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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

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

เพื่อใช้ในงำนก่อสร้ำงต่ำงๆ

	 ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท	ได้แก่	ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว	ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด	7	เส้น	และลวดเหล็กเคลือบสังกะสี	

วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย
	 บรษิทัฯ	มนีโยบำยทีจ่ะผลติสนิค้ำตำมมำตรฐำนอตุสำหกรรมและมำตรฐำนสำกล	โดยมเีป้ำหมำยในกำรเป็นผูน้�ำทำงด้ำนคณุภำพ

ในกำรผลิตสินค้ำลวดเหล็กแรงดึงสูง	

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ
	 บริษัท	ไทยไวร์โพรดัคท	์จ�ำกัด	(มหำชน)	ก่อตั้งเมื่อวันที	่10	พฤษภำคม	2528	ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง	

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

ในเขตอุตสำหกรรมนวนคร	จังหวัดปทุมธำนี

ปี 2529 เริ่มกำรผลิตครั้งแรกเมื่อวันที่	2	กรกฎำคม	2529

ปี 2531 เพิ่มทุนเป็น	40	ล้ำนบำท	เพื่อเพิ่มก�ำลังกำรผลิต

ปี 2532 จดทะเบียนเป็นบริษัทในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเพิ่มทุนเป็น	50	ล้ำนบำท	 

เพื่อปรับปรุงระบบกำรผลิตและเพิ่มก�ำลังกำรผลิต

ปี 2533 เพิม่ทนุเป็น	100	ล้ำนบำท	เพือ่เพิม่ก�ำลงักำรผลติและออกผลติภัณฑ์ใหม่	คอื	ลวดเหลก็ตเีกลยีวชนดิ	7	เส้น

ปี 2535 เพิ่มทุนเป็น	220	ล้ำนบำท	เพื่อสร้ำงโรงงำนแห่งที	่2	ที่สวนอุตสำหกรรมโรจนะ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ	

เพื่อใช้ในกำรผลิตลวดเหล็กตีเกลียวชนิด	7	เส้น

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

-	ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน	ส�ำหรับโครงกำรสร้ำงโรงงำนแห่งใหม ่

	 ที่เขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด	จังหวัดระยอง	เมื่อวันที	่21	กันยำยน	2537

ปี 2539 -	สร้ำงโรงงำนแห่งใหม่ที่เขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด	 จังหวัดระยอง	 ตำมท่ีได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน	 

	 เพือ่เพิม่ก�ำลงักำรผลติและปรบัปรงุเทคโนโลยกีำรผลติ	พร้อมทัง้ออกผลติภณัฑ์ใหม่	คอื	ลวดเหลก็เคลอืบสงักะสี

-	ย้ำยฐำนกำรผลิตทั้งหมดไปยังโรงงำนแห่งใหม่ที่เขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด	จังหวัดระยอง

ปี 2559-ปี 2560 ลงทุนในโครงกำรลงทุนเพื่อทดแทนสินทรัพย์เดิมที่เสื่อมสภำพ	ประกอบด้วย	กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำร

ผลิตของเครื่องจักรเดิมและลงทุนในสำยกำรผลิตใหม่ส�ำหรับลวดเหล็กตีเกลียวชนิด	7	เส้น	

ปี 2561-ปัจจุบัน ด�ำเนินธุรกิจผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงโดยมีผลิตภัณฑ์หลัก	ได้แก	่ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว	 

ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด	7	เส้น	และลวดเหล็กเคลือบสังกะสี	โดยมีโรงงำนเพียงแห่งเดียวที่เขตนิคม

อุตสำหกรรมมำบตำพุด	จังหวัดระยอง

 

	 ในส่วนของอ�ำนำจในกำรควบคมุบริษทัฯ	ตลอดระยะเวลำ	5	ปีท่ีผ่ำนมำ	ไม่มกีำรเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัอ�ำนำจในกำรควบคมุบรษิทัฯ	 

แต่อย่ำงใด

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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โครงสร้างการถือหุ้น
	 บริษัทฯ	 เร่ิมประกอบธุรกิจโดยครอบครัวงำนทวี	 ในปี	2563	 กลุ่มตระกูลงำนทวีมีสัดส่วนกำรถือหุ้นประมำณร้อยละ	28	 

ของทุนจดทะเบียนที่ช�ำระเต็มมูลคำ่แล้ว

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
	 -ไม่มี-
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

	 บรษิทั	ไทยไวร์โพรดัคท์	จ�ำกดั	(มหำชน)	ประกอบธุรกจิหลกั	คอื	เป็นผูผ้ลติและจ�ำหน่ำยลวดเหลก็แรงดงึสงู	(Prestressed	Concrete	

Wire)	ทีใ่ช้ส�ำหรบังำนคอนกรตีอดัแรง	ผลกำรด�ำเนนิงำนของบริษัทฯ	จงึขึน้อยูกั่บภำวะอุตสำหกรรมก่อสร้ำงเป็นส�ำคญั	โดยในกำรจ�ำหน่ำย

สนิค้ำของบรษิทัฯส่วนใหญ่จ�ำหน่ำยให้แก่ลกูค้ำในประเทศ	ส่วนกำรจ�ำหน่ำยต่ำงประเทศปัจจบุนัมปีระมำณร้อยละ	15	-	30

โครงสร้างรายได้
	 บริษัทฯด�ำเนินธุรกิจในส่วนงำนด�ำเนินงำนเดียว	 คือ	 ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยลวดเหล็กแรงดึงสูง	 โครงสร้ำงรำยได้หลักจ�ำแนก

ตำมภูมิศำสตร์ในประเทศและตำ่งประเทศของบริษัทฯ	ในระยะ	3	ปี	ที่ผ่ำนมำ	มีดังนี้:-

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รำยได้จำกกำรจ�ำหนำ่ยในประเทศ 1,279.24 77.86 1,695.64 83.70 1,652.01 68.90

รำยได้จำกกำรจ�ำหนำ่ยต่ำงประเทศ 	363.76 22.14  330.21 16.30  745.54 31.10

รวม 1,643.00 100.00 2,025.85 100.00 2,397.55 100.00

ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
		 บรษิทั	ไทยไวร์โพรดคัท์	จ�ำกดั	(มหำชน)	ผลติและจ�ำหน่ำยลวดเหลก็แรงดงึสงู	(Prestressed	Concrete	Wire)	ท่ีได้ตำมมำตรฐำน

สำกล	 ส�ำหรบังำนคอนกรีตอดัแรงเพือ่ใช้ในงำนก่อสร้ำงทีเ่น้นควำมแขง็แรง	 ควำมทนทำน	 เพือ่รองรบัน�ำ้หนกั	 ทัง้งำนก่อสร้ำงแบบ	

pre-tensioned	 และ	post-tensioned	 เช่น	 งำนผลติเสำเขม็คอนกรตีอดัแรงส�ำหรบังำนก่อสร้ำงอำคำร	 งำนก่อสร้ำงทำงยกระดบัและ

สะพำน	 งำนผลติเสำไฟฟ้ำคอนกรีตอดัแรงและงำนผลติแผ่นคอนกรตีส�ำเรจ็รปู	 ท้ังส่วนท่ีเป็นพืน้	 ผนงัอำคำรและคำนสะพำนส�ำเรจ็รปู	

ซึง่กำรน�ำลวดเหลก็แรงดงึสงูมำใช้	จะช่วยประหยดัเวลำและแรงงำนในกำรก่อสร้ำง	และยงัเป็นผูผ้ลติลวดเหลก็เคลอืบสงักะส	ีซึง่เป็นวสัดุ

ที่ใช้มำกในงำนระบบกำรสือ่สำร	ระบบสำยส่งและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ	เช่น	เป็นสำยดนิของงำนผลติเสำไฟฟ้ำ	และใช้ในงำนผลติสำยไฟฟ้ำ

	 ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ	จ�ำแนกได้เป็น	3	ประเภท	ดังนี้

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

72,000	ตัน/ปี

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

กำรผลิตประมำณ	54,000	ตัน/ปี

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

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

 โครงสร้างอุตสาหกรรม
	 อุตสำหกรรมลวดเหล็กแรงดึงสูง	เป็นส่วนหนึ่งของภำคอุตสำหกรรมวัสดุก่อสรำ้ง	ในอดีต	P.C.	Wire	และ	P.C.	Strand	ไม่ค่อย

มีกำรใช้มำกนัก	 ทั้งนี้เพรำะกำรก่อสร้ำงในสมัยก่อนส่วนใหญ่อำคำรท่ีปลูกสร้ำงจะมีเพียงไม่ก่ีชั้น	 จึงใช้เหล็กเส้นเป็นวัตถุดิบใน 

กำรปลูกสร้ำง	แต่ในระยะหลัง	โครงสร้ำงกำรปลูกสรำ้งได้เปลี่ยนเป็นกำรปลูกสร้ำงอำคำรขนำดใหญ่และบริกำรในกำรปลูกสร้ำงบ้ำน

ส�ำเร็จรูปและคอนโดมิเนียมขยำยตัวขึ้นมำก	ท�ำให้ควำมต้องกำร	P.C.	Wire	และ	P.C.	Strand	เพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว	นอกจำกนี้เพื่อ

รองรับกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม	 รัฐบำลได้ท�ำกำรลงทุนในงำนก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภค	 เช่น	 กำรก่อสร้ำง 

ทำงยกระดับ	 ทำงด่วน	 สะพำน	 กำรขยำยสำยส่งไฟฟำ้	 กำรก่อสร้ำงสนำมบิน	 รวมถึงกำรลงทุนในโครงกำรรถไฟฟำ้ซึ่งต้องใช้ลวด

เหล็กแรงดึงสูงเป็นจ�ำนวนมำก	 ท�ำให้ลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นวัสดุก่อสร้ำงที่ส�ำคัญอีกชนิดหนึ่ง	 ในปัจจุบันสัดส่วนของควำมต้องกำร	

P.C.	Wire	และ	P.C.	Strand	จะเปลี่ยนแปลงไปตำมสภำวะกำรก่อสร้ำงของทั้งภำครัฐบำลและเอกชน	เช่น	กำรก่อสร้ำงบ้ำนจัดสรร	

อำคำร	 และเสำไฟฟ้ำ	 มีผลต่อควำมต้องกำร	P.C.	Wire	 ค่อนข้ำงมำก	 ส่วนกำรก่อสรำ้งสำธำรณูปโภคของภำครัฐบำลโดยเฉพำะ

โครงกำรขนำดใหญ่	งำนก่อสร้ำงอำคำรจอดรถ	คอนโดมิเนียมและตึกสูง	จ�ำเป็นต้องใช้	P.C.	Strand	มำกกวำ่	 เพื่อรองรับน�้ำหนัก

ที่มำกกวำ่ของสิ่งก่อสร้ำง
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 ลักษณะการตลาดในอุตสาหกรรม
	 วิธีกำรในกำรจ�ำหน่ำยสินคำ้ลวดเหล็กแรงดึงสูงมี	2	ลักษณะ	คือ	จ�ำหน่ำยให้กับลูกค้ำโดยตรงและจ�ำหน่ำยผ่ำนตัวแทนจ�ำหนำ่ย	

ส่วนกำรตัดสินใจซื้อ	กำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กแรงดึงสูง	และลวดเหล็กเคลือบสังกะสี	ลูกค้ำจะให้ควำมส�ำคัญกับคุณภำพ

ของสนิค้ำเป็นอนัดบัแรก	เน่ืองจำกรำคำขำยของผูผ้ลติแต่ละรำยอยู่ในระดบัใกล้เคยีงกนั	และกำรใช้สนิค้ำอืน่ทดแทนท�ำได้ยำกเนือ่งจำก

จะส่งผลกระทบต่อกำรออกแบบและต้นทุนของกำรก่อสร้ำง	

 ภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
	 ปัจจุบัน	ผู้ผลิตลวดแรงดึงสูงในประเทศรำยส�ำคัญมีมำกกวำ่	10	รำย	โดยขนำดก�ำลังกำรผลิตของบริษัทฯ	จัดอยู่ในอันดับ	2	

	 ในปี	2563	 กำรแข่งขันภำยในอุตสำหกรรมลวดเหล็กแรงดึงสูงโดยเฉพำะกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำยังคงมีอย่ำงต่อเนื่อง 

จำกปีก่อน	ทัง้นีเ้น่ืองจำกปริมำณควำมต้องกำรลวดเหลก็แรงดงึสงูในประเทศหดตวั	เป็นผลมำจำกกำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสั

โคโรนำ	2019	(COVID-19)	ท�ำให้สภำพเศรษฐกิจชะลอตัว	ซึ่งส่งผลต่อกำรลงทุนภำคเอกชนโดยเฉพำะกำรก่อสรำ้ง

 กลยุทธการแข่งขัน
	 กำรที่ลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นวัสดุส�ำหรับรองรับน�้ำหนักในงำนก่อสร้ำงต่ำงๆ	 บริษัทฯ	 จึงให้ควำมส�ำคัญกับคุณภำพสินค้ำเป็น

อันดับแรก	รองลงมำคือกำรให้บริกำรทำงด้ำนเทคนิคก่อนและหลังกำรขำย	กำรส่งมอบที่รวดเร็ว

	 ในด้ำนคุณภำพสินคำ้	บริษัทฯได้พัฒนำควำมรู้	ควำมช�ำนำญในกำรผลิตสินค้ำมำเป็นเวลำนำนกวำ่	30	ปี	มีกำรคิดค้นและวิจัย

ต่อยอดเพื่อพัฒนำคุณภำพสินคำ้	มีระบบกำรผลิตที่ได้รับกำรยอมรับวำ่ทันสมัยและมีประสิทธิภำพ	โดยในกำรผลิต	บริษัทฯ	เริ่มจำก

กำรคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภำพ	มีบุคลำกรที่มีควำมช�ำนำญควบคุมกำรผลิตในทุกขั้นตอน	และให้ควำมส�ำคัญกับกำรตรวจสอบและ

ทดสอบคุณภำพ	โดยห้องปฏิบัติกำรทดสอบคุณภำพของบริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำน	ISO	17025	จึงท�ำให้ผู้ซื้อสินค้ำของบริษัท

มัน่ใจได้ว่ำจะได้รบัสนิค้ำทีม่คีณุภำพและคณุสมบัตติำมมำตรฐำน	และเพือ่ควำมเป็นเลศิด้ำนคณุภำพและควำมมปีระสทิธภิำพในกำร

ด�ำเนินงำน	บริษัทฯ	 ได้น�ำเอำระบบบริหำรงำนคุณภำพตำมมำตรฐำนเลขที่	 มอก./ISO	9001	 เข้ำมำใช้ในองค์กร	ส่งผลให้ปัจจุบัน

สินค้ำของบริษัทฯ	 มีคุณภำพเทียบเคียงระดับโลกและได้รับกำรรับรองจำกสถำบันทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ	 เช่น	UK	 และ	 

AUSTRALIA	ฉะนั้นจึงมั่นใจได้วำ่	สินคำ้ที่ผลิตโดยบริษัทฯ	เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลและมำตรฐำนที่ลูกค้ำต้องกำร	

	 ในด้ำนกำรให้บรกิำรด้ำนเทคนคิก่อนและหลงักำรขำย	บรษัิทฯ	มหีน่วยงำนท่ีท�ำหน้ำท่ีให้ค�ำปรกึษำเกีย่วกบักำรน�ำผลติภณัฑ์ไป

ใช้อยำ่งมีประสิทธิภำพ	พร้อมทั้งให้บริกำรดำ้นกำรสอบเทียบเครื่องมือวัดตำ่งๆ	เป็นต้น

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการเเข่งขัน
	 ปี	2563	 โครงกำรลงทุนของภำครัฐยังคงมีอยู่	 แต่ในขณะที่กำรลงทุนภำคเอกชนขยำยตัวค่อนข้ำงต�่ำ	 เนื่องจำกสถำนกำรณ ์

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019	(COVID-19)	 ส่งผลให้ปริมำณควำมต้องกำรลวดเหล็กแรงดึงสูงในประเทศลดลง

กว่ำปีก่อน	 อย่ำงไรก็ตำม	 มีควำมเป็นไปได้ที่ควำมต้องกำรสินค้ำในปี	2564	 น่ำจะมีโอกำสขยำยตัวเพิ่มขึ้น	 เนื่องจำกสถำนกำรณ์ 

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019	 มีแนวโน้มดีขึ้นจำกกำรมีวัคซีนป้องกัน	 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจำกโครงกำรลงทุน

โครงสร้ำงพืน้ฐำนของภำครัฐ	ประกอบกบักำรลงทนุภำคเอกชนมแีนวโน้มปรบัตวัดขีึน้	ซึง่ปัจจยัดงักล่ำวน่ำจะมส่ีวนช่วยให้กำรแข่งขนั

ในอุตสำหกรรมลดควำมรุนแรงลงได้	 โดยในกำรแข่งขันผู้ผลิตส่วนใหญ่ใช้กลยุทธ์ทำงด้ำนรำคำและเน้นกลุ่มลูกค้ำที่มีศักยภำพทำง

ธุรกิจ	และมีควำมมั่นคงทำงกำรเงินเป็นส�ำคัญ	
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ปัจจัยความเสีี่ียง

	 ปัจจัยควำมเสี่ยงที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัท	มีดังนี้	:-

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและราคาสินค้า
	 ในกำรผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง	ต้นทุนวัตถุดิบ	ซึ่งได้แก	่เหล็กลวดมีสัดส่วนถึงร้อยละ	70-85	ของต้นทุนกำรผลิตรวม	บริษัทฯ	

จึงมีควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบ	 โดยเฉพำะในภำวะท่ีสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ	 

ซึง่หำกบรษิทัฯ	ไม่สำมำรถปรับรำคำขำยตำมต้นทนุวัตถดุบิท่ีเปลีย่นแปลงจะส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรของบรษิทัฯ

	 ดังนัน้ในกำรบริหำรควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำวตัถดุบิและรำคำสนิค้ำ	บรษัิทฯได้ใช้วธิตีดิตำมและประเมนิสถำนกำรณ์

อย่ำงใกล้ชิด	 ใช้นโยบำยในด้ำนรำคำสินค้ำอย่ำงระมัดระวัง	 รวมถึงกระจำยฐำนลูกค้ำให้หลำกหลำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ	 

ซึ่งบริษัทฯ	 คำดว่ำจะไม่ได้รับควำมเสียหำยจำกควำมผันผวนของรำคำสินค้ำเกินกว่ำที่ได้ตั้งค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำ 

คงเหลือไว้ในบัญชี

2. ความเส่ียงจากการออกมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงและการแก้ไข 
 เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ
	 สินค้ำเหล็กลวดคำร์บอนสูง	รวมถึงเหล็กลวดคำร์บอนสูงที่เจือธำตุอื่นที่มีแหล่งก�ำเนิดจำกสำธำรณรัฐประชำชนจีน	เป็นสินค้ำที่

ถูกพิจำรณำให้เรียกเก็บอำกรตอบโต้กำรทุ่มตลำดในอัตรำร้อยละ	12.26	–	36.79	ของรำคำ	ซี	ไอ	เอฟ	ต่อไปอีกเป็นระยะเวลำ	5	ปี	

(วันที่	16	พฤษภำคม	2563	-	วันที	่15	พฤษภำคม	2568)	

	 เนือ่งจำกเหลก็ลวดคำร์บอนสงูเป็นวัตถดุบิส�ำคญัที่ใช้ในกำรผลติสนิค้ำของบรษัิทฯ	และส่วนใหญ่บรษัิทฯ	น�ำเข้ำวตัถดุบิดงักล่ำว

จำกสำธำรณรัฐประชำชนจีน	 กำรออกมำตรกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำด	 รวมถึงกำรแก้ไขพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดและ

กำรอุดหนุนซึ่งสินค้ำจำกต่ำงประเทศดังกล่ำว	 อำจส่งผลให้ต้นทุนกำรน�ำเข้ำวัตถุดิบเพ่ิมขึ้น	 ซ่ึงมีผลให้ต้นทุนกำรผลิตของบริษัทฯ	

เพิม่ขึน้ตำมไปด้วย	นอกจำกนี้	กำรทีอ่ตัรำอำกรขำเข้ำวัตถุดบิเพิม่ขึน้จะกระตุน้ให้เกดิกำรน�ำเข้ำสินคำ้ส�ำเร็จรูปเข้ำมำทดแทน	ส่งผล

ให้อุปทำนในตลำดเพิม่ขึน้และท�ำให้กำรแข่งขนัทำงกำรตลำดโดยเฉพำะกำรแข่งขนัทำงด้ำนรำคำมคีวำมรนุแรงขึน้	ดงันัน้บรษัิทฯ	จงึ

มีควำมเสี่ยงต่อควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรของบริษัทฯ	อำจลดลงในอนำคต

	 ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง	 บริษัทฯ	 ได้ใช้วิธีจัดหำแหล่งวัตถุดิบจำกผู้ผลิตที่ไม่ใช่ผู้ผลิตจำกสำธำรณรัฐประชำชนจีนเพิ่มขึ้นเพื่อ

เป็นทำงเลือกไว	้ทำงด้ำนกำรตลำด	บริษัทฯ	ได้ติดตำมและประเมินสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด	และเน้นกลยุทธ์กำรตลำดด้วยกำรผลิต

สินค้ำที่มีคุณภำพเป็นที่เชื่อถือได้ของลูกค้ำ	พร้อมกับขยำยตลำดไปยังลูกค้ำในต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น

3. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
	 กำรทีบ่รษิทัฯ	ต้องน�ำเข้ำวัตถดุบิจำกต่ำงประเทศเป็นส่วนใหญ่	ท�ำให้บรษิทัฯ	มคีวำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่น

เงินตรำจำกระบบอัตรำแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว	

	 ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังกล่ำว	 บริษัทฯ	 ได้ใช้มำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงด้วยกำรท�ำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ 

ล่วงหน้ำ	พร้อมทั้งติดตำมควำมเคลื่อนไหวของแนวโน้มอัตรำแลกเปลี่ยนอย่ำงสม�่ำเสมอ
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

ชื่อ	 :	 บริษัท	ไทยไวร์โพรดัคท	์จ�ำกัด	(มหำชน)

ชื่อย่อ	 :	 TWP

	 	 (จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ที่ตั้งส�านักงาน	 :	 เลขที่	101/88	หมู่ที	่20	นิคมอุตสำหกรรมนวนคร	

	 	 ถนนพหลโยธิน	ต�ำบลคลองหนึ่ง	อ�ำเภอคลองหลวง	

	 	 จังหวัดปทุมธำน	ี12120	

	 	 โทรศัพท	์0-2520-3855-64	โทรสำร	0-2520-3865-6

ที่ตั้งโรงงาน	 :	 4	ถนน	ไอ	5	นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด	อ�ำเภอเมือง	

	 	 จังหวัดระยอง	21150	

	 	 โทรศัพท	์0-3868-4610-3	โทรสำร	0-3868-4614

ประเภทธุรกิจ	 :	 ผลิตและจ�ำหน่ำยลวดเหล็กแรงดึงสูง

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0107537001234

ทุนจดทะเบียน	 :	 500	ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว	 :	 270	ล้ำนบำท	ประกอบด้วย	หุ้นสำมัญ	270	ล้ำนหุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว	้	 :	 หุ้นสำมัญ	หุ้นละ	1	บำท

รอบระยะเวลาบัญช	ี :	 1	มกรำคม	-	31	ธันวำคม	 	 	

นายทะเบียนหลักทรัพย	์ :	 บริษัท	ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	

	 	 เลขที่	93	ถนนรัชดำภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง

	 	 กรุงเทพฯ	10400	

	 	 โทรศัพท	์0-2009-9000	โทรสำร	0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี	 :	 นำยเทวำ	ด�ำแดง	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่	10777)	หรือ

	 	 นำงสำวสุดำพร	ทะวำปี	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่	6862)	หรือ

	 	 นำยพรชัย	กิตติปัญญำงำม	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่	2778)

	 	 บริษัท	บัญชีกิจ	จ�ำกัด

	 	 87/102-103	ชั้น	9	อำคำรโมเดอร์นทำวน	์ถนนสุขุมวิท	63

	 	 แขวงคลองตันเหนือ	เขตวัฒนำ	กรุงเทพฯ	10110	

	 	 โทรศัพท	์0-2382-0414	โทรสำร	0-2381-5849,	0-2382-0417
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัท
	 -	 ทุนจดทะเบียน	500	ล้ำนบำท

	 -	 ทุนที่ออกและช�ำระเต็มมูลคำ่แล้ว	270	ล้ำนบำท	ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ	270	ล้ำนหุ้น

	 -	 หุ้นสำมัญ	มูลค่ำหุ้นละ	1	บำท	(ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที	่26	เมษำยน	2559	ผู้ถือหุ้นมีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่ำ

หุ้นสำมัญของบริษัทที่ตรำไว้จำกเดิมมูลค่ำหุ้นละ	10	บำท	เป็นมูลค่ำหุ้นละ	1	บำท	บริษัทได้จดทะเบียนกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวกับ

กระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที	่10	พฤษภำคม	2559)

	 -	 กำรออกหลักทรัพย์อื่น	:	บริษัทไม่มีกำรออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจำกหุ้นสำมัญ

ผู้ถือหุ้น

	 กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ	่ณ	วันที่	6	มกรำคม	2564	ประกอบด้วย

ล�าดับที่ ผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้นที่ถือ %

1 กลุ่มงำนทว	ี

-	บริษัท	ทักษิณคอนกรีต	จ�ำกัด	(มหำชน) 26,975,500 9.991

-	บริษัท	เจ.	ที.	เอส.	จ�ำกัด 13,009,800 4.818

-	กลุ่มตระกูลงำนทวี 34,280,880 12.697

2 ธนำคำร	กรุงเทพ	จ�ำกัด	(มหำชน) 18,590,630 6.885

3 นำงธนิสรำ	พันธ์สำยเชื้อ 16,438,000 6.088

4 นำยระวิ	เกษมศำนติ์ 11,055,000 4.094

5 ธนำคำร	กรุงไทย	จ�ำกัด	(มหำชน) 8,234,570 3.050

6 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอำร์	จ�ำกัด 7,194,105 2.664

7 นำยรัชพล	เพิ่มพูนพำนิช 6,852,100 2.538

8 นำยวำมิล	ฮ้อแสงชัย 4,954,300 1.835

9 นำยโพธิรัตน	์กิจศรีโอภำค 3,959,000 1.466

10 นำยยงยุทธ	บุญมี 3,955,000 1.465

 หมายเหตุ : ตำมมติคณะกรรมกำรบริษัท	เมื่อวันที่	13	ส.ค.	2563	อนุมัติให้บริษัทฯ	สำมำรถซื้อหุ้นของบริษัท	คืนได	้โดยปฏิบัต ิ

	 	 	 ตำมกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	โดยเมื่อวันที	่31ส.ค.	2563	จนถึงวันที่	6	มกรำคม	2564	บริษัทฯ	ได้ซื้อหุ้นคืนเป็นจ�ำนวน 

	 	 	 หุ้นรวมทั้งสิ้น	9,566,900	หุ้น	(3.543%)	
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	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ	50	 ของก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำนตำมงบกำรเงิน 

หลังหักเงินส�ำรองต่ำงๆ	ตำมที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตำมกฎหมำย	ทั้งนี	้กำรจ่ำยเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐำนะกำรเงินและ

แผนกำรลงทุนและควำมจ�ำเป็นอื่นๆ	ในอนำคต

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
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โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดการอาวุโส 
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

ผู้จัดการ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการ 
ฝ่ายจัดซื้อ

ผู้จัดการฝ่าย 
บัญชีและการเงิน

กรรมการอ�านวยการ
ฝ่ายการตลาด

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายการตลาด

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการ
	 คณะกรรมกำรบรษิทั	ประกอบด้วย	บคุคลทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถและประสบกำรณ์	รวมทัง้สิน้	13	คน	รำยชือ่กรรมกำร	จ�ำนวน

ครั้งของกำรประชุมคณะกรรมกำรในปีที่ผำ่นมำ	และจ�ำนวนครั้งที่กรรมกำรแต่ละรำยเข้ำร่วมประชุม	มีดังนี้

การเข้าร่วมประชุม(ครั้ง)

ชื่อ ต�าแหน่ง ประชุม 
คณะกรรมการ

ประชุมคณะ 
กรรมการตรวจสอบ

1.	 นำยสุริย์	บัวคอม ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอิสระ 4/5 -
2.	 นำยสุวัฒน์	จิตตมัย กรรมกำร 5/5 -
3.	 นำยฉัตรชัย	ศิริวัฒนำ* กรรมกำร 1/5 -
4.	 นำยชลิต	สถิตย์ทอง ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 4/5 4/4
5.	 นำยเฉลียว	พลวิเศษ กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 4/5 4/4
6.	 นำยเอกมินทร์	งำนทวี กรรมกำร 5/5 -
7.	 นำยธนพงษ์	ภูคำสวรรค์ กรรมกำร 4/5 -
8.	 นำยพันธุม	พันธุมจินดำ** กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 4/5 2/4
9.	 นำยสรรัฐ	งำนทวี กรรมกำร 5/5 -
10.	นำยเจนวิชช์	เหลืองเจริญกิจ กรรมกำร 5/5 -
11.	นำยประดิษฐ์	วุฒิภำพรกุล กรรมกำร 5/5 -
12.	นำงทิพชญำณ	์สุตตปัญญำ*** กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมอิสระ 3/5 3/4
13.	นำยยงยุทธ	บุญมี*** กรรมกำร 4/5 -
14.	นำงสำวบงกช	งำนทวี**** กรรมกำร 3/5 -

หมายเหตุ :	*	ได้ลำออกจำกต�ำแหน่งกรรมกำร	มีผลตั้งแตวันที่	15	ส.ค.	2563

		 	 **	ได้ลำออกจำกต�ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ	มีผลตั้งแต่วันที่	15	พ.ค.	2563	(ยังคงด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระ)	

	 	 ***	ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร	มีผลตั้งแต่วันที่	27	เม.ย.	2563

	 	 ****	ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร	แทน	นำยฉัตรชัย	ศิริวัฒนำ	มีผลตั้งแต่วันที่	15	ส.ค.	2563
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	 กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัทฯ

	 กรรมกำรซึ่งมีอ�ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันบริษัทฯได้ประกอบด้วย	 นำยสุวัฒน์	 จิตตมัย,	 นำยเอกมินทร์	 งำนทวี,	 นำยธนพงษ์	 

ภูคำสวรรค์,	นำยสรรัฐ	งำนทวี,	นำงสำวบงกช	งำนทวี	สองในห้ำคนลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำส�ำคัญของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

	 ประกอบด้วย

ชื่อ ต�าแหน่ง

1.	นำยชลิต	สถิตย์ทอง ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2.	นำยเฉลียว	พลวิเศษ กรรมกำรตรวจสอบ

3.	นำงทิพชญำณ์	สุตตปัญญำ	 กรรมกำรตรวจสอบ

	 โดยกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงินของบริษัท	ได้แก	่นำงทิพชญำณ	์สุตตปัญญำ		

3. คณะกรรมการบริหาร

	 ประกอบด้วย

ชื่อ ต�าแหน่ง

1.	นำยเอกมินทร	์งำนทวี ประธำนกรรมกำรบริหำร

2.	นำยสุวัฒน์	จิตตมัย กรรมกำรบริหำร

3.	นำยสรรัฐ	งำนทวี กรรมกำรบริหำร

4.	นำยธนพงษ์	ภูคำสวรรค์ กรรมกำรบริหำร

5.	นำงสำวบงกช	งำนทวี กรรมกำรบริหำร

4. ผู้บริหาร

	 ประกอบด้วย

ชื่อ ต�าแหน่ง

1.	นำยเอกมินทร	์งำนทวี กรรมกำรผู้จัดกำร

2.	นำยสรรัฐ	งำนทวี กรรมกำรอ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด

3.	นำยสุชำติ	แก้วไพฑูรย์ ผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยกำรตลำด

4.	นำยพัฒนำ	สุขเกษม ผู้จัดกำรโรงงำน

5.	นำยสุชำติ	เตชะเทียมจันทร์ ผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยควบคุมคุณภำพ

6.	นำงสำวบงกช	งำนทวี ผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ

7.	นำยเมธ	ีภักดีโต ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคล

8.	นำยสุวิทย	์อภิชัยดิษฐ์ ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน
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5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  (1) ค่าตอบแทนกรรมการ

	 	 	 ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท	 ได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเสนอ	 

ประกอบด้วย	เบี้ยประชุมและบ�ำเหน็จกรรมกำร	โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

	 	 	 คำ่ตอบแทนกรรมกำร

   ■ เบี้ยประชุม	:	15,000	บำท/คน/ครั้ง

   ■ บ�ำเหน็จกรรมกำรทุกคนรวมกันไม่เกิน	5,000,000	บำท	

   ■ สิทธิประโยชน์อื่นๆ	:	ไม่มี

	 	 	 คำ่ตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบ

	 	 	 ■ เบี้ยประชุม	:	20,000	บำท/คน/ครั้ง

	 	 	 คำ่ตอบแทนกรรมกำรแต่ละรำยในปีที่ผำ่นมำมีดังนี้	

รายชื่อ ต�าแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม ค่าบ�าเหน็จ 
กรรมการ

ค่าตอบแทน 
รวม(บาท)

		1.	นำยสุริย	์บัวคอม ประธำนกรรมกำร 45,000 		600,000 	645,000

		2.	นำยสุวัฒน์	จิตตมัย กรรมกำร 60,000 - 	60,000

		3.	นำยฉัตรชัย	ศิริวัฒนำ กรรมกำร 		15,000 - 	15,000

		4.	นำยชลิต		สถิตย์ทอง ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 	140,000 		500,000 	640,000

		5.	นำยเฉลียว	พลวิเศษ กรรมกำรตรวจสอบ 	140,000 		400,000 	540,000

		6.	นำยเอกมินทร	์งำนทวี กรรมกำร 	60,000 - 	60,000

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

		8.	นำยพันธุม	พันธุมจินดำ กรรมกำร 	100,000 		250,000 	350,000

		9.	นำยสรรัฐ	งำนทวี กรรมกำร 	60,000 - 	60,000

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

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

12.	นำงทิพชญำณ์	สุตตปัญญำ กรรมกำรตรวจสอบ 105,000 300,000 405,000

13.	นำยยงยุทธ	บุญมี กรรมกำร 	45,000 - 45,000

14.	นำงสำวบงกช	งำนทวี กรรมกำร 	15,000 - 15,000

รวม 965,000 2,500,000  3,465,000
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  (2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	 	 	 ประกอบด้วย

ประเภทค่าตอบแทน ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท)

ผู้บริหำรจ�ำนวน	8	รำย เงินเดือน	โบนัส	เงินสบทบเข้ำกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 31.14

 5.2 ค่าตอบแทนอื่น
	 	 -ไม่มี-
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การกำากับดูแลกิจการ

1. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ตระหนักถึง	 ควำมส�ำคัญของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี	 จึงมีนโยบำยในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีตำม

แนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยครอบคลุมถึงหลักส�ำคัญ	5	หมวด	ได้แก่

	 หมวดที่		1			สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 หมวดที่		2		 กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอยำ่งเท่ำเทียมกัน

	 หมวดที่		3		 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 หมวดที่		4		 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส

	 หมวดที่		5		 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ได้จัดท�ำนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและด�ำเนินกำรติดตำมเพ่ือให้มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำยรวมทั้ง

ทบทวนและปรับปรุงนโยบำยดังกล่ำวให้มีควำมเหมำะสมอย่ำงม�่ำเสมอ

 หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 1.	 สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในฐำนะเจ้ำของบริษัท	มีสิทธิก�ำหนดทิศทำงกำรด�ำเนินกำรของบริษัทผำ่นคณะกรรมกำรบริษัทฯ	ที่ผู้ถือหุ้นเลือก

เข้ำมำท�ำหน้ำที่แทนตน	และมีสิทธิในกำรตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบอยำ่งมีนัยส�ำคัญต่อบริษัท	

	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ให้ควำมส�ำคัญและเคำรพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรำยโดยสิทธิขั้นพื้นฐำนที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับมีดังนี้

 ■  สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น

บริษัทฯ	แต่งตั้งให้บริษัท	ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	ท�ำหนำ้ที่เป็นนำยทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	เพื่ออ�ำนวย

ควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนทะเบียนหลักทรัพย์

 ■  สิทธิในการมีส่วนแบ่งในก�าไรของกิจการ

	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ	50	 ของก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำนตำมงบกำรเงิน 

หลังหักเงินส�ำรองต่ำงๆ	ตำมที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตำมกฎหมำย	ทั้งนี้	กำรจ่ำยเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐำนะกำรเงินและ

แผนกำรลงทุนและควำมจ�ำเป็นอื่นๆ	ในอนำคต

 ■  สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ

	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยในกำรเปิดเผยข้อมูล	 โดยกำรเผยแพร่ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์และน�ำข้อมูลท่ีส�ำคัญแสดงไว้บน

เว็บไซต์ของบริษัท

 ■  สิทธิในการเข้าร่วมประชุม

	 บริษัทฯ	 ค�ำนึงถึงสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเขำ้ร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร	แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท	เช่น	กำรจัดสรรเงินปันผล	กำรก�ำหนดหรือแก้ไข

ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ	 กำรลดทุนหรือเพิ่มทุน	 และกำรอนุมัติรำยกำรพิเศษ	 เป็นต้น	 ซึ่งในกำรก�ำหนดวัน	 เวลำ	 และ 

สถำนที่ประชุม	บริษัทฯ	ค�ำนึงถึงควำมสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้ำร่วมประชุม	ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิตำ่งๆ	ในกำรเข้ำร่วมประชุม	 

ทั้งก่อนวันประชุม	วันประชุมผู้ถือหุ้น	และภำยหลังกำรประชุมผู้ถือหุ้น

 ■  สิทธิในการเสนอวาระการประชุม

	 บริษัทฯ	มีนโยบำยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในกำรเสนอวำระกำรประชุมของผู้ถือหุ้น	 เพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำบรรจุเป็นวำระใน

กำรประชุมผู้ถือหุ้น	โดยผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ในกำรเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นตำมที่คณะกรรมกำรก�ำหนด
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	 นอกจำกสทิธิข้ันพืน้ฐำนดงักล่ำวข้ำงต้น	บริษทัฯ	ยงัมนีโยบำยท่ีจะส่งเสรมิและอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สทิธขิองผูถ้อืหุน้	เช่น

	 1.	 บริษัทฯ	 จะจัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูล	 ขั้นตอน	 ระเบียบวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น	 และข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำอย่ำง 

ครบถ้วนเพียงพอ	 โดยมีกำรเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษในเว็บไซด์ของบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำประมำณ	 

1	เดือน	และจัดส่งเอกสำรล่วงหนำ้ก่อนวันประชุมอย่ำงน้อย	14	วันก่อนวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลำศึกษำข้อมูล	โดยจะหลีกเลี่ยง

กำรเพิ่มวำระอื่นๆ	ที่ไม่ได้ก�ำหนดไว้ล่วงหน้ำในกำรประชุมผู้ถือหุ้น

	 2.	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ก�ำหนด	วัน	เวลำ	และสถำนที่	ในกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น	โดยค�ำนึงถึงควำมสะดวกของผู้ถือหุ้นที่

จะเข้ำร่วมประชุม	โดยจัดเตรียมสถำนที่ที่มีขนำดเพียงพอและเดินทำงไปได้สะดวก	รวมทั้งได้อ�ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่ำง

เท่ำเทียมกันทุกรำย	ด้วยกำรจัดให้มีเจำ้หน้ำที่คอยดูแลต้อนรับและให้ควำมสะดวกอยำ่งเพียงพอ

	 3.	 บรษิทัฯ	เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้ทกุคนเข้ำร่วมประชมุตลอดระยะเวลำกำรประชมุ	มสีทิธซิกัถำมข้อสงสยั	เสนอควำมคดิเหน็

ต่อที่ประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมที่เสนอ	และออกเสียงลงมติในวำระกำรประชุม	

	 4.	 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกส�ำหรับแต่ละระเบียบวำระที่เสนอ	 กำรลงมติเลือกใช้วิธีกำรและอุปกรณ์ออกเสียงที่

โปร่งใส	สะดวก	รวดเร็ว	และมปีระสทิธภิำพ	สำมำรถแสดงผลกำรลงมตไิด้รวดเรว็	และผูถ้อืหุน้มสีทิธทิรำบผลกำรลงมตอิย่ำงทนัท่วงที

	 5.	 ประธำนกรรมกำร	กรรมกำร	ผู้บริหำร	จะเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง	หำกไม่ติดภำรกิจส�ำคัญ	เพื่อตอบข้อซักถำมและ

รับฟังควำมคิดเห็นของผู้ถือหุ้น

	 6.	 บรษิทัฯ	เผยแพร่มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้	พร้อมผลกำรลงคะแนนเสยีงให้สำธำรณชนทรำบผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรพัย์ฯ

ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม

	 7.	 บริษัทฯ	บันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสำระส�ำคัญถูกต้อง	ครบถ้วน	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบ	และจัดส่ง

รำยงำนกำรประชุมต่อตลำดหลักทรัพย์ภำยใน	14	 วันนับจำกวันประชุมผู้ถือหุ้น	 พร้อมท้ังเผยแพร่รำยงำนดังกล่ำวไว้บนเว็บไซต์ 

ของบริษัท

	 ในปี	2563	บริษัทฯ	ได้ปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในหมวดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกประกำร	

 2. การประชุมผู้ถือหุ้น

	 บริษัทฯ	ได้ก�ำหนดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นปีละครั้งภำยในเวลำไม่เกิน	4	เดือน	นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท	และหำก

มีควำมจ�ำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวำระเป็นกรณีพิเศษ	 ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจำกผู้ถือหุ้น	 บริษัทฯ	 จะเรียกประชุมวิสำมัญ 

ผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป	

	 บรษิทัฯ	มนีโยบำยสนบัสนนุและส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้ทกุกลุม่เข้ำร่วมประชมุผูถ้อืหุน้โดยในหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้มกีำรชีแ้จง

รำยละเอียด	ขัน้ตอนกำรลงทะเบียน	และเอกสำรที่ใช้ในกำรลงทะเบยีนส�ำหรบัผูถ้อืหุ้นแต่ละประเภท	รวมถงึก�ำหนดแบบฟอร์มหนงัสอื

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

ผ่ำนทำงเวบ็ไซด์ของบริษทัฯ	เพ่ือเป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้ผูถ้อืหุ้นได้ใช้สทิธิในกำรเข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงลงมติในทีป่ระชมุ

อย่ำงเต็มที่	

	 บรษิทัฯ	ได้จดัให้มีคนกลำงในกำรตรวจสอบกำรนบัคะแนนเสยีงในกรณทีีม่ข้ีอโต้แย้ง	เพือ่ให้เกดิควำมโปร่งใสในกำรนบัคะแนนเสยีง

	 2.1	 การด�าเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 1)	 บริษัทฯ	 ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุม	 และเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเพื่อรับ 

กำรพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำร	ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรก�ำหนด

	 	 2)	 บริษัทฯ	 เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถำมที่เกี่ยวข้องกับวำระกำรประชุมถึงคณะกรรมกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุม	 

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

ในกำรเข้ำประชุมและรับเงินปันผล	วันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้น	และกำรจ่ำยเงินปันผล	ให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบทันท	ีในวันที่มีกำร

ประชุมคณะกรรมกำร

	 	 4)	 หนงัสอืเชญิประชมุมรีำยละเอยีดอย่ำงเพยีงพอและครบถ้วน	มรีำยละเอยีดวนั	เวลำ	สถำนที	่ระเบยีบวำระกำรประชุม	

โดยระบุอย่ำงชัดเจนว่ำเป็นเรื่องเสนอเพื่อทรำบ	 หรือเพ่ือพิจำรณำ	 มีเอกสำรประกอบระเบียบวำระต่ำงๆ	 ข้อเท็จจริงและเหตุผล	 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร	 ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น	 แผนท่ีแสดงสถำนท่ีประชุม	 รำยละเอียดของเอกสำรที่ 

ผู้ถือหุ้นจะต้องน�ำมำแสดงในวันประชุม	 และวิธีกำรเข้ำร่วมประชุม	 ท้ังน้ี	 เพ่ือรักษำประโยชน์และอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรสื่อสำร

ส�ำหรับผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ	บริษัทได้จัดท�ำเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมเป็นภำษำอังกฤษเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

	 	 5)	 บริษัทฯ	มอบให้บริษัท	ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย	์(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	ซึ่งเป็นนำยทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่ง

หนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้น	 และได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวซ่ึงเป็นข้อมูลเดียวกับท่ีบริษัทจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นและใช้ในกำรประชุม

ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ประมำณ	30	 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	 เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลำศึกษำข้อมูลประกอบกำร

ประชุมล่วงหน้ำ	 รวมทั้งได้มีกำรประกำศลงหนังสือพิมพ์รำยวัน	 ติดต่อกันไม่น้อยกวำ่	3	 วัน	 และก่อนวันประชุมไม่น้อยกวำ่	3	 วัน	 

เพื่อบอกกลำ่วเรียกประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

 2.2	 การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

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

ประชมุ	โดยจดัเตรยีมสถำนที	่ทีม่ขีนำดเพยีงพอ	และเดนิทำงไปได้สะดวกรวมท้ังได้อ�ำนวยควำมสะดวกให้กบัผูถ้อืหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั 

ทุกรำย	ด้วยกำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำทีค่อยดแูลต้อนรับ	และให้ควำมสะดวกอย่ำงเพยีงพอ

	 	 2)	 บรษัิทเปิดให้ผูถ้อืหุน้ลงทะเบียนล่วงหน้ำก่อนกำรประชมุ	 และอ�ำนวยควำมสะดวกให้ผูถ้อืหุ้นได้ใช้สทิธิในกำรเข้ำร่วม

ประชมุอย่ำงเตม็ที	่

	 	 3)	 บริษัทฯ	 เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำประชุมด้วยตนเอง	 สำมำรถใช้สิทธิออกเสียงด้วยกำรมอบฉันทะให้ 

บคุคลอืน่	หรอืกรรมกำรอสิระ	เพ่ือเข้ำร่วมประชุมและออกเสยีงลงมตแิทน	โดยผูถ้อืหุ้นสำมำรถเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะท้ัง	3	แบบ	คอื	

แบบ	ก.	แบบ	ข.และ	แบบ	ค.ซ่ึงได้จดัส่งไปพร้อมกบัหนังสอืเชญิประชมุ	หรอืสำมำรถดำวน์โหลดผ่ำนทำงเวบ็ไซด์ของบรษัิท

	 	 4)	 บรษิทัใช้ระบบบำร์โค้ดทีแ่สดงรำยละเอยีดของผูถ้อืหุน้แต่ละรำยที่ได้จดัพมิพ์ไว้บนแบบฟอร์มลงทะเบยีน	 เพือ่อ�ำนวย

ควำมสะดวก	รวดเรว็	และแม่นย�ำในกำรลงทะเบียน	กำรนบัคะแนนและแสดงผล

	 	 5)	 ประธำนกรรมกำร	กรรมกำร	ผูบ้ริหำร	ผูส้อบบญัช	ีเข้ำร่วมประชมุผูถ้อืหุ้นเพือ่ตอบค�ำถำมในเรือ่งท่ีเกีย่วข้อง

	 	 6)	 เพือ่ควำมโปร่งใสในกำรนบัคะแนนเสยีง	 บรษิทัฯ	 ได้จดัให้มคีนกลำงในกำรตรวจสอบกำรนบัคะแนนเสยีงในกรณท่ีีม ี

ข้อโต้แย้ง	คอืผูส้อบบญัชี

	 	 7)	 บรษิทัให้สทิธิผูถ้อืหุน้ทีม่ำร่วมประชุมภำยหลงักำรประชมุเริม่แล้ว	มสีทิธอิอกเสยีง	หรอืลงคะแนนในระเบยีบวำระทีอ่ยู่

ระหว่ำงกำรพจิำรณำ	และยังไม่ได้ลงมติ

	 	 8)	 ก่อนเข้ำสูว่ำระกำรประชุม	บริษทัฯ	จะช้ีแจงกฎเกณฑ์ต่ำงๆ	ท่ีใช้ในกำรประชมุ	รวมท้ังขัน้ตอนกำรออกเสยีงลงมติ	

	 	 9)	 บรษิทัได้จดัสรรเวลำในกำรประชมุอย่ำงเพยีงพอ	เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้มสีทิธอิย่ำงเท่ำเทยีมกนัในกำรแสดงควำมคดิเหน็

และตัง้ค�ำถำมในทีป่ระชุม	ก่อนกำรลงมติในแต่ละวำระ

	 	 10)	 บรษิทัฯ	จะไม่เพิม่วำระอืน่นอกเหนอืจำกทีร่ะบุไว้ในหนงัสอืเชญิประชมุ	และไม่มกีำรเปลีย่นแปลงข้อมลูส�ำคญัในท่ีประชมุ

ผูถ้อืหุน้อย่ำงกะทนัหัน
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	 	 11)	 บริษทัมกีำรใช้บัตรลงคะแนนเสยีงส�ำหรบัทุกวำระ	เพือ่ควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้กรณีท่ีมข้ีอโต้แย้งในภำยหลงั	และ

ในกรณทีีว่ำระนัน้มหีลำยรำยกำร	เช่น	วำระกำรแต่งตั้งกรรมกำร	บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเลือกกรรมกำรเป็นรำยบุคคล

	 2.3	 การด�าเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 1)	 บริษัทฯ	 เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 พร้อมผลกำรลงคะแนนเสียงผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์ฯ	 ภำยใน	 

9.00	น.	ของวันรุ่งขึ้นภำยหลังจำกวันประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 2)	 บริษัทฯ	 บันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นท่ีมีสำระส�ำคัญถูกต้อง	 ครบถ้วน	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได	้ 

โดยได้บนัทกึรำยชือ่และต�ำแหน่งของกรรมกำรทีเ่ข้ำร่วมประชมุ	วธิกีำรลงคะแนนและนบัคะแนน	ควำมเห็นของผูถ้อืหุ้น	ค�ำชีแ้จงของ

กรรมกำรและผู ้บริหำร	 รวมทั้งมติที่ประชุมไว้อย่ำงชัดเจน	 ซึ่งแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 หรืองดออกเสียง	 

โดยได้จัดส่งรำยงำนกำรประชุมต่อตลำดหลักทรัพย์ภำยใน	14	 วันนับจำกวันประชุมผู้ถือหุ้น	 และได้เผยแพร่รำยงำนดังกล่ำวไว้บน

เว็บไซต์ของบริษัท

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563

	 บริษัทฯ	 เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุม	 และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมกำร	

ตั้งแต่วันที่	1	มกรำคม	2563	ถึงวันที่	15	กุมภำพันธ์	2563	และส่งค�ำถำมเกี่ยวกับบริษัทล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุม	เมื่อพ้นก�ำหนด

ระยะเวลำดังกลำ่วพบวำ่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดเสนอวำระกำรประชุมและส่งค�ำถำมล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม

	 ในวันที่	26	กุมภำพันธ	์2563	บริษัทฯ	ได้เผยแพร่มติกรรมกำรบริษัทผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	พร้อม

ก�ำหนดวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	ประจ�ำป	ี2563	ในวันที	่27	เมษำยน	2563	เวลำ	10.00	น.	ก�ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเขำ้ร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน	ในวันที	่12	มีนำคม	2563	(Record	Date)	

	 ทัง้นี	้บรษิทัฯ	ได้เผยแพร่หนังสอืเชิญประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี	2563	บนเวบไซต์ของบรษิทัฯ	ที	่www.thaiwireproducts.com	 

พร้อมเอกสำรประกอบกำรประชมุทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ	และมอบหมำยให้บรษัิท	ศนูย์รบัฝำกหลกัทรพัย์	(ประเทศไทย)	จ�ำกดั	

ซึ่งเป็นนำยทะเบียนหลักทรัพย์	เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน

	 กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	ประจ�ำป	ี2563	ในวันที	่27	เมษำยน	2563	มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมำประชุมทั้งสิ้น	44	รำย	

รวมเป็นจ�ำนวนหุน้ทัง้สิน้	124,909,947	หุน้	คดิเป็นร้อยละ	46.26	โดยมกีรรมกำร	ผูบ้รหิำร	ได้เข้ำร่วมประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ตอบค�ำถำม

ในที่ประชุม	

	 ภำยหลังกำรประชุมเสร็จสิ้น	บริษัทฯ	ได้เผยแพร่มติที่ประชุมและผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระภำยในวันที่ประชุม	และได้น�ำ

ส่งรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	 ประจ�ำปี	2563	 ต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 พร้อมท้ังเผยแพร่รำยงำนกำรประชุม 

ดังกล่ำวบนเวบไซต์ของบริษัทฯ	ที่	www.thaiwireproducts.com	ตั้งแต่วันที	่11	พฤษภำคม	2563	

	 จำกกำรด�ำเนินกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	 ประจ�ำปี	2563	 ดังกล่ำว	 บริษัทฯ	 ได้รับกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญ 

ผู้ถือหุ้น	(AGM	Assessment)	โดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	ด้วยคะแนนร้อยละ	87

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 มีนโยบำยในกำรสร้ำงควำมเท่ำเทียมกันและเป็นธรรมให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยทุกกลุ่ม	 ไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือหุ้น 

รำยใหญ่	หรือผู้ถือหุ้นรำยย่อย	

 ■	 			คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 มีนโยบำยในกำรก�ำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับกำรปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน	

ดังนั้น	 ในกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีกระบวนกำรในกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่มีลักษณะที่สนับสนุนให้มีกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำง

เท่ำเทียมกัน	 เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรล่วงหน้ำ	 เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่

ไม่สำมำรถเข้ำประชุมด้วยตนเองสำมำรถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนมำประชุมและออกเสียงลงมติแทน	 และเปิดโอกำส

ให้ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุน้	พร้อมทัง้เผยแพร่รำยละเอยีดของหนงัสอืเชญิประชุม

ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซด์ของบริษัทล่วงหน้ำประมำณ	30	วัน	ก่อนวันประชุม
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 ■				บริษัทฯ	 ได้ก�ำหนดมำตรกำรป้องกันกรณีที่กรรมกำรและผู้บริหำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อหำประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

ในทำงมชิอบ	ซึง่เป็นกำรเอำเปรยีบผูถ้อืหุน้อืน่	โดยกำรจ�ำกดัจ�ำนวนบคุคลทีส่ำมำรถเข้ำถงึข้อมลู	และน�ำระบบกำรเข้ำรหสัมำใช้	และ

ยังได้ก�ำหนดไว้ในจริยธรรมทำงธุรกิจ	 ห้ำมมิให้กรรมกำร	 ผู้บริหำรและพนักงำนใช้ข้อมูลที่มิได้เปิดเผยให้ทรำบโดยทั่วไปซึ่งอำจม ี

ผลกระทบต่อรำคำหุ้น	และต้องละเว้นกำรท�ำธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้นของบริษัทในช่วงเวลำที่จะมีกำรประกำศข้อมูลที่ส�ำคัญ	รวมถึงไม่ให้

ข้อมูลแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท

 ■				บรษิทัฯ	ก�ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัส่วนได้เสยีของตนและผูเ้กีย่วข้อง	เพือ่ให้คณะกรรมกำรสำมำรถ

พิจำรณำธุรกรรมของบริษัทที่อำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์และสำมำรถตัดสินเพ่ือประโยขน์ของบริษัทโดยรวม	 โดยกรรมกำร

และผู้บริหำรที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ท�ำกับบริษัทไม่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจท�ำธุรกรรมดังกล่ำว

 ■				ส�ำหรับกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์บริษัทของกรรมกำรและผู้บริหำร	 บริษัทฯ	 ได้แจ้งให้กรรมกำรและผู้บริหำรรำยงำนกำร

เปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรัพย์ต่อส�ำนกังำน	ก.ล.ต.	ตำมทีก่�ำหนดไว้ในมำตรำ	59	แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์	

พ.ศ.2535	และได้บรรจุวำระเรื่องกำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำร	และผู้บริหำรไว้ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	รวมทั้งมี

กำรเปิดเผยกำรถือครองหลักทรัพย์ไว้ในรำยงำนประจ�ำปีและแบบแสดงข้อมูลประจ�ำปี(แบบ	56-1)

	 บริษัทมีโครงสร้ำงกำรถือหุ้นแบบไม่ซับซ้อน	และรำยกำรระหวำ่งกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นกำรท�ำรำยกำรตำมปกติธุรกิจ

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

ที่เกี่ยวโยงกัน	หลักเกณฑ์กำรได้มำจ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์	เป็นต้น	โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นรำยกำรที่กระท�ำกับบุคคลภำยนอก	และ

ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	 โดยผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำรำยกำรที่ตนมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน	์

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

	 ในปี	2563	 บริษัทฯ	 ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ	 เกี่ยวกับกำรไม่เคำรพในสิทธิพื้นฐำนของผู้ถือหุ้น	 โดยบริษัทได้มีกำรปฏิบัติต่อ 

ผู้ถือหุ้นอยำ่งเท่ำเทียมกัน	และไม่พบกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทเพื่อแสวงหำผลประโยชน์	แต่อยำ่งใด	

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 ■				บรษิทัฯ	ยดึมัน่ในกำรด�ำเนินธุรกจิอย่ำงมีคุณธรรมและรบัผดิชอบต่อสงัคม	เคำรพสทิธแิละปฏิบตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่ำงเป็นธรรม	

รบัฟังควำมคดิเหน็	 สร้ำงควำมเข้ำใจกบัผูม้ส่ีวนได้เสยี	 รวมท้ังส่งเสรมิให้เกดิควำมร่วมมอือย่ำงสร้ำงสรรค์	 โดยมคีณะกรรมกำรบรษิทัฯ	

เป็นผูก้�ำกบัดแูลให้มกีำรด�ำเนินกำรตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด	และตำมท่ีได้ก�ำหนดไว้เป็นแนวทำงในคูม่อืก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีดี

 ■				คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ได้ก�ำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นลำยลักษณ์อักษรขึ้นในปี	2556	 เพื่อให้พนักงำน 

มแีนวทำงทีช่ดัเจนและได้เผยแพร่นโยบำยดงักล่ำวในเวบไซด์ของบรษิทั

	 ทัง้นี	้แนวทำงกำรปฏบิัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มตำ่งๆ	สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

	 บริษัทฯ	ให้ควำมส�ำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐำนะเจ้ำของบริษัทฯ	จึงมีนโยบำยให้คณะกรรมกำร	ผู้บริหำรและพนักงำนมีหนำ้ที่ด�ำเนิน

ธุรกิจตำมหลักบรรษัทภิบำล	เพื่อควำมยั่งยืนของกิจกำร

	 บริษัทฯ	มุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจอยำ่งมีประสิทธิภำพ	ด้วยควำมโปร่งใส	รอบคอบ	เพื่อสร้ำงควำมเจริญเติบโต	และให้ผู้ถือหุ้นได้รับ

ผลตอบแทนทีด่อีย่ำงต่อเนือ่ง	ให้ควำมส�ำคญักบัผูถ้อืหุน้อย่ำงเท่ำเทียมกนัและรกัษำผลประโยชน์ของผูถ้อืหุ้น	โดยมมีำตรกำรป้องกนั

กำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมกำรและผู้บริหำร
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 ลูกค้า

	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยในกำรดูแลลูกค้ำด้วยกำรส่งมอบสินค้ำท่ีตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำท้ังในด้ำนคุณภำพและรำคำ	 

โดยสินค้ำจะต้องได้มำตรฐำนอุตสำหกรรมและมำตรฐำนสำกล	มีควำมปลอดภัยในกำรน�ำสินค้ำไปใช้งำน	บริษัทฯ	จัดให้มีหน่วยงำน

รับผิดชอบกำรบริกำรลูกค้ำหลังกำรขำยรวมถึงรับข้อร้องเรียนของลูกค้ำเมื่อเกิดปัญหำ	ทั้งนี้	เพื่อน�ำข้อเสนอไปปรับปรุงให้ดีขึ้นและ

หำกเกิดควำมเสียหำยจำกกำรใช้สินคำ้	บริษัทฯ	จะท�ำกำรชดเชยให้แก่ลูกค้ำโดยทันที

	 บริษัทฯ	 จัดให้มีกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำปีละ	2	 คร้ัง	 โดยผลส�ำรวจในปี	2563	 ระดับควำมพึงพอใจในภำพรวม 

อยู่ในเกณฑ์ดี

 คู่ค้า

	 บรษิทัฯ	มนีโยบำยในกำรปฏบิตัต่ิอคูค้่ำอย่ำงเป็นธรรมและรบัผดิชอบต่อคูค้่ำ	ยดึถอืกำรปฏบิตัติำมกรอบกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำ

ที่เหมำะสม	สุจริต	โปร่งใส	มีกำรแข่งขันและเสนอรำคำอย่ำงเป็นธรรม	และเสมอภำค	เพื่อสร้ำงควำมเชื่อถือซึ่งกันและกัน	

	 บริษัทฯ	 ปฏิบัติตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและสัญญำท่ีก�ำหนดและค�ำมั่นท่ีให้ไว้กับคู่ค้ำอย่ำงเคร่งครัด	 มีกำรพิจำรณำรำคำซื้อที่

เหมำะสม	ยุติธรรม	โดยค�ำนึงถึงควำมสมเหตุสมผลทั้งดำ้นรำคำ	คุณภำพและบริกำร	ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดๆ	

จำกคู่ค้ำ	 ในกำรคัดเลือกคู่ค้ำบริษัทฯ	 ให้กำรสนับสนุนคู่ค้ำที่ท�ำธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม	 มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	

และหลีกเลี่ยงกำรซื้อสินคำ้กับคู่ค้ำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ	 และไม่ท�ำธุรกิจกับคู่คำ้ที่มีพฤติกรรมที่ไม่

ชอบด้ำนกฎหมำย	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้ก�ำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำพร้อมแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดหำและคัดเลือกคู่ค้ำไว้อย่ำง

ชัดเจนในคู่มือกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

 เจ้าหนี้

	 บริษัทฯ	ยึดมั่นในกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไข	ข้อก�ำหนดของสัญญำและพันธะทำงกำรเงินอย่ำงเคร่งครัด	ด�ำเนินกำรให้มีกำรช�ำระ

คืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจำ้หนี้ทุกประเภท	ครบถ้วนตำมก�ำหนดเวลำ	และมีกำรรำยงำนข้อมูลที่ถูกต้อง	ครบถ้วนแก่เจำ้หนี้

	 บรษิทัฯ	บรหิำรจดักำรเงนิทนุให้มีโครงสร้ำงทีเ่หมำะสมเพือ่สนบัสนนุกำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	และรกัษำควำมเชือ่มัน่ต่อเจ้ำหนี้

 คู่แข่ง

	 บรษิทัฯ	มนีโยบำยด�ำเนนิธรุกจิอย่ำงเป็นธรรม	ปฏบิตัติำมกรอบกตกิำกำรแข่งขนัสำกล	ไม่กล่ำวหำหรอืท�ำลำยบรษิทัคูแ่ข่งด้วย

ข้อมูลที่ไม่เป็นควำมจริง	ไม่ละเมิดควำมลับหรือล่วงรู้ควำมลับทำงกำรค้ำของคู่แข่งด้วยวิธีกำรฉ้อฉล	รวมถึงไม่กระท�ำกำรใดๆ	ทีเ่ป็น 

กำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของคู่แข่ง

 พนักงาน

	 บริษัทฯ	 มุ่งมั่นในกำรปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเป็นธรรม	 ไม่มีกำรใช้แรงงำนผิดกฎหมำย	 มีกำรพัฒนำศักยภำพในกำรท�ำงำน

อย่ำงต่อเนื่องด้วยกำรจัดให้มีกำรฝึกอบรมทั้งภำยในและภำยนอกบริษัท	 จัดโครงสร้ำงต�ำแหน่งงำนให้มีโอกำสก้ำวหน้ำในต�ำแหน่ง

งำนที่ชัดเจนเพื่อให้พนักงำนมีโอกำสเติบโตตำมควำมสำมำรถ	 มีคุณภำพชีวิตที่ดีและมีควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน	 รวมถึงได้รับ

ควำมคุ้มครองตำมกฎหมำย	

	 บรษิทัฯ	มนีโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้พนกังำนทกุระดบัอย่ำงเหมำะสม	โดยยดึหลกัควำมเป็นธรรม	มกีำรก�ำหนดโครงสร้ำง

ค่ำจ้ำงของแต่ละระดับต�ำแหน่งงำนอยำ่งเหมำะสม	และสอดคล้องกับภำวะเศรษฐกิจ	และอัตรำเงินเฟ้อ	

	 บริษัทฯ	 ก�ำหนดงบประมำณที่จ่ำยค่ำตอบแทนและผลประโยชน์พนักงำนที่สอดคล้องกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	 ท้ังใน

ระยะสัน้และระยะยำว	ในระยะสัน้สอดคล้องกบัผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ	แต่ละปีและใกล้เคยีงกบับรษิทัฯ	ในอตุสำหกรรมเดยีวกนั	

โดยมีกำรส�ำรวจกำรจ่ำยค่ำจ้ำงรวมทั้งน�ำดัชนีรำคำผู้บริโภคมำพิจำรณำ	 ในระยะยำวมีกำรวัดผลกำรปฏิบัติงำนและศักยภำพของ

พนักงำนอย่ำงยุติธรรม	ไม่เลือกปฏิบัติ	โดยบริษัทจะจ่ำยผลตอบแทนให้พนักงำนตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ	รวมทั้งจัดให้มีกำรเติบโต

ตำมสำยอำชีพ	 และให้สิทธิดำ้นต่ำงๆ	 เกี่ยวกับกำรจำ้งงำน	 เช่น	 กำรอนุญำตให้ลำงำน	 กำรมีช่องทำงสื่อสำรระหวำ่งพนักงำนและ 

ผู้บริหำร	เพื่อรับฟังปัญหำและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหวำ่งกัน
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	 ในด้ำนสวัสดิกำร	บริษัทฯ	ให้ควำมส�ำคัญกับคุณภำพชีวิตของพนักงำน	จึงจัดให้มีสวัสดิกำรอย่ำงเหมำะสม	โดยมีกำรทบทวน

กำรจัดสวัสดิกำรต่ำงๆ	อย่ำงสม�่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภำวะทำงเศรษฐกิจและสังคม	เช่น	ค่ำเบี้ยเลี้ยง	ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง	

ที่พัก	เครื่องแบบ	ค่ำรักษำพยำบำลส�ำหรับพนักงำนและครอบครัว	กำรตรวจสุขภำพประจ�ำป	ีและกำรประกันอุบัติเหต	ุนอกจำกนี้ยัง

ให้ควำมส�ำคัญกับกำรดูแลควำมปลอดภัยของพนักงำน	โดยจัดให้มีกำรซ้อมหนีไฟ	และระบบป้องกันอัคคีภัย	เป็นต้น

	 บริษัทฯ	มีนโยบำยในกำรดูแลพนักงำนในระยะยำวอย่ำงต่อเนื่อง	โดยได้จัดให้มีเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพซึ่งได้จดทะเบียนกับ

กระทรวงกำรคลังและจัดกำรโดยผู้จัดกำรกองทุนที่ได้รับอนุญำต

	 ในด้ำนควำมปลอดภยัในชวีติ	สขุอนำมยัและกำรรกัษำสิง่แวดล้อม	บรษิทัฯ	ก�ำหนดนโยบำยสิง่แวดล้อม	อำชวีอนำมยัและควำม

ปลอดภัย	 และแนวปฏิบัติเพื่อให้พนักงำนปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด	 ปลูกฝังให้พนักงำนเห็นควำมส�ำคัญของกำรดูแลรักษำสภำพ

แวดล้อมผ่ำนกำรให้ควำมรู้และกำรฝึกอบรมในเร่ืองสิง่แวดล้อมในหลกัสตูรต่ำงๆ	เช่น	หลกัสตูรกำรตรวจตดิตำมภำยในด้ำนสิง่แวดล้อม	

ISO14001:2015	เป็นต้น

 ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

	 บริษัทฯ	มีนโยบำยที่จะประกอบธุรกิจโดยค�ำนึงถึง	ชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ปฏิบัติตำมกฎหมำย	กฎระเบียบและข้อบังคับ

ของชมุชนอย่ำงเคร่งครัด	ส่งเสริมให้คนในองค์กรตระหนักถงึกำรมส่ีวนร่วมในกำรอนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำตแิละรกัษำสภำพแวดล้อม	

หลีกเลี่ยงกำรกระท�ำที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยหรือมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อม

	 ในกำรดูแลชมุชน	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	บริษทัฯ	ได้น�ำมำตรฐำนระบบคณุภำพด้ำนสิง่แวดล้อม	ISO	14001	มำตรฐำนระบบ

ด้ำนควำมปลอดภยัอำชวีอนำมยั	OHSAS	18001	และมำตรฐำนระบบกำรจดักำรด้ำนพลงังำน	ISO	50001	มำใช้ในโรงงำน	มกีำรศกึษำ

วิธีกำรในกำรประหยัดพลังงำนเพื่อลดปริมำณกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในกระบวนกำรผลิตซ่ึงเป็นสำเหตุหน่ึงของกำรเกิดภำวะโลกร้อน	 

รวมถึงลงทนุในโครงกำรผลติกระแสไฟฟ้ำจำกพลงังำนธรรมชำต	ิเช่น	ตดิตัง้กงัหนัลมในกำรผลติกระแสไฟฟ้ำ	และตดิตัง้แผงโซล่ำเซล

เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำใช้ในโรงงำน	 เป็นต้น	 เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบโรงงำนและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชุมชน	 จัดสร้ำงสถำนที ่

ออกก�ำลงักำยส�ำหรบัประชำชน	พร้อมทัง้ปฏบัิตติำมกฎหมำยและกฎระเบยีบของหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องต่ำงๆ	อย่ำงเคร่งครดั	

 ภาครัฐ

	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยในกำรด�ำเนินธุรกิจภำยใต้ข้อก�ำหนดของกฎหมำย	 กฎระเบียบ	 หรือข้อบังคับ	 อย่ำงเคร่งครัดและถูกต้อง	 

ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์	เช่น	มีกำรใช้	Software	ที่ถูกลิขสิทธิ์	รวมถึงให้ควำมช่วยเหลือในโครงกำรต่ำงๆ	ของ

ภำครัฐอยำ่งสม�่ำเสมอ	

 นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต การคอร์รัปชั่น

	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต	 เนื่องจำกเห็นว่ำกำรทุจริตเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีบ่ันทอนควำมพยำยำมในกำรพัฒนำคุณภำพ	

เป็นภัยต่อกำรด�ำเนินกิจกำรให้ยั่งยืนและเป็นภัยต่อสังคมของประเทศ	ท�ำให้ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัทฯ	ลดลง

	 กำรด�ำเนินกำรเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท	 เริ่มต้นด้วยกำรที่ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ	 ไม่สนับสนุนให้มี 

กำรรบัหรอืจ่ำยสนิบนในกรณีใดๆ	ทัง้สิน้โดยก�ำหนดไว้ในจรรยำบรรณและจรยิธรรมในกำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษัิท	มกีำรก�ำหนดนโยบำย

ต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชัน่ทีค่รอบคลมุกำรคอร์รปัชัน่ในรปูแบบต่ำงๆ	รวมทัง้มำตรกำรปฏบิตัทิีช่ดัเจน	จดัโครงสร้ำงกำรบรหิำรงำน

ให้มีกำรถ่วงดุลอ�ำนำจกนัอย่ำงเหมำะสม	จดัให้มกีำรฝึกอบรมแก่พนกังำนเพือ่ให้ควำมรูเ้กีย่วกบันโยบำยและแนวปฏิบตัิในกำรต่อต้ำน

กำรทุจริต	ให้กำรสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรภำครัฐ	เอกชน	และหน่วยงำนก�ำกับดูแล	ส่วนในระดับพนักงำน	บริษัทฯ	ได้ก�ำหนด

ลกัษณะควำมผดิของกำรทจุริตต่อหน้ำทีแ่ละทจุริตต่อบริษทัเป็นควำมผดิขัน้ร้ำยแรงสงูสดุไว้ในข้อบงัคบัพนกังำน	ทัง้นี	้เพือ่ให้พนกังำน

และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	มั่นใจได้ว่ำบริษัทฯ	จะไม่ถูกบ่อนท�ำลำยจำกพฤติกรรมกำรทุจริตคอรัปชั่น

	 นอกจำกนี	้คณะกรรมกำรบรษิทัยงัได้พัฒนำกลไกในกำรมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยีในกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร	โดยเปิดโอกำสให้

ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถติดต่อสื่อสำรและแจ้งควำมห่วงใยของตนในเรื่องเกี่ยวกับกำรกระท�ำที่อำจเข้ำข่ำยขัดต่อหลักจริยธรรมที่ตนได้

พบเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ	ได้โดยเสรี
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	 ในปี	2563	ทีผ่่ำนมำ	บรษิทัฯ	ไม่ได้รบัเรือ่งร้องเรยีนกำรกระท�ำทจุรติ	หรอืกำรกระท�ำผดิจรยิธรรม	และไม่เคยมปีระวตักิำรฝ่ำฝืน

กฎหมำยด้ำนแรงงำน	กำรจ้ำงงำน	ผู้บริโภค	กำรแข่งขันทำงกำรค้ำ	และไม่เคยมีกำรรำยงำนหรือกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรติดสินบน

และกำรคอร์รัปชั่น	แต่อย่ำงใด

	 (ทั้งนี	้สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียได้ในห้วข้อ	“ควำมรับผิดชอบต่อสังคม”)

	 หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยในกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญของบริษัท	 รวมถึงข้อมูลทำงกำรเงิน	 ข้อมูลท่ัวไปท่ีส�ำคัญเก่ียวกับธุรกิจและ 

ผลประกอบกำรของบริษทัฯ	อย่ำงถกูต้อง	ครบถ้วน	เพยีงพอ	ทนัเวลำ	และโปร่งใส	เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของส�ำนกังำนคณะกรรมกำร

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

	 คณะกรรมกำรก�ำหนดนโยบำยกำรเปิดเผยข้อมูลโดยได้ก�ำหนดบุคคลท่ีมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญ	 ก�ำหนดแนวปฏิบัติในกำร 

เปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ	ต่อสำธำรณะและก�ำหนดช่วงเวลำที่ต้องใช้ควำมระมัดระวังก่อนก�ำหนดเวลำที่จะเปิดเผยข้อมูลสู่สำธำรณะ

	 คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบกำรเงนิของบรษัิท	และสำรสนเทศทำงกำรเงนิท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ�ำปี	ซึง่ข้อมลู

ที่แสดงในรำยงำนทำงกำรเงินต้องมีควำมถูกต้องในสำระส�ำคัญและเป็นไปตำมหลักมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย	

โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ	ใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวัง	และประมำณกำรที่เหมำะสม	รวมทั้ง

มีกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

	 คณะกรรมกำรได้ดูแลให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิผลเพ่ือให้มั่นใจได้อย่ำงมีเหตุผลว่ำกำรบันทึกข้อมูลทำง

บญัชมีคีวำมถกูต้อง	ครบถ้วนและเพียงพอทีจ่ะด�ำรงรกัษำไว้ซึง่ทรพัย์สนิ	และเพือ่ให้ทรำบจดุอ่อนเพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิกำรทุจรติหรอื

กำรด�ำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระส�ำคัญ

	 คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำ	 ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับท่ีน่ำพอใจและสำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่น

อย่ำงมีเหตุผลต่อควำมเชื่อถือได้ของงบกำรเงิน	ณ	วันที	่31	ธันวำคม	2563

	 ในกำรนี้	 คณะกรรมกำรได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำรเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

เก่ียวกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงนิ	และระบบกำรควบคมุภำยใน	ควำมเห็นเกีย่วกบัเรือ่งนีข้องคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปรำกฏ

ในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปี

	 ทั้งนี้	ข้อมูลที่ควรเปิดเผย	ประกอบด้วย

	 1.	 แบบรำยงำนต่ำงๆ	ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง

	 2.	 ก�ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

	 3.	 ก�ำหนดให้กรรมกำรต้องเปิดเผยรำยงำนกำรซ้ือขำย/ถือครองหุ้นสำมัญของบริษัทให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรทรำบทุกครั้ง 

	 	 ที่มีกำรประชุม	และเปิดเผยจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยกรรมกำร	ผู้บริหำรระดับสูง	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ	ณ	ต้นปี 

	 	 สิ้นปีและกำรเปลี่ยนแปลงระหวำ่งปีในรำยงำนประจ�ำปี

	 4.	 โครงสรำ้งกรรมกำร	

	 5.	 บทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย	

	 6.	 จ�ำนวนครั้งของกำรประชุมและจ�ำนวนครั้งที่คณะกรรมกำรแต่ละทำ่นเข้ำร่วมประชุม	

	 7.	 รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน

	 8.	 กำรฝึกอบรมและพัฒนำควำมรู้ดำ้นวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่องของคณะกรรมกำร

	 9.	 คำ่ตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

	 10.	คำ่สอบบัญชีและคำ่บริกำรอื่น
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	 11.	 หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

	 12.	 นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

	 13.	 รำยงำนงบกำรเงินที่ผำ่นกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชี	และผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทแล้ว

 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

	 บริษัทฯ	จัดให้มีช่องทำงในกำรเปิดเผยข้อมูลผำ่นช่องทำงต่ำงๆ	ดังนี้

	 1.	ระบบขำ่วของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

	 3.	เวบ็ไซด์ของบริษัทฯ	

 นักลงทุนสัมพันธ์

	 บริษัทฯ	จัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ	ให้แก่นักลงทุนด้วยกำรจัดให้มีกำรเยี่ยมชมกิจกำร	(Plant/

Company	Visit)	 เป็นประจ�ำทุกป	ี อย่ำงไรก็ตำม	บริษัทฯ	 ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเฉพำะเนื่องจำกกิจกรรมใน

เรื่องดังกลำ่วยังไม่มำกนัก	 แต่ได้มอบหมำยให้ฝ่ำยบัญชีและกำรเงินท�ำหน้ำที่ให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน	 ผู้ถือหุ้น	 รวมทั้งนักวิเครำะห์และ

ภำครัฐที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งผู้ลงทุนสำมำรถติดต่อขอทรำบข้อมูลบริษัทได้ที่โทร	0-2520-3855

	 กำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีครบถ้วน	 ไม่เคยมีประวัติกำรถูกสั่งให้แก้ไข 

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

 หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 คณะกรรมกำรของบริษัทฯ	 ประกอบด้วยบุคคลทั้งชำยและหญิงที่มีประสบกำรณ์ในสำขำต่ำงๆ	 ที่สำมำรถเอื้อประโยชน์ให้แก่

บริษัท	 คณะกรรมกำรเป็นผู้มีบทบำทส�ำคัญในกำรก�ำกับดูแลแนวทำงด�ำเนินงำนของบริษัท	 แต่งตั้งฝ่ำยบริหำรเพ่ือรับผิดชอบใน 

กำรด�ำเนินธุรกิจ	แต่งตั้งกรรมกำรเฉพำะเรื่องเพื่อรับผิดชอบเฉพำะเรื่องที่ได้รับมอบหมำย	และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

	 1.	 โครงสร้างของคณะกรรมการ

	 คณะกรรมกำรประกอบด้วย	กรรมกำรไม่น้อยกว่ำ	5	คน	แต่ไม่เกิน	13	คนในจ�ำนวนนี้ต้องมีกรรมกำรอิสระไม่น้อยกวำ่	5	คน	

และต้องไม่น้อยกว่ำหน่ึงในสำมของจ�ำนวนกรรมกำรทีม่อียู	่กรรมกำรแต่ละคนต้องมำจำกผูท้รงคณุวฒุหิลำกหลำยสำขำอำชพีทีจ่�ำเป็น

ในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัท

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2563	คณะกรรมกำรของบริษัทฯ	มีผู้ที่มีประสบกำรณ์ในสำขำต่ำง	ๆ 	ได้แก่	วิศวกรรมศำสตร์	บริหำรธุรกิจ	

เศรษฐศำสตร์	กำรเงิน	กำรบัญช	ีกฎหมำยและกำรตลำด	จ�ำนวน	13	ท่ำน	ประกอบด้วย

 ■				กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร	8	ท่ำน	(เป็นกรรมกำรที่เป็นกรรมกำรอิสระจ�ำนวน	5	ท่ำน	ซึ่งเกิน	1	ใน	3	ของกรรมกำรทั้งคณะ)

 ■				กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร	5	ท่ำน
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	 ดังมีรำยชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง

1.	 นำยสุริย์	บัวคอม ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอิสระ

2.	 นำยสุวัฒน์		จิตตมัย กรรมกำร

3.	 นำยชลิต	สถิตย์ทอง กรรมกำรอิสระ

4.	 นำยเฉลียว	พลวิเศษ กรรมกำรอิสระ

5.	 นำยเอกมินทร	์งำนทวี กรรมกำร

6.	 นำยธนพงษ์	ภูคำสวรรค์ กรรมกำร

7.	 นำยพันธุม	พันธุมจินดำ กรรมกำรอิสระ

8.	 นำยสรรัฐ	งำนทวี กรรมกำร

9.	 นำยเจนวิชช์	เหลืองเจริญกิจ กรรมกำร

10.	นำยประดิษฐ์	วุฒิภำพรกุล กรรมกำร

11.	นำงทิพชญำณ์	สุตตปัญญำ กรรมกำรอิสระ

12.	นำยยงยุทธ	บุญมี กรรมกำร

13.	นำงสำวบงกช	งำนทวี กรรมกำร

	 ทั้งนี้	ประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรอิสระ	ตำมควำมหมำยของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

และไม่เป็นบคุคลเดยีวกบักรรมกำรผูจ้ดักำร	เพือ่เป็นกำรแบ่งแยกหน้ำที่ในกำรก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลและกำรบรหิำรงำนประจ�ำ

 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 คณะกรรมกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรก�ำกบัดแูลให้กำรบรหิำรจดักำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยและวตัถปุระสงค์ของบรษิทั	โดยค�ำนงึ

ถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย	โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี	

	 บทบาท	หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	:-

	 1.	 มส่ีวนร่วมในกำรก�ำหนดวสิยัทศัน์	ภำรกจิ	กลยทุธ์	เป้ำหมำย	แผนธรุกจิ	และจดัให้มกีำรทบทวนควำมเหมำะสมเป็นประจ�ำ

ทุกปี	รวมถึงติดตำมดูแลให้มีกำรน�ำไปปฏิบัติ

	 2.	 ก�ำกับดูแลให้ฝำ่ยจัดกำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนงำนที่ได้ก�ำหนดไว้อยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

	 3.	 จัดให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง	 และมีกำรติดตำมกำรด�ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำวอย่ำง

สม�่ำเสมอในกำรประชุมคณะกรรมกำร	รวมถึงดูแลให้กำรด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องในระยะยำว

	 4.	 จดัท�ำจรรยำบรรณธรุกจิทีเ่ป็นลำยลกัษณ์อกัษร	เพือ่ให้กรรมกำร	ผูบ้รหิำร	และพนกังำน	เข้ำใจถงึมำตรฐำนด้ำนจรยิธรรม

ที่บริษัทฯ	ใช้ในกำรด�ำเนินธุรกิจ	พร้อมทั้งติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณดังกลำ่ว

	 5.	 พิจำรณำคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และพิจำรณำค่ำตอบแทนที่เหมำะสม	ก่อนน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 6.	 อนุมัติงบกำรเงิน	และดูแลให้มีกำรจัดท�ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป

	 7.	 ก�ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 และดูแลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรและผู้บริหำรเพื่อให้เป็นไป 

ตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

	 8.	 ดูแลให้กำรท�ำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	 ต้องเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม	

โดยกรรมกำรที่มีส่วนได้เสียมิได้มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ	 รวมทั้งดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนกำรด�ำเนินกำร

และกำรเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง	ครบถ้วน
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	 อ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการ

	 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ	มอี�ำนำจอนมุตัเิรือ่งต่ำงๆ	ของบรษัิทตำมขอบเขตหน้ำท่ีท่ีก�ำหนดโดยกฎหมำย	ข้อบงัคบัของบรษัิท	และ

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 รวมถึงกำรทบทวนวิสัยทัศน์	 กลยุทธ์ในกำรด�ำเนินงำน	 และแผนกำรด�ำเนินธุรกิจ	 ติดตำมและประเมินผล 

กำรด�ำเนินงำน	ดูแลรำยจ่ำยลงทุนขนำดใหญ	่กำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน	รวมถึงอนุมัติงบกำรเงินและกำรเปิดบัญชีธนำคำร

 บทบาท	หน้าที	่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ	:-

	 1.	 รบัผดิชอบในฐำนะผูน้�ำของคณะกรรมกำรในกำรก�ำกบั	ตดิตำม	ดแูลกำรบรหิำรงำนของคณะกรรมกำร	และคณะอนกุรรมกำร 

อื่นๆ	ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมแผนงำนที่ก�ำหนดไว้

	 2.	 เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำร	และผูถ้อืหุ้นของบรษัิท

	 3.	 สนบัสนนุกำรปฏบัิตติำมหลกับรรษทัภบิำลและจรรยำบรรณของบรษัิท

	 4.	 เสรมิสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดรีะหว่ำงคณะกรรมกำรกบัฝ่ำยจดักำร

	 5.	 ดแูลให้มกีำรเปิดเผยข้อมลู	และกำรจดักำรอย่ำงโปร่งใสในกรณีท่ีมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์

	 6.	 ก�ำกบัดแูลให้บริษทัมโีครงสร้ำงองค์กรทีเ่หมำะสม

	 7.	 เป็นผูล้งคะแนนเสยีงช้ีขำดในกรณทีีท่ีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษัิทมกีำรลงคะแนนเสยีง	และคะแนนเสยีง	2	ฝ่ำยเท่ำกนั

	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ:-

	 กรรมกำรผูจ้ดักำรมขีอบเขต	อ�ำนำจ	หนำ้ที่และควำมรับผิดชอบ	ดังนี้

	 1.	 มีหน้ำที่ควบคุมกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีบริษัทก�ำหนดไว้	 และรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนต่อ

คณะกรรมกำร

	 2.	 ประเมนิกำรด�ำเนินงำนของกจิกำรอย่ำงสม�ำ่เสมอเพือ่ป้องกนัควำมเสีย่งจำกปัจจยัต่ำงๆ	ทัง้ปัจจยัภำยนอกและปัจจยัภำยใน

 3. วาระการด�ารงต�าแหน่ง

	 วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษทัฯ	ได้ก�ำหนดให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตับิรษัิทมหำชนจ�ำกดั	พ.ศ.2535	คอื	ในกำรประชมุ

สำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี	 ให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่ง	1	 ใน	3	 โดยให้กรรมกำรคนทีอ่ยู่ในต�ำแหน่งนำนทีส่ดุเป็นผูอ้อกจำกต�ำแหน่ง	

กรรมกำรซึง่พ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับเลอืกตัง้ให้กลบัเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ได้		

 4. การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

	 คณะกรรมกำรก�ำหนดนโยบำยในกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรทีบ่รษิทัอืน่ของกรรมกำรผูจ้ดักำร	และผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทั	

โดยก�ำหนดให้ก่อนท่ีจะไปด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทัอืน่	จะต้องแจ้งให้คณะกรรมกำรทรำบเพือ่พจิำรณำอนมุตั	ิท้ังนี	้ต้องไม่เป็นกรรมกำร

ในบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจสภำพอยำ่งเดียวกับบริษัทฯ	หรือเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท

 5.  เลขานุการบริษัท

	 คณะกรรมกำรจะพิจำรณำคัดเลือกผู้มีคุณวุฒิ	 และประสบกำรณ์ที่เหมำะสมแต่งตั้งเป็นเลขำนุกำรบริษัทฯ	 เพื่อท�ำหน้ำที่ให ้

ค�ำแนะน�ำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ	 ที่คณะกรรมกำรต้องทรำบและปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร	 

รวมทั้งประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำร

	 ในกรณีที่เลขำนุกำรบริษัทฯ	 พ้นจำกต�ำแหน่งหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้	 ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำแต่งตั้งเลขำนุกำรคนใหม่

ภำยใน	90	 วัน	 นับแต่วันที่เลขำนุกำรบริษัทฯ	 คนเดิมพ้นจำกต�ำแหน่งหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำท่ี	 และให้คณะกรรมกำรมีอ�ำนำจ 

มอบหมำยให้กรรมกำรคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหนำ้ที่แทนในช่วงเวลำดังกล่ำว	
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 6. การประชุมคณะกรรมการ

	 คณะกรรมกำรก�ำหนดให้มีกำรประชุมเป็นปกติทุก	3	เดือน	ได้แก่เดือน	กุมภำพันธ์	พฤษภำคม	สิงหำคม	และพฤศจิกำยน	และ

อำจมีกำรประชุมพิเศษตำมควำมจ�ำเป็น

	 ในกำรประชุมแต่ละคร้ัง	ต้องมกีรรมกำรเข้ำร่วมประชมุไม่น้อยกว่ำกึง่หนึง่ของจ�ำนวนกรรมกำร	จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ	อย่ำงไร

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

	 ในกำรประชุมแต่ละครั้ง	ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรที่เกี่ยวข้องไว้

ล่วงหน้ำก่อนกำรประชมุประมำณ	7	วัน	เพือ่ให้คณะกรรมกำรได้มเีวลำศกึษำข้อมลูอย่ำงเพยีงพอก่อนเข้ำประชมุ	ซึง่วำระกำรประชมุ

นี้จะรวมถึงวำระกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนด้วย

	 บริษัทฯ	ได้มีกำรจดบันทึกกำรประชุมเป็นลำยลักษณ์อักษร	และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผำ่นกำรรับรองจำกคณะกรรมกำร

พร้อมให้คณะกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

	 ในปี	2563	คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ได้จัดให้มีกำรประชุมทั้งสิ้น	5	ครั้ง	

 7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

	 บริษัทฯ	 จัดให้คณะกรรมกำรบริษัท	 และคณะกรรมกำรชุดย่อย	 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยตนเอง	 เพื่อให้คณะกรรมกำร 

ร่วมกันพิจำรณำผลงำนและปรับปรุงแก้ไข	

	 ในส่วนของกระบวนกำรและหลกัเกณฑ์ในกำรประเมนิตนเอง	บรษัิทฯ	ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรท�ำกำรประเมนิตนเองเพือ่ทบทวน

ผลกำรปฏบิติัหน้ำที	่ เป็นประจ�ำทกุปี	 ปีละ	1	คร้ัง	 โดยน�ำแนวทำงกำรประเมนิตนเองทีจ่ดัท�ำโดยคณะกรรมกำรฝ่ำยธรรมำภบิำลเพือ่

ตลำดทุน	 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 มำปรับใช้ให้เหมำะสมกับลักษณะและโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร	 ซึ่งหลักเกณฑ ์

กำรประเมินตนเองแบ่งออกเป็น	3	ประเภท	ประกอบด้วย	1)	แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรรำยคณะ	2)	แบบประเมนิตนเอง

ของคณะกรรมกำรชดุย่อยแบบรำยคณะ	และ	3)	แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรรำยบคุคล	โดยมหีวัข้อกำรประเมนิ	สรปุได้ดงันี้

	 	 1)	 แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรรำยคณะ	ประกอบด้วย	6	หัวข้อ	คอื	โครงสร้ำงและคณุสมบตัขิองคณะกรรมกำร	 

	 	 	 บทบำท	 หน้ำที่	 และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร	 กำรประชุมคณะกรรมกำร	 กำรท�ำหน้ำท่ีของกรรมกำร	 

	 	 	 ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยจัดกำร	และ	กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริหำร

	 	 2)	 แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรชดุย่อยแบบรำยคณะ	ประกอบด้วย	3	หวัข้อ	คอื	โครงสร้ำงและคณุสมบตัขิอง 

	 	 	 คณะกรรมกำร	กำรประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อย	บทบำท	หน้ำที่	และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดย่อย

	 	 3)	 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรรำยบุคคล	 ประกอบด้วย	3	 หัวข้อ	 คือ	 โครงสร้ำงและคุณสมบัติของ 

	 	 	 คณะกรรมกำร	กำรประชุมคณะกรรมกำร	บทบำท	หนำ้ที	่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

	 ในปี	2563	ผลกำรประเมนิผลคณะกรรมกำรทัง้คณะ	คณะกรรมกำรชดุย่อยแบบรำยคณะ	และคณะกรรมกำรรำยบคุคล	ในภำพรวม 

อยู่ในเกณฑ์ดี	โดยมคีะแนนเฉลีย่ใกล้เคยีงกบัปีก่อน

	 นอกจำกนี้	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ยังได้จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรในฐำนะผู้บริหำรสูงสุด	 

โดยใช้แบบประเมินของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ซ่ึงประกอบด้วย	10	 หัวข้อ	 ได้แก่	 ควำมเป็นผู้น�ำ	 กำรก�ำหนดกลยุทธ์	 

กำรปฏบิตัติำมกลยุทธ์	กำรวำงแผนและผลปฏบัิตทิำงกำรเงนิ	ควำมสมัพนัธ์กบัคณะกรรมกำร	ควำมสมัพนัธ์กบัภำยนอก	กำรบรหิำรงำน

และควำมสัมพันธ์กับบุคลำกร	กำรสืบทอดต�ำแหน่ง	ควำมรู้ดำ้นผลิตภัณฑ์และบริกำร	และคุณลักษณะเฉพำะตัว	โดยผลกำรประเมิน

ส�ำหรับปี	2562	อยู่ในระดับด	ี
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 8. ค่าตอบแทน

	 	 8.1	 ค่าตอบแทนกรรมการ

	 	 บรษิทัฯ	ได้มกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนแล้ว	กำรก�ำหนดค่ำตอบแทนให้ผ่ำนกำรพจิำรณำจำกทีป่ระชุม

คณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน	โดยใช้วิธเีปรียบเทยีบกบัอตุสำหกรรมเดยีวกนั	กำรปฏิบตังิำนท่ีผ่ำนมำ	ประสบกำรณ์	ภำระหน้ำที่	

ขอบเขตของหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบ	รวมถงึกำรขยำยตวัทำงธรุกจิ	ฐำนะกำรเงนิและผลประกอบกำรของบรษิทั	ประกอบกำรพจิำรณำ	

ก่อนที่จะน�ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ

	 	 8.2		ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	 	 บริษัทฯ	มีนโยบำยในกำรก�ำหนดคำ่ตอบแทนผู้บริหำรโดยเชื่อมโยงกับสภำวะทำงธุรกิจของบริษัทและกำรปฏิบัติงำนของ

ผู้บริหำรแต่ละคน

 9. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

	 	 9.1	 บริษัทฯ	 ส่งเสริมให้กรรมกำร	 กรรมกำรตรวจสอบ	 และผู้บริหำร	 ได้เข้ำรับกำรอบรมหรือสัมมนำในเรื่องต่ำงๆ	 

ที่เก่ียวข้องอย่ำงสม�่ำเสมอ	 เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยของบริษัทฯ	 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่และมีกำรปรับปรุง 

กำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง

	 	 9.2	 บริษัทฯ	 จัดให้มีเอกสำรและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่	 กรณีมีกรรมกำรหรือผู้บริหำรใหม่	 รวมถึง 

กำรจัดแนะน�ำลักษณะธุรกิจ	และแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

	 	 9.3	 บริษัทฯ	จัดให้มีแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่งโดยท�ำกำรคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบัติหนำ้ที่ในต�ำแหน่งผู้บริหำรและพัฒนำ

เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้สำมำรถรองรับต�ำแหน่งได้ในอนำคต

 10. การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์และการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

	 คณะกรรมกำรมีนโยบำยในกำรป้องกันควำมขัดแย้งของผลประโยชน์	 และดูแลไม่ให้ผู้บริหำรและผู้ท่ีเก่ียวข้องน�ำข้อมูลภำยใน

ของบริษัทมำใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตน	ดงัน้ี

 ■				รำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	:	คณะกรรมกำรได้ทรำบถงึรำยกำรท่ีมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์และรำยกำร 

ทีเ่ก่ียวโยงกัน	 และได้พจิำรณำควำมเหมำะสมของรำยกำรและกำรปฏิบตัติำมหลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรพัย์	 โดยมรีำคำและเงือ่นไข

เสมอืนท�ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก	รวมทัง้ให้เปิดเผยรำยละเอียด	มลูค่ำรำยกำร	คูส่ญัญำ	เหตผุล/ควำมจ�ำเป็น	ไว้ในรำยงำนประจ�ำปี

และแบบ	56-1	

 ■				กำรดแูลเรือ่งกำรใช้ข้อมลูภำยใน	:	ในกำรดแูลเร่ืองกำรใช้ข้อมลูภำยในของกรรมกำรและผูบ้รหิำร	บรษัิทฯ	ก�ำหนดให้กรรมกำร

และผูบ้รหิำรรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์อันเน่ืองมำจำกกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยหลักทรัพย์ย่ืน

ต่อตลำดหลักทรัพย์ตำมมำตรำ	59	แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย	์พ.ศ.	2535	และมีนโยบำยให้กรรมกำรต้อง

เปิดเผยรำยงำนกำรซื้อ-ขำยหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรทรำบทุกปี	 ห้ำมกำรซ้ือขำยหลักทรัพย ์

โดยเฉพำะในช่วง	1	 เดือน	 ก่อนที่งบกำรเงินจะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน	 นอกจำกนี้ยังห้ำมไม่ให้ผู้บริหำรที่ได้รับทรำบข้อมูลเปิดเผย

ข้อมูลแก่บคุคลภำยนอกที่ไม่มหีน้ำทีเ่กีย่วข้อง	โดยก�ำหนดไว้ในจรรยำบรรณและจรยิธรรมทำงธรุกจิของบรษัิท	มกีำรก�ำหนดมำตรกำร

ลงโทษไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรหำกมีกำรฝ่ำฝืน	เนื่องจำกบริษัทฯ	เห็นว่ำกำรไม่น�ำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นจรรยำบรรณ

ที่ควรยึดถือและปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดตลอดระยะเวลำที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้บริหำรของบริษัทฯ	

 11. ระบบการควบคุมภายใน

	 (สำมำรถดูรำยละเอียดในเรื่อง	“กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง”)	

 12.  การบริหารความเสี่ยง

	 (สำมำรถดูรำยละเอียดในเรื่อง	“กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง”)	
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 13. จริยธรรมธุรกิจ

	 คณะกรรมกำรบริษทัฯ	รับผดิชอบในกำรจดัให้กำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ	เป็นไปในลกัษณะทีถ่กูต้องตำมกฎหมำยและจรยิธรรม

ทีด่จึีงให้มกีำรจัดท�ำแนวทำงเกีย่วกบัจรยิธรรมธรุกจิหรอืจรรยำบรรณทำงธรุกจิเป็นลำยลกัษณ์อกัษร	และประกำศให้พนกังำนทกุคนทรำบ

	 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ	ได้ก�ำหนดระเบยีบข้อบงัคบัให้พนกังำนทกุระดบัปฏบิตังิำนหน้ำทีด้่วยควำมซือ่สตัย์	สจุรติและเทีย่งธรรม	

ทั้งต่อบริษัทและสังคม	โดยมีกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแนวทำงดังกล่ำวอย่ำงสม�่ำเสมอ	รวมถึงก�ำหนดบทลงโทษทำงวินัยไว้ด้วย

 2. คณะกรรมการชุดย่อย
	 คณะกรรมกำรได้แต่งตั้งอนุกรรมกำรเพื่อช่วยในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท	คือ	คณะกรรมกำรตรวจสอบ	

 องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

กำรตรวจสอบต้องมคีณุสมบัตเิกีย่วกบัควำมเป็นอสิระตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์เรือ่งคณุสมบตัิ

และขอบเขตกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

 วาระการด�ารงต�าแหน่ง

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ	มวีำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งเท่ำกบัระยะเวลำกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั	โดยจะครบวำระกำรด�ำรง

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

วำระอำจได้รับกำรพิจำรณำแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปได้

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 1.	 สอบทำนให้บริษัทมีรำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงถกูต้องและเพยีงพอ

	 2.	 สอบทำนให้บริษทัมรีะบบกำรควบคมุภำยใน	(internal	control)	และระบบกำรตรวจสอบภำยใน	(internal	audit)	ทีเ่หมำะสม

และมีประสิทธิผล	 และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน	(ถ้ำมี)	 ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำ 

แต่งต้ัง	โยกย้ำย	เลกิจ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรอืหน่วยงำนอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยใน

	 3.	 สอบทำนให้บริษทัปฏบัิตติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์	ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์	และกฎหมำย

ทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกจิของบริษทั

	 4.	 พจิำรณำ	คดัเลอืก	เสนอแต่งตัง้	เลอืกกลบัเข้ำมำใหม่	หรอืเลกิจ้ำง	บคุคลซึง่มคีวำมเป็นอสิระเพือ่ท�ำหน้ำทีเ่ป็นผูส้อบบญัชี

ของบรษิทั	และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว	รวมทัง้เข้ำร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชี

	 5.	 พจิำรณำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัหรือรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์	ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดของ

ตลำดหลกัทรพัย์	ทัง้น้ี	เพือ่ให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั

	 6.	 จดัท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท	 ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำม

โดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ	และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้	

	 	 (1)	 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน	ของบริษัท

	 	 (2)	 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท

	 	 (3)	 ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์	และตลำดหลักทรัพย	์ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์	 

	 	 	 หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	 	 (4)	 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี

	 	 (5)	 ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

	 	 (6)	 จ�ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ	และกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบแต่ละทำ่น

	 	 (7)	 ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหนำ้ที่ตำมกฎบัตร	(charter)

	 	 (8)	 รำยกำรอืน่ทีเ่หน็ว่ำผูถ้อืหุน้หรือผูล้งทนุทัว่ไปควรทรำบ	ภำยใต้ขอบเขต	หน้ำที	่และควำมรบัผดิชอบที่ได้รบัมอบหมำย 

	 	 	 จำกคณะกรรมกำรบริษัท
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	 7.	 ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

	 ในปี	2563	คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏบัิติหน้ำทีภ่ำยในขอบเขต	อ�ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบโดยมกีำรประชมุทัง้สิน้	4	ครัง้

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

	 1.	 กรรมกำรอิสระ

	 บรษิทัฯ	ก�ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรคดัเลอืกกรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบโดยกำรสรรหำจำกผูม้คีวำมรู	้ควำมสำมำรถ	และ 

มปีระสบกำรณ์	และเป็นบุคคลทีม่คีวำมเป็นอสิระทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมทัง้ในด้ำนกำรเงนิและกำรบรหิำรโดยมคีณุสมบตัดิงัต่อไปนี:้-

 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

	 1.	 ถือหุ้นไม่เกิน	1%	ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท

	 2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน	ลูกจ้ำง	พนักงำน	ที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ	หรือเป็น 

ผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกลำ่วมำแล้วไม่น้อยกวำ่	2	ปี

	 3.	 ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต	 หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะท่ีเป็นบิดำมำรดำ	 คู่สมรส	 

พี่น้องและบุตร	 รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	 ของผู้บริหำร	 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	 ผู้มีอ�ำนำจควบคุม	 หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็น 

ผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท

	 4.	 ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	ในลักษณะที่อำจเป็น 

กำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน	 รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย	 หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของผู้ท่ีมีควำม

สัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท	 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	 หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	 เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้ว 

ไม่น้อยกวำ่	2	ปี

	 5.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมบริษัท	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 ผู้มี

อ�ำนำจควบคุม	 หรือหุ้นส่วนส�ำนักงำนสอบบัญช	ี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทสังกัดอยู่	 เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกลำ่วมำ

แล้วไม่น้อยกวำ่	2	ปี

	 6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ	ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงินซึ่ง

ได้รบัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำ	2	ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษทั	และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั	ผูม้อี�ำนำจควบคมุหรอืหุน้ส่วนของผูใ้ห้บรกิำรทำงวชิำชพี

นั้นด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ	2	ปี

	 7.	 ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเกี่ยวข้อง

กับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

	 8.	 ไม่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมนียักบักจิกำรของบรษัิท	หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมนียัในห้ำง

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

หุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท

	 9.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

 2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

	 	 กำรเลือกกรรมกำรบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยประธำนกรรมกำรเป็นผู้เสนอรำยชื่อบุคคลท่ีจะ 

แต่งตั้งเป็นกรรมกำรต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยผำ่นกำรกลั่นกรองจำกคณะกรรมกำรบริษัทชุดปัจจุบันโดยผ่ำนคณะกรรมกำรสรรหำ	

คุณสมบัติของคณะกรรมการ

	 1.	 มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยบริษัทมหำชนจ�ำกัด	 กฎหมำยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 หรือ

กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง

	 2.	 มีควำมรู้	 ควำมสำมำรถ	 และมีประสบกำรณ์จำกอำชีพที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและสอดคล้องกับ

กลยุทธ์ในกำรด�ำเนินงำนของกิจกำร
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	 3.	 มีควำมซื่อสัตย	์สุจริต

	 4.	 ไม่ควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนเกิน	5	บริษัท	

วิธีการเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

	 1.	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทำ่กับจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือ

	 2.	 ผูถ้อืหุน้แต่ละคน	จะใช้คะแนนเสยีงทีม่อียูท่ัง้หมด	เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลำยคนเป็นกรรมกำรกไ็ด้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีง 

ให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้

	 3.	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล�ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร	เทำ่จ�ำนวนกรรมกำรที่พึงมีหรือจะ

พงึเลอืกตัง้ในขณะนัน้	และในกรณทีีม่บีคุคลที่ได้รบัคะแนนเสยีงเท่ำกนัเกนิจ�ำนวนกรรมกำรทีต้่องกำรแล้ว	ประธำนจะเป็นผูอ้อกเสยีง

ชี้ขำด

	 4.	 ส่วนกำรคัดเลือกบุคคลให้เป็นผู้บริหำรสูงสุด	คณะกรรมกำรจะเป็นผู้พิจำรณำ

4. การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
	 ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
	 ในกำรดแูลเร่ืองกำรใช้ข้อมลูภำยในของกรรมกำรและผูบ้รหิำร	บรษัิทฯ	ก�ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้รหิำรรำยงำนกำรถอืหลกัทรพัย์

กรณมีกีำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรัพย์อนัเน่ืองมำจำกกำรได้มำหรอืจ�ำหน่ำยหลกัทรพัย์ยืน่ต่อตลำดหลกัทรพัย์ตำมมำตรำ	59	 แห่ง 

พระรำชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์	 พ.ศ.	2535	 และมนีโยบำยให้กรรมกำรต้องเปิดเผยรำยงำนกำรซือ้-ขำยหุน้/ถอืครอง 

หลกัทรพัย์ของบริษทัฯ	ให้ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรทรำบทุกปี	ห้ำมกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์โดยเฉพำะในช่วง	1	เดอืน	ก่อนท่ีงบกำรเงนิจะ

เผยแพร่ต่อสำธำรณชน	 นอกจำกนี้ยังห้ำมไม่ให้ผู้บริหำรท่ีได้รับทรำบข้อมูลเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภำยนอกท่ีไม่มีหน้ำท่ีเกี่ยวข้อง	 

โดยก�ำหนดไว้ในจรรยำบรรณและจริยธรรมทำงธรุกจิของบรษัิท	 มกีำรก�ำหนดมำตรกำรลงโทษไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรหำกมกีำรฝ่ำฝืน	

เนือ่งจำกบรษิทัฯ	เหน็ว่ำกำรไม่น�ำข้อมูลไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนเป็นจรรยำบรรณท่ีควรยดึถือและปฏิบตัอิย่ำงเคร่งครดัตลอดระยะเวลำ

ทีด่�ำรงต�ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรของบริษทัฯ	
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

กำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำร	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2563	เปรียบเทียบกับปี	2562	แสดงได้ดังนี้

รายชื่อ

จ�านวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท/หุ้น)

ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2562
เพิ่ม/(ลด)

ทางตรง ทางอ้อม ทางตรง ทางอ้อม

1.	 นำยสุริย์	บัวคอม - - - - -

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

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

4.	 นำยชลิต	สถิตย์ทอง - - - - -

5.	 นำยเฉลียว	พลวิเศษ		 - - - - -

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

7.	 นำยธนพงษ์	ภูคำสวรรค์ - - - - -

8.	 นำยพันธุม	พันธุมจินดำ - - - - -

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

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

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

12.	นำงทิพชญำณ์	สุตตปัญญำ	** - - - - -

13.	นำยยงยุทธ	บุญมี	** 3,955,000 - - - 3,955,000

14.	นำงสำวบงกช	งำนทวี	*** 	546,000 - - - 546,000

หมำยเหตุ	 :	 กำรถือหุ้นทำงอ้อมคือกำรถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

	 	 *	ลำออกมีผลตั้งแต่	วันที	่15	สิงหำคม	2563	/	**ได้รับกำรแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่	27	เมษำยน	2563

	 	 	***	ได้รับกำรแต่งตั้งแทนนำยฉัตรชัย	ศิริวัฒนำ	มีผลวันที่	15	สิงหำคม	2563	

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
	 1.	 ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญช	ี(audit	fee)

	 	 ในรอบปีที่ผ่ำนมำ	บริษัทฯ	จ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในจ�ำนวนเงินรวม	1,350,000	บำท

	 2.	 คำ่บริกำรอื่น	(non-audit	fee)

	 	 ไม่มี

7 การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
	 นอกเหนือจำกกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ก�ำหนดไว	้5	หมวด	ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว	

บริษัทฯ	ยังมีนโยบำยและแนวปฏิบัติอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	ดังนี้:-
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 จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ

	 ในปี	2556	คณะกรรมกำรบริษัทได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัต	ิและแนวทำงกำรปฏิบัติเป็นลำยลักษณ์อักษร	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ให้ผู้บริหำรและพนักงำนยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน	 เพื่อให้กำรด�ำเนินธุรกิจสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภำรกิจของบริษัท	 

อันจะน�ำไปสูก่ำรเป็นองค์กรทีม่รีะบบกำรก�ำกบัดแูลทีด่	ีโดยจดัท�ำเป็นคูม่อืจรรยำบรรณและจรยิธรรมทำงธรุกจิ	ซึง่มเีนือ้หำครอบคลมุ

เกีย่วกบัแนวทำงในกำรด�ำเนนิธรุกจิ	แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์	กำรเปิดเผยข้อมลูและรกัษำควำมลบั	นโยบำย

และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย	 กำรปกป้องทรัพย์สินของบริษัท	 กำรรับและให้ของขวัญและสิ่งตอบแทน	 กำรป้องกันทุจริตและ 

ติดสินบน	และเพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้พนักงำนตระหนักในเรื่องจรรยำบรรณ	บริษัทฯ	ได้เผยแพร่คู่มือจรรยำบรรณและจริยธรรมทำง

ธุรกิจบนเว็บไซด์และติดประกำศให้พนักงำนทุกคนรับทรำบ

	 นอกจำกนี้จรรยำบรรณและจริยธรรมทำงธุรกิจได้รับกำรทบทวน	 หรือปรับปรุงให้มีควำมทันสมัยอยู่เสมอ	 เพื่อให้มั่นใจว่ำกำร

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

 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 บริษัทฯ	 มีอุดมกำรณ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรมตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 บริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใส	 

มีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย	 รวมถึงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 บริษัทฯ	 จึงให้ควำมส�ำคัญของกำรต่อต้ำน 

กำรทจุรติคอร์รปัช่ันด้วยเลง็เหน็ว่ำกำรทจุริตคอร์รัปช่ันเป็นภัยต่อสงัคม	เป็นกำรกระท�ำท่ีผดิท้ังกฎหมำยและศลีธรรม	ตลอดจนตระหนกั

ว่ำกำรทจุรติคอร์รัปช่ันนอกจำกจะส่งผลกระทบต่อ	ช่ือเสยีง	และภำพลกัษณ์ของบรษิทัแล้ว	ยงัเป็นปัจจยัส�ำคญัทีบ่ัน่ทอนควำมพยำยำม

ในกำรพัฒนำคุณภำพ	ท�ำให้ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัทลดลง	ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อฐำนะของบริษัทฯ	และเป็นภัยต่อ 

กำรด�ำเนินกิจกำรให้ยั่งยืน	รวมถึงเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ	สังคม	กำรเมืองและประเทศชำติ	

	 บริษัทฯ	ก�ำหนดค�ำนิยำมของกำรทุจริตคอร์รัปชั่น	หมำยถึง	กำรติดสินบนไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใดๆ	โดยกำรเสนอให้	สัญญำว่ำ

จะให้	มอบให้	ให้ค�ำมั่นวำ่จะให้	เรียกร้องหรือรับซึ่งเงิน	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมำะสม	กับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ	หน่วยงำน

ของรัฐ	 หน่วยงำนของเอกชน	 หรือผู้ที่ท�ำหนำ้ที่	 ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม	 เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติ

หน้ำที	่เพือ่ให้ได้มำหรอืรกัษำไว้ซึง่ทรพัย์สนิ	ผลประโยชน์อืน่ใดที่ไม่เหมำะสมทำงธรุกจิ	เว้นแต่เป็นกรณทีีก่ฎหมำย	ระเบยีบ	ประกำศ	

ข้อบังคับขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่น	หรือจำรีตทำงกำรค้ำ	ให้กระท�ำได้

	 บริษัทฯ	มีนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น	คือ	ห้ำมกรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนของบริษัท	เรียกร้อง	ด�ำเนินกำรหรือยอมรับ

กำรคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ	ทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม	เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง	ครอบครัว	เพื่อน	คนรู้จัก	ไม่ว่ำจะอยู่ในฐำนะเป็นผู้รับ	

ผู้ให้	หรือผู้เสนอให้สินบน	ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน	และให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่นนี้อย่ำง

สม�ำ่เสมอ	ตลอดจนทบทวนแนวทำงกำรปฏบัิตแิละข้อก�ำหนดในกำรด�ำเนนิกำรเพือ่ให้สอดคล้องกบักำรเปลีย่นแปลงของธรุกจิ	ระเบยีบ	

ข้อบังคับ	และข้อก�ำหนดของกฎหมำย

	 เพื่อให้มั่นใจว่ำนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นจะได้รับกำรน�ำไปปฏิบัติอย่ำงท่ัวถึง	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 

ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ	 เป็นผู้ก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น	 โดยคณะกรรมกำร

ตรวจสอบจะท�ำกำรสอบทำนมำตรกำรและกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงรำยงำนเกี่ยวกับควำมเพียงพอและประสิทธิผลของ

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

	 เพื่อให้กำรน�ำนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติอยำ่งจริงจัง	 บริษัทฯ	 มีกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำง

ต่ำงๆ	ด้วยกำรติดประกำศในสถำนที่เด่นชัด	เพื่อให้ทุกคนในบริษัทสำมำรถอำ่นได้	และเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ	

 นโยบายและวิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)

	 บรษิทัฯ	ให้ควำมส�ำคญัเกีย่วกบักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่มีำโดยตลอด	และเปิดโอกำสให้พนกังำนและผูม้ส่ีวนได้เสยีต่ำงๆ	สำมำรถ

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับควำมผิดปกติในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท	เช่น	พบเห็นกำรกระท�ำที่ทุจริต	ติดสินบน/รับสินบน	พบเห็นกำรกระท�ำ

ผดิขัน้ตอนตำมระเบียบปฏบัิตขิองบริษทั	หรือกำรกระท�ำท่ีผดิกฎหมำย	ผดิศลีธรรม	จรรยำบรรณทำงธรุกจิ	ท�ำให้บรษัิทเสยีผลประโยชน์	 

หรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท	โดยกำรร้องเรียนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ	ที่บริษัทก�ำหนด	เพื่อให้มีกำรตรวจสอบตำมกระบวนกำร

ที่ระบุไว้ใน	“นโยบำยและวิธีปฏิบัติกำรแจ้งเบำะแส	(Whistle	Blowing)”	
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 ช่องทางการร้องเรียน

	 	 1.	 ตู้รับข้อร้องเรียนที่ติดตั้งอยู่ภำยในโรงงำน

	 	 2.		 แจ้งทำงไปรษณีย์	จ่ำหน้ำซองถึง	หรือยื่นส่งโดยตรงได้ที่

	 	 	 2.1	 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	หรือ

	 	 	 2.2	 กรรมกำรผู้จัดกำร	หรือ

	 	 	 2.3	 ผู้จัดกำรโรงงำน

	 	 	 	 ที่	บริษัท	ไทยไวร์โพรดัคท	์จ�ำกัด	(มหำชน)

	 	 	 	 นิคมอุตสำหกรรมนวนคร

	 	 	 	 เลขที่	101/88	หมู่ที่	20	ถ.พหลโยธิน	ต.คลองหนึ่ง	อ.คลองหลวง

	 	 	 	 จ.ปทุมธำนี	12120

  มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

	 	 เพือ่เป็นกำรคุม้ครองสทิธขิองผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ข้อมลูท่ีกระท�ำโดยเจตนำสจุรติ	บรษัิทฯ	จะปกปิดชือ่	ท่ีอยู	่หรอืข้อมลูใดๆ	 

ที่สำมำรถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลและเก็บรักษำข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นควำมลับ	 โดยจะจ�ำกัดเฉพำะผู้ที่

มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรด�ำเนินกำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเทำ่นั้นที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวได้

	 หำกผู้แจ้งเบำะแส	หรือผู้ร้องเรียนเห็นวำ่ตนอำจเดือดร้อนเสียหำย	สำมำรถร้องขอให้บริษัทก�ำหนดมำตรกำรคุ้มครองได	้หรือ

บริษัทอำจก�ำหนดมำตรกำรคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได	้หำกเห็นวำ่เป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดควำมเสียหำยหรือไม่

ปลอดภัย

	 	 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 มีหน้ำที่ในกำรใช้ดุลยพินิจสั่งกำรตำมที่เห็นสมควร	 เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส	 หรือ 

ผู้ร้องเรียน	พยำน	และบุคคลที่ให้ข้อมูลในกำรสืบสวนหำข้อเท็จจริง	ไม่ให้ได้รับควำมเดือดร้อน	อันตรำยใด	หรือควำมไม่ชอบธรรม	

อันเกิดมำจำกกำรแจ้งเบำะแส	ร้องเรียน	กำรเป็นพยำน	หรือกำรให้ข้อมูล

	 	 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ	สำมำรถมอบหมำยงำนให้กบัผูบ้รหิำรคนใดคนหนึง่	ท�ำหน้ำทีแ่ทนในกำรใช้ดลุยพนิจิสัง่

กำรคุ้มครองควำมปลอดภัยของผู้แจ้งเบำะแส	หรือผู้ร้องเรียน	พยำน	และบุคคลที่ให้ข้อมูล	โดยผู้บริหำรที่ได้รับมอบหมำยต้องไม่มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้รับแจ้งเบำะแส	หรือร้องเรียน	ทั้งโดยทำงตรง	หรือทำงอ้อม	(เช่น	ผู้ถูกกล่ำวหำ	เป็นผู้ใต้บังคับบัญชำของ

ตนโดยตรง)

	 	 ในกรณีทีม่กีำรร้องเรียนกรรมกำรบริษทัฯ	คณะกรรมกำรตรวจสอบจะท�ำหน้ำท่ีในกำรคุม้ครองผูแ้จ้งเบำะแสหรอืผูร้้องเรยีน	

พยำน	และบุคคลที่ให้ข้อมูลในกำรสืบสวนหำข้อเท็จจริง	ไม่ให้ได้รับควำมเดือดร้อน	อันตรำยใด	หรือควำมไม่ชอบธรรม	อันเกิดจำก

กำรแจ้งเบำะแส	 ร้องเรียน	 กำรเป็นพยำนหรือกำรให้ข้อมลู	 โดยขอให้ผูร้้องเรยีนส่งเรือ่งร้องเรยีนมำยงัประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

โดยตรง

	 	 ทั้งนี้	ผู้ได้รับข้อมูลจำกกำรปฏิบัติหนำ้ที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ร้องเรียน	มีหน้ำที่เก็บรักษำข้อมูล	ข้อร้องเรียนและเอกสำร

หลักฐำนของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นควำมลับ	ห้ำมเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง	เว้นแต่เป็นกำรเปิดเผย

ตำมหน้ำที่ที่กฎหมำยก�ำหนด

	 	 ผูไ้ด้รบัควำมเดือดร้อนเสยีหำยจะได้รับกำรบรรเทำควำมเสยีหำยด้วยวธิกีำรหรอืกระบวนกำรทีม่คีวำมเหมำะสมและเป็นธรรม



บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน) 33

  ขั้นตอนการด�าเนินการสืบสวนและบทลงโทษ

	 	 1.		 เมื่อได้รับกำรแจ้งเบำะแส	ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ	จะเป็นผู้กลั่นกรอง	สืบสวนข้อเท็จจริง

	 	 2.		 ระหว่ำงกำรสบืสวนข้อเทจ็จรงิ	ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ	หรอือำจมอบหมำยให้ตวัแทน	แจ้งผลควำมคบืหน้ำ

เป็นระยะให้ผู้แจ้งเบำะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทรำบ	 โดยก�ำหนดระยะเวลำในกำรสอบสวนข้อเท็จจริงจนถึงพิจำรณำเสร็จสิ้นภำยใน	 

30	วัน	และสำมำรถขยำยเวลำกำรสืบสวนข้อเท็จจริงและพิจำรณำจนเสร็จสิ้นได้อีกไม่เกิน	30	วัน

	 	 3.	 หำกกำรสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่ำ	 ข้อมูลหรือหลักฐำนท่ีมี	 มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำผู้ท่ีถูกกล่ำวหำได้กระท�ำ 

กำรทุจริตคอร์รัปชั่นจริง	 บริษัทฯ	 จะให้สิทธิผู้ถูกกล่ำวหำได้รับทรำบข้อกล่ำวหำและให้สิทธิผู้ถูกกล่ำวหำพิสูจน์ตนเอง	 โดยกำรหำ

ข้อมูลหรือหลักฐำนเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นวำ่ตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระท�ำอันทุจริตและคอร์รัปชั่น	ตำมที่ได้ถูกกล่ำวหำ

	 	 4.	 หำกผู้ถูกกล่ำวหำ	 ได้กระท�ำกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นจริง	 กำรทุจริตและคอร์รัปชั่นนั้น	 ถือว่ำเป็นกำรกระท�ำผิดต่อ

นโยบำยต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ	ผูถ้กูกล่ำวหำจะต้องได้รบักำรพจิำรณำโทษทำงวนิยัตำมระเบยีบทีบ่รษิทัฯ	ได้ก�ำหนด

ไว้	และหำกกำรกระท�ำทจุรติคอร์รปัชัน่นัน้ผดิกฎหมำย	ผูก้ระท�ำผดิอำจจะต้องได้รบัโทษทำงกฎหมำย	ทัง้นี	้โทษทำงวนิยัตำมระเบยีบ

ของบริษัทฯ	ค�ำตัดสินของประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ	ถือเป็นอันสิ้นสุด

	 	 กำรร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องทำง	กำรแจ้งเรื่องร้องเรียน	แจ้งเบำะแส	ให้ถ้อยค�ำ	หรือให้ข้อมูลใดๆ	ถ้ำพิสูจน์ได้

ว่ำกระท�ำโดยไม่สุจริต	หรือท�ำผิดช่องทำง	ถ้ำเป็นพนักงำนหรือเจำ้หน้ำที่ของบริษัทฯ	บุคคลนั้นจะได้รับโทษทำงวินัยตำมมำตรกำร

ลงโทษด้วย	แต่หำกเป็นบุคคลภำยนอกและบริษัทฯ	ได้รับควำมเสียหำย	บริษัทฯ	จะพิจำรณำด�ำเนินคดีกับบุคคลนั้นๆ	ด้วย

	 	 ในกรณีที่มีกำรร้องเรียน	 กรรมกำรบริษัทฯ	 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำท่ีในกำรรับเรื่อง	 หำข้อมูลและตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริง	ตำมที่ได้รับแจ้ง	เพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ	ให้ร่วมกันพิจำรณำและก�ำหนดโทษตำมที่เห็นสมควร
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

	 บริษัทฯ	ตระหนักดีว่ำบริษัทฯ	ไม่สำมำรถด�ำเนินธุรกิจให้ยั่งยืนได้หำกปรำศจำกควำมรับผิดชอบต่อสังคม	บริษัทฯ	จึงประกอบ

ธรุกจิด้วยควำมส�ำนกึถงึควำมรับผดิชอบทีม่ต่ีอสงัคมและสิง่แวดล้อมโดยรวมโดยส่งบคุลำกรเข้ำรบักำรฝึกอบรม	และสอบขึน้ทะเบยีน

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

ไปตำมมำตรฐำน	CSR-DIW

	 บริษัทฯ	 มีวิสัยทัศน์และพันธกิจด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมคือกำรเป็นผู้น�ำในกำรผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพ	 และด�ำเนินธุรกิจ 

ภำยใต้หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 บนพื้นฐำนของควำมโปร่งใสและเป็นธรรม	 ควบคู่ไปกับกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม	 

เพื่อให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับสังคม	และชุมชนที่มีคุณภำพ

	 รำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทฯ	มีดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

	 บริษัทฯ	ตระหนักดีวำ่พื้นฐำนของกำรประกอบกิจกำรให้ยั่งยืนได้ต้องด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม	บริษัทฯ	จึงด�ำเนินธุรกิจ

ร่วมกันกับคู่ค้ำ	 เจ้ำหนี้	 ลูกค้ำ	 และคู่แข่งทำงกำรค้ำบนพื้นฐำนของควำมเป็นธรรม	 ให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำโอกำสทำงธุรกิจ	 

ไม่ละเมิดควำมลับหรือล่วงรู้ควำมลับทำงกำรค้ำของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล	 ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำด้วยกำรผลิตสินค้ำที่มี

คุณภำพ	ในรำคำที่ยุติธรรม	ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม	เสริมสร้ำงควำมสุขในกำรท�ำงำน	และสนับสนุนกำรพัฒนำควำมสำมำรถใน

วชิำชพีแก่พนกังำน	สร้ำงผลตอบแทนทีด่แีละยัง่ยนืให้แก่ผูถ้อืหุน้	รวมถงึส่งเสรมิให้มกีำรบรหิำรจดักำรผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมตำม

มำตรฐำนสำกล	และให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำชุมชนและสังคมอย่ำงต่อเนื่อง

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 เพื่อให้กำรด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงยั่งยืนและบรรลุเป้ำหมำยในกำรเป็นผู้น�ำทำงด้ำนคุณภำพ	 บริษัทฯ	 จึงมีนโยบำยต่อต้ำน 

กำรทุจริต	 เนื่องจำกเห็นว่ำกำรทุจริตเป็นปัจจัยหนึ่งที่บั่นทอนควำมพยำยำมในกำรพัฒนำคุณภำพ	 เป็นภัยต่อกำรด�ำเนินกิจกำร 

ให้ยั่งยืนและเป็นภัยต่อสังคมของประเทศ	ท�ำให้ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัทลดลง

	 บริษัทฯ	มีนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น	คือ	ห้ำมกรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนของบริษัท	เรียกร้อง	ด�ำเนินกำรหรือยอมรับ

กำรคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ	ทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม	เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง	ครอบครัว	เพื่อน	คนรู้จัก	ไม่ว่ำจะอยู่ในฐำนะเป็นผู้รับ	

ผู้ให้	หรือผู้เสนอให้สินบน	ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน	

	 เพื่อให้มั่นใจว่ำนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นจะได้รับกำรน�ำไปปฎิบัติอย่ำงท่ัวถึง	 บริษัทฯ	 ได้ก�ำหนดแนว

ปฎิบัติและมำตรกำรปฎิบัติของนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในแต่ละกรณีไว้อย่ำงชัดเจน	 พร้อมทั้งจัดให้มีกำรฝึกอบรมแก่

พนกังำนเพือ่ให้ควำมรู้เกีย่วกบันโยบำยและแนวปฎบัิติในกำรต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชัน่ของบรษิทัฯ	รวมถงึเผยแพร่นโยบำยต่อต้ำน

กำรทุจริตคอรัปชั่นผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ	 ด้วยกำรติดประกำศในสถำนที่เด่นชัด	 เพื่อให้ทุกคนในบริษัทสำมำรถอ่ำนได้	 และเผยแพร ่

บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ	

	 นอกจำกนี้บริษัทฯ	 เปิดโอกำสให้พนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆ	 สำมำรถให้ข้อมูลเก่ียวกับควำมผิดปกติในกำรด�ำเนินธุรกิจ

ของบริษัท	เช่น	พบเห็นกำรกระท�ำที่ทุจริต	ติดสินบน/รับสินบน	พบเห็นกำรกระท�ำผิดขั้นตอนตำมระเบียบปฎิบัติของบริษัท	หรือกำร 

กระท�ำที่ผิดกฎหมำย	 ผิดศีลธรรม	 จรรยำบรรณทำงธุรกิจ	 ท�ำให้บริษัทเสียผลประโยชน์	 หรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท	 

โดยกำรร้องเรียนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ	 ที่บริษัทก�ำหนด	 เพื่อให้มีกำรตรวจสอบตำมกระบวนกำรที่ระบุไว้ใน”นโยบำยและวิธีปฎิบัติกำร

แจ้งเบำะแส(Whistle	Blowing)”	

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

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

คอนกรีตอัดแรง	รวมทั้งลวดเหล็กเคลือบสังกะสีและลวดเหล็กกล้ำดึงแข็ง	โดยลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นวัสดุที่ท�ำหน้ำที่รองรับน�้ำหนัก

ในงำนก่อสร้ำง	ลวดเหล็กเคลือบสังกะสีใช้ในงำนระบบส่งจำ่ยกระแสไฟฟำ้	ระบบสื่อสำร	และงำนยึดโยงทั่วไป	ส่วนลวดเหล็กกล้ำดึง

แขง็ใช้ในงำนลวดเสรมิคอนกรีต	ลวดสปริง	และลวดเหลก็อเนกประสงค์ทัง้นีค้วำมสมัพนัธ์ของลวดเหลก็แรงดงึสงูกบังำนก่อสร้ำงต่ำงๆ	

แสดงได้ดังห่วงโซ่อุตสำหกรรม	ดังนี้
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	 จำกห่วงโซ่อุตสำหกรรมดังกล่ำว	 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	 ท�ำหน้ำท่ีรับน�้ำหนักจ�ำนวนมำก	 จึงต้องกำรควำมแข็งแรง	 ทนทำน	 

เพื่อควำมปลอดภัยและป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคในล�ำดับถัดไป

	 บริษัทฯ	จึงมีนโยบำยมุ่งเน้นผลิตสินคำ้ที่มีคุณภำพ	ได้มำตรฐำน	เพื่อที่เมื่อน�ำสินค้ำของบริษัทฯ	ไปใช้งำนจะเกิดประสิทธิภำพ

สูงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ	บริษัทฯ	จึงให้ควำมส�ำคัญกับกำรศึกษำค้นคว้ำ	และวิจัย	เพื่อหำแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำ

อย่ำงต่อเนือ่ง	ในกำรน้ี	บริษทัฯ	มบุีคลำกรทีม่ปีระสบกำรณ์ในกำรผลติสนิค้ำและมคีวำมรูแ้ละควำมเข้ำใจในองค์ประกอบของผลติภณัฑ์

เป็นอย่ำงดี	

	 ในกำรควบคุมคุณภำพสินคำ้	บริษัทฯ	ให้ควำมส�ำคัญตั้งแต่ขั้นตอนกำรคัดเลือกวัตถุดิบ	กระบวนกำรผลิต	และกำรน�ำสินค้ำไป

ใช้งำน	 โดยในกำรคัดเลือกวัตถุดิบซึ่งได้แก่	 เหล็กลวดคำร์บอนสูงเหล็กลวดคำร์บอนต�่ำ	(High/Low	Carbon	Wire	Rod)	 บริษัทฯ	 

จะเลือกซื้อวัตถุดิบจำกแหล่งผลิตที่สำมำรถผลิตสินค้ำได้ตรงตำมข้อก�ำหนดด้ำนคุณสมบัติของวัตถุดิบที่บริษัทฯ	 ได้ก�ำหนดไว	้ ทั้งนี้	

เพื่อให้ม่ันใจได้ว่ำวัตถุดิบที่น�ำมำใช้จะไม่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัยของผู้ปฎิบัติงำนในกระบวนกำรผลิตของบริษัทฯ	 

เอง	และไม่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงดำ้นควำมปลอดภัยของลูกค้ำที่น�ำสินค้ำไปผลิตเป็นสินค้ำต่อเนื่อง	รวมถึงผู้บริโภคขั้นสุดทำ้ย	

	 กำรควบคมุคณุภำพในกระบวนกำรผลติ	บรษิทัฯ	มรีะบบกำรผลติท่ีมปีระสทิธภิำพ	และมบีคุลำกรท่ีมคีวำมช�ำนำญ	มห้ีองปฎบิตัิ

กำรทดสอบคุณภำพที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน	ISO/IEC17025:	2017

	 กำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว	ส่งผลให้ปัจจุบัน	บริษัทฯ	ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์และมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนต่ำงๆ	ดังนี้

 ■				หนังสือรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์	(Product	Certifications)

ACRS	161201	 TIS	71-2532	 TIS	95-2540		 TIS	194-2535	 TIS	404-2540	

TIS	420-2540		 TIS	747-2531	 BS	5896-2012(UK	CARES)

 ■				หนังสือรับรองระบบ	(System	Certification)

ISO	9001:2015		 ISO	14001:2015	 ISO	45001: 2018
ISO/IEC	17025	 ISO	50001:2018	 BS	EN	ISO	9001:2008	(UK	CARES)	

เริ่ม

เหล็กลวดคาร์บอนสูง
(HIGH CARBON WIRE ROD)

ลวดเหล็กแรงดึงสูง
(PC WIRE, PC STRAND)

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง
(เสาเข็ม เสาไฟฟ้า แผ่นพื้น แผ่นคอนกรีต

ส�าเร็จรูป คานสะพานทางด่วน ทางยกระดับ)

บ้าน คอนโดมิเนียม ตึกสูงอาคารจอดรถ 
สะพาน ทางด่วน ทางยกระดับ

ลวดเหล็กกล้าดึงแข็ง
(HARD DRAWN STEEL WIRE)

ผลิตภัณฑ์สปริง  
ลวดเสริมคอนกรีต

ลวดเหล็กอเนกประสงค์

อุดสาหกรรมก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ 
ที่นอน ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้จากโลหะ

ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี
(GALVANIZED WIRE AND STRAND)

ผลิตภัณฑ์สายส่งไฟฟ้าแรงสูง 
สายยึดโยง สายกราวด์  

ผลิตภัณฑ์ระบบการสื่อสาร

ระบบไฟฟ้าแรงสูง 
ระบบโทรศัพท์ฯ
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	 ในส่วนของกำรน�ำสินคำ้ไปใช้งำน	บริษัทฯ	ได้จัดตั้งหน่วยงำนที่ท�ำหนำ้ที่ให้ค�ำแนะน�ำและให้ควำมรู้แก่ลูกค้ำในกำรน�ำสินค้ำไป

ใช้งำนอย่ำงถูกต้องตำมมำตรฐำน	 มีควำมปลอดภัยทั้งในขั้นตอนกำรน�ำสินค้ำของบริษัทฯ	 ไปใช้ในกระบวนกำรผลิตของลูกค้ำ	 

รวมถึงผู้บริโภคในขั้นถัดไป	 ทั้งนี้	 เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรดูแลควำมปลอดภัยอย่ำงครบวงจร	 และหำกมีควำมเสียหำยใดๆ	 

ที่มีสำเหตุมำจำกกำรน�ำสินคำ้ของบริษัทฯ	ไปใช้งำน	บริษัทฯ	จะท�ำกำรชดเชยควำมเสียหำยให้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้มีกำรร้องขอ

การเคารพสิทธิมนุษยชน

	 จำกกำรที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	 ซ่ึงได้แก่ลวดเหล็กแรงดึงสูง	 เป็นวัสดุที่ท�ำหน้ำที่รองรับน�้ำหนักในงำนคอนกรีตอัดแรง	 

โดยห่วงโซ่อุตสำกรรมขั้นสุดท้ำยของลวดเหล็กแรงดึงสูงได้แก่	บำ้น	คอนโดมิเนียม	ตึกสูง	อำคำรจอดรถ	อำคำรโรงงำน	ส�ำนักงำน	

สะพำน	ทำงด่วน	ทำงยกระดบั	รวมถงึโครงกำรสำธำรณปูโภคขนำดใหญ่อืน่ๆ	ซึง่ต้องกำรควำมแขง็แรงและควำมปลอดภยัเป็นส�ำคญั	

บริษัทฯ	จึงมีนโยบำยชัดเจนที่มุ่งเน้นกำรผลิตสินคำ้ที่มีคุณภำพ	มีควำมปลอดภัยในกำรน�ำไปใช้งำน	เพื่อป้องกันอันตรำยที่อำจเกิด

ขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนและสำธำรณชนในวงกว้ำง

การจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและพลังงาน

	 บริษัทฯ	 มีควำมมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับกำรดูแลสิ่งแวดล้อม	 จึงได้ก�ำหนดนโยบำยในกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม	 

ให้ผู้บริหำรและพนักงำนน�ำไปเป็นแนวทำงในกำรปฎิบัต	ิดังนี้

	 1.	ปฎิบัติตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม	อำชีวอนำมัย	และควำมปลอดภัยที่เกี่ยวข้องภำยในประเทศ	โดยจะ

น�ำเกณฑ์ตำ่งๆ	มำจัดท�ำเป็นมำตรฐำนขั้นต�่ำในกำรด�ำเนินงำนของบริษัท	

	 2.	อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ	รวมถึงพลังงำนต่ำงๆ	โดยมีกำรน�ำมำใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ำ	และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้

น้อยที่สุด	

	 3.	สร้ำงจิตส�ำนึกต่อคุณภำพของสิ่งแวดล้อม	อำชีวอนำมัย	และควำมปลอดภัย	โดยที่นโยบำยฯจะได้รับกำรปฎิบัติและเผยแพร่

แก่พนักงำน	สังคม	ชุมชน	รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินกำรของบริษัทฯ	

	 4.	ป้องกันมลพิษ	ด้ำนน�้ำเสีย	อำกำศเสีย	กำรจัดกำรของเสียรวมถึงกำรจัดกำรสำรเคมี	ทั้งนี้เพื่อ	กำรปรับปรุง	อย่ำงต่อเนื่อง	

และเกิดมลภำวะน้อยที่สุด

	 5.	ก�ำจัดอันตรำยและลดควำมเสี่ยง	อันอำจเกิดจำกกำรปฎิบัติงำนกับเครื่องจักร	ไฟฟำ้	สำรเคมี	สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน	

และอันตรำยที่มีควำมเสี่ยงระดับปำนกลำงขึ้นไป	ทั้งนี้เพื่อป้องกันกำรสูญเสียที่อำจเกิดจำกอุบัติเหต	ุกำรบำดเจ็บ/เจ็บป่วย	เนื่องจำก

กำรท�ำงำน	

	 6.	พิจำรณำจัดท�ำเป็นวัตถุประสงค	์และเปำ้หมำย	เพื่อน�ำไปปฎิบัต	ิและทบทวนเป็นระยะให้เกิดกำรปรับปรุงระบบกำรจัดกำรฯ	

อย่ำงต่อเนื่อง

	 7.	 ให้ควำมส�ำคญัต่อกำรให้ค�ำปรึกษำและกำรมส่ีวนร่วม	แก่พนกังำนและผูม้ส่ีวนได้เสยีท่ีเกีย่วข้องกบักำรด�ำเนนิกำรของบรษิทัฯ	

	 8.	 ในกำรปกป้องสิ่งแวดล้อม	โดยกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน	อำท	ิกำรใช้พลังงำนทดแทน	(กังหันลมฯ),	โครงกำรธงขำว-ดำว

เขียว	เป็นต้น

นโยบายด้านพลังงาน

	 1.	บริษัทฯ	 ด�ำเนินกำรและพัฒนำระบบกำรจัดกำรพลังงำนให้เหมำะสม	 โดยก�ำหนดให้กำรอนุรักษ์พลังงำนเป็นส่วนหน่ึงของ

กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	ที่สอดคล้องกับกฎหมำย	ข้อก�ำหนดและมำตรฐำนอื่นๆ	ที่เหมำะสม

	 2.	บริษัทฯ	ก�ำหนด	และทบทวนนโยบำย	วัตถุประสงค์	เป้ำหมำย	แผนกำรด�ำเนินงำนรวมถึงกำรตรวจติดตำม	และประเมินผล

งำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนอย่ำงต่อเนื่องทุกปี	และสื่อสำรให้กับพนักงำนในองค์กร	ทุกคนเข้ำใจและน�ำไปปฎิบัติได้อยำ่งถูกต้อง	
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	 3.	บรษิทัฯ	ให้กำรสนบัสนนุด้ำนทรพัยำกรอย่ำงเพยีงพอ	ทัง้งบประมำณ	กำรฝึกอบรม	กำรมส่ีวนร่วมในกำรน�ำเสนอข้อคดิเหน็	

และตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรจัดกำรพลังงำน	

	 4.	บรษิทัฯ	ก�ำหนดให้ระบบกำรจดักำรพลงังำนเป็นหน้ำทีข่องพนกังำนทกุระดับ	ในองค์กรทีต่อ้งปฎิบตัิตำมมำตรกำรทีก่�ำหนด	

ติดตำมตรวจสอบ	และรำยงำนต่อคณะท�ำงำนดำ้นกำรจัดกำรพลังงำน

	 5.	บริษัทฯ	ให้กำรสนับสนุนในกำรออกแบบ	กำรจัดซื้อผลิตภัณฑ	์และบริกำรโดยค�ำนึงถึงประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนที่เหมำะ

สมกับธุรกิจ

	 6.	บริษัทฯ	สนับสนุนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนขององค์กรอยำ่งต่อเนื่องเหมำะสมกับธุรกิจและเทคโนโลยีที่ใช้

	 บรษิทัฯ	ตระหนักดว่ีำกระบวนกำรผลติสนิค้ำของบรษัิทฯ	มส่ีวนสร้ำงผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	ท้ังทำงน�ำ้และทำงอำกำศ	เนือ่งจำก

กระบวนกำรผลิตเริ่มต้นจำกกำรน�ำเหล็กลวด	(Wire	Rod)	มำล้ำงท�ำควำมสะอำด	ก่อนเข้ำสู่กระบวนกำรดึงลดขนำด	ซึ่งต้องใช้สำร	

Hydrochloric	Acid	 เพื่อขจัดฝุ่นละอองและสนิม	 ส่งผลให้น�้ำที่ผ่ำนกระบวนกำรดังกล่ำว	 มีควำมเป็นกรดและมีโลหะหนักปนเปื้อน	 

รวมถึงมีไอกรดลอยสู่ชั้นบรรยำกำศ	ดังนั้น	เพื่อลดผลกระทบดังกลำ่ว	บริษัทฯ	จึงด�ำเนินกำรดังนี้

 การจัดการมลพิษทางน�า้

	 -	 ติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย	(Water	Treatment	System)	

	 -	 มีแผนงำนบ�ำรุงรักษำเชิงป้องกัน	(Preventive	Maintenance)	 เพื่อให้มั่นใจว่ำระบบบ�ำบัดน�้ำเสียสำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ

	 -	 มีระบบกำรตรวจสอบคุณภำพน�้ำทิ้งอย่ำงต่อเนื่อง	เพื่อให้มั่นใจว่ำ	คุณภำพน�้ำทิ้งอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน

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

ได้ไม่เกิน	80%	ของมำตรฐำน

 การจัดการมลพิษทางอากาศ

	 -	 ติดตั้งระบบ	Air	Pollution	Control	System	

	 -	 มีแผนงำนบ�ำรุงรักษำระบบก�ำจัดมลพิษทำงอำกำศให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน

	 -	 มีแผนกำรปรับลดมลพิษทำงอำกำศ

	 -	 มีกำรตรวจวัดค่ำออกไซด์ของไนโตรเจน	 ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	 และไฮโดรคลอไรด์	 ท่ีปล่องระบำยของ	Boiler	 และ	 

Wet	Scrubber	โดยหน่วยงำนภำยนอกเป็นประจ�ำ	2	ครั้ง/ปี

 		ผลกำรด�ำเนินงำน	:	ผลกำรตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนมำโดยตลอด

 - การจัดการด้านขยะ/กำกของเสียอุตสำหกรรม

	 -	 มีมำตรกำร/แผนงำน	ในกำรปรับลดกำกของเสีย

	 -	 มีสถำนที่จัดเก็บกำกของเสียชัดเจน	แยกประเภทกำรจัดเก็บ	มีภำชนะรองรับที่เหมำะสม	ไม่มีกำรรั่วไหลของกำกออกนอก

พื้นที่	มีกำรติดฉลำกเพื่อรวบรวมส่งผู้รับก�ำจัด

	 -	 จ้ำงหน่วยงำนที่ได้รับอนุญำตในกำรประกอบกิจกำรก�ำจัดของเสียท�ำกำรก�ำจัดของเสียที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิต	

	 -	 มีใบก�ำกับกำรขนส่งและปฎิบัติตำมระบบกำรขนส่งของเสียอันตรำย	 โดยจัดส่งรำยงำนให้แก่กำรนิคมอุตสำหกรรมและ 

กรมโรงงำนอุตสำหกรรม

	 -	 มีกำรตรวจประเมินสถำนที่รับก�ำจัดของเสียตั้งแต่ก่อนใช้บริกำรและสุ่มตรวจประเมินซ�้ำทุกปี

	 -	 มอบหมำยให้หน่วยงำนของรัฐที่มีหนำ้ที่ควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท�ำกำรตรวจสอบอย่ำงสม�่ำเสมอ	

	 -	 มีแผนงำนในกำรปรับลดกำกของเสีย

 		ผลกำรด�ำเนินงำน	:	ในป	ี2563	ที่ผ่ำนมำ	บริษัทฯ	ไม่มีข้อพิพำททำงกฎหมำยในเรื่องกำรจัดกำรดำ้นขยะหรือกำกของเสีย

แต่อยำ่งใด	และกำรปรับลดกำกของเสียสำมำรถด�ำเนินกำรได้ตำมแผนที่ก�ำหนดไว้
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	 ในส่วนของกำรปฎิบัติตำมนโยบำยอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ	 บริษัทฯ	 ส่งเสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอยำ่งมีประสิทธิภำพโดย

ได้ด�ำเนินกำรดังนี้

 ทรัพยากรน�้า

	 -	 น�ำข้อมูลมำวิเครำะห์และจัดท�ำแผนกำรปรับลดกำรใช้น�้ำ

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

 พลังงาน

	 -	 ตดิตัง้ระบบประหยดัพลงังำนเพือ่ลดปรมิำณกำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำในกระบวนกำรผลติซึง่เป็นสำเหตหุนึง่ของกำรเกดิภำวะโลกร้อน	

	 -	 ลงทุนในโครงกำรผลิตกระแสไฟฟำ้จำกพลังงำนธรรมชำติ	เช่น	ติดตั้งกังหันลมในกำรผลิตกระแสไฟฟำ้	และติดตั้งแผงโซล่ำ

เซลเพื่อผลิตกระแสไฟฟำ้ใช้ในโรงงำน	

	 นอกจำกนี้	 บริษัทฯ	 จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบโรงงำนและปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือบรรเทำผลกระทบจำกมลภำวะท่ีเกิดจำก

กระบวนกำรผลิตของบริษัทฯ	ที่อำจมีผลต่อพนักงำนและชุมชนใกล้เคียง

	 ทัง้นี	้เพือ่ให้กำรดแูลสภำพแวดล้อมและควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำนเป็นไปอย่ำงมรีะบบและมกีำรตดิตำมอย่ำงต่อเนือ่ง	บรษิทัฯ	

ได้ด�ำเนินกำรส�ำหรับกำรขอรับรองมำตรฐำน	ISO	45001	:	2018	ซึ่งเป็นมำตรฐำนสำกลฉบับใหม่ที่มีควำมสมบูรณ์มำกขึ้น	มีกำรจัด

กรอบกำรท�ำงำนด้ำนกำรจดักำรเชงิรกุ	เน้นกำรวิเครำะห์บรบิทองค์กร	ควำมต้องกำร	ควำมคำดหวงัของผูม้ส่ีวนได้เสยี	(Stakeholder)	

เพือ่มำทดแทนระบบมำตรฐำนคณุภำพด้ำนสิง่แวดล้อม	ISO	14001	มำตรฐำนระบบด้ำนควำมปลอดภยัอำชวีอนำมยั	OHSAS	18001	

และมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรด้ำนพลังงำน	ISO	50001	 ท่ีใช้อยู่ในโรงงำน	 และจัดให้มีกำรฝึกอบรมพนักงำนในเร่ืองสิ่งแวดล้อม 

อย่ำงต่อเนือ่งทัง้กำรจดัหลกัสตูรกำรอบรมภำยในบริษทั	และส่งพนกังำนเข้ำอบรมในหลกัสตูรท่ีจดัโดยสถำบนัและผูเ้ชีย่วชำญภำยนอก

การดูแลพนักงานและการปฎิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

	 บุคลำกรถือเป็นทรัพยำกรที่ส�ำคัญที่สุดในกำรขับเคลื่อนงำนให้บรรลุเป้ำหมำย	 บริษัทฯ	 จึงให้ควำมใส่ใจในกำรดูแลพนักงำน	 

มกีำรปฎบิตัด้ิำนแรงงำนและสทิธิมนุษยชนตำมกฎหมำยและหลกัเกณฑ์ต่ำงๆ	ขององค์กร	และเป็นไปตำมหลกัสำกลด้ำนสทิธมินษุยชน	 

ดแูลพนกังำนให้มีคุณภำพชวีติในกำรท�ำงำนทีด่	ีส่งเสริมกำรมส่ีวนร่วมของพนกังำน	และสร้ำงควำมผกูพนักบัองค์กร

	 บรษิทัฯ	มนีโยบำยก�ำหนดค่ำตอบแทนทีเ่ป็นธรรมด้วยกำรประเมนิผลกำรปฎบิตังิำน	ส�ำรวจและตดิตำมควำมเคลือ่นไหวของอตัรำ

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

กำรจัดกำรงำนบคุคลแห่งประเทศไทย	(PMAT)	เพ่ือน�ำมำเปรยีบเทยีบและจดัท�ำโครงสร้ำงเงนิเดอืนทีแ่ข่งขนัได้	และจงูใจพนกังำน	

	 บรษิทัฯ	ปฎบิตัต่ิอแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม	เคำรพสทิธขิัน้พืน้ฐำนในกำรท�ำงำนตำมหลกัสทิธมินษุยชน	ให้ควำมคุม้ครองทำงสงัคม	 

ไม่มีกำรจ้ำงแรงงำนเด็ก	ดูแลสภำพกำรท�ำงำนของพนักงำนในโรงงำนให้ปลอดภัยจำกกำรปฎิบัติงำน	

 ความปลอดภัยของสภาพพื้นที่ท�างานและการป้องกันอุบัติเหตุจากการปฎิบัติงาน

	 บริษัทฯ	ได้ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมปลอดภัยของสถำนที่ท�ำงำน	ดังนี้

	 1.	สภำวะแวดล้อมในกำรท�ำงำนด้ำนคุณภำพอำกำศ	แสง	เสียง	และควำมร้อน

	 	 -		ตรวจวัดควำมเข้มข้นของแสงสวำ่งในสถำนประกอบกำร	ทั้งในส่วนของงำนด้ำนเอกสำร	และงำนตรวจสอบเครื่องจักร

	 	 -	ตรวจวัดควำมร้อนในสถำนประกอบกำร

	 	 -	ลดผลกระทบทำงเสียง	 โดยใช้วิธีกำรลดเสียงท่ีแหล่งก�ำเนิดเสียงด้วยกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์	 และในกรณีที่ไม ่

	 	 	 สำมำรถลดเสยีงทีแ่หล่งก�ำเนดิได้อนัเนือ่งมำจำกลกัษณะเฉพำะของผลติภณัฑ์	บรษิทัฯ	ได้จดัท�ำห้องควบคมุเสยีงไม่ให้ดงั 

	 	 	 จำกกระบวนกำรผลิต	โดยได้ด�ำเนินโครงกำรมำตั้งแต่ป	ีพ.ศ.2555

	 -	 จัดหำอุปกรณ์เสริมที่ช่วยให้พนักงำนท�ำงำนได้โดยปรำศจำกภัยจำกมลภำวะ	ทั้งทำงเสียงและทำงอำกำศ

	 2.	กำรจัดกำรสภำพพื้นที่ท�ำงำน

	 	 -	มีป้ำยสัญลักษณ์หรือป้ำยเตือนอันตรำยในจุดที่จ�ำเป็น	และตรวจสอบปำ้ยให้อยู่ในสภำพดี	มองเห็นได้ชัดเจน

	 	 -	ดูแลพื้นที่ปฎิบัติงำนให้เป็นระเบียบ	ไม่มีครำบสกปรกหรือครำบน�้ำมัน	หรือสำรเคมีหกล้น
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	 	 -	จัดเกบ็อปุกรณ์	วัตถดุบิ	ผลติภณัฑ์	และสำรเคม	ีให้เป็นระเบยีบ	มป้ีำยบอกสถำนะให้ชดัเจน	โดยพนกังำนสำมำรถดขู้อมลู 

	 	 	 ควำมปลอดภัยเพิ่มเติมได้ในพื้นที่ที่มีกำรใช้งำน

	 	 -	จัดท�ำทำงเดินขึ้นพร้อมรำวบันไดกรณีปฎิบัติงำนในพื้นที่สูง

	 	 -	จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล	และดูแลอุปกรณ์ให้อยู่ในสภำพดี

	 นอกจำกนี้	 บริษัทฯ	 ส่งเสริมให้พนักงำนทุกคนมีจิตส�ำนึกด้ำนควำมปลอดภัยด้วยกำรให้ควำมรู้และกำรฝึกอบรม	 ส่งเสริม 

ให้พนกังำนมส่ีวนร่วมในกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์และประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรเกดิอุบตัเิหตหุรอืเหตกุำรณ์ท่ีไม่คำดคดิจำกกำรท�ำงำน	

มีกำรจดบันทึกอุบัติเหตุและสอบสวนหำสำเหตุ	 เพื่อจัดท�ำแผนป้องกันอุบัติเหตุจำกกำรปฎิบัติงำน	 จัดท�ำโครงกำรกิจกรรม	5	 ส.	

โครงกำรสัปดำห์ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน	โครงกำรฝึกอบรมดำ้นควำมปลอดภัย	จัดให้มีกำรฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนอพยพ

ทั้งในส่วนของบริษัทฯ	และเข้ำร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินกับส�ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด	และชุมชนใกล้เคียงอย่ำงต่อเนื่อง

 อัตราการหยุดงานจากอุบัติเหตุ

	 บรษิทัฯ	ให้ควำมส�ำคญักบักำรปฎบัิตงิำนทีป่ลอดภัยเป็นอนัดบัแรก	มกีำรรณรงค์เรือ่งควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนอย่ำงต่อเนือ่ง	

โดยมีส่วนร่วมจำกหัวหน้ำงำน	คณะกรรมกำรควำมปลอดภัยและ	ชีวอนำมัย	(คปอ.)	และพนักงำนทุกคนที่จะร่วมกันขจัดสภำพกำร

ท�ำงำนที่ไม่ปลอดภยั	(Unsafe	Condition)	ให้เป็นศนูย์	(0)	กำรปฎบิตังิำนในปีท่ีผ่ำนมำ	พนกังำนมกีำรปฎบิตังิำนด้วยควำมระมดัระวงั

มำกขึ้นรวมทั้งกำรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรำย	 และปฎิบัติตำมมำตรกำรท่ีก�ำหนด	 จึงเป็นผลให้ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขึ้นหยุดงำน	 

ดังตำรำงด้ำนล่ำงนี้	

ประเภท จ�านวนสถิติปี 2563 (ครั้ง)

อุบัติกำรณ์	/	NEAR	MISS 20

อุบัติเหตุขั้นหยุดงำน 0

 แนวทางการด�าเนินงานที่จะน�ามาใช้เพิ่มเติมในการขจัด อุบัติการ/อุบัติเหตุ ในปี 2564

	 -	 ก�ำหนดเปำ้หมำยส่วนบุคคลที่จะต้องรักษำอุบัติเหตูถึงขั้นหยุดงำนให้เป็นศูนย์	(0)	ซึ่งจะมีผลต่อกำรประเมินผลงำนปลำยปี	

และ	โบนัส	(กรณีสอบสวนสำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุแล้วพบวำ่เกิดจำกกำรปฎิบัติงำนที่ไม่ปลอดภัย)	

	 -	 เน้นกำรควบคุมให้หัวหนำ้งำน/จป.หัวหน้ำงำนแต่ละหน่วยงำน	ควบคุมกำรปฎิบัติงำนของพนักงำนในส่วนงำนของตนเอง

	 -	 ก�ำหนดบทลงโทษ	กรณีพนักงำนไม่ปฎิบัติตำมกฏระเบียบควำมปลอดภัยที่ก�ำหนดไว้

	 -	 จัดให้มี	Safety	talk	2	ครั้ง/สัปดำห์

	 -	 ส่งเสริมกิจกรรม	กำรดูงำนที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยและอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำน

 การดูแลสุขอนามัย 

	 บริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญกับกำรดูแลสุขภำพอนำมัยของพนักงำนจึงได้มีแผนงำนและโครงกำรรณรงค์ส่งเสริมด้ำนสุขภำพของ

พนักงำนและกำรป้องกันเกี่ยวกับโรครำ้ยแรงต่ำงๆ	รวมถึงจัดกิจกรรมโรงงำนสีขำวเพื่อรณรงค์ป้องกันยำเสพติด	ดังนี้

	 -	 จัดให้มีกำรฉีดวัคซีนให้แก่พนักงำนเป็นประจ�ำทุกป	ี

	 -	 มีกำรตรวจสุขภำพพนักงำนอย่ำงน้อยปีละ	1	ครั้ง	ทั้งกำรตรวจสุขภำพทั่วไป	และกำรตรวจสุขภำพตำมลักษณะงำน	

	 -	 มีกำรตรวจคัดกรองยำเสพติด	

	 -	 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬำภำยในและกีฬำสำนสัมพันธ์

 		ผลกำรด�ำเนินงำน	:	ในป	ี2563	ผลจำกกำรวินิจฉัยโดยแพทย์อำชีวเวชศำสตร์ไม่พบกำรเจ็บป่วยจำกกำรท�ำงำนแต่อย่ำงใด
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 การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

	 บรษิทัฯ	มนีโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนพนกังำนทีเ่ป็นธรรม	พร้อมทัง้จดัสวสัดกิำรต่ำงๆ	ตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด	และนอกเหนอื

จำกที่กฎหมำยก�ำหนด

	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและผลประโยชน์พนักงำนที่สอดคล้องกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	 ทั้งในระยะสั้น

และระยะยำว	 ในระยะสั้นสอดคล้องกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	 แต่ละปีและใกล้เคียงกับบริษัทฯ	 ในอุตสำหกรรมเดียวกัน	 

โดยมีกำรส�ำรวจกำรจ่ำยค่ำจ้ำงรวมทั้งน�ำดัชนีรำคำผู้บริโภคมำพิจำรณำ	 ในระยะยำวมีกำรวัดผลกำรปฎิบัติงำนและศักยภำพของ

พนักงำนอยำ่งยุติธรรม	ไม่เลือกปฎิบัต	ิโดยบริษัทจะจำ่ยผลตอบแทนให้พนักงำนตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ	รวมทั้งจัดให้มีกำรเติบโต

ตำมสำยอำชีพ	 และให้สิทธิดำ้นต่ำงๆ	 เกี่ยวกับกำรจ้ำงงำน	 เช่น	 กำรอนุญำตให้ลำงำน	 กำรมีช่องทำงสื่อสำรระหวำ่งพนักงำนและ 

ผู้บริหำร	เพื่อรับฟังปัญหำและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหวำ่งกัน

	 บริษัทฯ	จัดสวัสดิกำรเพื่อให้พนักงำนมีพื้นฐำนกำรด�ำรงชีวิตที่ดี	ส่งเสริมสุขภำพทั้งกำยและใจ	ดังนี้

	 -	 จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงำนมีเงินทุนในกำรด�ำรงชีพหลังออกจำกงำน

	 -	 จัดท�ำประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุให้แก่พนักงำน

	 -	 จัดชุดเครื่องแบบพนักงำนให	้2	ชุดต่อปี

	 -	 จัดรถรับส่งเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงมำปฎิบัติงำน

	 -	 จัดที่พักหรือเงินช่วยเหลือคำ่เช่ำบำ้นส�ำหรับพนักงำน

	 -	 จัดอำหำรรำคำประหยัดและควบคุมสุขอนำมัยที่เหมำะสมให้แก่พนักงำน

	 -	 จัดเงินช่วยเหลือค่ำพำหนะในกำรเดินทำงไปปฎิบัติงำนนอกพื้นที่ทั้งในและตำ่งประเทศ

	 -	 จัดเงินช่วยเหลือส�ำหรับพนักงำนที่ปฎิบัติงำนกะ

	 -	 จัดสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลส�ำหรับพนักงำนและครอบครัว

	 -	 จัดสวัสดิกำรค่ำเล่ำเรียนบุตรพนักงำน

	 -	 จัดกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่

	 -	 จัดกิจกรรมท�ำบุญโรงงำน
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 การพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน

	 ในส่วนของกำรพัฒนำพนักงำน	 บริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญทำงด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพ	 ควำมรู้	 ควำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง	 

โดยพนักงำนทุกระดับต้องได้รับกำรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้	ควำมเข้ำใจ	และทักษะ	อย่ำงสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง

	 ในปี	2563	บริษัทฯ	ได้จัดรูปแบบกำรพัฒนำบุคลำกรที่หลำกหลำยแนวทำงและวิธีกำรต่ำงๆ	ดังนี้

แนวทาง วิธีการ ผลงานปี 2563

On	the	Job	Training หวัหน้ำงำนสอนให้พนักงำนมคีวำมรูแ้ละทักษะ 

ทีจ่�ำเป็นของต�ำแหน่งงำนต่ำงๆ	เพือ่ให้พนกังำน 

สำมำรถปฎบัิตงิำนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ	รวมถงึ

มกีำรทบทวนควำมรู้ภำยในองค์กรอย่ำงสม�ำ่เสมอ

พนกังำนเข้ำใหม่และพนกังำนที่โอนย้ำยหน่วยงำน

กำรอบรมภำยในบริษัท

(In-house	Classroom	

Training)

หลักสูตร

1.	กำรปลูกจิตส�ำนึกควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน	

2.	กำรปรับเปลี่ยนระบบกำรจัดกำรพลังงำน 

	 มำตรฐำนสำกล	ISO	50001

3.	กำรดับเพลิงขั้นต้น

4.	ทบทวนหน้ำที่ทีมตอบโต้ภำวะฉุกเฉินและ 

	 สังเกตกำรณ์พร้อมร่วมสถำนกำรณ์จ�ำลอง

5.	ข้อก�ำหนดทั่วไปว่ำด้วยห้องปฎิบัติกำรทดสอบ 

	 และ/หรือสอบเทียบ	ISO/IEC	17025:2017

6.	Introduction	&	Internal	Audit	for	 

	 ISO	45001:2018

7.	กำรขับรถอยำ่งปลอดภัยส�ำหรับพนักงำน 

	 ขับรถเพื่อบริกำร

จ�ำนวน	11	หลักสูตร

175	รำย	จำก	230	รำย	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	

76.09	คิดเป็นชั่วโมงอบรมคนละ	25.61	ชั่วโมง/

คน/ปี	โดยทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงอบรมต่อเนื่องอย่ำง

น้อย	6	ชม/คน/ปี	และมีกำรฝึกอบรมฝีมือ

แรงงำนในสัดส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ	50	 

ของจ�ำนวนลูกจ้ำงทั้งหมด	ตำมพระรำชบัญญัติ

ส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน	พ.ศ.	2545

กำรอบรมภำยนอกบริษัท ส่งเสริมให้พนักงำนเขำ้อบรมในหลักสูตรที่จัด

โดยสถำบันและผู้เชี่ยวชำญภำยนอก

จ�ำนวน	29	หลักสูตร

43	รำย

กำรน�ำเสนอผลงำน

(Goal	Program	 

Presentation)

น�ำเสนอผลงำนของแต่ละสำยงำน 2	ครั้ง/ปี

วันที	่2-3	สิงหำคม	2563

จ�ำนวนพนักงำนที่เข้ำร่วม	57	รำย

วันที	่29	พฤศจิกำยน	2563

จ�ำนวนพนักงำนที่เข้ำร่วม	45	รำย

 นอกเหนือจำกกำรอบรม	 และพัฒนำตำมควำมต้องกำรจ�ำเป็น	(Training	Needs)ท่ีก�ำหนดไว้แล้ว	 บริษัทยังตระหนักในเรื่อง 

กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน	 ที่จะขับเคลื่อน	 และน�ำพำบริษัทก้ำวหน้ำต่อไปอย่ำงไม่หยุดยั้งด้วยควำมเชื่อบนพื้นฐำนค่ำนิยม	

(Core	Value)	แบบเดียวกันที่ผสมผสำนกลมกลืนระหวำ่งบุคคลำกรรุ่นเกำ่ที่มีคุณคำ่หลำกหลำยประสบกำรณ	์และบุคคลำกรรุ่นใหม่

ที่มีหัวก้ำวหน้ำ	 โดยจัดให้มีกิจกรรมทีมสัมพันธ์ในหัวข้อเรื่อง	 “กำรด�ำเนินชีวิตด้วยคุณค่ำที่เรำยึดถือ	(Live	with	Values)”	 และ 

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

ที่ทุกคนต้องยึดถือ	
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	 นอกจำกนัน้	บริษทัฯ	ยังเปิดโอกำสให้พนักงำนได้มส่ีวนร่วมในกำรแสดงควำมคดิเห็น	เสนอแนะ	หรอืข้อร้องเรยีนใดๆ	โดยบรษิทัฯ	

ได้จดัให้มีกลไกกำรจดักำรข้อร้องทกุข์ของพนักงำนอย่ำงมรีะบบเพือ่รบัเรือ่งร้องเรยีนอย่ำงยตุธิรรม	 มกีำรรกัษำควำมลบั	 และเคำรพ 

หลกัสทิธมินษุยชนโดยมุง่เน้นกำรท�ำควำมเข้ำใจระหว่ำงพนกังำนกบัพนกังำน	และพนกังำนกบัองค์กร	มกีำรตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ

และวินิจฉัยเป็นรำยกรณี	 ทั้งนี้	 พนักงำนสำมำรถร้องเรียนมำยังผู้บังคับบัญชำโดยตรง	 หรือผ่ำนช่องทำงรับควำมคิดเห็นที่บริษัทฯ	 

จดัไว้ในสถำนประกอบกำร

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

	 บริษัทฯ	 ตระหนักดีว่ำกำรด�ำเนินธุรกิจให้ยั่งยืนได้ต้องมีกำรติดตำม	 และคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี่ใหม่ๆ	 อย่ำงต่อเนื่อง	

บริษัทฯ	 จึงสนับสนุนให้พนักงำนและผู้บริหำรเข้ำร่วมฝึกอบรมและเข้ำร่วมศึกษำดูงำนแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี่ท่ีเก่ียวข้องกับ

กำรผลิต	 กำรประหยัดพลังงำน	 และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์	 ทั้งในและตำ่งประเทศ	 เพื่อให้บุคลำกรของบริษัทฯ	 มีควำมรู้เทำ่ทันและ

ตอบสนองควำมท้ำทำยที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตได้	อีกทั้งสนับสนุนให้พนักงำน	ผู้บริหำร	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำรวิจัย

และคิดค้นเกี่ยวกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิต	 และศึกษำคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อย่ำงลึกซึ้ง	 เพ่ือต่อยอดควำมรู้ท่ีมีอยู่เดิม	 

พร้อมทั้งเผยแพร่ควำมรู้ที่คิดค้นได้จำกงำนวิจัยให้แก่สถำนศึกษำที่มีควำมต้องกำร	

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

	 ในส่วนของกำรมีส่วนร่วมพัฒนำชุมชน	 บริษัทฯ	 ได้จัดสรรงบประมำณในกำรสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง	 

โดยในปี	2563	บริษัทฯ	ได้ให้ควำมร่วมมือและกำรสนับสนุนกิจกรรมตำ่งๆ	ดังต่อไปนี้

	 ให้ควำมร่วมมือในกำรด�ำเนินโครงกำรตำ่งๆ	ของส�ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด	เช่น	กิจกรรมวันเด็กแห่งชำติประจ�ำปี	

2563	 โครงกำรสนับสนุนพิธีรดน�้ำขอพรผู้สูงอำยุ	 โครงกำรบริจำคโลหิต	 เข้ำร่วมประชุมตำมหนังสือเชิญ	 สนับสนุนจัดท�ำป้ำยหน้ำ

โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบำ้นคลองแดง	จ.จันทบุรี	และ	ร่วมถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำนประจ�ำป	ี2563	เป็นต้น

	 กำรเข้ำร่วมกิจกรรมสำธำรณประโยชน	์เช่น	สนับสนุนโครงกำรวิ่งเพื่อสุขภำพกับโรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระเทพ

รตันรำชสดุำฯสยำมบรมรำชกมุำรี	สนบัสนนุมลูนธิสิว่ำงพรกศุล	สนบัสนนุโครงกำร	เสรมิขวญัแบ่งปันรอยยิม้เดก็และครอบครวัผูด้้อย

โอกำสทำงสังคม	โรงพยำบำลระยอง	เป็นต้น

	 สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้แก่	 โรงเรียนวัดประชุมมิตรบ�ำรุง	 โรงเรียนชุมชนสุวรรณรังสรรค์	 ชุมชนชำกลูกหญ้ำ	 ชุมชนซอย

ประปำ	ชุมชนหนองน�้ำเย็น	นิติบุคคลเคหะมำบตำพุด	โรงเรียนบ้ำนมำบตำพุด	โรงเรียนวัดประชุมมิตร	เป็นต้น

สนับสนุนกิจกรรมสำธำรณะกุศล	ได้แก่	สนับสนุนกิจกรรมประเพณีบุญข้ำวหลำมชุมชนหนองน�้ำเย็นและชุมชนหนองแฟบ	สนับสนุน

แข่งขันกีฬำเปตองเชื่อมควำมสำมัคคี	ชุมชนหนองน�้ำเย็น	ชุมชนมำบชลูด-ชำกกลำง	สนับสนุนกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล	ชุมชนมำบ

ชลดู	สนบัสนนุกจิกรรมรดน�ำ้ขอพรผูส้งูอำย	ุชมุชนล้อเกวยีน	ชมุชนมำบชลดู-ชำกกลำง	สนบัสนนุงำนยกช่อฟ้ำหอระฆงั	ฉลองวหิำร

ปิดทองหลวงพ่อโต	และทอดผ้ำป่ำสำมัคคี	วัดชำกลูกหญ้ำ	สนับสนุนโครงกำร	Open	House	ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำนภำค	2	

สนับสนุนกิจกรรมกฐินพระรำชทำน	ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ	สนับสนุนกิจกรรมวันลอยกระทง	ชุมชนล้อเกวียน	ชุมชนวัด

ชำกลูกหญ้ำ	เป็นต้น

	 สนับสนุนสินค้ำชุมชน	ได้แก่	ผลไม้ท้องถิ่น	ชุดของฝำกจำกผลิตภัณฑ์ชุมชน	ชุดอำหำรวำ่งที่ท�ำจำกผลิตภัณฑ์ชุมชุน	เป็นต้น

นอกจำกกำรสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ	 ในชุมชนแล้ว	บริษัทฯ	ยังได้สนับสนุนให้เกิดกำรจ้ำงงำนในชุมชนเพิ่มขึ้นด้วยกำรใช้บริกำรรถ

บรรทุกสินค้ำของผู้ประกอบกำรในจังหวัดระยอง	รับบุคลำกรในพื้นที่เขำ้ท�ำงำนกับบริษัทฯ	รวมทั้งให้ควำมร่วมมือในกำรรับนักศึกษำ

จำกสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ	ทั้งในและต่ำงพื้นที่เขำ้ฝึกงำนและดูงำนอย่ำงต่อเนื่องทุกปี
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การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง

	 บรษิทัฯ	ได้ให้ควำมส�ำคญัต่อกำรควบคมุภำยในและกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง	เพือ่ป้องกนัควำมเสยีหำยท่ีอำจเกดิขึน้กบับรษิทั	

โดยบรษิทัฯ	จะท�ำกำรประเมนิสถำนกำรณ์เพ่ือก�ำหนดเป้ำหมำยและแผนกำรด�ำเนนิงำนไว้อย่ำงชดัเจนและวดัผลได้	และมกีำรทบทวน

แผนกำรด�ำเนินงำนหำกสถำนกำรณ์เปลี่ยนแปลงไป	 มีกำรประเมินควำมเสี่ยงและวิเครำะห์ผลกระทบของควำมเสี่ยงเพื่อก�ำหนด

มำตรกำรลดควำมเสี่ยง	และเพื่อเป็นกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร	บริษัทฯ	มีกำรก�ำหนดอ�ำนำจอนุมัติของฝ่ำยบริหำร

ไว้อย่ำงชัดเจนและเป็นลำยลักษณ์อักษร	 มีกำรจัดโครงสร้ำงองค์กรท่ีช่วยให้ฝ่ำยบริหำรสำมำรถด�ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	

และมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบงำนด้ำนต่ำงๆ	 เพ่ือเป็นกำรตรวจสอบซ่ึงกันและกัน	 ในด้ำนกำรรำยงำนและกำรติดตำม 

ผลกำรปฏิบัติงำน	 บริษัทฯ	 มีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและระบบข้อมูลอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้เพียงพอแก่กำรตัดสินใจ	 และมีกำร

ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนเปรียบเทียบกับแผนงำนหรือเป้ำหมำยที่ก�ำหนดเป็นประจ�ำทุกเดือน

การควบคุมภายใน
	 คณะกรรมกำรได้ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในโดยใช้แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในซึ่งรวมถึง	 

กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมแนวทำงที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ซ่ึงจัดท�ำขึ้น 

ตำมแนวคิดของ	COSO	ซึ่งจำกรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบสรุปได้วำ่	จำกกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท

ในด้ำนต่ำงๆ	5	ส่วน	คอื	กำรควบคมุภำยในองค์กร	กำรประเมนิควำมเสีย่ง	กำรควบคมุกำรปฏบิตังิำน	ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่สำร

ข้อมูล	และระบบกำรติดตำม	คณะกรรมกำรเห็นวำ่บริษัทฯ	มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน	 

ในกำรที่จะติดตำม	 ควบคุม	 ดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	 รวมถึงกำรป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจำกกำรที่ผู้บริหำรน�ำไปใช้ 

โดยมิชอบหรือไม่มีอ�ำนำจ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและมีหน้ำที่รับผิดชอบโดยตรงในกำรบริหำร

ควำมเสี่ยงขององค์กร	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยจัดกำรของบริษัทฯ	 ให้ด�ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

และบรรลุเป้ำหมำย	โดยแบ่งประเภทควำมเสี่ยงออกเป็น	2	ประเภท	ดังนี้

	 1.	ควำมเสี่ยงจำกกำรด�ำเนินงำน	(Operation	Risk)

	 2.	ควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน	(Financial	Risk)

	 บริษัทฯ	 ได้อธิบำยและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญไว้ในรำยงำนประจ�ำปีและแบบ	56-1	 พร้อมทั้งมอบหมำยให้

คณะกรรมกำรตรวจสอบรับผิดชอบสอบทำนและรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
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รายการระหว่างกัน

บริษัทหรือบุคคลที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่มีกำรท�ำรำยกำรระหวำ่งกันมีดังนี้:-

บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน ลักษณะความสัมพันธ์ รายชื่อกรรมการร่วมกัน

บริษัท	ทักษิณคอนกรีต	 

จ�ำกัด	(มหำชน)

เป็นผู้ถือหุ้นใน	บมจ.ไทยไวร์โพรดัคท์	 

ในสดัส่วนร้อยละ	10	(ไม่มอิีทธพิลในกำรบรหิำร)

ไม่มีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท	ไทยลำวลิกไนท	์จ�ำกัด มีผู้ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน นำยฉัตรชัย	ศิริวัฒนำ

บริษัท	เซ็นจูรี่	อิเลคโทรนิคส	์ 

แอนด	์ซิสเต็มส์	จ�ำกัด

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ปัจบุนับรษัิท	เซน็จรูี	่อิเลคโทรนคิส์	 

แอนด์	ซสิเตม็ส์	จ�ำกดั	มสีถำนะล้มละลำย

ทั้งนี้	รำยกำรระหว่ำงบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในป	ี2563		ประกอบด้วย

ชื่อ ลักษณะ
รายการ

มูลค่า
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและสมเหตุสมผล

บมจ.ทักษิณคอนกรีต	 ขำยสินคำ้ 94.28 บมจ.	ทกัษณิคอนกรตี	เป็นบรษิทัผูผ้ลติและจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์

คอนกรตีอดัแรงชนดิต่ำงๆ		ซึง่ต้องใช้ลวดเหลก็แรงดงึสงูเป็นวตัถดุบิ

ส�ำคญั	ซึง่บรษิทัทีท่�ำธรุกจิประเภทนีเ้ป็นกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยทีส่�ำคญั

ของบรษิทัฯ	กำรทีบ่รษิทัฯมกีำรขำยสนิค้ำให้แก่	บมจ.ทกัษณิคอนกรตี	

โดยคดิรำคำซือ้ขำยตำมรำคำที่ใกล้เคยีงกบัรำคำทีค่ดิกบับคุคล

ภำยนอกและเป็นไปตำมรำคำตลำดจงึเป็นไปตำมควำมจ�ำเป็นและ 

สมเหตสุมผล	เนือ่งจำกท�ำให้บรษิทัฯสำมำรถเพิม่ยอดขำย 

ซึง่ส่งผลดต่ีอควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรของบรษิทัฯ

(รำยละเอียดเพิม่เตมิในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิข้อ	6,8	และข้อ	11)

บจก.ไทยลำวลิกไนท์	 เงินให้กู้ - เป็นเงนิให้กูส้�ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำซึง่คงค้ำงมำจำกอดตี	 

ปัจจบุนัไม่มยีอดคงเหลอืเนือ่งจำกได้มกีำรท�ำส�ญญำโอนสทิธเิรยีกร้อง

ดงักล่ำว	เมอืวนัที	่29	มกรำคม	2562

(รำยละเอยีดเพิม่เตมิในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิข้อ	12)

บจก.เซ็นจูรี่	 อิเลคโทรนิคส	์

แอนด	์ซิสเต็มส์	

เงินให้กู้ - ณ	วันที	่31	ธันวำคม	2560	ไม่มียอดคงเหลือเนื่องจำกลูกหนี ้

ล้มละลำยและมีกำรแบ่งทรัพย์สินเพื่อจำ่ยให้แก่เจ้ำหนี้เมื่อวันที	่ 

30	พฤศจิกำยน	2560	บริษัทฯ	จึงตัดหนี้สูญทั้งจ�ำนวนส�ำหรับเงินต้น

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

90	วัน	ซึ่งเงื่อนไขดังกล่ำวเป็นเงื่อนไขที่เป็นปกต	ิ	เช่นเดียวกับที่ขำยให้กับกิจกำรอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		

นโยบายและแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
	 บรษิทัฯ	มนีโยบำยว่ำกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีส�ำคญัต้องได้รบักำรพจิำรณำและอนมุตัจิำกคณะกรรมกำร	และต้องด�ำเนนิกำร

ตำมหลักเกณฑ์ของประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและประกำศคณะกรรมกำร

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เรื่อง	 กำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันอย่ำง

เคร่งครัด

	 ทั้งนี้	 กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯในอนำคตจะเป็นรำยกำรท่ีด�ำเนินกำรทำงธุรกิจตำมปกติทำงกำรค้ำ	 โดยบริษัทฯ	 

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

ต่อเนือ่ง	โดยบรษัิทจะคดิรำคำซ้ือ/ขำยสนิค้ำตำมรำคำตลำดหรอืรำคำท่ีใกล้เคยีงกบัรำคำท่ีคดิกบับคุคลภำยนอก	ส่วนรำยกำรระหว่ำงกนั 

อื่นๆ	บริษัทฯ	ไม่มีนโยบำยที่จะให้กู้หรือท�ำรำยกำรระหวำ่งกันอื่นๆ	ที่ไม่ใช่รำยกำรที่ด�ำเนินกำรทำงธุรกิจตำมปกติ	
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ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ�ากัด (มหาชน) 2563 2562 2561

ผลกำรด�ำเนินงำน	(ล้ำนบำท)

รำยได้จำกกำรขำย 1,643.00 2,025.85 2,397.55

รำยได้รวม 1,663.98 2,098.68 2,470.37

ก�ำไรขั้นต้น 88.41 91.33 152.29

ก�ำไร	(ขำดทุน)	ก่อนค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได้ (12.86) 18.42 48.99

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ - - -

ก�ำไร	(ขำดทุน)	สุทธิ (12.86) 18.42 48.99

ฐำนะกำรเงิน	(ล้ำนบำท)

สินทรัพย์รวม 1,931.42 1,796.89 1,936.68

หนี้สินรวม 447.11 262.37 322.51

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,484.31 1,534.52 1,614.17

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน

จ�ำนวนหุ้นที่ออก	(ล้ำนหุ้น) 270 270 270

มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหุ้น	(บำท) 1 1 1

มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น	(บำท) 5.50 5.68 5.98

ก�ำไร	(ขำดทุน)	สุทธิต่อหุ้น	(บำท) (0.05) 0.07 0.18

อัตรำก�ำไรขั้นต้น	(%) 5.38 4.51 6.35

อตัรำก�ำไร(ขำดทนุ)จำกกำรด�ำเนนิงำนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้	(%) (0.78) 0.91 2.04

อัตรำก�ำไร	(ขำดทุน)	สุทธิต่อรำยได้รวม	(%) (0.77) 0.88 1.98

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%) (0.85) 1.17 3.04

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์	(%) (0.69) 0.99 2.49

อัตรำส่วนสภำพคล่อง	(เทำ่) 11.25 6.09 4.67

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เทำ่) 0.30 0.17 0.20
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รายได้จากการขาย
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อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
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การวิเคราะห์และ
คำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

สรุปฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน
(หน่วย : พันบาท)

รายการ 2563 2562 2561

ฐานะการเงิน

	 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 93,114.79 39,624.05 32,673.45

	 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 318,167.38 351,500.29 393,451.11

	 สินค้ำคงเหลือ-สุทธิ 478,891.53 625,959.21 673,520.63

	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 936,850.18 1,065,950.26 1,144,962.38

	 เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีข้อจ�ำกัดในกำรใช้ 379,600.00 379,600.00 412,600.00

	 อำคำรและอุปกรณ์-สุทธิ 225,533.09 231,769.42 260,421.06

	 สิทธิกำรใช้สินทรัพย์ 285,293.88 - -

	 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 994,571.91 730,939.84 791,720.77

 รวมสินทรัพย์ 1,931,422.08 1,796,890.10 1,936,683.15

	 ทรัสต์รีซีทส์ - 119,964.82 80,269.01

	 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 68,743.44 51,875.29 159,188.83

	 ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย - - -

	 รวมหนี้สินหมุนเวียน 83,313.68 175,002.21 245,227.99

 รวมหนี้สิน 447,111.71 262,371.10 322,512.22

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

	 ก�ำไรสะสม 864,643.13 897,471.89 975,932.26

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,484,310.37 1,796,890.10 1,614,170.94

ผลการด�าเนินงาน

	 รำยได้จำกกำรขำย 1,643,004.92 2,025,851.24 2,397,550.03

	 รำยได้รวม 1,663,986.13 2,098,684.47 2,470,374.96

	 ต้นทุนขำย 1,554,597.58 1,934,525.65 2,245,256.37

	 ก�ำไรขั้นต้น 88,407.34 91,325.60 152,293.66

	 ค่ำใช้จ่ำย 120,294..67 140,771.67 171,924.32

	 ต้นทุนทำงกำรเงิน	 1,952.71 4,966.35 4,206.29

	 ก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ -12,858.82 18,420.81 48,987.98

	 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ - - -

 ก�าไรสุทธิ -12,858.82 18,420.81 48,987.98

กระแสเงินสด

	 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 229,123.80 -12,105.98 51,940.60

	 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน -11,088.33 75,638.45 63,130.83

	 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน -164,532.00 -56,581.88 -177,337.63
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อัตราส่วนทางการเงิน

2563 2562 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY  RATIO)

	 อัตรำส่วนสภำพคล่อง	(เท่ำ) 11.24 6.09 4.67

	 อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว	(เท่ำ) 4.85 2.21 1.72

	 อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด	(เท่ำ) 1.77 -0.05 0.18

	 อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรคำ้	(เท่ำ) 4.25 4.77 5.93

	 ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน) 85 76 61

	 อัตรำส่วนหมุนเวียนสินคำ้คงเหลือ	(เทำ่) 11.14 11.83 12.93

	 ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย	(วัน) 32 30 28

	 อัตรำส่วนหมุนเวียนเจำ้หนี	้(เท่ำ)	 40.87 25.65 22.73

	 ระยะเวลำช�ำระหนี	้(วัน) 9 14 16

	 CASH		CYCLE	(วัน) 108 92 73

อัตราส่วนความสามารถในการหาก�าไร (PROFITABILITY RATIO)

	 อัตรำก�ำไรขั้นต้น	(%) 5.38 4.51 6.35

	 อัตรำก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได้	(%) -0.78 0.91 4.32

	 อัตรำก�ำไรอื่น	(%) - - -

	 อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรท�ำก�ำไร	(%) -1,781.84 -65.72 -199.87

	 อัตรำก�ำไรสุทธ	ิ(%) 0.77 0.88 4.27

	 อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	 -0.85 1.17 5.12

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

	 อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย	์(%) -0.69 0.99 4.37

	 อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร	(%) 7.77 20.68 39.10

	 อัตรำกำรหมุนเวียนของสินทรัพย์	(เทำ่) 0.89 1.12 1.02

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO) 

	 อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เทำ่) 0.30 0.17 0.24

	 อัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระดอกเบี้ย	(เทำ่) 118.34 -1.44 -48.73

	 อัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระภำระผูกพัน	(เทำ่)	-	Cash	Basis		 1.48 -0.12 -2.83

	 อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล	(%)     - 108.46 47.56
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คำาอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

 ผลการดำาเนินงาน

	 ปี	2563	กำรลงทนุในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของภำครัฐยังคงมอีย่ำงต่อเนือ่ง	อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโคโรนำ	2019	

(COVID-19)	 ส่งผลให้สภำวะเศรษฐกจิขยำยตวัลดลง	 ส่งผลให้ควำมต้องกำรสนิค้ำในประเทศลดลงจำกปีก่อนค่อนข้ำงมำก	 เนือ่งจำก 

กำรลงทนุภำคเอกชนขยำยตวัในอตัรำต�ำ่	จงึท�ำให้ภำวะกำรแข่งขนัในตลำด	โดยเฉพำะกำรแข่งขนัด้ำนรำคำยงัคงมอีย่ำงต่อเนือ่ง

	 ในปี	2563	 บริษัทฯ	 มีรำยได้รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน	1,663.98	 ล้ำนบำท	 ลดลง	434.70	 ล้ำนบำท	 หรือลดลงร้อยละ	20.71	 

เมื่อเปรียบเทียบกับปี	2562		ขำดทุนสุทธิจ�ำนวน	12.86	ล้ำนบำท	ก�ำไรสุทธิลดลง	31.28	ล้ำนบำท	หรือลดลงร้อยละ	169.82	

 รายได้

	 บริษัทฯ	 มีรำยได้รวม	1,663.98	 ล้ำนบำท	 ประกอบด้วยรำยได้จำกกำรขำย	1,643.00	 ล้ำนบำท	 และรำยได้อื่นจ�ำนวน	 

20.98	ล้ำนบำท		

	 รำยได้จำกกำรขำย	ในป	ี2563	จ�ำนวน	1,643.00	ล้ำนบำท	ลดลง	382.83	ล้ำนบำท	หรือลดลงร้อยละ	18.90	เมื่อเปรียบเทียบ

กับปีก่อน	 เป็นผลมำจำกทั้งปริมำณขำยและรำคำขำยลดลง	 โดยปริมำณขำยท่ีลดลงมำจำกขำยในประเทศ	 ส่วนปริมำณส่งออก 

ใกล้เคียงกับปีก่อน	 ด้ำนรำคำขำยลดลงจำกกำรแข่งขันด้ำนรำคำ	 	 สัดส่วนกำรขำยมำจำกกำรขำยในประเทศร้อยละ	77.86	 และ 

ส่งออกร้อยละ	22.14

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

เศษซำกทีเ่กดิจำกกระบวนกำรผลติ	และอืน่ๆ	ซ่ึงมจี�ำนวนไม่แน่นอน	โดยในปี	2563	มจี�ำนวน	20.98	ล้ำนบำท	ลดลง	51.85	ล้ำนบำท	 

สำเหตุหลักเนื่องจำกในป	ี2562	 บริษัทฯ	 มีก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินให้กู้ยืมแก	่ บริษัท	 ไทยลำวลิกไนท	์ จ�ำกัด	

จ�ำนวน	39.90	ล้ำนบำท	และรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยเศษซำกที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิตลดลง

 ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย

	 ต้นทุนขำย	ในปี	2563	มีจ�ำนวน	1,554.60	ล้ำนบำท	ลดลงจำกปีก่อน	379.93	ล้ำนบำท	หรือลดลงร้อยละ	19.64	จำกทั้งปริมำณ

ขำยและต้นทนุวตัถดุบิลดลง	ทัง้น้ี	ต้นทนุขำยของบริษทัฯประกอบด้วยต้นทุนวตัถดุบิซึง่มอีตัรำส่วนประมำณร้อยละ	70-85	ของต้นทนุ

กำรผลิตรวมและผันแปรตำมปริมำณขำย	ค่ำเสื่อมรำคำ	ซึ่งเป็นค่ำใช้จ่ำยคงที่	และคำ่ใช้จ่ำยในกำรผลิต	เช่น	ค่ำไฟฟำ้	ค่ำแรงงำน	

ค่ำวัสดุสิ้นเปลือง	คำ่ซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษำเครื่องจักร	ซึ่งมีลักษณะกึ่งผันแปร

	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร	 ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน	 และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ	 มีจ�ำนวนรวม	120.29	 ล้ำนบำท	 

ลดลง	20.48	ล้ำนบำท	สำเหตหุลกัมำจำกในปีก่อนบรษิทัมต้ีนทนุบรกิำรในอดตีจำกกำรแก้ไขโครงกำรผลประโยชน์พนกังำนหลงัออก

จำกงำน	จ�ำนวน	11.26	ล้ำนบำท	และค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรอื่นๆ	ลดลงตำมปริมำณขำยที่ลดลง

 ก�าไร

	 ปี	2563	 บริษัทฯ	 มีขำดทุนสุทธิจ�ำนวน	12.86	 ล้ำนบำท	 ท�ำให้ก�ำไรสุทธิลดลง	31.28	 ล้ำนบำท	 หรือลดลงร้อยละ	169.82	 

เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน	 ซึ่งกำรที่ผลก�ำไรปรับตัวลดลงมีสำเหตุหลักมำจำกปริมำณขำยและรำคำขำยลดลงเนื่องจำกสถำนกำรณ์

กำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำที่ค่อนข้ำงจะรุนแรง	และจำกสภำพเศรษฐกิจที่ค่อนขำ้งหดตัวจำกสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อโคโรนำไวรัส	2019	

(COVID-19)	ที่แพร่ระบำดตั้งแต่ปลำยปี	2562		

	 ทั้งนี้	 สำเหตุที่ปี	2563	 บริษัทฯ	 ไม่มีค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได้เนื่องจำกบริษัทฯ	 มีค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นจำกกำรจ�ำหน่ำย 

หนี้สูญจำกบัญชีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท	เซ็นจูรี่อิเลคโทรนิคส	์แอนด	์ซิสเต็ม	จ�ำกัด	ซึ่งเป็นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน	ทั้งนี้	เนื่องจำก 

ลูกหนี้ถูกพิพำกษำให้ล้มละลำยและได้มีกำรแบ่งทรัพย์สินให้แก่เจำ้หนี้ในวันที	่30	พฤศจิกำยน	2560	
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 ฐานะการเงิน

	 ณ	สิ้นปี	2563	บริษัทฯ	มีสินทรัพย์รวม	1,931.42	ล้ำนบำท	หนี้สินรวม	447.11	ล้ำนบำท	ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,484.31	ล้ำนบำท

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์

	 สินทรัพย์รวม	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2563	จ�ำนวน	1,931.42	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้น	134.53	ล้ำนบำท	หรือ	ร้อยละ	7.49	 เมื่อ 

เปรียบเทียบกับปีก่อน

	 สนิทรพัย์	ณ	สิน้ปี	2563		เป็นสนิทรัพย์หมนุเวียนจ�ำนวน	936.85	ล้ำนบำท	และสนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนจ�ำนวน	994.57	ล้ำนบำท

	 สินทรัพย์หมุนเวียนมีรำยกำรที่ส�ำคัญ	 คือ	 ลูกหน้ีกำรค้ำและสินค้ำคงเหลือ	 ลูกหน้ีกำรค้ำ	 ณ	 สิ้นปี	 2563	 มีจ�ำนวน	 

311.37	 ล้ำนบำท	 ลดลง	36.08	 ล้ำนบำท	 หรือลดลงร้อยละ	10.38	 ตำมยอดขำยที่ลดลง	 ในขณะที่สินค้ำคงเหลือมีจ�ำนวน	 

478.89	ล้ำนบำท	ลดลง	147.07	ล้ำนบำท	หรือลดลงร้อยละ	23.50		จำกปริมำณที่ลดลงและต้นทุนวัตถุดิบที่ต�่ำกวำ่ปีก่อน

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	ประกอบด้วย	อำคำรและอุปกรณ์-สุทธ	ิมีจ�ำนวน	225.53	ล้ำนบำท	ลดลง	6.24	ล้ำนบำท	จำกกำรตัด

คำ่เสื่อมรำคำตำมอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์จ�ำนวน	30.63	 ล้ำนบำท	 และจำกกำรลงทุนใหม่จ�ำนวน	24.44	 ล้ำนบำท	 สินทรัพย์ 

ไม่หมุนเวียนรำยกำรอื่นๆ	ซึ่งได้แก่	สิทธิกำรใช้สินทรัพย	์เงินลงทุนที่มีข้อจ�ำกัดในกำรใช้	อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน	และอื่นๆ	

 คุณภาพของสินทรัพย์

	 สินทรัพย์ของบริษัทฯแสดงรำคำตำมบัญชีที่ไม่สูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับหรือมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่คำดว่ำ

จะได้รับจำกกำรใช้สินทรัพย์	 และหำกมีข้อบ่งชี้ที่แสดงว่ำสินทรัพย์เกิดกำรด้อยค่ำ	 บริษัทฯจะต้ังส�ำรองและรับรู้กำรขำดทุนจำกกำร

ด้อยคำ่ทันที	และมีกำรทบทวนอยำ่งสม�่ำเสมอ	

	 บริษัทฯ	มียอดลูกหนี้กำรค้ำก่อนหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน	368.73	ล้ำนบำท	ซึ่งจ�ำนวนดังกล่ำวจ�ำแนกออกเป็น	2	ส่วน	

คือ	ลูกหนี้บุคคลภำยนอกจ�ำนวน	346.55	ล้ำนบำท	และลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	จ�ำนวน	22.18	ล้ำนบำท

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2563	ลูกหนี้บุคคลภำยนอกมียอดที่เกินก�ำหนดช�ำระ	จ�ำนวน	159.36	ล้ำนบำท	โดยในจ�ำนวนดังกล่ำว 

มียอดลูกหนี้คำ้งช�ำระนำนกว่ำ	12	เดือน	จ�ำนวน	57.30	ล้ำนบำท	ซึ่งมีสำเหตุมำจำกลูกหนี้ดังกล่ำวได้รับผลกระทบจำกวิกฤติกำรณ์

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

ที่เกินก�ำหนดช�ำระจ�ำนวน	57.27	 ล้ำนบำท	 ซึ่งบริษัทฯมั่นใจวำ่จะสำมำรถเก็บหนี้จำกลูกหนี้ได้ไม่ต�่ำกว่ำยอดสุทธิหลังหักค่ำเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ

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

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

2563	มรีำคำทนุรวม	502.31	ล้ำนบำท	บรษิทัฯได้ตัง้ค่ำเผือ่มลูค่ำสนิค้ำคงเหลอืลดลงและเคลือ่นไหวช้ำจ�ำนวนท้ังสิน้	23.42	ล้ำนบำท	

เนือ่งจำกสนิค้ำส�ำเร็จรปู	อะไหล่และวัสดสุิน้เปลอืงบำงรำยกำรไม่เคลือ่นไหวมำเป็นเวลำนำนจงึมคีวำมเสีย่งท่ีจะเกดิกำรด้อยค่ำได้

 สภาพคล่อง

	 บริษัทฯ	มีอัตรำส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำก	6.09	เท่ำ	ณ	สิ้นปี	2562	เป็น	11.24	เท่ำ	ณ	สิ้นปี	

2563	ทั้งนี้เป็นผลมำจำกปี	2563	บริษัทไม่มีภำระหนี้สินเพื่อกำรน�ำเข้ำคงเหลืออยู่		

	 ในส่วนของกระแสเงินสด	ส�ำหรับป	ี2563	บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจ�ำนวน	53.49	ล้ำนบำท	ส่งผลให้เงินสดของบริษัท

เพิ่มขึ้นจำก	39.62	ล้ำนบำท	มำเป็น	93.11	ล้ำนบำท	กระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงมำจำกกิจกรรมตำ่งๆ	ดังนี้:-

	 -		กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน	จ�ำนวน	229.12	ล้ำนบำท	โดยแหล่งได้มำที่ส�ำคัญมำจำกกำรเงินหมุนเวียน

ในลูกหนี้กำรค้ำ	เจ้ำหนี้กำรคำ้และสินค้ำคงเหลือ
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	 -	 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	 จ�ำนวน	11.09	 ล้ำนบำท	 เน่ืองจำกในระหว่ำงปีมีรำยจ่ำยลงทุนซ่ึงส่วนใหญ่เป็น 

กำรลงทุนในอุปกรณ์โรงงำน	เครื่องใช้ส�ำนักงำนและสินทรัพย์ระหวำ่งก่อสร้ำง

	 -	 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน	จ�ำนวน	164.53	ล้ำนบำท	จำกกำรจ่ำยเงินปันผล	จ่ำยช�ำระสินเชื่อทรัสต์รีซีท

จำกสถำบันกำรเงิน	และจ่ำยช�ำระหุ้นทุนซื้อคืน

 แหล่งที่มาของเงินทุน

	 1)	 ควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงเงินทุน

	 	 ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	2563	บรษิทัฯ	มอีตัรำส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้	เท่ำกบั	0.30	เท่ำ	เพิม่ขึน้จำกสิน้ปีก่อน	เนือ่งจำก

กำรบันทึกบัญชีสัญญำเช่ำตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน	ฉบับที	่16	จึงท�ำให้บริษัทฯ	มีหนี้สินเพิ่มขึ้น	280.91	ล้ำนบำท	ในขณะ

ที่มีกำรจ่ำยช�ำระหนี้สินจ�ำนวน	119.96	ล้ำนบำท				

	 2)	 ส่วนของผู้ถือหุ้น

	 	 ปี	2563	บริษัทฯ	มีขำดทุนสุทธิ	12.86	ล้ำนบำท	และมีขำดทุนที่ยังไม่เกิดจำกกำรปรับมูลคำ่เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย	

จ�ำนวน	0.18	 ล้ำนบำท	 จ่ำยเงินปันผล	 จ�ำนวน	19.97	 ล้ำนและรำกำรหุ้นทุนซื้อคืน	 จ�ำนวน	17.20	 ล้ำนบำท	 ส่งผลให้	 ณ	 วันที่	 

31	ธันวำคม	2563	บริษัทฯ	มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน	1,484.31	ล้ำนบำท	ลดลง	50.21	ล้ำนบำท		

	 3)	 หนี้สิน

	 	 ณ	 วันสิ้นปี	2563	 บริษัทฯมีหนี้สินรวม	447.11	 ล้ำนบำท	 เพิ่มขึ้น	187.74	 ล้ำนบำท	 จำกหนี้สินตำมสัญญำเช่ำเพิ่มขึ้น	 

จ�ำนวน	280.91	 ล้ำนบำท	 เเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจำหนี้อื่นเพ่ิมขึ้นจำกวัตถุดิบท่ีเข้ำมำในช่วงสิ้นปีและยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ	 ในขณะที ่

เจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีทลดลงจำกกำรจ่ำยช�ำระคืน	 ทั้งนี้	 หนี้สินท่ีส�ำคัญ	 ประกอบด้วย	 ทรัสต์รีซีท	 เจ้ำหน้ีกำรค้ำ	 ประมำณกำรหนี้สิน 

ผลประโยชน์พนักงำนและคำ่ใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

	 4)	 ระยะเวลำครบก�ำหนดของหนี้ระยะสั้นที่มีผลต่อสภำพคล่อง

	 	 หนีร้ะยะสัน้ของบริษทัฯมีเพียง	ทรัสต์รีซีท	เจ้ำหนีก้ำรค้ำ		และค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย	ซึง่ถงึก�ำหนดช�ำระตำม	Cash	cycle	ของกจิกำร

 รายจ่ายลงทุน

	 ในปี	2563	บริษัทฯ	มีรำยจ่ำยลงทุนที่ประกอบด้วยอุปกรณ์โรงงำน	เครื่องใช้ส�ำนักงำนและสินทรัพย์ระหวำ่งก่อสร้ำง	

 ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต

	 ปัจจัยที่อำจส่งผลให้กำรด�ำเนินงำนของบริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระส�ำคัญ	 ได้แก่	 ควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบ	 

กำรออกมำตรกำรตอบโต้กำรทุม่ตลำดสนิค้ำเหลก็ลวดคำร์บอนสงู	 และกำรแก้ไขเพิม่เตมิพระรำชบญัญตักิำรตอบโต้กำรทุม่ตลำดและ

กำรอุดหนนุซึง่สนิค้ำจำกต่ำงประเทศ	รวมถงึควำมเสีย่งทีอ่ปุทำนเพิม่ขึน้จำกกำรน�ำเข้ำสนิค้ำส�ำเรจ็รปูจำกต่ำงประเทศ	ทัง้นี	้เนือ่งจำก

รำคำวตัถดุบิและอัตรำอำกรตอบโต้กำรทุม่ตลำดจำกกำรน�ำเข้ำวตัถดุบิมผีลกระทบโดยตรงต่อต้นทนุกำรผลติ	 ในขณะทีอ่ปุทำนทีเ่พิม่

จำกกำรน�ำเข้ำสนิค้ำส�ำเร็จรูปจำกต่ำงประเทศจะส่งผลให้กำรแข่งขนัทำงกำรตลำดโดยเฉพำะกำรแข่งขนัทำงด้ำนรำคำมคีวำมรนุแรงขึน้

	 บรษิทัฯ	ตระหนักถงึปัจจยัดงักล่ำวจงึได้ตดิตำมและประเมนิผลกระทบอย่ำงใกล้ชดิ	เพือ่ปรบักลยทุธ์ในกำรด�ำเนนิงำนให้เหมำะสม 

และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์

หมายเหตุ :	 ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำป	ี(แบบ	56-1)	 

	 	 ของบริษัทที่แสดงไว้ใน	www.sec.or.th
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รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบของ	 บริษัท	 ไทยไวร์โพรดัคท์	 จ�ำกัด	(มหำชน)	 ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ�ำนวน	3	 ท่ำน	 ได้แก่	 

นำยชลิต	สถิตย์ทอง	ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ	นำยเฉลียว	พลวิเศษ	และนำงทิพชญำณ	์สุตตปัญญำ	กรรมกำรตรวจสอบ	 

ซึง่เป็นผู้ทรงคุณวุฒทิำงด้ำนกำรบริหำร	กำรเงนิ	กำรบญัช	ีและกฎหมำย	โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเป็นอสิระและมคีณุสมบตัิ

ครบถ้วนตำมข้อก�ำหนดและแนวทำงของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และไม่ได้

แต่งตั้งเพื่อรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำร	หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมขอบเขต	หน้ำที	่และควำมรบัผดิชอบ	ที่ได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ	

และสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย	์

	 ในรอบปี	2563	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมจ�ำนวน	4	 คร้ัง	 โดยกรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนเข้ำร่วมประชุมครบ 

ทุกครั้ง	 ยกเว้น	 นำงทิพชญำณ์	 สุตตปัญญำ	 เข้ำร่วมประชุม	3	 คร้ัง	 เน่ืองจำกได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ	 

จำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำป	ี2563	เมื่อวันที	่27	เมษำยน	2563	สำระส�ำคัญของกำรปฏิบัติงำนสรุปได้ดังนี้:

 1. การสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนข้อมูลที่ส�ำคัญของงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ�ำปีส�ำหรับปี	2563	 รวมถึง

รำยกำรระหว่ำงกัน	 และรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	 ท้ังในประเด็นควำมถูกต้องเชื่อถือได้และควำมเหมำะสมของ

งบกำรเงนิ	กำรเปลีย่นแปลงทีม่ผีลกระทบต่องบกำรเงนิอย่ำงมสีำระส�ำคญั	นโยบำยกำรบญัช	ีและกำรเปิดเผยข้อมลู	ก่อนทีจ่ะน�ำเสนอ

ให้ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรพิจำรณำอนมุตั	ิโดยในกำรประชมุเพือ่พจิำรณำเรือ่งดงักล่ำวคณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบถำมและรบัฟัง

ค�ำชี้แจงจำกผู้บริหำรและผู้สอบบัญช	ีซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ำกำรจัดท�ำงบกำรเงินเป็นไป

ตำมข้อก�ำหนดของกฎหมำยและมำตรฐำนบัญชีตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป	 งบกำรเงินของบริษัทมีควำมถูกต้องตำมท่ีควรใน

สำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินอย่ำงครบถ้วน	เชื่อถือได	้

 2. การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคมุภำยใน	รวมถงึให้ค�ำแนะน�ำต่อฝ่ำยจดักำรในกำรบรหิำร

ควำมเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินกิจกำร	และเพื่อให้เกิดควำมพร้อมรองรับกรณีที่สถำนกำรณ์ไม่เป็นไปตำมคำด	ซึง่จำก

กำรสอบทำนคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษัทฯ	 มีระบบกำรดูแลและควบคุมกำรด�ำเนินงำนอย่ำงเพียงพอสอดคล้องกับ

สถำนกำรณ์ของบริษัท	และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสำระส�ำคัญเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยใน	

 3. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของสำานักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมาย 
  อื่นที่เกี่ยวข้อง
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ควำมส�ำคัญกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 ข้อก�ำหนดของ

ตลำดหลักทรัพย์	หรือข้อกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ซึ่งจำกกำรสอบทำน	คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็น

สำระส�ำคัญในเรื่องกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
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(นำยชลิต		สถิตย์ทอง) 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

 4. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	 โดยยึดหลักควำม

ระมดัระวงั	ควำมสมเหตสุมผล	และค�ำนึงถงึประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษัิทฯ	เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่ำกำรอนมุตัริำยกำรและกำรเปิดเผย 

ข้อมูลเป็นไปตำมข้อก�ำหนดหรือประกำศของตลำดหลักทรัพย์และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย	์ 

ซึง่จำกกำรสอบทำนคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่พบประเดน็ท่ีเป็นสำระส�ำคญัในเรือ่งกำรไม่ปฏิบตัติำมหลกัเกณฑ์รำยกำรท่ีเกีย่วโยงกนั	

หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน	์

 5. การพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี	 โดยพิจำรณำถึงทักษะ	 ควำมรู้	 ควำมสำมำรถ	 ควำมนำ่เชื่อถือ	

และผลงำนที่ผ่ำนมำรวมถึงพิจำรณำควำมเป็นอิสระ	คุณภำพของผู้สอบบัญชี	และควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทน	ซึ่งคณะกรรมกำร

ตรวจสอบมีควำมเห็นเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทให้แต่งตั้ง	 บริษัท	บัญชีกิจ	 จ�ำกัด	 เป็นผู้สอบบัญชีส�ำหรับปี	2564	 เพื่อน�ำเสนอ 

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 6. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุป
ในรอบปี	2563	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำท่ีครบถ้วนตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท	 โดยใช้ควำมรู้ 

ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่	และท�ำหนำ้ที่โดยอิสระ	ไม่มีข้อจ�ำกัดจำกกรรมกำร	ผู้บริหำร	พนักงำนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

	 ในภำพรวมคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ	 คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรของบริษัทฯ	 มีจริยธรรมและควำมมุ่งมั่นในกำร

ปฏิบัติหน้ำที่เพื่อให้บรรลุเปำ้หมำยของบริษัทฯอย่ำงมีคุณภำพ	และให้ควำมส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินงำนภำยใต้กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่มี

ประสทิธิผล	โปร่งใส	และเชือ่ถอืได้	มกีำรปฏบัิตเิกีย่วกบัรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัอย่ำงถกูต้อง	มรีะบบกำรควบคมุภำยในทีม่ปีระสทิธภิำพ

เพียงพอและเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมของกำรด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน	 มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 และ 

มีกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได	้
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	 คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบกำรเงนิของบรษัิท	และสำรสนเทศทำงกำรเงนิท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ�ำปี	ซึง่ข้อมลู

ที่แสดงในรำยงำนทำงกำรเงินต้องมีควำมถูกต้องในสำระส�ำคัญและเป็นไปตำมหลักมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย	

โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ	ใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวัง	และประมำณกำรที่เหมำะสม	รวมทั้ง

มีกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

	 คณะกรรมกำรได้ดูแลให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิผลเพ่ือให้มั่นใจได้อย่ำงมีเหตุผลว่ำกำรบันทึกข้อมูลทำง

บญัชมีคีวำมถกูต้อง	ครบถ้วนและเพียงพอทีจ่ะด�ำรงรกัษำไว้ซึง่ทรพัย์สนิ	และเพือ่ให้ทรำบจดุอ่อนเพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิกำรทุจรติหรอื

กำรด�ำเนินกำรที่ผิดปกติอยำ่งมีสำระส�ำคัญ

	 ในกำรนี้	 คณะกรรมกำรได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำรเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

เกี่ยวกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบกำรควบคุมภำยใน	 และควำมเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ของคณะกรรมกำรตรวจสอบได้

ปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปี

	 คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับท่ีน่ำพอใจและสำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่น

อย่ำงมีเหตุผลต่อควำมเชื่อถือได้ของงบกำรเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2563

	 (นำยสุริย์	บัวคอม)	 (นำยเอกมินทร์	งำนทวี)

	 ประธำนกรรมกำร	 กรรมกำรผู้จัดกำร

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 

 

 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
 
เสนอต่อ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากัด (มหาชน) 
 
ความเห็นอย่างมีเง่ือนไข  
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
และงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่
ส าคัญและเรื่องอื่นๆ   
ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตัวเลขเปรียบเทียบจากเรื่องที่อธิบายในวรรคเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นอย่างมีเง่ือนไข งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ผลการด าเนินงาน 
และกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข 
ผู้สอบบัญชีคนก่อนไม่ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อสรุปได้ว่ามีหมายเหตุประกอบ    
งบการเงินได้มีเปดิเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเก่ียวกับบริษัท เควิน แอสโซซิเอทส์ จ ากัด (“KWIN”) ซึ่งเป็นผู้รับซื้อสิทธิ
เรียกร้องหน้ีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด (TLL) ว่าเป็นบริษัทที่มีความเก่ียวข้องกันหรือไม่ ด้วยเหตุน้ี
ผู้สอบบัญชีคนก่อนจึงแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่องบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าจ าเป็นต้องปรับปรุงผลการด าเนินงาน และก าไรสะสมต้นงวดส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หรือไม่ เพียงใด ดังน้ันความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 จึงมีเง่ือนไขในเรื่องดังกล่าว และความเห็นของข้าพเจ้า  ต่องบการเงินงวดปัจจุบันจึงมีเง่ือนไขในเรื่องน้ี
ด้วย เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อการเปรียบเทียบตัวเลขงวดปจัจุบันกับตัวเลขเปรียบเทียบ 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัท
ตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เก่ียวข้องกับการ
ตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนด
เหล่าน้ี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า  
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เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ  
เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจา้ ทั้งน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเรื่องเหล่าน้ี 
 
มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักคือผลิตและจ าหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง ซึ่งมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
สินค้า บริษัทฯ มีสนิค้าคงเหลือที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จ านวนรวม 502.31 
ล้านบาท และค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้าจ านวน 23.42 ล้านบาท 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าเรื่องค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้าเป็นเรื่องส าคัญในการสอบบัญชีเน่ืองจาก
บัญชีสินค้าคงเหลือเป็นบัญชีที่มีสาระส าคัญต่องบการเงิน และความผันผวนของราคาสินค้าคงเหลือดังกล่าวซึ่งมี
ผลกระทบต่อการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลืออย่างมีสาระส าคัญ นอกจากน้ี การบันทึกค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
และเคลื่อนไหวช้ามีการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายจัดการเป็นอย่างมาก 
ดังน้ัน การตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการสอบทานการประเมินของฝ่ายบริหารเก่ียวกับแนวโน้มและ
ผลกระทบจากการผันผวนของราคาเหล็ก และแนวโน้มของกฎหมายเก่ียวกับมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดซึ่งจะ
ส่งผลกระทบโดยตรงกับราคาสินค้า นอกจากน้ี ข้าพเจ้าได้มีการสอบทานอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญของกิจการ
เปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน และการตรวจสอบยังได้รวมถึงการพิจารณาราคาต้นทุน
ของวัตถุดิบท่ีซื้อ ราคาสินค้าที่ขายในระหว่างปีและราคาหลังวันสิ้นป ีเพื่อระบุความเป็นไปได้ที่สินค้าคงเหลืออาจมี
มูลค่าสูงเกินไป 
ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้สอบทานรายการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับสินค้าคงเหลือ และทดสอบการค านวณ
ต้นทุนของวัตถุดิบที่ซื้อ การค านวณต้นทุนของสินค้าจากการผลิต การทดสอบการตีราคาสินค้าคงเหลือ และการ
แสดงมูลค่าที่ต่ ากว่าระหว่างราคาทุนกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึงสมมติฐานส าคัญที่ผู้บริหารใช้ในการ
ค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนท าต่อ ราคาขาย และค่าใช้จ่ายในการขาย เป็นต้น  
 
เรื่องอื่น  
งบการเงินของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากัด (มหาชน) ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่แสดงเป็น
ข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นซึ่งแสดงความเห็นอย่างมีเ ง่ือนไข ตามรายงานลงวันที่                    
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เน่ืองจากไม่ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับการเปิดเผย
ข้อมูลเก่ียวกับบริษัท เควิน แอสโซซิเอทส์ จ ากัด (KWIN)  
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ข้อมูลอื่น  
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึง                
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ าปีน้ัน ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจ าปี
ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีน้ี  
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืน และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อม่ันต่อข้อมูลอ่ืน 
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความ
ขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนมี
การแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 
เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี และหากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล
ด าเนินการแก้ไขข้อมูลท่ีแสดงขัดต่อข้อเท็จจริง  
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบ
การเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  
ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ือง  
เปิดเผยเรื่องที่เก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได้  
ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าที่ในการก ากับดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัท 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่  ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันใน
ระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่าน้ี  
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการ
สังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง  

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่
เกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจ
ละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของบริษัท  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องซึ่งจัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร  

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและจาก
หลักฐานที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เก่ียวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยอย่างมีสาระส าคัญต่อความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อ
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้
ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น
ของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุด
การด าเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามท่ีควรหรือไม่  
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญของ
ระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า  
ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่ง
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้า
ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญมากที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่าน้ีใน
รายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว หรือใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการ
กระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้
เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว  

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับน้ีคือ นายเทวา  ด าแดง 
 
 
 
 

นายเทวา  ด าแดง 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10777 
บริษัท บัญชีกิจ จ ากัด 
 
กรุงเทพมหานคร 
23 กุมภาพันธ์ 2564 
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หนว่ย : บาท
หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 7 93,114,791 39,624,050
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 8 318,167,383 351,500,288
สินค้าคงเหลอื 9 478,891,526 625,959,205
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 46,567,233 48,674,118
     อ่ืนๆ 109,242 192,602
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 936,850,175       1,065,950,263    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบนัการเงินทีม่ีข้อจ ากดัในการใช้ 10 379,600,000 379,600,000       
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 11 25,180,834 25,393,053         
เงินใหกู้้ยืมระยะยาวแกก่จิการทีเ่กี่ยวข้องกนั 12 -   -                     
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 13 72,722,246 73,643,021         
อาคารและอุปกรณ์ 14 225,533,086 231,769,420
สิทธกิารใช้สินทรัพย์ 15 285,293,879 435,110
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 6,241,862 20,099,236
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 994,571,907 730,939,840
รวมสินทรัพย์ 1,931,422,082    1,796,890,103    

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท ์จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

1

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หนว่ย : บาท
หมายเหตุ 2563 2562

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 16 -   119,964,821       
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 17 68,743,442 52,402,904
หนีส้ินตามสัญญาเช่า - ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระในหนึง่ปี 20 11,959,307 -                     
หนีส้ินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 18 564,395 -                     
หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 2,046,538             2,634,480 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 83,313,682 175,002,205
หนีส้ินไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นกังาน 19 93,251,376           85,725,933 
หนีส้ินตามสัญญาเช่า - สุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระในหนึง่ปี 20 268,948,326                         -   
หนีส้ินภาษีเงินได้รอตัดบญัชี 21 1,598,323             1,642,963 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 363,798,025       87,368,896         
รวมหนีส้ิน 447,111,707       262,371,101       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท ์จ ำกัด (มหำชน)

ณ วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

2
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หนว่ย : บาท
หมายเหตุ 2563 2562

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุน้
ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามัญ 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท         500,000,000         500,000,000 
ทนุทีอ่อกและช าระแลว้

หุน้สามัญ 270,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 270,000,000 270,000,000
ส่วนเกนิมูลค่าหุน้ 339,642,600 339,642,600
ก าไรสะสม
   จัดสรรแลว้
       ทนุส ารองตามกฎหมาย 22 50,000,000 50,000,000
       ส ารองหุน้ทนุซือ้คืน 23 17,201,307 -   
   ยังไม่ได้จัดสรร 797,441,823 847,471,890
รวมก าไรสะสม 864,643,130 897,471,890
หุน้ทนุซือ้คืน 24 (17,201,307) -   
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุน้ 27,225,952 27,404,512
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,484,310,375 1,534,519,002
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,931,422,082 1,796,890,103

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท ์จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

3
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หนว่ย : บาท
หมายเหตุ 2563 2562

รายได้จากการขาย 1,643,004,923   2,025,851,241   
ต้นทนุขาย (1,554,597,578) (1,934,525,646)
ก ำไรขั้นต้น 88,407,345 91,325,595
รายได้อ่ืน 20,981,202 72,833,233

ก ำไรก่อนค่ำใช้จำ่ย 109,388,547 164,158,828

ค่ำใช้จำ่ย
ค่าใช้จ่ายในการขาย (69,739,388) (72,247,910)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (64,312,118) (67,785,868)
โอนกลบัค่าเผ่ือมูลค่าสินค้าคงเหลอืลดลงและเคลื่อนไหวช้า 9 13,703,086 -                     
โอนกลบัการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 13 53,755 10,517,755
ต้นทนุบริการในอดีตจากการแกไ้ข
     โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 19 -   (11,255,643)
รวมค่ำใช้จำ่ย (120,294,665) (140,771,666)

ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนต้นทนุทำงกำรเงินและค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได้ (10,906,118) 23,387,162
ต้นทนุทางการเงิน (1,952,706) (4,966,352)
ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได้ (12,858,824) 18,420,810
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 21 -   -                     
ก ำไร (ขำดทนุ) สุทธิส ำหรับปี (12,858,824) 18,420,810

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน
รำยกำรทีไ่ม่อำจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลัง
ผลก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในตราสารทนุทีก่ าหนดใหวั้ดมูลค่า
      ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - สุทธจิากภาษี (178,560)            (8,021,840)         
ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
      พนกังานทีก่ าหนดไว้ -   6,830,272
ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (178,560)            (1,191,568)         
ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (13,037,384)       17,229,242        

ก ำไร (ขำดทนุ) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 25 (0.05)                  0.07                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท ์จ ำกัด (มหำชน)
งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.  2563
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หนว่ย : บาท
หมายเหตุ 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน
ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิส าหรบัปี (12,858,824) 18,420,810
รายการปรบักระทบยอด :
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหนา่ย 33,938,779 33,510,932       
(ก าไร) ขาดทนุจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 1,492,324 7,547
(ก าไร) ขาดทนุจากการปรับมูลค่ายุติธรรมหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 564,395 -                    
ค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 1,184,582 -                    
โอนกลับค่าเผ่ือมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้า (13,703,086) -                    
โอนกลับการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (10,980) (4,255)
โอนกลับการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (53,755) (10,517,755)
ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นกังาน - ต้นทนุบริการปจัจุบนั 8,653,782         8,607,313
ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นกังาน - ต้นทนุบริการในอดีต -                    11,255,643
(ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหนา่ยสินทรัพย์ถาวร (74,854)             (542,523)
ขาดทนุจากการตัดจ าหนา่ยสินทรัพย์ถาวร 38,682              -   
(ก าไร) ขาดทนุจากการขายสิทธิเรียกร้องในเงินใหกู้้ยืมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -                    (39,900,000)
ดอกเบี้ยรับ (1,799,666)        (3,771,096)
เงินปนัผลรับ (1,526,225)        (1,870,650)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 1,952,706         4,966,352

17,797,860 20,162,318
สินทรพัย์ด าเนนิงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 34,425,248 41,658,902
สินค้าคงเหลือ 160,770,765 47,561,425
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 2,190,246 (3,549,533)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 802,592 78,458
หนี้สินด าเนนิงาน เพ่ิมขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 7,898,058 (107,439,598)
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (587,942) (3,135,667)
เงินสดรบัจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมด าเนนิงาน 223,296,827 (4,663,695)
จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน (1,128,339) (942,550)
รับคืนภาษีเงินได้ 14,363,354       -   
จ่ายดอกเบี้ย (6,099,473) (4,908,958)
จ่ายภาษีเงินได้ (1,308,571)        (1,590,778)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมด าเนนิงาน 229,123,798 (12,105,981)

บรษัิท ไทยไวรโ์พรดัคท ์จ ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.  2563
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 หนว่ย : บาท
หมายเหตุ 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีข้อจ ากัดในการใช้ลดลง -   33,000,000       
ดอกเบี้ยรับ 2,094,086 4,048,250         
เงินสดรับจากการจ าหนา่ยสิทธิเรียกร้องใน
    มูลหนี้เงินใหกู้้ยืมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -   40,000,000
เงินสดรับจากการจ าหนา่ยสินทรัพย์ถาวร 86,252              542,598
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อสินทรัพย์ถาวร (14,794,889)      (3,823,044)
รับเงินปนัผล 1,526,225         1,870,650
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ (11,088,326) 75,638,454

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (119,964,821)    39,695,810
จ่ายเงินปนัผล (20,264,788)      (96,277,687)
ช าระหุ้นทนุซื้อคืน (17,201,307)      -   
เงินสดจ่ายช าระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า (7,101,082)        -   
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน (164,531,998) (56,581,877)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด (12,733)             -   
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) - สุทธิ 53,490,741 6,950,596
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 39,624,050 32,673,454
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 93,114,791 39,624,050

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รายการที่มิใช่เงินสด
ผลก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในตราสารทนุที่ก าหนดให้
      วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 11 (223,200)           (10,027,300)      
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบญัชีเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 21 (44,640)             (2,005,460)        
ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
      พนกังานที่ก าหนดไว้ 19 -                    6,830,272         
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการก่อหนี้ 8,833,160         -                    
หนี้สินตามสัญญาเช่า 20 280,907,633     -                    

ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บรษัิท ไทยไวรโ์พรดัคท ์จ ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.  2563



บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)70

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ำกัด (มหำชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
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1. ข้อมูลทั่วไป     
 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ำกัด (มหำชน) ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ำกัดเม่ือวันที่ 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2528     
และได้จดทะเบียนเข้ำเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเม่ือวันที่ 24 ตุลำคม พ.ศ. 2532 
ต่อมำบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด เม่ือวันที่ 25 เมษำยน พ.ศ. 2537  
บริษัทฯ มีส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสำหกรรมนวนคร ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี และมีสำขำเป็นโรงงำน 1 แห่ง ตั้งอยู่เลขที่ 4 ถนน ไอ 5 นิคมอุตสำหกรรมมำบ
ตำพุด ต ำบลมำบตำพุด อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  

 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือกำรผลิตและจ ำหน่ำยลวดเหล็กแรงดึงสูง 

บริษัทฯ มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 คือบริษัทฯ ในตระกูลงำน
ทวี ซึ่งมีสัดส่วนกำรถือหุ้นประมำณร้อยละ 28 ของทุนจดทะเบียนที่ช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว 

 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่ปัจจุบันได้ขยำยวงกว้ำงขึ้น
อย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้เกิดกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ 
สถำนกำรณ์ดังกล่ำวอำจน ำมำซึ่งควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมของกำรด ำเนินธุรกิจ  

ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ ติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดังกล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงิน
เก่ียวกับมูลค่ำของสินทรัพย์ ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรได้ใช้
ประมำณกำรและดุลยพินิจในประเด็นต่ำงๆ เม่ือสถำนกำรณ์มีกำรเปล่ียนแปลง 

 
2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงิน 
2.1 งบการเงินน้ีได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 

พ.ศ. 2547 และแสดงรายการในงบการเงินตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.  2543 และเป็นไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เก่ียวข้อง ภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

2.2 งบการเงินน้ีได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี 
2.3 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยน้ี 
  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.  2563
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บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
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2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 2.4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่น้ัน มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของ 
บริษัทฯ โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ได้มีการเปล่ียนแปลงในหลักการส าคัญมีดังน้ี 

 
มำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน ได้แก่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน 
  

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 

  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบับที่ 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ก าหนดให้มีการจัดประเภทและการวัด
มูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และราคาทุนตัดจ าหน่าย โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา
และรูปแบบการด าเนินธุรกิจของกิจการ (Business Model) ก าหนดการด้อยค่าของเครื่องมือทาง
การเงินส าหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ก าหนดการบัญชีเก่ียวกับการป้องกันความ
เสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน 

  
 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ  มีผลกระทบต่องบการเงินตามที่

เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ  
 มาตรฐานการรายงานการเงินฉบับน้ีก าหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดง

รายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินส าหรับ
สัญญาเช่าทั้งหมด ยกเว้นสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงน้ันมีมูลค่าต่ า   

 

 การบัญชีส าหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภท
สัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญ
ต่องบการเงินของบริษัท   

 
 2.4.2 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทาง

บัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

สภำวิชำชีพบัญชีฯ ได้ประกำศใช้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เรื่อง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำว
ส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ซึ่งแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีดังกล่ำวได้ประกำศลงในรำช
กิจจำนุเบกษำเม่ือวันที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2563 และมีผลบังคับใช้ส ำหรับกำรจัดท ำงบกำรเงินที่มี
รอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 
ธันวำคม พ.ศ. 2563  
 

บริษัทฯ เลือกใช้มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีดังน้ี  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน 
- วัดมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ 

1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยรำคำทุนเป็นมูลค่ำที่เหมำะสมในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 
- ไม่น ำข้อมูลท่ีเก่ียวกับสถำนกำรณ์ COVID-19 ที่อำจจะกระทบต่อกำรพยำกรณ์ทำงกำรเงินใน

อนำคตใช้ประกอบเทคนิคกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
เช่น ที่ดิน อำคำรและ อุปกรณ์ และอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน เป็นต้น  
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 2.4.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 

สภำวิชำชีพบัญชีฯ ได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำร
ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและกำรให้แนว
ปฏิบัติทำงบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน  
 

ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ อยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปีที่เริ่ม
น ำมำตรฐำนดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ 
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3. ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบัติ  

ผลกระทบที่เป็นสำระส ำคัญต่อกำรจัดประเภทรำยกำรสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงิน ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 9 และมูลค่าตามบัญชีภายใต้มาตรฐานฉบับเดิม ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
แสดงได้ดังน้ี 

หน่วย : บาท 

 
มูลค่าตามหลัก 
การบัญชีเดิม 
31 ธ.ค. 2562 

 
การจัดประเภทและการวัดมูลค่าตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

 
 จัดประเภทใหม่  

มูลค่าตามบัญชี 
1 ม.ค. 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน      
สินทรัพย์      
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 25,393,053  (25,393,053)  - 
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 

 
25,393,053  25,393,053 

 

หน่วย : บาท 
 
 

   การจัดประเภทและการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9  ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

 

 
มูลค่าตาม
บัญชี 

31 ธ.ค. 2562 

 มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น  
รำคำทุนตัด
จ ำหน่ำย  รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  39,624,050  -  39,624,050  39,624,050 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  351,500,288  -  351,500,288  351,500,288 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น  25,393,053  25,393,053  -  25,393,053 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  416,517,391  25,393,053  391,124,338  416,517,391 
         
หนี้สินทำงกำรเงิน         
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  52,402,904  -  52,402,904  52,402,904 
รวมหนี้สินทำงกำรเงิน  52,402,904  -  52,402,904  52,402,904 
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4. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ 
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนอ านาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เม่ือมีการ
ส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับส าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบ
หลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
เงินปันผลรับ 
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน รับรู้เป็นรายได้เม่ือสิทธิในการรับเงินปันผลได้เกิดขึ้นแล้ว 
ดอกเบี้ยรับ 
ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้าง 
รำยได้อื่น 
รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะ
สั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มี
ข้อจ ากัดในการเบิกใช้ 
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ได้แสดงแยกต่างหากเป็น “เงินฝากสถาบันการเงินที่มี
ข้อจ ากัดในการใช้” ภายใต้ “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

4.3 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 
ลูกหน้ีวัดมูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (31 ธันวาคม พ.ศ. 
2562 : ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) ซึ่งประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกับ
การช าระหน้ีในอนาคตของลูกค้า หน้ีสูญจะถูกตัดจ าหน่ายเม่ือเกิดขึ้น 

4.4 สินค้าคงเหลือ 
สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า โดยวิธี
ดังต่อไปน้ี :- 
สินค้าส าเร็จรูป และงานระหว่างท า -   ตีราคาตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง -   ตีราคาตามราคาทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ 
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ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงและต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และ
สภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าส าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วน
ของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงระดับก าลังการผลิตตามปกต ิ
 มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นใน
การขาย  
 บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้า หรือเสื่อมคุณภาพโดยพิจารณาจากรายการสินค้าคงเหลือ  ณ 
วันสิ้นป ี

4.5 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 
(ถ้ามี) 
ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ราคาซื้อ และรายจ่ายโดยตรงใดๆ ที่เก่ียวกับการ
จัดหาสินทรัพย์  
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้
ดังน้ี 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 30 - 50 ปี   

4.6 อำคำรและอุปกรณ์ 
อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 
ต้นทุนของอาคารและอุปกรณ์ประกอบด้วยราคาซื้อและรายจ่ายโดยตรงใดๆ ที่เก่ียวกับการจัดหาสินทรัพย์ 
ส่วนประกอบของรายการอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนัยส าคัญแยกต่างหากจากกัน 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการ
จ าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในก าไรหรือ
ขาดทุน 
 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลัง 
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้ส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการอาคารและอุปกรณ์ 
ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการน้ัน และ
สามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการน้ันได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนและถูกตัดจ าหน่ายตาม
มูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือ
เกิดขึ้น 
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ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้
งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  15 - 50 ปี 
เครื่องจักรและอุปกรณ์  5 - 20 ปี 
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส านักงาน  5 - 10 ปี 
ยานพาหนะ  5 - 7 ปี 

บริษัทฯ ไม่คิดค่าเสื่อมราคาส าหรับสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง 
บริษัทฯ ทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ทุกสิ้นรอบปีบัญชี และหากคาดว่ามูลค่า
คงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แตกต่างไปจากที่ประมาณไว้ บริษัทฯ ถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นน้ันเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการบัญชี 

4.7 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะท าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์
สิทธิการใช้ - ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ สินทรัพย์สิทธิการใช้อื่นที่เก่ียวข้อง หรือสินทรัพย์ที่
ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ทั้งน้ีมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใด
จะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่า
จะได้รับจากสินทรัพย์และค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมิน
ความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่
ก าลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯ ใช้แบบจ าลองการประเมินมูลค่าที่ดี
ที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ านวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจ าหน่ายสินทรัพย์หัก
ด้วยต้นทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายน้ัน ผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและ
สามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเก่ียวข้องกัน 
 บริษัทฯ จะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่
รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯ จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์น้ัน และจะ
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงประมาณการที่ใช้ก าหนด
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหาก
กิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯ จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุน
จากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของก าไรหรือขาดทุนทันที  
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4.8 รำยกำรบัญชีในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ 
บริษัทฯ แปลงค่ารายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างปีเป็นเงินบาทตามอัตรา
แลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ และแสดงค่าสินทรัพย์และหน้ีสินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งคงเหลือ ณ 
วันที่ตามงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงที่ก าหนดโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ณ วันน้ัน บริษัทฯ รับรู้ก าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนทั้งที่เกิดจากการช าระเงินและการ
แปลงค่าในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

4.9  รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุม บริษัทฯ หรือถูก
ควบคุมโดยบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 
 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญ
กับบริษัทฯ ผู้บริหารส าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ 

4.10 ผลประโยชน์พนักงำน 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน 
บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน 
โครงการสมทบเงิน 
บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและ
เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ 
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  
บริษัทฯ มีภาระส าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตาม
โครงการเงินบ าเหน็จหลังออกจากงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานส าหรับพนักงาน  
บริษัทฯ ค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด แต่ละ
หน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระผูกพัน
ดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้ค่าใช้จ่ายของผลประโยชน์พนักงาน
ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
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4.11 ประมำณกำรหน้ีสิน 
บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหน้ีสินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้น
แล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระ
ผูกพันน้ัน และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันน้ันได้อย่างน่าเชื่อถือ 

4.12 สัญญำเช่ำ 
 ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า บริษัทฯ จะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 

โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญาน้ันมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้
สินทรัพย์ที่ระบุได้ส าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อการแลกเปล่ียนกับสิ่งตอบแทน 

 บริษัทฯ ประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ที่ระบุในสัญญาเช่าหรือตามระยะเวลาที่
เหลืออยู่ของสัญญาเช่าที่มีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความ
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกน้ันและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมี
ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกน้ัน ทั้งน้ีพิจารณาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงใน
เทคโนโลยี และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการต่ออายุของสัญญาเช่า
ดังกล่าว เป็นต้น 

 บริษัทฯ ในฐำนะผู้เช่ำ 
 บริษัทฯ ใช้วิธีการบัญชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่า

ระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ า ณ วันท่ีสัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้
งาน) บริษัทฯ บันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหน้ีสินตามสัญญาเช่า
ตามการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า 

ก) สิทธิกำรใชสิ้นทรัพย์ 
สิทธิการใช้สินทรัพย์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)  
และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสิทธิการใช้สินทรัพย์ 
ประกอบด้วยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น 
จ านวนเงินที่จ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหัก
ด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีได้รับ 

ราคาทุนของสิทธิการใช้สินทรัพย์รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นส าหรับผู้เช่าในการรื้อและขน
ย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ใน
สภาพตามท่ีก าหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า 
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ค่าเสื่อมราคาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของ
สัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิทธิการใช้สินทรัพย์เป็นระยะเวลา 20 ปี  

ข) หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญา
เช่า จ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงท่ีหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า จ านวนเงิน
ที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความ
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทฯ จะใช้สิทธิน้ัน และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หาก
ข้อก าหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ จะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า บริษัทฯ บันทึกค่า
เช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเง่ือนไขซึ่งเก่ียวข้องกับการ
จ่ายช าระน้ันได้เกิดขึ้น  

บริษัทฯ คิดลดมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าโดยใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วน
เพิ่ม ณ วันที่สัญญาเช่ามีผล หากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของหน้ีสินสัญญาเช่าน้ันไม่สามารถก าหนดได้ 
ทั้งน้ีอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับด้วยค่าความ
เสี่ยงที่เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่าน้ัน หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหน้ีสินตามสัญญาเช่า และลดลงจากการจ่ายช าระหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกจัดมูลค่าใหม่เม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการ
ประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง 

ค) สัญญำเช่ำระยะส้ันและสัญญำเช่ำซึ่งสินทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำต่ ำ 
 สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่ง

สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ า จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

4.13 ภำษีเงินได้ 
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 
ภาษีเงินได้ปัจจุบันของบริษัทฯ ค านวณจากก าไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่
ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการค านวณภาษีเงินได้ 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญช ี
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และ
หน้ีสิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสินที่เก่ียวข้องน้ัน โดยใช้อัตราภาษี
ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
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บริษัทฯ รับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่ไม่ได้รับรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยัง
ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ยังไม่ได้ใช้น้ัน เน่ืองจากมีความไม่แน่นอนที่บริษัทฯ จะมีก าไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ 
บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและ
จะท าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว 
บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเก่ียวข้องกับ
รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

4.14 เครื่องมือทำงกำรเงิน 
 นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 บริษัทฯ รับรู้รายการเม่ือเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการท า

รายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
อย่างไรก็ตาม ส าหรับลูกหน้ีการค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินที่มีนัยส าคัญ บริษัทฯ จะรับรู้
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้ 

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
บริษัทฯ จัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันท่ีรับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าใน
ภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตาม
สัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย  
บริษัทฯ วัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย เม่ือบริษัทฯ ถือครองสินทรัพย์ทางการเงิน
น้ันเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงิน
สดที่เป็นการรับช าระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่าน้ัน  

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อย
ค่า ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์
ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน    
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สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า    
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับช าระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน  

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของหนี้สินทำงกำรเงิน 
ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ บริษัทฯ รับรู้รายการเมื่อเริ ่มแรกส าหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนการท ารายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าใน
ภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลก าไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัด
รายการหน้ีสินทางการเงินและการตัดจ าหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตัดจ าหน่ายค านึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจ าหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทาง
การเงินในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

บริษัทฯ อาจเลือกวัดมูลค่าหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เพื่อเป็นการขจัดหรือ
ลดความไม่สอดคล้องของการรับรู้รายการอย่างมีนัยส าคัญ (บางครั้งเรียกว่าการไม่จับคู่ทางบัญชี) 

กำรตัดรำยกำรของเครื่องมือทำงกำรเงิน 
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เม่ือสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์น้ันได้
สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์น้ัน รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์น้ัน หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์น้ัน แม้ว่าจะไม่มีการ
โอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์น้ัน   

บริษัทฯ ตัดรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหน้ีสินน้ันแล้ว มีการ
ยกเลิกภาระผูกพันน้ัน หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันน้ัน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหน้ีสินทางการเงินที่มี
อยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อก าหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อก าหนด
ของหน้ีสินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระส าคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้
ผลแตกตา่งของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
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กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

บริษัทฯ ใช้วิธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับลูกหน้ีการค้าและ
สินทรัพย์ที่ เกิดจากสัญญา ดังน้ัน ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จึงไม่ มีการติดตามการ
เปล่ียนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหน้ีการค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิต
จากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกับลูกหน้ีน้ันและ
สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ  

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจ าหน่ายออกจากบัญชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตาม
สัญญาอีกต่อไป  

กำรหักกลบของเครื่องมือทำงกำรเงิน 
สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ
การเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจ านวนเงินที่รับรู้ และกิจการมี
ความตั้งใจที่จะช าระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และช าระหน้ีสินพร้อมกัน 

 นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

 ลูกหน้ีกำรค้ำ 
 ลูกหน้ีการค้าแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผล

ขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหน้ี 

  เงินลงทุน 
-  เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงในราคายุติธรรม 

หลักทรัพย์เผื่อขายมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงทุนระยะยาว บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ
หลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจนกระทั่งเม่ือมีการ
จ าหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกไป จึงจะบันทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่านั้นในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

- เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุน
สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 
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มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท าการ
สุดท้ายของปี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน 

บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการค านวณต้นทุนของเงินลงทุน 

4.15 ตรำสำรอนุพันธ์และกำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียง 
 บริษัทฯ ใช้ตราสารอนุพันธ์ คือ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) เพื่อป้องกันความเสี่ยง

จากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน  

บริษัทฯ รับรู้มูลค่าเริ่มแรกของตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ีท าสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลัง
ด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

บริษัทฯ แสดงตราสารอนุพันธ์ที่มีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยังไม่ถึงก าหนดช าระภายใน 12 
เดือน เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น และแสดงตราสารอนุพันธ์อื่นเป็น
สินทรัพย์หมุนเวียน หรือหน้ีสินหมุนเวียน 

กำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียง 
เพื่อวัตถุประสงค์ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง บริษัทฯ จัดประเภทของการป้องกันความเสี่ยง ดังน้ี 

- การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม ในกรณีที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่รับรู้ในบัญชี หรือสัญญาผูกมัดที่ยังไม่ได้รับรู้ 

- การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด ในกรณีที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของกระแสเงิน
สด ซึ่งเกิดจากความเสี่ยงเฉพาะของสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่รับรู้ในบัญชีหรือรายการที่คาดการณ์ไว้ที่มี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากที่จะเกิดขึ้น หรือความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศในสัญญาผูกมัดที่ยังไม่ได้รับรู้ 

ณ วันที่เริ่มก าหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง บริษัทฯ ต้องมีการก าหนดและจัดท าเอกสารอย่าง
เป็นทางการเก่ียวกับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงซึ่งจะใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง และ
วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการด าเนินการป้องกันความเสี่ยง 

รายละเอียดของเอกสารดังกล่าวซึ่งได้จัดท าตั้งแต่วันเริ่มต้นการป้องกันความเสี่ยงและได้ปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง กล่าวถึงเครื่องมือท่ีใช้ป้องกันความเสี่ยง รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ลักษณะของความเสี่ยงที่
จะป้องกัน และวิธีที่บริษัทฯ ใช้ในการประเมินประสิทธิผลของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเส่ียง ซ่ึง
รวมถึงการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความไม่มีประสิทธิผล และวิธีก าหนดอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง  
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ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงจะเข้าเง่ือนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง เม่ือเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของการประเมินประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยงทุกข้อต่อไปน้ี 

- มีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง และเครื่องมือท่ีใช้ป้องกันความเสี่ยง  

- ผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตไม่ได้เป็นปัจจัยส าคัญในการเปลี่ยนแปลงมูลค่ าที่เป็นผลมาจาก
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจน้ัน 

- อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวเท่ากับอัตราส่วนของ
ปริมาณของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงซึ่งกิจการท าการป้องกันความเสี่ยงจริง ต่อปริมาณของ
เครื่องมือท่ีใช้ป้องกันความเสี่ยงซึ่งกิจการได้ใช้ป้องกันความเสี่ยงจริง 

บริษัทฯ บันทึกรายการป้องกันความเสี่ยงท่ีเข้าเงื่อนไขทุกข้อส าหรับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ดังน้ี  

การบัญชีป้องกันความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม 
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
ส่วนการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงที่ป้องกัน จะ
รับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงน้ัน พร้อมกับรับรู้ในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุน 

ส าหรับการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมที่เก่ียวข้องกับรายการที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย    
การปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของรายการนั้นจะถูกตัดจ าหน่ายเข้าส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาที่
เหลืออยู่ของการป้องกันความเสี่ยงด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งน้ี การตัดจ าหน่ายน้ันอาจเริ่มต้นทันทีที่มีการ
ปรับปรุงเกิดขึ้น หรือก่อนที่จะยุติการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้องกัน
ความเสี่ยง หากมีการตัดรายการของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงน้ัน บริษัทฯ จะรับรู้ส่วนของมูลค่า
ยุติธรรมที่ยังไม่ได้ตัดจ าหน่ายเข้าส่วนของก าไรหรือขาดทุนทันที   

4.16 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) 
ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
และหน้ีสินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้องก าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น
ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคา
เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูล
ค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เก่ียวข้องกับสินทรัพย์หรือ
หน้ีสินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมน้ันให้มากที่สุด  
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ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังน้ี 

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง 
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ

ทางอ้อม 
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ส าหรับสินทรัพย์น้ันหรือหน้ีสินน้ัน  

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่า งล าดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพย์และหน้ีสินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจ า 

4.17 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) สุทธิด้วยจ านวนหุ้นสามัญที่มีอยู่ ณ วัน
สิ้นปีในกรณีที่มีการเพิ่มทุนจะค านวณจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตามระยะเวลาที่ได้รับช าระค่าหุ้น
เพิ่มทุน 

 

5. กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญ 
ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารใช้วิจารณญาณ การประมาณ
การและข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของบริษัทฯ ทั้งน้ี ผลที่
เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท างบการเงินจะได้รับ
การทบทวนอย่างต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป 

ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำและสินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ 
ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการค้า ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยวิเคราะห์
ประวัติการช าระหน้ี อายุของหน้ีที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยง
ด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งน้ี ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการ
คาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของบริษัทฯ อาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต 
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ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือ 
บริษัทฯ พิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือเพื่อให้สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริงที่คาดว่าจะได้รับจาก
การขายหรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ การประมาณการมูลค่าสุทธิที่จะได้รับดังกล่าวทางฝ่ายบริหารได้
พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือต้นทุนที่เก่ียวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบ
การเงิน ซึ่งยืนยันว่าสถานการณ์น้ันปรากฏอยู่แล้ว ณ วันที่ในงบการเงิน หรือ เม่ือมีหลักฐานหรือข้อบ่งชี้ที่
ชัดเจนว่าต้นทุนของสินค้าคงเหลือน้ันสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารจะท าการ
ทบทวนและประเมินมูลค่าสุทธิที่จะได้รับใหม่ เม่ือสถานการณ์ที่ท าให้มีการปรับลดสินค้าคงเหลือต่ ากว่า
ราคาทุนหมดไป หรือ เม่ือมีหลักฐานชัดเจนว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้นเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงทาง
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 

อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ 
ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าซากส าหรับอาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯ โดยฝ่าย
บริหารจะมีการทบทวนค่าเส่ือมราคาเม่ืออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณ
การในปีก่อน หรือมีการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้ 

ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ห ลั ง อ อ ก จ ำ ก ง ำ น ข อ ง พ นั ก ง ำ น ต ำ ม โ ค ร ง ก ำ ร ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์  แ ล ะ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์  
ระยะยำวอื่นของพนักงำน  
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและ ตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณ
การน้ัน เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเสียชีวิต และอัตราการเปลี่ยนแปลงใน
จ านวนพนักงาน เป็นต้น 

มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน 
 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายใน
ตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้
ในแบบจ าลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต 
สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว ทั้งน้ี
การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานที่เก่ียวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการค านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่
แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
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6. รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
บริษัทฯ มีรำยกำรบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมีกรรมกำรร่วมกัน 
ดังน้ันงบกำรเงินน้ีจึงแสดงรวมถึงผลของรำยกำรดังกล่ำวตำมมูลฐำนที่ได้ตกลงร่วมกันระหว่ำงบริษัทฯ กับ
กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน ดังน้ี 

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทกิจการ ลักษณะความสัมพันธ์ 
บริษัท ทักษิณ คอนกรีต จ ำกัด (มหำชน)  ผลิตและจ ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง 
เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10 
และมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 

บริษัท ไทยลำวลิกไนท์ จ ำกัด  เหมืองแร่ถ่ำนหิน มีผู้ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำของบริษัทที่เก่ียวกับรำยกำรค้ำกับกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน มีดังน้ี 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
ขำยสินค้ำ รำคำตลำด / รำคำที่ตกลงร่วมกันโดยอ้ำงอิงรำคำตลำด  

 

ยอดคงเหลือกับกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดังน้ี 
      หน่วย : บำท 
ประเภทรำยกำร/บริษัท  หมายเหตุ  2563  2562 
บริษัท ทักษิณ คอนกรีต จ ำกัด (มหำชน)       
ลูกหน้ีกำรค้ำ  8  22,180,267  31,850,864 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน  11  21,706,850  20,995,150 

 
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกันกับกิจกำรที่เก่ียวข้องกันส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และ 
พ.ศ. 2562 มีดังน้ี 

หน่วย : บำท 
ประเภทรำยกำร/บริษัท  2563  2562 
บริษัท ทักษิณ คอนกรีต จ ำกัด (มหำชน)     
รายได้จากการขาย   94,276,752     127,519,683  
เงินปันผลรับ   1,423,400    1,779,250  
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรน้ีเป็นผลประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่ผู้บริหำรของบริษัท ประกอบด้วย ค่ำตอบแทนที่เป็นตัว
เงินได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เก่ียวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น ทั้งน้ีผู้บริหำร
ของบริษัทหมำยถึงบุคคลท่ีก ำหนดตำมกฏหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 
    หน่วย : บำท 
  2563  2562 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร  3,465,000  3,360,000 
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น   28,526,050  28,496,887 
เงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ  2,615,420  2,158,819 
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน  2,458,967  2,046,675 
รวม  37,065,437  36,062,381 

 
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรแสดงรวมอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
และ พ.ศ. 2562 ดังน้ี  
  หน่วย : บำท 
  2563  2562 
ต้นทุนกำรผลิต   8,103,410  8,555,831 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย  9,070,666  8,892,454 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร  19,891,361  18,614,096 
รวม  37,065,437  36,062,381 

 
7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

    หน่วย : บำท 
  2563  2562 
เงินสด  164,855  321,358 
เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม  92,948,882  39,301,638 
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพคล่องสูง  1,054  1,054 
รวม  93,114,791  39,624,050 
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8. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 
    หน่วย : บำท 
  2563  2562 
ลูกหน้ีการค้า     
 ลูกหน้ีกำรค้ำ – กิจกำรอื่น  346,554,407  372,082,247 
 ลูกหน้ีกำรค้ำ - กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน   22,180,267  31,850,864 
 รวม  368,734,674  403,933,111 
 หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น  (57,367,663)  (56,183,081) 
รวมลูกหน้ีกำรค้ำ – สุทธิ  311,367,011  347,750,030 
ลูกหน้ีอื่น  6,800,372  3,750,258 
รวมลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น  318,167,383  351,500,288 

 

    หน่วย : บำท 
กำรวิเครำะห์อำยุของลูกหน้ีกำรค้ำ มีดังน้ี  2563  2562 
ลูกหน้ีการค้า - กิจการอื่น     
ยังไม่ครบก ำหนดช ำระ  187,193,938  227,628,567 
ครบก ำหนดช ำระ (เกินกว่ำระยะเวลำกำรให้สินเชื่อ)     

- ไม่เกิน 3 เดือน  89,837,822  74,189,353 
- มำกกว่ำ 3 เดือนถึง 6 เดือน  7,843,022  154,206 
- มำกกว่ำ 6 เดือนถึง 12 เดือน  4,381,767  14,627,066 
- มำกกว่ำ 12 เดือน  57,297,858  55,483,055 

รวม  346,554,407  372,082,247 
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น  (57,267,852)  (56,183,081) 
สุทธิ  289,286,555  315,899,166 

 

ลูกหน้ีการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน      
ยังไม่ครบก ำหนดช ำระ  22,180,267  31,850,864 
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น  (99,811)  - 
สุทธิ  22,080,456  31,850,864 

 

 ระยะเวลำปกติกำรให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีกำรค้ำ - กิจกำรที่เก่ียวข้องกันของบริษัทฯ คือ 90 วัน 
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9. สินค้าคงเหลือ  
    หน่วย : บำท 
  2563  2562 

สินค้ำส ำเร็จรูป  133,734,534  145,454,981 
งำนระหว่ำงท ำ  7,078,939  12,334,243 
วัตถุดิบ  278,700,695  456,578,489 
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง  61,236,189  48,716,741 
สินค้ำระหว่ำงทำง  21,563,332  - 
รวม  502,313,689  663,084,454 
หัก ค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้ำ  (23,422,163)  (37,125,249) 
สุทธิ  478,891,526  625,959,205 

 
10. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจ ากัดในการใช้ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มีเงินฝำกธนำคำรประเภทเงินฝำกประจ ำระยะเวลำ
ไม่เกิน 12 เดือน บริษัทฯ ได้น ำเงินฝำกธนำคำรเป็นหลักทรัพย์ค้ ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจำกธนำคำร
เพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมปกติของบริษัทฯ (หมำยเหตุ 16) 
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11. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
      หน่วย : บำท 

  31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
  

รำคำทุน  มูลค่ำยุติธรรม  
ก ำไร/(ขำดทุน) 
ที่ยังไม่เกิดขึ้น 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น       
ตราสารทุนที่ก าหนดให้วัดมูลค่าด้วย 
      มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   

      

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย       
- บริษทั ทักษิณคอนกรีต จ ากัด (มหาชน)  2,064,407  21,706,850  19,642,443 
- กองทุนรวมนครหลวงไทยสอง  2,000,000  342,280  (1,657,720) 
- ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  457,000  2,582,050  2,125,050 
  4,521,407  24,631,180  20,109,773 

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน     
- บริษทั แสงสยามอินดัสเตรียล จ ากัด  14,253,991  549,654  (13,704,337) 
- บริษทั เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  155,033  -  (155,033) 

  14,409,024  549,654  (13,859,370) 
รวม  18,930,431  25,180,834  6,250,403 

 
  31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
  

รำคำทุน  มูลค่ำยุติธรรม  
ก ำไร/(ขำดทุน) 
ที่ยังไม่เกิดขึ้น 

เงินลงทุนระยะยาวอืน่       
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย       

- บริษทั ทักษิณคอนกรีต จ ากัด (มหาชน)  2,064,407  20,995,150  18,930,743 
- กองทุนรวมนครหลวงไทยสอง  2,000,000  408,880  (1,591,120) 
- ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  457,000  3,450,350  2,993,350 
  4,521,407  24,854,380  20,332,973 

 เงินลงทุนระยะยาวอืน่       
- บริษทั แสงสยามอินดัสเตรียล จ ากัด  14,253,991  538,673  (13,715,318) 
- บริษทั เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

(เดิมชื่อ บริษัท เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรีส์ จ ากัด(มหาชน))* 
 155,033  -  (155,033) 

  14,409,024  538,673  (13,870,351) 
รวม  18,930,431  25,393,053  6,462,622 
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* ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ตั้งข้อ
กล่าวหาผู้บริหารของ บริษัท เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรีส์ จ ากัด (มหาชน) ว่าได้กระท าการที่อาจเข้า
ข่ายเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ดังน้ัน บริษัทฯจึงโอน
เปลี่ยนประเภทเงินลงทุนดังกล่าวจากหลักทรัพย์เผื่อขายไปเป็นเงินลงทุนทั่วไปเน่ืองจากมีความเสี่ยงที่เงิน
ลงทุนดังกล่าวอาจถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้ปรับกลับบัญชีทุก
บัญชีที่เก่ียวข้อง และตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าทั้งจ านวนในไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2549 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริษัท เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรีส์ จ ากัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนแปลง
โครงสร้างผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหาร และได้ตัดสินใจหยุดการด าเนินธุรกิจเดิมเพื่อด าเนินธุรกิจใหม่คือ
บริหารหน้ีด้อยคุณภาพและบริการติดตามหน้ีสิน พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์
ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ส่งผลให้บริษัทดังกล่าวไม่ได้เป็นกิจการที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ อีกต่อไปนับตั้งแต่
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป 
การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายประเภทหุ้นทุนถูกจัดล าดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม 
อยู่ในระดับที่ 1 ค านวณโดยราคาเสนอซื้อล่าสุด ณ สิ้นวันท าการสุดท้ายของงวดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเงินลงทุนในกองทุนรวมถูกจัดล าดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 ค านวณจาก
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ประกาศจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน 
 

การเปล่ียนแปลงของก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 แสดงดังน้ี :- 
    หน่วย : บำท 
  2563  2562 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม         20,332,973   30,360,273 
ลดลงในระหว่างปี - สุทธิ            (223,200)  (10,027,300) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม         20,109,773   20,332,973 

 

ผลก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (สุทธิภาษีเงินได้) 
    หน่วย : บำท 
  2563  2562 

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน            (223,200)  (10,027,300) 
หัก ภาษีเงินได้                44,640   2,005,460 
สุทธิ            (178,560)  (8,021,840) 
ส าหรับหุ้นสามัญบริษัท แสงสยามอินดัสเตรียล จ ากัด จ านวน 14.25 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนจากการรับช าระ
หน้ีจากลูกหน้ีซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 ของทุนที่ออกและช าระแล้ว บริษัทฯ วัดมูลค่าโดยพิจารณาจาก   
งบการเงินล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว  
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12. เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

เงินให้กู้ยืม ประเภทกิจการ 
ลักษณะ

ความสัมพันธ์ 2563 2562 
บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด เหมืองแร่ 

ถ่านหิน 
มีผู้ถือหุ้นและ
กรรมการ
ร่วมกัน - - 

รวมเงินให้กู้ยืม   - - 
     
ดอกเบี้ยค้ำงรับ     
บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด   - - 
รวมดอกเบี้ยค้ำงรับ  - - 
     
รวมเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้ำงรับ  - - 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ   - - 
สุทธิ   - - 

 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกันมีข้อมูลท่ีส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวรวมดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
จ านวน 976.70 ล้านบาท เป็นเงินให้กู้ยืมเพื่อใช้ลงทุนในโครงการส ารวจแหล่งลิกไนท์ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง
พลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าขาย โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวมีหลักประกันเป็นสัมปทานที่บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ 
จ ากัด ได้รับจากรัฐบาลลาวในการท าเหมืองแร่ลิกไนท์ในประเทศลาว อย่างไรก็ตาม ในเดือนธันวาคม พ.ศ.  
2549 รัฐบาลลาวได้ท าสัญญามอบสิทธิในการเข้าศึกษาและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าและเหมืองแร่ลิกไนท์
ในโครงการดังกล่าวให้กับบริษัทผู้ลงทุนไทยรายอื่น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิทธิในการ
ครอบครองสัมปทานการท าเหมืองแร่และโรงไฟฟ้าของบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด 
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 คดีควำมที่เกี่ยวเน่ืองกับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันข้ำงต้นประกอบด้วย 
 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด ได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อบริษัทไทยหลายแห่ง

เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจ านวน 63,500 ล้านบาท ในข้อหาละเมิดและใช้สิทธิไม่สุจริตจนท าให้รัฐบาลลาว
ยกเลิกสัมปทานการท าเหมืองแร่และโรงไฟฟ้าของบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด ต่อมาในวันที่                 
20 กันยายน พ.ศ. 2555 ศาลแพ่งได้มีค าพิพากษาให้จ าเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ 
จ ากัด และพวกเป็นเงิน 4,000 ล้านบาท และค่าขาดผลประโยชน์เป็นเงินรายปี ปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2570  
ปีละ 860 ล้านบาท และปี พ.ศ. 2571 - พ.ศ. 2582 ปีละ 1,380 ล้านบาท อย่างไรก็ดีในวันที่ 9 กันยายน 
พ.ศ. 2557 ศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษายกฟ้องมีผลให้จ าเลยไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ 
ต่อมาเม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด และพวกได้ด าเนินการยื่นฏีกา     
ซึ่งในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 ศาลฎีกามีค าพิพากษาให้จ าเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บริษัท ไทยลาวลิก
ไนท์ จ ากัด และพวกรวม 5 ราย เป็นจ านวน 1,500 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ปัจจุบันฝ่ายจ าเลยได้จ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายตามค าสั่งศาลแล้ว 
 

 เม่ือวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด ได้ยื่นค าร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาล
ล้มละลายกลาง ต่อมาเม่ือวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสั่งฟื้นฟูกิจการและ
แต่งตั้งบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด เป็นผู้ท าแผนการฟื้นฟู ซึ่งบริษัทฯ ได้ด าเนินการขอรับช าระหน้ีต่อ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งในระหว่างปี พ.ศ. 2555 ที่ประชุมเจ้าหน้ีของบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด 
ได้มีมติยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการ และศาลล้มละลายกลางได้มีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผน โดยแผนฟื้นฟู
ก าหนดให้บริษัทฯ ได้รับช าระหน้ีเป็นเงิน 18.41 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 36 เดือน นับแต่วันที่ศาลมี
ค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนโดยไม่มีดอกเบี้ย  

 

อย่างไรก็ดี ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด ในฐานะผู้บริหารแผน ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามแผนในการช าระหน้ีงวดแรกจึงได้ยื่นค าร้องขอแก้ไขแผน โดยแผนที่แก้ไขก าหนดให้บริษัทฯ 
ได้รับช าระหน้ีเป็นเงิน 30.56 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 84 เดือน และในระหว่างปี พ.ศ. 2556 ที่ประชุม
เจ้าหน้ีของบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด ได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอแก้ไขแผน และศาลล้มละลายกลาง
ได้มีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนที่มีการแก้ไข อย่างไรก็ดี จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับ
ช าระหน้ีตามแผนแล้วเป็นเงินรวมกันทั้งสิ้น 2.71 ล้านบาท ทั้งน้ีเน่ืองจากภายหลังศาลมีค าสั่งเห็นชอบ
ด้วยแผนมีเจ้าหน้ีบางรายยื่นอุทธรณ์คัดค้านค าสั่ง และเม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ศาลฎีกาได้มีค า
พิพากษากลับเป็นว่า มีค าสั่งไม่เห็นชอบด้วยแผนและมีค าสั่งให้ยกเลิกค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท 
ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด 
 

ในปี พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560 บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด ได้ยื่นค าร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย
กลางอีก ศาลมีค าสั่งรับค าร้องและนัดไต่สวนค าร้อง โดยการยื่นค าฟ้องครั้งล่าสุดศาลมีค าสั่งไม่อนุญาต
ให้บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด ฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 
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 เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ในฐานะโจทก์ ได้ฟ้องบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด ต่อศาลแพ่ง
ให้จ าเลยช าระเงินต้น 380.79 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 572.80 ล้านบาท ให้แก่บริษัทฯ และเม่ือวันที่         
29 มกราคม พ.ศ. 2561 ศาลมีค าพิพากษาให้จ าเลยช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ให้กับบริษัทฯ ภายใน 30 
วัน แต่จ าเลยยังไม่ได้ช าระ 
 
ต่อมาในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้ยื่นค าร้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี 
 
เม่ือวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด ได้ยื่นข้อเสนอที่จะช าระหน้ีบางส่วน
จ านวน 38.16 ล้านบาทให้แก่บริษัทฯ โดยการช าระหน้ีดังกล่าวขอให้ถือเป็นการปลดหน้ีทั้งจ านวน 
ดังน้ันเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อให้ความเห็นต่อรายการ
ดังกล่าว โดยที่ปรึกษาได้ออกรายงานลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว
ว่า (1) ด้านความเป็นธรรมของมูลหน้ีที่จะได้รับช าระจากบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด จ านวน 38.16 
ล้านบาท มีความเหมาะสม (2) ด้านความเป็นธรรมของเงื่อนไขขอให้ปลดหน้ีทั้งจ านวนและปลดภาระค้ า
ประกันทั้งสิ้นยังไม่เหมาะสม เน่ืองด้วยปัจจัยด้านมูลหน้ีและปัจจัยการสูญเสียโอกาสและ/หรือสิทธิ
เรียกร้องของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าหน้ี และโอกาสในการบริหารสินทรัพย์ นอกจากน้ี ที่ปรึกษาทางการ
เงินได้เสนอแนะแนวทางที่บริษัทฯ ยังคงไว้ซึ่งโอกาสในการได้รับช าระหน้ีคืนได้เกินกว่าจ านวนที่บริษัท 
ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด ขอช าระ ณ ปัจจุบัน เช่น ก าหนดกรอบด าเนินการส าหรับบริษัทฯ ที่จะใช้สิทธ์ิใน
ฐานะเจ้าหน้ีในการบริหารหน้ีโดยการขายสิทธิเรียกร้องในมูลหน้ี และ/หรือการสอบทานกระแสเงินสด
ของบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด ทั้งน้ี ในส่วนของการขายสิทธิเรียกร้องในมูลหน้ีคงเหลือ ที่ปรึกษา
ทางการเงินเห็นว่ามูลค่าที่บริษัทฯ จะพิจารณาขายสิทธิเรียกร้องในมูลหน้ีทั้งหมดของบริษัท ไทยลาวลิก
ไนท์ จ ากัดน้ัน ไม่ควรต่ ากว่าข้อเสนอของบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด โดยมูลค่าระหว่าง 38.16 - 48.34 
ล้านบาท เป็นช่วงกรอบราคาที่สมเหตุสมผล 
 
ทัง้น้ี ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 6/2561 และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 6/2561 เม่ือวันที่ 
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เห็นว่าเงื่อนไขที่บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด เสนอขอช าระหน้ีจ านวน 38 ล้าน
บาท และขอให้ถือเป็นการปลดหน้ีทั้งจ านวน และปลดภาระของผู้ค้ าประกันทั้งสิ้นน้ัน ยังไม่เหมาะสม 
 
ต่อมา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เจ้าหน้ีบางรายของบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด ได้มีหนังสือ
แจ้งอายัดทรัพย์สินของบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด ตามค าพิพากษาของศาล และเม่ือวันที่ 7 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้ด าเนินการขอเฉลี่ยทรัพย์ ดังน้ัน เม่ือวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 8/2561 มีมติเห็นควรให้บริษัทฯ ใช้สิทธิบังคับช าระหน้ีกับบริษัท ไทย
ลาวลิกไนท์ จ ากัด โดยไม่ต้องขายหน้ี 

 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าได้มีหนังสือลงวันที่ 2 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 มายังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาเรื่องการขายสิทธิเรียกร้องในมูลหน้ีเงินให้กู้ยืมของบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด ซึ่งต่อมาบริษัท
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ฯ ได้ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องการขายสิทธิเรียกร้องดังกล่าว ตามที่ผู้ถือหุ้นร้อง
ขอ ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการขายสิทธิเรียกร้องดังกล่าว ให้กับ
บริษัท เควิน แอสโซซิเอทส์ จ ากัด เป็นจ านวนเงิน 40 ล้านบาท ต่อมาในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 
บริษัทฯ ได้ท าสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวให้กับบริษัท เควิน แอสโซซิเอทส์ จ ากัดแล้ว และมีการ
รับช าระเงินในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 และเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้ท าหนังสือบอก
กล่าวแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องให้กับบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด ทราบถึงการโอนสิทธิเรียกร้อง
ดังกล่าว โดยบริษัทฯ บันทึกก าไรจากการขายสิทธิเรียกร้องดังกล่าว จ านวน 39.90 ล้านบาท แสดงรวมอยู่
ในรายได้อื่นในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 
13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

หน่วย : บำท 

  

สินทรัพย์โรงงานเดิม สินทรัพย์จากการรับช าระจากลูกหน้ี ท่ีดิน 
รอการ
พัฒนา 

รวม 
ท่ีดิน อาคารและ 

ส่ิงปลูกสร้าง รวม ท่ีดิน อาคารและ 
ส่ิงปลูกสร้าง รวม 

รำคำทุน                
ณ 1 มกราคม 2563 5,059,164  52,186,514  57,245,678  19,493,766  6,773,525  26,267,291  68,625,020  152,137,989  
โอนออกเป็นอาคาร
และอุปกรณ์ - (6,638,867) (6,638,867) - - - - (6,638,867) 
ณ 31 ธันวำคม 2563 5,059,164  45,547,647  50,606,811  19,493,766  6,773,525  26,267,291  68,625,020  145,499,122  
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม                
ณ 1 มกราคม 2563 - 23,514,155  23,514,155  - 2,670,026  2,670,026  - 26,184,181  
ค่าเส่ือมราคา - - - - 161,328  161,328  - 161,328  
โอนออกเป็นอาคาร
และอุปกรณ์ - (5,414,234) (5,414,234) - - - - (5,414,234) 
ณ 31 ธันวำคม 2563 - 18,099,921  18,099,921  - 2,831,354  2,831,354  - 20,931,275  
  5,059,164  27,447,726  32,506,890  19,493,766  3,942,171  23,435,937  68,625,020  124,567,847  
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า - 17,460,928  17,460,928  3,446,110  550,043  3,996,153  30,388,520  51,845,601  
มูลค่ำสุทธิตำมบัญช ี
ณ 31 ธันวำคม 2563 5,059,164 9,986,798 15,045,962 16,047,656 3,392,128 19,439,784 38,236,500 72,722,246 
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หน่วย : บำท 

  

สินทรัพย์โรงงานเดิม สินทรัพย์จากการรับช าระจากลูกหน้ี ท่ีดิน 
รอการ
พัฒนา 

รวม 
ท่ีดิน อาคารและ 

ส่ิงปลูกสร้าง รวม ท่ีดิน อาคารและ 
ส่ิงปลูกสร้าง รวม 

รำคำทุน                
ณ 1 มกราคม 2562 5,059,164  52,186,514  57,245,678  19,493,766  6,773,525  26,267,291  68,625,020  152,137,989  
ณ 31 ธันวำคม 2562 5,059,164  52,186,514  57,245,678  19,493,766  6,773,525  26,267,291  68,625,020  152,137,989  
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม         
ณ 1 มกราคม 2562 - 23,514,155  23,514,155  - 2,508,698  2,508,698  - 26,022,853  
ค่าเส่ือมราคา - - - - 161,328  161,328  - 161,328  
ณ 31 ธันวำคม 2562 - 23,514,155  23,514,155  - 2,670,026  2,670,026  - 26,184,181  
  5,059,164  28,672,359  33,731,523  19,493,766  4,103,499  23,597,265  68,625,020  125,953,808  
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า - 17,872,359  17,872,359  3,446,110  603,798  4,049,908  30,388,520  52,310,787  
มูลค่ำสุทธิตำมบัญช ี
ณ 31 ธันวำคม 2562 5,059,164 10,800,000 15,859,164 16,047,656 3,499,701 19,547,357 38,236,500 73,643,021 

 

      หน่วย : บำท 
    2563  2562 

มูลค่ำยุติธรรม     126,263,947  125,780,737 
 

13.1 สินทรัพย์โรงงำนเดิม 
บริษัทฯ จดจ านองที่ดิน และอาคารของโรงงานในเขตอุตสาหกรรมนวนคร (โรงงานเดิม) เพื่อเป็น
หลักประกันวงเงินสินเชื่อจากธนาคารเพื่อออกหนังสือค้ าประกัน วงเงินสินเช่ือทรัสต์รีซีท และวงเงินเลต
เตอร์ออฟเครดิต 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้ท าการทบทวนการด้อยค่าของที่ดินและอาคาร ใน
เขตอุตสาหกรรมนวนคร (โรงงานเดิม) ซึ่งมีราคาทุนรวม 57.25 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เปรียบเทียบราคาทุน
กับการวัดมูลค่ายุติธรรม (มูลค่ายุติธรรมในระดับท่ี 2 ใช้ราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งใช้เทคนิค
วิธีราคาตลาด ส าหรับที่ดิน และวิธีต้นทุนทดแทนส าหรับอาคารในการประเมินมูลค่ายุติธรรม) แล้วแต่อย่าง
ใดจะต่ ากว่า 

 

13.2 สินทรัพย์จำกกำรรับช ำระหน้ีจำกลูกหนี้ 
สินทรัพย์จากการรับช าระหน้ีจากลูกหน้ีซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์มีราคาทุนรวม 26.27 ล้านบาท บริษัทฯ ตั้งค่า
เผื่อการด้อยค่าโดยเปรียบเทียบราคาทุนกับการวัดมูลค่ายุติธรรม (มูลค่ายุติธรรมในระดับที่ 2 ใช้ราคา
ประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งใช้เทคนิควิธีราคาตลาด หรือราคาประเมินกรมที่ดินหรือการประมาณ
มูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน) แล้วแต่ราคาใดท่ีจะต่ ากว่า  
 



บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน) 99

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

37 
 

13.3 ที่ดินรอกำรพัฒนำ 
ที่ดินรอการพัฒนาราคาทุนจ านวน 44.53 ล้านบาท เป็นที่ดินรับโอนจากบริษัทที่เก่ียวข้องกัน ซึ่งบริษัทฯ ยัง
ไม่ได้มีการพัฒนาที่ดินดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562  ที่ดินดังกล่าว
ได้รับการประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งเป็นการวัดมูลค่ายุติธรรมในระดับที่ 2 ซึ่งใช้เทคนิควิธีราคา
ตลาดในการประเมินมูลค่ายุติธรรม เป็นจ านวนเงิน 27.77 ล้านบาท  

 
เม่ือวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2546 บริษัทฯ ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินจากบริษัทที่เก่ียวข้องกัน มีราคาทุน
จ านวน 24.10 ล้านบาท โดยที่ดินดังกล่าวติดภาระจ านองเป็นหลักประกันหน้ีให้กับบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ 
จ ากัด และเน่ืองจากบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด มีสถานะหน้ีสินล้นพ้นตัว บริษัทฯ จึงได้ตั้งค่าเผื่ อการลด
มูลค่าทั้งจ านวน (24.10 ล้านบาท) ส าหรับที่ดินที่ใช้เป็นหลักประกันดังกล่าว ต่อมาในระหว่างปี พ.ศ. 2562 
บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากสถาบันการเงินให้ด าเนินการไถ่ถอนที่ดินดังกล่าวได้ เน่ืองจากบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ 
จ ากัด ได้ช าระหน้ีกับสถาบันการเงินเสร็จสิ้นแล้ว โดยบริษัทฯ ได้ท าการไถ่ถอนที่ดินดังกล่าวเม่ือวันที่ 7 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงกลับบัญชีค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์ในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จ านวน 10.46 ล้านบาท โดยเปรียบเทียบราคาทุนกับ
การวัดมูลค่ายุติธรรม (มูลค่ายุติธรรมในระดับท่ี 2 ใช้ราคาประเมินกรมท่ีดิน)  

 

บริษัทฯ ได้น ำที่ดินและอำคำรโรงงำนบำงส่วนใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจำกธนำคำร
เพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมปกติของบริษัทฯ (หมำยเหตุ 16) 

 
14. อาคารและอุปกรณ์   

      หน่วย : บาท 

 
อาคารและ

ส่วนปรับปรุง 
อาคาร 

เครื่องจักร 
และอุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช ้
ส านักงาน 

ยานพาหนะ 
สินทรัพย์ 
ระหว่าง 
ก่อสร้าง 

รวม 

รำคำทุน       
ณ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 208,123,999  866,177,366  38,157,720  24,203,472  - 1,136,662,557  
ซื้อเพิ่ม / รับโอน 4,887,950  615,715  1,680,610  - 17,256,976  24,441,251  
จ าหน่าย / เลิกใช ้ - (176,030) (4,390,145) (1,176,394) - (5,742,569) 
ณ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 213,011,949  866,617,051  35,448,185  23,027,078  17,256,976  1,155,361,239  
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม             
ณ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 132,799,687  725,576,654  31,000,870  15,515,926  - 904,893,137  
ค่าเสื่อมราคา 4,490,096  22,387,105  1,986,892  1,763,412  - 30,627,505  
จ าหน่าย / เลิกใช ้ - (175,993) (4,340,104) (1,176,392) - (5,692,489) 
ณ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 137,289,783  747,787,766  28,647,658  16,102,946  - 929,828,153  

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี             
ณ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 75,722,166  118,829,285  6,800,527  6,924,132  17,256,976  225,533,086  
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อาคารและ

ส่วนปรับปรุง 
อาคาร 

เครื่องจักร 
และอุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช ้
ส านักงาน 

ยานพาหนะ 
สินทรัพย์ 
ระหว่าง 
ก่อสร้าง 

รวม 

รำคำทุน       
ณ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 196,623,999  865,428,529  36,966,818  28,102,946  11,500,000  1,138,622,292  
ซื้อเพิ่ม / รับโอน 11,500,000  1,285,962  1,197,082  1,340,000  - 15,323,044  
จ าหน่าย / โอนออก - (537,125) (6,180) (5,239,474) (11,500,000) (17,282,779) 
ณ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 208,123,999  866,177,366  38,157,720  24,203,472  - 1,136,662,557  
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม             
ณ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 128,211,732  702,548,948  28,518,377  18,922,180  - 878,201,237  
ค่าเสื่อมราคา 4,587,955  23,564,762  2,488,672  1,833,215  - 32,474,604  
จ าหน่าย / โอนออก - (537,056) (6,179) (5,239,469) - (5,782,704) 
ณ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 132,799,687  725,576,654  31,000,870  15,515,926  - 904,893,137  

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี             
ณ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 75,324,312  140,600,712  7,156,850  8,687,546  - 231,769,420  

 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์จ ำนวนหน่ึงซึ่งตัดค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้วแต่ยังคงใช้งำน
อยู ่รำคำทุนของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีรำคำทุนประมำณ 736.53 ล้ำนบำท 
 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปีแสดงรวมอยู่ใน   

      หน่วย : บำท 
    2563  2562 
ต้นทุนกำรผลิต    27,738,297  29,879,042 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย    623,472  623,472 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร    2,265,736  1,972,090 
รวม    30,627,505  32,474,604 

 

อำคำรโรงงำนและส ำนักงำนบำงส่วนได้ปลูกสร้ำงบนที่ดินเช่ำ (หมำยเหตุ 15) 
บริษัทฯ ได้น ำอำคำรโรงงำนและเครื่องจักรบำงส่วนใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจำก
ธนำคำรเพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมปกติของบริษัทฯ (หมำยเหตุ 16) 
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15. สิทธิการใชสิ้นทรัพย์ 
      หน่วย : บำท 

    2563  2562 
ราคาทุน       
ยอดยกมำต้นปี    21,000,000  21,000,000 
บวก เพิ่มระหว่ำงปี    288,008,715  - 
    309,008,715  21,000,000 
ค่าเสื่อมราคาสะสม       

ยอดยกมำต้นปี    20,564,890  19,689,890 
บวก ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี    3,149,946  875,000 
    23,714,836  20,564,890 
สุทธิ    285,293,879  435,110 

 

ในเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2538 บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำเช่ำที่ดิน มีระยะเวลำ 24 ปี โดยมีค่ำเช่ำเริ่มแรกปีละ
ประมำณ 1.55 ล้ำนบำท และสำมำรถเพิ่มค่ำเช่ำได้ทุก ๆ ระยะเวลำ 10 ปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 10 ของค่ำเช่ำ
ในขณะน้ัน และในระหว่ำงปี 2563 บริษัทฯ ได้ท ำกำรต่อสัญญำเช่ำที่ดิน มีระยะเวลำ 20 ปี เริ่มตั้งแต่เดือน
ตุลำคม พ.ศ. 2563 โดยมีค่ำเช่ำเริ่มแรกปีละประมำณ 13.57 ล้ำนบำท และสำมำรถเพิ่มค่ำเช่ำได้ทุก ๆ ปี ใน
อัตรำไม่เกินร้อยละ 3 ของค่ำเช่ำในขณะนั้น  

บริษัทฯ ได้น ำสิทธิกำรใช้ทรัพย์สินเป็นหลักทรัพย์ค้ ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจำกธนำคำรเพื่อใช้ในกำร
ด ำเนินงำนตำมปกติของบริษัทฯ (หมำยเหตุ 16) 
 

16. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
      หน่วย : บำท 
    2563  2562 

เงินกู้ยืมระยะสั้น    -  119,964,821 
รวม    -  119,964,821 

 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงินประเภทสินเช่ือเพื่อกำรน ำเข้ำ
ในรูปแบบทรัสต์รีซีท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.87 ถึงร้อยละ 2.10 ต่อปี 
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเช่ือจำกธนำคำรพำณิชย์ในประเทศ 
เป็นจ ำนวนเงิน 959.20 ล้ำนบำท ซึ่งมีอัตรำดอกเบี้ยตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ วงเงินสินเช่ือดังกล่ำวค้ ำประกัน
โดยเงินฝำกประจ ำ สิทธิกำรใช้สินทรัพย์ ที่ดิน อำคำรโรงงำนและเครื่องจักรบำงส่วนของบริษัทฯ (หมำยเหตุ
ข้อ 10, 13, 14 และข้อ 15) 
 

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
      หน่วย : บำท 
    2563  2562 

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ    47,395,068  28,680,449 
เจ้ำหน้ีอื่น       

ค่ำใช้จ่ำยคำ้งจ่ำย    16,475,583  18,368,469 
อื่น ๆ    4,872,791  5,353,986 

รวมเจ้ำหน้ีอื่น    21,348,374  23,722,455 
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น    68,743,442  52,402,904 

 
18. หนีสิ้นทางการเงินหมุนเวียนอื่น 

    หน่วย : บำท 
  2563  2562 

เจ้ำหน้ีตำมสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ   564,395   - 
รวม  564,395   - 
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19. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
 รำยกำรเปล่ียนแปลงของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562  
     หน่วย : บำท 
   2563  2562 
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน – ต้นปี   85,725,933  73,635,799 
ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน   6,434,169  6,593,517 
ต้นทุนดอกเบี้ย   2,219,613  2,013,796 
ผล (ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่      

     ของผลประโยชน์พนักงำนที่ก ำหนดไว้   -  (6,830,272) 
ผลประโยชน์พนักงำนจ่ำยในระหว่ำงปี   (1,128,339)  (942,550) 
ต้นทุนบริกำรในอดีตจำกกำรแก้ไขโครงกำร      

     ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน   -  11,255,643 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ปลายป ี   93,251,376  85,725,933 

 
ข้อสมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial assumptions) มีดังน้ี 
 2563 2562 
อัตราคิดลด (ร้อยละ) 2.59% 2.59% 
อัตราการเสียชีวิต (ร้อยละ) ตารางอัตราการ

เสียชีวิตของประเทศ
ไทยปี พ.ศ. 2560 

ตารางอัตราการ
เสียชีวิตของประเทศ
ไทยปี พ.ศ. 2560 

อัตราการขึ้นเงินเดือน (ร้อยละ) 5% 5% 
อัตราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนักงาน (ร้อยละ) 0% - 7% 0% - 7% 
อายุเกษียณของพนักงาน 60 ปี 60 ปี 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่
ก าหนดไว้เป็น 12 ปี 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่ส าคัญที่เก่ียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยสามารถวิเคราะห์ได้ดังน้ี 

 การเปล่ียนแปลง 

ผลกระทบต่อ 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
 ในข้อสมมติฐาน 2563 2562 
อัตราคิดลด เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 (8,819,530) (8,347,503) 

 
ลดลง ร้อยละ 1 10,536,495  9,982,671  

อัตราการขึ้นเงินเดือน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 11,163,261  9,632,119  

 
ลดลง ร้อยละ 1 (9,526,654) (8,243,755) 

อัตราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนักงาน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 (7,555,506) (7,141,607) 

 
ลดลง ร้อยละ 1 4,047,950  3,774,628  

 
ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 มีมติยกเลิกภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินชดเชยการ
เลิกจ้างพนักงานส าหรับโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด (Early retirement) ตามที่คณะกรรมการได้เคยมีมติ
ไว้เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2552 และได้ก าหนดโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานเพิ่มเติมจากเงิน
ชดเชยตามปกติที่พึงได้รับตามกฎหมายแรงงาน ดังน้ี 
 

เงินรางวัลการปฏิบัติงานยาวนานส าหรับพนักงานที่อยู่ปฏิบัติงานติดต่อกันกับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลานาน
มากกว่า 30 ปีขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินรางวัลพิเศษให้เท่ากับ 10 เดือนของอัตราเงินเดือนสุดท้าย โดยมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
บริษัทฯ ค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานส าหรับหน้ีสินโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดย
ผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มีการประเมินหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน โดยนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยใหม่ ผลต่างจากการประเมินผลประโยชน์จากการประเมินครั้งล่าสุดจ านวน 6.83 ล้าน
บาท แสดงในก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์
พนักงานในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
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20. หนี้สินตามสัญญาเช่า 
    หน่วย : บำท 
  2563  2562 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ   335,177,316  - 
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี  (54,269,683)  - 
  280,907,633  - 
หัก ส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (11,959,307)  - 
สุทธิ  268,948,326  - 

 
บริษัทฯ มีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต่ ำตำมสัญญำเช่ำระยะยำว ดังน้ี 

     หน่วย : บำท 
 ภำยใน 1 ปี  ภำยใน 2 ปีถึง 5 ปี  ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 
จ ำนวนเงินขั้นต่ ำที่ต้องจ่ำย  17,369,513  69,478,051  248,329,752 
ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (5,410,206)  (19,266,365)  (29,593,112) 
มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่าย 11,959,307  50,211,686  218,736,640 

 
 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ดังน้ี 
    หน่วย : บำท 
    2563 
ค่าเสื่อมราคาของสิทธิการใช้สินทรัพย์    2,714,836 
ดอกเบี้ยจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า    1,043,566 
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับสัญญาเช่าระยะสั้น    3,442,627 
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ า    413,550 
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21. หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
    หน่วย : บำท 
  2563  2562 
ภาษีเงินได้ปีปัจจุบัน      
ภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับปี  -  - 
ภาษีเงินได้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  -  - 

    
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชั่วครำว (44,640)  (2,005,460) 
ภาษีเงินได้งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (44,640)  (2,005,460) 

 
รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 แสดงได้ดังน้ี 

    หน่วย : บำท   

  2563  2562   
ก าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล  (12,858,824)  18,420,810   
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล  20%  20%   
ก าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี  -  3,684,162   
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ :-       
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม  1,193,741  162,047   
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น  (3,527,324)  (3,676,957)   
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้  (305,245)  (374,130)   
ผลกระทบจากการไม่ได้ต้ังสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี :-       
ผล (ก าไร) ขาดทุนที่มีสิทธิน ามาหักตามกฎหมาย  (1,982,257)  (1,486,403)   
อื่นๆ  4,621,085  1,691,281   
รวม  -  (3,684,162)   

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  -  -   
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ส่วนประกอบของหน้ีสินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 
    หน่วย : บำท 
  2563  2562 
ผลก ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน 
     ในตรำสำรทุนที่ก ำหนดให้วัดมูลค่ำด้วย 
     มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 

        1,598,323   1,642,963 
รวม          1,598,323   1,642,963 

 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีมิได้รับรู้ในงบกำรเงินมีรำยละเอียดดังน้ี 
    หน่วย : บำท 
  2563  2562 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น   11,473,533     11,236,616  
ค่าเผื่อสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้า   4,684,433     7,425,050  
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น  2,909,381     2,911,578  
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สิน   10,576,222     10,542,157  
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน   18,650,275     17,145,187  
หน้ีสินตามสัญญาเช่า-สุทธิ   292,054   - 
ขาดทุนสะสม   265,432,959     78,126,923  
รวม       314,018,857    127,387,511  

 

สำเหตุที่ไม่ได้บันทึกบัญชี เน่ืองจำกฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำยังมีควำมไม่แน่นอนว่ำ
บริษัทฯ จะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกรำยกำรดังกล่ำว และหรือว่ำอำจไม่ได้เป็นรำยกำร
หักทำงภำษีในอนำคต 

 
22. ทุนส ารองตามกฎหมาย 

ตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 บริษัทจะต้องจัดสรรก ำไร
สุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไว้เป็นส ำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองน้ี
จะน ำไปจัดสรรเป็นเงินปันผลไม่ได้ 
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23. ส ารองหุ้นทุนซื้อคืน 
ส ำรองหุ้นทุนซื้อคืน คือ จ ำนวนเงินที่จัดสรรจำกก ำไรสะสมในจ ำนวนที่เท่ำกับต้นทุนของหุ้นบริษัทฯ ที่ถือ
โดยบริษัทฯ  ส ำรองหุ้นทุนซื้อคืนน้ีจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได้ 
 

24. หุ้นทุนซื้อคืน 
เม่ือวันที่ 13 สิงหำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติโครงกำรซื้อหุ้นคืนเพื่อ
บริหำรกำรเงินภำยในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 40 ล้ำนบำท เป็นจ ำนวนหุ้นประมำณ 20 ล้ำนหุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
7.50 ของหุ้นที่จ ำหน่ำยแล้วทั้งหมด มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท โดยมีก ำหนดระยะเวลำของกำรซ้ือคืน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 26 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 
 

รายการกระทบยอดจ านวนหุ้นทุนซื้อคืน 
  

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

 ราคาเฉลี่ย
ต่อหุ้น 
(บาท) 

  
ทุนซื้อคืน 
(บาท) 

หุ้นทุนซื้อคืน       
ซื้อคืนระหว่างปี 9,566,900  1.80  17,201,307 
จ ำนวนหุ้นทุนซื้อคืน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.  2563 9,566,900  1.80  17,201,307 

 

ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้กันก ำไรสะสมไว้เป็นเงินส ำรองเท่ำกับจ ำนวนเงินที่ได้จ่ำยซื้อหุ้นคืนจนกว่ำจะมีกำร
จ ำหน่ำยหุ้นที่ซื้อคืนได้หมดหรือลดทุนที่ช ำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นซื้อคืนที่จ ำหน่ำยไม่หมดแล้วแต่กรณีน้ัน 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้จัดสรรก ำไรสะสมเป็นเงินส ำรองส ำหรับหุ้นซื้อคืนเป็น
จ ำนวน 17,201,307 บำท โดยรำยกำรส ำรองดังกล่ำวได้รวมอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินภำยใต้หัวข้อ “ก ำไร
สะสมจัดสรรแล้ว – ส ำรองหุ้นทุนซื้อคืน” 
 

25. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ค านวณจาก
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ และจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักที่ออกจ าหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการค านวณ ดังน้ี 
  2563  2562 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรบัปทีี่เป็นของ 
 ผู้ถือหุ้นสามัญของบรษิัท (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)      (12,858,824)        18,420,810  

จ านวนหุน้สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกจ าหน่ายแล้ว (หุ้น)       268,513,173       270,000,000  
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)                 (0.05)                   0.07  
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26. เงินปันผลจ่าย 
เม่ือวันที่ 27 เมษำยน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี ได้มีมติอนุมัติจัดสรรผลก ำไรสุทธิจำกผล
กำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2562 จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจ ำนวน 270 ล้ำนหุ้น ในอัตรำหุ้นละ 0.074 บำท 
เป็นจ ำนวนเงิน 19.97 ล้ำนบำท  

เม่ือวันที่ 29 เมษำยน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี ได้มีมติอนุมัติจัดสรรผลก ำไรสุทธิจำกผล
กำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 เป็นส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 1.10 ล้ำนบำท และจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
จ ำนวน 270 ล้ำนหุ้น ในอัตรำหุ้นละ 0.219 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 59.13 ล้ำนบำท  

เม่ือวันที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 3/2562 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำง
กำลให้แก่ผู้ถือหุ้นจ ำนวน 270 ล้ำนหุ้น ในอัตรำหุ้นละ 0.14 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 37.80 ล้ำนบำท  

 
27. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทฯ ได้จ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพฯ และบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ดังน้ี 
    หน่วย : บำท 
  2563  2562 
เงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ  9,238,697  8,584,795 

 
28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะที่ส ำคัญส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ได้แก่ 
    หน่วย : บำท 
  2563  2562 
การเปล่ียนแปลงในสินค้าส าเร็จรูปและ 
     งานระหว่างท า (เพิ่มขึ้น) ลดลง  16,975,751  42,475,647 
วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป  1,288,637,701  1,596,756,821 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน  114,191,008  135,924,135 
ค่าไฟฟ้า  79,059,875  93,453,322 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร  37,065,437  36,062,381 
ค่าเสื่อมราคาและคา่ตัดจ าหน่าย  33,938,779  33,510,932 
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า  30,957,801  35,814,155 
ค่าที่ปรึกษา  12,881,935  18,313,750 
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29. ส่วนงานด าเนินงาน   
 บริษัทฯ ด ำเนินกิจกำรในส่วนงำนด ำเนินงำนเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยลวดเหล็กแรงดึงสูง แบ่งเป็น
ส่วนงำนด ำเนินงำนทำงภูมิศำสตร์ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ  
ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำนของบริษัทฯ ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
และ พ.ศ. 2562 มีดังน้ี 

 
         

หน่วย : บำท 

 จ าหน่ายในประเทศ  จ าหน่ายต่างประเทศ  รวม 

 2563   2562   2563   2562   2563   2562  
รำยได้จำกกำรขำย 1,279,242,909  1,695,637,652  363,762,014  330,213,589  1,643,004,923  2,025,851,241 
ต้นทุนขำย (1,179,668,213)  (1,590,454,257)  (374,929,365)  (344,071,389)  (1,554,597,578)  (1,934,525,646) 
ก ำไร (ขำดทุน) ขั้นต้น 99,574,696  105,183,395  (11,167,351)  (13,857,800)  88,407,345  91,325,595 

รำยได้อื่น         20,981,202  72,833,233 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย         (69,739,388)  (72,247,910) 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร         (64,312,118)  (67,785,868) 
โอนกลับค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำคงเหลือลดลงและเคล่ือนไหวช้ำ      13,703,086  - 
โอนกลับกำรด้อยค่ำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน      53,755  10,517,755 
ต้นทุนบริกำรในอดีตจำกกำรแก้ไขโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน    -  (11,255,643) 
ต้นทุนทำงกำรเงิน         (1,952,706)  (4,966,352) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรบัป ี

    
 (12,858,824)  18,420,810 

 
สินทรัพย์และหน้ีสินของส่วนงำนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดังต่อไปน้ี 
    หน่วย : บำท 
  2563  2562 

อำคำร และอุปกรณ์   225,533,086   231,769,420  
สินทรัพย์อื่น  1,705,888,996   1,565,120,683  
รวมสินทรัพย์  1,931,422,082   1,796,890,103  

รวมหนี้สิน          447,111,707  262,371,101  
 

หมำยเหตุ : บริษัทฯ มิได้แสดงสินทรัพย์และหน้ีสินจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำนทำงภูมิศำสตร์เน่ืองจำกทำง
บริษัทฯ ใช้สินทรัพย์และหน้ีสินร่วมกัน 
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30. การบริหารจัดการทุน 
วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนของบริษัทฯ คือ เพื่อด ำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำง
ต่อเน่ือง เพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น ผู้บริหำรได้มี
กำรก ำหนดกลยุทธ์ต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น และมีผล
ประกอบกำร และฐำนะกำรเงินที่ดีและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวมทั้งกำรบริหำรเงินทุนเพื่อกำรด ำรงไว้ซึ่ง
โครงสร้ำงของทุนและต้นทุนทำงกำรเงินของทุนที่เหมำะสม 
 

31. เครื่องมือทางการเงิน 
 
31.1 ตรำสำรอนุพันธ์ 
 บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่เก่ียวข้องกับการซื้อสินค้าและการขายสินค้าที่เป็นเงินตรา

ต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ท าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหน่ึง
ปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่บริษัทฯ ได้ท าไว้ ณ วันที่ในรายงานเป็นรายการที่เก่ียวข้องกับรายการซื้อ
สินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป 

  
  

 หน่วย : บาท  

  
2563 

 
2562  

หนีสิ้นตรำสำรอนุพันธ์     
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  564,395  - 
รวมหนีสิ้นตรำสำรอนุพันธ์  564,395  - 

 
31.2 วัตถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

เครื่องมือทางการเงินที่ส าคัญของบริษัทฯ  ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการค้า
และลูกหน้ีอื่น เงินลงทุน เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นและหน้ีสินตามสัญญาเช่า บริษัทฯ มี
ความเสี่ยงทางการเงินที่เก่ียวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงทาง
การเงิน ดังน้ี 

ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น  เงินฝากกับธนาคารและสถาบัน
การเงิน และเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ โดยจ านวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือ
มูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน  
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ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาด
ว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระส าคัญ นอกจากน้ี บริษัทฯ มีการติดตามยอดคงค้างของลูกหน้ีการค้า
และลูกหน้ีอื่นอย่างสม่ าเสมอ นอกจากน้ี การให้สินเชื่อของบริษัทฯ  เป็นการให้สินเชื่อแบบไม่กระจุกตัวสูง 
เน่ืองจากบริษัทฯ มีฐานลูกค้าจ านวนมาก 

บริษัทฯ พิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งส ารองของผลขาดทุนด้านเครดิต           
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นค านวณโดยพิจารณาจากอายุหน้ีคงค้างนับจากวันที่ถึงก าหนดช าระส าหรับกลุ่มลูกค้า                              
ที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน โดยจัดกลุ่มลูกค้าตามประเภทของลูกค้าและอันดับ                     
ความน่าเชื่อถือของลูกค้า การค านวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นค านึงถึงผลของ
ความน่าจะเป็นถ่วงน้ าหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุน
ได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเก่ียวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจ
ในอนาคต โดยทั่วไป บริษัทฯ จะตัดจ าหน่ายลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นออกจากบัญชีเม่ือได้มีการติดตาม
ทวงถามให้ช าระหน้ีและด าเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายจนคดีถึงที่สุด 

 

ควำมเส่ียงด้ำนตลำด 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านตลาดประเภทเดียว ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน บริษัทฯ ได้เข้าท าตราสาร
อนุพันธ์เพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ดังน้ี 

 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการ
น าเข้าวัตถุดิบ 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส าคัญอันเก่ียวเน่ืองจากการซื้อวัตถุดิบเป็นเงินตราต่างประเทศ โดย
บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงโดยการเข้าท าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งสัญญาโดยส่วนใหญ่มีอายุ
ไม่เกินหน่ึงป ี
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่เป็น
สกุลเงินตราต่างประเทศ ดังน้ี 
  หน่วย : ล้าน 

 สินทรัพย์ทางการเงนิ หนี้สินทางการเงิน  
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย   

  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)                      
สกุลเงิน 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.257 0.350 0.013 - 30.04 30.15 
ยูโร 0.004 - 0.002 - 36.88 33.73 
 
 บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งครบก าหนดภายในหน่ึงปีคงเหลือ ดังน้ี 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
  อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ 
 จ านวนทีข่าย จ านวนที่ซ้ือ (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

สกุลเงิน  (ล้าน)  (ล้าน) จ านวนทีข่าย จ านวนที่ซ้ือ 
เหรียญสหรัฐอเมริกา - 2.99 - 30.06 – 30.43 
 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
  อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ 
 จ านวนทีข่าย จ านวนที่ซ้ือ (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

สกุลเงิน  (ล้าน)  (ล้าน) จ านวนทีข่าย จ านวนที่ซ้ือ 
เหรียญสหรัฐอเมริกา - 2.26 - 30.06 – 30.33 
  

บริษัทฯ ไม่มีผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีอย่างเป็นสาระส าคัญจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหน้ีสินที่เป็นตัวเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์และหน้ีสิน
ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
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ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยท่ีส าคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตรา
ดอกเบี้ยคงท่ีซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่ส าคัญสามารถ
จัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส าหรับสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยก
ตามวันที่ครบก าหนด หรือวันที่มีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่                    
ถึงก่อน) ได้ดังน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 อัตรา 

ดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ป ี

อัตรา 
ดอกเบี้ยปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด ไม่มีดอกเบี้ย รวม 

อัตรา
ดอกเบี้ย                     

(ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด - 92,950 165 93,115 0.05 – 0.20 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ - - 318 318 - 
หนี้สินทำงกำรเงิน      
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ - - 69 69 - 

 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 อัตรา 

ดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ป ี

อัตรา 
ดอกเบี้ยปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด ไม่มีดอกเบี้ย รวม 

อัตรา 
ดอกเบี้ย                     

(ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด - 39,303 321 39,624 0.13 – 0.70 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ - - 352 352 - 
หนี้สินทำงกำรเงิน      
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - 120 - 120 1.87 – 2.10 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ - - 52 52 - 
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ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง  
บริษัทฯ มีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเท่า    
เงินสดให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อท าให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงิน
สดลดลง  
 

รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหน้ีสินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์และเคร่ืองมือทางการเงินที่
เป็นตราสารอนุพันธ์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซ่ึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่
ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังน้ี 

 หน่วย : ล้านบาท 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 เมื่อทวงถาม ไม่เกิน 1 ป ี 1 - 5 ป ี มากกว่า 5 ป ี รวม 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ - 69 - - 69 
หนี้สินตามสัญญาเช่า - 11,959 50,212 218,737 280,908 
รวม - 12,028 50,212 218,737 280,977 

   

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 เมื่อทวงถาม ไม่เกิน 1 ป ี 1 - 5 ป ี มากกว่า 5 ป ี รวม 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - 120 - - 120 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ - 52 - - 52 
รวม - 172 - - 172 

 

31.3  มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน 
 เน่ืองจำกสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินบำงส่วนจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตรำดอกเบี้ย
ใกล้เคียงกับอัตรำตลำดและเงินกู้ยืมสกุลเงินบำทที่มีอัตรำดอกเบี้ยขึ้นลงตำมอัตรำตลำด ฝ่ำยบริหำรของ
บริษัทฯ จึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินดังกล่ำวใกล้เคียงกับ
มูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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54 
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์และหน้ีสินบำงรำยกำรที่วัดมูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมไว้แยกแสดงระดับของข้อมูลท่ีใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมได้ดังน้ี 

   
  

  
 หน่วย : บาท  

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 

 
 ระดับ 1  

 
 ระดับ 2  

 
 ระดับ 3  

 
 รวม  

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวียนอื่น 24,631,180  -  549,654  25,180,834 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 24,631,180  -  549,654  25,180,834 

 

หนี้สินทำงกำรเงิน        
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอืน่ -  564,395  -  564,395 
รวมหนี้สินทำงกำรเงิน -  564,395  -  564,395 

 
 หน่วย : บาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

  ระดับ 1  
 

 ระดับ 2    ระดับ 3  
 

 รวม  
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวียนอื่น 24,854,380  -  538,673  25,393,053 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 24,854,380  -  538,673  25,393,053 

 
 

32. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
 

32.1 ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มีภำระผูกพันจำกหนังสือค้ ำประกันที่ออกโดย
ธนำคำรเพื่อค้ ำประกันกำรปฏิบัติงำนตำมสัญญำ กำรประมูลงำนและค้ ำประกันกำรสั่งซื้อวัตถุดิบและ
เครื่องจักรเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 55.62 ล้ำนบำท และ 50.15 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  
 

32.2 ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บริษัทฯ เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อกำรสั่งซื้อวัตถุดิบแต่ยัง
ไม่ได้ใช้จ ำนวนเงินประมำณ 3.87 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ และ 2.47 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 
ตำมล ำดับ  

 
32.3 ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ มีภำระผูกพันที่ต้องจ่ำยส ำหรับกำรซื้อและก่อสร้ำงทรัพย์สินตำมที่

ระบุไว้ในสัญญำเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 0.39 ล้ำนบำท 
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55 
 

32.4 ภำระผูกพันเก่ียวกับสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำเช่ำระยะยำว 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำเช่ำทรัพย์สิน ซึ่งบริษัทฯ มีภำระผูกพันที่ต้องจ่ำยค่ำเช่ำ
ตำมสัญญำเช่ำระยะยำว ดังน้ี 

   หน่วย : บำท 
   จ ำนวนเงินขั้นต่ ำที่ต้องจ่ำยในอนำคต  
 ประเภทสัญญาเช่า   ภายใน 1 ปี   เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี 
 อาคารส านักงาน                               15,000                                      -    
 คลังสินค้า                               60,000                         120,000  
 อุปกรณ์ส านักงาน                             204,600                         314,050  

 
33. การจัดประเภทรายการใหม่ 

รายการบางรายการของปี 2562 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการน าเสนอในงบ
การเงินปี 2563 
 

34. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบกำรเงินน้ีได้รับกำรอนุมัติให้ออกงบกำรเงินโดยคณะกรรมกำรของบริษัทฯ เม่ือวันที่ 23 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ  
ผู้บริหาร เลขานุการของบริษัท 

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจควบคุมและเลขานุการบริษัท
1.1 รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

นายสุริย์ บัวคอม 
อายุ 76 ปี

ต�าแหน่ง

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

ประธำนกรรมกำร

กรรมกำรอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 10	กันยำยน	2553

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

-	 บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

-	 เศรษฐศำสตร์บัณฑิต	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

-	 Directors	Accreditation	Program(DAP)

-	 Directors	Certification	Program	(DCP)

	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/

ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2553	-	ปัจจุบัน		กรรมกำร	บมจ.ควอลิตี้	เฮำส์

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทอ่ืน/กจิการอืน่

2553	-	ปัจจุบัน		กรรมกำร	ธนำคำร	Zheng	Xin	Bank	

2556	-	2559		 อนุกรรมกำร	คณะกรรมกำรโทรคมนำคมและ 

	 วิทยุกระจำยเสียง

2552	-	2559		 ที่ปรึกษำ	บริษัท	ไวส์ซอฟท	์จ�ำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายชลิต สถิตย์ทอง 
อายุ 70 ปี

ต�าแหน่ง  

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 18	กุมภำพันธ์	2562

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

-	 นิติศำสตร์บัณฑิต	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

-	 เนตบิณัฑติไทย	ส�ำนกัอบรมศกึษำกฎหมำยแห่งเนตบิณัฑติยสภำ

-	 Directors	Accreditation	Program(DAP)

	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/

ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2549	-	ปัจจบัุน	 กรรมกำรตรวจสอบ	บมจ.เอเพ็กซ์ดเีวลลอปเม้นท์

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทอ่ืน/กจิการอืน่

2550	-	ปัจจุบัน		ประธำนกรรมกำร	บจก.เพลินจิตแคปปิตอล

2552	-	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำร	บจก.พีซีแอลแพลนเนอร์

สัดส่วนการถือหุ้น :	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
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นายเฉลียว พลวิเศษ
อายุ 72 ปี

ต�าแหน่ง  

กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 18	กุมภำพันธ์	2562

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- นิติศำสตร์บัณฑิต	มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

- เนตบิณัฑติไทย	ส�ำนกัอบรมศกึษำกฎหมำยแห่งเนตบิณัฑิตยสภำ

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารใน

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทอ่ืน/กจิการอืน่

2556	-	2561	 ผูพ้พิำกษำอำวโุสในศำลอุทธรณ์และผูพ้พิำกษำ 

	 ในศำลอุทธรณ์ภำค1

ปัจจุบัน	 อนุญำโตตุลกำร	สถำบันอนุญำโตตุลำกำร	 

	 ศำลยุติธรรม	

สัดส่วนการถือหุ้น :	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายสุวัฒน์ จิตตมัย
อายุ 72 ปี

ต�าแหน่ง  

กรรมกำร

กรรมกำรอ�ำนวยกำรฝำ่ยปฏิบัติกำร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ :	10	พฤษภำคม	2528

คุณวุฒิการศกึษา/ประวตักิารอบรม 

-	 ปรญิญำโท	คณะวิศวกรรมศำสตร	์สำขำเครื่องกล	 

	 LAMAR	UNIVERSITY

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 

ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน

2560	 กรรมกำรอ�ำนวยกำรฝ่ำยปฎิบัติกำร

	 บมจ.	ไทยไวร์โพรดัคท์

2558	-	2560	 กรรมกำรผู้จัดกำร	บมจ.	ไทยไวร์โพรดัคท์

2531	-	2558	 ผู้จัดกำรทั่วไป	บมจ.	ไทยไวร์โพรดัคท์

สัดส่วนการถือหุ้น :	0.05%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายเอกมินทร์ งานทวี 
อายุ 39 ปี

ต�าแหน่ง

กรรมกำร

กรรมกำรผู้จัดกำร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14	มิถุนำยน	2550

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญำตรี	สำขำกำรเงิน	มหำวิทยำลัย	ซีเอตเติล,	USA

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/

ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

2551	-	2560	 กรรมกำร	บมจ.	ทักษิณคอนกรีต

2550	-	2558	 กรรมกำร	บมจ.	เซอร์คทิอีเลคโทรนคิส์	อินดสัตรส์ี

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัอืน่/กจิการอืน่

2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	บจก.	แอปริคอท	แมเนจเม้นท์

2549	-	2561	 กรรมกำร	บจก.	ไทยลำวลิกไนท์

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.11%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ลูกพี่ลูกน้อง	

นำยสรรัฐ	งำนทว	ีและพี่ชำย	นำงสำวบงกช	งำนทวี
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นายพันธุม พันธุมจินดา
อายุ 66 ปี

ต�าแหน่ง  

กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14	มิถุนำยน	2550

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ปริญญำตรีนิติศำสตร์	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 

ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน

2547	-	2557	 หุน้ส่วนผูจ้ดักำร	ห้ำงหุน้ส่วนจ�ำกดั	ท.ีไอ.เอช.	

สัดส่วนการถือหุ้น :	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์ 
อายุ 44 ปี

ต�าแหน่ง

กรรมกำร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14	มิถุนำยน	2550

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปรญิญำโท	สำขำกำรตลำด	สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกจิศศนิทร์

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ 

ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทอ่ืน/กจิการอืน่ 

2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรผู้จัดกำร	Mosh	Company	Limited	

2553	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรผู้จัดกำร	Meanmoremind	Co.,Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้น :	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี

นายสรรัฐ งานทวี 
อายุ 34 ปี

ต�าแหน่ง

กรรมกำร

กรรมกำรอ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 21	สิงหำคม	2557

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

-	 ปริญญำโท	สำขำบริหำรธุรกิจ	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

-	 ปริญญำตรี	วิศวกรรมศำสตร์	สำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร	์ 

	 มหำวิทยำลัยมหิดล

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 

ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น 

2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	บจก.งำนทวีพี่น้อง

ประสบการณ์การท�างาน

2554	-	2558	 กรรมกำร	บมจ.เซอร์คทิอีเลคโทรนคิส์	อินดสัตรส์ี

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.02%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ลูกพี่ลูกน้อง	

นำยเอกมินทร	์งำนทว	ีและนำงสำวบงกช	งำนทวี
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นายประดิษฐ์ วุฒิภาพรกุล 
อายุ 64 ปี

ต�าแหน่ง

กรรมกำร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ :  27	กุมภำพันธ์	2562

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

-	 ปริญญำตรีนิติศำสตร	์มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น 

2541	-	ปัจจุบัน	 ทนำยควำม	บจก.งำนทวีพี่น้อง

สัดส่วนการถือหุ้น :	0.01%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นางทิพชญาณ์ สุตตปัญญา
อายุ 62 ปี

ต�าแหน่ง

กรรมกำร

กรรมกำรอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 27	เมษำยน	2563

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

-	 ปริญญำโท	สำขำบริหำรธุรกิจ	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

-	 ปริญญำตรี	สำขำกำรบัญช	ีจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ 

ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัอืน่/กจิการอืน่

2558	-	2560	 ผู้พิพำกษำสมทบในศำลแรงงำนภำค	1

2550	-	2558	 รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยบัญชี	

	 บมจ.	เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์อินดัสตรีส์

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายเจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ 
อายุ 37 ปี

ต�าแหน่ง

กรรมกำร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 27	กุมภำพันธ์	2562

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

-	 ปริญญำโท	สำขำธุรกิจอสังหำริมทรัพย	์ 

	 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

-	 ปริญญำตรี	สำขำวิศวกรรมโยธำ	มหำวิทยำลัยศรีปทุม

-	 ปริญญำตรี	สำขำวิศวกรเครื่องกล	Asian	University	

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ 

ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัอืน่/กจิการอืน่

2550	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรผู้จัดกำร	บจก.	ดี-ซีอีเอ็ม

2555	-	ปัจจุบัน	 ผู้จัดกำรส่วนวิศวกรรม	 

	 บจก.	เอส.พี.เคคอนสตรั๊คชั่น

สัดส่วนการถือหุ้น : 1.24%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
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นายยงยุทธ บุญมี 
อายุ 61 ปี

ต�าแหน่ง

กรรมกำร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 27 เมษายน 2563 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

-	 ปริญญำตรี	เศรษฐศำสตร์	มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : 

ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น :	ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน 

2525	-	2562	 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโสบริหำรส�ำนักงำน

	 เขตสุพรรณบุร	ีธนำคำรกรุงไทย	จ�ำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น : 1.46%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี

นางสาวบงกช งานทวี  
อายุ 37 ปี

ต�าแหน่ง

ผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

-	 ปริญญำตรี	สำขำบริหำรธุรกิจ	 

	 CITY	UNIVERSITY	OF	SEATTLE

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 

ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น :	ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน 

2561	-	ปัจจุบัน	 ผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ	บมจ.	ไทยไวร์โพรดัคท์

สัดส่วนการถือหุ้น :	0.20%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : น้องสำว	

นำยเอกมินทร	์งำนทว	ีและลูกพี่ลูกน้อง	นำยสรรัฐ	งำนทวี

นายสุชาติ แก้วไพฑูรย์ 
อายุ 70 ปี

ต�าแหน่ง

ผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยกำรตลำด

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

-	 ปริญญำตรี	คณะบริหำรสำขำกำรตลำด	

-	MINI	MBA	

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : 

ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น :	ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน 

2535	-	ปัจจุบัน	 ผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยกำรตลำด	

	 บมจ.	ไทยไวร์โพรดัคท์

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี
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นายสุชาติ เตชะเทียมจันทร์ 
อายุ 59 ปี

ต�าแหน่ง

ผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยควบคุมคุณภำพ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

-	 ปริญญำตรี	ครุศำสตร์อุตสำหกรรมมหำบัณฑิต	

	 สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ

-	 ปริญญำตรี	นิติศำสตร์บัณฑิต	

	 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 

ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน 

2561	-	ปัจจุบัน	 ผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยควบคุมคุณภำพ	

	 บมจ.	ไทยไวร์โพรดัคท	์

2539	-	2560	 ผู้จัดกำรส่วนควบคุมคุณภำพ	

	 บมจ.	ไทยไวร์โพรดัคท์

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

นายพัฒนา สุขเกษฒ 
อายุ 55 ปี

ต�าแหน่ง

ผู้จัดกำรโรงงำน

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

-	 ปริญญำโท	บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต	มหำวิทยำลัยบูรพำ

-	 ปริญญำโท	เศรษฐศำสตร์มหำบัณฑิต	มหำวิทยำลัย

	 เกษตรศำสตร์

-	 ปริญญำตร	วิศวกรรมศำสตร์บัณฑิต	มหำวิทยำลัยขอนแก่น	

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 

ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน 

2561	-	ปัจจุบัน	 ผู้จัดกำรโรงงำน	บมจ.	ไทยไวร์โพรดัคท์

2532	-	2560	 ผู้จัดกำรส่วนผลิต	บมจ.	ไทยไวร์โพรดัคท์

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

นายเมธี ภักดีโต
อายุ 67 ปี

ต�าแหน่ง

ผู้จัดกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

-	 ปริญญำตรี	คณะอุตสำหกรรมศำสตร์บัณฑิต	

	 สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 

ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : กรรมกำรท่ีปรึกษำ	

ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ	911	ทีม	2007

ประสบการณ์การท�างาน 

2560	-	ปัจจุบัน	 ผู้จัดกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล	

	 บมจ.	ไทยไวร์โพรดัคท์

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
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นายสุวิทย์ อิชัยดิษฐ์
อายุ 51 ปี

ต�าแหน่ง  

ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

-	 ปริญญำตรี	สำขำบัญช	ีมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 

ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน 

2562	-	ปัจจุบัน	 ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน	

2546	-	2561	 ผู้ช่วยผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน	 

	 บมจ.	ไทยไวร์โพรดัคท์

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
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1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลฃานุการบริษัท

	 บริษัทฯ	ได้แต่งตั้งนำยสรรัฐ	งำนทว	ีด�ำรงต�ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท	โดยมีหน้ำที่ให้ค�ำแนะน�ำดำ้นกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ

ที่คณะกรรมกำรต้องทรำบและปฏิบัต	ิรวมทั้งประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำร	ดังต่อไปนี้

	 1.	 จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	และกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำมกฎหมำย		และข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง

	 2.	 เก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้

	 	 -	 ทะเบียนกรรมกำร

	 	 -	 หนังสือนัดประชุมกรรมกำร	รำยงำนกำรประชุมกรรมกำร	และรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท

	 	 -	 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น

	 3.	 ดแูลให้มกีำรเปิดเผยข้อมลูสำรสนเทศต่ำงๆ	ให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และส�ำนกังำน

คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

	 4.	 ให้ค�ำแนะน�ำดำ้นกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ	ที่เกี่ยวข้อง	และข้อพึงปฏิบัติดำ้นกำรก�ำกับดูแลในกำรด�ำเนินกิจกรรมของ

คณะกรรมกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย

	 5.	 ด�ำเนินกำรอื่นๆ	ตำมที่คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนก�ำหนด	หรือที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

2. การดำารงตำาแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

บมจ.ไทยไวร์โพรดัคท์ บจก.ไทยลาวลิกไนท์

นำยสุริย	์บัวคอม /	

นำยชลิต	สถิตย์ทอง *	

นำยเฉลียว	พลวิเศษ *	

นำยสุวัฒน์	จิตตมัย //

นำยฉัตรชัย	ศิริวัฒนำ * *

นำยเอกมินทร์	งำนทวี //

นำยธนพงษ์	ภูคำสวรรค์ *

นำยพันธุม	พันธุมจินดำ *

นำยสรรัฐ	งำนทวี //

นำยประดิษฐ์	วุฒิภำพรกุล *

นำยเจนวิชช์	เหลืองเจริญกิจ *

นำยสุชำต	ิแก้วไพฑูรย์

นำยเมธ	ีภักดีโต					

นงสำวบงกช	งำนทวี				

นำยพัฒนำ	สุขเกษม

นำยสุชำต	ิเตชะเทียมจันทร	์

นำยสุวิทย	์อภิชัยดิษฐ์	

X

X

//

X

X

X

/	 =	ประธำนกรรมกำร	 //	=	กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร	 *	 =	กรรมกำร	 x	 =	ผู้บริหำร	

หมายเหตุ : นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา ได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2563



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

สำานักงานใหญ่
101/88 หมู่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
ถนนพหลโยธิน ตำาบลคลองหนึ่ง 
อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2520-3855-64
โทรสาร 0-25203865-6
www.thaiwireproducts.com

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)




