลินจิตแคปปิ ตอล
‐ 2552 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บจก.พีซีแอลแพลนเนอร์
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

เอกสารแนบ 1
นายเฉลียว พลวิเศษ …………………………………………………………………………………….
อายุ 71 ปี
ตําแหน่ง
‐ กรรมการตรวจสอบ
‐ กรรมการอิสระ
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ : 18 กุมภาพันธ์ 2562
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
‐ นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
‐ เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
ประสบการณ์การทํางาน / การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์การทํางาน / การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
‐ 2556 - 2561 ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์และผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์ภาค1
‐ ปั จจุบนั
อนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ศาลยุตธิ รรม
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
นายสุวัฒน์ จิตตมัย .……………………………………………………………………………………….
อายุ 71 ปี
ตําแหน่ง
‐ กรรมการ
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ : 10 พฤษภาคม 2528
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
‐ ปริ ญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่ องกล LAMAR UNIVERSITY
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริ หารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดํารงตําแหน่งในบริ ษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์การทํางาน
‐ 2560
กรรมการอํานวยการฝ่ ายปฎิบตั กิ าร บมจ. ไทยไวร์ โพรดัคท์
‐ 2558 - 2560 กรรมการผู้จดั การ บมจ. ไทยไวร์ โพรดัคท์
‐ 2531 - 2558 ผู้จดั การทัว่ ไป บมจ. ไทยไวร์ โพรดัคท์
สัดส่วนการถือหุ้น : 0.05%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

เอกสารแนบ 1
นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา .....................................................................................................................
อายุ 75 ปี
ตําแหน่ง
‐ กรรมการ
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ : 25 เมษายน 2537
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
‐ ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ EMPORIA STATE UNIVERSITY,USA
ประสบการณ์การทํางาน / การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์การทํางาน / การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
‐ 2554 - ปั จจุบนั กรรมการ บจก. แอปริคอท แมเนจเม้ นท์
‐ 2548 - ปั จจุบนั กรรมการ บจก. ไทยลาวลิกไนท์
สัดส่วนการถือหุ้น : 0.33%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
นายเอกมินทร์ งานทวี ……………………………………………………………………………………
อายุ 38 ปี
ตําแหน่ง
‐ กรรมการ
‐ กรรมการผู้จดั การ
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ : 14 มิถนุ ายน 2550
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
‐ ปริ ญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย ซีเอตเติล , USA
ประสบการณ์การทํางาน / การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
‐ 2551 - 2560 กรรมการ บมจ. ทักษิณคอนกรี ต
‐ 2550 - 2558 กรรมการ บมจ. เซอร์ คทิ อีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรี ส์
ประสบการณ์การทํางาน / การดํารงตําแหน่งในบริ ษัทอื่น/กิจการอื่น
‐ 2554 - 2561 กรรมการ บจก. แอปริคอท แมเนจเม้ นท์
‐ 2549 - 2561 กรรมการ บจก. ไทยลาวลิกไนท์
สัดส่วนการถือหุ้น : 0.11%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ลูกพี่ลกู น้ อง นายสรรัฐ งานทวี

เอกสารแนบ 1
นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์ ………………………………………………………………………………......
อายุ 43 ปี
ตําแหน่ง
‐ กรรมการ
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ : 14 มิถนุ ายน 2550
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
‐ ปริ ญญาโท สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
ประสบการณ์การทํางาน / การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์การทํางาน / การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
‐ 2558 - ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การ Mosh Company Limited
‐ 2553 – ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การ Meanmoremind Co.,Ltd.
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
นายพันธุม พันธุมจินดา ….…………………………………………..…………………………………
อายุ 65 ปี
ตําแหน่ง
‐ กรรมการตรวจสอบ
‐ กรรมการอิสระ
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ : 14 มิถนุ ายน 2550
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
‐ ปริ ญญาตรี นิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริ หารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดํารงตําแหน่งในบริ ษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์การทํางาน
‐ 2547 - 2557 หุ้นส่วนผู้จดั การ ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ที.ไอ.เอช .
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

เอกสารแนบ 1
นายสรรัฐ งานทวี …………………………………………………………………………………………
อายุ 33 ปี
ตําแหน่ง
‐ กรรมการ
‐ กรรมการอํานวยการฝ่ ายการตลาด
‐ เลขานุการบริ ษัท
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ : 21 สิงหาคม 2557
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
‐ ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
‐ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริ หารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดํารงตําแหน่งในบริ ษัทอื่น/กิจการอื่น
‐ 2554 - ปั จจุบนั กรรมการ บจก.งานทวีพี่น้อง
ประสบการณ์การทํางาน
‐ 2554 - 2558 กรรมการ บมจ.เซอร์ คทิ อีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรี ส์
สัดส่วนการถือหุ้น : 0.02%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ลูกพี่ลกู น้ อง นายเอกมินทร์ งานทวี
นายประดิษฐ์ วุฒภิ าพรกุล ………………………………………………………………………………..
อายุ 63 ปี
ตําแหน่ง
‐ กรรมการ
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ : 27 กุมภาพันธ์ 2562
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
‐ ปริ ญญาตรี นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริ หารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์ทํางาน / การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
‐ 2541 – ปั จจุบนั ทนายความ บจก.งานทวีพี่น้อง
สัดส่วนการถือหุ้น : 0.01%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

เอกสารแนบ 1
นายเจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ……………………………………………………………………………...
อายุ 36 ปี
ตําแหน่ง
‐ กรรมการ
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ : 27 กุมภาพันธ์ 2562
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
‐ ปริ ญญาโท สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
‐ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
‐ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรเครื่ องกล Asian University
ประสบการณ์การทํางาน / การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์การทํางาน / การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
‐ 2550 - ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การ บจก. ดี-ซีอีเอ็ม
‐ 2555 - ปั จจุบนั ผู้จดั การส่วนวิศวกรรม บจก. เอส.พี.เคคอนสตรั๊คชัน่
สัดส่วนการถือหุ้น : 1.24%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
นายสุชาติ แก้ วไพฑูรย์ ……………………………………………………………………………………
อายุ 69 ปี
ตําแหน่ง
‐ ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายการตลาด
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
‐ ปริ ญญาตรี คณะบริหารสาขาการตลาด
‐ MINI MBA
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริ หารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดํารงตําแหน่งในบริ ษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์การทํางาน
‐ 2535 - ปั จจุบนั ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายการตลาด บมจ. ไทยไวร์ โพรดัคท์
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

เอกสารแนบ 1
นายเมธี ภักดีโต ……………………………………………………………………………………
อายุ 66 ปี
ตําแหน่ง
‐ ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
‐ ปริ ญญาตรี คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริ หารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดํารงตําแหน่งในบริ ษัทอื่น/กิจการอื่น : กรรมการที่ปรึกษา ห้ างหุ้นส่วนสามัญ 911 ทีม 2007
ประสบการณ์การทํางาน
‐ 2560 - ปั จจุบนั ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล บมจ. ไทยไวร์ โพรดัคท์
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
นางสาวบงกช งานทวี ……………………………………………………………………………………
อายุ 36 ปี
ตําแหน่ง
‐ ผู้จดั การฝ่ ายจัดซื ้อ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
‐ ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ CITY UNIVERSITY OF SEATTLE
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริ หารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดํารงตําแหน่งในบริ ษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์การทํางาน
‐ 2561 - ปั จจุบนั ผู้จดั การฝ่ ายจัดซื ้อ บมจ. ไทยไวร์ โพรดัคท์
สัดส่วนการถือหุ้น : 0.20%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : น้ องสาว นายเอกมินทร์ งานทวี

เอกสารแนบ 1
นายพัฒนา สุขเกษม ……………………………………………………………………………………
อายุ 54 ปี
ตําแหน่ง
‐ ผู้จดั การโรงงาน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
‐ ปริ ญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
‐ ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
‐ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริ หารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดํารงตําแหน่งในบริ ษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์การทํางาน
‐ 2561 – ปั จจุบนั ผู้จดั การโรงงาน บมจ. ไทยไวร์ โพรดัคท์
‐ 2532 - 2560 ผู้จดั การส่วนผลิต บมจ. ไทยไวร์ โพรดัคท์
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
นายสุชาติ เตชะเทียมจันทร์ ………………………………………………………………………………
อายุ 58 ปี
ตําแหน่ง
‐ ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายควบคุมคุณภาพ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
‐ ปริ ญญาตรี ครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
‐ ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดํารงตําแหน่งในบริ ษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์การทํางาน
‐ 2561 – ปั จจุบนั ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายควบคุมคุณภาพ บมจ. ไทยไวร์ โพรดัคท์
‐ 2539 - 2560 ผู้จดั การส่วนควบคุมคุณภาพ บมจ. ไทยไวร์ โพรดัคท์
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

เอกสารแนบ 1
นายสุวิทย์ อภิชัยดิษฐ์ ...............……………………………………………………………………………
อายุ 50 ปี
ตําแหน่ง
‐ ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
‐ ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดํารงตําแหน่งในบริ ษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์การทํางาน
‐ 2562 – ปั จจุบนั ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
‐ 2546 - 2561 ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน บมจ. ไทยไวร์ โพรดัคท์
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

เอกสารแนบ 1
1.2 หน้ าที่ความรับผิดชอบของเลฃานุการบริษัทฯ
บริ ษัทฯ ได้ แต่งตัง้ นายสรรัฐ งานทวี ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีหน้ าที่ให้ คําแนะนําด้ าน
กฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆที่คณะกรรมการต้ องทราบและปฏิบตั ิ รวมทังประสานงานให้
้
มีการปฏิบตั ติ าม
มติคณะกรรมการ ดังต่อไปนี ้
1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และ
ข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ อง
2. เก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี ้
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจําปี ของ
บริษัทฯ
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
3. ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศต่างๆให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. ให้ คําแนะนําด้ านกฎหมายและกฏเกณฑ์ตา่ งๆที่เกี่ยวข้ อง และข้ อพึงปฏิบตั ดิ ้ านการกํากับดูแล
ในการดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้ เป็ นไปตามกฏหมาย
5. ดําเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด หรื อที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ
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2. การดํารงตําแหน่ งของกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอาํ นาจควบคุมในบริษัทฯ และบริษัทที่
เกี่ยวข้ อง
บมจ.ไทยไวร์ โพรดัคท์
นายสุริย์ บัวคอม
นายชลิต สถิตย์ทอง
นายเฉลียว พลวิเศษ
นายสุวฒ
ั น์ จิตตมัย
นายฉัตรชัย ศิริวฒ
ั นา
นายเอกมินทร์ งานทวี
นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
นายพันธุม พันธุมจินดา
นายสรรัฐ งานทวี
นายประดิษฐ์ วุฒิภาพรกุล
นายเจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ
นายสุชาติ แก้ วไพฑูรย์
นายเมธี ภักดีโต
นางสาวบงกช งานทวี
นายพัฒนา สุขเกษม
นายสุชาติ เตชะเทียมจันทร์
นายสุวิทย์ อภิชยั ดิษฐ์

/ = ประธานกรรมการ

// = กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร

/


//

//


//


X
X
X
X
X
X

 = กรรมการ

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
บจก.ไทยลาวลิกไนท์



x = ผู้บริหาร
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
-ไม่มี-
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
- ไม่มี -
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรั พย์ สิน
-ไม่มี-
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อื่น ๆ
-ไม่มี-

