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

วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะผลิตสินค้าตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมายในการเป็นผูน้ ำ� ทางด้านคุณภาพ
ในการผลิตสินค้าลวดเหล็กแรงดึงสูง

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

เริ่มการผลิตครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2529

ปี 2531

เพิ่มทุนเป็น 40 ล้านบาท เพื่อเพิ่มก�ำลังการผลิต

ปี 2532

จดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเพิ่มทุนเป็น 50 ล้านบาท
เพื่อปรับปรุงระบบการผลิตและเพิ่มก�ำลังการผลิต

ปี 2533

เพิม่ ทุนเป็น 100 ล้านบาท เพือ่ เพิม่ ก�ำลังการผลิตและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น

ปี 2535

เพิ่มทุนเป็น 220 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงงานแห่งที่ 2 ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เพื่อใช้ในการผลิตลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น

ปี 2537

- แปรสภาพจากบริษัทจ�ำกัดเป็น บริษัทมหาชน จ�ำกัด เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2537
- ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส�ำหรับโครงการสร้างโรงงานแห่งใหม่
ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2537

ปี 2539

- สร้างโรงงานแห่งใหม่ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ตามที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เพือ่ เพิม่ ก�ำลังการผลิตและปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต พร้อมทัง้ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี
- ย้ายฐานการผลิตทั้งหมดไปยังโรงงานแห่งใหม่ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

ปี 2559-ปี 2560 ลงทุนในโครงการลงทุนเพื่อทดแทนสินทรัพย์เดิมที่เสื่อมสภาพ ประกอบด้วย การปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิตของเครื่องจักรเดิมและลงทุนในสายการผลิตใหม่ส�ำหรับลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น
ปี 2561-ปัจจุบัน ด�ำเนินธุรกิจผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงโดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว
ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น และลวดเหล็กเคลือบสังกะสี โดยมีโรงงานเพียงแห่งเดียวที่เขตนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
ในส่วนของอ�ำนาจในการควบคุมบริษทั ฯ ตลอดระยะเวลา 5 ปีทผี่ า่ นมา ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับอ�ำนาจในการควบคุมบริษทั ฯ
แต่อย่างใด

2 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้น
บริษัทฯ เริ่มประกอบธุรกิจโดยครอบครัวงานทวี ในปี 2563 กลุ่มตระกูลงานทวีมีสัดส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ 28
ของทุนจดทะเบียนที่ช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
-ไม่มี-

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน) 3

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษทั ไทยไวร์โพรดัคท์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลัก คือ เป็นผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed Concrete
Wire) ทีใ่ ช้สำ� หรับงานคอนกรีตอัดแรง ผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ จึงขึน้ อยูก่ บั ภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นส�ำคัญ โดยในการจ�ำหน่าย
สินค้าของบริษทั ฯส่วนใหญ่จำ� หน่ายให้แก่ลกู ค้าในประเทศ ส่วนการจ�ำหน่ายต่างประเทศปัจจุบนั มีประมาณร้อยละ 15 - 30

โครงสร้างรายได้
บริษัทฯด�ำเนินธุรกิจในส่วนงานด�ำเนินงานเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง โครงสร้างรายได้หลักจ�ำแนก
ตามภูมิศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา มีดังนี้:ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
รายได้จากการจ�ำหน่ายในประเทศ
1,279.24
77.86 1,695.64
83.70
1,652.01 68.90
รายได้จากการจ�ำหน่ายต่างประเทศ
รวม

363.76

22.14

330.21

16.30

745.54

31.10

1,643.00

100.00

2,025.85

100.00

2,397.55

100.00

ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษทั ไทยไวร์โพรดัคท์ จ�ำกัด (มหาชน) ผลิตและจ�ำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed Concrete Wire) ที่ได้ตามมาตรฐาน
สากล ส�ำหรับงานคอนกรีตอัดแรงเพือ่ ใช้ในงานก่อสร้างทีเ่ น้นความแข็งแรง ความทนทาน เพือ่ รองรับน�ำ้ หนัก ทัง้ งานก่อสร้างแบบ
pre-tensioned และ post-tensioned เช่น งานผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงส�ำหรับงานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทางยกระดับและ
สะพาน งานผลิตเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงและงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป ทัง้ ส่วนทีเ่ ป็นพืน้ ผนังอาคารและคานสะพานส�ำเร็จรูป
ซึง่ การน�ำลวดเหล็กแรงดึงสูงมาใช้ จะช่วยประหยัดเวลาและแรงงานในการก่อสร้าง และยังเป็นผูผ้ ลิตลวดเหล็กเคลือบสังกะสี ซึง่ เป็นวัสดุ
ที่ใช้มากในงานระบบการสือ่ สาร ระบบสายส่งและจ�ำหน่ายไฟฟ้า เช่น เป็นสายดินของงานผลิตเสาไฟฟ้า และใช้ในงานผลิตสายไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ จ�ำแนกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว (Prestressed Concrete Single Wire หรือ P.C. Wire) มีก�ำลังการผลิตประมาณ
72,000 ตัน/ปี
2. ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดตีเกลียว 7 เส้น (Seven – Wire Prestressed Concrete Strand หรือ P.C. Strand) มีก�ำลัง
การผลิตประมาณ 54,000 ตัน/ปี
3. ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี(Galvanized Steel Wire and Strand) มีก�ำลังการผลิตประมาณ 9,600 ตัน/ปี

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
โครงสร้างอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมลวดเหล็กแรงดึงสูง เป็นส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ในอดีต P.C. Wire และ P.C. Strand ไม่ค่อย
มีการใช้มากนัก ทั้งนี้เพราะการก่อสร้างในสมัยก่อนส่วนใหญ่อาคารที่ปลูกสร้างจะมีเพียงไม่กี่ชั้น จึงใช้เหล็กเส้นเป็นวัตถุดิบใน
การปลูกสร้าง แต่ในระยะหลัง โครงสร้างการปลูกสร้างได้เปลี่ยนเป็นการปลูกสร้างอาคารขนาดใหญ่และบริการในการปลูกสร้างบ้าน
ส�ำเร็จรูปและคอนโดมิเนียมขยายตัวขึ้นมาก ท�ำให้ความต้องการ P.C. Wire และ P.C. Strand เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้เพื่อ
รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รัฐบาลได้ท�ำการลงทุนในงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค เช่น การก่อสร้าง
ทางยกระดับ ทางด่วน สะพาน การขยายสายส่งไฟฟ้า  การก่อสร้างสนามบิน รวมถึงการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าซึ่งต้องใช้ลวด
เหล็กแรงดึงสูงเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นวัสดุก่อสร้างที่ส�ำคัญอีกชนิดหนึ่ง ในปัจจุบันสัดส่วนของความต้องการ
P.C. Wire และ P.C. Strand จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการก่อสร้างของทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เช่น การก่อสร้างบ้านจัดสรร
อาคาร และเสาไฟฟ้า  มีผลต่อความต้องการ P.C. Wire ค่อนข้างมาก ส่วนการก่อสร้างสาธารณูปโภคของภาครัฐบาลโดยเฉพาะ
โครงการขนาดใหญ่ งานก่อสร้างอาคารจอดรถ คอนโดมิเนียมและตึกสูง จ�ำเป็นต้องใช้ P.C. Strand มากกว่า  เพื่อรองรับน�้ำหนัก
ที่มากกว่าของสิ่งก่อสร้าง
4 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

ลักษณะการตลาดในอุตสาหกรรม

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

ปัจจุบัน ผู้ผลิตลวดแรงดึงสูงในประเทศรายส�ำคัญมีมากกว่า 10 ราย โดยขนาดก�ำลังการผลิตของบริษัทฯ จัดอยู่ในอันดับ 2
ในปี 2563 การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมลวดเหล็กแรงดึงสูงโดยเฉพาะการแข่งขันทางด้านราคายังคงมีอย่างต่อเนื่อง
จากปีกอ่ น ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากปริมาณความต้องการลวดเหล็กแรงดึงสูงในประเทศหดตัว เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ท�ำให้สภาพเศรษฐกิจชะลอตัว ซึ่งส่งผลต่อการลงทุนภาคเอกชนโดยเฉพาะการก่อสร้าง
กลยุทธการแข่งขัน

การที่ลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นวัสดุส�ำหรับรองรับน�้ำหนักในงานก่อสร้างต่างๆ บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญกับคุณภาพสินค้าเป็น
อันดับแรก รองลงมาคือการให้บริการทางด้านเทคนิคก่อนและหลังการขาย การส่งมอบที่รวดเร็ว
ในด้านคุณภาพสินค้า บริษัทฯได้พัฒนาความรู้ ความช�ำนาญในการผลิตสินค้ามาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี มีการคิดค้นและวิจัย
ต่อยอดเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า มีระบบการผลิตที่ได้รับการยอมรับว่าทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยในการผลิต บริษัทฯ เริ่มจาก
การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีบุคลากรที่มีความช�ำนาญควบคุมการผลิตในทุกขั้นตอน และให้ความส�ำคัญกับการตรวจสอบและ
ทดสอบคุณภาพ โดยห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 จึงท�ำให้ผู้ซื้อสินค้าของบริษัท
มัน่ ใจได้วา่ จะได้รบั สินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพและคุณสมบัตติ ามมาตรฐาน และเพือ่ ความเป็นเลิศด้านคุณภาพและความมีประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินงาน บริษัทฯ ได้น�ำเอาระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก./ISO 9001 เข้ามาใช้ในองค์กร ส่งผลให้ปัจจุบัน
สินค้าของบริษัทฯ มีคุณภาพเทียบเคียงระดับโลกและได้รับการรับรองจากสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น UK และ
AUSTRALIA ฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่า สินค้าที่ผลิตโดยบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ
ในด้านการให้บริการด้านเทคนิคก่อนและหลังการขาย บริษทั ฯ มีหน่วยงานทีท่ ำ� หน้าที่ให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับการน�ำผลิตภัณฑ์ไป
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้บริการด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดต่างๆ เป็นต้น

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการเเข่งขัน
ปี 2563 โครงการลงทุนของภาครัฐยังคงมีอยู่ แต่ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวค่อนข้างต�่ำ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ปริมาณความต้องการลวดเหล็กแรงดึงสูงในประเทศลดลง
กว่าปีก่อน อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ที่ความต้องการสินค้าในปี 2564 น่าจะมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโน้มดีขึ้นจากการมีวัคซีนป้องกัน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากโครงการลงทุน
โครงสร้างพืน้ ฐานของภาครัฐ ประกอบกับการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มปรับตัวดีขนึ้ ซึง่ ปัจจัยดังกล่าวน่าจะมีสว่ นช่วยให้การแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมลดความรุนแรงลงได้ โดยในการแข่งขันผู้ผลิตส่วนใหญ่ใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาและเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพทาง
ธุรกิจ และมีความมั่นคงทางการเงินเป็นส�ำคัญ
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ปัจจัยความเสีี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัท มีดังนี้ :-

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและราคาสินค้า
ในการผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง ต้นทุนวัตถุดิบ ซึ่งได้แก่ เหล็กลวดมีสัดส่วนถึงร้อยละ 70-85 ของต้นทุนการผลิตรวม บริษัทฯ
จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ โดยเฉพาะในภาวะที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ซึง่ หากบริษทั ฯ ไม่สามารถปรับราคาขายตามต้นทุนวัตถุดบิ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท�ำก�ำไรของบริษทั ฯ
ดังนัน้ ในการบริหารความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ และราคาสินค้า บริษทั ฯได้ใช้วธิ ตี ดิ ตามและประเมินสถานการณ์
อย่างใกล้ชิด ใช้นโยบายในด้านราคาสินค้าอย่างระมัดระวัง รวมถึงกระจายฐานลูกค้าให้หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายจากความผันผวนของราคาสินค้าเกินกว่าที่ ได้ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
คงเหลือไว้ในบัญชี

2. ความเสี่ยงจากการออกมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงและการแก้ ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ
สินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูง รวมถึงเหล็กลวดคาร์บอนสูงที่เจือธาตุอื่นที่มีแหล่งก�ำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นสินค้าที่
ถูกพิจารณาให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 12.26 – 36.79 ของราคา ซี ไอ เอฟ ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 - วันที่ 15 พฤษภาคม 2568)
เนือ่ งจากเหล็กลวดคาร์บอนสูงเป็นวัตถุดบิ ส�ำคัญที่ใช้ในการผลิตสินค้าของบริษทั ฯ และส่วนใหญ่บริษทั ฯ น�ำเข้าวัตถุดบิ ดังกล่าว
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน การออกมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด รวมถึงการแก้ไขพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศดังกล่าว อาจส่งผลให้ต้นทุนการน�ำเข้าวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ
เพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย นอกจากนี้ การทีอ่ ตั ราอากรขาเข้าวัตถุดบิ เพิม่ ขึน้ จะกระตุน้ ให้เกิดการน�ำเข้าสินค้าส�ำเร็จรูปเข้ามาทดแทน ส่งผล
ให้อปุ ทานในตลาดเพิม่ ขึน้ และท�ำให้การแข่งขันทางการตลาดโดยเฉพาะการแข่งขันทางด้านราคามีความรุนแรงขึน้ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึง
มีความเสี่ยงต่อความสามารถในการท�ำก�ำไรของบริษัทฯ อาจลดลงในอนาคต
ในการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ใช้วิธีจัดหาแหล่งวัตถุดิบจากผู้ผลิตที่ไม่ใช่ผู้ผลิตจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มขึ้นเพื่อ
เป็นทางเลือกไว้ ทางด้านการตลาด บริษัทฯ ได้ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเน้นกลยุทธ์การตลาดด้วยการผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่เชื่อถือได้ของลูกค้า พร้อมกับขยายตลาดไปยังลูกค้าในต่างประเทศเพิ่มขึ้น

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

: บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อ

: TWP
(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ที่ตั้งส�ำนักงาน

: เลขที่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
ถนนพหลโยธิน ต�ำบลคลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2520-3855-64 โทรสาร 0-2520-3865-6

ที่ตั้งโรงงาน

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

ประเภทธุรกิจ

: ผลิตและจ�ำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง

เลขทะเบียนบริษัท

: 0107537001234

ทุนจดทะเบียน

: 500 ล้านบาท

ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว

: 270 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 270 ล้านหุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้

: หุ้นสามัญ หุ้นละ 1 บาท

รอบระยะเวลาบัญชี

: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม

นายทะเบียนหลักทรัพย์

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

ผู้สอบบัญชี

: นายเทวา ด�ำแดง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10777) หรือ
นางสาวสุดาพร ทะวาปี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6862) หรือ
นายพรชัย กิตติปัญญางาม (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778)
บริษัท บัญชีกิจ จ�ำกัด
87/102-103 ชั้น 9 อาคารโมเดอร์นทาวน์ ถนนสุขุมวิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2382-0414 โทรสาร 0-2381-5849, 0-2382-0417
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์ของบริษัท
- ทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท
- ทุนที่ออกและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว 270 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 270 ล้านหุ้น
- หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่า
หุ้นสามัญของบริษัทที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท บริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับ
กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559)
- การออกหลักทรัพย์อื่น : บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

ผู้ถือหุ้น
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 6 มกราคม 2564 ประกอบด้วย
ล�ำดับที่
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
26,975,500
13,009,800
34,280,880
18,590,630
16,438,000
11,055,000
8,234,570
7,194,105
6,852,100
4,954,300
3,959,000
3,955,000

%
9.991
4.818
12.697
6.885
6.088
4.094
3.050
2.664
2.538
1.835
1.466
1.465

หมายเหตุ : ตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2563 อนุมัติให้บริษัทฯ สามารถซื้อหุ้นของบริษัท คืนได้ โดยปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยเมื่อวันที่ 31ส.ค. 2563 จนถึงวันที่ 6 มกราคม 2564 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นคืนเป็นจ�ำนวน
หุ้นรวมทั้งสิ้น 9,566,900 หุ้น (3.543%)
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานตามงบการเงิน
หลังหักเงินส�ำรองต่างๆ ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและ
แผนการลงทุนและความจ�ำเป็นอื่นๆ ในอนาคต
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภายใน

กรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

ผู้จัดการโรงงาน

ผู้จัดการ
ฝ่ายจัดซื้อ

ผู้จัดการฝ่าย
บัญชีและการเงิน

กรรมการอำ�นวยการ
ฝ่ายการตลาด
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายการตลาด

1. คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย บุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ รวมทัง้ สิน้ 13 คน รายชือ่ กรรมการ จ�ำนวน
ครั้งของการประชุมคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา และจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุม มีดังนี้
ชื่อ
1. นายสุริย์ บัวคอม
2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย
3. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา*
4. นายชลิต สถิตย์ทอง
5. นายเฉลียว พลวิเศษ
6. นายเอกมินทร์ งานทวี
7. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
8. นายพันธุม พันธุมจินดา**
9. นายสรรัฐ งานทวี
10. นายเจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ
11. นายประดิษฐ์ วุฒิภาพรกุล
12. นางทิพชญาณ์ สุตตปัญญา***
13. นายยงยุทธ บุญมี***
14. นางสาวบงกช งานทวี****

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

การเข้าร่วมประชุม(ครั้ง)
ประชุม
ประชุมคณะ
คณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ
4/5
5/5
1/5
4/5
4/5
5/5
4/5
4/5
5/5
5/5
5/5
3/5
4/5
3/5

หมายเหตุ : * ได้ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแตวันที่ 15 ส.ค. 2563
** ได้ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2563 (ยังคงด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ)
*** ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. 2563
**** ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ แทน นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 2563
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4/4
4/4
2/4
3/4
-

กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการซึ่งมีอ�ำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯได้ประกอบด้วย นายสุวัฒน์ จิตตมัย, นายเอกมินทร์ งานทวี, นายธนพงษ์
ภูคาสวรรค์, นายสรรัฐ งานทวี, นางสาวบงกช งานทวี สองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วย
ชื่อ
1. นายชลิต สถิตย์ทอง

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายเฉลียว พลวิเศษ

กรรมการตรวจสอบ

3. นางทิพชญาณ์ สุตตปัญญา 

กรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท ได้แก่ นางทิพชญาณ์ สุตตปัญญา  

3. คณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วย
ชื่อ
1. นายเอกมินทร์ งานทวี

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร

2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย

กรรมการบริหาร

3. นายสรรัฐ งานทวี

กรรมการบริหาร

4. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์

กรรมการบริหาร

5. นางสาวบงกช งานทวี

กรรมการบริหาร

4. ผู้บริหาร
ประกอบด้วย
ชื่อ
1. นายเอกมินทร์ งานทวี
2. นายสรรัฐ งานทวี
3. นายสุชาติ แก้วไพฑูรย์
4. นายพัฒนา สุขเกษม
5. นายสุชาติ เตชะเทียมจันทร์
6. นางสาวบงกช งานทวี
7. นายเมธี ภักดีโต
8. นายสุวิทย์ อภิชัยดิษฐ์

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

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

ต�ำแหน่ง

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

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

ค่าบ�ำเหน็จ
กรรมการ

ค่าตอบแทน
รวม(บาท)

45,000
60,000
  15,000
140,000
140,000
60,000
60,000
100,000
60,000
60,000
60,000
105,000
45,000
15,000
965,000

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

645,000
60,000
15,000
640,000
540,000
60,000
   210,000
350,000
60,000
   210,000
   210,000
405,000
45,000
15,000
3,465,000

		

(2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ประกอบด้วย
ประเภทค่าตอบแทน
ผู้บริหารจ�ำนวน 8 ราย

ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท)

เงินเดือน โบนัส เงินสบทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

31.14

5.2 ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-
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การกำ�กับดูแลกิจการ
1. นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึง ความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีนโยบายในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยครอบคลุมถึงหลักส�ำคัญ 5 หมวด ได้แก่
หมวดที่  1   สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที่  2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที  ่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที  ่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่  5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและด�ำเนินการติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายรวมทั้ง
ทบทวนและปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้มีความเหมาะสมอย่างม�่ำเสมอ
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในฐานะเจ้าของบริษัท มีสิทธิก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินการของบริษัทผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นเลือก
เข้ามาท�ำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายโดยสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับมีดังนี้
■  สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น
บริษัทฯ แต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ท�ำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการด�ำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์
■  สิทธิในการมีส่วนแบ่งในก�ำไรของกิจการ
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานตามงบการเงิน
หลังหักเงินส�ำรองต่างๆ ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและ
แผนการลงทุนและความจ�ำเป็นอื่นๆ ในอนาคต
■  สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ
บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูล โดยการเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์และน�ำข้อมูลที่ส�ำคัญแสดงไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัท
■  สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
บริษัทฯ ค�ำนึงถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�ำหนดหรือแก้ไข
ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น ซึ่งในการก�ำหนดวัน เวลา  และ
สถานที่ประชุม บริษัทฯ ค�ำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิตา่ งๆ ในการเข้าร่วมประชุม
ทั้งก่อนวันประชุม วันประชุมผู้ถือหุ้น และภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
■  สิทธิในการเสนอวาระการประชุม
บริษัทฯ มีนโยบายให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหุ้น เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระใน
การประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการก�ำหนด
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นอกจากสิทธิขนั้ พืน้ ฐานดังกล่าวข้างต้น บริษทั ฯ ยังมีนโยบายทีจ่ ะส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ เช่น
1. บริษัทฯ จะจัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูล ขั้นตอน ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่าง
ครบถ้วนเพียงพอ โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซด์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าประมาณ
1 เดือน และจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล โดยจะหลีกเลี่ยง
การเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ก�ำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยค�ำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่
จะเข้าร่วมประชุม โดยจัดเตรียมสถานที่ที่มีขนาดเพียงพอและเดินทางไปได้สะดวก รวมทั้งได้อ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกันทุกราย ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับและให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ
3. บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทุกคนเข้าร่วมประชุมตลอดระยะเวลาการประชุม มีสทิ ธิซกั ถามข้อสงสัย เสนอความคิดเห็น
ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอ และออกเสียงลงมติในวาระการประชุม
4. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกส�ำหรับแต่ละระเบียบวาระที่เสนอ การลงมติเลือกใช้วิธีการและอุปกรณ์ออกเสียงที่
โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลการลงมติได้รวดเร็ว และผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิทราบผลการลงมติอย่างทันท่วงที
5. ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากไม่ติดภารกิจส�ำคัญ เพื่อตอบข้อซักถามและ
รับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น
6. บริษทั ฯ เผยแพร่มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมผลการลงคะแนนเสียงให้สาธารณชนทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
7. บริษัทฯ บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระส�ำคัญถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบ และจัดส่ง
รายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัท
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในหมวดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกประการ
2. การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และหาก
มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
บริษทั ฯ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกกลุม่ เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ มีการชีแ้ จง
รายละเอียด ขัน้ ตอนการลงทะเบียน และเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ แต่ละประเภท รวมถึงก�ำหนดแบบฟอร์มหนังสือ
มอบฉันทะไว้ทั้ง 3 ประเภท คือ แบบ ก. แบบ ข.และ แบบ ค. พร้อมจัดให้มีช่องทางการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมฯ
ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั ฯ เพือ่ เป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในทีป่ ระชุม
อย่างเต็มที่
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มคี นกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในกรณีทมี่ ขี อ้ โต้แย้ง เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง
2.1 การด�ำเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเพื่อรับ
การพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ำหนด
2) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการน�ำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
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3) บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติคณะกรรมการเกี่ยวกับก�ำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันก�ำหนดสิทธิ (Record Date)
ในการเข้าประชุมและรับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และการจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทันที ในวันที่มีการ
ประชุมคณะกรรมการ
4) หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอย่างเพียงพอและครบถ้วน มีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม
โดยระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา  มีเอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ความเห็นของคณะกรรมการ ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่แสดงสถานที่ประชุม รายละเอียดของเอกสารที่
ผู้ถือหุ้นจะต้องน�ำมาแสดงในวันประชุม และวิธีการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชน์และอ�ำนวยความสะดวกในการสื่อสาร
ส�ำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทได้จัดท�ำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นภาษาอังกฤษเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
5) บริษัทฯ มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นและใช้ในการประชุม
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประมาณ 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการ
ประชุมล่วงหน้า  รวมทั้งได้มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
2.2 การด�ำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
1) บริษัทฯ ก�ำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยค�ำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วม
ประชุม โดยจัดเตรียมสถานที่ ทีม่ ขี นาดเพียงพอ และเดินทางไปได้สะดวกรวมทัง้ ได้อำ� นวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
ทุกราย ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าทีค่ อยดูแลต้อนรับ และให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ
2) บริษทั เปิดให้ผถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม และอ�ำนวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการเข้าร่วม
ประชุมอย่างเต็มที่
3) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงด้วยการมอบฉันทะให้
บุคคลอืน่ หรือกรรมการอิสระ เพือ่ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะทัง้ 3 แบบ คือ
แบบ ก. แบบ ข.และ แบบ ค.ซึง่ ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั
4) บริษทั ใช้ระบบบาร์โค้ดทีแ่ สดงรายละเอียดของผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายที่ได้จดั พิมพ์ไว้บนแบบฟอร์มลงทะเบียน เพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวก รวดเร็ว และแม่นย�ำในการลงทะเบียน การนับคะแนนและแสดงผล
5) ประธานกรรมการ กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ตอบค�ำถามในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
6) เพือ่ ความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษทั ฯ ได้จดั ให้มคี นกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในกรณีทมี่ ี
ข้อโต้แย้ง คือผูส้ อบบัญชี
7) บริษทั ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ทีม่ าร่วมประชุมภายหลังการประชุมเริม่ แล้ว มีสทิ ธิออกเสียง หรือลงคะแนนในระเบียบวาระทีอ่ ยู่
ระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้ลงมติ
8) ก่อนเข้าสูว่ าระการประชุม บริษทั ฯ จะชีแ้ จงกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมทัง้ ขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติ
9) บริษทั ได้จดั สรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น
และตัง้ ค�ำถามในทีป่ ระชุม ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ
10) บริษทั ฯ จะไม่เพิม่ วาระอืน่ นอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงข้อมูลส�ำคัญในทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ อย่างกะทันหัน
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11) บริษทั มีการใช้บตั รลงคะแนนเสียงส�ำหรับทุกวาระ เพือ่ ความโปร่งใสและตรวจสอบได้กรณีทมี่ ขี อ้ โต้แย้งในภายหลัง และ
ในกรณีทวี่ าระนัน้ มีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
2.3 การด�ำเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
1) บริษัทฯ เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน
9.00 น. ของวันรุ่งขึ้นภายหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
2) บริษัทฯ บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระส�ำคัญถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
โดยได้บนั ทึกรายชือ่ และต�ำแหน่งของกรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม วิธกี ารลงคะแนนและนับคะแนน ความเห็นของผูถ้ อื หุน้ ค�ำชีแ้ จงของ
กรรมการและผู ้ บ ริ ห าร รวมทั้ ง มติ ที่ ป ระชุ ม ไว้ อ ย่ า งชั ด เจน ซึ่ ง แยกเป็ น คะแนนที่ เ ห็ น ด้ ว ย ไม่ เ ห็ น ด้ ว ย หรื อ งดออกเสี ย ง
โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัท
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 และส่งค�ำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม เมื่อพ้นก�ำหนด
ระยะเวลาดังกล่าวพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและส่งค�ำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติกรรมการบริษัทผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อม
ก�ำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 (Record Date)
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2563 บนเวบไซต์ของบริษทั ฯ ที่ www.thaiwireproducts.com
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมอบหมายให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมทั้งสิ้น 44 ราย
รวมเป็นจ�ำนวนหุน้ ทัง้ สิน้ 124,909,947 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 46.26 โดยมีกรรมการ ผูบ้ ริหาร ได้เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ตอบค�ำถาม
ในที่ประชุม
ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในวันที่ประชุม และได้น�ำ
ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2563 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุม
ดังกล่าวบนเวบไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thaiwireproducts.com ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2563
จากการด�ำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2563 ดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น (AGM Assessment) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนร้อยละ 87
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายในการสร้างความเท่าเทียมกันและเป็นธรรมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย
■    คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายในการก�ำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน
ดังนั้น ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีกระบวนการในการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการล่วงหน้า  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่
ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และเปิดโอกาส
ให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ เผยแพร่รายละเอียดของหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซด์ของบริษัทล่วงหน้าประมาณ 30 วัน ก่อนวันประชุม
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บริษัทฯ ได้ก�ำหนดมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น
ในทางมิชอบ ซึง่ เป็นการเอาเปรียบผูถ้ อื หุน้ อืน่ โดยการจ�ำกัดจ�ำนวนบุคคลทีส่ ามารถเข้าถึงข้อมูล และน�ำระบบการเข้ารหัสมาใช้ และ
ยังได้ก�ำหนดไว้ในจริยธรรมทางธุรกิจ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลที่มิได้เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วไปซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อราคาหุ้น และต้องละเว้นการท�ำธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาที่จะมีการประกาศข้อมูลที่ส�ำคัญ รวมถึงไม่ให้
ข้อมูลแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
■    บริษท
ั ฯ ก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียของตนและผูเ้ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้คณะกรรมการสามารถ
พิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินเพื่อประโยขน์ของบริษัทโดยรวม โดยกรรมการ
และผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ท�ำกับบริษัทไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจท�ำธุรกรรมดังกล่าว
■    ส� ำ หรั บ การซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ บ ริ ษั ท ของกรรมการและผู ้ บ ริ ห าร บริ ษั ท ฯ ได้ แ จ้ ง ให้ กรรมการและผู ้ บ ริ ห ารรายงานการ
เปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ตอ่ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 และได้บรรจุวาระเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมี
การเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ไว้ในรายงานประจ�ำปีและแบบแสดงข้อมูลประจ�ำปี(แบบ 56-1)
บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไม่ซับซ้อน และรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นการท�ำรายการตามปกติธุรกิจ
■    บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และส�ำนักงาน ก.ล.ต. เช่น หลักเกณฑ์การท�ำรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน หลักเกณฑ์การได้มาจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นรายการที่กระท�ำกับบุคคลภายนอก และ
ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในรายงานประจ�ำปี และแบบแสดงข้อมูลประจ�ำปี(แบบ 56-1)
ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการไม่เคารพในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้มีการปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่พบการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ แต่อย่างใด
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
■    บริษท
ั ฯ ยึดมัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคณุ ธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม เคารพสิทธิและปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเป็นธรรม
รับฟังความคิดเห็น สร้างความเข้าใจกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย รวมทัง้ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ โดยมีคณะกรรมการบริษทั ฯ
เป็นผูก้ ำ� กับดูแลให้มกี ารด�ำเนินการตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด และตามที่ได้กำ� หนดไว้เป็นแนวทางในคูม่ อื ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
■    คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นในปี 2556 เพื่อให้พนักงาน
มีแนวทางทีช่ ดั เจนและได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวในเวบไซด์ของบริษทั
ทัง้ นี้ แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สรุปได้ดังนี้
■    

ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ จึงมีนโยบายให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ด�ำเนิน
ธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อความยั่งยืนของกิจการ
บริษัทฯ มุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส รอบคอบ เพื่อสร้างความเจริญเติบโต และให้ผู้ถือหุ้นได้รับ
ผลตอบแทนทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ ง ให้ความส�ำคัญกับผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ โดยมีมาตรการป้องกัน
การใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมการและผู้บริหาร
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ลูกค้า
บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลลูกค้าด้วยการส่งมอบสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพและราคา 
โดยสินค้าจะต้องได้มาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยในการน�ำสินค้าไปใช้งาน บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงาน
รับผิดชอบการบริการลูกค้าหลังการขายรวมถึงรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเมื่อเกิดปัญหา ทั้งนี้ เพื่อน�ำข้อเสนอไปปรับปรุงให้ดีขึ้นและ
หากเกิดความเสียหายจากการใช้สินค้า บริษัทฯ จะท�ำการชดเชยให้แก่ลูกค้าโดยทันที
บริษัทฯ จัดให้มีการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าปีละ 2 ครั้ง โดยผลส�ำรวจในปี 2563 ระดับความพึงพอใจในภาพรวม
อยู่ในเกณฑ์ดี
คู่ค้า
บริษทั ฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ อย่างเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคูค่ า 
้ ยึดถือการปฏิบตั ติ ามกรอบการแข่งขันทางการค้า
ที่เหมาะสม สุจริต โปร่งใส มีการแข่งขันและเสนอราคาอย่างเป็นธรรม และเสมอภาค เพื่อสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่ก�ำหนดและค�ำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด มีการพิจารณาราคาซื้อที่
เหมาะสม ยุติธรรม โดยค�ำนึงถึงความสมเหตุสมผลทั้งด้านราคา คุณภาพและบริการ ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดๆ
จากคู่ค้า  ในการคัดเลือกคู่ค้าบริษัทฯ ให้การสนับสนุนคู่ค้าที่ท�ำธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
และหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้ากับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  และไม่ท�ำธุรกิจกับคู่คา้ ที่มีพฤติกรรมที่ไม่
ชอบด้านกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าพร้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้าไว้อย่าง
ชัดเจนในคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
เจ้าหนี้
บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อก�ำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ด�ำเนินการให้มีการช�ำระ
คืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ทุกประเภท ครบถ้วนตามก�ำหนดเวลา และมีการรายงานข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนแก่เจ้าหนี้
บริษทั ฯ บริหารจัดการเงินทุนให้มโี ครงสร้างทีเ่ หมาะสมเพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และรักษาความเชือ่ มัน่ ต่อเจ้าหนี้
คู่แข่ง
บริษทั ฯ มีนโยบายด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ปฏิบตั ติ ามกรอบกติกาการแข่งขันสากล ไม่กล่าวหาหรือท�ำลายบริษทั คูแ่ ข่งด้วย
ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการฉ้อฉล รวมถึงไม่กระท�ำการใดๆ ทีเ่ ป็น
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง
พนักงาน
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ไม่มีการใช้แรงงานผิดกฎหมาย มีการพัฒนาศักยภาพในการท�ำงาน
อย่างต่อเนื่องด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท จัดโครงสร้างต�ำแหน่งงานให้มีโอกาสก้าวหน้าในต�ำแหน่ง
งานที่ชัดเจนเพื่อให้พนักงานมีโอกาสเติบโตตามความสามารถ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในการท�ำงาน รวมถึงได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมาย
บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม โดยยึดหลักความเป็นธรรม มีการก�ำหนดโครงสร้าง
ค่าจ้างของแต่ละระดับต�ำแหน่งงานอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อ
บริษัทฯ ก�ำหนดงบประมาณที่จ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงานที่สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งใน
ระยะสัน้ และระยะยาว ในระยะสัน้ สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ แต่ละปีและใกล้เคียงกับบริษทั ฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
โดยมีการส�ำรวจการจ่ายค่าจ้างรวมทั้งน�ำดัชนีราคาผู้บริโภคมาพิจารณา  ในระยะยาวมีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของ
พนักงานอย่างยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยบริษัทจะจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานตามความรู้ความสามารถ รวมทั้งจัดให้มีการเติบโต
ตามสายอาชีพ และให้สิทธิดา้ นต่างๆ เกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น การอนุญาตให้ลางาน การมีช่องทางสื่อสารระหว่างพนักงานและ
ผู้บริหาร เพื่อรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
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ในด้านสวัสดิการ บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงาน จึงจัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม โดยมีการทบทวน
การจัดสวัสดิการต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ที่พัก เครื่องแบบ ค่ารักษาพยาบาลส�ำหรับพนักงานและครอบครัว การตรวจสุขภาพประจ�ำปี และการประกันอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยัง
ให้ความส�ำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของพนักงาน โดยจัดให้มีการซ้อมหนีไฟ และระบบป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น
บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลพนักงานในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดให้มีเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพซึ่งได้จดทะเบียนกับ
กระทรวงการคลังและจัดการโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต
ในด้านความปลอดภัยในชีวติ สุขอนามัยและการรักษาสิง่ แวดล้อม บริษทั ฯ ก�ำหนดนโยบายสิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย และแนวปฏิบัติเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ปลูกฝังให้พนักงานเห็นความส�ำคัญของการดูแลรักษาสภาพ
แวดล้อมผ่านการให้ความรูแ้ ละการฝึกอบรมในเรือ่ งสิง่ แวดล้อมในหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรการตรวจติดตามภายในด้านสิง่ แวดล้อม
ISO14001:2015 เป็นต้น
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจโดยค�ำนึงถึง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ
ของชุมชนอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมให้คนในองค์กรตระหนักถึงการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสภาพแวดล้อม
หลีกเลี่ยงการกระท�ำที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
ในการดูแลชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม บริษทั ฯ ได้นำ� มาตรฐานระบบคุณภาพด้านสิง่ แวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานระบบ
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย OHSAS 18001 และมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 มาใช้ในโรงงาน มีการศึกษา
วิธีการในการประหยัดพลังงานเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะโลกร้อน
รวมถึงลงทุนในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติ เช่น ติดตัง้ กังหันลมในการผลิตกระแสไฟฟ้า และติดตัง้ แผงโซล่าเซล
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงาน เป็นต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบโรงงานและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชุมชน จัดสร้างสถานที่
ออกก�ำลังกายส�ำหรับประชาชน พร้อมทัง้ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ อย่างเคร่งครัด
ภาครัฐ
บริษัทฯ มีนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้ข้อก�ำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ อย่างเคร่งครัดและถูกต้อง
ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ เช่น มีการใช้ Software ที่ถูกลิขสิทธิ์ รวมถึงให้ความช่วยเหลือในโครงการต่างๆ ของ
ภาครัฐอย่างสม�่ำเสมอ
นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต การคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริต เนื่องจากเห็นว่าการทุจริตเป็นปัจจัยหนึ่งที่บั่นทอนความพยายามในการพัฒนาคุณภาพ
เป็นภัยต่อการด�ำเนินกิจการให้ยั่งยืนและเป็นภัยต่อสังคมของประเทศ ท�ำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ลดลง
การด�ำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท เริ่มต้นด้วยการที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้มี
การรับหรือจ่ายสินบนในกรณีใดๆ ทัง้ สิน้ โดยก�ำหนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั มีการก�ำหนดนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทีค่ รอบคลุมการคอร์รปั ชัน่ ในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้ มาตรการปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน จัดโครงสร้างการบริหารงาน
ให้มกี ารถ่วงดุลอ�ำนาจกันอย่างเหมาะสม จัดให้มกี ารฝึกอบรมแก่พนักงานเพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้าน
การทุจริต ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานก�ำกับดูแล ส่วนในระดับพนักงาน บริษัทฯ ได้ก�ำหนด
ลักษณะความผิดของการทุจริตต่อหน้าทีแ่ ละทุจริตต่อบริษทั เป็นความผิดขัน้ ร้ายแรงสูงสุดไว้ในข้อบังคับพนักงาน ทัง้ นี้ เพือ่ ให้พนักงาน
และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะไม่ถูกบ่อนท�ำลายจากพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชั่น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ยังได้พฒ
ั นากลไกในการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสียในการก�ำกับดูแลกิจการ โดยเปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารและแจ้งความห่วงใยของตนในเรื่องเกี่ยวกับการกระท�ำที่อาจเข้าข่ายขัดต่อหลักจริยธรรมที่ตนได้
พบเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้โดยเสรี
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ในปี 2563 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ไม่ได้รบั เรือ่ งร้องเรียนการกระท�ำทุจริต หรือการกระท�ำผิดจริยธรรม และไม่เคยมีประวัตกิ ารฝ่าฝืน
กฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และไม่เคยมีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการติดสินบน
และการคอร์รัปชั่น แต่อย่างใด
(ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียได้ในห้วข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”)
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญของบริษัท รวมถึงข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปที่ส�ำคัญเกี่ยวกับธุรกิจและ
ผลประกอบการของบริษทั ฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และโปร่งใส เป็นไปตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.)
คณะกรรมการก�ำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลโดยได้ก�ำหนดบุคคลที่มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญ ก�ำหนดแนวปฏิบัติในการ
เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ต่อสาธารณะและก�ำหนดช่วงเวลาที่ต้องใช้ความระมัดระวังก่อนก�ำหนดเวลาที่จะเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำปี ซึง่ ข้อมูล
ที่แสดงในรายงานทางการเงินต้องมีความถูกต้องในสาระส�ำคัญและเป็นไปตามหลักมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่เหมาะสม รวมทั้ง
มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทาง
บัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอทีจ่ ะด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ และเพือ่ ให้ทราบจุดอ่อนเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ
การด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
คณะกรรมการมีความเห็นว่า  ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่น
อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ในการนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
เกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน ความเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งนีข้ องคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏ
ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปี
ทั้งนี้ ข้อมูลที่ควรเปิดเผย ประกอบด้วย
1. แบบรายงานต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
2. ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. ก�ำหนดให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขาย/ถือครองหุ้นสามัญของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง
ที่มีการประชุม และเปิดเผยจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ ต้นปี
สิ้นปีและการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีในรายงานประจ�ำปี
4. โครงสร้างกรรมการ
5. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
6. จ�ำนวนครั้งของการประชุมและจ�ำนวนครั้งที่คณะกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
7. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
8. การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ
9. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
10. ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น
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11. หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
12. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
13. รายงานงบการเงินที่ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. รายงานประจ�ำปี(Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
3. เว็บไซด์ของบริษัทฯ
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทฯ จัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้แก่นักลงทุนด้วยการจัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการ (Plant/
Company Visit) เป็นประจ�ำทุกปี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเฉพาะเนื่องจากกิจกรรมใน
เรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้ฝา่ ยบัญชีและการเงินท�ำหน้าที่ให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และ
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่โทร 0-2520-3855
การด�ำเนินงานที่ผ่านมา  บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีครบถ้วน ไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไข
งบการเงินโดยส�ำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งได้เปิดเผยงบการเงินประจ�ำปี และรายไตรมาสต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนภายในก�ำหนดเวลา 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลทั้งชายและหญิงที่มีประสบการณ์ในสาขาต่างๆ ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่
บริษัท คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลแนวทางด�ำเนินงานของบริษัท แต่งตั้งฝ่ายบริหารเพื่อรับผิดชอบใน
การด�ำเนินธุรกิจ แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมาย และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. โครงสร้างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 13 คนในจ�ำนวนนี้ต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 5 คน
และต้องไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสามของจ�ำนวนกรรมการทีม่ อี ยู่ กรรมการแต่ละคนต้องมาจากผูท้ รงคุณวุฒหิ ลากหลายสาขาอาชีพทีจ่ ำ� เป็น
ในการบริหารกิจการของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีผู้ที่มีประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี กฎหมายและการตลาด จ�ำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วย
■    กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน (เป็นกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 5 ท่าน ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ)
■    กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน
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ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายสุริย์ บัวคอม
นายสุวัฒน์  จิตตมัย
นายชลิต สถิตย์ทอง
นายเฉลียว พลวิเศษ
นายเอกมินทร์ งานทวี
นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
นายพันธุม พันธุมจินดา
นายสรรัฐ งานทวี
นายเจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ
นายประดิษฐ์ วุฒิภาพรกุล
นางทิพชญาณ์ สุตตปัญญา
นายยงยุทธ บุญมี
นางสาวบงกช งานทวี

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

ทั้งนี้ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ตามความหมายของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผูจ้ ดั การ เพือ่ เป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลและการบริหารงานประจ�ำ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการก�ำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษทั โดยค�ำนึง
ถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ :1. มีสว่ นร่วมในการก�ำหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และจัดให้มกี ารทบทวนความเหมาะสมเป็นประจ�ำ
ทุกปี รวมถึงติดตามดูแลให้มีการน�ำไปปฏิบัติ
2. ก�ำกับดูแลให้ฝา่ ยจัดการด�ำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และมีการติดตามการด�ำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่าง
สม�่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการ รวมถึงดูแลให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
4. จัดท�ำจรรยาบรรณธุรกิจทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรม
ที่บริษัทฯ ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว
5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ก่อนน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. อนุมัติงบการเงิน และดูแลให้มีการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
7. ก�ำหนดนโยบายและแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารเพื่อให้เป็นไป
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
8. ดูแลให้การท�ำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียมิได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รวมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการด�ำเนินการ
และการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
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อ�ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีอำ� นาจอนุมตั เิ รือ่ งต่างๆ ของบริษทั ตามขอบเขตหน้าทีท่ กี่ ำ� หนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษทั และ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ในการด�ำเนินงาน และแผนการด�ำเนินธุรกิจ ติดตามและประเมินผล
การด�ำเนินงาน ดูแลรายจ่ายลงทุนขนาดใหญ่ การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงอนุมัติงบการเงินและการเปิดบัญชีธนาคาร
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ :1. รับผิดชอบในฐานะผูน้ ำ� ของคณะกรรมการในการก�ำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
อื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
3. สนับสนุนการปฏิบตั ติ ามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษทั
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ
5. ดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูล และการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีทมี่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. ก�ำกับดูแลให้บริษทั มีโครงสร้างองค์กรทีเ่ หมาะสม
7. เป็นผูล้ งคะแนนเสียงชีข้ าดในกรณีทที่ ปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ:กรรมการผูจ้ ดั การมีขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. มีหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทก�ำหนดไว้ และรายงานผลการด�ำเนินงานต่อ
คณะกรรมการ
2. ประเมินการด�ำเนินงานของกิจการอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากปัจจัยต่างๆ ทัง้ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
3. วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ฯ ได้กำ� หนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ.2535 คือ ในการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในต�ำแหน่งนานทีส่ ดุ เป็นผูอ้ อกจากต�ำแหน่ง
กรรมการซึง่ พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รบั เลือกตัง้ ให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ได้
4. การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการก�ำหนดนโยบายในการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการทีบ่ ริษทั อืน่ ของกรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั
โดยก�ำหนดให้กอ่ นทีจ่ ะไปด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ ทัง้ นี้ ต้องไม่เป็นกรรมการ
ในบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกับบริษัทฯ หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
5. เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ที่เหมาะสมแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทฯ เพื่อท�ำหน้าที่ให้
ค�ำแนะน�ำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
ในกรณีที่เลขานุการบริษัทฯ พ้นจากต�ำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคนใหม่
ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทฯ คนเดิมพ้นจากต�ำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจ
มอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว
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6. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการก�ำหนดให้มีการประชุมเป็นปกติทุก 3 เดือน ได้แก่เดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน และ
อาจมีการประชุมพิเศษตามความจ�ำเป็น
ในการประชุมแต่ละครัง้ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม อย่างไร
ก็ตาม ในกรณีที่มีวาระที่ต้องลงมติ บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
ในการประชุมแต่ละครั้ง ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้
ล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 7 วัน เพือ่ ให้คณะกรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม ซึง่ วาระการประชุม
นี้จะรวมถึงวาระการติดตามผลการด�ำเนินงานด้วย
บริษัทฯ ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการ
พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทฯ จัดให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง เพื่อให้คณะกรรมการ
ร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข
ในส่วนของกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินตนเอง บริษทั ฯ ก�ำหนดให้คณะกรรมการท�ำการประเมินตนเองเพือ่ ทบทวน
ผลการปฏิบตั หิ น้าที่ เป็นประจ�ำทุกปี ปีละ 1 ครัง้ โดยน�ำแนวทางการประเมินตนเองทีจ่ ดั ท�ำโดยคณะกรรมการฝ่ายธรรมาภิบาลเพือ่
ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งหลักเกณฑ์
การประเมินตนเองแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ 2) แบบประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และ 3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล โดยมีหวั ข้อการประเมิน สรุปได้ดงั นี้
1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท�ำหน้าที่ของกรรมการ
ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัตขิ อง
คณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในปี 2563 ผลการประเมินผลคณะกรรมการทัง้ คณะ คณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และคณะกรรมการรายบุคคล ในภาพรวม
อยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีคะแนนเฉลีย่ ใกล้เคียงกับปีกอ่ น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการในฐานะผู้บริหารสูงสุด
โดยใช้แบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 10 หัวข้อ ได้แก่ ความเป็นผู้น�ำ การก�ำหนดกลยุทธ์
การปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบตั ทิ างการเงิน ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ ความสัมพันธ์กบั ภายนอก การบริหารงาน
และความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดต�ำแหน่ง ความรู้ดา้ นผลิตภัณฑ์และบริการ และคุณลักษณะเฉพาะตัว โดยผลการประเมิน
ส�ำหรับปี 2562 อยู่ในระดับดี

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน) 25

8. ค่าตอบแทน
8.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทั ฯ ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว การก�ำหนดค่าตอบแทนให้ผา่ นการพิจารณาจากทีป่ ระชุม
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยใช้วธิ เี ปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน การปฏิบตั งิ านทีผ่ า่ นมา ประสบการณ์ ภาระหน้าที่
ขอบเขตของหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะการเงินและผลประกอบการของบริษทั ประกอบการพิจารณา 
ก่อนที่จะน�ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
8.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษัทฯ มีนโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารโดยเชื่อมโยงกับสภาวะทางธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารแต่ละคน
9. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
9.1 บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร ได้เข้ารับการอบรมหรือสัมมนาในเรื่องต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของบริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และมีการปรับปรุง
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
9.2 บริษัทฯ จัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ กรณีมีกรรมการหรือผู้บริหารใหม่ รวมถึง
การจัดแนะน�ำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
9.3 บริษัทฯ จัดให้มีแผนการสืบทอดต�ำแหน่งโดยท�ำการคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งผู้บริหารและพัฒนา
เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับต�ำแหน่งได้ในอนาคต
10. การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์และการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการมีนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ และดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องน�ำข้อมูลภายใน
ของบริษัทมาใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน ดังนี้
■    รายการทีอ
่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน และได้พจิ ารณาความเหมาะสมของรายการและการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีราคาและเงือ่ นไข
เสมือนท�ำรายการกับบุคคลภายนอก รวมทัง้ ให้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คูส่ ญั ญา เหตุผล/ความจ�ำเป็น ไว้ในรายงานประจ�ำปี
และแบบ 56-1
■    การดูแลเรือ
่ งการใช้ขอ้ มูลภายใน : ในการดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายในของกรรมการและผูบ้ ริหาร บริษทั ฯ ก�ำหนดให้กรรมการ
และผูบ้ ริหารรายงานการถือหลักทรัพย์กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการได้มาหรือจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ยื่น
ต่อตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมีนโยบายให้กรรมการต้อง
เปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกปี ห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์
โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกจากนี้ยังห้ามไม่ให้ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลเปิดเผย
ข้อมูลแก่บคุ คลภายนอกที่ไม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง โดยก�ำหนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั มีการก�ำหนดมาตรการ
ลงโทษไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหากมีการฝ่าฝืน เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าการไม่น�ำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นจรรยาบรรณ
ที่ควรยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ
11. ระบบการควบคุมภายใน
(สามารถดูรายละเอียดในเรื่อง “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”)
12. การบริหารความเสี่ยง
(สามารถดูรายละเอียดในเรื่อง “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”)

26 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

13. จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการบริษทั ฯ รับผิดชอบในการจัดให้การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ เป็นไปในลักษณะทีถ่ กู ต้องตามกฎหมายและจริยธรรม
ทีด่ จี งึ ให้มกี ารจัดท�ำแนวทางเกีย่ วกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อกั ษร และประกาศให้พนักงานทุกคนทราบ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำ� หนดระเบียบข้อบังคับให้พนักงานทุกระดับปฏิบตั งิ านหน้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์ สุจริตและเทีย่ งธรรม
ทั้งต่อบริษัทและสังคม โดยมีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงก�ำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

2. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการได้แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อช่วยในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท คือ คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ดา้ นบัญชี/การเงิน คณะกรรม
การตรวจสอบต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ กีย่ วกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรือ่ งคุณสมบัติ
และขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั โดยจะครบวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี พร้อมกับการครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อครบก�ำหนดออกตาม
วาระอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปได้
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ทีเ่ หมาะสม
และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ เลือกกลับเข้ามาใหม่ หรือเลิกจ้าง บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ของบริษัท
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
(8) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ หรือผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
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7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีภ่ ายในขอบเขต อ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบโดยมีการประชุมทัง้ สิน้ 4 ครัง้

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
1. กรรมการอิสระ
บริษทั ฯ ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบโดยการสรรหาจากผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ และ
มีประสบการณ์ และเป็นบุคคลทีม่ คี วามเป็นอิสระทัง้ ทางตรงและทางอ้อมทัง้ ในด้านการเงินและการบริหารโดยมีคณุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี:้ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ หรือเป็น
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา  คู่สมรส
พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็น
การขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มี
อ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมา
แล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่ง
ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจควบคุมหรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ
นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือไม่เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้าง
หุ้นส่วน หรือกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจ�ำนวน
หุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
การเลือกกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยประธานกรรมการเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่จะ
แต่งตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบันโดยผ่านคณะกรรมการสรรหา 
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
1. มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ�ำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์จากอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ในการด�ำเนินงานของกิจการ
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3. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
4. ไม่ควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท
วิธีการเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคน จะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมด เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียง
ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ�ำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะ
พึงเลือกตัง้ ในขณะนัน้ และในกรณีทมี่ บี คุ คลที่ได้รบั คะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการทีต่ อ้ งการแล้ว ประธานจะเป็นผูอ้ อกเสียง
ชี้ขาด
4. ส่วนการคัดเลือกบุคคลให้เป็นผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณา

4. การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ในการดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายในของกรรมการและผูบ้ ริหาร บริษทั ฯ ก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารรายงานการถือหลักทรัพย์
กรณีมกี ารเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์อนั เนือ่ งมาจากการได้มาหรือจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ยนื่ ต่อตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมีนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซือ้ -ขายหุน้ /ถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการทราบทุกปี ห้ามการซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน ก่อนทีง่ บการเงินจะ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกจากนี้ยังห้ามไม่ให้ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
โดยก�ำหนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั มีการก�ำหนดมาตรการลงโทษไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรหากมีการฝ่าฝืน
เนือ่ งจากบริษทั ฯ เห็นว่าการไม่นำ� ข้อมูลไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตนเป็นจรรยาบรรณทีค่ วรยึดถือและปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลา
ทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งเป็นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 แสดงได้ดังนี้
จ�ำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท/หุ้น)
รายชื่อ
ณ 31 ธ.ค. 2563
ณ 31 ธ.ค. 2562
เพิ่ม/(ลด)
ทางตรง
ทางอ้อม
ทางตรง
ทางอ้อม
1. นายสุริย์ บัวคอม
2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย
128,000
128,000
3. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา*
890,000
890,000
4. นายชลิต สถิตย์ทอง
5. นายเฉลียว พลวิเศษ  
6. นายเอกมินทร์ งานทวี
297,500
297,500
7. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
8. นายพันธุม พันธุมจินดา
9. นายสรรัฐ งานทวี
50,500
50,500
10. นายเจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ
3.360,800
3,360,800
11. นายประดิษฐ์ วุฒิภาพรกุล
20,000
20,000
12. นางทิพชญาณ์ สุตตปัญญา **
3,955,000
- 3,955,000
13. นายยงยุทธ บุญมี **
14. นางสาวบงกช งานทวี ***
546,000
- 546,000
หมายเหตุ : การถือหุ้นทางอ้อมคือการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
* ลาออกมีผลตั้งแต่ วันที่ 15 สิงหาคม 2563 / **ได้รับการแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563
*** ได้รับการแต่งตั้งแทนนายฉัตรชัย ศิริวัฒนา มีผลวันที่ 15 สิงหาคม 2563

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในจ�ำนวนเงินรวม 1,350,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
ไม่มี

7 การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ก�ำหนดไว้ 5 หมวด ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
บริษัทฯ ยังมีนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้:-
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จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติ และแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัท
อันจะน�ำไปสูก่ ารเป็นองค์กรทีม่ รี ะบบการก�ำกับดูแลทีด่ ี โดยจัดท�ำเป็นคูม่ อื จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ซึง่ มีเนือ้ หาครอบคลุม
เกีย่ วกับแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจ แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูลและรักษาความลับ นโยบาย
และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การปกป้องทรัพย์สินของบริษัท การรับและให้ของขวัญและสิ่งตอบแทน การป้องกันทุจริตและ
ติดสินบน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณ บริษัทฯ ได้เผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมทาง
ธุรกิจบนเว็บไซด์และติดประกาศให้พนักงานทุกคนรับทราบ
นอกจากนี้จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจได้รับการทบทวน หรือปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการ
ท�ำงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ�ำกัด(มหาชน) เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน มีคุณภาพและมีคุณธรรม
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มีอุดมการณ์ ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารงานด้วยความโปร่งใส
มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญของการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน่ ด้วยเล็งเห็นว่าการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เป็นภัยต่อสังคม เป็นการกระท�ำทีผ่ ดิ ทัง้ กฎหมายและศีลธรรม ตลอดจนตระหนัก
ว่าการทุจริตคอร์รปั ชัน่ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อ ชือ่ เสียง และภาพลักษณ์ของบริษทั แล้ว ยังเป็นปัจจัยส�ำคัญทีบ่ นั่ ทอนความพยายาม
ในการพัฒนาคุณภาพ ท�ำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อฐานะของบริษัทฯ และเป็นภัยต่อ
การด�ำเนินกิจการให้ยั่งยืน รวมถึงเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและประเทศชาติ
บริษัทฯ ก�ำหนดค�ำนิยามของการทุจริตคอร์รัปชั่น หมายถึง การติดสินบนไม่วา่ จะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่า
จะให้ มอบให้ ให้ค�ำมั่นว่าจะให้ เรียกร้องหรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงาน
ของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้ที่ท�ำหน้าที่ ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ เพือ่ ให้ได้มาหรือรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ ผลประโยชน์อนื่ ใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีทกี่ ฎหมาย ระเบียบ ประกาศ
ข้อบังคับขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระท�ำได้
บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น คือ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เรียกร้อง ด�ำเนินการหรือยอมรับ
การคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ
ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้อย่าง
สม�ำ่ เสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั แิ ละข้อก�ำหนดในการด�ำเนินการเพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ
ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดของกฎหมาย
เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นจะได้รับการน�ำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะท�ำการสอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของ
มาตรการนี้ พร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมการบริษัท โดยผู้บริหารจะน�ำค�ำแนะน�ำไปปฏิบัติ
เพื่อให้การน�ำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติอย่างจริงจัง บริษัทฯ มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ด้วยการติดประกาศในสถานที่เด่นชัด เพื่อให้ทุกคนในบริษัทสามารถอ่านได้ และเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
นโยบายและวิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญเกีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ มี าโดยตลอด และเปิดโอกาสให้พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ สามารถ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น พบเห็นการกระท�ำที่ทุจริต ติดสินบน/รับสินบน พบเห็นการกระท�ำ
ผิดขัน้ ตอนตามระเบียบปฏิบตั ขิ องบริษทั หรือการกระท�ำทีผ่ ดิ กฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ ท�ำให้บริษทั เสียผลประโยชน์
หรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท โดยการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทก�ำหนด เพื่อให้มีการตรวจสอบตามกระบวนการ
ที่ระบุไว้ใน “นโยบายและวิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)”
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ช่องทางการร้องเรียน
1. ตู้รับข้อร้องเรียนที่ติดตั้งอยู่ภายในโรงงาน
2. แจ้งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง หรือยื่นส่งโดยตรงได้ที่
2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
2.2 กรรมการผู้จัดการ หรือ
2.3 ผู้จัดการโรงงาน
ที่ บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ�ำกัด (มหาชน)
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
เลขที่ 101/88 หมู่ที่ 20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
		มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ
เพือ่ เป็นการคุม้ ครองสิทธิของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีก่ ระท�ำโดยเจตนาสุจริต บริษทั ฯ จะปกปิดชือ่ ทีอ่ ยู่ หรือข้อมูลใดๆ
ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลและเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจะจ�ำกัดเฉพาะผู้ที่
มีหน้าที่รับผิดชอบในการด�ำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
หากผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทก�ำหนดมาตรการคุ้มครองได้ หรือ
บริษัทอาจก�ำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือไม่
ปลอดภัย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควร เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือ
ผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม
อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถมอบหมายงานให้กบั ผูบ้ ริหารคนใดคนหนึง่ ท�ำหน้าทีแ่ ทนในการใช้ดลุ ยพินจิ สัง่
การคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล โดยผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายต้องไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน ทั้งโดยทางตรง หรือทางอ้อม (เช่น ผู้ถูกกล่าวหา เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของ
ตนโดยตรง)
ในกรณีทมี่ กี ารร้องเรียนกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะท�ำหน้าที่ในการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียน
พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดจาก
การแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ขอ้ มูล โดยขอให้ผรู้ อ้ งเรียนส่งเรือ่ งร้องเรียนมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยตรง
ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสาร
หลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผย
ตามหน้าที่ที่กฎหมายก�ำหนด
ผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อนเสียหายจะได้รบั การบรรเทาความเสียหายด้วยวิธกี ารหรือกระบวนการทีม่ คี วามเหมาะสมและเป็นธรรม
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ขั้นตอนการด�ำเนินการสืบสวนและบทลงโทษ
1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้กลั่นกรอง สืบสวนข้อเท็จจริง
2. ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรืออาจมอบหมายให้ตวั แทน แจ้งผลความคืบหน้า
เป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบ โดยก�ำหนดระยะเวลาในการสอบสวนข้อเท็จจริงจนถึงพิจารณาเสร็จสิ้นภายใน
30 วัน และสามารถขยายเวลาการสืบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาจนเสร็จสิ้นได้อีกไม่เกิน 30 วัน
3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า  ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระท�ำ
การทุจริตคอร์รัปชั่นจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหา
ข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�ำอันทุจริตและคอร์รัปชั่น ตามที่ได้ถูกกล่าวหา
4. หากผู้ถูกกล่าวหา  ได้กระท�ำการทุจริตและคอร์รัปชั่นจริง การทุจริตและคอร์รัปชั่นนั้น ถือว่าเป็นการกระท�ำผิดต่อ
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ของบริษทั ฯ ผูถ้ กู กล่าวหาจะต้องได้รบั การพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบทีบ่ ริษทั ฯ ได้กำ� หนด
ไว้ และหากการกระท�ำทุจริตคอร์รปั ชัน่ นัน้ ผิดกฎหมาย ผูก้ ระท�ำผิดอาจจะต้องได้รบั โทษทางกฎหมาย ทัง้ นี้ โทษทางวินยั ตามระเบียบ
ของบริษัทฯ ค�ำตัดสินของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นอันสิ้นสุด
การร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องทาง การแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยค�ำ หรือให้ข้อมูลใดๆ ถ้าพิสูจน์ ได้
ว่ากระท�ำโดยไม่สุจริต หรือท�ำผิดช่องทาง ถ้าเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ บุคคลนั้นจะได้รับโทษทางวินัยตามมาตรการ
ลงโทษด้วย แต่หากเป็นบุคคลภายนอกและบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ จะพิจารณาด�ำเนินคดีกับบุคคลนั้นๆ ด้วย
ในกรณีที่มีการร้องเรียน กรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการรับเรื่อง หาข้อมูลและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ตามที่ได้รับแจ้ง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ร่วมกันพิจารณาและก�ำหนดโทษตามที่เห็นสมควร
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าบริษัทฯ ไม่สามารถด�ำเนินธุรกิจให้ยั่งยืนได้หากปราศจากความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ จึงประกอบ
ธุรกิจด้วยความส�ำนึกถึงความรับผิดชอบทีม่ ตี อ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมโดยรวมโดยส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และสอบขึน้ ทะเบียน
บุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจ�ำโรงงาน กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม จ�ำนวน 2 ท่าน เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็น
ไปตามมาตรฐาน CSR-DIW
บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์และพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมคือการเป็นผู้น�ำในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และด�ำเนินธุรกิจ
ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บนพื้นฐานของความโปร่งใสและเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับสังคม และชุมชนที่มีคุณภาพ
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทฯ มีดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพื้นฐานของการประกอบกิจการให้ยั่งยืนได้ต้องด�ำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม บริษัทฯ จึงด�ำเนินธุรกิจ
ร่วมกันกับคู่ค้า  เจ้าหนี้ ลูกค้า  และคู่แข่งทางการค้าบนพื้นฐานของความเป็นธรรม ให้ความร่วมมือในการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ
ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพ ในราคาที่ยุติธรรม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม เสริมสร้างความสุขในการท�ำงาน และสนับสนุนการพัฒนาความสามารถใน
วิชาชีพแก่พนักงาน สร้างผลตอบแทนทีด่ แี ละยัง่ ยืนให้แก่ผถู้ อื หุน้ รวมถึงส่งเสริมให้มกี ารบริหารจัดการผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมตาม
มาตรฐานสากล และให้การสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้น�ำทางด้านคุณภาพ บริษัทฯ จึงมีนโยบายต่อต้าน
การทุจริต เนื่องจากเห็นว่าการทุจริตเป็นปัจจัยหนึ่งที่บั่นทอนความพยายามในการพัฒนาคุณภาพ เป็นภัยต่อการด�ำเนินกิจการ
ให้ยั่งยืนและเป็นภัยต่อสังคมของประเทศ ท�ำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทลดลง
บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น คือ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เรียกร้อง ด�ำเนินการหรือยอมรับ
การคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ
ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นจะได้รับการน�ำไปปฎิบัติอย่างทั่วถึง บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนว
ปฎิบัติและมาตรการปฎิบัติของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในแต่ละกรณีไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมแก่
พนักงานเพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับนโยบายและแนวปฎิบตั ิในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ของบริษทั ฯ รวมถึงเผยแพร่นโยบายต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่นผ่านช่องทางต่างๆ ด้วยการติดประกาศในสถานที่เด่นชัด เพื่อให้ทุกคนในบริษัทสามารถอ่านได้ และเผยแพร่
บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
นอกจากนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท เช่น พบเห็นการกระท�ำที่ทุจริต ติดสินบน/รับสินบน พบเห็นการกระท�ำผิดขั้นตอนตามระเบียบปฎิบัติของบริษัท หรือการ
กระท�ำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ ท�ำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ หรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท
โดยการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทก�ำหนด เพื่อให้มีการตรวจสอบตามกระบวนการที่ระบุไว้ใน”นโยบายและวิธีปฎิบัติการ
แจ้งเบาะแส(Whistle Blowing)”

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักคือเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง (P.C. Wire และ P.C. Strand) ที่ใช้ส�ำหรับงาน
คอนกรีตอัดแรง รวมทั้งลวดเหล็กเคลือบสังกะสีและลวดเหล็กกล้าดึงแข็ง โดยลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นวัสดุที่ท�ำหน้าที่รองรับน�้ำหนัก
ในงานก่อสร้าง ลวดเหล็กเคลือบสังกะสีใช้ในงานระบบส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และงานยึดโยงทั่วไป ส่วนลวดเหล็กกล้าดึง
แข็งใช้ในงานลวดเสริมคอนกรีต ลวดสปริง และลวดเหล็กอเนกประสงค์ทงั้ นีค้ วามสัมพันธ์ของลวดเหล็กแรงดึงสูงกับงานก่อสร้างต่างๆ
แสดงได้ดังห่วงโซ่อุตสาหกรรม ดังนี้
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เริ่ม
เหล็กลวดคาร์บอนสูง
(HIGH CARBON WIRE ROD)

ลวดเหล็กกล้าดึงแข็ง
(HARD DRAWN STEEL WIRE)
ผลิตภัณฑ์สปริง
ลวดเสริมคอนกรีต
ลวดเหล็กอเนกประสงค์
อุดสาหกรรมก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์
ที่นอน ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้จากโลหะ

ลวดเหล็กแรงดึงสูง
(PC WIRE, PC STRAND)

ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี
(GALVANIZED WIRE AND STRAND)

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง
(เสาเข็ม เสาไฟฟ้า แผ่นพื้น แผ่นคอนกรีต
สำ�เร็จรูป คานสะพานทางด่วน ทางยกระดับ)

ผลิตภัณฑ์สายส่งไฟฟ้าแรงสูง
สายยึดโยง สายกราวด์
ผลิตภัณฑ์ระบบการสื่อสาร

บ้าน คอนโดมิเนียม ตึกสูงอาคารจอดรถ
สะพาน ทางด่วน ทางยกระดับ

ระบบไฟฟ้าแรงสูง
ระบบโทรศัพท์ฯ

จากห่วงโซ่อุตสาหกรรมดังกล่าว ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ท�ำหน้าที่รับน�้ำหนักจ�ำนวนมาก จึงต้องการความแข็งแรง ทนทาน
เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคในล�ำดับถัดไป
บริษัทฯ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อที่เมื่อน�ำสินค้าของบริษัทฯ ไปใช้งานจะเกิดประสิทธิภาพ
สูงตามความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญกับการศึกษาค้นคว้า และวิจัย เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสินค้า
อย่างต่อเนือ่ ง ในการนี้ บริษทั ฯ มีบคุ ลากรทีม่ ปี ระสบการณ์ในการผลิตสินค้าและมีความรูแ้ ละความเข้าใจในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
เป็นอย่างดี
ในการควบคุมคุณภาพสินค้า บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และการน�ำสินค้าไป
ใช้งาน โดยในการคัดเลือกวัตถุดิบซึ่งได้แก่ เหล็กลวดคาร์บอนสูงเหล็กลวดคาร์บอนต�่ำ (High/Low Carbon Wire Rod) บริษัทฯ
จะเลือกซื้อวัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามข้อก�ำหนดด้านคุณสมบัติของวัตถุดิบที่บริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบที่น�ำมาใช้จะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้ปฎิบัติงานในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ
เอง และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของลูกค้าที่น�ำสินค้าไปผลิตเป็นสินค้าต่อเนื่อง รวมถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้าย
การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต บริษทั ฯ มีระบบการผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และมีบคุ ลากรทีม่ คี วามช�ำนาญ มีหอ้ งปฎิบตั ิ
การทดสอบคุณภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025: 2017
การด�ำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการด�ำเนินงานต่างๆ ดังนี้
■    หนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (Product Certifications)
ACRS 161201 TIS 71-2532
TIS 95-2540 TIS 194-2535 TIS 404-2540
TIS 420-2540 TIS 747-2531
BS 5896-2012(UK CARES)
■    หนังสือรับรองระบบ (System Certification)

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001: 2018
ISO/IEC 17025

ISO 50001:2018 BS EN ISO 9001:2008 (UK CARES)
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ในส่วนของการน�ำสินค้าไปใช้งาน บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำและให้ความรู้แก่ลูกค้าในการน�ำสินค้าไป
ใช้งานอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน มีความปลอดภัยทั้งในขั้นตอนการน�ำสินค้าของบริษัทฯ ไปใช้ในกระบวนการผลิตของลูกค้า 
รวมถึงผู้บริโภคในขั้นถัดไป ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการดูแลความปลอดภัยอย่างครบวงจร และหากมีความเสียหายใดๆ
ที่มีสาเหตุมาจากการน�ำสินค้าของบริษัทฯ ไปใช้งาน บริษัทฯ จะท�ำการชดเชยความเสียหายให้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้มีการร้องขอ

การเคารพสิทธิมนุษยชน
จากการที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ลวดเหล็กแรงดึงสูง เป็นวัสดุที่ท�ำหน้าที่รองรับน�้ำหนักในงานคอนกรีตอัดแรง
โดยห่วงโซ่อุตสากรรมขั้นสุดท้ายของลวดเหล็กแรงดึงสูงได้แก่ บ้าน คอนโดมิเนียม ตึกสูง อาคารจอดรถ อาคารโรงงาน ส�ำนักงาน
สะพาน ทางด่วน ทางยกระดับ รวมถึงโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่อนื่ ๆ ซึง่ ต้องการความแข็งแรงและความปลอดภัยเป็นส�ำคัญ
บริษัทฯ จึงมีนโยบายชัดเจนที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยในการน�ำไปใช้งาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิด
ขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณชนในวงกว้าง

การจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและพลังงาน
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม จึงได้ก�ำหนดนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ให้ผู้บริหารและพนักงานน�ำไปเป็นแนวทางในการปฎิบัติ ดังนี้
1. ปฎิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ โดยจะ
น�ำเกณฑ์ต่างๆ มาจัดท�ำเป็นมาตรฐานขั้นต�่ำในการด�ำเนินงานของบริษัท
2. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงพลังงานต่างๆ โดยมีการน�ำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้
น้อยที่สุด
3. สร้างจิตส�ำนึกต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย โดยที่นโยบายฯจะได้รับการปฎิบัติและเผยแพร่
แก่พนักงาน สังคม ชุมชน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการของบริษัทฯ
4. ป้องกันมลพิษ ด้านน�้ำเสีย อากาศเสีย การจัดการของเสียรวมถึงการจัดการสารเคมี ทั้งนี้เพื่อ การปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง
และเกิดมลภาวะน้อยที่สุด
5. ก�ำจัดอันตรายและลดความเสี่ยง อันอาจเกิดจากการปฎิบัติงานกับเครื่องจักร ไฟฟ้า สารเคมี สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
และอันตรายที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ/เจ็บป่วย เนื่องจาก
การท�ำงาน
6. พิจารณาจัดท�ำเป็นวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย เพื่อน�ำไปปฎิบัติ และทบทวนเป็นระยะให้เกิดการปรับปรุงระบบการจัดการฯ
อย่างต่อเนื่อง
7. ให้ความส�ำคัญต่อการให้คำ� ปรึกษาและการมีสว่ นร่วม แก่พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินการของบริษทั ฯ
8. ในการปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน อาทิ การใช้พลังงานทดแทน (กังหันลมฯ), โครงการธงขาว-ดาว
เขียว เป็นต้น

นโยบายด้านพลังงาน
1. บริษัทฯ ด�ำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานให้เหมาะสม โดยก�ำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของ
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อก�ำหนดและมาตรฐานอื่นๆ ที่เหมาะสม
2. บริษัทฯ ก�ำหนด และทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการด�ำเนินงานรวมถึงการตรวจติดตาม และประเมินผล
งานด้านการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่องทุกปี และสื่อสารให้กับพนักงานในองค์กร ทุกคนเข้าใจและน�ำไปปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง
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3. บริษทั ฯ ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรอย่างเพียงพอ ทัง้ งบประมาณ การฝึกอบรม การมีสว่ นร่วมในการน�ำเสนอข้อคิดเห็น
และตระหนักถึงความส�ำคัญในการจัดการพลังงาน
4. บริษทั ฯ ก�ำหนดให้ระบบการจัดการพลังงานเป็นหน้าทีข่ องพนักงานทุกระดับ ในองค์กรทีต่ อ้ งปฎิบตั ิตามมาตรการทีก่ �ำหนด
ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงาน
5. บริษัทฯ ให้การสนับสนุนในการออกแบบ การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ และบริการโดยค�ำนึงถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เหมาะ
สมกับธุรกิจ
6. บริษัทฯ สนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับธุรกิจและเทคโนโลยีที่ใช้
บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ กระบวนการผลิตสินค้าของบริษทั ฯ มีสว่ นสร้างผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ทัง้ ทางน�ำ้ และทางอากาศ เนือ่ งจาก
กระบวนการผลิตเริ่มต้นจากการน�ำเหล็กลวด (Wire Rod) มาล้างท�ำความสะอาด ก่อนเข้าสู่กระบวนการดึงลดขนาด ซึ่งต้องใช้สาร
Hydrochloric Acid เพื่อขจัดฝุ่นละอองและสนิม ส่งผลให้น�้ำที่ผ่านกระบวนการดังกล่าว มีความเป็นกรดและมีโลหะหนักปนเปื้อน
รวมถึงมีไอกรดลอยสู่ชั้นบรรยากาศ ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว บริษัทฯ จึงด�ำเนินการดังนี้
การจัดการมลพิษทางน�ำ้
- ติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย (Water Treatment System)
- มีแผนงานบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบ�ำบัดน�้ำเสียสามารถท�ำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- มีระบบการตรวจสอบคุณภาพน�้ำทิ้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า คุณภาพน�้ำทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  ผลการด�ำเนินงาน : คุณภาพน�้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานตั้งแต่ปี 2011 ถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะค่า BOD และ COD ควบคุม
ได้ไม่เกิน 80% ของมาตรฐาน
การจัดการมลพิษทางอากาศ
- ติดตั้งระบบ Air Pollution Control System
- มีแผนงานบ�ำรุงรักษาระบบก�ำจัดมลพิษทางอากาศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- มีแผนการปรับลดมลพิษทางอากาศ
- มีการตรวจวัดค่าออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ และไฮโดรคลอไรด์ ที่ปล่องระบายของ Boiler และ
Wet Scrubber โดยหน่วยงานภายนอกเป็นประจ�ำ 2 ครั้ง/ปี
  ผลการด�ำเนินงาน : ผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมาโดยตลอด
- การจัดการด้านขยะ/กากของเสียอุตสาหกรรม
- มีมาตรการ/แผนงาน ในการปรับลดกากของเสีย
- มีสถานที่จัดเก็บกากของเสียชัดเจน แยกประเภทการจัดเก็บ มีภาชนะรองรับที่เหมาะสม ไม่มีการรั่วไหลของกากออกนอก
พื้นที่ มีการติดฉลากเพื่อรวบรวมส่งผู้รับก�ำจัด
- จ้างหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการประกอบกิจการก�ำจัดของเสียท�ำการก�ำจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
- มีใบก�ำกับการขนส่งและปฎิบัติตามระบบการขนส่งของเสียอันตราย โดยจัดส่งรายงานให้แก่การนิคมอุตสาหกรรมและ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- มีการตรวจประเมินสถานที่รับก�ำจัดของเสียตั้งแต่ก่อนใช้บริการและสุ่มตรวจประเมินซ�้ำทุกปี
- มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท�ำการตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอ
- มีแผนงานในการปรับลดกากของเสีย
  ผลการด�ำเนินงาน : ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในเรื่องการจัดการด้านขยะหรือกากของเสีย
แต่อย่างใด และการปรับลดกากของเสียสามารถด�ำเนินการได้ตามแผนที่ก�ำหนดไว้
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ในส่วนของการปฎิบัติตามนโยบายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดย
ได้ด�ำเนินการดังนี้
ทรัพยากรน�้ำ
- น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดท�ำแผนการปรับลดการใช้น�้ำ
- ใช้น�้ำ Recycle จากระบบบ�ำบัดน�้ำเสียรดน�้ำต้นไม้แทนการใช้น�้ำดิบ
พลังงาน
- ติดตัง้ ระบบประหยัดพลังงานเพือ่ ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตซึง่ เป็นสาเหตุหนึง่ ของการเกิดภาวะโลกร้อน
- ลงทุนในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติ เช่น ติดตั้งกังหันลมในการผลิตกระแสไฟฟ้า และติดตั้งแผงโซล่า
เซลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงาน
นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบโรงงานและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากมลภาวะที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตของบริษัทฯ ที่อาจมีผลต่อพนักงานและชุมชนใกล้เคียง
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การดูแลสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการท�ำงานเป็นไปอย่างมีระบบและมีการติดตามอย่างต่อเนือ่ ง บริษทั ฯ
ได้ด�ำเนินการส�ำหรับการขอรับรองมาตรฐาน ISO 45001 : 2018 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลฉบับใหม่ที่มีความสมบูรณ์มากขึ้น มีการจัด
กรอบการท�ำงานด้านการจัดการเชิงรุก เน้นการวิเคราะห์บริบทองค์กร ความต้องการ ความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสีย (Stakeholder)
เพือ่ มาทดแทนระบบมาตรฐานคุณภาพด้านสิง่ แวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานระบบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย OHSAS 18001
และมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 ที่ใช้อยู่ในโรงงาน และจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนือ่ งทัง้ การจัดหลักสูตรการอบรมภายในบริษทั และส่งพนักงานเข้าอบรมในหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสถาบันและผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก

การดูแลพนักงานและการปฎิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมาย บริษัทฯ จึงให้ความใส่ใจในการดูแลพนักงาน
มีการปฎิบตั ดิ า้ นแรงงานและสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ตา่ งๆ ขององค์กร และเป็นไปตามหลักสากลด้านสิทธิมนุษยชน
ดูแลพนักงานให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ในการท�ำงานทีด่ ี ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของพนักงาน และสร้างความผูกพันกับองค์กร
บริษทั ฯ มีนโยบายก�ำหนดค่าตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมด้วยการประเมินผลการปฎิบตั งิ าน ส�ำรวจและติดตามความเคลือ่ นไหวของอัตรา
ค่าตอบแทนขององค์กรต่างๆ ที่ใกล้เคียงกันอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยเข้าร่วมส�ำรวจค่าจ้าง/ค่าตอบแทน (Remuneration Survey) กับสมาคม
การจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) เพือ่ น�ำมาเปรียบเทียบและจัดท�ำโครงสร้างเงินเดือนทีแ่ ข่งขันได้ และจูงใจพนักงาน
บริษทั ฯ ปฎิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็นธรรม เคารพสิทธิขนั้ พืน้ ฐานในการท�ำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน ให้ความคุม้ ครองทางสังคม
ไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก ดูแลสภาพการท�ำงานของพนักงานในโรงงานให้ปลอดภัยจากการปฎิบัติงาน
ความปลอดภัยของสภาพพื้นที่ท�ำงานและการป้องกันอุบัติเหตุจากการปฎิบัติงาน
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานที่ท�ำงาน ดังนี้
1. สภาวะแวดล้อมในการท�ำงานด้านคุณภาพอากาศ แสง เสียง และความร้อน
- ตรวจวัดความเข้มข้นของแสงสว่างในสถานประกอบการ ทั้งในส่วนของงานด้านเอกสาร และงานตรวจสอบเครื่องจักร
- ตรวจวัดความร้อนในสถานประกอบการ
- ลดผลกระทบทางเสียง โดยใช้วิธีการลดเสียงที่แหล่งก�ำเนิดเสียงด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ และในกรณีที่ไม่
สามารถลดเสียงทีแ่ หล่งก�ำเนิดได้อนั เนือ่ งมาจากลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำห้องควบคุมเสียงไม่ให้ดงั
จากกระบวนการผลิต โดยได้ด�ำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555
- จัดหาอุปกรณ์เสริมที่ช่วยให้พนักงานท�ำงานได้โดยปราศจากภัยจากมลภาวะ ทั้งทางเสียงและทางอากาศ
2. การจัดการสภาพพื้นที่ท�ำงาน
- มีปา้ ยสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนอันตรายในจุดที่จ�ำเป็น และตรวจสอบป้ายให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน
- ดูแลพื้นที่ปฎิบัติงานให้เป็นระเบียบ ไม่มีคราบสกปรกหรือคราบน�้ำมัน หรือสารเคมีหกล้น
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- จัดเก็บอุปกรณ์ วัตถุดบิ ผลิตภัณฑ์ และสารเคมี ให้เป็นระเบียบ มีปา้ ยบอกสถานะให้ชดั เจน โดยพนักงานสามารถดูขอ้ มูล
ความปลอดภัยเพิ่มเติมได้ในพื้นที่ที่มีการใช้งาน
- จัดท�ำทางเดินขึ้นพร้อมราวบันไดกรณีปฎิบัติงานในพื้นที่สูง
- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และดูแลอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี
นอกจากนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัยด้วยการให้ความรู้และการฝึกอบรม ส่งเสริม
ให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินความเสีย่ งจากการเกิดอุบตั เิ หตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจากการท�ำงาน
มีการจดบันทึกอุบัติเหตุและสอบสวนหาสาเหตุ เพื่อจัดท�ำแผนป้องกันอุบัติเหตุจากการปฎิบัติงาน จัดท�ำโครงการกิจกรรม 5 ส.
โครงการสัปดาห์ความปลอดภัยในการท�ำงาน โครงการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนอพยพ
ทั้งในส่วนของบริษัทฯ และเข้าร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินกับส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และชุมชนใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง
อัตราการหยุดงานจากอุบัติเหตุ
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการปฎิบตั งิ านทีป่ ลอดภัยเป็นอันดับแรก มีการรณรงค์เรือ่ งความปลอดภัยในการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง
โดยมีส่วนร่วมจากหัวหน้างาน คณะกรรมการความปลอดภัยและ ชีวอนามัย (คปอ.) และพนักงานทุกคนที่จะร่วมกันขจัดสภาพการ
ท�ำงานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) ให้เป็นศูนย์ (0) การปฎิบตั งิ านในปีทผี่ า่ นมา พนักงานมีการปฎิบตั งิ านด้วยความระมัดระวัง
มากขึ้นรวมทั้งการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และปฎิบัติตามมาตรการที่ก�ำหนด จึงเป็นผลให้ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขึ้นหยุดงาน
ดังตารางด้านล่างนี้
ประเภท
อุบัติการณ์ / NEAR MISS
อุบัติเหตุขั้นหยุดงาน

จ�ำนวนสถิติปี 2563 (ครั้ง)
20
0

แนวทางการด�ำเนินงานที่จะน�ำมาใช้เพิ่มเติมในการขจัด อุบัติการ/อุบัติเหตุ ในปี 2564
- ก�ำหนดเป้าหมายส่วนบุคคลที่จะต้องรักษาอุบัติเหตูถึงขั้นหยุดงานให้เป็นศูนย์ (0) ซึ่งจะมีผลต่อการประเมินผลงานปลายปี
และ โบนัส (กรณีสอบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุแล้วพบว่าเกิดจากการปฎิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย)
- เน้นการควบคุมให้หัวหน้างาน/จป.หัวหน้างานแต่ละหน่วยงาน ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงานในส่วนงานของตนเอง
- ก�ำหนดบทลงโทษ กรณีพนักงานไม่ปฎิบัติตามกฏระเบียบความปลอดภัยที่ก�ำหนดไว้
- จัดให้มี Safety talk 2 ครั้ง/สัปดาห์
- ส่งเสริมกิจกรรม การดูงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการท�ำงาน
การดูแลสุขอนามัย
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงานจึงได้มีแผนงานและโครงการรณรงค์ส่งเสริมด้านสุขภาพของ
พนักงานและการป้องกันเกี่ยวกับโรคร้ายแรงต่างๆ รวมถึงจัดกิจกรรมโรงงานสีขาวเพื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ดังนี้
- จัดให้มีการฉีดวัคซีนให้แก่พนักงานเป็นประจ�ำทุกปี
- มีการตรวจสุขภาพพนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งการตรวจสุขภาพทั่วไป และการตรวจสุขภาพตามลักษณะงาน
- มีการตรวจคัดกรองยาเสพติด
- จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในและกีฬาสานสัมพันธ์
  ผลการด�ำเนินงาน : ในปี 2563 ผลจากการวินิจฉัยโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไม่พบการเจ็บป่วยจากการท�ำงานแต่อย่างใด
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน) 39

การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานทีเ่ ป็นธรรม พร้อมทัง้ จัดสวัสดิการต่างๆ ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด และนอกเหนือ
จากที่กฎหมายก�ำหนด
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงานที่สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว ในระยะสั้นสอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ แต่ละปีและใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
โดยมีการส�ำรวจการจ่ายค่าจ้างรวมทั้งน�ำดัชนีราคาผู้บริโภคมาพิจารณา  ในระยะยาวมีการวัดผลการปฎิบัติงานและศักยภาพของ
พนักงานอย่างยุติธรรม ไม่เลือกปฎิบัติ โดยบริษัทจะจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานตามความรู้ความสามารถ รวมทั้งจัดให้มีการเติบโต
ตามสายอาชีพ และให้สิทธิด้านต่างๆ เกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น การอนุญาตให้ลางาน การมีช่องทางสื่อสารระหว่างพนักงานและ
ผู้บริหาร เพื่อรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
บริษัทฯ จัดสวัสดิการเพื่อให้พนักงานมีพื้นฐานการด�ำรงชีวิตที่ดี ส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและใจ ดังนี้
- จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงานมีเงินทุนในการด�ำรงชีพหลังออกจากงาน
- จัดท�ำประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุให้แก่พนักงาน
- จัดชุดเครื่องแบบพนักงานให้ 2 ชุดต่อปี
- จัดรถรับส่งเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางมาปฎิบัติงาน
- จัดที่พักหรือเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านส�ำหรับพนักงาน
- จัดอาหารราคาประหยัดและควบคุมสุขอนามัยที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน
- จัดเงินช่วยเหลือค่าพาหนะในการเดินทางไปปฎิบัติงานนอกพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศ
- จัดเงินช่วยเหลือส�ำหรับพนักงานที่ปฎิบัติงานกะ
- จัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลส�ำหรับพนักงานและครอบครัว
- จัดสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรพนักงาน
- จัดกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่
- จัดกิจกรรมท�ำบุญโรงงาน
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การพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน
ในส่วนของการพัฒนาพนักงาน บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญทางด้านการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
โดยพนักงานทุกระดับต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ อย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดรูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลายแนวทางและวิธีการต่างๆ ดังนี้
แนวทาง
On the Job Training

การอบรมภายในบริษัท
(In-house Classroom
Training)

วิธีการ

ผลงานปี 2563

หัวหน้างานสอนให้พนักงานมีความรูแ้ ละทักษะ พนักงานเข้าใหม่และพนักงานที่โอนย้ายหน่วยงาน
ทีจ่ ำ� เป็นของต�ำแหน่งงานต่างๆ เพือ่ ให้พนักงาน
สามารถปฎิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
มีการทบทวนความรูภ้ ายในองค์กรอย่างสม�ำ่ เสมอ

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

จ�ำนวน 11 หลักสูตร
175 ราย จาก 230 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
76.09 คิดเป็นชั่วโมงอบรมคนละ 25.61 ชั่วโมง/
คน/ปี โดยทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงอบรมต่อเนื่องอย่าง
น้อย 6 ชม/คน/ปี และมีการฝึกอบรมฝีมือ
แรงงานในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของจ�ำนวนลูกจ้างทั้งหมด ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

จ�ำนวน 29 หลักสูตร
43 ราย
2 ครั้ง/ปี
วันที่ 2-3 สิงหาคม 2563
จ�ำนวนพนักงานที่เข้าร่วม 57 ราย
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563
จ�ำนวนพนักงานที่เข้าร่วม 45 ราย

นอกเหนือจากการอบรม และพัฒนาตามความต้องการจ�ำเป็น (Training Needs)ที่ก�ำหนดไว้แล้ว บริษัทยังตระหนักในเรื่อง
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน ที่จะขับเคลื่อน และน�ำพาบริษัทก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งด้วยความเชื่อบนพื้นฐานค่านิยม
(Core Value) แบบเดียวกันที่ผสมผสานกลมกลืนระหว่างบุคคลากรรุ่นเก่าที่มีคุณค่าหลากหลายประสบการณ์ และบุคคลากรรุ่นใหม่
ที่มีหัวก้าวหน้า  โดยจัดให้มีกิจกรรมทีมสัมพันธ์ ในหัวข้อเรื่อง “การด�ำเนินชีวิตด้วยคุณค่าที่เรายึดถือ (Live with Values)” และ
ผลักดันให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร (TOKAI : Team work, Open Minded, Knowledge Sharing, Accountability and Integrity)
ที่ทุกคนต้องยึดถือ
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นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้มสี ว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนใดๆ โดยบริษทั ฯ
ได้จดั ให้มกี ลไกการจัดการข้อร้องทุกข์ของพนักงานอย่างมีระบบเพือ่ รับเรือ่ งร้องเรียนอย่างยุตธิ รรม มีการรักษาความลับ และเคารพ
หลักสิทธิมนุษยชนโดยมุง่ เน้นการท�ำความเข้าใจระหว่างพนักงานกับพนักงาน และพนักงานกับองค์กร มีการตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
และวินิจฉัยเป็นรายกรณี ทั้งนี้ พนักงานสามารถร้องเรียนมายังผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือผ่านช่องทางรับความคิดเห็นที่บริษัทฯ
จัดไว้ในสถานประกอบการ

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการด�ำเนินธุรกิจให้ยั่งยืนได้ต้องมีการติดตาม และคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี่ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ จึงสนับสนุนให้พนักงานและผู้บริหารเข้าร่วมฝึกอบรมและเข้าร่วมศึกษาดูงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี่ที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิต การประหยัดพลังงาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ มีความรู้เท่าทันและ
ตอบสนองความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ อีกทั้งสนับสนุนให้พนักงาน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการวิจัย
และคิดค้นเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และศึกษาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อย่างลึกซึ้ง เพื่อต่อยอดความรู้ที่มีอยู่เดิม
พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ที่คิดค้นได้จากงานวิจัยให้แก่สถานศึกษาที่มีความต้องการ

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ในส่วนของการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
ให้ความร่วมมือในการด�ำเนินโครงการต่างๆ ของส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เช่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ�ำปี
2563 โครงการสนับสนุนพิธีรดน�้ำขอพรผู้สูงอายุ โครงการบริจาคโลหิต เข้าร่วมประชุมตามหนังสือเชิญ สนับสนุนจัดท�ำป้ายหน้า
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง จ.จันทบุรี และ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจ�ำปี 2563 เป็นต้น
การเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น สนับสนุนโครงการวิ่งเพื่อสุขภาพกับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สนับสนุนมูลนิธสิ ว่างพรกุศล สนับสนุนโครงการ เสริมขวัญแบ่งปันรอยยิม้ เด็กและครอบครัวผูด้ อ้ ย
โอกาสทางสังคม โรงพยาบาลระยอง เป็นต้น
สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้แก่ โรงเรียนวัดประชุมมิตรบ�ำรุง โรงเรียนชุมชนสุวรรณรังสรรค์ ชุมชนชากลูกหญ้า  ชุมชนซอย
ประปา ชุมชนหนองน�้ำเย็น นิติบุคคลเคหะมาบตาพุด โรงเรียนบ้านมาบตาพุด โรงเรียนวัดประชุมมิตร เป็นต้น
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะกุศล ได้แก่ สนับสนุนกิจกรรมประเพณีบุญข้าวหลามชุมชนหนองน�้ำเย็นและชุมชนหนองแฟบ สนับสนุน
แข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมความสามัคคี ชุมชนหนองน�้ำเย็น ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง สนับสนุนกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล ชุมชนมาบ
ชลูด สนับสนุนกิจกรรมรดน�ำ้ ขอพรผูส้ งู อายุ ชุมชนล้อเกวียน ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง สนับสนุนงานยกช่อฟ้าหอระฆัง ฉลองวิหาร
ปิดทองหลวงพ่อโต และทอดผ้าป่าสามัคคี วัดชากลูกหญ้า  สนับสนุนโครงการ Open House ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2
สนับสนุนกิจกรรมกฐินพระราชทาน ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมวันลอยกระทง ชุมชนล้อเกวียน ชุมชนวัด
ชากลูกหญ้า เป็นต้น
สนับสนุนสินค้าชุมชน ได้แก่ ผลไม้ท้องถิ่น ชุดของฝากจากผลิตภัณฑ์ชุมชน ชุดอาหารว่างที่ท�ำจากผลิตภัณฑ์ชุมชุน เป็นต้น
นอกจากการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนแล้ว บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนให้เกิดการจ้างงานในชุมชนเพิ่มขึ้นด้วยการใช้บริการรถ
บรรทุกสินค้าของผู้ประกอบการในจังหวัดระยอง รับบุคลากรในพื้นที่เข้าท�ำงานกับบริษัทฯ รวมทั้งให้ความร่วมมือในการรับนักศึกษา
จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างพื้นที่เข้าฝึกงานและดูงานอย่างต่อเนื่องทุกปี
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การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง เพือ่ ป้องกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ กับบริษทั
โดยบริษทั ฯ จะท�ำการประเมินสถานการณ์เพือ่ ก�ำหนดเป้าหมายและแผนการด�ำเนินงานไว้อย่างชัดเจนและวัดผลได้ และมีการทบทวน
แผนการด�ำเนินงานหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป มีการประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยงเพื่อก�ำหนด
มาตรการลดความเสี่ยง และเพื่อเป็นการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร บริษัทฯ มีการก�ำหนดอ�ำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหาร
ไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านต่างๆ เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ในด้านการรายงานและการติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เพียงพอแก่การตัดสินใจ และมีการ
ติดตามผลการด�ำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่ก�ำหนดเป็นประจ�ำทุกเดือน

การควบคุมภายใน
คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่งรวมถึง
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งจัดท�ำขึ้น
ตามแนวคิดของ COSO ซึ่งจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได้วา 
่ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสีย่ ง การควบคุมการปฏิบตั งิ าน ระบบสารสนเทศและการสือ่ สาร
ข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ในการที่จะติดตาม ควบคุม ดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่ผู้บริหารน�ำไปใช้
โดยมิชอบหรือไม่มีอ�ำนาจ

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

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

บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ�ำกัด

มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา

บริษัท เซ็นจูรี่ อิเลคโทรนิคส์
แอนด์ ซิสเต็มส์ จ�ำกัด

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

ปัจบุ นั บริษทั เซ็นจูรี่ อิเลคโทรนิคส์
แอนด์ ซิสเต็มส์ จ�ำกัด มีสถานะล้มละลาย

ทั้งนี้ รายการระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในปี 2563  ประกอบด้วย
ชื่อ

ลักษณะ
รายการ

มูลค่า
(ล้านบาท)

ความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

บมจ.ทักษิณคอนกรีต

ขายสินค้า

94.28

บจก.ไทยลาวลิกไนท์

เงินให้กู้

-

บจก.เซ็นจูรี่ อิเลคโทรนิคส์
แอนด์ ซิสเต็มส์

เงินให้กู้

-

บมจ. ทักษิณคอนกรีต เป็นบริษทั ผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
คอนกรีตอัดแรงชนิดต่างๆ  ซึง่ ต้องใช้ลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นวัตถุดบิ
ส�ำคัญ ซึง่ บริษทั ทีท่ ำ� ธุรกิจประเภทนีเ้ ป็นกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายทีส่ ำ� คัญ
ของบริษทั ฯ การทีบ่ ริษทั ฯมีการขายสินค้าให้แก่ บมจ.ทักษิณคอนกรีต
โดยคิดราคาซือ้ ขายตามราคาที่ใกล้เคียงกับราคาทีค่ ดิ กับบุคคล
ภายนอกและเป็นไปตามราคาตลาดจึงเป็นไปตามความจ�ำเป็นและ
สมเหตุสมผล เนือ่ งจากท�ำให้บริษทั ฯสามารถเพิม่ ยอดขาย
ซึง่ ส่งผลดีตอ่ ความสามารถในการท�ำก�ำไรของบริษทั ฯ
(รายละเอียดเพิม่ เติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6,8 และข้อ 11)
เป็นเงินให้กสู้ ำ� หรับโครงการโรงไฟฟ้าซึง่ คงค้างมาจากอดีต
ปัจจุบนั ไม่มยี อดคงเหลือเนือ่ งจากได้มกี ารท�ำสํญญาโอนสิทธิเรียกร้อง
ดังกล่าว เมือวันที่ 29 มกราคม 2562
(รายละเอียดเพิม่ เติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไม่มียอดคงเหลือเนื่องจากลูกหนี้
ล้มละลายและมีการแบ่งทรัพย์สินเพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหนี้เมื่อวันที่
30 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ จึงตัดหนี้สูญทั้งจ�ำนวนส�ำหรับเงินต้น
และดอกเบี้ยที่ไม่ได้รับการช�ำระ
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นโยบายการกำ�หนดราคาระหว่างกัน
บริษัทฯขายสินค้าให้กับ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จ�ำกัด (มหาชน) โดยคิดราคาขายตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขการช�ำระเงิน
90 วัน ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวเป็นเงื่อนไขที่เป็นปกติ  เช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  

นโยบายและแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั ฯ มีนโยบายว่าการท�ำรายการระหว่างกันทีส่ ำ� คัญต้องได้รบั การพิจารณาและอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ และต้องด�ำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันและประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่าง
เคร่งครัด
ทั้งนี้ การท�ำรายการระหว่างกันของบริษัทฯในอนาคตจะเป็นรายการที่ด�ำเนินการทางธุรกิจตามปกติทางการค้า  โดยบริษัทฯ
ยังคงมีนโยบายด�ำเนินการค้าตามปกติกับ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จ�ำกัด (มหาชน)  ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งของบริษัทอย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยบริษทั จะคิดราคาซือ้ /ขายสินค้าตามราคาตลาดหรือราคาที่ใกล้เคียงกับราคาทีค่ ดิ กับบุคคลภายนอก ส่วนรายการระหว่างกัน
อื่นๆ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้กู้หรือท�ำรายการระหว่างกันอื่นๆ ที่ไม่ใช่รายการที่ด�ำเนินการทางธุรกิจตามปกติ
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ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
ผลการด�ำเนินงาน (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
ก�ำไรขั้นต้น
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
ฐานะการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนทางการเงิน
จ�ำนวนหุ้นที่ออก (ล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)
อัตราก�ำไร(ขาดทุน)จากการด�ำเนินงานก่อนค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ (%)
อัตราก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
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2563

2562

2561

1,643.00
1,663.98
88.41
(12.86)
(12.86)

2,025.85
2,098.68
91.33
18.42
18.42

2,397.55
2,470.37
152.29
48.99
48.99

1,931.42
447.11
1,484.31

1,796.89
262.37
1,534.52

1,936.68
322.51
1,614.17

270
1
5.50
(0.05)
5.38
(0.78)
(0.77)
(0.85)
(0.69)
11.25
0.30

270
1
5.68
0.07
4.51
0.91
0.88
1.17
0.99
6.09
0.17

270
1
5.98
0.18
6.35
2.04
1.98
3.04
2.49
4.67
0.20

รายได้จากการขาย
ล้านบาท
2,500

2,397.55

2,000

2,025.58
1,643.00

1,500
1,000
500
0

กำ�ไรขั้นต้น

2561

2562

ล้านบาท
250
200
150

152.29
91.33

100
50
0

กำ�ไรสุทธิ

2563

ล้านบาท
60

2561

2562

88.41
2563

48.99

40
20

18.42

10
-12.86

0
-20

2561

2562

2563
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สินทรัพย์

ล้านบาท
2,000
1,900

1,936.68

1,931.42
1,796.89

1,800
1,700
1,600
1,500
1,400

2561

2562

2563

หนี้สิน
ล้านบาท
500

447.11

400

322.51

300

262.37

200
100
0

2561

2562

2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ล้านบาท
1,650
1,600
1,550
1,500
1,450
1,430

1,614.17

1,400
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1,534.52
1,484.31

2561

2562

2563

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
4
3

2.49

2
0.99

1

-0.69

0
-1

2561

2562

2563

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
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11.25
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6
4

6.09
4.67

2
0
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2562
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อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
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0.20
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การวิเคราะห์และ
คำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
สรุปฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
(หน่วย : พันบาท)

รายการ
ฐานะการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้
อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สิทธิการใช้สินทรัพย์
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
ทรัสต์รีซีทส์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนช�ำระแล้ว
ก�ำไรสะสม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลการด�ำเนินงาน
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
ก�ำไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ
กระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
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2563

2562

2561

93,114.79
318,167.38
478,891.53
936,850.18
379,600.00
225,533.09
285,293.88
994,571.91
1,931,422.08
68,743.44
83,313.68
447,111.71
270,000.00
864,643.13
1,484,310.37

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

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

1,643,004.92
1,663,986.13
1,554,597.58
88,407.34
120,294..67
1,952.71
-12,858.82
-12,858.82

2,025,851.24
2,098,684.47
1,934,525.65
91,325.60
140,771.67
4,966.35
18,420.81
18,420.81

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

229,123.80
-11,088.33
-164,532.00

-12,105.98
75,638.45
-56,581.88

51,940.60
63,130.83
-177,337.63

อัตราส่วนทางการเงิน
2563

2562

2561

11.24
4.85
1.77
4.25
85
11.14
32
40.87
9
108

6.09
2.21
-0.05
4.77
76
11.83
30
25.65
14
92

4.67
1.72
0.18
5.93
61
12.93
28
22.73
16
73

อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ (%)
อัตราก�ำไรอื่น (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร (%)
อัตราก�ำไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

5.38
-0.78
-1,781.84
0.77
-0.85

4.51
0.91
-65.72
0.88
1.17

6.35
4.32
-199.87
4.27
5.12

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)

-0.69
7.77
0.89

0.99
20.68
1.12

4.37
39.10
1.02

0.30
118.34
1.48
-

0.17
-1.44
-0.12
108.46

0.24
-48.73
-2.83
47.56

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาช�ำระหนี้ (วัน)
CASH  CYCLE (วัน)
อัตราส่วนความสามารถในการหาก�ำไร (PROFITABILITY RATIO)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน (เท่า) - Cash Basis  
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
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คำ�อธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
ผลการดำ�เนินงาน

ปี 2563 การลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานของภาครัฐยังคงมีอย่างต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ตามจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ส่งผลให้สภาวะเศรษฐกิจขยายตัวลดลง ส่งผลให้ความต้องการสินค้าในประเทศลดลงจากปีกอ่ นค่อนข้างมาก เนือ่ งจาก
การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในอัตราต�ำ่ จึงท�ำให้ภาวะการแข่งขันในตลาด โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคายังคงมีอย่างต่อเนือ่ ง
ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 1,663.98 ล้านบาท ลดลง 434.70 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.71
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562  ขาดทุนสุทธิจ�ำนวน 12.86 ล้านบาท ก�ำไรสุทธิลดลง 31.28 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 169.82
รายได้
บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,663.98 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 1,643.00 ล้านบาท และรายได้อื่นจ�ำนวน
20.98 ล้านบาท  
รายได้จากการขาย ในปี 2563 จ�ำนวน 1,643.00 ล้านบาท ลดลง 382.83 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.90 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีก่อน เป็นผลมาจากทั้งปริมาณขายและราคาขายลดลง โดยปริมาณขายที่ลดลงมาจากขายในประเทศ ส่วนปริมาณส่งออก
ใกล้เคียงกับปีก่อน ด้านราคาขายลดลงจากการแข่งขันด้านราคา   สัดส่วนการขายมาจากการขายในประเทศร้อยละ 77.86 และ
ส่งออกร้อยละ 22.14
รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ ก�ำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้จากการจ�ำหน่าย
เศษซากทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิต และอืน่ ๆ ซึง่ มีจำ� นวนไม่แน่นอน โดยในปี 2563 มีจำ� นวน 20.98 ล้านบาท ลดลง 51.85 ล้านบาท
สาเหตุหลักเนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ มีก�ำไรจากการจ�ำหน่ายสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ�ำกัด
จ�ำนวน 39.90 ล้านบาท และรายได้จากการจ�ำหน่ายเศษซากที่เกิดจากกระบวนการผลิตลดลง
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย ในปี 2563 มีจ�ำนวน 1,554.60 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 379.93 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19.64 จากทั้งปริมาณ
ขายและต้นทุนวัตถุดบิ ลดลง ทัง้ นี้ ต้นทุนขายของบริษทั ฯประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดบิ ซึง่ มีอตั ราส่วนประมาณร้อยละ 70-85 ของต้นทุน
การผลิตรวมและผันแปรตามปริมาณขาย ค่าเสื่อมราคา ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ และค่าใช้จ่ายในการผลิต เช่น ค่าไฟฟ้า  ค่าแรงงาน
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาเครื่องจักร ซึ่งมีลักษณะกึ่งผันแปร
ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีจ�ำนวนรวม 120.29 ล้านบาท
ลดลง 20.48 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากในปีกอ่ นบริษทั มีตน้ ทุนบริการในอดีตจากการแก้ไขโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออก
จากงาน จ�ำนวน 11.26 ล้านบาท และค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารอื่นๆ ลดลงตามปริมาณขายที่ลดลง
ก�ำไร
ปี 2563 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจ�ำนวน 12.86 ล้านบาท ท�ำให้ก�ำไรสุทธิลดลง 31.28 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 169.82
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งการที่ผลก�ำไรปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณขายและราคาขายลดลงเนื่องจากสถานการณ์
การแข่งขันทางด้านราคาที่ค่อนข้างจะรุนแรง และจากสภาพเศรษฐกิจที่ค่อนข้างหดตัวจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019
(COVID-19) ที่แพร่ระบาดตั้งแต่ปลายปี 2562  
ทั้งนี้ สาเหตุที่ปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เนื่องจากบริษัทฯ มีคา่ ใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นจากการจ�ำหน่าย
หนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท เซ็นจูรี่อิเลคโทรนิคส์ แอนด์ ซิสเต็ม จ�ำกัด ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ เนื่องจาก
ลูกหนี้ถูกพิพากษาให้ล้มละลายและได้มีการแบ่งทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
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ฐานะการเงิน

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,931.42 ล้านบาท หนี้สินรวม 447.11 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,484.31 ล้านบาท
ส่วนประกอบของสินทรัพย์
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ�ำนวน 1,931.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 134.53 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 7.49 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีก่อน
สินทรัพย์ ณ สิน้ ปี 2563  เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจ�ำนวน 936.85 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ�ำนวน 994.57 ล้านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียนมีรายการที่ส�ำคัญ คือ ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้า  ณ สิ้นปี 2563 มีจ�ำนวน
311.37 ล้านบาท ลดลง 36.08 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.38 ตามยอดขายที่ลดลง ในขณะที่สินค้าคงเหลือมีจ�ำนวน
478.89 ล้านบาท ลดลง 147.07 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23.50  จากปริมาณที่ลดลงและต้นทุนวัตถุดิบที่ต�่ำกว่าปีก่อน
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน ประกอบด้วย อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ มีจ�ำนวน 225.53 ล้านบาท ลดลง 6.24 ล้านบาท จากการตัด
ค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์จ�ำนวน 30.63 ล้านบาท และจากการลงทุนใหม่จ�ำนวน 24.44 ล้านบาท สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนรายการอื่นๆ ซึ่งได้แก่ สิทธิการใช้สินทรัพย์ เงินลงทุนที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และอื่นๆ
คุณภาพของสินทรัพย์
สินทรัพย์ของบริษัทฯแสดงราคาตามบัญชีที่ไม่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับหรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่คาดว่า
จะได้รับจากการใช้สินทรัพย์ และหากมีข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่า  บริษัทฯจะตั้งส�ำรองและรับรู้การขาดทุนจากการ
ด้อยค่าทันที และมีการทบทวนอย่างสม�่ำเสมอ
บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 368.73 ล้านบาท ซึ่งจ�ำนวนดังกล่าวจ�ำแนกออกเป็น 2 ส่วน
คือ ลูกหนี้บุคคลภายนอกจ�ำนวน 346.55 ล้านบาท และลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จ�ำนวน 22.18 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหนี้บุคคลภายนอกมียอดที่เกินก�ำหนดช�ำระ จ�ำนวน 159.36 ล้านบาท โดยในจ�ำนวนดังกล่าว
มียอดลูกหนี้ค้างช�ำระนานกว่า 12 เดือน จ�ำนวน 57.30 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุมาจากลูกหนี้ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์
ทางเศรษฐกิจและการเงินตั้งแต่ปี 2540 ท�ำให้ไม่สามารถช�ำระหนี้ได้ตามก�ำหนด บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับลูกหนี้
ที่เกินก�ำหนดช�ำระจ�ำนวน 57.27 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯมั่นใจว่าจะสามารถเก็บหนี้จากลูกหนี้ได้ไม่ต�่ำกว่ายอดสุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มี 1 ราย คือ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จ�ำกัด(มหาชน) เป็นหนี้ที่ยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระ
สินค้าคงเหลือของบริษทั ประกอบด้วย สินค้าส�ำเร็จรูป งานระหว่างท�ำ วัตถุดบิ อะไหล่และวัสดุสนิ้ เปลือง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 มีราคาทุนรวม 502.31 ล้านบาท บริษทั ฯได้ตงั้ ค่าเผือ่ มูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลือ่ นไหวช้าจ�ำนวนทัง้ สิน้ 23.42 ล้านบาท
เนือ่ งจากสินค้าส�ำเร็จรูป อะไหล่และวัสดุสนิ้ เปลืองบางรายการไม่เคลือ่ นไหวมาเป็นเวลานานจึงมีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการด้อยค่าได้
สภาพคล่อง
บริษัทฯ มีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 6.09 เท่า  ณ สิ้นปี 2562 เป็น 11.24 เท่า  ณ สิ้นปี
2563 ทั้งนี้เป็นผลมาจากปี 2563 บริษัทไม่มีภาระหนี้สินเพื่อการน�ำเข้าคงเหลืออยู  ่
ในส่วนของกระแสเงินสด ส�ำหรับปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 53.49 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดของบริษัท
เพิ่มขึ้นจาก 39.62 ล้านบาท มาเป็น 93.11 ล้านบาท กระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงมาจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้:- กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน จ�ำนวน 229.12 ล้านบาท โดยแหล่งได้มาที่ส�ำคัญมาจากการเงินหมุนเวียน
ในลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ
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- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ�ำนวน 11.09 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปีมีรายจ่ายลงทุนซึ่งส่วนใหญ่เป็น
การลงทุนในอุปกรณ์โรงงาน เครื่องใช้ส�ำนักงานและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ�ำนวน 164.53 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผล จ่ายช�ำระสินเชื่อทรัสต์รีซีท
จากสถาบันการเงิน และจ่ายช�ำระหุ้นทุนซื้อคืน
แหล่งที่มาของเงินทุน
1) ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 0.30 เท่า เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปีกอ่ น เนือ่ งจาก
การบันทึกบัญชีสัญญาเช่าตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 จึงท�ำให้บริษัทฯ มีหนี้สินเพิ่มขึ้น 280.91 ล้านบาท ในขณะ
ที่มีการจ่ายช�ำระหนี้สินจ�ำนวน 119.96 ล้านบาท    
2) ส่วนของผู้ถือหุ้น
ปี 2563 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 12.86 ล้านบาท และมีขาดทุนที่ยังไม่เกิดจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
จ�ำนวน 0.18 ล้านบาท จ่ายเงินปันผล จ�ำนวน 19.97 ล้านและราการหุ้นทุนซื้อคืน จ�ำนวน 17.20 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 1,484.31 ล้านบาท ลดลง 50.21 ล้านบาท  
3) หนี้สิน
ณ วันสิ้นปี 2563 บริษัทฯมีหนี้สินรวม 447.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 187.74 ล้านบาท จากหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
จ�ำนวน 280.91 ล้านบาท เเจ้าหนี้การค้าและเจาหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากวัตถุดิบที่เข้ามาในช่วงสิ้นปีและยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ ในขณะที่
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลงจากการจ่ายช�ำระคืน ทั้งนี้ หนี้สินที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย ทรัสต์รีซีท เจ้าหนี้การค้า  ประมาณการหนี้สิน
ผลประโยชน์พนักงานและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
4) ระยะเวลาครบก�ำหนดของหนี้ระยะสั้นที่มีผลต่อสภาพคล่อง
หนีร้ ะยะสัน้ ของบริษทั ฯมีเพียง ทรัสต์รซี ที เจ้าหนีก้ ารค้า  และค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย ซึง่ ถึงก�ำหนดช�ำระตาม Cash cycle ของกิจการ
รายจ่ายลงทุน
ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายจ่ายลงทุนที่ประกอบด้วยอุปกรณ์โรงงาน เครื่องใช้ส�ำนักงานและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต

ปัจจัยที่อาจส่งผลให้การด�ำเนินงานของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�ำคัญ ได้แก่ ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
การออกมาตรการตอบโต้การทุม่ ตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูง และการแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตกิ ารตอบโต้การทุม่ ตลาดและ
การอุดหนุนซึง่ สินค้าจากต่างประเทศ รวมถึงความเสีย่ งทีอ่ ปุ ทานเพิม่ ขึน้ จากการน�ำเข้าสินค้าส�ำเร็จรูปจากต่างประเทศ ทัง้ นี้ เนือ่ งจาก
ราคาวัตถุดบิ และอัตราอากรตอบโต้การทุม่ ตลาดจากการน�ำเข้าวัตถุดบิ มีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิต ในขณะทีอ่ ปุ ทานทีเ่ พิม่
จากการน�ำเข้าสินค้าส�ำเร็จรูปจากต่างประเทศจะส่งผลให้การแข่งขันทางการตลาดโดยเฉพาะการแข่งขันทางด้านราคามีความรุนแรงขึน้
บริษทั ฯ ตระหนักถึงปัจจัยดังกล่าวจึงได้ตดิ ตามและประเมินผลกระทบอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ปรับกลยุทธ์ในการด�ำเนินงานให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับสถานการณ์
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th
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รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่
นายชลิต สถิตย์ทอง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายเฉลียว พลวิเศษ และนางทิพชญาณ์ สุตตปัญญา กรรมการตรวจสอบ
ซึง่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒทิ างด้านการบริหาร การเงิน การบัญชี และกฎหมาย โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระและมีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วนตามข้อก�ำหนดและแนวทางของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ได้
แต่งตั้งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
และสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมจ�ำนวน 4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบ
ทุกครั้ง ยกเว้น นางทิพชญาณ์ สุตตปัญญา  เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 สาระส�ำคัญของการปฏิบัติงานสรุปได้ดังนี้:

1. การสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่ส�ำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปีส�ำหรับปี 2563 รวมถึง
รายการระหว่างกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งในประเด็นความถูกต้องเชื่อถือได้และความเหมาะสมของ
งบการเงิน การเปลีย่ นแปลงทีม่ ผี ลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส�ำคัญ นโยบายการบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล ก่อนทีจ่ ะน�ำเสนอ
ให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ โดยในการประชุมเพือ่ พิจารณาเรือ่ งดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามและรับฟัง
ค�ำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีวา่ การจัดท�ำงบการเงินเป็นไป
ตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป งบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วน เชื่อถือได้

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

3. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของสำ�นักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมาย
		 อื่นที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งจากการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็น
สาระส�ำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
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4. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยยึดหลักความ
ระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล และค�ำนึงถึงประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ การอนุมตั ริ ายการและการเปิดเผย
ข้อมูลเป็นไปตามข้อก�ำหนดหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ซึง่ จากการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญในเรือ่ งการไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5. การพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ
และผลงานที่ผ่านมารวมถึงพิจารณาความเป็นอิสระ คุณภาพของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้ง บริษัท บัญชีกิจ จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีส�ำหรับปี 2564 เพื่อน�ำเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุป
ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้
ความสามารถอย่างเต็มที่ และท�ำหน้าที่โดยอิสระ ไม่มีข้อจ�ำกัดจากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในภาพรวมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า  คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ มีจริยธรรมและความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯอย่างมีคุณภาพ และให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่มี
ประสิทธิผล โปร่งใส และเชือ่ ถือได้ มีการปฏิบตั เิ กีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ
มีการจัดท�ำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

(นายชลิต  สถิตย์ทอง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำปี ซึง่ ข้อมูล
ที่แสดงในรายงานทางการเงินต้องมีความถูกต้องในสาระส�ำคัญและเป็นไปตามหลักมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่เหมาะสม รวมทั้ง
มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทาง
บัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอทีจ่ ะด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ และเพือ่ ให้ทราบจุดอ่อนเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ
การด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ของคณะกรรมการตรวจสอบได้
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปี
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่น
อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(นายสุริย์ บัวคอม)
ประธานกรรมการ

(นายเอกมินทร์ งานทวี)
กรรมการผู้จัดการ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด (มหาชน)
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
และงบกระแสเงินสดสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่
สาคัญและเรื่องอื่นๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตัวเลขเปรียบเทียบจากเรื่องที่ อธิบายในวรรคเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ผลการดาเนินงาน
และกระแสเงินสดสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
ผู้สอบบัญชีคนก่อนไม่ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อสรุปได้ว่ามีหมายเหตุประกอบ
งบการเงินได้มีเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบริษัท เควิน แอสโซซิเอทส์ จากัด (“KWIN”) ซึ่งเป็นผู้รับซื้อสิทธิ
เรียกร้องหนี้เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด (TLL) ว่าเป็นบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ ด้วยเหตุนี้
ผู้สอบบัญชีคนก่อนจึงแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถสรุปได้ว่า จาเป็นต้องปรับปรุงผลการดาเนินงาน และกาไรสะสมต้นงวดสาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หรือไม่ เพียงใด ดังนั้นความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 จึงมีเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าว และความเห็นของข้าพเจ้า ต่องบการเงินงวดปัจจุบันจึงมีเงื่อนไขในเรื่องนี้
ด้วย เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อการเปรียบเทียบตัวเลขงวดปัจจุบันกับตัวเลขเปรียบเทียบ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่ าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัท
ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชี พบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับ ผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนด
เหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
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-2เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่องเหล่านี้
มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักคือผลิตและจาหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง ซึ่งมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
สินค้า บริษัทฯ มีสนิ ค้าคงเหลือที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จานวนรวม 502.31
ล้านบาท และค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้าจานวน 23.42 ล้านบาท
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าเรื่องค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้าเป็นเรื่องสาคัญในการสอบบัญชีเนื่องจาก
บัญชีสินค้าคงเหลือเป็นบัญชีที่มีสาระสาคัญต่องบการเงิน และความผันผวนของราคาสินค้าคงเหลือดังกล่าวซึ่งมี
ผลกระทบต่อการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลืออย่างมีสาระสาคัญ นอกจากนี้ การบันทึกค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
และเคลื่อนไหวช้ามีการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายจัดการเป็นอย่างมาก
ดั ง นั้ น การตรวจสอบของข้ า พเจ้า ได้ ร วมถึง การสอบทานการประเมิ น ของฝ่ า ยบริ ห ารเกี่ ย วกั บ แนวโน้ มและ
ผลกระทบจากการผันผวนของราคาเหล็ก และแนวโน้มของกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดซึ่งจะ
ส่งผลกระทบโดยตรงกับราคาสินค้า นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้มีการสอบทานอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญของกิจการ
เปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน และการตรวจสอบยังได้รวมถึงการพิจารณาราคาต้นทุน
ของวัตถุดิบที่ซื้อ ราคาสินค้าที่ขายในระหว่างปีและราคาหลังวันสิ้นปี เพื่อระบุความเป็นไปได้ที่สินค้าคงเหลืออาจมี
มูลค่าสูงเกินไป
ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้สอบทานรายการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือ และทดสอบการคานวณ
ต้นทุนของวัตถุดิบที่ซื้อ การคานวณต้น ทุนของสินค้าจากการผลิต การทดสอบการตีราคาสินค้าคงเหลือ และการ
แสดงมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างราคาทุนกับมูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึงสมมติฐานสาคัญที่ผู้บริหารใช้ในการ
คานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนทาต่อ ราคาขาย และค่าใช้จ่ายในการขาย เป็นต้น
เรื่องอื่น
งบการเงินของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด (มหาชน) สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่แสดงเป็น
ข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บตรวจสอบโดยผู้ ส อบบั ญ ชี อื่ น ซึ่ ง แสดงความเห็ น อย่ า งมี เ งื่ อ นไข ตามรายงานลงวั น ที่
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เนื่องจากไม่ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เควิน แอสโซซิเอทส์ จากัด (KWIN)
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-3ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจาปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจาปี
ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความ
ขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมี
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่
เมื่ อ ข้ า พเจ้า ได้ อ่า นรายงานประจ าปี และหากข้ า พเจ้า สรุ ปได้ ว่ า มี ก ารแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จจริ ง อัน เป็ น
สาระส าคั ญ ข้ า พเจ้า จะสื่ อ สารเรื่ อ งดั ง กล่า วกั บ ผู้ มีห น้ า ที่ใ นการกากั บดู แลเพื่ อให้ผู้ มี หน้ า ที่ในการกากั บดู แ ล
ดาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่ านี้โดยถูกต้องตามที่ ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทางบ
การเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผู้บริหารรับ ผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่อง
เปิ ด เผยเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บการด าเนิ นงานต่อ เนื่ อ ง (ตามความเหมาะสม) และการใช้ เ กณฑ์ การบัญ ชี ส าหรั บ การ
ดาเนินงานต่ อเนื่องเว้นแต่ผู้บริ หารมีความตั้ง ใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุ ดดาเนินงานหรื อไม่ สามารถดาเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบัญชีซึ่ งรวมความเห็น ของข้าพเจ้าอยู่ ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคื อความเชื่อมั่ นใน
ระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบั ติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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-4ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชี พและการ
สังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญในงบการเงิ น ไม่ว่าจะเกิด

จากการทุจริ ตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ย ง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่
เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจ
ละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

 ท าความเข้ า ใจในระบบการควบคุ มภายในที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิ ธี การตรวจสอบที่

เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของบริษัท

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี

และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผู้บริหาร

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจาก

หลักฐานที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยอย่างมีสาระสาคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อ
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้
ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น
ของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุด
การดาเนินงานต่อเนื่อง

 ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดง

รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
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-5ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สาคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญ ของ
ระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลว่ าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่ นซึ่ง
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้ าพเจ้า
ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่ อสารกั บผู้ มี หน้า ที่ในการกากับดู แล ข้ า พเจ้าได้ พิ จารณาเรื่ องต่า ง ๆ ที่มีนัยส าคั ญมากที่ สุ ด ในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกาหนดเป็นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ ใน
รายงานของผู้ สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกั บเรื่องดังกล่า ว หรือใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการ
กระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้
เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายเทวา ดาแดง

นายเทวา ดาแดง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10777
บริษัท บัญชีกิจ จากัด
กรุงเทพมหานคร
23 กุมภาพันธ์ 2564

62 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ีข้อจากัดในการใช้
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กี่ยวข้องกัน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อาคารและอุปกรณ์
สิทธิการใช้สินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

7
8
9

10
11
12
13
14
15

2563

หน่วย : บาท
2562

93,114,791
318,167,383
478,891,526

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

46,567,233
109,242
936,850,175

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

379,600,000
25,180,834
72,722,246
225,533,086
285,293,879
6,241,862
994,571,907
1,931,422,082

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน) 63

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

2563

หน่วย : บาท
2562

16
17
20
18

68,743,442
11,959,307
564,395
2,046,538
83,313,682

119,964,821
52,402,904
2,634,480
175,002,205

19
20
21

93,251,376
268,948,326
1,598,323
363,798,025
447,111,707

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

หมายเหตุ
หนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
หนีส้ ินตามสัญญาเช่า - ส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระในหนึง่ ปี
หนีส้ ินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ ินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระในหนึง่ ปี
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

64 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ
หนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 270,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
สารองหุน้ ทุนซือ้ คืน
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมกาไรสะสม
หุน้ ทุนซือ้ คืน
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอื หุน้
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุ้น

22
23

24

2563

หน่วย : บาท
2562

500,000,000

500,000,000

270,000,000
339,642,600

270,000,000
339,642,600

50,000,000
17,201,307
797,441,823
864,643,130
(17,201,307)
27,225,952
1,484,310,375
1,931,422,082

50,000,000
847,471,890
897,471,890
27,404,512
1,534,519,002
1,796,890,103

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน) 65

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดบริเสร็
จ
ษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563

หมายเหตุ

หน่วย : บาท
2562

2563

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กำไรขั้นต้น
รายได้อื่น

1,643,004,923
(1,554,597,578)
88,407,345
20,981,202

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

กำไรก่อนค่ำใช้จำ่ ย

109,388,547

164,158,828

(69,739,388)
(64,312,118)
13,703,086
53,755

(72,247,910)
(67,785,868)
10,517,755

(120,294,665)

(11,255,643)
(140,771,666)

(10,906,118)
(1,952,706)
(12,858,824)
(12,858,824)

23,387,162
(4,966,352)
18,420,810
18,420,810

(178,560)

(8,021,840)

(178,560)
(13,037,384)

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

(0.05)

0.07

ค่ำใช้จำ่ ย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้า
โอนกลับการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ต้นทุนบริการในอดีตจากการแก้ไข
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่ำใช้จำ่ ย
กำไร (ขำดทุน) ก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและค่ำใช้จำ่ ยภำษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จำ่ ยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สุทธิสำหรับปี

9
13
19

21

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รำยกำรทีไ่ ม่อำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนทีก่ าหนดให้วัดมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษี
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนักงานทีก่ าหนดไว้
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
66 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

25

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน) 67

26
23 , 24

22 , 26
26

270,000,000
270,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินปันผลจ่าย
หุน้ ทุนซื้อคืน
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
สารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุน้
ที่ออกและ
ชาระแล้ว
270,000,000
270,000,000

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

339,642,600
339,642,600

มูลค่าหุน้
339,642,600
339,642,600

ส่วนเกิน

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอื หุน้

(17,201,307)
(17,201,307)

50,000,000
50,000,000

17,201,307
17,201,307

847,471,890
(19,969,936)
(17,201,307)
(12,858,824)
797,441,823

18,690,010
(178,560)
18,511,450

8,714,502
8,714,502

27,404,512
(178,560)
27,225,952

ผลกาไร (ขาดทุน) ผลกาไร (ขาดทุน)
จากเงินลงทุนใน
จากการ
ตราสารทุนที่กาหนด วัดมูลค่าใหม่
รวม
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ให้วัดมูลค่ายุติธรรม ของผลประโยชน์ องค์ประกอบอื่น
ทุนสารองตาม สารองหุน้ ทุน
ผ่านกาไรขาดทุน
พนักงาน
ของส่วนของ
หุน้ ทุนซื้อคืน
กฎหมาย
ซื้อคืน
เบ็ดเสร็จอื่น
ที่กาหนดไว้
ผู้ถอื หุน้
ยังไม่ได้จัดสรร
48,900,000
927,032,256
26,711,850
1,884,230
28,596,080
1,100,000
(1,100,000)
(96,881,176)
18,420,810
(8,021,840)
6,830,272
(1,191,568)
50,000,000
847,471,890
18,690,010
8,714,502
27,404,512

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอื หุ้น
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบแสดการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

1,534,519,002
(19,969,936)
(17,201,307)
(13,037,384)
1,484,310,375

1,614,170,936
(96,881,176)
17,229,242
1,534,519,002

รวมส่วนของ
ผู้ถอื หุน้

หน่วย : บาท

งบกระแสเงินสด

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัสดาหรั(มหาชน)
บปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) สุทธิสาหรับปี
รายการปรับกระทบยอด :
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
(กาไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้า
โอนกลับการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
โอนกลับการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ต้นทุนบริการปัจจุบนั
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ต้นทุนบริการในอดีต
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
(กาไร) ขาดทุนจากการขายสิทธิเรียกร้องในเงินให้กู้ยืมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงาน เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
รับคืนภาษีเงินได้
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(12,858,824)

18,420,810

33,938,779
1,492,324
564,395
1,184,582
(13,703,086)
(10,980)
(53,755)
8,653,782
(74,854)
38,682
(1,799,666)
(1,526,225)
1,952,706
17,797,860

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

34,425,248
160,770,765
2,190,246
802,592

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

7,898,058
(587,942)
223,296,827
(1,128,339)
14,363,354
(6,099,473)
(1,308,571)
229,123,798

(107,439,598)
(3,135,667)
(4,663,695)
(942,550)
(4,908,958)
(1,590,778)
(12,105,981)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัดสาหรั
(มหาชน)
บปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563

หมายเหตุ

2563

หน่วย : บาท
2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจากัดในการใช้ลดลง
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดรับจากการจาหน่ายสิทธิเรียกร้องใน
มูลหนี้เงินให้กู้ยืมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
รับเงินปันผล
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน

2,094,086

33,000,000
4,048,250

86,252
(14,794,889)
1,526,225
(11,088,326)

40,000,000
542,598
(3,823,044)
1,870,650
75,638,454

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จ่ายเงินปันผล
ชาระหุ้นทุนซื้อคืน
เงินสดจ่ายชาระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน

(119,964,821)
(20,264,788)
(17,201,307)
(7,101,082)
(164,531,998)

39,695,810
(96,277,687)
(56,581,877)

(12,733)
53,490,741
39,624,050
93,114,791

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

11
21

(223,200)
(44,640)

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

19

8,833,160
280,907,633

6,830,272
-

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่ เติม
รายการที่มิใช่เงินสด
ผลกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้
วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนักงานที่กาหนดไว้
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการก่อหนี้
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหำชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563
1.

ข้อมูลทั่วไป

1.1

ข้อมูลบริษัทฯ
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหำชน) ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2528
และได้จดทะเบียนเข้ำเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 ตุลำคม พ.ศ. 2532
ต่อมำบริษัทฯ ได้ดำเนินกำรจดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจำกัด เมื่อวันที่ 25 เมษำยน พ.ศ. 2537
บริษัทฯ มีสำนักงำนใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสำหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี และมีสำขำเป็นโรงงำน 1 แห่ง ตั้งอยู่เลขที่ 4 ถนน ไอ 5 นิคมอุตสำหกรรมมำบ
ตำพุด ตำบลมำบตำพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือกำรผลิตและจำหน่ำยลวดเหล็กแรงดึงสูง
บริษัทฯ มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 คือบริษัทฯ ในตระกูลงำน
ทวี ซึ่งมีสัดส่วนกำรถือหุ้นประมำณร้อยละ 28 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระเต็มมูลค่ำแล้ว

1.2

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่ปัจจุบันได้ขยำยวงกว้ำงขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง ทำให้เกิดกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่
สถำนกำรณ์ดังกล่ำวอำจนำมำซึ่งควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมของกำรดำเนินธุรกิจ
ฝ่ำยบริหำรของบริษัท ฯ ติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดังกล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงิน
เกี่ยวกับมูลค่ำของสินทรัพย์ ประมำณกำรหนี้สินและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ฝ่ำยบริหำรได้ใช้
ประมำณกำรและดุลยพินิจในประเด็นต่ำงๆ เมื่อสถำนกำรณ์มีกำรเปลี่ยนแปลง

2.

เกณฑ์ในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงิน

2.1

งบการเงินนี้ได้จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 และแสดงรายการในงบการเงินตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และเป็นไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการก ากั บหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ที่เ กี่ ย วข้ อ ง ภายใต้ พ ระราช บั ญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.2

งบการเงินนี้ได้จัดทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.3

งบการเงิ น ฉบับ ภาษาไทยเป็นงบการเงิ นฉบับที่ บริ ษัทฯ ใช้ เ ป็น ทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น ฉบั บ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
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2.4

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
2.4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของ
บริษัทฯ โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในหลักการสาคัญมีดังนี้
มำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32

การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน กาหนดให้มีการจัดประเภทและการวัด
มูลค่ าเครื่ องมือทางการเงิ นด้ วยมูลค่า ยุติธรรมผ่า นกาไรหรือขาดทุน มูลค่า ยุติธรรมผ่า นกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และราคาทุนตัดจาหน่าย โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา
และรูปแบบการดาเนินธุรกิจของกิจการ (Business Model) กาหนดการด้อยค่าของเครื่องมือทาง
การเงินสาหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กาหนดการบัญชีเกี่ยวกับการป้องกันความ
เสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ มีผลกระทบต่องบการเงินตามที่
เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ
มาตรฐานการรายงานการเงินฉบับนี้กาหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกาหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสาหรับ
สัญญาเช่าทั้งหมด ยกเว้นสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่า
การบัญชีสาหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญ ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภท
สัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญ
ต่องบการเงินของบริษัท
2.4.2 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทาง
บัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
สภำวิช ำชี พบัญชีฯ ได้ ประกำศใช้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เรื่ อง มำตรกำรผ่อนปรนชั่ วครำว
สำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ซึ่งแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีดังกล่ำวได้ประกำศลงในรำช
กิจจำนุเบกษำเมื่อวันที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2563 และมีผลบังคับใช้สำหรับกำรจัดทำงบกำรเงินที่มี
รอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุด ภำยในช่วงเวลำระหว่ำ งวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31
ธันวำคม พ.ศ. 2563
บริษัทฯ เลือกใช้มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวสำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
- วัดมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยรำคำทุนเป็นมูลค่ำที่เหมำะสมในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
- ไม่นำข้อมูลที่เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ COVID-19 ที่อำจจะกระทบต่อกำรพยำกรณ์ทำงกำรเงินใน
อนำคตใช้ประกอบเทคนิคกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เช่น ที่ดิน อำคำรและ อุปกรณ์ และอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน เป็นต้น
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
2.4.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564
สภำวิชำชีพบัญชีฯ ได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำร
ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีป ฏิบัติทำงกำรบัญชีและกำรให้แนว
ปฏิบัติทำงบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน
ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ อยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปีที่เริ่ม
นำมำตรฐำนดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
3.

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเนื่องจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบัติ
ผลกระทบที่เป็นสำระสำคัญต่อกำรจัดประเภทรำยกำรสินทรัพย์ และหนี้สินทำงกำรเงิน ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 9 และมูลค่าตามบัญชีภายใต้มาตรฐานฉบับเดิม ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
แสดงได้ดังนี้
หน่วย : บาท
การจัดประเภทและการวัดมูลค่าตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่าตามบัญชี
1 ม.ค. 2563
จัดประเภทใหม่

มูลค่าตามหลัก
การบัญชีเดิม
31 ธ.ค. 2562
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

25,393,053
-

หนี้สินทำงกำรเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รวมหนี้สินทำงกำรเงิน

39,624,050
351,500,288
25,393,053
416,517,391

25,393,053
25,393,053

39,624,050
351,500,288
391,124,338

39,624,050
351,500,288
25,393,053
416,517,391

52,402,904
52,402,904

-

52,402,904
52,402,904

52,402,904
52,402,904
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25,393,053

หน่วย : บาท
การจัดประเภทและการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไร
ขาดทุน
รำคำทุนตัด
เบ็ดเสร็จอื่น
จำหน่ำย
รวม

มูลค่าตาม
บัญชี
31 ธ.ค. 2562
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน

(25,393,053)
25,393,053

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
4.

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ

4.1

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนอานาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการ
ส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่า ที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสาหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบ
หลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน รับรู้เป็นรายได้เมื่อสิทธิในการรับเงินปันผลได้เกิดขึ้นแล้ว
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้าง
รำยได้อื่น
รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะ
สั้นที่มีส ภาพคล่องสู ง ซึ่ งมี กาหนดจ่า ยคื นภายในระยะเวลาไม่ เ กิ น 3 เดือนนั บจากวันที่ไ ด้ มาและไม่ มี
ข้อจากัดในการเบิกใช้
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจากัดในการเบิกใช้ได้แสดงแยกต่างหากเป็น “เงินฝากสถาบันการเงินที่มี
ข้อจากัดในการใช้” ภายใต้ “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน” ในงบแสดงฐานะการเงิน

4.3

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้วัดมูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (31 ธันวาคม พ.ศ.
2562 : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) ซึ่งประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับ
การชาระหนี้ในอนาคตของลูกค้า หนี้สูญจะถูกตัดจาหน่ายเมื่อเกิดขึ้น

4.4

สินค้าคงเหลือ
สิ นค้ าคงเหลื อแสดงมู ลค่ าตามราคาทุ นหรื อมู ลค่ าสุ ทธิ ที่ คาดว่ าจะได้ รั บแล้ วแต่ ราคาใดจะต่ ากว่ า โดยวิ ธี
ดังต่อไปนี้ :สินค้าสาเร็จรูป และงานระหว่างทา
- ตีราคาตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง
- ตีราคาตามราคาทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงและต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และ
สภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสาเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วน
ของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงระดับกาลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดาเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเป็นใน
การขาย
บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้า หรือเสื่อมคุณภาพโดยพิจารณาจากรายการสินค้าคงเหลือ ณ
วันสิ้นปี
4.5

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
(ถ้ามี)
ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ราคาซื้อ และรายจ่ายโดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการ
จัดหาสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้
ดังนี้
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
30 - 50 ปี

4.6

อำคำรและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ต้นทุนของอาคารและอุปกรณ์ประกอบด้วยราคาซื้อและรายจ่ายโดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์
ส่ ว นประกอบของรายการอุ ป กรณ์ แ ต่ ล ะรายการที่ มี อ ายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ ไ ม่ เ ท่ า กั น ต้ อ งบั น ทึ ก แต่ ล ะ
ส่วนประกอบที่มีนัยสาคัญแยกต่างหากจากกัน
กาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการ
จาหน่า ยกั บมูลค่า ตามบัญชีข องอาคารและอุปกรณ์ โดยรั บรู้ สุทธิเป็นรายได้ หรือค่า ใช้ จ่า ยในกาไรหรื อ
ขาดทุน
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้ส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการอาคารและอุปกรณ์
ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
สามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่ อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนและถูกตัดจาหน่ายตาม
มูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบารุงอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจาจะรับรู้ในกาไรหรือขาดทุนเมื่อ
เกิดขึ้น
14
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้
งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ

15 - 50 ปี
5 - 20 ปี
5 - 10 ปี
5 - 7 ปี

บริษัทฯ ไม่คิดค่าเสื่อมราคาสาหรับสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
บริษัทฯ ทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ทุกสิ้นรอบปีบัญชี และหากคาดว่ามูลค่า
คงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แตกต่างไปจากที่ประมาณไว้ บริษัทฯ ถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการบัญชี
4.7

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์
สิทธิการใช้ - ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ สินทรัพย์สิทธิการใช้อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือสินทรัพย์ที่
ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใด
จะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่า
จะได้รับจากสินทรัพย์และคานวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมิน
ความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่
กาลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯ ใช้แบบจาลองการประเมินมูลค่าที่ดี
ที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจานวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจาหน่ายสินทรัพย์หัก
ด้วยต้นทุนในการจาหน่าย โดยการจาหน่ายนั้น ผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและ
สามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯ จะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่
รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯ จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะ
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กาหนด
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคื นภายหลังจากการรับรู้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่ าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบั ญชีของ
สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหาก
กิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯ จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุน
จากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกาไรหรือขาดทุนทันที
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4.8

รำยกำรบัญชีในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ
บริ ษั ท ฯ แปลงค่ า รายการบั ญ ชี ใ นสกุ ล เงิ น ตราต่ า งประเทศที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า งปี เ ป็ น เงิ น บาทตามอั ต รา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และแสดงค่าสินทรัพย์และหนี้สินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งคงเหลือ ณ
วันที่ตามงบแสดงฐานะการเงิ นแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงที่กาหนดโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ณ วันนั้น บริษัทฯ รับรู้กาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งที่เกิดจากการชาระเงินและการ
แปลงค่าในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.9

รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้ องกั นกั บ บริ ษัทฯ หมายถึง บุ คคลหรือกิ จการที่ มีอานาจควบคุ ม บริษัทฯ หรือถูก
ควบคุมโดยบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาคัญ
กั บบริ ษั ทฯ ผู้ บริ หารส าคั ญ กรรมการหรื อพนั กงานของบริ ษัทฯ ที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุ มการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ

4.10 ผลประโยชน์พนักงำน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน
บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและ
เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริษัทฯ มีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตาม
โครงการเงินบาเหน็จหลังออกจากงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานสาหรับพนักงาน
บริษัทฯ คานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด แต่ละ
หน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทาการประเมินภาระผูกพัน
ดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้ค่าใช้จ่ายของผลประโยชน์พ นักงาน
ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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4.11 ประมำณกำรหนี้สิน
บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้น
แล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระ
ผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.12 สัญญำเช่ำ
ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า บริษัทฯ จะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้น มีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้
สินทรัพย์ที่ระบุได้สาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน
บริ ษัทฯ ประเมิ นอายุสั ญญาเช่ า ตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ไ ด้ ที่ร ะบุในสั ญญาเช่ าหรื อ ตามระยะเวลาที่
เหลืออยู่ของสัญญาเช่าที่มีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความ
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมี
ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ทั้งนี้พิจารณาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงใน
เทคโนโลยี และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุของสัญญาเช่า
ดังกล่าว เป็นต้น
บริษัทฯ ในฐำนะผู้เช่ำ
บริษัทฯ ใช้วิธีการบัญชีเดียวสาหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่า
ระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้
งาน) บริษัทฯ บันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่า
ตามการจ่ายชาระตามสัญญาเช่า
ก) สิทธิกำรใช้สินทรัพย์
สิทธิการใช้สินทรัพย์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
และปรั บ ปรุ งด้ ว ยการวั ด มู ล ค่ า ของหนี้ สิ น ตามสั ญญาเช่ า ใหม่ ราคาทุ น ของสิ ทธิ ก ารใช้ สิ นทรั พ ย์
ประกอบด้วยจานวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น
จานวนเงินที่จ่ายชาระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สั ญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหัก
ด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
ราคาทุนของสิทธิการใช้สินทรัพย์รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสาหรับผู้เช่าในการรื้อและขน
ย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ใน
สภาพตามที่กาหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า
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ค่าเสื่อมราคาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ คานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของ
สัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิทธิการใช้สินทรัพย์เป็นระยะเวลา 20 ปี
ข) หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญา
เช่า จานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า จานวนเงิน
ที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิ ของสิทธิเลือกซื้ อซึ่งมีความ
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทฯ จะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หาก
ข้อกาหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ จะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า บริษัทฯ บันทึกค่า
เช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
จ่ายชาระนั้นได้เกิดขึ้น
บริษัทฯ คิดลดมูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าโดยใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วน
เพิ่ม ณ วันที่สัญญาเช่ามีผล หากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของหนี้สินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถกาหนดได้
ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับด้วยค่าความ
เสี่ยงที่เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของ
หนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า และลดลงจากการจ่ายชาระหนี้สิน
ตามสั ญ ญาเช่ า นอกจากนี้ มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า จะถู กจั ด มู ลค่ า ใหม่ เ มื่ อมี ก าร
เปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชาระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการ
ประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง
ค) สัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำซึ่งสินทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำต่ำ
สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่ง
สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่า จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
4.13 ภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน
ภาษีเงินได้ปัจจุบันของบริษัทฯ คานวณจากกาไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่
ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคานวณภาษีเงินได้
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษี
ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่ไม่ได้รับรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด บัญชีสาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยัง
ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ยังไม่ได้ใช้นั้น เนื่องจากมีความไม่แน่นอนที่บริษัทฯ จะมีกาไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและ
จะทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว
บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
4.14 เครื่องมือทำงกำรเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
บริษัทฯ รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทา
รายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
อย่างไรก็ตาม สาหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสาคัญ บริษัทฯ จะรับรู้
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
บริษัทฯ จัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าใน
ภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตาม
สัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย
บริษัทฯ วัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย เมื่อบริษัทฯ ถือครองสินทรัพย์ทางการเงิน
นั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงิน
สดที่เป็นการรับชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อย
ค่า ทั้งนี้ ผลกาไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์
ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
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สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้ อื่นในส่วนของกาไรหรื อ
ขาดทุน
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของหนี้สินทำงกำรเงิน
ยกเว้น หนี ้ส ินตราสารอนุพัน ธ์ บริษัท ฯ รับ รู ้ร ายการเมื ่อ เริ ่ม แรกส าหรับ หนี้ส ิน ทางการเงิน ด้ว ยมูล ค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนการทารายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าใน
ภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกาไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัด
รายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
โดยการคานวณมูลค่าราคาทุนตัดจาหน่ายคานึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง แสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทาง
การเงินในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
บริษัทฯ อาจเลือกวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน เพื่อเป็นการขจัดหรือ
ลดความไม่สอดคล้องของการรับรู้รายการอย่างมีนัยสาคัญ (บางครั้งเรียกว่าการไม่จับคู่ทางบัญชี)
กำรตัดรำยกำรของเครื่องมือทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้
สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสิ นทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการ
โอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น
บริษัทฯ ตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการ
ยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มี
อยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกาหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกาหนด
ของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสาคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้
ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
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กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
บริษัทฯ ใช้วิธีการอย่างง่ายในการคานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับลูกหนี้การค้าและ
สิ น ทรั พ ย์ ที่ เ กิ ด จากสั ญ ญา ดั ง นั้ น ทุ ก วั น สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน บริ ษั ท ฯ จึ ง ไม่ มี ก ารติ ด ตามการ
เปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิต
จากประสบการณ์ ใ นอดี ต ปรั บ ปรุ ง ด้ ว ยข้ อ มู ล การคาดการ ณ์ ไ ปในอนาคตเกี่ ย วกั บ ลู ก หนี้ นั้ น และ
สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจาหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตาม
สัญญาอีกต่อไป
กำรหักกลบของเครื่องมือทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ
การเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจานวนเงินที่รับรู้ และกิจการมี
ความตั้งใจที่จะชาระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชาระหนี้สินพร้อมกัน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสาหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
เงินลงทุน
- เงิ น ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ เ ผื่ อ ขาย เป็ น การลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นแสดงในราคายุ ติ ธ รรม
หลักทรัพย์เผื่อขายมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงทุนระยะยาว บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่า ของ
หลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจนกระทั่งเมื่อมีการ
จาหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกไป จึงจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่ว ไป ซึ่งแสดงในราคาทุน
สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทาการ
สุดท้ายของปี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการคานวณต้นทุนของเงินลงทุน
4.15 ตรำสำรอนุพันธ์และกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง
บริษัทฯ ใช้ตราสารอนุพันธ์ คือ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) เพื่อป้องกันความเสี่ยง
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ รับรู้มูลค่าเริ่มแรกของตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทาสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลัง
ด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
บริษัทฯ แสดงตราสารอนุพันธ์ที่มีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยังไม่ถึงกาหนดชาระภายใน 12
เดื อ น เป็ น สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ หมุ น เวี ย นอื่ น หรื อ หนี้ สิ น ไม่ ห มุ น เวีย นอื่ น และแสดงตราสารอนุ พั นธ์ อื่ น เป็ น
สินทรัพย์หมุนเวียน หรือหนี้สินหมุนเวียน
กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง
เพื่อวัตถุประสงค์ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง บริษัทฯ จัดประเภทของการป้องกันความเสี่ยง ดังนี้
- การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม ในกรณีที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่รับรู้ในบัญชี หรือสัญญาผูกมัดที่ยังไม่ได้รับรู้
- การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด ในกรณีที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของกระแสเงิน
สด ซึ่งเกิดจากความเสี่ยงเฉพาะของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่รับรู้ในบัญชีหรือรายการที่คาดการณ์ไว้ที่มี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากที่จะเกิดขึ้น หรือความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศในสัญญาผูกมัดที่ยังไม่ได้รับรู้
ณ วันที่เริ่มกาหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง บริษัทฯ ต้องมีการกาหนดและจัดทาเอกสารอย่าง
เป็นทางการเกี่ ย วกั บความสั มพั นธ์ข องการป้องกันความเสี่ ย งซึ่ งจะใช้ การบัญชี ป้องกั นความเสี่ ยง และ
วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการดาเนินการป้องกันความเสี่ยง
รายละเอียดของเอกสารดั งกล่าวซึ่งได้จัดทาตั้งแต่วันเริ่มต้นการป้องกันความเสี่ยงและได้ปรับปรุงอย่า ง
ต่อเนื่อง กล่าวถึงเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ลักษณะของความเสี่ยงที่
จะป้องกัน และวิธีที่บริษัทฯ ใช้ในการประเมินประสิทธิผลของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง ซึ่ง
รวมถึงการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความไม่มีประสิทธิผล และวิธีกาหนดอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ความสั มพั นธ์ ของการป้องกั นความเสี่ย งจะเข้า เงื่ อนไขของการบัญชี ป้องกั นความเสี่ย ง เมื่ อเป็นไปตาม
ข้อกาหนดของการประเมินประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยงทุกข้อต่อไปนี้
- มีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง และเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง
- ผลกระทบของความเสี่ ย งด้ านเครดิตไม่ ไ ด้เ ป็นปัจจัย ส าคัญในการเปลี่ยนแปลงมู ลค่ า ที่เ ป็นผลมาจาก
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนั้น
- อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวเท่ากับอัตราส่วนของ
ปริ มาณของรายการที่มีการป้องกั นความเสี่ ย งซึ่ งกิ จการทาการป้องกั นความเสี่ ย งจริ ง ต่อปริ มาณของ
เครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงซึ่งกิจการได้ใช้ป้องกันความเสี่ยงจริง
บริษัทฯ บันทึกรายการป้องกันความเสี่ยงที่เข้าเงื่อนไขทุกข้อสาหรับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ดังนี้
การบัญชีป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงรับรู้ในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
ส่วนการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงสาหรับความเสี่ยงที่ป้องกัน จะ
รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงนั้น พร้อมกับรับรู้ในส่วนของ
กาไรหรือขาดทุน
สาหรับการป้องกันความเสี่ ยงในมูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับรายการที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
การปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของรายการนั้นจะถูกตัดจาหน่ายเข้าส่วนของกาไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาที่
เหลืออยู่ของการป้องกันความเสี่ยงด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ การตัดจาหน่ายนั้นอาจเริ่มต้นทันทีที่มีการ
ปรับปรุงเกิดขึ้น หรือก่อนที่จะยุติการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้องกัน
ความเสี่ยง หากมีการตัดรายการของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงนั้น บริษัทฯ จะรับรู้ส่วนของมูลค่า
ยุติธรรมที่ยังไม่ได้ตัดจาหน่ายเข้าส่วนของกาไรหรือขาดทุนทันที
4.16 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด)
ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น
ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคา
เสนอซื้อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูล
ค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือ
หนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
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บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ ข้ อ มู ลอื่ น ที่ ส ามารถสั ง เกตได้ ข องสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิ น ไม่ ว่ า จะเป็ น ข้ อ มู ล ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจาเป็นในการโอนรายการระหว่า งลาดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมสาหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจา
4.17 กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไร (ขาดทุน) สุทธิด้วยจานวนหุ้นสามัญที่มีอยู่ ณ วัน
สิ้นปีในกรณีที่มีการเพิ่มทุนจะคานวณจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักตามระยะเวลาที่ได้รับชาระค่าหุ้น
เพิ่มทุน
5.

กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
ในการจัดทางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารใช้วิจารณญาณ การประมาณ
การและข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของบริษัท ฯ ทั้งนี้ ผลที่
เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับ
การทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป
ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำและสินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ
ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องใช้
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยวิเคราะห์
ประวัติการชาระหนี้ อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยง
ด้า นเครดิตที่คล้า ยคลึงกั น เป็นต้น ทั้งนี้ ข้ อมู ลผลขาดทุนด้ า นเครดิ ตจากประสบการณ์ ในอดีตและการ
คาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของบริษัทฯ อาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือ
บริษัทฯ พิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือเพื่อให้สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริงที่คาดว่าจะได้รับจาก
การขายหรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ การประมาณการมูลค่าสุทธิที่จะได้รับดังกล่าวทางฝ่ายบริหารได้
พิจารณาจากการเปลี่ย นแปลงของราคาหรื อต้นทุนที่เ กี่ย วข้ องโดยตรงกั บเหตุการณ์ภ ายหลังวันที่ในงบ
การเงิน ซึ่งยืนยันว่าสถานการณ์นั้นปรากฏอยู่แล้ว ณ วันที่ในงบการเงิน หรือ เมื่อมีหลักฐานหรือข้อบ่งชี้ที่
ชัดเจนว่า ต้นทุนของสินค้า คงเหลือนั้ นสู งกว่ามู ลค่ าสุ ทธิ ที่จะได้ รับ อย่า งไรก็ตาม ฝ่ ายบริหารจะทาการ
ทบทวนและประเมินมูลค่าสุทธิที่จะได้รับใหม่ เมื่อสถานการณ์ที่ทาให้มีการปรับลดสินค้าคงเหลือต่ากว่า
ราคาทุนหมดไป หรือ เมื่อมีหลักฐานชัดเจนว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้ นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทาง
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ
ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าซากสาหรับอาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯ โดยฝ่าย
บริหารจะมีการทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณ
การในปีก่อน หรือมีการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้
ผลประโยชน์ ห ลั ง ออกจำกงำนของพนั ก งำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ และผลประโยชน์
ระยะยำวอื่นของพนักงำน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและ ตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณ
การนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเสียชีวิต และอัตราการเปลี่ยนแปลงใน
จานวนพนักงาน เป็นต้น
มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายใน
ตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจาลองการประเมิ นมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้
ในแบบจาลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคานึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิ ต
สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว ทั้งนี้
การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคานวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่
แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
6.

รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯ มีรำยกำรบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมีกรรมกำรร่วมกัน
ดังนั้นงบกำรเงินนี้จึงแสดงรวมถึงผลของรำยกำรดังกล่ำวตำมมูลฐำนที่ได้ตกลงร่วมกันระหว่ำงบริษัทฯ กับ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ทักษิณ คอนกรีต จำกัด (มหำชน)
บริษัท ไทยลำวลิกไนท์ จำกัด

ประเภทกิจการ
ลักษณะความสัมพันธ์
 ผลิตและจำหน่ำย
เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง และมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
 เหมืองแร่ถ่ำนหิน
มีผู้ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน

นโยบำยกำรกำหนดรำคำของบริษัทที่เกี่ยวกับรำยกำรค้ำกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้
รายการ
ขำยสินค้ำ

นโยบายการกาหนดราคา
รำคำตลำด / รำคำที่ตกลงร่วมกันโดยอ้ำงอิงรำคำตลำด

ยอดคงเหลือกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดังนี้
ประเภทรำยกำร/บริษัท
บริษัท ทักษิณ คอนกรีต จำกัด (มหำชน)
ลูกหนี้กำรค้ำ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุ
8
11

2563
22,180,267

21,706,850

หน่วย : บำท
2562
31,850,864
20,995,150

รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกันกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และ
พ.ศ. 2562 มีดังนี้
หน่วย : บำท
2563
2562
ประเภทรำยกำร/บริษัท
บริษัท ทักษิณ คอนกรีต จำกัด (มหำชน)
รายได้จากการขาย
94,276,752
127,519,683
เงินปันผลรับ
1,423,400
1,779,250
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่ผู้บริหำรของบริษัท ประกอบด้วย ค่ำตอบแทนที่เป็นตัว
เงินได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น ทั้งนี้ผู้บริหำร
ของบริษัทหมำยถึงบุคคลที่กำหนดตำมกฏหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 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
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2,615,420
2,158,819
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
2,458,967
2,046,675
รวม
37,065,437
36,062,381
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรแสดงรวมอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
และ พ.ศ. 2562 ดังนี้
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
2563
164,855
92,948,882
1,054
93,114,791

เงินสด
เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพคล่องสูง
รวม

หน่วย : บำท
2562
321,358
39,301,638
1,054
39,624,050
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
8.

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
2563
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้กำรค้ำ – กิจกำรอื่น
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้กำรค้ำ – สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
กำรวิเครำะห์อำยุของลูกหนี้กำรค้ำ มีดังนี้
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
ยังไม่ครบกำหนดชำระ
ครบกำหนดชำระ (เกินกว่ำระยะเวลำกำรให้สินเชื่อ)
- ไม่เกิน 3 เดือน
- มำกกว่ำ 3 เดือนถึง 6 เดือน
- มำกกว่ำ 6 เดือนถึง 12 เดือน
- มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
สุทธิ
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ครบกำหนดชำระ
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
สุทธิ

346,554,407
22,180,267
368,734,674
(57,367,663)
311,367,011
6,800,372
318,167,383

372,082,247
31,850,864
403,933,111
(56,183,081)
347,750,030
3,750,258
351,500,288

2563

หน่วย : บำท
2562

187,193,938

227,628,567

89,837,822
7,843,022
4,381,767
57,297,858
346,554,407
(57,267,852)
289,286,555

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

22,180,267
(99,811)
22,080,456

31,850,864
31,850,864

ระยะเวลำปกติกำรให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คือ 90 วัน
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หน่วย : บำท
2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
9.

สินค้าคงเหลือ

สินค้ำสำเร็จรูป
งำนระหว่ำงทำ
วัตถุดิบ
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
สินค้ำระหว่ำงทำง
รวม
หัก ค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้ำ
สุทธิ
10.

2563
133,734,534
7,078,939
278,700,695
61,236,189
21,563,332
502,313,689
(23,422,163)
478,891,526

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

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจากัดในการใช้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มีเงินฝำกธนำคำรประเภทเงินฝำกประจำระยะเวลำ
ไม่เกิน 12 เดือน บริษัทฯ ได้นำเงินฝำกธนำคำรเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจำกธนำคำร
เพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนตำมปกติของบริษัทฯ (หมำยเหตุ 16)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
11.

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนระยะยาวอื่น

หน่วย : บำท
31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
มูลค่ำยุติธรรม

กำไร/(ขำดทุน)
ที่ยังไม่เกิดขึ้น

2,064,407
2,000,000
457,000
4,521,407

21,706,850
342,280
2,582,050
24,631,180

19,642,443
(1,657,720)
2,125,050
20,109,773

14,253,991
155,033
14,409,024
18,930,431

549,654
549,654
25,180,834

(13,704,337)
(155,033)
(13,859,370)
6,250,403

รำคำทุน

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ตราสารทุนที่กาหนดให้วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
- บริษทั ทักษิณคอนกรีต จากัด (มหาชน)
- กองทุนรวมนครหลวงไทยสอง
- ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- บริษทั แสงสยามอินดัสเตรียล จากัด
- บริษทั เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
รวม

31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
มูลค่ำยุติธรรม

กำไร/(ขำดทุน)
ที่ยังไม่เกิดขึ้น

2,064,407
2,000,000
457,000
4,521,407

20,995,150
408,880
3,450,350
24,854,380

18,930,743
(1,591,120)
2,993,350
20,332,973

14,253,991
155,033

538,673
-

(13,715,318)
(155,033)

14,409,024
18,930,431

538,673
25,393,053

(13,870,351)
6,462,622

รำคำทุน

เงินลงทุนระยะยาวอืน่
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
- บริษทั ทักษิณคอนกรีต จากัด (มหาชน)
- กองทุนรวมนครหลวงไทยสอง
- ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
เงินลงทุนระยะยาวอืน่
- บริษทั แสงสยามอินดัสเตรียล จากัด
- บริษทั เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ บริษัท เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรีส์ จากัด(มหาชน))*

รวม
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
* ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรั พย์ ได้ตั้งข้ อ
กล่าวหาผู้บริหารของ บริษัท เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน) ว่าได้กระทาการที่อาจเข้า
ข่ายเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ดังนั้น บริษัทฯจึงโอน
เปลี่ยนประเภทเงินลงทุนดังกล่าวจากหลักทรัพย์เผื่อขายไปเป็นเงินลงทุนทั่วไปเนื่องจากมีความเสี่ยงที่เงิน
ลงทุนดังกล่าวอาจถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ปรับกลับบัญชีทุก
บัญชีที่เกี่ยวข้อง และตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าทั้งจานวนในไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2549
ในระหว่ า งปี พ.ศ. 2558 บริ ษัท เซอร์ คิ ท อี เ ลคโทรนิ ค ส์ อิ น ดั ส ตรี ส์ จ ากั ด (มหาชน) ได้ เ ปลี่ ย นแปลง
โครงสร้างผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหาร และได้ตัดสินใจหยุดการดาเนินธุรกิจเดิมเพื่อดาเนินธุรกิจใหม่คือ
บริหารหนี้ด้อยคุณภาพและบริการติดตามหนี้สิน พร้อ มทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์
ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ส่งผลให้บริษัทดังกล่าวไม่ได้เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อีกต่อไปนับตั้งแต่
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายประเภทหุ้นทุนถูกจัดลาดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม
อยู่ในระดับที่ 1 คานวณโดยราคาเสนอซื้อล่าสุด ณ สิ้นวันทาการสุดท้ายของงวดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเงินลงทุนในกองทุนรวมถูกจัดลาดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 คานวณจาก
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ประกาศจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
การเปลี่ยนแปลงของกาไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 แสดงดังนี้ :หน่วย : บำท
2563
2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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
ผลกาไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (สุทธิภาษีเงินได้)
หน่วย : บำท
2563
2562
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
(223,200)
(10,027,300)
2,005,460
หัก ภาษีเงินได้
44,640
สุทธิ
(178,560)
(8,021,840)
สาหรับหุ้นสามัญบริษัท แสงสยามอินดัสเตรียล จากัด จานวน 14.25 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนจากการรับชาระ
หนี้จากลูกหนี้ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 ของทุนที่ออกและชาระแล้ว บริษัทฯ วัดมูลค่าโดยพิจารณาจาก
งบการเงินล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
12.

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืม
บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด

ลักษณะ
ประเภทกิจการ ความสัมพันธ์
เหมืองแร่
มีผู้ถือหุ้นและ
ถ่านหิน
กรรมการ
ร่วมกัน

2563

2562

-

-

บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด
รวมดอกเบี้ยค้ำงรับ

-

-

รวมเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้ำงรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

-

-

รวมเงินให้กู้ยืม
ดอกเบี้ยค้ำงรับ

สุทธิ
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีข้อมูลที่สาคัญสรุปได้ดังนี้

เงินให้กู้ยืมระยะยาวรวมดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
จานวน 976.70 ล้านบาท เป็นเงินให้กู้ยืมเพื่อใช้ลงทุนในโครงการสารวจแหล่งลิกไนท์ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง
พลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าขาย โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวมีหลักประกันเป็นสัมปทานที่บริษัท ไทยลาวลิกไนท์
จากัด ได้รับจากรัฐบาลลาวในการทาเหมืองแร่ลิกไนท์ในประเทศลาว อย่างไรก็ตาม ในเดือนธันวาคม พ.ศ.
2549 รัฐบาลลาวได้ทาสัญญามอบสิทธิในการเข้าศึกษาและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าและเหมืองแร่ลิกไนท์
ในโครงการดังกล่าวให้กับบริษัทผู้ลงทุนไทยรายอื่น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่า วส่งผลกระทบต่อสิ ทธิในการ
ครอบครองสัมปทานการทาเหมืองแร่และโรงไฟฟ้าของบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
คดีควำมที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันข้ำงต้นประกอบด้วย
 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด ได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อบริษัทไทยหลายแห่ง
เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจานวน 63,500 ล้านบาท ในข้อหาละเมิดและใช้สิทธิไม่สุจริตจนทาให้รัฐบาลลาว
ยกเลิ ก สั ม ปทานการท าเหมื อ งแร่ แ ละโรงไฟฟ้ า ของบริ ษั ท ไทยลาวลิ ก ไนท์ จ ากั ด ต่ อ มาในวั น ที่
20 กันยายน พ.ศ. 2555 ศาลแพ่งได้มีคาพิพากษาให้จาเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บริษัท ไทยลาวลิกไนท์
จากัด 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 ศาลอุทธรณ์มีคาพิพากษายกฟ้องมีผลให้จาเลยไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์
ต่อมาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด และพวกได้ดาเนินการยื่นฏีกา
ซึ่งในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 ศาลฎีกามีคาพิพากษาให้จาเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บริษั ท ไทยลาวลิก
ไนท์ จากัด และพวกรวม 5 ราย เป็นจานวน 1,500 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ปัจจุบันฝ่ายจาเลยได้จ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายตามคาสั่งศาลแล้ว
 เมื่ อวันที่ 23 ธั นวาคม พ.ศ. 2553 บริ ษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากั ด ได้ ยื่ นค าร้ องขอฟื้นฟู กิจการต่อศาล
ล้มละลายกลาง ต่อมาเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาสั่งฟื้นฟูกิจการและ
แต่งตั้งบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด เป็นผู้ทาแผนการฟื้นฟู ซึ่งบริษัทฯ ได้ดาเนินการขอรับชาระหนี้ต่อ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งในระหว่างปี พ.ศ. 2555 ที่ประชุมเจ้าหนี้ของบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด
ได้มีมติยอมรับแผนฟื้ นฟูกิจการ และศาลล้มละลายกลางได้ มีคาสั่งเห็นชอบด้วยแผน โดยแผนฟื้นฟู
กาหนดให้บริษัทฯ ได้รับชาระหนี้เป็นเงิน 18.41 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 36 เดือน นับแต่วันที่ศาลมี
คาสั่งเห็นชอบด้วยแผนโดยไม่มีดอกเบี้ย
อย่างไรก็ดี ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด ในฐานะผู้บริหารแผน ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามแผนในการชาระหนี้งวดแรกจึงได้ยื่นคาร้องขอแก้ไขแผน โดยแผนที่แก้ไขกาหนดให้บริษัทฯ
ได้รับชาระหนี้เป็นเงิน 30.56 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 84 เดือน และในระหว่างปี พ.ศ. 2556 ที่ประชุม
เจ้าหนี้ของบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด ได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอแก้ไขแผน และศาลล้มละลายกลาง
ได้มีคาสั่งเห็นชอบด้วยแผนที่มีการแก้ไข อย่างไรก็ดี จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับ
ชาระหนี้ตามแผนแล้วเป็นเงินรวมกันทั้งสิ้น 2.71 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากภายหลังศาลมีคาสั่งเห็นชอบ
ด้วยแผนมีเจ้าหนี้บางรายยื่นอุทธรณ์คัดค้านคาสั่ง และเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ศาลฎีกาได้มีคา
พิพากษากลับเป็นว่า มีคาสั่งไม่เห็นชอบด้วยแผนและมีคาสั่งให้ยกเลิกคาสั่งให้ฟื้นฟูกิ จการของบริษัท
ไทยลาวลิกไนท์ จากัด
ในปี พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560 บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด ได้ยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย
กลางอีก ศาลมีคาสั่งรับคาร้องและนัดไต่สวนคาร้อง โดยการยื่นคาฟ้องครั้งล่าสุดศาลมีคาสั่งไม่อนุญาต
ให้บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด ฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
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บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ในฐานะโจทก์ ได้ฟ้องบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด ต่อศาลแพ่ง
ให้จาเลยชาระเงินต้น 380.79 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 572.80 ล้านบาท ให้แก่บริษัทฯ และเมื่อวันที่
29 มกราคม พ.ศ. 2561 ศาลมีคาพิพากษาให้จาเลยชาระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ให้กับบริษัทฯ ภายใน 30
วัน แต่จาเลยยังไม่ได้ชาระ
ต่อมาในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้ยื่นคาร้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด ได้ยื่นข้อเสนอที่จะชาระหนี้บางส่วน
จานวน 38.16 ล้านบาทให้แก่บริษัทฯ โดยการช าระหนี้ ดังกล่า วขอให้ถือเป็นการปลดหนี้ทั้งจานวน
ดังนั้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อให้ความเห็นต่อรายการ
ดังกล่าว โดยที่ปรึกษาได้ออกรายงานลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว
ว่า (1) ด้านความเป็นธรรมของมูลหนี้ที่จะได้รับชาระจากบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด จานวน 38.16
ล้านบาท มีความเหมาะสม (2) ด้านความเป็นธรรมของเงื่อนไขขอให้ปลดหนี้ทั้งจานวนและปลดภาระค้า
ประกันทั้งสิ้ นยังไม่เหมาะสม เนื่องด้วยปัจจัยด้านมูลหนี้และปัจจัยการสูญเสียโอกาสและ/หรือสิทธิ
เรียกร้องของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าหนี้ และโอกาสในการบริหารสินทรัพย์ นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการ
เงินได้เสนอแนะแนวทางที่บริษัทฯ ยังคงไว้ซึ่งโอกาสในการได้รับชาระหนี้คืนได้เกินกว่าจานวนที่ บริษัท
ไทยลาวลิกไนท์ จากัด ขอชาระ ณ ปัจจุบัน เช่น กาหนดกรอบดาเนินการสาหรับบริษัทฯ ที่จะใช้สิทธิ์ใน
ฐานะเจ้าหนี้ในการบริหารหนี้โดยการขายสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ และ/หรือการสอบทานกระแสเงินสด
ของบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด ทั้งนี้ ในส่วนของการขายสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้คงเหลือ ที่ปรึกษา
ทางการเงินเห็นว่ามูลค่าที่บริษัทฯ จะพิจารณาขายสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ทั้งหมดของบริษัท ไทยลาวลิก
ไนท์ จากัดนั้น ไม่ควรต่ากว่าข้อเสนอของบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด โดยมูลค่าระหว่าง 38.16 - 48.34
ล้านบาท เป็นช่วงกรอบราคาที่สมเหตุสมผล
ทัง้ นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 6/2561 และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เห็นว่าเงื่อนไขที่บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด เสนอขอชาระหนี้จานวน 38 ล้าน
บาท และขอให้ถือเป็นการปลดหนี้ทั้งจานวน และปลดภาระของผู้ค้าประกันทั้งสิ้นนั้น ยังไม่เหมาะสม
ต่อมา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เจ้าหนี้บางรายของบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด ได้มีหนังสือ
แจ้งอายัดทรัพย์สินของบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด ตามคาพิพากษาของศาล และเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้ด าเนินการขอเฉลี่ยทรั พย์ ดังนั้น เมื่ อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2561 มีมติเห็นควรให้บริษัทฯ ใช้สิทธิบังคับชาระหนี้กับบริษัท ไทย
ลาวลิกไนท์ จากัด โดยไม่ต้องขายหนี้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าได้มีหนังสือลงวันที่ 2 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 มายั งคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่ อ ขอให้ ค ณะกรรมการเรี ย กประชุ มวิ ส ามั ญ ผู้ ถือหุ้ น เพื่ อ
พิจารณาเรื่องการขายสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้เงินให้กู้ยืมของบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด ซึ่งต่อมาบริษัท
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ฯ ได้กาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องการขายสิทธิเรียกร้องดังกล่าว ตามที่ผู้ถือหุ้นร้อง
ขอ ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการขายสิทธิเรียกร้องดังกล่าว ให้กับ
บริษัท เควิน แอสโซซิเอทส์ จากัด เป็นจานวนเงิน 40 ล้านบาท ต่อมาในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562
บริษัทฯ ได้ทาสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวให้กับบริษัท เควิน แอสโซซิเอทส์ จากัดแล้ว และมีการ
รับชาระเงินในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 และเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้ทาหนังสือบอก
กล่าวแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องให้กับบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากั ด ทราบถึงการโอนสิทธิเรียกร้อง
ดังกล่าว โดยบริษัทฯ บันทึกกาไรจากการขายสิทธิเรียกร้องดังกล่าว จานวน 39.90 ล้านบาท แสดงรวมอยู่
ในรายได้อื่นในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
13.

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

หน่วย : บำท

สินทรัพย์โรงงานเดิม
อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

ที่ดิน

สินทรัพย์จากการรับชาระจากลูกหนี้
รวม

ที่ดิน

อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

รวม

ที่ดิน
รอการ
พัฒนา

รวม

รำคำทุน
ณ 1 มกราคม 2563
โอนออกเป็นอาคาร
และอุปกรณ์

5,059,164

52,186,514

57,245,678

19,493,766

6,773,525

26,267,291

68,625,020

152,137,989

-

(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

ณ 1 มกราคม 2563

-

23,514,155

23,514,155

-

2,670,026

2,670,026

-

26,184,181

ค่าเสื่อมราคา
โอนออกเป็นอาคาร
และอุปกรณ์

-

-

-

-

161,328

161,328

-

161,328

-

(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

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี
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

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
หน่วย : บำท
สินทรัพย์โรงงานเดิม
อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

ที่ดิน

สินทรัพย์จากการรับชาระจากลูกหนี้
รวม

ที่ดิน

อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

รวม

ที่ดิน
รอการ
พัฒนา

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

ณ 1 มกราคม 2562

-

23,514,155

23,514,155

-

2,508,698

2,508,698

-

26,022,853

ค่าเสื่อมราคา

-

-

-

-

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

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี
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

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

2563
มูลค่ำยุติธรรม

126,263,947

หน่วย : บำท
2562
125,780,737

13.1 สินทรัพย์โรงงำนเดิม
บริ ษั ท ฯ จดจ านองที่ ดิ น และอาคารของโรงงานในเขตอุ ต สาหกรรมนวนคร (โรงงานเดิ ม ) เพื่ อ เป็ น
หลักประกันวงเงินสินเชื่อจากธนาคารเพื่อออกหนังสือค้าประกัน วงเงินสินเชื่อทรัสต์รีซีท และวงเงินเลต
เตอร์ออฟเครดิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้ทาการทบทวนการด้อยค่าของที่ดินและอาคาร ใน
เขตอุตสาหกรรมนวนคร (โรงงานเดิม) ซึ่งมีราคาทุนรวม 57.25 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เปรียบเทียบราคาทุน
กับการวัดมูลค่ายุติธรรม (มูลค่ายุติธรรมในระดับที่ 2 ใช้ราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งใช้เทคนิค
วิธีราคาตลาด สาหรับที่ดิน และวิธีต้นทุนทดแทนสาหรับอาคารในการประเมินมูลค่ายุติธรรม) แล้วแต่อย่าง
ใดจะต่ากว่า
13.2 สินทรัพย์จำกกำรรับชำระหนี้จำกลูกหนี้
สินทรัพย์จากการรับชาระหนี้จากลูกหนี้ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์มีราคาทุนรวม 26.27 ล้านบาท บริษัทฯ ตั้งค่า
เผื่ อการด้ อยค่า โดยเปรี ย บเทีย บราคาทุนกั บการวัด มู ลค่า ยุ ติธรรม (มูลค่ า ยุติธรรมในระดับที่ 2 ใช้ ร าคา
ประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งใช้เทคนิควิธีราคาตลาด หรือราคาประเมินกรมที่ดินหรือการประมาณ
มูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน) แล้วแต่ราคาใดที่จะต่ากว่า
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
13.3 ที่ดินรอกำรพัฒนำ
ที่ดินรอการพัฒนาราคาทุนจานวน 44.53 ล้านบาท เป็นที่ดินรับโอนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทฯ ยัง
ไม่ได้มีการพัฒนาที่ดินดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ที่ดินดังกล่าว
ได้รับการประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งเป็นการวัดมูลค่ายุติธรรมในระดับที่ 2 ซึ่งใช้เทคนิควิธีราคา
ตลาดในการประเมินมูลค่ายุติธรรม เป็นจานวนเงิน 27.77 ล้านบาท
เมื่ อวันที่ 25 มี นาคม พ.ศ. 2546 บริ ษัทฯ ได้รั บโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิ นจากบริษัทที่เ กี่ย วข้ องกั น มี ราคาทุน
จานวน 24.10 ล้านบาท โดยที่ดินดังกล่าวติดภาระจานองเป็นหลักประกันหนี้ให้กับบริษัท ไทยลาวลิกไนท์
จากัด และเนื่องจากบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จากัด มีสถานะหนี้สินล้นพ้นตัว บริษัทฯ จึงได้ตั้งค่าเผื่ อการลด
มูลค่าทั้งจานวน (24.10 ล้านบาท) สาหรับที่ดินที่ใช้เป็นหลักประกันดังกล่าว ต่อมาในระหว่างปี พ.ศ. 2562
บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากสถาบันการเงินให้ดาเนินการไถ่ถอนที่ดินดังกล่าวได้ เนื่องจากบริษัท ไทยลาวลิกไนท์
จากัด ได้ชาระหนี้กับสถาบันการเงินเสร็จสิ้นแล้ว โดยบริษัทฯ ได้ทาการไถ่ถอนที่ดินดังกล่าวเมื่อวันที่ 7
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงกลับบัญชี ค่าเผื่อการด้อยค่าของอสั งหาริมทรั พย์ในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จานวน 10.46 ล้านบาท โดยเปรียบเทียบราคาทุนกับ
การวัดมูลค่ายุติธรรม (มูลค่ายุติธรรมในระดับที่ 2 ใช้ราคาประเมินกรมที่ดิน)
บริษัทฯ ได้นำที่ดินและอำคำรโรงงำนบำงส่วนใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจำกธนำคำร
เพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนตำมปกติของบริษัทฯ (หมำยเหตุ 16)
14.

อาคารและอุปกรณ์

รำคำทุน
ณ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ซื้อเพิ่ม / รับโอน
จาหน่าย / เลิกใช้
ณ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ณ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ค่าเสื่อมราคา
จาหน่าย / เลิกใช้
ณ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี
ณ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท
อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
สานักงาน

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง

208,123,999
4,887,950
213,011,949

866,177,366
615,715
(176,030)
866,617,051

38,157,720
1,680,610
(4,390,145)
35,448,185

24,203,472
(1,176,394)
23,027,078

- 1,136,662,557
17,256,976
24,441,251
(5,742,569)
17,256,976 1,155,361,239

132,799,687
4,490,096
137,289,783

725,576,654
22,387,105
(175,993)
747,787,766

31,000,870
1,986,892
(4,340,104)
28,647,658

15,515,926
1,763,412
(1,176,392)
16,102,946

-

904,893,137
30,627,505
(5,692,489)
929,828,153

75,722,166

118,829,285

6,800,527

6,924,132

17,256,976

225,533,086

รวม
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รำคำทุน
ณ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ซื้อเพิ่ม / รับโอน
จาหน่าย / โอนออก
ณ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ณ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ค่าเสื่อมราคา
จาหน่าย / โอนออก
ณ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี
ณ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
สานักงาน

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง

ยานพาหนะ

196,623,999
11,500,000
208,123,999

865,428,529
1,285,962
(537,125)
866,177,366

36,966,818
1,197,082
(6,180)
38,157,720

28,102,946
1,340,000
(5,239,474)
24,203,472

128,211,732
4,587,955
132,799,687

702,548,948
23,564,762
(537,056)
725,576,654

28,518,377
2,488,672
(6,179)
31,000,870

18,922,180
1,833,215
(5,239,469)
15,515,926

-

878,201,237
32,474,604
(5,782,704)
904,893,137

75,324,312

140,600,712

7,156,850

8,687,546

-

231,769,420

รวม

11,500,000 1,138,622,292
15,323,044
(11,500,000) (17,282,779)
- 1,136,662,557

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้วแต่ยังคงใช้งำน
อยู่ รำคำทุนของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีรำคำทุนประมำณ 736.53 ล้ำนบำท
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปีแสดงรวมอยู่ใน
2563
27,738,297
623,472
2,265,736
30,627,505

ต้นทุนกำรผลิต
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
รวม

หน่วย : บำท
2562
29,879,042
623,472
1,972,090
32,474,604

อำคำรโรงงำนและสำนักงำนบำงส่วนได้ปลูกสร้ำงบนที่ดินเช่ำ (หมำยเหตุ 15)
บริษัทฯ ได้นำอำคำรโรงงำนและเครื่องจักรบำงส่วนใช้เป็นหลัก ทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจำก
ธนำคำรเพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนตำมปกติของบริษัทฯ (หมำยเหตุ 16)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
15.

สิทธิการใช้สินทรัพย์
หน่วย : บำท
ราคาทุน
ยอดยกมำต้นปี
บวก เพิ่มระหว่ำงปี
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ยอดยกมำต้นปี
บวก ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
สุทธิ

2563

2562

21,000,000
288,008,715
309,008,715

21,000,000
21,000,000

20,564,890
3,149,946
23,714,836
285,293,879

19,689,890
875,000
20,564,890
435,110

ในเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2538 บริษัทฯ ได้ทำสั ญญำเช่ำที่ดิน มีระยะเวลำ 24 ปี โดยมีค่ำเช่ำเริ่มแรกปีละ
ประมำณ 1.55 ล้ำนบำท และสำมำรถเพิ่มค่ำเช่ำได้ทุก ๆ ระยะเวลำ 10 ปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 10 ของค่ำเช่ำ
ในขณะนั้น และในระหว่ำงปี 2563 บริษัทฯ ได้ทำกำรต่อสัญญำเช่ำที่ดิน มีระยะเวลำ 20 ปี เริ่มตั้งแต่เดือน
ตุลำคม พ.ศ. 2563 โดยมีค่ำเช่ำเริ่มแรกปีละประมำณ 13.57 ล้ำนบำท และสำมำรถเพิ่มค่ำเช่ำได้ทุก ๆ ปี ใน
อัตรำไม่เกินร้อยละ 3 ของค่ำเช่ำในขณะนั้น
บริษัทฯ ได้นำสิทธิกำรใช้ทรัพย์สินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจำกธนำคำรเพื่อใช้ในกำร
ดำเนินงำนตำมปกติของบริษัทฯ (หมำยเหตุ 16)
16.

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
หน่วย : บำท
2562

2563
เงินกู้ยืมระยะสั้น
รวม

-

119,964,821
119,964,821

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินประเภทสินเชื่อเพื่อกำรนำเข้ำ
ในรูปแบบทรัสต์รีซีท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.87 ถึงร้อยละ 2.10 ต่อปี
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อจำกธนำคำรพำณิชย์ในประเทศ
เป็นจำนวนเงิน 959.20 ล้ำนบำท ซึ่งมีอัตรำดอกเบี้ยตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ วงเงินสินเชื่อดังกล่ำวค้ำประกัน
โดยเงินฝำกประจำ สิทธิกำรใช้สินทรัพย์ ที่ดิน อำคำรโรงงำนและเครื่องจักรบำงส่วนของบริษัทฯ (หมำยเหตุ
ข้อ 10, 13, 14 และข้อ 15)
17.

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
2563
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
อื่น ๆ
รวมเจ้ำหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

18.

47,395,068

28,680,449

16,475,583
4,872,791
21,348,374
68,743,442

18,368,469
5,353,986
23,722,455
52,402,904

2563
564,395
564,395

หน่วย : บำท
2562
-

หนีส้ ินทางการเงินหมุนเวียนอื่น

เจ้ำหนี้ตำมสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
รวม
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หน่วย : บำท
2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
19.

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน – ต้นปี
ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผล (กำไร) ขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่
ของผลประโยชน์พนักงำนที่กำหนดไว้
ผลประโยชน์พนักงำนจ่ำยในระหว่ำงปี
ต้นทุนบริกำรในอดีตจำกกำรแก้ไขโครงกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ปลายปี

2563

หน่วย : บำท
2562

85,725,933
6,434,169
2,219,613

73,635,799
6,593,517
2,013,796

(1,128,339)

(6,830,272)
(942,550)

93,251,376

11,255,643
85,725,933

ข้อสมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial assumptions) มีดังนี้
2563
2562
อัตราคิดลด (ร้อยละ)
2.59%
2.59%
อัตราการเสียชีวิต (ร้อยละ)
ตารางอัตราการ
ตารางอัตราการ
เสียชีวิตของประเทศ เสียชีวิตของประเทศ
ไทยปี พ.ศ. 2560
ไทยปี พ.ศ. 2560
อัตราการขึ้นเงินเดือน (ร้อยละ)
5%
5%
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน (ร้อยละ)
0% - 7%
0% - 7%
อายุเกษียณของพนักงาน
60 ปี
60 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่
กาหนดไว้เป็น 12 ปี
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ ย นแปลงในแต่ ล ะข้ อสมมติ ฐานที่ส าคั ญ ที่เ กี่ ย วข้ อ งในการประมาณการตามหลั กคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
ผลกระทบต่อ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
การเปลี่ยนแปลง
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)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน 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
เลิกจ้างพนักงานสาหรับโครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด (Early retirement) ตามที่คณะกรรมการได้เคยมีมติ
ไว้เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2552 และได้กาหนดโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานเพิ่มเติมจากเงิน
ชดเชยตามปกติที่พึงได้รับตามกฎหมายแรงงาน ดังนี้
เงินรางวัลการปฏิบัติงานยาวนานสาหรับพนักงานที่อยู่ปฏิบัติงานติดต่อกันกับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลานาน
มากกว่า 30 ปีขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินรางวัลพิเศษให้เท่ากับ 10 เดือนของอัตราเงินเดือนสุดท้าย โดยมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
บริ ษั ทฯ ค านวณหนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ พ นั กงานหลังออกจากงานส าหรั บหนี้ สิ นโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดย
ผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มีการประเมินหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน โดยนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยใหม่ ผลต่างจากการประเมินผลประโยชน์จากการประเมินครั้งล่าสุดจานวน 6.83 ล้าน
บาท แสดงในกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์
พนักงานในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
20.

หนี้สินตามสัญญาเช่า
2563
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

335,177,316
(54,269,683)
280,907,633
(11,959,307)
268,948,326

หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
สุทธิ

หน่วย : บำท
2562
-

บริษัทฯ มีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต่ำตำมสัญญำเช่ำระยะยำว ดังนี้

จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ำย
ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่าย

ภำยใน 1 ปี
17,369,513
(5,410,206)
11,959,307

ภำยใน 2 ปีถึง 5 ปี
69,478,051
(19,266,365)
50,211,686

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกาไรหรือขาดทุน ดังนี้
ค่าเสื่อมราคาของสิทธิการใช้สินทรัพย์
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่า

หน่วย : บำท
ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
248,329,752
(29,593,112)
218,736,640

หน่วย : บำท
2563
2,714,836
1,043,566
3,442,627
413,550

43

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน) 105

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
21.

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

หน่วย : บำท
2562

2563
ภาษีเงินได้ปีปัจจุบัน
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ภาษีเงินได้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชั่วครำว
ภาษีเงินได้งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

-

(44,640)
(44,640)

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

รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกาไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 แสดงได้ดังนี้
หน่วย : บำท
กาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ :ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
ผลกระทบจากการไม่ได้ตั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี :ผล (กาไร) ขาดทุนที่มีสิทธินามาหักตามกฎหมาย
อื่นๆ
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
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2563

2562

(12,858,824)
20%
-

18,420,810
20%
3,684,162

1,193,741
(3,527,324)
(305,245)

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

(1,982,257)
4,621,085
-

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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ส่วนประกอบของหนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562
2563
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน
ในตรำสำรทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวม

1,598,323
1,598,323

หน่วย : บำท
2562

1,642,963
1,642,963

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่มิได้รับรู้ในงบกำรเงินมีรำยละเอียดดังนี้
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
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิ
292,054
ขาดทุนสะสม
265,432,959
78,126,923
รวม
314,018,857
127,387,511
สำเหตุที่ไม่ได้บันทึกบัญชี เนื่องจำกฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำยังมีควำมไม่แน่นอนว่ำ
บริษัทฯ จะมีกำไรทำงภำษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกรำยกำรดังกล่ำว และหรือว่ำอำจไม่ได้เป็นรำยกำร
หักทำงภำษีในอนำคต
22.

ทุนสารองตามกฎหมาย
ตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 บริษัทจะต้องจัดสรรกำไร
สุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นสำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองนี้
จะนำไปจัดสรรเป็นเงินปันผลไม่ได้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
23.

สารองหุ้นทุนซื้อคืน
สำรองหุ้นทุนซื้อคืน คือ จำนวนเงินที่จัดสรรจำกกำไรสะสมในจำนวนที่เท่ำกับต้นทุนของหุ้นบริษัท ฯ ที่ถือ
โดยบริษัทฯ สำรองหุ้นทุนซื้อคืนนี้จะนำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได้

24.

หุ้นทุนซื้อคืน
เมื่อวันที่ 13 สิงหำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติโครงกำรซื้อหุ้นคืนเพื่อ
บริหำรกำรเงินภำยในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 40 ล้ำนบำท เป็นจำนวนหุ้นประมำณ 20 ล้ำนหุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ
7.50 ของหุ้นที่จำหน่ำยแล้วทั้งหมด มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท โดยมีกำหนดระยะเวลำของกำรซื้ อคืน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 26 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564
รายการกระทบยอดจานวนหุ้นทุนซื้อคืน
จานวนหุ้น
(หุ้น)

ราคาเฉลี่ย
ต่อหุ้น
(บาท)

9,566,900
9,566,900

1.80
1.80

หุ้นทุนซื้อคืน
ซื้อคืนระหว่างปี
จำนวนหุ้นทุนซื้อคืน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

ทุนซื้อคืน
(บาท)
17,201,307
17,201,307

ทั้งนี้ บริ ษัทฯ ได้ กันกำไรสะสมไว้ เ ป็นเงิ นส ำรองเท่ำ กั บจำนวนเงิ นที่ไ ด้ จ่ำ ยซื้ อหุ้นคื นจนกว่ำ จะมี กำร
จำหน่ำยหุ้นที่ซื้อคืนได้หมดหรือลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นซื้อคืนที่จำหน่ำยไม่หมดแล้วแต่กรณีนั้น
โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสะสมเป็นเงินสำรองสำหรับหุ้นซื้อคืนเป็น
จำนวน 17,201,307 บำท โดยรำยกำรสำรองดังกล่ำวได้รวมอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินภำยใต้หัวข้อ “กำไร
สะสมจัดสรรแล้ว – สำรองหุ้นทุนซื้อคืน”
25.

กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 คานวณจาก
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ ส าหรั บปี ที่เ ป็นของผู้ ถือหุ้นสามั ญของบริ ษัท ฯ และจานวนหุ้นสามั ญถัวเฉลี่ย ถ่วง
น้าหนักที่ออกจาหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการคานวณ ดังนี้
2563

กาไร (ขาดทุน) สุทธิสาหรับปีที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักที่ออกจาหน่ายแล้ว (หุ้น)
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
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2562

(12,858,824)

18,420,810

268,513,173
(0.05)

270,000,000
0.07

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
26.

เงินปันผลจ่าย
เมื่อวันที่ 27 เมษำยน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้มีมติอนุมัติจัดสรรผลกำไรสุทธิจำกผล
กำรดำเนินงำนประจำปี 2562 จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 270 ล้ำนหุ้น ในอัตรำหุ้นละ 0.074 บำท
เป็นจำนวนเงิน 19.97 ล้ำนบำท
เมื่อวันที่ 29 เมษำยน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้มีมติอนุมัติจัดสรรผลกำไรสุทธิจำกผล
กำรดำเนินงำนประจำปี 2561 เป็นสำรองตำมกฎหมำยจำนวน 1.10 ล้ำนบำท และจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
จำนวน 270 ล้ำนหุ้น ในอัตรำหุ้นละ 0.219 บำท เป็นจำนวนเงิน 59.13 ล้ำนบำท
เมื่อวันที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 3/2562 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำง
กำลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 270 ล้ำนหุ้น ในอัตรำหุ้นละ 0.14 บำท เป็นจำนวนเงิน 37.80 ล้ำนบำท

27.

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ ได้จ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ และบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ดังนี้
หน่วย : บำท
2563
2562
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9,238,697
8,584,795

28.

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ได้แก่
หน่วย : บำท
2563
2562
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสาเร็จรูปและ
งานระหว่างทา (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
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
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.

ส่วนงานดาเนินงาน
บริษัทฯ ดำเนินกิจกำรในส่วนงำนดำเนินงำนเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยลวดเหล็กแรงดึงสูง แบ่งเป็น
ส่วนงำนดำเนินงำนทำงภูมิศำสตร์ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ
ข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่วนงำนดำเนินงำนของบริษัทฯ สำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
และ พ.ศ. 2562 มีดังนี้
หน่วย : บำท
จาหน่ายในประเทศ
2563

รำยได้จำกกำรขำย

2562

จาหน่ายต่างประเทศ
2563

2562

รวม
2563

2562

1,279,242,909

1,695,637,652

363,762,014

330,213,589

1,643,004,923

2,025,851,241

(1,179,668,213)

(1,590,454,257)

(374,929,365)

(344,071,389)

(1,554,597,578)

(1,934,525,646)

99,574,696

105,183,395

(11,167,351)

(13,857,800)

88,407,345

91,325,595

20,981,202

72,833,233

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย

(69,739,388)

(72,247,910)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

(64,312,118)

(67,785,868)

13,703,086

-

53,755

10,517,755

-

(11,255,643)

(1,952,706)

(4,966,352)

(12,858,824)

18,420,810

ต้นทุนขำย
กำไร (ขำดทุน) ขั้นต้น
รำยได้อื่น

โอนกลับค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้ำ
โอนกลับกำรด้อยค่ำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ต้นทุนบริกำรในอดีตจำกกำรแก้ไขโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กาไร (ขาดทุน) สุทธิสาหรับปี

สินทรัพย์และหนี้สินของส่วนงำนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดังต่อไปนี้
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
447,111,707

รวมหนี้สิน

262,371,101

หมำยเหตุ : บริษัทฯ มิได้แสดงสินทรัพย์และหนี้สินจำแนกตำมส่วนงำนดำเนินงำนทำงภูมิศำสตร์เนื่องจำกทำง
บริษัทฯ ใช้สินทรัพย์และหนี้สินร่วมกัน
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30.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนของบริษัทฯ คือ เพื่อดำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น ผู้บริหำรได้มี
กำรกำหนดกลยุทธ์ต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น และมีผล
ประกอบกำร และฐำนะกำรเงิ น ที่ดี แ ละแข็ งแกร่ งยิ่ งขึ้ น รวมทั้ง กำรบริ ห ำรเงิ นทุ น เพื่ อกำรด ำรงไว้ ซึ่ ง
โครงสร้ำงของทุนและต้นทุนทำงกำรเงินของทุนที่เหมำะสม

31.

เครื่องมือทางการเงิน

31.1 ตรำสำรอนุพันธ์
บริ ษัท ฯ มี ค วามเสี่ ย งด้ า นอัตราแลกเปลี่ย นที่เ กี่ย วข้องกับการซื้ อสิ นค้า และการขายสิ นค้ า ที่เ ป็นเงิ นตรา
ต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่ง
ปี เพื่อป้องกั นความเสี่ย งของสินทรั พย์ และหนี้สิ นทางการเงินที่เ ป็นเงิ นตราต่า งประเทศ สัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่บริษัท ฯ ได้ทาไว้ ณ วันที่ในรายงานเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อ
สินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป
2563
หนีส้ ินตรำสำรอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวมหนีส้ ินตรำสำรอนุพันธ์

564,395
564,395

หน่วย : บาท
2562
-

31.2 วัตถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน
เครื่องมือทางการเงินที่สาคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้อื่น เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นและหนี้สินตามสัญญาเช่า บริษัทฯ มี
ความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงทาง
การเงิน ดังนี้
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต
บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินฝากกับธนาคารและสถาบัน
การเงิน และเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ โดยจานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือ
มูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
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สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาด
ว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสาคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้อื่นอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯ เป็นการให้สินเชื่อแบบไม่กระจุกตัวสูง
เนื่องจากบริษัทฯ มีฐานลูกค้าจานวนมาก
บริษัทฯ พิจารณาการด้อยค่ าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสารองของผลขาดทุนด้านเครดิ ต
ที่คาดว่ าจะเกิ ดขึ้ นค านวณโดยพิ จารณาจากอายุ หนี้ คงค้ างนั บจากวั นที่ถึ งก าหนดช าระส าหรั บกลุ่ มลู กค้ า
ที่มีรู ปแบบของความเสี่ ยงด้ านเครดิ ตที่คล้ายคลึ งกั น โดยจั ดกลุ่ มลูกค้ าตามประเภทของลูกค้ าและอั นดั บ
ความน่าเชื่อถือของลูกค้า การคานวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคานึงถึงผลของ
ความน่าจะเป็นถ่วงน้าหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุน
ได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจ
ในอนาคต โดยทั่วไป บริษัทฯ จะตัดจาหน่ายลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่นออกจากบัญชีเมื่อได้มีการติดตาม
ทวงถามให้ชาระหนี้และดาเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายจนคดีถึงที่สุด
ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด
บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านตลาดประเภทเดียว ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ ได้เข้าทาตราสาร
อนุพันธ์เพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ดังนี้
 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการ

นาเข้าวัตถุดิบ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อวัตถุดิบเป็นเงินตราต่างประเทศ โดย
บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงโดยการเข้าทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งสัญญาโดยส่วนใหญ่มีอายุ
ไม่เกินหนึ่งปี
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็น
สกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา
ยูโร

สินทรัพย์ทางการเงิน
2563
2562
2.257
0.350
0.004
-

หนี้สินทางการเงิน
2563
2562
0.013
0.002
-

หน่วย : ล้าน
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

2563
30.04
36.88

2562
30.15
33.73

บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งครบกาหนดภายในหนึ่งปีคงเหลือ ดังนี้

สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา

สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา

จานวนทีข่ าย
(ล้าน)
-

31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
จานวนที่ซื้อ
(ล้าน)
จานวนทีข่ าย
จานวนที่ซื้อ
2.99
30.06 – 30.43

จานวนทีข่ าย
(ล้าน)
-

31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
จานวนที่ซื้อ
(ล้าน)
จานวนทีข่ าย
จานวนที่ซื้อ
2.26
30.06 – 30.33

บริ ษั ทฯ ไม่ มีผลกระทบต่อกาไรก่อนภาษีอย่างเป็นสาระสาคั ญจากการเปลี่ ยนแปลงของมูลค่ ายุ ติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์และหนี้สิน
ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สาคัญสามารถ
จัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสาหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยก
ตามวันที่ครบกาหนด หรือวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกาหนดอั ตราดอกเบี้ยใหม่
ถึงก่อน) ได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อนื่
หนี้สินทำงกำรเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่

อัตรา
อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ ดอกเบี้ยปรับขึ้นลง
ภายใน 1 ปี
ตามราคาตลาด

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
0.05 – 0.20
-

-

92,950
-

165
318

93,115
318

-

-

69

69

31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อนื่
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่

อัตรา
อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ ดอกเบี้ยปรับขึ้นลง
ภายใน 1 ปี
ตามราคาตลาด

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

-

39,303
-

321
352

39,624
352

0.13 – 0.70
-

-

120
-

52

120
52

1.87 – 2.10
-
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ไม่มีดอกเบี้ย

-

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง
บริษัทฯ มีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดให้เพียงพอต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อทาให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงิน
สดลดลง
รายละเอียดการครบกาหนดชาระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์และเครื่องมือทางการเงินที่
เป็นตราสารอนุพันธ์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่
ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่
รวม

เมื่อทวงถาม
-

31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
69
11,959
50,212
218,737
12,028
50,212
218,737

รวม
69
280,908
280,977

เมื่อทวงถาม
-

31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
120
52
172
-

รวม
120
52
172

31.3 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
เนื่องจำกสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินบำงส่วนจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตรำดอกเบี้ย
ใกล้เคียงกับอัตรำตลำดและเงินกู้ยืมสกุลเงินบำทที่มีอัตรำดอกเบี้ยขึ้นลงตำมอัตรำตลำด ฝ่ำยบริหำรของ
บริษัทฯ จึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินดังกล่ำวใกล้เคียงกับ
มูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

53

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน) 115

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์และหนี้สินบำงรำยกำรที่วัดมูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมไว้แยกแสดงระดับของข้อมูลที่ใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมได้ดังนี้
หน่วย : บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ระดับ 1
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

ระดับ 2

24,631,180
24,631,180

-

หนี้สินทำงกำรเงิน
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอืน่

-

รวมหนี้สินทำงกำรเงิน

-

564,395
564,395

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน

-

รวม

549,654
549,654

25,180,834
25,180,834

-

564,395
564,395

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1

32.

ระดับ 3

24,854,380
24,854,380

-

538,673
538,673

หน่วย : บาท
รวม
25,393,053
25,393,053

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

32.1 ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มีภำระผูกพันจำกหนังสือค้ำประกันที่ออกโดย
ธนำคำรเพื่อค้ ำประกั นกำรปฏิบัติงำนตำมสั ญญำ กำรประมู ลงำนและค้ ำประกันกำรสั่ งซื้ อวัตถุดิบ และ
เครื่องจักรเป็นจำนวนเงินประมำณ 55.62 ล้ำนบำท และ 50.15 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
32.2 ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บริษัทฯ เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อกำรสั่งซื้อวัตถุดิบแต่ยัง
ไม่ ไ ด้ ใ ช้ จ ำนวนเงิ น ประมำณ 3.87 ล้ ำ นดอลลำร์ ส หรั ฐ อเมริ ก ำ และ 2.47 ล้ ำ นดอลลำร์ ส หรั ฐ อเมริ ก ำ
ตำมลำดับ
32.3 ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ มีภำระผูกพันที่ต้องจ่ำยสำหรับกำรซื้อและก่อสร้ำงทรัพย์สิน ตำมที่
ระบุไว้ในสัญญำเป็นจำนวนเงินประมำณ 0.39 ล้ำนบำท
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
32.4 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำดำเนินงำนและสัญญำเช่ำระยะยำว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้ทำสัญญำเช่ำทรัพย์สิน ซึ่งบริษัทฯ มีภำระผูกพันที่ต้องจ่ำยค่ำเช่ำ
ตำมสัญญำเช่ำระยะยำว ดังนี้
หน่วย : บำท
จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคต
ประเภทสัญญาเช่า
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี
อาคารสานักงาน
15,000
คลังสินค้า
60,000
120,000
อุปกรณ์สานักงาน
204,600
314,050
33.

การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการของปี 2562 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการนาเสนอในงบ
การเงินปี 2563

34.

การอนุมัติงบการเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับกำรอนุมัติให้ออกงบกำรเงินโดยคณะกรรมกำรของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564
------------------------------------------------------------------------
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ผู้บริหาร เลขานุการของบริษัท
1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำ�นาจควบคุมและเลขานุการบริษัท
1.1 รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

นายสุริย์ บัวคอม
อายุ 76 ปี
ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 10 กันยายน 2553
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Directors Accreditation Program(DAP)
- Directors Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

นายชลิต สถิตย์ทอง
อายุ 70 ปี
ต�ำแหน่ง		
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 18 กุมภาพันธ์ 2562
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบณั ฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณั ฑิตยสภา
- Directors Accreditation Program(DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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ประสบการณ์การท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2549 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเพ็กซ์ดเี วลลอปเม้นท์
ประสบการณ์การท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่
2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.เพลินจิตแคปปิตอล
2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.พีซีแอลแพลนเนอร์
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายเฉลียว พลวิเศษ
อายุ 72 ปี
ต�ำแหน่ง		
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 18 กุมภาพันธ์ 2562
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- เนติบณั ฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณั ฑิตยสภา

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

นายสุวัฒน์ จิตตมัย
อายุ 72 ปี
ต�ำแหน่ง		
กรรมการ
กรรมการอ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 10 พฤษภาคม 2528
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
LAMAR UNIVERSITY
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

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

นายเอกมินทร์ งานทวี

อายุ 39 ปี
ต�ำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 มิถุนายน 2550
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย ซีเอตเติล, USA

ประสบการณ์การท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2551 - 2560 กรรมการ บมจ. ทักษิณคอนกรีต
2550 - 2558 กรรมการ บมจ. เซอร์คทิ อีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรีส์
ประสบการณ์การท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอปริคอท แมเนจเม้นท์
2549 - 2561 กรรมการ บจก. ไทยลาวลิกไนท์
สัดส่วนการถือหุ้น : 0.11%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ลูกพี่ลูกน้อง
นายสรรัฐ งานทวี และพี่ชาย นางสาวบงกช งานทวี
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นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
อายุ 44 ปี
ต�ำแหน่ง
กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 มิถุนายน 2550
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

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

นายพันธุม พันธุมจินดา
อายุ 66 ปี
ต�ำแหน่ง		
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 มิถุนายน 2550
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงาน
2547 - 2557 หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด ที.ไอ.เอช.
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายสรรัฐ งานทวี
อายุ 34 ปี
ต�ำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการอ�ำนวยการฝ่ายการตลาด
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 21 สิงหาคม 2557
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.งานทวีพี่น้อง
120 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

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

นายประดิษฐ์ วุฒิภาพรกุล
อายุ 64 ปี
ต�ำแหน่ง
กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 27 กุมภาพันธ์ 2562
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
ไม่มี

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

นายเจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ
อายุ 37 ปี
ต�ำแหน่ง
กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 27 กุมภาพันธ์ 2562
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรเครื่องกล Asian University

ประสบการณ์การท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่
2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. ดี-ซีอีเอ็ม
2555 - ปัจจุบัน ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม
บจก. เอส.พี.เคคอนสตรั๊คชั่น
สัดส่วนการถือหุ้น : 1.24%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นางทิพชญาณ์ สุตตปัญญา
อายุ 62 ปี
ต�ำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 27 เมษายน 2563
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่
2558 - 2560 ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 1
2550 - 2558 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
บมจ. เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์อินดัสตรีส์
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
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นายยงยุทธ บุญมี
อายุ 61 ปี
ต�ำแหน่ง
กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 27 เมษายน 2563
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงาน
2525 - 2562 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโสบริหารส�ำนักงาน
เขตสุพรรณบุรี ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
สัดส่วนการถือหุ้น : 1.46%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นางสาวบงกช งานทวี
อายุ 37 ปี
ต�ำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
CITY UNIVERSITY OF SEATTLE
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงาน
2561 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
สัดส่วนการถือหุ้น : 0.20%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : น้องสาว
นายเอกมินทร์ งานทวี และลูกพี่ลูกน้อง นายสรรัฐ งานทวี

นายสุชาติ แก้วไพฑูรย์
อายุ 70 ปี
ต�ำแหน่ง
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี คณะบริหารสาขาการตลาด
- MINI MBA
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี
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ประสบการณ์การท�ำงาน
2535 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด
บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายเมธี ภักดีโต
อายุ 67 ปี
ต�ำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : กรรมการที่ปรึกษา 
ห้างหุ้นส่วนสามัญ 911 ทีม 2007

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

นายพัฒนา สุขเกษฒ
อายุ 55 ปี
ต�ำแหน่ง
ผู้จัดการโรงงาน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
- ปริญญาตร วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

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

นายสุชาติ เตชะเทียมจันทร์
อายุ 59 ปี
ต�ำแหน่ง
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมคุณภาพ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงาน
2561 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมคุณภาพ
บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
2539 - 2560 ผู้จัดการส่วนควบคุมคุณภาพ
บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
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นายสุวิทย์ อิชัยดิษฐ์
อายุ 51 ปี
ต�ำแหน่ง		
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

124 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

ประสบการณ์การท�ำงาน
2562 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2546 - 2561 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลฃานุการบริษัท
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายสรรัฐ งานทวี ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ
ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย  และข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง
2. เก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจ�ำปีของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
3. ดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. ให้ค�ำแนะน�ำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติดา้ นการก�ำกับดูแลในการด�ำเนินกิจกรรมของ
คณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
5. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนก�ำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

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

นายสุริย์ บัวคอม

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

// = กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

* = กรรมการ

x = ผู้บริหาร

หมายเหตุ : นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา ได้ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2563
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สำ�นักงานใหญ่
101/88 หมู่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
ถนนพหลโยธิน ตำ�บลคลองหนึ่ง
อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2520-3855-64
โทรสาร 0-25203865-6
www.thaiwireproducts.com

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

