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ส่วนที่  1 
การประกอบธรุกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ำกัด (มหำชน) เริ่มประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยลวดเหล็กแรงดึงสูง 
(Prestressed  Concrete  Wire) ส ำหรับงำนคอนกรีตอัดแรง  เพื่อใช้ในงำนก่อสร้ำงต่ำงๆ   ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 
2529  โดยเริ่มจำกกำรผลิตและจ ำหน่ำยลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเด่ียว (Prestressed  Concrete  
Single  Wire)  ต่อมำในปี พ.ศ. 2533  ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่คือ ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น  (Seven – 
Wire Prestressed  Concrete  Strand) และในปี พ.ศ. 2539  บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบกำรผลิตลวดเหล็ก
แรงดึงสูงใหม่เพื่อพัฒนำคุณภำพสินค้ำและลดมลภำวะที่อำจเกิดจำกกระบวนกำรผลิต  ในขณะเดียวกันได้
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่คือลวดเหล็กเคลือบสังกะสี  (Galvanized  Steel  Wire  and  Strand)  

1.1 วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย 

บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะผลิตสินค้ำตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรมและมำตรฐำนสำกล    โดยมี
เป้ำหมำยในกำรเป็นผู้น ำทำงด้ำนคุณภำพในกำรผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง  

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ำกัด (มหำชน)  ก่อต้ังเมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2528  ด้วยวัตถุประสงค์ที่
จะผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed Concrete Wire หรือ P.C.Wire) มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1  ล้ำน
บำท  และเพิ่มเป็น 25 ล้ำนบำท  โดยก่อสร้ำงโรงงำนในเขตอุตสำหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธำนี  
   

ปี 2529 เริ่มกำรผลิตครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 กรกฎำคม 2529 
ปี 2531 เพิ่มทุนเป็น 40 ล้ำนบำท  เพื่อเพิ่มก ำลังกำรผลิต 
ปี 2532  จดทะเบียนเป็นบริษัทในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเพิ่มทุนเป็น 50 ล้ำนบำท  เพื่อ

ปรับปรุงระบบกำรผลิตและเพิ่มก ำลังกำรผลิต 
ปี 2533 เพิ่มทุนเป็น 100 ล้ำนบำท  เพื่อเพิ่มก ำลังกำรผลิตและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ลวดเหล็กตี

เกลียวชนิด 7 เส้น 
ปี 2535 เพิ่มทุนเป็น  220 ล้ำนบำท  เพื่อสร้ำงโรงงำนแห่งที่ 2 ที่สวนอุตสำหกรรมโรจนะ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยำ เพื่อใช้ในกำรผลิตลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น 
ปี 2537 -แปรสภำพจำกบริษัทจ ำกัดเป็น บริษัทมหำชน จ ำกัด เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2537 

-ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ส ำหรับโครงกำรสร้ำงโรงงำน
แห่งใหม่ที่เขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2537 
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ปี 2539 -สร้ำงโรงงำนแห่งใหม่ที่เขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จังหวัดระยอง ตำมที่ได้รับกำรส่งเสริม
กำรลงทุน เพื่อเพิ่มก ำลังกำรผลิตและปรับปรุงเทคโนโลยีกำรผลิต พร้อมทั้งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 
คือ ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี 
-ย้ำยฐำนกำรผลิตทั้งหมดไปยังโรงงำนแห่งใหม่ที่เขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จังหวัด
ระยอง 

ปี 2559- 
ปี 2560 

ลงทุนในโครงกำรลงทุนเพื่อทดแทนสินทรัพย์เดิมที่เสื่อมสภำพ ประกอบด้วย กำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรผลิตของเครื่องจักรเดิมและลงทุนในสำยกำรผลิตใหม่ส ำหรับลวดเหล็กตี
เกลียวชนิด 7 เส้น 

ปี2561-
ปัจจุบัน 

ด ำเนินธุรกิจผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงโดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้น
เดี่ยว ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น และลวดเหล็กเคลือบสังกะสี โดยมีโรงงำนเพียงแห่งเดียวที่
เขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จังหวัดระยอง 

  ในส่วนของอ ำนำจในกำรควบคุมบริษัทฯ  ตลอดระยะเวลำ 5 ปีที่ผ่ำนมำ   ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับอ ำนำจในกำรควบคุมบริษัทฯ แต่อย่ำงใด 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้น 

บริษัทฯ  เริ่มประกอบธุรกิจโดยครอบครัวงำนทวี  ในปี 2563 กลุ่มตระกูลงำนทวีมีสัดส่วนกำรถือ
หุ้นประมำณร้อยละ 28 ของทุนจดทะเบียนที่ช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว 

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

- ไม่มี – 
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2. ลักษณะการประกอบธรุกิจ 

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ำกัด (มหำชน)    ประกอบธุรกิจหลัก คือ  เป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยลวด
เหล็กแรงดึงสูง (Prestressed  Concrete  Wire) ที่ใช้ส ำหรับงำนคอนกรีตอัดแรง  ผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับภำวะอุตสำหกรรมก่อสร้ำงเป็นส ำคัญ   โดยในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำของบริษัทฯ ส่วนใหญ่
จ ำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำในประเทศ ส่วนกำรจ ำหน่ำยต่ำงประเทศปัจจุบันมีประมำณร้อยละ 15 - 30    

  โครงสร้ำงรำยได้ 

  สัดส่วนของรำยได้หลักจ ำแนกตำมภูมิศำสตร์ของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปี ที่ผ่ำนมำ  มีดังนี้:- 
 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยในประเทศ 1,279.24 77.86 1,695.64 83.70 1,652.01 68.90 
รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ    363..76 22.14    330.21 16.30    745.54 31.10 
รวม 1,643.00 100.00 2,025.85 100.00 2,397.55 100.00 

   
    2.1    ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

            ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ  จ ำแนกได้เป็น 3 ประเภท  ดังนี้ 

1. ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเด่ียว  (Prestressed  Concrete  Single  Wire หรือ 
P.C. Wire) มี 5 ขนำด คือ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 4 มิลลิเมตร  5 มิลลิเมตร 

6 มิลลิเมตร 7 มิลลิเมตร และ 9 มิลลิเมตร    ได้รับเครื่องหมำยมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเลขที่   มอก.95-2540    มีก ำลังกำรผลิตประมำณ 72,000 
ตัน/ปี 

2. ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดตีเกลียว   7 เส้น  (Seven – Wire  Prestressed  
Concrete  Strand หรือ P.C. Strand)  มี 2 ชั้นคุณภำพ คือ ชั้นคุณภำพ 250K  
และ  270K   ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 7.9 มิลลิเมตร 9.3 มิลลิเมตร 9.5 มิลลิเมตร 
11.3 มิลลิเมตร 12.4 มิลลิเมตร 12.7 มิลลิเมตร 15.2 มิลลิเมตร  และ 15.7 
มิลลิเมตร ได้รับเครื่องหมำยมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเลขที่ มอก. 420-
2540  มีก ำลังกำรผลิตประมำณ  54,000  ตัน/ปี 
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3. ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี (Galvanized Steel Wire and Strand)   ได้รับ
เครื่องหมำยมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเลขที่  มอก.404-2540  และ
มำตรฐำนสำกล  มีก ำลังกำรผลิตประมำณ 9,600 ตัน/ปี 

ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเด่ียวและชนิดตีเกลียว  เป็นวัสดุที่ใช้ส ำหรับงำนคอนกรีตอัด
แรงเพื่อใช้ในงำนก่อสร้ำงที่เน้นควำมแข็งแรง  ควำมทนทำน  เพื่อรองรับน้ ำหนัก  ทั้งงำน
ก่อสร้ำงแบบ pre-tensioned  และ post-tensioned  ซึ่งกำรน ำลวดเหล็กแรงดึงสูงมำใช้  
จะช่วยประหยัดเวลำและแรงงำนในกำรก่อสร้ำง โดยลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นวัสดุก่อสร้ำงที่
ทวีควำมส ำคัญเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วจำกวิวัฒนำกำรของกำรก่อสร้ำงสมัยใหม่  ลวดเหล็ก
แรงดึงสูงชนิดเส้นเด่ียวมีกำรใช้มำกในกำรผลิตเสำเข็มคอนกรีตอัดแรง เสำไฟฟ้ำ แผ่นพื้น
ในงำนคอนกรีตอัดแรงทั่วไป แผ่นคอนกรีตส ำเร็จรูปในอำคำรสูง  ท่อน้ ำ  คำนคอนกรีตอัด
แรงชนิดต่ำง ๆ  และไม้หมอนคอนกรีตส ำหรับรำงรถไฟ  ส่วนลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดตี
เกลียวนั้นได้มำจำกกำรน ำลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเด่ียว  มำตีเกลียวเข้ำด้วยกัน  ท ำให้
สำมำรถรับแรงดึงได้มำกขึ้น  จึงนิยมน ำไปใช้ท ำเสำเข็มคอนกรีตขนำดใหญ่  พื้นอำคำร
ไซโล   อ่ำงเก็บน้ ำ  คำนสะพำนและพื้นสะพำน  ทำงด่วน  ทำงยกระดับ  งำนก่อสร้ำง
อำคำรจอดรถ คอนโดมิเนียม ตึกสูง โครงกำรรถไฟฟ้ำ รถไฟรำงคู่ และโครงกำรป้องกัน
ปัญหำน้ ำท่วม  เป็นต้น 

ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี  เป็นวัตถุดิบที่ใช้เป็น  Messenger  Wire  ในกำรผลิต
สำยโทรศัพท์และใช้เป็นแกนกลำงของสำยไฟขนำดใหญ่  เพื่อท ำหน้ำที่รับแรงดึงแทนสำย
อลูมิเนียมในกำรผลิตสำยไฟฟ้ำ  และใช้เป็นสำยดินในกำรผลิตเสำไฟฟ้ำ  โดยฝังเป็น
แกนกลำงอยู่ในเสำไฟฟ้ำ  เพื่อป้องกันฟ้ำผ่ำของระบบสำยส่ง 

   2.2  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

           1)  โครงสร้ำงอุตสำหกรรม 

 อุตสำหกรรมลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นส่วนหนึ่งของภำคอุตสำหกรรมวัสดุก่อสร้ำง  โดยใน
อดีต  P.C. Wire และ P.C. Strand  ไม่ค่อยมีกำรใช้มำกนัก  ทั้งนี้เพรำะกำรก่อสร้ำงใน
สมัยก่อนส่วนใหญ่อำคำรที่ปลูกสร้ำงจะมีเพียงไม่กี่ชั้น จึงใช้เหล็กเส้นเป็นวัตถุดิบในกำร
ปลูกสร้ำง แต่ในระยะหลังโครงสร้ำงกำรปลูกสร้ำงได้เปลี่ยนเป็นกำรปลูกสร้ำงอำคำรขนำด
ใหญ่ และบริกำรในกำรปลูกสร้ำงบ้ำนส ำเร็จรูปและคอนโดมิเนียมขยำยตัวขึ้นมำก ท ำให้
ควำมต้องกำร P.C. Wire และ P.C. Strand เพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว  นอกจำกนี้เพื่อรองรับ
กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม รัฐบำลได้ท ำกำรลงทุนในงำนก่อสร้ำงระบบ
สำธำรณูปโภค  เช่น  กำรก่อสร้ำงทำงยกระดับ ทำงด่วน สะพำน   กำรขยำยสำยส่งไฟฟ้ำ  
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กำรก่อสร้ำงสนำมบินแห่งใหม่ รวมถึงกำรลงทุนในโครงกำรรถไฟฟ้ำ ซึ่งต้องใช้ลวดเหล็ก
แรงดึงสูงเป็นจ ำนวนมำก  ท ำให้ลวดเหล็กแรงดึงสูงกลำยเป็นวัสดุก่อสร้ำงที่ส ำคัญอีกชนิด
หนึ่ง  ปัจจุบันสัดส่วนของควำมต้องกำร  P.C. Wire  และ  P.C. Strand  จะเปลี่ยนแปลง
ไปตำมสภำวะกำรก่อสร้ำงของทั้งภำครัฐบำลและเอกชน  เช่น  กำรก่อสร้ำงบ้ำนจัดสรร 
อำคำร และเสำไฟฟ้ำ มีผลต่อควำมต้องกำร P.C. Wire  ค่อนข้ำงมำก  ส่วนกำรก่อสร้ำง
สำธำรณูปโภคของภำครัฐบำลโดยเฉพำะโครงกำรขนำดใหญ่ งำนก่อสร้ำงอำคำรจอดรถ 
คอนโดมิเนียมและตึกสูง จ ำเป็นต้องใช้ P.C. Strand  มำกกว่ำ  เพื่อรองรับน้ ำหนักที่
มำกกว่ำของสิ่งก่อสร้ำง 

พัฒนำกำรและแนวโน้มกำรเจริญเติบโตของอุตสำหกรรม 

ปี 2555-2556 อุตสำหกรรมก่อสร้ำงในประเทศได้รับแรงสนับสนุนจำกกำรลงทุนของ
ภำครัฐและเอกชนในกำรฟื้นฟูโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ได้รับผลกระทบจำกปัญหำอุทกภัยและ
โครงกำรป้องกันปัญหำน้ ำท่วมของนิคมอุตสำหกรรมต่ำงๆที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง นอกจำกนี้ 
กำรลงทุนในโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยต่ำงๆ และกำรก่อสร้ำงคอนโดมิเนียมและสิ่งปลูกสร้ำง
ตำมแนวรถไฟฟ้ำ ท ำให้ภำคกำรก่อสร้ำงขยำยตัวได้อย่ำงต่อเนื่อง ควำมต้องกำรสินค้ำ
ลวดเหล็กแรงดึงสูงจึงเพิ่มขึ้นตำมไปด้วย  

ปี 2557 ควำมต้องกำรชะลอตัวลงเนื่องจำกกำรด ำเนินกำรโครงกำรต่ำงๆแล้วเสร็จ ในขณะ
ที่กำรลงทุนในโครงกำรใหม่ๆของภำคเอกชนลดลง โดยเฉพำะโครงกำรก่อสร้ำง
คอนโดมิเนียม ประกอบกับปัญหำควำมไม่สงบทำงกำรเมืองในประเทศ ท ำให้กำรตัดสินใจ
ลงทุนของทั้งภำครัฐและภำคเอกชนต้องล่ำช้ำออกไป  

ปี 2558 ปริมำณควำมต้องกำรลวดเหล็กแรงดึงสูงในประเทศทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 
2557  เนื่องจำกเศรษฐกิจไม่ขยำยตัวตำมคำด ประกอบกับควำมล่ำช้ำของกำรลงทุน
โครงสร้ำงพื้นฐำนของภำครัฐ  

ปี 2559-2560  โครงกำรลงทุนของภำครัฐยังคงมีอย่ำงต่อเนื่อง ในขณะที่กำรลงทุน
ภำคเอกชนขยำยตัวค่อนข้ำงต่ ำ ส่งผลให้ปริมำณควำมต้องกำรลวดเหล็กแรงดึงสูงใน
ประเทศขยำยตัวเพียงเล็กน้อย  

อย่ำงไรก็ตำม ควำมต้องกำรสินค้ำเริ่มมีสัญญำณกำรฟื้นตัว ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2561 
จึงมีควำมเป็นไปได้ที่ควำมต้องกำรสินค้ำในปี 2562 จะมีโอกำสขยำยตัวต่อเนื่องโดยมี
ปัจจัยสนับสนุนจำกโครงกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนของภำครัฐ ที่ส่วนใหญ่อยู่ในระยะ
ก่อสร้ำง ประกอบกับกำรลงทุนภำคเอกชนมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นจำกกำรปรับตัวที่ดีขึ้นของ
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ควำมเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจและนโยบำยพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก(อีอีซี) 
ซึ่งจะน ำไปสู่กำรลงทุนก่อสร้ำงโรงงำน ส ำนักงำน และที่อยู่อำศัยเพิ่มขึ้น 

 ในปี 2562 ปริมำณควำมต้องกำรลวดเหล็กแรงดึงสูงในประเทศทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับ
  ปี 2561  เนื่องจำกเศรษฐกิจไม่ขยำยตัวตำมคำดประกอบกับควำมล่ำช้ำของกำรลงทุน
  โครงสร้ำงพื้นฐำนของภำครัฐ ในขณะที่กำรลงทุนภำคเอกชนขยำยตัวค่อนข้ำงต่ ำ  

 อย่ำงไร ก็ตำมจำกกำรเกิดกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ช่วงปลำยปี 2562 
  จนถึงปี  2563 ส่งผลกระทบต่อสภำพเศรษฐกิจโดยรวม ท ำให้ควำมควำมต้องกำรสินค้ำใน
  ประเทศ ลดลง ส่วนกำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์ในปี 2564  เศรษฐกิจน่ำจะมีโอกำสฟื้นตัว
  ขึ้น เนื่องจำกกำรมีวัคซินในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  และยัง
  มีปัจจัยสนับสนุนจำกโครงกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนของภำครัฐ   ประกอบกับกำรลงทุน
  ภำคเอกชนมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้น  ซึ่งปัจจัยดังกล่ำวน่ำจะมีส่วนช่วยให้กำรแข่งขันใน 
  อุตสำหกรรมลดควำมรุนแรงลงได้ โดยในกำรแข่งขันผู้ผลิตส่วนใหญ่ใช้กลยุทธ์ทำงด้ำน
  รำคำและเน้นกลุ่มลูกค้ำที่มีศักยภำพทำงธุรกิจ และมีควำมมั่นคงทำงกำรเงินเป็นส ำคัญ   

กำรมีสินค้ำทดแทน 

ลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นวัสดุที่ท ำหน้ำที่รับแรงในงำนก่อสร้ำงต่ำงๆ วัสดุอ่ืนที่จะมำทดแทน
ได้จึงต้องสำมำรถท ำหน้ำที่แบกรับน้ ำหนักจ ำนวนมหำศำลเช่นกัน ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีสินค้ำ
อ่ืนทดแทนที่มีคุณสมบัติเท่ำเทียมกัน ประกอบกับกำรเปลี่ยนไปใช้สินค้ำ อ่ืน เช่น เหล็ก
ก่อสร้ำงชนิดอ่ืนทดแทนจะส่งผลกระทบต่อกำรออกแบบงำนก่อสร้ำง  และท ำให้ต้นทุนกำร
ก่อสร้ำงเพิ่มขึ้น   

2) ลักษณะกำรตลำดในอุตสำหกรรม 

 กำรจ ำหน่ำยสินค้ำลวดเหล็กแรงดึงสูงมี  2  ลักษณะ  คือ  จ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำโดยตรง
และจ ำหน่ำยผ่ำนตัวแทนจ ำหน่ำย  ส่วนกำรตัดสินใจซื้อ   กำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลวด
เหล็กแรงดึงสูงและลวดเหล็กเคลือบสังกะสี  ลูกค้ำจะให้ควำมส ำคัญกับคุณภำพของสินค้ำ
เป็นอันดับแรก ประกอบกับรำคำขำยของผู้ผลิตแต่ละรำยอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน 
นอกจำกน้ี กำรใช้สินค้ำอ่ืนทดแทนท ำได้ยำกเนื่องจำกจะส่งผลกระทบต่อกำรออกแบบและ
ต้นทุนของงำนก่อสร้ำง  

ภำวะกำรแข่งขันภำยในอุตสำหกรรม 

ในปัจจุบัน  ผู้ผลิตลวดแรงดึงสูงรำยส ำคัญ  ประกอบด้วย 

1. บริษัท สยำมลวดเหล็กอุตสำหกรรม จ ำกัด  
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2. บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์  จ ำกัด (มหำชน) 
3. บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ำกัด (มหำชน) 
4. บริษัท บำงกอกสตีลไวร์ จ ำกัด 
5. บริษัท สยำมไวร์ อินดัสทรี จ ำกัด 
6. บริษัท ไทยสเปเชียลไวร์  จ ำกัด 
7. บริษัท ธนอินเตอร์ จ ำกัด 
8. บริษัท ลี้หย่งฮั้วสตีล จ ำกัด 
9. บริษัท เพ็ญศิริ สตีล อินดัสตรีส์ จ ำกัด 

10. บริษัท เซเว่นไวร์ จ ำกัด 
11. บริษัท สำยใยแก้วลวดเหล็ก จ ำกัด 

โดยขนำดก ำลังกำรผลิตของบริษัทจัดอยู่ในอันดับ 2 ส่วนกำรเข้ำมำของผู้ผลิตรำยใหม่ใน
อุตสำหกรรมลวดเหล็กสำมำรถท ำได้แต่ต้องใช้เวลำ  เนื่องจำกกำรผลิตต้องอำศัยวิศวกรผู้
ควบคุมงำนที่มีควำมช ำนำญ  เพื่อให้สินค้ำที่ผลิตมีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำน  นอกจำกนี้
กำรสร้ำงชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับและกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำต้องใช้เวลำ
พอสมควร 

    แนวโน้มภำวะอุตสำหกรรมและกำรเเข่งขัน 

ในปี 2561 - 2562 กำรแข่งขันภำยในอุตสำหกรรมลวดเหล็กแรงดึงสูงโดยเฉพำะกำร
แข่งขันทำงด้ำนรำคำยังคงมีอย่ำงต่อเนื่อง   เนื่องจำกปริมำณควำมต้องกำรลวดเหล็กแรง
ดึงสูงในประเทศขยำยตัวค่อนข้ำงต่ ำ  ทั้งนี้ เป็นผลมำจำกกำรลงทุนภำคเอกชนโดยเฉพำะ
สำขำกำรก่อสร้ำงยังไม่ฟื้นตัว 

ปี 2563 กำรแข่งขันภำยในอุตสำหกรรมก็ยังคงมีเช่นเดียวกับปีก่อน กำรแข่งขันยังคงมี
ควำมรุนแรงอย่ำงต่อเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
ส่งผลต่อควำมต้องกำรสินค้ำลดลง  โดยในกำรแข่งขัน ผู้ผลิตส่วนใหญ่ใช้กลยุทธ์ทำงด้ำน
รำคำและเน้นกลุ่มลูกค้ำที่มีศักยภำพทำงธุรกิจ และมีควำมมั่นคงทำงกำรเงินเป็นส ำคัญ  

คำดกำรณ์สถำนกำรณืในปี 2564  เศรษฐกิจน่ำจะมีโอกำสฟื้นตัวขึ้น เนื่องจำกกำรมีวัคซิน
ในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  และยังมีปัจจัยสนับสนุนจำก
โครงกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนของภำครัฐ   ประกอบกับกำรลงทุนภำคเอกชนมีแนวโน้ม
ดีขึ้นจำกปีก่อน 
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    กลยุทธ์กำรแข่งขัน 

กำรที่ลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นวัสดุส ำหรับรองรับน้ ำหนักในงำนก่อสร้ำงต่ำงๆ  บริษัทฯ จึง
ให้ควำมส ำคัญกับคุณภำพสินค้ำเป็นอันดับแรก รองลงมำคือกำรให้บริกำรทำงด้ำนเทคนิค
ก่อนและหลังกำรขำย  กำรส่งมอบที่รวดเร็ว 

ในด้ำนคุณภำพสินค้ำ  บริษัทฯได้พัฒนำควำมรู้ ควำมช ำนำญ ในกำรผลิตสินค้ำมำเป็น
เวลำนำนกว่ำ 30 ปี มีกำรคิดค้นและวิจัยต่อยอดเพื่อพัฒนำคุณภำพสินค้ำ มีระบบกำร
ผลิตที่ได้รับกำรยอมรับว่ำทันสมัยและมีประสิทธิภำพ  โดยในกำรผลิต บริษัทฯเริ่มจำกกำร
คัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภำพ มีบุคลำกรที่มีควำมช ำนำญควบคุมกำรผลิตในทุกขั้นตอน 
และให้ควำมส ำคัญกับกำรตรวจสอบและทดสอบคุณภำพ โดยห้องปฏิบัติกำรทดสอบ
คุณภำพของบริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 17025 จึงท ำให้ผู้ซื้อสินค้ำของบริษัท
มั่นใจได้ว่ำจะได้รับสินค้ำที่มีคุณภำพและคุณสมบัติตำมมำตรฐำน และเพื่อควำมเป็นเลิศ
ด้ำนคุณภำพและควำมมีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน บริษัทฯได้น ำเอำระบบ
บริหำรงำนคุณภำพตำมมำตรฐำนเลขที่  มอก./ISO 9001 เข้ำมำใช้ในองค์กร    ส่งผลให้
ปัจจุบันสินค้ำของบริษัทฯ มีคุณภำพเทียบเคียงระดับโลก และได้รับกำรรับรองจำกสถำบัน
ทั้งในประเทศและในต่ำงประเทศ เช่น UK, AUSTRALIA และ SWEDEN ฉะนั้นจึงมั่นใจได้
ว่ำสินค้ำที่ผลิตโดยบริษัทฯ เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลและมำตรฐำนที่ลูกค้ำต้องกำร  

ในด้ำนกำรให้บริกำรด้ำนเทคนิคก่อนและหลังกำรขำย  บริษัทฯ มีหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ให้
ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรน ำผลิตภัณฑ์ไปใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ พร้อมทั้งให้บริกำรด้ำนกำร
สอบเทียบเครื่องมือวัดต่ำง ๆ  เป็นต้น 

3) ลักษณะกำรตลำดของบริษัท 

   ลักษณะของลูกค้ำ 

สินค้ำของบริษัทฯ  ส่วนใหญ่จ ำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำภำยในประเทศ   ซึ่งจ ำแนกออกได้ ดังนี้ 

- ลูกค้ำที่ใช้ผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเด่ียว และลวดเหล็กแรงดึงสูงตีเกลียว
ชนิด  7  เส้น  ประกอบด้วย  บริษัทผู้ผลิตเสำเข็มคอนกรีตอัดแรง  เสำไฟฟ้ำคอนกรีต  
และแผ่นคอนกรีตส ำเร็จรูป  บริษัทผู้รับเหมำก่อสร้ำงโครงกำรขนำดใหญ่ เช่น งำน
ก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำ งำนทำงด่วน  ทำงยกระดับ  อำคำรสูง สะพำน  และลูกค้ำภำครัฐบำล  
ได้แก่  กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคและกำรไฟฟ้ำนครหลวง  
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- ลูกค้ำที่ใช้ผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี  ประกอบด้วย  บริษัทผู้ผลิตสำยไฟฟ้ำ  
สำยโทรศัพท์  เสำไฟฟ้ำ  กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  กำรไฟฟ้ำนครหลวง  และกำรไฟฟ้ำ
ฝ่ำยผลิต 

ลูกค้ำที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องมี 1 รำยคือ  บริษัท ทักษิณคอนกรีต จ ำกัด (มหำชน)  โดย
บริษัท ทักษิณคอนกรีต จ ำกัด (มหำชน)  ถือหุ้นในบริษัทฯ  ในสัดส่วนร้อยละ  10  และมีผู้
ถือหุ้นบำงท่ำนเป็นบุคคลเดียวกัน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรค้ำตำมปกติใน
เงื่อนไขเดียวกับลูกค้ำที่เป็นบุคคลภำยนอก  โดยมีสัดส่วนกำรจ ำหน่ำยประมำณร้อยละ  
5-10   ของยอดขำยรวม 

ในส่วนของลูกค้ำต่ำงประเทศซึ่งมีประมำณร้อยละ 10-30 ของปริมำณกำรจ ำหน่ำยรวมนั้น  
ประกอบด้วย บริษัทผู้ผลิตงำนคอนกรีตอัดแรง และบริษัทผู้รับเหมำก่อสร้ำงอำคำรและ
ระบบสำธำรณูปโภค  โดยส่วนใหญ่ส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลีย และประเทศในแถบ
ทวีปยุโรปและเอเชีย เช่น อังกฤษ เวียดนำม  ฟิลิปปินส์  ลำว  และกัมพูชำ  รวมถึงส่งออก
ไปยังลูกค้ำในประเทศแถบตะวันออกกลำง และนิวซีแลนด์ เป็นต้น 

ลูกค้ำเป้ำหมำย 

บริษัทฯ  ให้ควำมส ำคัญกับลูกค้ำที่ท ำธุรกิจติดต่อกับบริษัทฯ  มำเป็นเวลำนำน  และมี
ควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมำโดยตลอด  ส่วนลูกค้ำใหม่บริษัทฯ  เน้นกลุ่มเป้ำหมำยไปยัง
ลูกค้ำที่มีควำมมั่นคงทำงกำรเงินและมีศักยภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงลูกค้ำใน
ต่ำงประเทศ  โดยในปัจจุบันลูกค้ำที่บริษัทฯ มีกำรติดต่อธุรกิจมีจ ำนวนประมำณ 100  รำย 

4) กำรจ ำหน่ำยและช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 

กำรจ ำหน่ำย 

บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ  จึงได้ใช้
วิธีกำรจ ำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำโดยตรงส ำหรับลูกค้ำในประเทศทั้งหมด ส่วนลูกค้ำต่ำงประเทศ
ส่วนใหญ่จ ำหน่ำยโดยผ่ำนตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำระหว่ำงประเทศ  เนื่องจำกมีเครือข่ำย
และสำยสัมพันธ์ที่กระจำยตำมภูมิภำคต่ำง ๆ  ได้มำกและเข้ำถึงลูกค้ำได้ง่ำยกว่ำด้วย
ต้นทุนที่ต่ ำ 

ผู้แทนจ ำหน่ำย 

บริษัทฯ มีผู้แทนจ ำหน่ำยที่เป็นพนักงำนของบริษัทท ำหน้ำที่ติดต่อ และให้บริกำรลูกค้ำ 
โดยมีหลักเกณฑ์กำรก ำหนดจ ำนวนผู้แทนขำยจำกจ ำนวนลูกค้ำ และพื้นที่ต้ังของลูกค้ำที่
กระจำยตำมเขตต่ำงๆ ทั่วประเทศ  ในปัจจุบันบริษัทฯ  มีผู้รับผิดชอบกำรขำยทั้งสิ้นรวม  
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10  คน  ส่วนกำรจ ำหน่ำยต่ำงประเทศบริษัทฯ  ใช้ทั้งวิธีจ ำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำโดยตรงและ
ผ่ำนตัวแทนจ ำหน่ำยประมำณ  3 – 5  รำย  เป็นครั้งครำว  โดยมิได้มีกำรท ำสัญญำแต่ง
ต้ังแต่อย่ำงใด 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

   กำรผลิต 

บริษัทฯ   มีโรงงำนท ำกำรผลิตจ ำนวน  1  โรงงำน  ก ำลังกำรผลิตรวม  135,600  ตัน/ปี  
จ ำแนกเป็นรำยสินค้ำ  ดังนี้ 

       ก ำลังกำรผลิต (ตัน/ปี) 
 ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเด่ียว  72,000 
 ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด  7  เส้น  54,000 
 ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี        9,600 
  รวม  135,600 

ในกำรผลิตสินค้ำ บริษัทฯ ใช้นโยบำยกำรผลิต คือ ขึ้นอยู่กับกำรประมำณกำรยอดขำยของฝ่ำย
จัดกำร 

 วัตถุดิบ 

 วัตถุดิบส ำคัญที่ใช้ในกำรผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเด่ียว  และลวดเหล็กตีเกลียวชนิด  7  
เส้น  คือเหล็กลวดคำร์บอนสูง( High Carbon Wire Rod)  ซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ  70-85  ของ
ต้นทุนกำรผลิตรวม  ส่วนวัตถุดิบส ำคัญที่ใช้ในกำรผลิตลวดเหล็กเคลือบสังกะสี  มี  3  ประเภท  
คือ  High Carbon Wire Rod , Medium Carbon Wire Rod และ  Low Carbon Wire Rod  
ซึ่งกำรจะเลือกใช้วัตถุดิบชนิดใดขึ้นอยู่กับประเภทกำรใช้งำนของลูกค้ำ   มีสัดส่วนประมำณ
ร้อยละ  50  ของต้นทุนกำรผลิตรวม   

วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตของบริษัทฯ นั้น  สำมำรถจัดหำได้จำกแหล่งผู้ผลิตทั้งในและ
ต่ำงประเทศหลำยรำย   จึงไม่มีปัญหำในกำรจัดหำวัตถุดิบ  และคุณสมบัติของวัตถุดิบ  คือมี
ควำมแข็งแรง  ทนทำน  และไม่มีกำรล้ำสมัยจึงไม่มีปัญหำเรื่องกำรเก็บรักษำโดยปัจจุบัน
แหล่งที่มำของ  High Carbon Wire Rod ประมำณร้อยละ 70 - 80 น ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ  
ที่ส ำคัญได้แก่  ประเทศจีน ญี่ปุ่น เกำหลี รวมถึงประเทศในแถบยุโรป โดยสั่งซื้อจำกผู้จ ำหน่ำย
ประมำณ  4-7  รำย  โดยไม่มีกำรท ำสัญญำระยะยำว  ส่วนที่เหลือสั่งซื้อจำกผู้ผลิตในประเทศ  
ส่วน  Medium Carbon Wire Rod และ Low Carbon Wire Rod ส่วนใหญ่ซื้อจำกผู้ผลิตใน
ประเทศ 
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อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำบริษัทฯ ไม่มีควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดหำวัตถุดิบและกำรเก็บรักษำ แต่กำรที่
ภำวะเศรษฐกิจในตลำดโลกมีควำมไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงค่อนข้ำงรวดเร็ว ดังนั้นบริษัทฯ 
จึงอำจมีควำมเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบ (ดูรำยละเอียดใน
หัวข้อปัจจัยเสี่ยง) 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจำกกระบวนกำรผลิต 

ผลกระทบของกระบวนกำรผลิตที่มีต่อสิ่งแวดล้อม  อำจมำจำกกระบวนกำรล้ำงท ำควำม
สะอำดเส้นลวด (Wire Rod)  ก่อนเข้ำสู่กระบวนกำรดึงลดขนำดตำมต้องกำร  ซึ่งกำรท ำควำม
สะอำด  ต้องใช้สำร Hydrochloric  Acid  เพื่อขจัดฝุ่นละอองและสนิม  ส่งผลให้น้ ำที่ผ่ำน
กระบวนกำรล้ำงดังกล่ำว  มีควำมเป็นกรด  มีโลหะหนักปนเปื้อน  และมีไอกรดลอยสู่ชั้น
บรรยำกำศ  ในกำรก่อสร้ำงโรงงำน บริษัทฯ  จึงได้ด ำเนินกำรดังนี้ 

1. ติดต้ังระบบบ ำบัดน้ ำเสีย (Water Treatment System)   เพื่อเปลี่ยนสภำพน้ ำที่เกิดจำก
กระบวนกำรดังกล่ำวให้มีสภำพเป็นกลำง และมีโลหะปนเปื้อนไม่เกินปริมำณที่จะเป็น
อันตรำยต่อสิ่งแวดล้อม ก่อนปล่อยสู่บ่อบ ำบัดกลำงของกำรนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด  
ซึ่งเป็นที่ต้ังของโรงงำน  เพื่อน ำไปบ ำบัดขั้นสุดท้ำยก่อนปล่อยลงสู่ทะเล 

2. ติดต้ังระบบ  Air  Pollution Control System  เพื่อขจัดไอกรดที่เกิดจำกกระบวนกำรล้ำง
ท ำควำมสะอำดเส้นลวด  ก่อนปล่อยสู่ชั้นบรรยำกำศ 

นอกจำกน้ี บริษัทฯได้น ำระบบมำตรฐำนคุณภำพด้ำนสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ระบบมำตรฐำน
ด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย OHSAS 18001 และมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรด้ำน
พลังงำน ISO 50001 มำใช้ในโรงงำนเพื่อเป็นกำรดูแลด้ำนสภำพแวดล้อม สังคมและชุมชน 

ในกำรก ำจัดของเสียดังกล่ำว ตลอดระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำจำกกำรตรวจสอบโดยหน่วยงำน
ของรัฐที่ควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพบว่ำกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯอยู่ในเกณฑ์
มำตรฐำนควำมปลอดภัยที่ก ำหนด   

2.4 งานท่ียังไม่ส่งมอบ 

   -ไม่มี – 
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3.  ปัจจัยความเสี่ยง 

 ปัจจัยควำมเสี่ยงที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท มีดังนี้ :- 

3.1 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบและรำคำสินค้ำ 

 ในกำรผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง      ต้นทุนวัตถุดิบซึ่งได้แก่เหล็กลวดมีสัดส่วนถึงร้อยละ 70 - 85 
ของต้นทุนกำรผลิตรวม   บริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบ  โดยเฉพำะในภำวะที่
สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ  ซึ่งหำกบริษัทฯไม่สำมำรถปรับรำคำขำยตำม
ต้นทุนวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบริษัทฯ 

ดังนั้น ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบและรำคำสินค้ำ บริษัทฯได้ใช้วิธี
ติดตำมและประเมินสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด ใช้นโยบำยในด้ำนรำคำสินค้ำอย่ำงระมัดระวัง รวมถึง
กระจำยฐำนลูกค้ำให้หลำกหลำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่งบริษัทฯคำดว่ำจะไม่ได้รับควำมเสียหำย
จำกควำมผันผวนของรำคำสินค้ำเกินกว่ำที่ได้ต้ังค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือไว้ในบัญชี 

3.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรออกมำตรกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดสินค้ำเหล็กลวดคำร์บอนสูงและกำร
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดและกำรอุดหนุนซึ่งสินค้ำจำก
ต่ำงประเทศ 

สินค้ำเหล็กลวดคำร์บอนสูง รวมถึงเหล็กลวดคำร์บอนสูงที่เจือธำตุอ่ืนที่มีแหล่งก ำเนิดจำก
สำธำรณรัฐประชำชนจีน    เป็นสินค้ำที่ถูกพิจำรณำให้เรียกเก็บอำกรตอบโต้กำรทุ่มตลำดในอัตรำร้อยละ 
12.26 – 36.79 ของรำคำ ซี ไอ เอฟ   และได้มีประกำศคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรทุ่มตลำดและกำร
อุดหนุนมีมติให้เรียกเกบ็อำกรตอบโต้กำรทุ่มตลำดสินค้ำลวดเหล็กตำร์บอนสูงที่เจือธำตุอ่ืน ที่มีแหล่งก ำเนิด
จำกสำธำรณรัฐประชำชนจีน  ในอัตรำเดิมออกไปอีกเป็นระยะเวลำ 5 ปี (วันที่ 16 พฤษภำคม 2563 - วันที่ 
15 พฤษภำคม 2568) 

เนื่องจำกเหล็กลวดคำร์บอนสูงเป็นวัตถุดิบส ำคัญที่ใช้ในกำรผลิตสินค้ำของบริษัทฯ และส่วนใหญ่
บริษัทฯ น ำเข้ำวัตถุดิบดังกล่ำวจำกสำธำรณรัฐประชำชนจีน กำรออกมำตรกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำด รวมถึง
กำรแก้ไขพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดและกำรอุดหนุนซึ่งสินค้ำจำกต่ำงประเทศดังกล่ำว อำจ
ส่งผลให้ต้นทุนกำรน ำเข้ำวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลให้ต้นทุนกำรผลิตของบริษัทฯเพิ่มขึ้นตำมไปด้วย 
นอกจำกนี้ กำรที่อัตรำอำกรขำเข้ำวัตถุดิบเพิ่มขึ้นจะกระตุ้นให้เกิดกำรน ำเข้ำสินค้ำส ำเร็จรูปเข้ำมำทดแทน 
ส่งผลให้อุปทำนในตลำดเพิ่มขึ้นและท ำให้กำรแข่งขันทำงกำรตลำดโดยเฉพำะกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำมี
ควำมรุนแรงขึ้น   บริษัทฯจึงมีควำมเสี่ยงที่ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบริษัทฯอำจลดลงในอนำคต 
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ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง บริษัทฯ ได้ใช้วิธีจัดหำแหล่งวัตถุดิบจำกผู้ผลิตที่ไม่ใช่ผู้ผลิตจำก
สำธำรณรัฐประชำชนจีนเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นทำงเลือกไว้ ทำงด้ำนกำรตลำด บริษัทฯได้ติดตำมและประเมิน
สถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด และเน้นกลยุทธ์กำรตลำดด้วยกำรผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพเป็นที่เชื่อถือได้ของ
ลูกค้ำ พร้อมกับขยำยตลำดไปยังลูกค้ำในต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น 

3.3  ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 

กำรที่บริษัทฯ ต้องน ำเข้ำวัตถุดิบจำกต่ำงประเทศเป็นส่วนใหญ่ ท ำให้บริษัทฯมีควำมเสี่ยงจำก
ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำจำกระบบอัตรำแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว  

ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังกล่ำว  บริษัทฯ ได้ใช้มำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงด้วยกำรท ำสัญญำ
ซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ  พร้อมทั้งติดตำมควำมเคลื่อนไหวของแนวโน้มอัตรำแลกเปลี่ยนอย่ำง
สม่ ำเสมอ 
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4.  ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

  4.1   สินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ทรัพย์สินที่ส ำคัญของบริษัท  ณ.วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีดังนี้ 
 

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

กำรเช่ำท่ีดินในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำ
พุด อ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง เน้ือท่ี 45 
ไร่ 33.13 ตำรำงวำ 

ท ำสัญญำเช่ำกับกำรนิคม    
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยโดย
มีระยะเวลำเช่ำ 20 ปี (24 ตุลำคม 
2563 - 23 ตุลำคม 2583) ช ำระค่ำ
เช่ำในอัตรำปีละ 301,000 บำท/ไร่
และปรับเพิ่มขึ้นทุกๆปีในอัตรำร้อย
ละสำม 

285.29 
 

 
 
 
 
ติดจ ำนองกับสถำบัน
กำรเงิน วงเงินรวมท้ัง
สิ้น 130 ล้ำนบำท 

อำคำรส ำนักงำน 2 ชั้น  และอำคำรโรง 
งำน  เลข ท่ี  4  ถนนไอห้ำ  เขตนิคม
อุตสำหกรรมมำบตำพุด ตั้งอยู่บนท่ีดินท่ี
ได้รับสิทธิกำรเช่ำ 

เป็นเจ้ำของ 47.03 

เครื่องจักรส ำหรับผลิตลวดเหล็ก 8  ชุด 
พร้อมทั้งระบบช่วยกำรผลิต 
 

เป็นเจ้ำของ 118.83 

 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

  - ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

- ไม่มี  
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6.  ข้อมลูทั่วไปและขอ้มูลส าคัญอื่น 

   
ชื่อ    บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ำกัด(มหำชน) 
ชื่อย่อ   TWP 

    (จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 
ที่ต้ังส ำนักงำน  เลขที่ 101/88  หมู่ 20 นิคมอุตสำหกรรมนวนคร    

ถนนพหลโยธิน ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง    
จังหวัดปทุมธำนี  12120    
โทรศัพท์   0-2520-3855-64  โทรสำร 0-2520-3866 

ที่ต้ังโรงงำน   4 ถนน ไอ 5 นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด อ ำเภอเมือง  
จังหวัดระยอง 21150  
โทรศัพท์ 0-3868-4610-3  โทรสำร 0-3868-4614 

 ประเภทธุรกิจ  ผลิตและจ ำหน่ำยลวดเหล็กแรงดึงสูง 
 เลขทะเบียนบริษัท  0107537001234 
 ทุนจดทะเบียน  500 ล้ำนบำท 
 ทุนที่ออกและเรียกช ำระแล้ว 270 ล้ำนบำท ประกอบด้วย หุ้นสำมัญ 270 ล้ำนหุ้น 
 มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้   หุ้นสำมัญ หุ้นละ 1 บำท 
 รอบระยะเวลำบัญชี  1 มกรำคม – 31 ธันวำคม    
 นำยทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จ ำกัด  

เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
    กรุงเทพฯ 10400  

โทรศัพท์ 0-2009-9000  โทรสำร 0-2009-9991 
 ผู้สอบบัญชี   นำยเทวำ ด ำแดง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 10777) หรือ 
    นำงสำวสุดำพร ทะวำป ี(ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 6862) หรือ 
    นำยพรชัย กิตติปัญญำงำม (ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 2778) 
    บริษัท บัญชีกิจ จ ำกัด 
    87/102-103 อำคำรโมเดอร์นทำวน์ ชั้น 9 ซอยเอกมัย 3 ถนนสุขุมวิท 63
    แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110   
    โทรศัพท์ 0-2382-0414 โทรสำร 0-2381-5849, 0-2382-0417  
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ส่วนที่  2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7.  ข้อมลูหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

  7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

  บริษัทฯ จดทะเบียนเข้ำเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   เมื่อวันที่ 24 
ตุลำคม 2532 ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว ดังนี้   

- ทุนจดทะเบียน 500 ล้ำนบำท 
- ทุนที่ออกและช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว 270 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ 270 ล้ำนหุ้น 
- หุ้นสำมัญ มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท(ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2559 ผู้

ถือหุ้นมีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นสำมัญของบริษัทที่ตรำไว้จำกเดิมมูลค่ำหุ้นละ 10 
บำท เป็นมูลค่ำหุ้นละ 1 บำท บริษัทฯ ได้จดทะเบียนกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวกับกระทรวง
พำณิชย์เมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2559) 

- กำรออกหลักทรัพย์อ่ืน : บริษัทไม่มีกำรออกหุ้นประเภทอ่ืนนอกเหนือจำกหุ้นสำมัญ 

  ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนที่ยังไม่เรียกช ำระ  มูลค่ำ  230  ล้ำนบำท  ซึ่งแบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ  230  
ล้ำนหุ้น   มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ  1  บำทนั้น เป็นกำรจดทะเบียน  เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ
เจ้ำหนี้ไม่มีประกัน  ตำมเงื่อนไขของสัญญำปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้เดิม  ฉบับลงวันที่ 31 สิงหำคม 2543  

 อย่ำงไรก็ตำม    สิทธิในกำรซื้อหุ้นเพิ่มทุนตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้
ข้ำงต้นได้สิ้นสุดลงต้ังแต่วันที่ 29 พฤษภำคม  2546   เนื่องจำกบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้
ด้วยกำรฟื้นฟูกิจกำรตำมกระบวนกำรของศำลล้มละลำย และได้ด ำเนินกำรเป็นผลส ำเร็จตำมแผนแล้ว 

  7.2 ผู้ถือหุ้น 

  กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ณ วันที่  6 มกรำคม 2564   ประกอบด้วย 
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ล าดับที ่

ผู้ถือหุ้น  จ านวนหุน้ที่ถือ        % 

1 กลุ่มงำนทวี    
 - บริษัท ทักษิณคอนกรีต จ ำกดั(มหำชน) 26,975,500 9.991 
 - บริษัท เจ. ที. เอส. จ ำกัด 13,009,800   4.818 
 - กลุ่มตระกูลงำนทว ี 34,280,880 12.697 

2 ธนำคำร กรงุเทพ จ ำกดั(มหำชน) 18,590,630    6.885 
3 นำงธนิสรำ  พันธ์สำยเชื้อ 16,438,000    6.088 
4 นำยระว ิ  เกษมศำนติ ์ 11,055,000    4.094 
5 ธนำคำร กรงุไทย จ ำกัด(มหำชน) 8,234,570    3.050 
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด 7,194,105    2.664 
7 นำยรัชพล  เพิ่มพูนพำนิช 6,852,100    2.538 
8 นำยวำมิล  ฮ้อแสงชัย 4,954,300    1.835 
9 นำยโพธิรัตน์ กิจศรีโอภำค 3,959,000    1.466 
10 นำยยงยุทธ บุญม ี 3,955,000    1.465 

                    

  กลุ่มงำนทวี  ซึ่งบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท ประกอบด้วย บริษัท ทักษิณคอนกรีต  
จ ำกัด(มหำชน) บริษัท เจ ที เอส จ ำกัด และกลุ่มตระกูลงำนทวี มีรำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 5 รำยแรก ดังนี้ 
 
1. บริษัท ทักษิณคอนกรีต จ ำกัด (มหำชน) 

ล าดับที ่ ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นที่ถือ % 

1 บริษัท งำนทวีพี่น้อง จ ำกัด 93,487,400 31.162 

2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด 12,857,885 4.286 

3 นำยวเิชยีร ศรีมุนินทร์นิมิต 12,290,000 4.097 

4 นำงสำวปำณิสรำ เพ็ชรวรุณ 6,694,700 2.232 

5 นำยศวิะ งำนทว ี 4,375,500 1.459 
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2. บริษัท เจ ที เอส จ ำกัด 

ล าดับที ่ ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นที่ถือ % 

1 นำงสำวบุหลัน งำนทว ี 2,407 11.796 

2 นำยเอกมินทร์ งำนทว ี 2,407         11.796 

3 นำงสำวบงกช งำนทว ี 2,407 11.796 

4 นำยเอกภพ  งำนทว ี 2,407 11.796 

5 นำงสำววมิลรัตน์ งำนทวี 2,407 11.796 

 

3. กลุ่มตระกูลงำนทวี 

ล ำดับที ่ ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นที่ถือ % 

1 นำยศวิะ งำนทว ี 17,218,400 6.377 

2 นำยสุกิจ งำนทว ี 13,190,400 4.885 

3 นำงสำววิภำวี ภูคำสวรรค์ 1,436,380 0.532 

4 นำยเลิศศักด็ งำนทวี 516,000 0.191 

5 นำงสะอำด งำนทว ี 200,000 0.074 

 

 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น 

  - ไม่มี 

  7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิจำก
กำรด ำเนินงำนตำมงบกำรเงินหลังหักเงินส ำรองต่ำงๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
และตำมกฎหมำย ทั้งนี้กำรจ่ำยเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐำนะกำรเงินและแผนกำรลงทุนและ
ควำมจ ำเป็นอ่ืนๆ ในอนำคต 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 

  8.1 คณะกรรมการ 

  คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์  รวมทั้งสิ้น 
13 คน รำยชื่อกรรมกำร จ ำนวนครั้งของกำรประชุมคณะกรรมกำรในปีที่ผ่ำนมำ และจ ำนวนครั้งที่กรรมกำร
แต่ละรำยเข้ำร่วมประชุม มีดังนี้ 

 ชื่อ ต าแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม(คร้ัง) 

ประชุม
คณะกรรมการ 

ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
1. นำยสุริย์ บวัคอม   ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอิสระ 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
4/5 - 1/1 

2. นำยสุวัฒน์  จิตตมัย 
 

กรรมกำร 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

5/5 - 1/1 

3. นำยฉัตรชัย  ศริิวัฒนำ * กรรมกำร 1/5 - - 

4. นำยชลิต สถิตย์ทอง     ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระ 

4/5 4/4 - 

5. นำยเฉลียว พลวเิศษ   กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระ 

4/5 4/4 - 

6. นำยเอกมินทร์ งำนทวี กรรมกำร 5/5 -  
7. นำยธนพงษ ์ภูคำสวรรค์ กรรมกำร 4/5 -  

8. นำยพันธุม พันธุมจินดำ ** 
 

กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

4/5 2/4 1/1 

9. นำยสรรัฐ งำนทวี กรรมกำร 5/5 - - 
10. นำยเจนวิชช ์เหลืองเจริญกิจ กรรมกำร 5/5 - - 
11. นำยประดิษฐ์  วุฒิภำพรกุล กรรมกำร 5/5 - - 

12. นำงทิพชญำณ์  สุตตปํญญำ*** กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 3/5 3/4 - 
13. นำยยงยุทธ  บญุม*ี** กรรมกำร 3/5 3/4 - 

14. นำงสำวบงกช  งำนทว*ี*** กรรมกำรตรวจสอบ 3/5 3/4 - 

   
หมำยเหตุ : *      ลำออกจำกต ำหน่งกรรมกำร มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหำคม 2563 
          **      ลำออกจำกกรรมกำรตรวสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภำคม 2563 
                ***   ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำร  มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษำยน 2563 
                ****      ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหำคม 2563 
           

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนบริษัทฯ   

กรรมกำรซึ่งมีอ ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันบริษัทฯได้ประกอบด้วยนำยสุวัฒน์ จิตตมัย,นำยเอกมินทร์  งำนทวี   
นำยธนพงษ์ ภูคำสวรรค์, นำยสรรัฐ งำนทวี, นำงสำวบงกช งำนทวี สองในห้ำคนลงลำยมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตรำส ำคัญของบริษัทฯ 
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8.2 ผู้บริหาร 

 ประกอบด้วย 

   ชื่อ ต าแหน่ง 
นำยเอกมินทร์ งำนทว ี กรรมกำรผู้จดักำร 
นำยสรรัฐ งำนทว ี กรรมกำรอ ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด 
นำยสุชำติ แกว้ไพฑูรย ์ ผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยกำรตลำด 
นำยพัฒนำ สุขเกษม ผู้จัดกำรโรงงำน 
นำยสุชำติ เตชะเทยีมจันทร ์ ผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยควบคุมคุณภำพ 
นำยเมธี  ภักดีโต ผู้จัดกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
นำงสำวบงกช งำนทว ี ผู้จัดกำรฝ่ำยจดัซื้อ 
นำยสุวิทย์ อภิชยัดิษฐ ์ ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
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โครงสร้างการบริหาร 

           
 
 

 
 

กรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมกำรอ ำนวยกำร
ฝ่ำยกำรตลำด 

ผู้จัดกำรโรงงำน ผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำย
กำรตลำดและกำรขำย 

ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี
และกำรเงิน 

 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ 
 

ผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำย
ควบคุมคุณภำพ 

ผู้จัดกำรฝ่ำย
ทรัพยำกรบุคคล 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการ 
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  8.3 เลขานุการบริษัท  
     เลขำนุกำรบริษัท ได้แก่ นำยสรรัฐ งำนทวี 
    (รำยละเอยีดหน้ำทีค่วำมรับผิดชอบและประวัติของเลขำนกุำรบรษิัทปรำกฎตำมเอกสำรแนบ 1) 

  8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
1) ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

(ก) ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท ได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทเสนอ ประกอบด้วย เบี้ยประชุมและบ ำเหน็จกรรมกำร โดยมี
หลักเกณฑ์ดังนี้ 

   ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
- ได้รับเบ้ียประชุมครำวละ 15,000 บำท/คน 
- ได้รับค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรรวมกันไม่เกิน 5,000,000 บำท  
- สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ : ไม่มี 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบ 
- ได้รับเบ้ียประชุมครำวละ 20,000 บำท/คน 

   ค่ำตอบแทนกรรมกำรแต่ละรำยในปีที่ผ่ำนมำมีดังนี้ :- 
      รายชื่อ ต าแหน่ง ค่าเบี้ย

ประชุม 
ค่าบ าเหน็จ 
กรรมการ 

ค่าตอบแทน
รวม(บาท) 

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

  2. นำยสุวัฒน์  จิตตมัย กรรมกำร        60,000      -              60,000 
  3. นำยฉัตรชัย  ศิริวัฒนำ กรรมกำร        15,000      -              15,000 
  4. นำยชลิต สถิตย์ทอง ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำร      140,000         500,000            640,000 

  5. นำยเฉลียว พลวิเศษ กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ      140,000         400,000            540,000 
  6. นำยเอกมินทร์ งำนทวี กรรมกำร        60,000      -              60,000 
  7. นำยธนพงษ์ ภูคำสวรรค์ กรรมกำร        60,000         150,000            210,000 

  8. นำยพันธุม พันธุมจินดำ กรรมกำร      100,000         250,000            350,000 
  9. นำยสรรัฐ งำนทวี กรรมกำร        60,000      -              60,000 
10. นำยเจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ กรรมกำร        60,000         150,000            210,000 

11. นำยประดิษฐ์ วุฒภิำพรกุล กรรมกำร        60,000         150,000            210,000 
12. นำงทิพชญำณ์ สุตตปัญญำ กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ      105,000         300,000            405,000 
13. นำยยงยุทธ บุญมี กรรมกำร        45,000      -              45,000 

14. นำงสำวบงกช งำนทวี กรรมกำร        15,000      -              15,000 
รวม      965,000      2,500,000        3,465,000 
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(ข)  ค่ำตอบแทนผู้บริหำร  ประกอบด้วย 

    ประเภทค่าตอบแทน ค่าตอบแทนรวม 
(ล้านบาท) 

ผู้บริหำรจ ำนวน 8 รำย เงินเดือน  โบนัส  เงินสบทบเข้ำกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ    31.14 
     

2) ค่ำตอบแทนอ่ืน 

-ไม่มี-   

     8.5 บุคลากร 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรดูแลพนักงำนจึงมีนโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกรด้วยกำร
สนับสนุนกำรเรียนรู้   กำรคิดค้นและกำรสร้ำงสรรค์วิธีกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล รวมถึงสร้ำงระบบกำรจูงใจที่เหมำะสม 

ทั้งนี้ บุคลำกรของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

 

   ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

จ ำนวนพนักงำน    
-   สำยงำนผลิต 194       204   209 
-   สำยงำนตลำดและกำรขำย  17 17   15 
-   สำยงำนบัญชี กำรเงิน บริหำร 
     และอื่นๆ 

21 23 22 

รวม 232 244 246 
ผลตอบแทน    
- เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ โบนัส  
  เงินสมทบ กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 

     139.17      148.76      162.11 
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9.  การก ากับดูแลกิจการ 

  9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จึงมีนโยบำยในกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    โดยครอบคลุมถึงหลักส ำคัญ 5 
หมวด ได้แก ่

หมวดท่ี 1   สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 หมวดท่ี 2   กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

หมวดท่ี 3   บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 หมวดท่ี 4  กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 
 หมวดท่ี 5   ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

 คณะกรรมกำรได้จัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรและด ำเนินกำรติดตำมเพื่อให้มีกำรปฏิบัติ
ตำมนโยบำย รวมทั้งทบทวนและปรับปรุงนโยบำยดังกล่ำวให้มีควำมเหมำะสมอย่ำงสม่ ำเสมอ 

หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในฐำนะเจ้ำของบริษัท   โดยมีสิทธิก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินกำรของบริษัทผ่ำน
คณะกรรมกำรบริษัทที่ผู้ถือหุ้นเลือกเข้ำมำท ำหน้ำที่แทนตน      และมีสิทธิในกำรตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบ
อย่ำงมีนัยส ำคัญต่อบริษัท  

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญและเคำรพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรำยโดยสิทธิขั้นพื้นฐำนที่ผู้
ถือหุ้นพึงได้รับมีดังนี้ 

- สิทธิในกำรซื้อขำยหรือโอนหุ้น 

บริษัทฯแต่งต้ังให้บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จ ำกัด ท ำหน้ำที่เป็นนำย
ทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับงำนทะเบียนหลักทรัพย์ 

- สิทธิในกำรมีส่วนแบ่งในก ำไรของกิจกำร 

บริษัทฯมีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิจำกกำร
ด ำเนินงำนตำมงบกำรเงินหลังหักเงินส ำรองต่ำงๆ  ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและ 
ตำมกฎหมำย  ทั้งนี้  กำรจ่ำยเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐำนะกำรเงินและแผนกำรลงทุนและควำม
จ ำเป็นอ่ืนๆ ในอนำคต 



แบบ 56-1                    บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ำกัด(มหำชน)  

-26- 
 

- สิทธิในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงเพียงพอ 

บริษัทฯ  มีนโยบำยในกำรเปิดเผยข้อมูลโดยกำรเผยแพร่ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์
และน ำข้อมูลที่ส ำคัญแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 

- สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุม 

บริษัทฯ  ค ำนึงถึงสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมหรือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ
ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร แต่งต้ังผู้สอบบัญชี และเรื่องที่
มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น กำรจัดสรรเงินปันผล กำรก ำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือ
บริคณห์สนธิ กำรลดทุนหรือเพิ่มทุน และกำรอนุมัติรำยกำรพิเศษ เป็นต้น ซึ่งในกำรก ำหนดวัน 
เวลำ และสถำนที่ประชุม บริษัทฯค ำนึงถึงควำมสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้ำร่วมประชุม ทั้งนี้ผู้
ถือหุ้นจะได้รับสิทธิต่ำงๆในกำรเข้ำร่วมประชุม ทั้งก่อนวันประชุม วันประชุมผู้ถือหุ้น และ
ภำยหลังกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

- สิทธิในกำรเสนอวำระกำรประชุม 

บริษัทฯ  มีนโยบำยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในกำรเสนอวำระกำรประชุมของผู้ถือหุ้น     เพื่อให้
คณะกรรมกำรพิจำรณำบรรจุเป็นวำระในกำรประชุมผู้ถือหุ้น    โดยผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์ในกำรเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

 นอกจำกสิทธิขั้นพื้นฐำนดังกล่ำวข้ำงต้น  บริษัทฯยังมีนโยบำยที่จะส่งเสริมและอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น 

 1. บริษัทฯ จะจัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูล ขั้นตอน ระเบียบวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำอย่ำงครบถ้วนเพียงพอ โดยมีกำรเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวทั้งภำษำไทย
และภำษำอังกฤษในเว็บไซด์ของบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำประมำณ 1 เดือน และจัดส่งเอกสำร
ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมอย่ำงน้อย 14 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลำศึกษำข้อมูล 
โดยหลีกเลี่ยงกำรเพิ่มวำระอ่ืนๆที่ไม่ได้ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำในกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

2. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนด วัน เวลำ และสถำนที่ ในกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยค ำนึงถึง
ควำมสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้ำร่วมประชุม โดยจัดเตรียมสถำนที่ ที่มีขนำดเพียงพอ และ
เดินทำงไปได้สะดวก รวมทั้งได้อ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันทุกรำย 
ด้วยกำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่คอยดูแลต้อนรับ และให้ควำมสะดวกอย่ำงเพียงพอ 

3. บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเข้ำร่วมประชุมตลอดระยะเวลำกำรประชุม มีสิทธิซักถำม
ข้อสงสัย เสนอควำมคิดเห็นต่อที่ประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมที่เสนอ และออกเสียงลง
มติในวำระกำรประชุม  
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4. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกส ำหรับแต่ละระเบียบวำระที่เสนอ กำรลงมติเลือกใช้
วิธีกำรและอุปกรณ์ออกเสียงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ สำมำรถแสดงผล
กำรลงมติได้รวดเร็ว และผู้ถือหุ้นมีสิทธิทรำบผลกำรลงมติอย่ำงทันท่วงที 

5. ประธำนกรรมกำร กรรมกำร ผู้บริหำร เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หำกไม่ติดภำรกิจส ำคัญ 
เพื่อตอบข้อซักถำมและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ถือหุ้น 

6. บริษัทฯเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลกำรลงคะแนนเสียงให้สำธำรณชนทรำบผ่ำน
ระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์ฯภำยหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม 

7. บริษัทฯ บันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสำระส ำคัญถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สำมำรถตรวจสอบ และจัดส่งรำยงำนกำรประชุมต่อตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 14 วันนับจำกวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่รำยงำนดังกล่ำวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในหมวดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้
ถือหุ้นทุกประกำร  

2. กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ได้ก ำหนดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นปีละครั้งภำยในเวลำไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบ
ปีบัญชีของบริษัท และหำกมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวำระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องได้รับ
อนุมัติจำกผู้ถือหุ้น บริษัทฯจะเรียกประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป  

บริษัทฯ มีนโยบำยสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยในหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีกำรชี้แจงรำยละเอียด ขั้นตอนกำรลงทะเบียน และเอกสำรที่ใช้ในกำรลงทะเบียน
ส ำหรับผู้ถือหุ้นแต่ละประเภท รวมถึงก ำหนดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ทั้ง 3  ประเภท  คือ แบบ ก. 
แบบ ข.และ แบบ ค. พร้อมจัดให้มีช่องทำงกำรดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรประชุมฯผ่ำนทำงเว็บไซด์ของ
บริษัทฯ เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในที่
ประชุมอย่ำงเต็มที่  

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคนกลำงในกำรตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียงในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง เพื่อให้เกิด
ควำมโปร่งใสในกำรนับคะแนนเสียง 

2.1 กำรด ำเนินกำรก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

1) บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม  และเสนอชื่อ
บุคคลผู้มีคุณสมบัติเพื่อรับกำรพิจำรณำแต่งต้ังเป็นกรรมกำร       ตำมหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมกำรก ำหนด 
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2) บริษัทฯ  เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งค ำถำมที่เกี่ยวข้องกับวำระกำรประชุมถึงคณะกรรมกำร
ล่วงหน้ำก่อนวันประชุม  โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบพร้อมกับกำรน ำส่งหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้น  ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 

3) บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติคณะกรรมกำรเก่ียวกับก ำหนดวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น วันก ำหนด
สิทธิ(Record Date) ในกำรเข้ำประชุมและรับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอน
หุ้น และกำรจ่ำยเงินปันผล ให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบทันที ในวันที่มีกำรประชุมคณะกรรมกำร 

4) หนังสือเชิญประชุมมีรำยละเอียดอย่ำงเพียงพอและครบถ้วน มีรำยละเอียดวัน เวลำ 
สถำนที่ ระเบียบวำระกำรประชุม โดยระบุอย่ำงชัดเจนว่ำเป็นเรื่องเสนอเพื่อทรำบ หรือ
เพื่อพิจำรณำ มีเอกสำรประกอบระเบียบวำระต่ำงๆ ข้อเท็จจริงและเหตุผล ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำร ข้อบังคับบริษัทฯเกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่แสดงสถำนที่ประชุม 
รำยละเอียดของเอกสำรที่ผู้ถือหุ้นจะต้องน ำมำแสดงในวันประชุม และวิธีกำรเข้ำร่วม
ประชุม ทั้งนี้ เพื่อรักษำประโยชน์และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรสื่อสำรส ำหรับผู้ถือหุ้น
ต่ำงชำติ บริษัทฯได้จัดท ำเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมเป็นภำษำอังกฤษเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ 

5) บริษัทฯ มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ซึ่งเป็นนำยทะเบียน
หุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้น  และได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำว
ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทฯ จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นและใช้ในกำรประชุมผ่ำนทำงเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ประมำณ 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลำ
ศึกษำข้อมูลประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำ  รวมทั้งได้มีกำรประกำศลงหนังสือพิมพ์รำยวัน 
ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 3 วัน เพื่อบอกกล่ำวเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย 

2.2 กำรด ำเนินกำรในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

1) บริษัทฯ ก ำหนด วัน เวลำ และสถำนที่ ในกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยค ำนึงถึงควำม
สะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้ำร่วมประชุม โดยจัดเตรียมสถำนที่ ที่มีขนำดเพียงพอ และ
เดินทำงไปได้สะดวกรวมทั้งได้อ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันทุกรำย 
ด้วยกำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่คอยดูแลต้อนรับ และให้ควำมสะดวกอย่ำงเพียงพอ 

2) บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม และอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้
ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมอย่ำงเต็มที่  

3) บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำประชุมด้วยตนเอง สำมำรถใช้สิทธิออก
เสียงด้วยกำรมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือกรรมกำรอิสระ เพื่อเข้ำร่วมประชุมและออก
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เสียงลงมติแทน โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก. 
แบบ ข.และ แบบ ค.ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือสำมำรถดำวน์โหลด
ผ่ำนทำงเว็บไซด์ของบริษัทฯ 

4) บริษัทฯใช้ระบบบำร์โค้ดที่แสดงรำยละเอียดของผู้ถือหุ้นแต่ละรำย ที่ได้จัดพิมพ์ไว้บน
แบบฟอร์มลงทะเบียน เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก รวดเร็ว และแม่นย ำในกำรลงทะเบียน 
กำรนับคะแนนและแสดงผล 

5) ประธำนกรรมกำร กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้สอบบัญชี เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค ำถำม
ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

6) เพื่อควำมโปร่งใสในกำรนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้จัดให้มีคนกลำงในกำรตรวจสอบกำร
นับคะแนนเสียงในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง  คือผู้สอบบัญชี 

7) บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มำร่วมประชุมภำยหลังกำรประชุมเริ่มแล้ว มีสิทธิออกเสียง หรือ
ลงคะแนนในระเบียบวำระที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ และยังไม่ได้ลงมติ 

8) ก่อนเข้ำสู่วำระกำรประชุม บริษัทฯ จะชี้แจงกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรประชุม รวมทั้ง
ขั้นตอนกำรออกเสียงลงมติ  

9) บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลำในกำรประชุมอย่ำงเพียงพอ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่ำงเท่ำ
เทียมกันในกำรแสดงควำมคิดเห็นและต้ังค ำถำมในที่ประชุม ก่อนกำรลงมติในแต่ละวำระ 

10) บริษัทฯ จะไม่เพิ่มวำระอ่ืนนอกเหนือจำกที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม    และไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลส ำคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงกะทันหัน 

11) บริษัทฯ มีกำรใช้บัตรลงคะแนนเสียงส ำหรับทุกวำระ เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้
กรณีที่มีข้อโต้แย้งในภำยหลัง และในกรณีที่วำระนั้นมีหลำยรำยกำร เช่น วำระกำรแต่งต้ัง
กรรมกำรบริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถอืหุ้นสำมำรถเลือกกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

2.3 กำรด ำเนินกำรภำยหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 

1) บริษัทฯ เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลกำรลงคะแนนเสียงผ่ำนระบบข่ำวของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ภำยใน 9.00 น. ของวันรุ่งขึ้นภำยหลังจำกวันประชุมผู้ถือหุ้น 

2) บริษัทฯ บันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสำระส ำคัญถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สำมำรถตรวจสอบได้ โดยได้บันทึกรำยชื่อและต ำแหน่งของกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม 
วิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนน ควำมเห็นของผู้ถือหุ้น ค ำชี้แจงของกรรมกำรและ
ผู้บริหำร รวมทั้งมติที่ประชุมไว้อย่ำงชัดเจน ซึ่งแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ 
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3) งดออกเสียง โดยได้จัดส่งรำยงำนกำรประชุมต่อตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 14 วันนับจำกวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่รำยงำนดังกล่ำวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 

กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 

บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมกำร ต้ังแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 ถึงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2563 และส่งค ำถำมเกี่ยวกับ
บริษัทล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม เมื่อพ้นก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำวพบว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดเสนอวำระกำร
ประชุมและส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม 

ในวันที่  26  กุมภำพันธ์  2563   บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติกรรมกำรบริษัทผ่ำนระบบข่ำวของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมก ำหนดวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563  ในวันที่ 27 เมษำยน 
2563  เวลำ 10.00 น.  ก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ในวันที่  12 
มีนำคม 2563 (Record Date)  

บริษัทฯ  ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563   พร้อมเอกสำรประกอบกำร
ประชุมทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษบนเวบไซต์ของบริษัทฯ ท่ี  www.thaiwireproducts.com และ
มอบหมำยให้บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จ ำกัด ซึ่งเป็นนำยทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นผู้จัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน 

กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 ในวันที่ 27 เมษำยน 2563 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะมำประชุมทั้งสิ้น 44 รำย รวมเป็นจ ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 124,909,947 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.26 โดยมี  
กรรมกำร ผู้บริหำร ได้เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค ำถำมในที่ประชุม  

ภำยหลังกำรประชุมเสร็จสิ้น     บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติที่ประชุมและผลกำรลงคะแนนในแต่ละ
วำระภำยในวันที่ประชุม  และได้น ำส่งรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น   ประจ ำปี 2563   ต่อตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมบริษัทฯ ต้ังแต่วันที่ 11 พฤษภำคม 2563    
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่  www.thaiwireproducts.com 

จำกกำรด ำเนินกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 ดังกล่ำว บริษัทฯได้รับกำรประเมิน
คุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น (AGM Assessment) โดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  ด้วยคะแนน
ร้อยละ 87 

หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

คณะกรรมกำรบริษัทฯมีนโยบำยในกำรสร้ำงควำมเท่ำเทียมกันและเป็นธรรมให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยทุก
กลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรำยย่อย  

http://www.thaiwireproducts.com/
http://www.thaiwireproducts.com/
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- คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรก ำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับกำรปฏิบัติและปกป้องสิทธิ
ขั้นพื้นฐำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน ดังนั้น ในกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีกระบวนกำรในกำรประชุมผู้
ถือหุ้นที่มีลักษณะที่สนับสนุนให้มีกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน เปิดโอกำส
ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรล่วงหน้ำ เปิด
โอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำประชุมด้วยตนเอง สำมำรถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะ
ให้ผู้อ่ืนมำประชุมและออกเสียงลงมติแทน และเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอ
วำระกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่รำยละเอียดของหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซด์ของบริษัทล่วงหน้ำประมำณ 30 วัน ก่อนวันประชุม 

- บริษัทฯ ได้ก ำหนดมำตรกำรป้องกันกรณีที่กรรมกำร และผู้บริหำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อหำ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนในทำงมิชอบ ซึ่งเป็นกำรเอำเปรียบผู้ถือหุ้นอ่ืน โดยกำรจ ำกัด
จ ำนวนบุคคลที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล และน ำระบบกำรเข้ำรหัสมำใช้ และยังได้ก ำหนดไว้ใน
จริยธรรมทำงธุรกิจ ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนใช้ข้อมูลที่มิได้เปิดเผยให้ทรำบ
โดยทั่วไปซึ่งอำจมีผลกระทบต่อรำคำหุ้น และต้องละเว้นกำรท ำธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้นของบริษัท
ในช่วงเวลำที่จะมีกำรประกำศข้อมูลที่ส ำคัญ รวมถึงไม่ให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนเพื่อประโยชน์ใน
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

- บริษัทฯ ก ำหนดให้กรรมกำร และผู้บริหำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมกำรสำมำรถพิจำรณำธุรกรรมของบริษัทที่อำจมีควำมขัดแย้งของ
ผลประโยชน์และสำมำรถตัดสินเพื่อประโยขน์ของบริษัทโดยรวม โดยกรรมกำรและผู้บริหำรที่
มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ท ำกับบริษัทไม่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจท ำธุรกรรมดังกล่ำว 

- ส ำหรับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์บริษัทของกรรมกำร และผู้บริหำร บริษัทได้แจ้งให้กรรมกำรและ
ผู้บริหำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมที่ก ำหนดไว้ใน
มำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และได้บรรจุวำระ
เรื่องกำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำร และผู้บริหำรไว้ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท   
รวมทั้งมีกำรเปิดเผยกำรถือครองหลักทรัพย์ไว้ในรำยงำนประจ ำปี  และแบบแสดงข้อมูล
ประจ ำป ี (แบบ 56-1) 

- บริษัทฯ มีโครงสร้ำงกำรถือหุ้นแบบไม่ซับซ้อน และรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นกำร
ท ำรำยกำรตำมปกติธุรกิจ 

- บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และส ำนักงำน ก.ล.ต. 
เช่น หลักเกณฑ์กำรท ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน หลักเกณฑ์กำรได้มำจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ เป็น
ต้น โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นรำยกำรที่กระท ำกับบุคคลภำยนอก และค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุด
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ของบริษัทฯโดยผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำรำยกำรที่ตนมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ และมีกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในรำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงข้อมูล
ประจ ำปี(แบบ 56-1) 

ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับกำรไม่เคำรพในสิทธิพื้นฐำนของผู้ถือหุ้น โดย
บริษัทฯ ได้มีกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน และไม่พบกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทเพื่อแสวงหำ
ผลประโยชน์   แต่อย่ำงใด  

 หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทฯ ยึดมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  เคำรพสิทธิและปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงเป็นธรรม รับฟังควำมคิดเห็น สร้ำงควำมเข้ำใจกับผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งส่งเสริมให้เกิด
ควำมร่วมมืออย่ำงสร้ำงสรรค์             โดยมีคณะกรรมกำรบริษัทฯเป็นผู้ก ำกับดูแลให้มีกำรด ำเนินกำรตำมที่
กฎหมำยก ำหนด และตำมที่ได้ก ำหนดไว้เป็นแนวทำงในคู่มือก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยกำรปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นลำยลักษณ์อักษรขึ้นใน
ปี 2556 เพื่อให้พนักงำนมีแนวทำงที่ชัดเจนและได้เผยแพร่นโยบำยดังกล่ำวในเวบไซด์ของบริษัท 

 ทั้งนี้ แนวทำงกำรปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ สรุปไดดั้งนี้ 

1. ผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐำนะเจ้ำของบริษัทฯ จึงมีนโยบำยให้คณะกรรมกำร 
ผู้บริหำรและพนักงำนมีหน้ำที่ด ำเนินธุรกิจตำมหลักบรรษัทภิบำล เพื่อควำมยั่งยืนของกิจกำร 

บริษัทฯ มุ่งมั่นด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วยควำมโปร่งใส รอบคอบ เพื่อสร้ำงควำม
เจริญเติบโต และให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง ให้ควำมส ำคัญกับผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
และรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยมีมำตรกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของ
กรรมกำรและผู้บริหำร 

2. ลูกค้ำ 

บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรดูแลลูกค้ำด้วยกำรส่งมอบสินค้ำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำทั้ง
ในด้ำนคุณภำพและรำคำ โดยสินค้ำจะต้องได้มำตรฐำนอุตสำหกรรมและมำตรฐำนสำกล มีควำมปลอดภัย
ในกำรน ำสินค้ำไปใช้งำน บริษัทฯจัดให้มีหน่วยงำนรับผิดชอบกำรบริกำรลูกค้ำหลังกำรขำยรวมถึงรับข้อ
ร้องเรียนของลูกค้ำเมื่อเกิดปัญหำ ทั้งนี้ เพื่อน ำข้อเสนอไปปรับปรุงให้ดีขึ้นและหำกเกิดควำมเสียหำยจำกกำร
ใช้สินค้ำ บริษัทฯ จะท ำกำรชดเชยให้แก่ลูกค้ำโดยทันที 
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บริษัทฯ จัดให้มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำปีละ 2 ครั้ง โดยผลส ำรวจในปี 2563 ระดับ
ควำมพึงพอใจในภำพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี 

3. คู่ค้ำ 

บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำงเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้ำ ยึดถือกำรปฏิบัติ
ตำมกรอบกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่เหมำะสม สุจริต โปร่งใส มีกำรแข่งขันและเสนอรำคำอย่ำงเป็นธรรม และ
เสมอภำค เพื่อสร้ำงควำมเชื่อถือซึ่งกันและกัน  

บริษัทฯ ปฎิบัติตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและสัญญำที่ก ำหนดและค ำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้ำอย่ำง
เคร่งครัด มีกำรพิจำรณำรำคำซื้อท่ีเหมำะสม ยุติธรรม โดยค ำนึงถึงควำมสมเหตุสมผลทั้งด้ำนรำคำ คุณภำพ
และบริกำร ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดๆ จำกคู่ค้ำ ในกำรคัดเลือกคู่ค้ำ บริษัทฯให้กำร
สนับสนุนคู่ค้ำที่ท ำธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และหลีกเลี่ยงกำรซื้อ
สินค้ำกับคู่ค้ำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ และไม่ท ำธุรกิจกับคู่ค้ำที่มีพฤติกรรมที่
ไม่ชอบด้ำนกฎหมำย ทั้งนี้ บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำพร้อมแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดหำและ
คัดเลือกคู่ค้ำไว้อย่ำงชัดเจนในคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

4. เจ้ำหนี้ 

บริษัทฯ ยึดมั่นในกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไข  ข้อก ำหนดของสัญญำ และพันธะทำงกำรเงินอย่ำง
เคร่งครัด ด ำเนินกำรให้มีกำรช ำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้ำหนี้ทุกประเภท    ครบถ้วนตำมก ำหนดเวลำ 
และมีกำรรำยงำนข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนแก่เจ้ำหนี้ 

บริษัทฯ บริหำรจัดกำรเงินทุนให้มีโครงสร้ำงที่เหมำะสมเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และรักษำควำมเชื่อมั่นต่อเจ้ำหนี้ 

5. คู่แข่ง 

บริษัทฯ  มีนโยบำยด ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม  ปฏิบัติตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันสำกล ไม่
กล่ำวหำหรือท ำลำยบริษัทคู่แข่งด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นควำมจริง ไม่ละเมิดควำมลับหรือล่วงรู้ควำมลับทำงกำร
ค้ำของคู่แข่งด้วยวิธีกำรฉ้อฉล รวมถึงไม่กระท ำกำรใดๆที่เป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของคู่แข่ง 

6. พนักงำน 

 บริษัทฯ มุ่งมั่นในกำรปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเป็นธรรม  ไม่มีกำรใช้แรงงำนผิดกฎหมำย มีกำร
พัฒนำศักยภำพในกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่องด้วยกำรจัดให้มีกำรฝึกอบรมทั้งภำยในและภำยนอกบริษัท   จัด
โครงสร้ำงต ำแหน่งงำนให้มีโอกำสก้ำวหน้ำในต ำแหน่งงำนที่ชัดเจน       เพื่อให้พนักงำนมีโอกำสเติบโตตำม
ควำมสำมำรถ   มีคุณภำพชีวิตที่ดีและมีควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน         รวมถึงได้รับควำมคุ้มครองตำม
กฎหมำย  
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บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้พนักงำนทุกระดับอย่ำงเหมำะสม โดยยึดหลักควำมเป็น
ธรรม มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงค่ำจ้ำงของแต่ละระดับต ำแหน่งงำนอย่ำงเหมำะสม และสอดคล้องกับภำวะ
เศรษฐกิจ และอัตรำเงินเฟ้อ  

บริษัทฯ ก ำหนดงบประมำณที่จ่ำยค่ำตอบแทนและผลประโยชน์พนักงำนที่สอดคล้องกับผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว  ในระยะสั้นสอดคล้องกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ
แต่ละปีและใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสำหกรรมเดียวกัน  โดยมีกำรส ำรวจกำรจ่ำยค่ำจ้ำงรวมทั้งน ำดัชนี
รำคำผู้บริโภคมำพิจำรณำ    ในระยะยำวมีกำรวัดผลกำรปฎิบัติงำนและศักยภำพของพนักงำนอย่ำงยุติธรรม
ไม่เลือกปฎิบัติ โดยบริษัทฯ จะจ่ำยผลตอบแทนให้พนักงำนตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ  รวมทั้งจัดให้มีกำร
เติบโตตำมสำยอำชีพ   และให้สิทธิด้ำนต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรจ้ำงงำน เช่น กำรอนุญำตให้ลำงำน กำรมีช่องทำง
สื่อสำรระหว่ำงพนักงำนและผู้บริหำร เพื่อรับฟังปัญหำและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงกัน 

ในด้ำนสวัสดิกำร บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับคุณภำพชีวิตของพนักงำน จึงจัดให้มีสวัสดิกำรอย่ำง
เหมำะสม  โดยมีกำรทบทวนกำรจัดสวัสดิกำรต่ำงๆ อย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภำวะทำง
เศรษฐกิจและสังคม เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง ที่พัก เครื่องแบบ ค่ำรักษำพยำบำลส ำหรับ
พนักงำนและครอบครัว กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี และกำรประกันอุบัติเหตุ นอกจำกนี้ยังให้ควำมส ำคัญกับ
กำรดูแลควำมปลอดภัยของพนักงำน โดยจัดให้มีกำรซ้อมหนีไฟ และระบบป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น 

บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรดูแลพนักงำนในระยะยำวอย่ำงต่อเนื่อง โดยได้จัดให้มีเงินกองทุนส ำรอง
เลี้ยงชีพซึ่งได้จดทะเบียนกับกระทรวงกำรคลังและจัดกำรโดยผู้จัดกำรกองทุนที่ได้รับอนุญำต 

ในด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิต  สุขอนำมัยและกำรรักษำสิ่งแวดล้อม   บริษัทฯ ก ำหนดนโยบำย
สิ่งแวดล้อม อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย และแนวปฏิบัติเพื่อให้พนักงำนปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด 
ปลูกฝังให้พนักงำนเห็นควำมส ำคัญของกำรดูแลรักษำสภำพแวดล้อม      ผ่ำนกำรให้ควำมรู้และกำร
ฝึกอบรมในเรื่องสิ่งแวดล้อมในหลักสูตรต่ำงๆ เช่น           หลักสูตรกำรตรวจติดตำมภำยในด้ำนสิ่งแวดล้อม 
ISO14001:2015 เป็นต้น 

7. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะประกอบธุรกิจโดยค ำนึงถึง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตำม
กฎหมำย กฎระเบียบและข้อบังคับของชุมชนอย่ำงเคร่งครัด ส่งเสริมให้คนในองค์กรตระหนักถึงกำรมีส่วน
ร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและรักษำสภำพแวดล้อม หลีกเลี่ยงกำรกระท ำที่อำจก่อให้เกิด
อันตรำยหรือมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อม 

ในกำรดูแลชุมชน สังคม  และสิ่งแวดล้อม บริษัทได้น ำมำตรฐำนระบบคุณภำพด้ำนสิ่งแวดล้อม 
ISO 14001 มำตรฐำนระบบด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย OHSAS 18001 และมำตรฐำนระบบกำร
จัดกำรด้ำนพลังงำน ISO 50001 มำใช้ในโรงงำน มีกำรศึกษำวิธีกำรในกำรประหยัดพลังงำนเพื่อลดปริมำณ
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กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในกระบวนกำรผลิตซึ่งเป็นสำเหตุหนึ่งของกำรเกิดภำวะโลกร้อน ลงทุนในโครงกำรผลิต
กระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนธรรมชำติ เช่น ติดต้ังแผงโซล่ำเซลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำและติดต้ังกังหันลมในกำร
ผลิตกระแสไฟฟ้ำใช้ในโรงงำน เป็นต้น  รวมถึงจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบโรงงำนและปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณชุมชน จัดสร้ำงสถำนที่ออกก ำลังกำยส ำหรับประชำชน พร้อมทั้งปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบ
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครัด  

8. ภำครัฐ 

บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้ข้อก ำหนดของกฎหมำย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ 
อย่ำงเคร่งครัดและถูกต้อง ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์ เช่น มีกำรใช้ Software ที่ถูก
ลิขสิทธิ์ รวมถึงให้ควำมช่วยเหลือในโครงกำรต่ำงๆของภำครัฐอย่ำงสม่ ำเสมอ  

นโยบำยเก่ียวกับกำรป้องกันกำรทุจริต กำรคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ มีนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต     เนื่องจำกเห็นว่ำกำรทุจริตเป็นปัจจัยหนึ่งที่บั่นทอนควำม
พยำยำมในกำรพัฒนำคุณภำพ  เป็นภัยต่อกำรด ำเนินกิจกำรให้ยั่งยืนและเป็นภัยต่อสังคมของประเทศ ท ำให้
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัทฯลดลง 

กำรด ำเนินกำรเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ เริ่มต้นด้วยกำรที่ผู้บริหำรระดับสูงของ
บริษัทฯไม่สนับสนุนให้มีกำรรับหรือจ่ำยสินบนในกรณีใดๆ  ทั้งสิ้นโดยก ำหนดไว้ในจรรยำบรรณและจริยธรรม
ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีกำรก ำหนดนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่ครอบคลุมกำรคอร์รัปชั่น
ในรูปแบบต่ำงๆ รวมทั้งมำตรกำรปฏิบัติที่ชัดเจน จัดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนให้มีกำรถ่วงดุลอ ำนำจกันอย่ำง
เหมำะสม  จัดให้มีกำรฝึกอบรมแก่พนักงำนเพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรต่อต้ำนกำร 

ทุจริต  ให้กำรสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรภำครัฐ เอกชน และหน่วยงำนก ำกับดูแล ส่วนในระดับพนักงำน 
บริษัทฯ ได้ก ำหนดลักษณะควำมผิดของกำรทุจริตต่อหน้ำที่และทุจริตต่อบริษัทเป็นควำมผิดขั้นร้ำยแรงสูงสุด
ไว้ในข้อบังคับพนักงำน ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆมั่นใจได้ว่ำบริษัทฯจะไม่ถูกบ่อนท ำลำย
จำกพฤติกรรมกำรทุจริตคอรัปชั่น 

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทฯยังได้พัฒนำกลไกในกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในกำร
ก ำกับดูแลกิจกำร   โดยเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถติดต่อสื่อสำร      และแจ้งควำมห่วงใยของตนใน
เรื่องเกี่ยวกับกำรกระท ำที่อำจเข้ำข่ำยขัดต่อหลักจริยธรรมที่ตนได้พบเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้โดยเสรี 

ในปี 2563 ท่ีผ่ำนมำ บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนกำรกระท ำทุจริต หรือกำรกระท ำผิดจริยธรรม 
และไม่เคยมีประวัติกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยด้ำนแรงงำน กำรจ้ำงงำน ผู้บริโภค กำรแข่งขันทำงกำรค้ำ และไม่เคย
มีกำรรำยงำนหรือกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรติดสินบนและกำรคอร์รัปชั่น แต่อย่ำงใด 
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(ทั้งนี้  สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรปฏิบติต่อผู้มีส่วนได้เสียได้ในห้วข้อ “ควำม
รับผิดชอบต่อสังคม”) 

 หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

นโยบำยกำรเปิดเผยข้อมูล 

บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญของบริษัท รวมถึงข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลทั่วไปที่
ส ำคัญเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบกำรของบริษัทฯ อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลำ และโปร่งใส 
เป็นไปตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ต.ล.ท.)  

คณะกรรมกำรก ำหนดนโยบำยกำรเปิดเผยข้อมูล โดยได้ก ำหนดบุคคลที่มีสิทธิเปิดเผยข้อมูล
ส ำคัญ   ก ำหนดแนวปฏิบัติในกำรเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ   ต่อสำธำรณะและก ำหนดช่วงเวลำที่ต้องใช้ควำม
ระมัดระวังก่อนก ำหนดเวลำที่จะเปิดเผยข้อมูลสู่สำธำรณะ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัทฯ และสำรสนเทศทำงกำรเงินที่
ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี ซึ่งข้อมูลที่แสดงในรำยงำนทำงกำรเงินต้องมีควำมถูกต้องในสำระส ำคัญและเป็น
ตำมหลักมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือ
ปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวัง และประมำณกำรที่เหมำะสม รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูล
ส ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

คณะกรรมกำรได้ดูแลให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่ำงมี
เหตุผลว่ำกำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชีมีควำมถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะด ำรงรักษำไว้ซึ่งทรัพย์สิน และ
เพื่อให้ทรำบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรด ำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระส ำคัญ 

คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท  โดยรวมอยู่ในระดับที่น่ำพอใจ
และสำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นอย่ำงมีเหตุผลต่อควำมเชื่อถือได้ของงบกำรเงิน     ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 

ในกำรนี้ คณะกรรมกำรได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรที่ไม่ได้เป็น
ผู้บริหำรเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบกำรควบคุมภำยใน และ
ควำมเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ของคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่ง
แสดงไว้ในรำยงำนประจ ำป ี

 ทั้งนี้ ข้อมูลที่ควรเปิดเผย ประกอบด้วย 

1. แบบรำยงำนต่ำงๆ   ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับผู้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   และผู้บริหำร
ระดับสูง 
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2. ก ำหนดให้กรรมกำร และผู้บริหำรระดับสูงต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่
เกี่ยวข้อง 

3. ก ำหนดให้กรรมกำรต้องเปิดเผยรำยงำนกำรซื้อขำย/ถือครองหุ้นสำมัญของบริษัท   ให้ที่
ประชุมคณะกรรมกำรทรำบทุกครั้งที่มีกำรประชุม และเปิดเผยจ ำนวนหุ้นที่ถือโดยกรรมกำร 
ผู้บริหำรระดับสูง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ณ ต้นปี สิ้นปีและกำรเปลี่ยนแปลง
ระหว่ำงปีในรำยงำนประจ ำปี 

4. โครงสร้ำงกรรมกำร  
5. บทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย  
6. จ ำนวนครั้งของกำรประชุมและจ ำนวนครั้งที่คณะกรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุม  
7. รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน 
8. กำรฝึกอบรมและพัฒนำควำมรู้ด้ำนวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่องของคณะกรรมกำร 
9. ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
10. ค่ำสอบบัญชีและค่ำบริกำรอ่ืน 
11. หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ 
12. นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
13. รำยงำนงบกำรเงินที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชี     และผ่ำนกำรสอบทำนจำก

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯแล้ว 

 ช่องทำงกำรเปิดเผยข้อมูล 

 บริษัทฯจัดให้มีช่องทำงในกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนช่องทำงต่ำงๆดังนี้ 

1. ระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2. รำยงำนประจ ำปี (Annual Report) และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี(แบบ 56-1) 
3. เว็บไซด์ของบริษัทฯ 

 นักลงทุนสัมพันธ์ 

 บริษัทฯจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯให้แก่นักลงทุนด้วยกำรจัดให้มี
กำรเยี่ยมชมกิจกำร (Plant/Company Visit) เป็นประจ ำทุกปี อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯยังไม่ได้จัดต้ังหน่วยงำน
นักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเฉพำะเนื่องจำกกิจกรรมในเรื่องดังกล่ำวยังไม่มำกนัก แต่ได้มอบหมำยให้ฝ่ำยบัญชีและ
กำรเงินท ำหน้ำที่ให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเครำะห์และภำครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสำมำรถ
ติดต่อขอทรำบข้อมูลบริษัทฯได้ที่โทร 0-2520-3855 
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 กำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีครบถ้วน  ไม่เคยมี
ประวัติกำรถูกสั่งให้แก้ไขงบกำรเงินโดยส ำนักงำน ก.ล.ต. รวมทั้งได้เปิดเผยงบกำรเงินประจ ำปี และรำยไตร
มำสต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนภำยในก ำหนดเวลำ  

หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลทั้งชำยและหญิงที่มีประสบกำรณ์ในสำขำต่ำงๆที่
สำมำรถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัท คณะกรรมกำรเป็นผู้มีบทบำทส ำคัญในกำรก ำกับดูแลแนวทำงด ำเนินงำน
ของบริษัท แต่งต้ังฝ่ำยบริหำรเพื่อรับผิดชอบในกำรด ำเนินธุรกิจ แต่งต้ังกรรมกำรเฉพำะเรื่องเพื่อรับผิดชอบ
เฉพำะเรื่องที่ได้รับมอบหมำย และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

1. โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 5 คน แต่ไม่เกิน 13 คนในจ ำนวนนี้ต้องมี
กรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 5 คน และต้องไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรที่มีอยู่ กรรมกำรแต่ละ
คนต้องมำจำกผู้ทรงคุณวุฒิหลำกหลำยสำขำอำชีพที่จ ำเป็นในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทฯ 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรของบริษัทฯ มีประสบกำรณ์ในสำขำต่ำง ๆ ได้แก่ 
วิศวกรรมศำสตร์ บริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์ กำรเงิน กำรบัญชี กฎหมำยและกำรตลำด จ ำนวน 13 ท่ำน 
ประกอบด้วย 

-  กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 9 ท่ำน (เป็นกรรมกำรที่เป็นอิสระจ ำนวน 5 ท่ำน ซึ่งเกิน 1 ใน 3 
ของกรรมกำรทั้งคณะ) 

- กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร 4 ท่ำน 

ดังมีรำยชื่อดังต่อไปนี้ 

ชื่อ ต าแหน่ง 
  1. นำยสุริย์ บัวคอม          ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอิสระ 
  2. นำยสุวัฒน์  จิตตมัย กรรมกำร 
  3. นำยชลิต  สถิตย์ทอง กรรมกำรอิสระ 
  4. นำยเฉลียว  พลวิเศษ กรรมกำรอิสระ 
  5. นำยเอกมินทร์ งำนทวี กรรมกำร 
  6. นำยธนพงษ์ ภูคำสวรรค์ กรรมกำร 
  7. นำยพันธุม พันธุมจินดำ กรรมกำรอิสระ 
  8. นำยสรรัฐ งำนทวี กรรมกำร 
  9. นำยเจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ กรรมกำร 
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10. นำยประดิษฐ์ วุฒิภำพรกุล กรรมกำร 
11. นำงทิพชญำณ์ สุตตปัญญำ กรรมกำรอิสระ 
12. นำยยงยุทธ บุญมี กรรมกำร 
13. นำงสำวบงกช งำนทวี กรรมกำร 

    

 ทั้งนี้     ประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรอิสระตำมควำมหมำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมกำรผู้จัดกำร    เพื่อเป็นกำรแบ่งแยกหน้ำที่ใน
กำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลและกำรบริหำรงำนประจ ำ 

2. บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

 คณะกรรมกำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรก ำกับดูแลให้กำรบริหำรจัดกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำย และ
วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี  

 บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร :- 

1. มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนธุรกิจ และจัดให้มีกำร
ทบทวนควำมเหมำะสมเป็นประจ ำทุกปี รวมถึงติดตำมดูแลให้มีกำรน ำไปปฎิบัติ 

2. ก ำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนงำนที่ได้ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล 

3. จัดให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง       และมีกำรติดตำมกำร
ด ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำวอย่ำงสม่ ำเสมอในกำรประชุมคณะกรรมกำร  รวมถึงดูแลให้กำร
ด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องในระยะยำว 

4. จัดท ำจรรยำบรรณธุรกิจที่เป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน 
เข้ำใจถึงมำตรฐำนด้ำนจริยธรรมที่บริษัทฯใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ  พร้อมทั้งติดตำมให้มีกำร
ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณดังกล่ำว 

5. พิจำรณำคัดเลือก      และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจำรณำค่ำตอบแทนที่เหมำะสม ก่อน
น ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

6. อนุมัติงบกำรเงิน และดูแลให้มีกำรจัดท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป 

7. ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และดูแลกำรปฎิบัติงำนของกรรมกำร
และผู้บริหำรเพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

8. ดูแลให้กำรท ำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของ
บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยกรรมกำรที่มีส่วนได้เสียมิได้มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ รวมทั้ง
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ดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนกำรด ำเนินกำร และกำรเปิดเผยข้อมูลให้
ถูกต้อง ครบถ้วน 

อ ำนำจอนุมัติของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจอนุมัติเรื่องต่ำงๆของบริษัทฯ ตำมขอบเขตหน้ำที่ที่ก ำหนดโดย
กฎหมำย ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกำรทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในกำร
ด ำเนินงำน และแผนกำรด ำเนินธุรกิจ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน ดูแลรำยจ่ำยลงทุนขนำดใหญ่ 
กำรท ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน รวมถึงอนุมัติงบกำรเงินและกำรเปิดบัญชีธนำคำร 

บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของประธำนกรรมกำร :- 

1. รับผิดชอบในฐำนะผู้น ำของคณะกรรมกำรในกำรก ำกับ ติดตำม ดูแลกำรบริหำรงำนของ
คณะกรรมกำร และคณะอนุกรรมกำรอ่ืนๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้ 

2. เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
3. สนับสนุนกำรปฏิบัติตำมหลักบรรษัทภิบำลและจรรยำบรรณของบริษัทฯ 
4. เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงคณะกรรมกำรกับฝ่ำยจัดกำร 
5. ดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรจัดกำรอย่ำงโปร่งใสในกรณีที่มีควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน์ 
6. ก ำกับดูแลให้บริษัทฯมีโครงสร้ำงองค์กรที่เหมำะสม 
7. เป็นผูล้งคะแนนเสียงชี้ขำดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีกำรลงคะแนนเสียง และ

คะแนนเสียง 2 ฝ่ำยเท่ำกัน 

บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้จัดกำร:- 

กรรมกำรผู้จัดกำรมีขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. มีหน้ำที่ควบคุมกำรบริหำรงำนของบริษัทฯให้เป็นไปตำมนโยบำยที่บริษัทก ำหนดไว้   และ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำร 

2. ประเมินกำรด ำเนินงำนของกิจกำรอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกปัจจัยต่ำงๆ  ทั้ง
ปัจจัยภำยนอกและปัจจัยภำยใน 

3. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

 วำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ   ได้ก ำหนดให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน
จ ำกัด พ.ศ.2535  คือ  ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี  ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3   โดยให้
กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง   กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจ
ได้รับเลือกต้ังให้กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได้   
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4.    กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอ่ืนของกรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำรระดับสูง 

 คณะกรรมกำรก ำหนดนโยบำยในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรที่บริษัทอ่ืนของกรรมกำรผู้จัดกำร
และผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ       โดยก ำหนดให้ก่อนที่จะไปด ำรงต ำแหน่งในบริษัทอ่ืนจะต้องแจ้งให้
คณะกรรมกำรทรำบเพื่อพิจำรณำอนุมัติ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นกรรมกำรในบริษัทฯ  ที่ด ำเนินธุรกิจสภำพอย่ำง
เดียวกับบริษัทฯหรือเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทฯ 

5.  เลขำนุกำรบริษัทฯ 

 คณะกรรมกำรจะพิจำรณำคัดเลือกผู้มีคุณวุฒิและประสบกำรณ์ที่เหมำะสมแต่งต้ังเป็นเลขำนุกำร
บริษัทฯ เพื่อท ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆที่คณะกรรมกำรต้องทรำบและปฏิบัติ
หน้ำที่ในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมทั้งประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำร 

 ในกรณีที่เลขำนุกำรบริษัทฯพ้นจำกต ำแหน่งหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ
แต่งตั้งเลขำนุกำรคนใหม่ภำยใน 90 วัน   นับแต่วันที่เลขำนุกำรบริษัทฯ คนเดิมพ้นจำกต ำแหน่ง หรือ  ไม่อำจ
ปฏิบัติหน้ำที่  และให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจมอบหมำยให้กรรมกำรคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้ำที่แทนใน
ช่วงเวลำดังกล่ำว  

6. กำรประชุมคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรก ำหนดให้มีกำรประชุมเป็นปกติทุก 3 เดือน ได้แก่เดือน กุมภำพันธ์ พฤษภำคม 
สิงหำคม และพฤศจิกำยน และอำจมีกำรประชุมพิเศษตำมควำมจ ำเป็น 

ในกำรประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำร จึง
จะครบเป็นองค์ประชุม อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่มีวำระที่ต้องลงมติ บริษัทฯ ก ำหนดให้มีกรรมกำรอยู่ไม่น้อย
กว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรท้ังหมด 

ในกำรประชุมแต่ละครั้งฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัทฯ ได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำร
ประชุมและเอกสำรที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมประมำณ 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำ
ศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำประชุม ซึ่งวำระกำรประชุมนี้จะรวมถึงวำระกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ด้วย 

บริษัทฯได้มีกำรจดบันทึกกำรประชุมเป็นลำยลักษณ์อักษร และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำน
กำรรับรองจำกคณะกรรมกำรพร้อมให้คณะกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 

ในปี 2563 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง  

7. กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย 

บริษัทฯ จัดให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย ประเมินผลกำรปฎิบัติงำนด้วย
ตนเอง เพื่อให้คณะกรรมกำรร่วมกันพิจำรณำผลงำนและปรับปรุงแก้ไข  
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ในส่วนของกระบวนกำรและหลักเกณฑ์ในกำรประเมินตนเอง บริษัทฯก ำหนดให้คณะกรรมกำรท ำ
กำรประเมินตนเองเพื่อทบทวนผลกำรปฎิบัติหน้ำที่ เป็นประจ ำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยน ำแนวทำงกำรประเมิน
ตนเองที่จัดท ำโดยคณะกรรมกำรฝ่ำยธรรมำภิบำลเพื่อตลำดทุน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มำปรับใช้
ให้เหมำะสมกับลักษณะและโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร ซึ่งหลักเกณฑ์กำรประเมินตนเองแบ่งออกเป็น 3 
ประเภท ประกอบด้วย 1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรรำยคณะ 2) แบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมกำรชุดย่อยแบบรำยคณะ และ 3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรรำยบุคคล โดยมีหัวข้อ
กำรประเมิน สรุปได้ดังนี้ 

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรรำยคณะ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ โครงสร้ำงและ
คุณสมบัติของคณะกรรมกำร บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร กำร
ประชุมคณะกรรมกำร กำรท ำหน้ำที่ของกรรมกำร ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยจัดกำร และ กำรพัฒนำ
ตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริหำร 

2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อยแบบรำยคณะ ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ 
โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร กำรประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อย บทบำท หน้ำที่ 
และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดย่อย 

3. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรรำยบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ โครงสร้ำงและ
คุณสมบัติของคณะกรรมกำร กำรประชุมคณะกรรมกำร บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ
ของคณะกรรมกำร 

ในปี 2563 ผลกำรประเมินผลคณะกรรมกำรทั้งคณะ คณะกรรมกำรชุดย่อยแบบรำยคณะ  และ
คณะกรรมกำรรำยบุคคล ในภำพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีก่อน 

นอกจำกนี้  คณะกรรมกำรบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร
ผู้จัดกำรในฐำนะผู้บริหำรสูงสุด   โดยใช้แบบประเมินของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   ซึ่งประกอบด้วย 
10 หัวข้อ  ได้แก่  ควำมเป็นผู้น ำ  กำรก ำหนดกลยุทธ์  กำรปฎิบัติตำมกลยุทธ์  กำรวำงแผนและผลปฎิบัติทำง
กำรเงิน    ควำมสัมพันธ์กับคณะกรรมกำร   ควำมสัมพันธ์กับภำยนอก   กำรบริหำรงำนและควำมสัมพันธ์กับ
บุคลำกร   กำรสืบทอดต ำแหน่ง   ควำมรู้ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร   และคุณลักษณะเฉพำะตัว โดยผลกำร
ประเมินส ำหรับปี 2563 อยู่ในระดับดี  

8. ค่ำตอบแทน 

8.1 ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

บริษัทฯ มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน  โดยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนให้ผ่ำนกำร
พิจำรณำจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน  โดยใช้วิธีเปรียบเทียบกับอุตสำหกรรมเดียวกัน 
กำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ  ประสบกำรณ์  ภำระหน้ำที่   ขอบเขตของหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  รวมถึงกำร
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ขยำยตัวทำงธุรกิจ ฐำนะกำรเงินและผลประกอบกำรของบริษัท ประกอบกำรพิจำรณำ ก่อนที่จะน ำเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ 

8.2 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

 บริษัทฯมีนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนผู้บริหำรโดยเชื่อมโยงกับสภำวะทำงธุรกิจของบริษัทฯ
และกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรแต่ละคน 

 (ดูรำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส ำหรับปี 2562 ในหัวข้อ  8.4)  

9. กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร 

9.1 บริษัทฯส่งเสริมให้กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ และผู้บริหำร ได้เข้ำรับกำรอบรมหรือสัมมนำ
ในเรื่องต่ำงๆที่เกี่ยวข้องอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยของบริษัทฯมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในบทบำทหน้ำที่และมีกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

9.2 บริษัทฯจัดให้มีเอกสำรและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ กรณีมีกรรมกำรหรือ
ผู้บริหำรใหม่ รวมถึงกำรจัดแนะน ำลักษณะธุรกิจ และแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

9.3 บริษัทฯจัดให้มีแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งโดยท ำกำรคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบัติหน้ำที่ใน
ต ำแหน่งผู้บริหำรและพัฒนำเพื่อเตรียมควำมพร้อมให้สำมำรถรองรับต ำแหน่งได้ในอนำคต 

10. กำรป้องกันกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์และกำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

คณะกรรมกำรมีนโยบำยในกำรป้องกันควำมขัดแย้งของผลประโยชน์และดูแลไม่ให้ผู้บริหำรและผู้
ที่เกี่ยวข้องน ำข้อมูลภำยในของบริษัทมำใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้ 

- รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ : คณะกรรมกำรได้ทรำบถึงรำยกำรที่มีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และได้พิจำรณำควำมเหมำะสมของ
รำยกำรและกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ โดยมีรำคำและเงื่อนไขเสมือนท ำ
รำยกำรกับบุคคลภำยนอก รวมทั้งให้เปิดเผยรำยละเอียด มูลค่ำรำยกำร คู่สัญญำ เหตุผล/
ควำมจ ำเป็น ไว้ในรำยงำนประจ ำปีและแบบ 56-1  

- กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน : ในกำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยในของกรรมกำรและ
ผู้บริหำร บริษัทฯ ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์   กรณีมีกำร
เปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์อันเนื่องมำจำกกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ยื่นต่อตลำด
หลักทรัพย์ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
และมีนโยบำยให้กรรมกำรต้องเปิดเผยรำยงำนกำรซื้อ-ขำยหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรทรำบทุกปี ห้ำมกำรซื้อขำยหลักทรัพย์โดยเฉพำะในช่วง 1 เดือน 
ก่อนที่งบกำรเงินจะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน นอกจำกนี้ยังห้ำมไม่ให้ผู้บริหำรที่ได้รับทรำบ
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ข้อมูลเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภำยนอกที่ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง โดยก ำหนดไว้ในจรรยำบรรณ
และจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัท มีกำรก ำหนดมำตรกำรลงโทษไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรหำก
มีกำรฝ่ำฝืน เนื่องจำกบริษัทฯ เห็นว่ำกำรไม่น ำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็น
จรรยำบรรณที่ควรยึดถือและปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดตลอดระยะเวลำที่ด ำรงต ำแหน่งเป็น
ผู้บริหำรของบริษัทฯ 

11. ระบบกำรควบคุมภำยใน 

(สำมำรถดูรำยละเอียดในเรื่อง “กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง”)  

12. กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

(สำมำรถดูรำยละเอียดในเรื่อง “กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง”)  

13. จริยธรรมธุรกิจ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯรับผิดชอบในกำรจัดให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯเป็นไปในลักษณะที่
ถูกต้องตำมกฎหมำยและจริยธรรมที่ดี จึงให้มีกำรจัดท ำแนวทำงเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยำบรรณทำง
ธุรกิจเป็นลำยลักษณ์อักษร และประกำศให้พนักงำนทุกคนทรำบ  

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดระเบียบข้อบังคับให้พนักงำนทุกระดับปฏิบัติงำนหน้ำที่ด้วยควำม
ซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งต่อบริษัทและสังคม โดยมีกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแนวทำงดังกล่ำวอย่ำง
สม่ ำเสมอ รวมถึงก ำหนดบทลงโทษทำงวินัยไว้ด้วย 

 9.2   คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมกำรได้แต่งตั้งอนุกรรมกำรเพื่อช่วยในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทคือ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์ประกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 3 คน และอย่ำงน้อย 1 คน ต้องมีควำมรู้
ด้ำนบัญชี/กำรเงิน   คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับควำมเป็นอิสระตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำร
จ ำนวน 3 ท่ำน ดังนี้ 
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                          ชื่อ                 ต าแหน่ง 
1. นำยชลิต สถิตย์ทอง ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยเฉลียว พลวิเศษ กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำงทิพชญำณ์  สุตตปัญญำ  กรรมกำรตรวจสอบ 

  

  โดยกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงินของบริษัทฯ ได้แก่ 
นำงทิพชญำณ์  สุตตปัญญำ (รำยละเอียดเกี่ยวกับประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1) 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำกับระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
บริษัท โดยจะครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี พร้อมกับกำรครบวำระกำร
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ เมื่อครบก ำหนดออกตำมวำระอำจได้รับกำรพิจำรณำแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่ง
ต่อไปได ้

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1. สอบทำนให้บริษัทฯ มีรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ 
2. สอบทำนให้บริษัทฯมีระบบกำรควบคุมภำยใน( internal control) และระบบกำรตรวจสอบ

ภำยใน(internal audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน(ถ้ำมี) ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งต้ัง โยกย้ำย 
เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรือหน่วยงำนอ่ืนใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำร
ตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษัทฯปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งต้ัง เลือกกลับเข้ำมำใหม่ หรือเลิกจ้ำง บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระ
เพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำ
ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไป
ตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่ง
รำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล
อย่ำงน้อยดังต่อไปนี้  
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(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน 
ของบริษัทฯ 

(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ 
(ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
(ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรม 

กำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
(ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติ

หน้ำที่ตำมกฎบัตร(charter) 
(ซ) รำยกำรอ่ืนที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขต หน้ำที่ และ

ควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
7. ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ในปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ภำยในขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบโดยมีกำรประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ประกอบด้วย กรรมกำรบริษัทจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
3 คน และอย่ำงน้อย 2 คนต้องเป็นกรรมกำรอิสระ 

 คณะกรรมกำรบริษัท แต่งตั้งกรรมกำรอิสระ  1 ท่ำน เป็นประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ประกอบด้วย 

    ชื่อ                 ต าแหน่ง 
1. นำยสุริย์  บัวคอม ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
2. นำยสุวัฒน์ จิตตมัย กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
3. นำยพันธุม พันธุมจินดำ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
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วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

คณะกรรมกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำกับ
ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท โดยจะครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี พร้อมกับกำรครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท เมื่อครบก ำหนดออกตำมวำระอำจได้รับ
กำรพิจำรณำแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปได้ 

ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

1. พิจำรณำสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ทดแทนกรรมกำรที่
ครบวำระหรือกรณีอ่ืนๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ
อนุมัติ 

2. ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทฯ 
คณะกรรมกำรชุดย่อย และผู้บริหำร และน ำเสนอที่ประชุมกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ แล้วแต่กรณี 

3. ปฎิบีติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

คณะกรรมกำรบริหำร 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วย 

 ชื่อ                 ต าแหน่ง 
1. นำยเอกมินทร์ งำนทวี ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2. นำยสุวัฒน์ จิตตมัย กรรมกำรบริหำร 
3. นำยสรรัฐ งำนทวี กรรมกำรบริหำร 
4. นำยธนพงษ์ ภูคำสวรรค์ กรรมกำรบริหำร 
5. นำงสำวบงกช งำนทวี กรรมกำรบริหำร 

  ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร 

 คณะกรรมกำรบริหำรมีหน้ำที่กลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอเข้ำที่ประชุมกรรมกำร   

 9.3   การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

(1) กรรมกำรอิสระ 

 บริษัทฯ ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบโดยกำรสรรหำ
จำกผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ และเป็นบุคคลที่มีควำมเป็นอิสระทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
ทั้งในด้ำนกำรเงินและกำรบริหำรโดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:- 
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คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้รับ

เงินเดือนประจ ำ หรือเป็นผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะ
ดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยใน
ลักษณะที่เป็นบิดำมำรดำ คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัท 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของ
บริษัท ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท ผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำว
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมบริษัท และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนส ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำย
หรือที่ปรึกษำทำงกำรเงินซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท และไม่เป็นผู้
ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง 
พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจ ำนวนหุ้นทีมีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืนซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันที่มี
นัยกับกิจกำรของบริษัทฯ 

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทฯ 
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(2) กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง 

   กำรเลือกกรรมกำรบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยประธำนกรรมกำรเป็นผู้
เสนอรำยชื่อบุคคลที่จะแต่งต้ังเป็นกรรมกำรต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผ่ำนกำรกลั่นกรองจำกคณะกรรมกำร
สรรหำ โดยในกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรจะพิจำรณำคัดสรรจำก
บุคคลที่มีคุณวุฒิ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนโดยเฉพำะจำกสำขำหรือทักษะที่ยัง
ขำดอยู่เป็นส ำคัญ 

คุณสมบัติของคณะกรรมกำร 

1. มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกัด กฎหมำยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ หรือกฏหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์จำกอำชีพที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัทและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนของกิจกำร 

3. มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต 
4. ไม่ควรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท  

 วิธีกำรเลือกต้ังกรรมกำรผ่ำนที่ประชุมผู้ถือหุ้น   

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหุ้นที่ตนถือ 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคน  จะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด  เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็น

กรรมกำรก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลือกต้ังเป็นกรรมกำร  เท่ำ

จ ำนวนกรรมกำรท่ีพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในขณะนั้น    และในกรณีที่มีบุคคลที่ได้รับคะแนน
เสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรที่ต้องกำรแล้ว  ประธำนจะเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด 

   ส่วนกำรคัดเลือกบุคคลให้เป็นผู้บริหำรสูงสุด  คณะกรรมกำรจะเป็นผู้พิจำรณำ 

9.4    การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

- ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

9.5   การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

ในกำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยในของกรรมกำรและผู้บริหำร  บริษัทฯก ำหนดให้กรรมกำรและ
ผู้บริหำรรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์อันเนื่องมำจำกกำรได้มำหรือ
จ ำหน่ำยหลักทรัพย์ยื่นต่อตลำดหลักทรัพย์ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  และมีนโยบำยให้กรรมกำรต้องเปิดเผยรำยงำนกำรซื้อ-ขำยหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์
ของบริษัทฯให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรทรำบทุกปี ห้ำมกำรซื้อขำยหลักทรัพย์โดยเฉพำะในช่วง 1 เดือน ก่อนที่
งบกำรเงินจะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน นอกจำกนี้ยังห้ำมไม่ให้ผู้บริหำรที่ได้รับทรำบข้อมูลเปิดเผยข้อมูลแก่
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บุคคลภำยนอกที่ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง โดยก ำหนดไว้ในจรรยำบรรณและจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัท มีกำร
ก ำหนดมำตรกำรลงโทษไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรหำกมีกำรฝ่ำฝืน เนื่องจำกบริษัทฯ เห็นว่ำกำรไม่น ำข้อมูลไป
ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นจรรยำบรรณที่ควรยึดถือและปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดตลอดระยะเวลำที่ด ำรง
ต ำแหน่งเป็นผู้บริหำรของบริษัทฯ 

รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำร 

กำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เปรียบเทียบกับปี 
2562 แสดงได้ดังนี้ 

  

รายช่ือ 

จ านวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง(มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท/หุ้น) 

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

ทำงตรง ทำงอ้อม ทำงตรง ทำงอ้อม 

  1. นำยสุริย์ บัวคอม - - - - - 

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

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

  4. นำยชลิต  สถิตย์ทอง - - - - - 

  5. นำยเฉลียว  พลวิเศษ   - - - - - 

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

  7. นำยธนพงษ์ ภูคำสวรรค ์ - - - - - 

  8. นำยพันธุม พันธุมจินดำ - - - - - 

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

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

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

12. นำงทิพชญำณ์ สุตตปญัญำ - - - - - 

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

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

 หมำยเหตุ : กำรถือหุ้นทำงอ้อมคือกำรถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ 
 * ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำร มีผลวนัที่ 15 ส.ค. 2563 
               ** ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร มีผลวันที่ 27 เม.ย. 2563 
              *** ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร มีผลวันที่ 15 ส.ค. 2563 

9.6   ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

1. ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี(audit fee) 
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ในรอบปีที่ผ่ำนมำ บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในจ ำนวน
เงินรวม 1,350,000 บำท 

2. ค่ำบริกำรอ่ืน (non-audit fee) 
- ไม่ม ี

 9.7   การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในเรื่องอื่นๆ 

นอกเหนือจำกกำรปฎิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ก ำหนดไว้ 5 
หมวด ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว บริษัทฯยังมีนโยบำยและแนวปฎิบัติอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
ดังนี้:- 

จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ 

ในปี 2556 คณะกรรมกำรบริษัทได้รวบรวมข้อพึงปฎิบัติและแนวทำงกำรปฎิบัติเป็นลำยลักษณ์
อักษร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหำรและพนักงำนยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฎิบัติงำน เพื่อให้กำรด ำเนิน
ธุรกิจสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภำรกิจของบริษัท อันจะน ำไปสู่กำรเป็นองค์กรที่มีระบบกำรก ำกับดูแลที่ดี 
โดยจัดท ำเป็นคู่มือจรรยำบรรณและจริยธรรมทำงธุรกิจ ซึ่งมีเนื้อหำครอบคลุมเกี่ยวกับ แนวทำงในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ แนวปฎิบัติเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กำรเปิดเผยข้อมูลและรักษำควำมลับ นโยบำยและ
แนวปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย กำรปกป้องทรัพย์สินของบริษัท กำรรับและให้ของขวัญและสิ่งตอบแทน กำร
ป้องกันทุจริตและติดสินบน และเพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้พนักงำนตระหนักในเรื่องจรรยำบรรณ บริษัทฯได้
เผยแพร่คู่มือจรรยำบรรณและจริยธรรมทำงธุรกิจบนเว็บไซด์และติดประกำศให้พนักงำนทุกคนรับทรำบ 

นอกจำกนี้ จรรยำบรรณและจริยธรรมทำงธุรกิจได้รับกำรทบทวนหรือปรับปรุงให้มีควำมทันสมัย
อยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรท ำงำนของผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ำกัด(มหำชน) 
เป็นไปอย่ำงมีมำตรฐำน มีคุณภำพและมีคุณธรรม  

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯมีอุดมกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรมตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
บริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใส มีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม บริษัทฯจึงให้ควำมส ำคัญของกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นด้วยเล็งเห็นว่ำกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
เป็นภัยต่อสังคม เป็นกำรกระท ำที่ผิดทั้งกฏหมำยและศีลธรรม ตลอดจนตระหนักว่ำกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
นอกจำกจะส่งผลกระทบต่อ ชื่อเสียง และภำพลักษณ์ของบริษัทแล้ว ยังเป็นปัจจัยส ำคัญที่บั่นทอนควำม
พยำยำมในกำรพัฒนำคุณภำพ ท ำให้ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัทลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ฐำนะของบริษัทฯ และเป็นภัยต่อกำรด ำเนินกิจกำรให้ยั่งยืน รวมถึงเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองและ
ประเทศชำติ   
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บริษัทฯก ำหนดค ำนิยำมของกำรทุจริตคอร์รัปชั่น หมำยถึง กำรติดสินบนไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใดๆ
โดยกำรเสนอให้ สัญญำว่ำจะให้ มอบให้ ให้ค ำมั่นว่ำจะให้ เรียกร้องหรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน
ใดซึ่งไม่เหมำะสม กับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนของเอกชน หรือผู้ที่ท ำหน้ำที่ ไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อม       เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ เพื่อให้ได้มำหรือรักษำไว้
ซึ่งทรัพย์สิน ผลประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เหมำะสมทำงธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฏหมำย ระเบียบ ประกำศ 
ข้อบังคับขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่น หรือจำรีตทำงกำรค้ำ ให้กระท ำได้ 

บริษัทฯ มีนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น คือ ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท 
เรียกร้อง ด ำเนินกำรหรือยอมรับกำรคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก ไม่ว่ำจะอยู่ในฐำนะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัว
เงิน และให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่นนี้อย่ำงสม่ ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนว
ทำงกำรปฏิบัติและข้อก ำหนดในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และข้อก ำหนดของกฎหมำย 

เพื่อให้มั่นใจว่ำ นโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นจะได้รับกำรน ำไปปฎิบัติอย่ำง
ทั่วถึง คณะกรรมกำรบริษัทฯได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผู้ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำม
มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น  โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะท ำกำรสอบทำนมำตรกำรและกำร
ควบคุมภำยในท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงรำยงำนเกี่ยวกับควำมเพียงพอและประสิทธิผลของมำตรกำรนี้ พร้อมทั้งให้
ค ำแนะน ำต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยผู้บริหำรจะน ำค ำแนะน ำไปปฏิบัติ 

เพื่อให้กำรน ำนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฎิบัติอย่ำงจริงจัง บริษัทฯมีกำรสื่อสำรและ
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆด้วยกำรติดประกำศในสถำนที่เด่นชัด เพื่อให้ทุกคนในบริษัทสำมำรถอ่ำน
ได้ และเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ  

นโยบายและวิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส(Whistle Blowing) 

บริษัทฯให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีมำโดยตลอด และเปิดโอกำสให้พนักงำน
และผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆสำมำรถให้ข้อมูลเกี่ยวกับควำมผิดปกติในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น พบเห็น
กำรกระท ำที่ทุจริต ติดสินบน/รับสินบน พบเห็นกำรกระท ำผิดขั้นตอนตำมระเบียบปฎิบัติของบริษัท หรือกำร
กระท ำที่ผิดกฎหมำย ผิดศีลธรรม จรรยำบรรณทำงธุรกิจ ท ำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ หรือมีผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงของบริษัท โดยกำรร้องเรียนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆที่บริษัทก ำหนด เพื่อให้มีกำรตรวจสอบตำม
กระบวนกำรที่ระบุไว้ใน”นโยบำยและวิธีปฎิบัติกำรแจ้งเบำะแส(Whistle Blowing)”  

ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1.    ตู้รับข้อร้องเรียนที่ติดต้ังอยู่ภำยในโรงงำน 
2.   แจ้งทำงไปรษณีย์ จ่ำหน้ำซองถึง หรือยื่นส่งโดยตรงได้ที่ 
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 2.1 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรือ 
 2.2 กรรมกำรผู้จัดกำร หรือ 
 2.3 ผู้จัดกำรโรงงำน 

ที่ บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ำกัด(มหำชน) 
 เลขที่ 101/88 หมู่ 20 นิคมอุตสำหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธิน  
 ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง 
 จ.ปทุมธำนี 12120 

มำตรกำรคุ้มครองและรักษำควำมลับ 

เพื่อเป็นกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระท ำโดยเจตนำสุจริต บริษัทฯจะปกปิด
ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆที่สำมำรถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลและเก็บรักษำข้อมูลของผู้ร้องเรียนและ
ผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นควำมลับ โดยจะจ ำกัดเฉพำะผู้ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
เท่ำนั้นที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวได้ 

หำกผู้แจ้งเบำะแส หรือผู้ร้องเรียนเห็นว่ำตนอำจเดือดร้อนเสียหำย สำมำรถร้องขอให้บริษัท
ก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองได้ หรือบริษัทอำจก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หำก
เห็นว่ำเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดควำมเสียหำยหรือไม่ปลอดภัย 

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่ในกำรใช้ดุลยพินิจสั่งกำรตำมที่เห็นสมควร เพื่อคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบำะแส หรือผู้ร้องเรียน พยำน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในกำรสืบสวนหำข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับควำม
เดือดร้อน อันตรำยใด หรือควำมไม่ชอบธรรม อันเกิดมำจำกกำรแจ้งเบำะแส ร้องเรียน กำรเป็นพยำน หรือ
กำรให้ข้อมูล 

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ สำมำรถมอบหมำยงำนให้กับผู้บริหำรคนใดคนหนึ่ง ท ำหน้ำที่
แทนในกำรใช้ดุลยพินิจสั่งกำรคุ้มครองควำมปลอดภัยของผู้แจ้งเบำะแส หรือผู้ร้องเรียน พยำน และบุคคลที่
ให้ข้อมูล โดยผู้บริหำรที่ได้รับมอบหมำยต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้รับแจ้งเบำะแส หรือร้องเรียน ทั้ง
โดยทำงตรง หรือทำงอ้อม(เช่น ผู้ถูกกล่ำวหำ เป็นผู้ใต้บังคับบัญชำของตนโดยตรง) 

ในกรณีที่มีกำรร้องเรียนกรรมกำรบริษัทฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะท ำหน้ำที่ในกำรคุ้มครองผู้
แจ้งเบำะแสหรือผู้ร้องเรียน พยำน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในกำรสืบสวนหำข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับควำม
เดือดร้อน อันตรำยใด หรือควำมไม่ชอบธรรม อันเกิดจำกกำรแจ้งเบำะแส ร้องเรียน กำรเป็นพยำนหรือกำรให้
ข้อมูล โดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมำยังประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง 
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ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ร้องเรียน มีหน้ำที่เก็บรักษำข้อมูล ข้อ
ร้องเรียนและเอกสำรหลักฐำนของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นควำมลับ ห้ำมเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนที่
ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นกำรเปิดเผยตำมหน้ำที่ที่กฏหมำยก ำหนด 

ผู้ได้รับควำมเดือดร้อนเสียหำยจะได้รับกำรบรรเทำควำมเสียหำยด้วยวิธีกำรหรือกระบวนกำรที่มี
ควำมเหมำะสมและเป็นธรรม 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรสืบสวนและบทลงโทษ 

1.   เมื่อได้รับกำรแจ้งเบำะแส ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้กลั่นกรอง สืบสวน
ข้อเท็จจริง 

2.  ระหว่ำงกำรสืบสวนข้อเท็จจริง ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรืออำจมอบหมำยให้
ตัวแทน แจ้งผลควำมคืบหน้ำเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบำะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทรำบ โดยก ำหนด
ระยะเวลำในกำรสอบสวนข้อเท็จจริงจนถึงพิจำรณำเสร็จสิ้นภำยใน 30 วัน และสำมำรถขยำย
เวลำกำรสืบสวนข้อเท็จจริงและพิจำรณำจนเสร็จสิ้นได้อีกไม่เกิน 30 วัน 

3. หำกกำรสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่ำ ข้อมูลหรือหลักฐำนที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำผู้ที่ถูก
กล่ำวหำได้กระท ำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นจริง บริษัทฯจะให้สิทธิผู้ถูกกล่ำวหำได้รับทรำบข้อ
กล่ำวหำและให้สิทธิผู้ถูกกล่ำวหำพิสูจน์ตนเอง โดยกำรหำข้อมูลหรือหลักฐำนเพิ่มเติมที่แสดง
ให้เห็นว่ำตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำอันทุจริตและคอร์รัปชั่น ตำมที่ได้ถูกกล่ำวหำ 

4. หำกผู้ถูกกล่ำวหำ ได้กระท ำกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นจริง กำรทุจริตและคอร์รัปชั่นนั้น ถือว่ำ
เป็นกำรกระท ำผิดต่อนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ผู้ถูกกล่ำวหำจะต้อง
ได้รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินัยตำมระเบียบที่บริษัทฯได้ก ำหนดไว้ และหำกกำรกระท ำทุจริต
คอร์รัปชั่นนั้นผิดกฏหมำย ผู้กระท ำผิดอำจจะต้องได้รับโทษทำงกฏหมำย ทั้งนี้ โทษทำงวินัย
ตำมระเบียบของบริษัทฯ ค ำตัดสินของประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ถือเป็นอันสิ้นสุด 

5. กำรร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องทำง กำรแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบำะแส ให้ถ้อยค ำ หรือ
ให้ข้อมูลใดๆ ถ้ำพิสูจน์ได้ว่ำกระท ำโดยไม่สุจริต หรือท ำผิดช่องทำง ถ้ำเป็นพนักงำนหรือ
เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ บุคคลนั้นจะได้รับโทษทำงวินัยตำมมำตรกำรลงโทษด้วย แต่หำกเป็น
บุคคลภำยนอกและบริษัทฯได้รับควำมเสียหำย บริษัทฯจะพิจำรณำด ำเนินคดีกับบุคคลนั้นๆ
ด้วย 

ในกรณีที่มีกำรร้องเรียน กรรมกำรบริษัทฯ  คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่ในกำรรับเรื่อง หำ
ข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริง ตำมที่ได้รับแจ้ง เพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯให้ร่วมกันพิจำรณำ
และก ำหนดโทษตำมที่เห็นสมควร 
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10.  ความรับผิดชอบตอ่สังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำบริษัทฯ ไม่สำมำรถด ำเนินธุรกิจให้ยั่งยืนได้หำกปรำศจำกควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม บริษัทฯ จึงประกอบธุรกิจด้วยควำมส ำนึกถึงควำมรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวมโดย
ส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม และสอบขึ้นทะเบียนบุคลำกรเฉพำะด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมประจ ำ
โรงงำน กับกรมโรงงำนอุตสำหกรรม จ ำนวน 2 ท่ำน เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมมำตรฐำน CSR-DIW 

บริษัทฯมีวิสัยทัศน์และพันธกิจด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมคือกำรเป็นผู้น ำในกำรผลิตสินค้ำที่มี
คุณภำพ และด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี บนพื้นฐำนของควำมโปร่งใสและเป็นธรรม 
ควบคู่ไปกับกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับสังคม และชุมชนที่มีคุณภำพ 

รำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทฯ มี
ดังนี้ 

กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม 
บริษัทฯ  ตระหนักดีว่ำพื้นฐำนของกำรประกอบกิจกำรให้ยั่งยืนได้ต้องด ำเนินธุรกิจด้วยควำมเป็น

ธรรม  บริษัทฯ จึงด ำเนินธุรกิจร่วมกันกับคู่ค้ำ เจ้ำหนี้ ลูกค้ำ  และคู่แข่งทำงกำรค้ำบนพื้นฐำนของควำมเป็น
ธรรม   ให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำโอกำสทำงธุรกิจ  ไม่ละเมิดควำมลับหรือล่วงรู้ควำมลับทำงกำรค้ำของ
คู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล    ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำด้วยกำรผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพ  ในรำคำที่ยุติธรรม 
ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม  เสริมสร้ำงควำมสุขในกำรท ำงำน  และสนับสนุนกำรพัฒนำควำมสำมำรถใน
วิชำชีพแก่พนักงำน   สร้ำงผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น    รวมถึงส่งเสริมให้มีกำรบริหำรจัดกำร
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตำมมำตรฐำนสำกล  และให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำชุมชนและสังคมอย่ำง
ต่อเนื่อง 

กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงยั่งยืนและบรรลุเป้ำหมำยในกำรเป็นผู้น ำทำงด้ำนคุณภำพ 

บริษัทฯจึงมีนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต เนื่องจำกเห็นว่ำกำรทุจริตเป็นปัจจัยหนึ่งที่บั่นทอนควำมพยำยำมใน
กำรพัฒนำคุณภำพ เป็นภัยต่อกำรด ำเนินกิจกำรให้ยั่งยืนและเป็นภัยต่อสังคมของประเทศ ท ำให้ขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัทลดลง 

บริษัทฯมีนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น คือ ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท 
เรียกร้อง ด ำเนินกำรหรือยอมรับกำรคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก ไม่ว่ำจะอยู่ในฐำนะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัว
เงิน  

เพื่อให้มั่นใจว่ำนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นจะได้รับกำรน ำไปปฏิบัติอย่ำง
ทั่วถึง บริษัทฯได้ก ำหนดแนวปฏิบัติและมำตรกำรปฏิบัติของนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในแต่ละ
กรณีไว้อย่ำงชัดเจน พร้อมทั้งจัดให้มีกำรฝึกอบรมแก่พนักงำนเพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับนโยบำยและแนวปฏิบัติ
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ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ รวมถึงเผยแพร่นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่นผ่ำน
ช่องทำงต่ำงๆด้วยกำรติดประกำศในสถำนที่เด่นชัด เพื่อให้ทุกคนในบริษัทสำมำรถอ่ำนได้ และเผยแพร่บน
เว็บไซด์ของบริษัทฯ  

นอกจำกนี้บริษัทฯเปิดโอกำสให้พนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆสำมำรถให้ข้อมูลเกี่ยวกับควำม
ผิดปกติในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น พบเห็นกำรกระท ำที่ทุจริต ติดสินบน/รับสินบน พบเห็นกำรกระท ำ
ผิดขั้นตอนตำมระเบียบปฏิบัติของบริษัท หรือกำรกระท ำที่ผิดกฎหมำย ผิดศีลธรรม จรรยำบรรณทำงธุรกิจ 
ท ำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ หรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท โดยกำรร้องเรียนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆที่
บริษัทก ำหนด เพื่อให้มีกำรตรวจสอบตำมกระบวนกำรที่ระบุไว้ใน”นโยบำยและวิธีปฏิบัติกำรแจ้งเบำะแส
(Whistle Blowing)”  

ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
บริษัทฯประกอบธุรกิจหลักคือเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยลวดเหล็กแรงดึงสูง(P.C. Wire และ P.C. 

Strand) ที่ใช้ส ำหรับงำนคอนกรีตอัดแรง รวมทั้งลวดเหล็กเคลือบสังกะสีและลวดเหล็กกล้ำดึงแข็ง โดยลวด
เหล็กแรงดึงสูงเป็นวัสดุที่ท ำหน้ำที่รองรับน้ ำหนักในงำนก่อสร้ำง ลวดเหล็กเคลือบสังกะสีใช้ในงำนระบบส่ง
จ่ำยกระแสไฟฟ้ำ ระบบสื่อสำร และงำนยึดโยงทั่วไป ส่วนลวดเหล็กกล้ำดึงแข็งใช้ในงำนลวดเสริมคอนกรีต 
ลวดสปริง และลวดเหล็กอเนกประสงค์ทั้งนี้ควำมสัมพันธ์ของลวดเหล็กแรงดึงสูงกับงำนก่อสร้ำงต่ำงๆแสดง
ได้ดังห่วงโซ่อุตสำหกรรม ดังนี้ 

 

จำกห่วงโซ่อุตสำหกรรมดังกล่ำว  ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ท ำหน้ำที่รับน้ ำหนักจ ำนวนมำก จึง
ต้องกำรควำมแข็งแรง ทนทำน เพื่อควำมปลอดภัยและป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคในล ำดับ
ถัดไป 



แบบ 56-1                    บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ำกัด(มหำชน)  

-57- 
 

บริษัทฯ จึงมีนโยบำยมุ่งเน้นผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน เพื่อที่เมื่อน ำสินค้ำของบริษัทฯไป
ใช้งำนจะเกิดประสิทธิภำพสูงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ บริษัทฯจึงให้ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำค้นคว้ำ 
และวิจัย เพื่อหำแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำอย่ำงต่อเนื่อง ในกำรนี้  บริษัทฯมีบุคลำกรที่มี
ประสบกำรณ์ในกำรผลิตสินค้ำและมีควำมรู้และควำมเข้ำใจในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เป็นอย่ำงดี   

ในกำรควบคุมคุณภำพสินค้ำ  บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต้ังแต่ขั้นตอนกำรคัดเลือกวัตถุดิบ 
กระบวนกำรผลิต และกำรน ำสินค้ำไปใช้งำน  โดยในกำรคัดเลือกวัตถุดิบซึ่งได้แก่  เหล็กลวดคำร์บอนสูง
เหล็กลวดคำร์บอนต่ ำ (High/Low Carbon Wire Rod)  บริษัทฯ จะเลือกซื้อวัตถุดิบจำกแหล่งผลิตที่สำมำรถ
ผลิตสินค้ำได้ตรงตำมข้อก ำหนดด้ำนคุณสมบัติของวัตถุดิบที่บริษัทฯ ได้ก ำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำ
วัตถุดิบที่น ำมำใช้จะไม่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรผลิตของ
บริษัทฯเอง และไม่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัยของลูกค้ำที่น ำสินค้ำไปผลิตเป็นสินค้ำต่อเนื่อง 
รวมถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้ำย  

กำรควบคุมคุณภำพในกระบวนกำรผลิต บริษัทฯ มีระบบกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพ และมีบุคลำกร
ที่มีควำมช ำนำญ มีห้องปฏิบัติกำรทดสอบคุณภำพที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO/IEC17025: 2017 

กำรด ำเนินกำรดังกล่ำว ส่งผลให้ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์และ
มำตรฐำนกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ดังนี้ 

  หนังสือรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ (Product Certifications) 
ACRS 161201 
TIS 71-2532 
TIS 95-2540  
TIS 194-2535 
TIS 404-2540  
TIS 420-2540  
TIS 747-2531 
BS 5896-2012(UK CARES) 

  หนังสือรับรองระบบ (System Certification) 
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015 
ISO 45001: 2018 
ISO/IEC 17025 
ISO 50001:2018 
BS EN ISO 9001:2008 (UK CARES)  
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ในส่วนของกำรน ำสินค้ำไปใช้งำน  บริษัทฯได้จัดต้ังหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำและให้
ควำมรู้แก่ลูกค้ำในกำรน ำสินค้ำไปใช้งำนอย่ำงถูกต้องตำมมำตรฐำน มีควำมปลอดภัยทั้งในขั้นตอนกำรน ำ
สินค้ำของบริษัทฯไปใช้ในกระบวนกำรผลิตของลูกค้ำ รวมถึงผู้บริโภคในขั้นถัดไป  ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยของกำรดูแลควำมปลอดภัยอย่ำงครบวงจร  และหำกมีควำมเสียหำยใดๆที่มีสำเหตุมำจำกกำรน ำ
สินค้ำของบริษัทฯไปใช้งำน บริษัทฯจะท ำกำรชดเชยควำมเสียหำยให้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้มีกำรร้องขอ 

กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
จำกกำรที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯซึ่งได้แก่ลวดเหล็กแรงดึงสูง เป็นวัสดุที่ท ำหน้ำที่รองรับน้ ำหนักใน

งำนคอนกรีตอัดแรง โดยห่วงโซ่อุตสำกรรมขั้นสุดท้ำยของลวดเหล็กแรงดึงสูงได้แก่ บ้ำน คอนโดมิเนียม ตึก
สูง อำคำรจอดรถ อำคำรโรงงำน ส ำนักงำน สะพำน ทำงด่วน ทำงยกระดับ รวมถึงโครงกำรสำธำรณูปโภค
ขนำดใหญ่อื่นๆ ซึ่งต้องกำรควำมแข็งแรงและควำมปลอดภัยเป็นส ำคัญ บริษัทฯจึงมีนโยบำยชัดเจนที่มุ่งเน้น
กำรผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพ มีควำมปลอดภัยในกำรน ำไปใช้งำน  เพื่อป้องกันอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นกับชีวิต
และทรัพย์สินของประชำชนและสำธำรณชนในวงกว้ำง 

กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและพลังงำน  
บริษัทฯมีควำมมุ่งมั่นที่จะด ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับกำรดูแลสิ่งแวดล้อม จึงได้ก ำหนดนโยบำยใน

กำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ให้ผู้บริหำรและพนักงำนน ำไปเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม อำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัยที่

เกี่ยวข้องภำยในประเทศ  โดยจะน ำเกณฑ์ต่ำงๆ มำจัดท ำเป็นมำตรฐำนขั้นต่ ำในกำรด ำเนินงำน
ของบริษัท  

2. อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ รวมถึงพลังงำนต่ำงๆ โดยมีกำรน ำมำใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ำ และลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด  

3. สร้ำงจิตส ำนึกต่อคุณภำพของสิ่งแวดล้อม อำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัย โดยที่นโยบำยฯจะ
ได้รับกำรปฏิบัติและเผยแพร่แก่พนักงำน สังคม ชุมชน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนินกำรของบริษัทฯ 

4. ป้องกันมลพิษ ด้ำนน้ ำเสีย อำกำศเสีย กำรจัดกำรของเสียรวมถึงกำรจัดกำรสำรเคมี ทั้งนี้เพื่อ  
กำรปรับปรุง อย่ำงต่อเนื่อง และเกิดมลภำวะน้อยที่สุด 

5. ก ำจัดอันตรำยและลดควำมเสี่ยง อันอำจเกิดจำกกำรปฏิบัติงำนกับเครื่องจักร ไฟฟ้ำ สำรเคมี 
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน   และอันตรำยที่มีควำมเสี่ยงระดับปำนกลำงขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อ
ป้องกันกำรสูญเสียที่อำจเกิดจำกอุบัติเหตุ กำรบำดเจ็บ/เจ็บป่วย เนื่องจำกกำรท ำงำน 

6. พิจำรณำจัดท ำเป็นวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำย เพื่อน ำไปปฏิบัติ และทบทวนเป็นระยะให้เกิด
กำรปรับปรุงระบบกำรจัดกำรฯ อย่ำงต่อเนื่อง 
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7. ให้ควำมส ำคัญต่อกำรให้ค ำปรึกษำและกำรมีส่วนร่วม แก่พนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ 

8. ในกำรปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน อำทิ กำรใช้พลังงำนทดแทน (กังหัน
ลมฯ), โครงกำรธงขำว-ดำวเขียว เป็นต้น 

นโยบำยด้ำนพลังงำน 
1. บริษัทฯด ำเนินกำรและพัฒนำระบบกำรจัดกำรพลังงำนให้เหมำะสม โดยก ำหนดให้กำรอนุรักษ์

พลังงำนเป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับกฎหมำย ข้อก ำหนดและ
มำตรฐำนอ่ืนๆที่เหมำะสม 

2. บริษัทฯก ำหนด และทบทวนนโยบำย วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย แผนกำรด ำเนินงำนรวมถึงกำร
ตรวจติดตำม และประเมินผลงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนอย่ำงต่อเนื่องทุกปี และสื่อสำรให้กับ
พนักงำนในองค์กร ทุกคนเข้ำใจและน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง  

3. บริษัทฯให้กำรสนับสนุนด้ำนทรัพยำกรอย่ำงเพียงพอ ทั้งงบประมำณ กำรฝึกอบรม กำรมีส่วน
ร่วมในกำรน ำเสนอข้อคิดเห็น และตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรจัดกำรพลังงำน       

4. บริษัทฯก ำหนดให้ระบบกำรจัดกำรพลังงำนเป็นหน้ำที่ของพนักงำนทุกระดับ ในองค์กรที่ต้อง
ปฏิบัติตำมมำตรกำรที่ก ำหนด ติดตำมตรวจสอบ และรำยงำนต่อคณะท ำงำนด้ำนกำรจัด
กำรพลังงำน 

5. บริษัทฯให้กำรสนับสนุนในกำรออกแบบ กำรจัดซื้อผลิตภัณฑ์ และบริกำรโดยค ำนึงถึง
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนที่เหมำะสมกับธุรกิจ 

6. บริษัทฯสนับสนุนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนขององค์กรอย่ำงต่อเนื่องเหมำะสม
กับธุรกิจและเทคโนโลยีที่ใช้ 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำกระบวนกำรผลิตสินค้ำของบริษัทฯมีส่วนสร้ำงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้ง
ทำงน้ ำและทำงอำกำศ เนื่องจำกกระบวนกำรผลิตเริ่มต้นจำกกำรน ำเหล็กลวด(Wire Rod) มำล้ำงท ำควำม
สะอำด ก่อนเข้ำสู่กระบวนกำรดึงลดขนำด ซึ่งต้องใช้สำร Hydrochloric Acid เพื่อขจัดฝุ่นละอองและสนิม 
ส่งผลให้น้ ำที่ผ่ำนกระบวนกำรดังกล่ำว มีควำมเป็นกรดและมีโลหะหนักปนเปื้อน รวมถึงมีไอกรดลอยสู่ชั้น
บรรยำกำศ  ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบดังกล่ำว บริษัทฯ จึงด ำเนินกำรดังนี้ 

กำรจัดกำรมลพิษทำงน้ ำ 
- ติดต้ังระบบบ ำบัดน้ ำเสีย (Water Treatment System)  
- มีแผนงำนบ ำรุงรักษำเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อให้มั่นใจว่ำระบบบ ำบัดน้ ำ

เสียสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
- มีระบบกำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำทิ้งอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ำ คุณภำพน้ ำทิ้งอยู่ในเกณฑ์

มำตรฐำน 
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  ผลกำรด ำเนินงำน :  คุณภำพน้ ำทิ้งเป็นไปตำมมำตรฐำนต้ังแต่ปี 2011 ถึงปัจจุบัน โดยเฉพำะค่ำ  
BOD และ COD ควบคุมได้ไม่เกิน 80% ของมำตรฐำน 

กำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศ 
- ติดต้ังระบบ Air Pollution Control System  
- มีแผนงำนบ ำรุงรักษำระบบก ำจัดมลพิษทำงอำกำศให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 
- มีแผนกำรปรับลดมลพิษทำงอำกำศ 
- มีกำรตรวจวัดค่ำออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และไฮโดรคลอไรด์ ที่ปล่อง

ระบำยของ Boiler และ Wet Scrubber โดยหนว่ยงำนภำยนอกเป็นประจ ำ 2 ครั้ง/ปี 

ผลกำรด ำเนินงำน :  ผลกำรตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนมำโดยตลอด 

กำรจัดกำรด้ำนขยะ/กำกของเสียอุตสำหกรรม 
- มีมำตรกำร/แผนงำน ในกำรปรับลดกำกของเสีย 
- มีสถำนที่จัดเก็บกำกของเสียชัดเจน แยกประเภทกำรจัดเก็บ มีภำชนะรองรับที่เหมำะสม ไม่มี

กำรรั่วไหลของกำกออกนอกพื้นที่ มีกำรติดฉลำกเพื่อรวบรวมส่งผู้รับก ำจัด 
- จ้ำงหน่วยงำนที่ได้รับอนุญำตในกำรประกอบกิจกำรก ำจัดของเสียท ำกำรก ำจัดของเสียที่เกิด

จำกกระบวนกำรผลิต  
- มีใบก ำกับกำรขนส่งและปฎิบัติตำมระบบกำรขนส่งของเสียอันตรำย โดยจัดส่งรำยงำนให้แก่

กำรนิคมอุตสำหกรรมและกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
- มีกำรตรวจประเมินสถำนที่รับก ำจัดของเสียต้ังแต่ก่อนใช้บริกำรและสุ่มตรวจประเมินซ้ ำทุกปี 
- มอบหมำยให้หน่วยงำนของรัฐที่มีหน้ำที่ควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท ำกำรตรวจสอบ

อย่ำงสม่ ำเสมอ  
- มีแผนงำนในกำรปรับลดกำกของเสีย 

ผลกำรด ำเนินงำน :  ในปี 2563 ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพำททำงกฎหมำยในเรื่องกำรจัดกำร
ด้ำนขยะหรือกำกของเสียแต่อย่ำงใด และกำรปรับลดกำกของเสียสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 

ในส่วนของกำรปฏิบัติตำมนโยบำยอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ  บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีกำรใช้
ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยได้ด ำเนินกำรดังนี้ 

ทรัพยำกรน้ ำ 
- น ำข้อมูลมำวิเครำะห์และจัดท ำแผนกำรปรับลดกำรใช้น้ ำ 
- ใช้น้ ำ Recycle จำกระบบบ ำบัดน้ ำเสียรดน้ ำต้นไม้แทนกำรใช้น้ ำดิบ 
พลังงำน 
- ติดต้ังระบบประหยัดพลังงำนเพื่อลดปริมำณกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในกระบวนกำรผลิตซึ่งเป็น

สำเหตุหนึ่งของกำรเกิดภำวะโลกร้อน  
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- ลงทุนในโครงกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนธรรมชำติ เช่น ติดต้ังกังหันลมในกำรผลิต
กระแสไฟฟ้ำ และติดต้ังแผงโซล่ำเซลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำใช้ในโรงงำน  

นอกจำกนี้ บริษัทฯ จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบโรงงำนและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อบรรเทำ
ผลกระทบจำกมลภำวะที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิตของบริษัทฯ ที่อำจมีผลต่อพนักงำนและชุมชนใกล้เคียง 

ทั้งนี้ เพื่อให้กำรดูแลสภำพแวดล้อมและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเป็นไปอย่ำงมีระบบและมี
กำรติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง  บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรส ำหรับกำรขอรับรองมำตรฐำน ISO 45001 : 2018 ซึ่งเป็น
มำตรฐำนสำกลฉบับใหม่ที่มีควำมสมบูรณ์มำกขึ้น มีกำรจัดกรอบกำรท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรเชิงรุก เน้นกำร
วิเครำะห์บริบทองค์กร ควำมต้องกำร ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) เพื่อมำทดแทนระบบ
มำตรฐำนคุณภำพด้ำนสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มำตรฐำนระบบด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย OHSAS 
18001 และมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรด้ำนพลังงำน ISO 50001 ที่ใช้อยู่ในโรงงำน  และจัดให้มีกำรฝึกอบรม
พนักงำนในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่องทั้งกำรจัดหลักสูตรกำรอบรมภำยในบริษัท และส่งพนักงำนเข้ำ
อบรมในหลักสูตรที่จัดโดยสถำบันและผู้เชี่ยวชำญภำยนอก 

กำรดูแลพนักงำนและกำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 
บุคลำกรถือเป็นทรัพยำกรที่ส ำคัญที่สุดในกำรขับเคลื่อนงำนให้บรรลุเป้ำหมำย บริษัทฯจึงให้ควำม

ใส่ใจในกำรดูแลพนักงำน มีกำรปฏิบัติด้ำนแรงงำนและสิทธิมนุษยชนตำมกฎหมำยและหลักเกณฑ์ต่ำงๆของ
องค์กร และเป็นไปตำมหลักสำกลด้ำนสิทธิมนุษยชน ดูแลพนักงำนให้มีคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนที่ดี 
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน และสร้ำงควำมผูกพันกับองค์กร 

บริษัทฯ มีนโยบำยก ำหนดค่ำตอบแทนที่เป็นธรรมด้วยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ส ำรวจและ
ติดตำมควำมเคลื่อนไหวของอัตรำค่ำตอบแทนขององค์กรต่ำงๆที่ใกล้เคียงกันอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยเข้ำร่วม
ส ำรวจค่ำจ้ำง/ค่ำตอบแทน (Remuneration Survey) กับสมำคมกำรจัดกำรงำนบุคคลแห่งประเทศไทย 
(PMAT) เพื่อน ำมำเปรียบเทียบและจัดท ำโครงสร้ำงเงินเดือนที่แข่งขันได้ และจูงใจพนักงำน  

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม เคำรพสิทธิขั้นพื้นฐำนในกำรท ำงำนตำมหลักสิทธิ
มนุษยชน  ให้ควำมคุ้มครองทำงสังคม  ไม่มีกำรจ้ำงแรงงำนเด็ก  ดูแลสภำพกำรท ำงำนของพนักงำนใน
โรงงำนให้ปลอดภัยจำกกำรปฏิบัติงำน  

 
ควำมปลอดภัยของสภำพพื้นที่ท ำงำนและกำรป้องกันอุบัติเหตุจำกกำรปฏิบัติงำน 
บริษัทฯได้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมปลอดภัยของสถำนที่ท ำงำน ดังนี้ 
1. สภำวะแวดล้อมในกำรท ำงำนด้ำนคุณภำพอำกำศ แสง เสียง และควำมร้อน 

- ตรวจวัดควำมเข้มข้นของแสงสว่ำงในสถำนประกอบกำร ทั้งในส่วนของงำนด้ำนเอกสำร 
และงำนตรวจสอบเครื่องจักร 

- ตรวจวัดควำมร้อนในสถำนประกอบกำร 
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- ลดผลกระทบทำงเสียง โดยใช้วิธีกำรลดเสียงที่แหล่งก ำเนิดเสียงด้วยกำรปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ และในกรณีที่ไม่สำมำรถลดเสียงที่แหล่งก ำเนิดได้อันเนื่องมำจำก
ลักษณะเฉพำะของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯได้จัดท ำห้องควบ คุมเสียงไม่ ให้ ดังจำก
กระบวนกำรผลิต โดยได้ด ำเนินโครงกำรมำตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 

- จัดหำอุปกรณ์เสริมที่ช่วยให้พนักงำนท ำงำนได้โดยปรำศจำกภัยจำกมลภำวะ ทั้งทำง
เสียงและทำงอำกำศ 

2. กำรจัดกำรสภำพพื้นที่ท ำงำน 
- มีป้ำยสัญลักษณ์หรือป้ำยเตือนอันตรำยในจุดที่จ ำเป็น และตรวจสอบป้ำยให้อยู่ใน

สภำพดี มองเห็นได้ชัดเจน 
- ดูแลพื้นที่ปฏิบัติงำนให้เป็นระเบียบ ไม่มีครำบสกปรกหรือครำบน้ ำมัน หรือสำรเคมีหก

ล้น 
- จัดเก็บอุปกรณ์ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และสำรเคมี ให้เป็นระเบียบ มีป้ำยบอกสถำนะให้

ชัดเจน โดยพนักงำนสำมำรถดูข้อมูลควำมปลอดภัยเพิ่มเติมได้ในพื้นที่ที่มีกำรใช้งำน 
- จัดท ำทำงเดินขึ้นพร้อมรำวบันไดกรณีปฏิบัติงำนในพื้นที่สูง 
- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล และดูแลอุปกรณ์ให้อยู่ในสภำพดี 

นอกจำกน้ี บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงำนทุกคนมีจิตส ำนึกด้ำนควำมปลอดภัยด้วยกำรให้ควำมรู้และ
กำรฝึกอบรม ส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์และประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรเกิด
อุบัติเหตุหรือเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิดจำกกำรท ำงำน มีกำรจดบันทึกอุบัติเหตุและสอบสวนหำสำเหตุ เพื่อ
จัดท ำแผนป้องกันอุบัติเหตุจำกกำรปฏิบัติงำน จัดท ำโครงกำรกิจกรรม 5 ส. โครงกำรสัปดำห์ควำมปลอดภัย
ในกำรท ำงำน  โครงกำรฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภัย จัดให้มีกำรฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนอพยพทั้งใน
ส่วนของบริษัทฯ   และเข้ำร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินกับส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด   และชุมชน
ใกล้เคียงอย่ำงต่อเนื่อง 

อัตรำกำรหยุดงำนจำกอุบัติเหต ุ
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติงำนที่ปลอดภัยเป็นอันดับแรก  มีกำรรณรงค์เรื่องควำม

ปลอดภัยในกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง  โดยมีส่วนร่วมจำกหัวหน้ำงำน  คณะกรรมกำรควำมปลอดภัยและ 
ชีวอนำมัย (คปอ.)และพนักงำนทุกคนที่จะร่วมกันขจัดสภำพกำรท ำงำนที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe 

Condition) ให้เป็นศูนย์ (0) กำรปฏิบัติงำนในปีที่ผ่ำนมำ พนักงำนมีกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมระมัดระวังมำก
ขึ้นรวมทั้งกำรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรำย และปฏิบัติตำมมำตรกำรที่ก ำหนด จึงเป็นผลให้ไม่เกิด
อุบัติเหตุถึงขึ้นหยุดงำน ดังตำรำงด้ำนล่ำงนี้  
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ประเภท จ ำนวนสถิติปี 2563 (ครั้ง) 

อุบัติกำรณ์ / NEAR MISS 20 

อุบัติเหตุขั้นหยุดงำน 0 
 
แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่จะน ำมำใช้เพิ่มเติมในกำรขจัด อุบัติกำร/อุบัติเหตุ ในปี 2564 

- ก ำหนดเป้ำหมำยส่วนบุคคลที่จะต้องรักษำอุบัติเหตูถึงขั้นหยุดงำนให้เป็นศูนย์ (0) ซึ่งจะมีผล
ต่อกำรประเมินผลงำนปลำยปี และ โบนัส (กรณีสอบสวนสำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุแล้วพบว่ำเกิด
จำกกำรปฏิบัติงำนที่ไม่ปลอดภัย)  

- เน้นกำรควบคุมให้หัวหน้ำงำน/จป.หัวหน้ำงำนแต่ละหน่วยงำน ควบคุมกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนในส่วนงำนของตนเอง 

- ก ำหนดบทลงโทษ กรณีพนักงำนไม่ปฏิบัติตำมกฏระเบียบควำมปลอดภัยที่ก ำหนดไว้ 
- จัดให้มี Safety talk 2 ครั้ง/สัปดำห ์
- ส่งเสริมกิจกรรม กำรดูงำนที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยและอุบัติเหตุจำกกำรท ำงำน 

กำรดูแลสุขอนำมัย 
บริษัทฯให้ควำมส ำคัญกับกำรดูแลสุขภำพอนำมัยของพนักงำนจึงได้มีแผนงำนและโครงกำร

รณรงค์ส่งเสริมด้ำนสุขภำพของพนักงำนและกำรป้องกันเกี่ยวกับโรคร้ำยแรงต่ำงๆ รวมถึงจัดกิจกรรมโรงงำน
สีขำวเพื่อรณรงค์ป้องกันยำเสพติด ดังนี้ 

- จัดให้มีกำรฉีดวัคซีนให้แก่พนักงำนเป็นประจ ำทุกปี  
- มีกำรตรวจสุขภำพพนักงำนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งกำรตรวจสุขภำพทั่วไป และกำรตรวจ

สุขภำพตำมลักษณะงำน  
- มีกำรตรวจคัดกรองยำเสพติด  
- จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬำภำยในและกีฬำสำนสัมพันธ์ 

ผลกำรด ำเนินงำน : ในปี 2563 ผลจำกกำรวินิจฉัยโดยแพทย์อำชีวเวชศำสตร์ไม่พบกำรเจ็บป่วย
จำกกำรท ำงำนแต่อย่ำงใด 

 
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรพนักงำน 

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนพนักงำนที่เป็นธรรม พร้อมทั้งจัดสวัสดิกำรต่ำงๆตำมที่
กฎหมำยก ำหนด และนอกเหนือจำกที่กฎหมำยก ำหนด 

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและผลประโยชน์พนักงำนที่สอดคล้องกับผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว ในระยะสั้นสอดคล้องกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯแต่ละปีและ
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ใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสำหกรรมเดียวกัน โดยมีกำรส ำรวจกำรจ่ำยค่ำจ้ำงรวมทั้งน ำดัชนีรำคำผู้บริโภคมำ
พิจำรณำ ในระยะยำวมีกำรวัดผลกำรปฎิบัติงำนและศักยภำพของพนักงำนอย่ำงยุติธรรม ไม่เลือกปฎิบัติ 
โดยบริษัทจะจ่ำยผลตอบแทนให้พนักงำนตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ รวมทั้งจัดให้มีกำรเติบโตตำมสำยอำชีพ 
และให้สิทธิด้ำนต่ำงๆเกี่ยวกับกำรจ้ำงงำน เช่น กำรอนุญำตให้ลำงำน กำรมีช่องทำงสื่อสำรระหว่ำงพนักงำน
และผู้บริหำร เพื่อรับฟังปัญหำและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงกัน 

บริษัทฯ จัดสวัสดิกำรเพื่อให้พนักงำนมีพื้นฐำนกำรด ำรงชีวิตที่ดี ส่งเสริมสุขภำพทั้งกำยและใจ ดังนี้ 
- จัดให้มีกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงำนมีเงินทุนในกำรด ำรงชีพหลังออกจำกงำน 
- จัดท ำประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุให้แก่พนักงำน 
- จัดชุดเครื่องแบบพนักงำนให้ 2 ชุดต่อปี 
- จัดรถรับส่งเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงมำปฏิบัติงำน 
- จัดที่พักหรือเงินช่วยเหลือค่ำเช่ำบ้ำนส ำหรับพนักงำน 
- จัดอำหำรรำคำประหยัดและควบคุมสุขอนำมัยที่เหมำะสมให้แก่พนักงำน 
- จัดเงินช่วยเหลือค่ำพำหนะในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนนอกพื้นที่ทั้งในและต่ำงประเทศ 
- จัดเงินช่วยเหลือส ำหรับพนักงำนที่ปฏิบัติงำนกะ 
- จัดสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลส ำหรับพนักงำนและครอบครัว 
- จัดสวัสดิกำรค่ำเล่ำเรียนบุตรพนักงำน 
- จัดกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ 
- จัดกิจกรรมท ำบุญโรงงำน 

กำรพัฒนำควำมรู้และศักยภำพของพนักงำน 

ในส่วนของกำรพัฒนำพนักงำน บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญทำงด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพ ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง โดยพนักงำนทุกระดับต้องได้รับกำรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
และทักษะ อย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดรูปแบบกำรพัฒนำบุคลำกรที่หลำกหลำยแนวทำงและวิธีกำรต่ำงๆ ดังนี้ 

แนวทาง วิธีการ ผลงานปี 2563 
On the Job Training หัวหน้ำงำนสอนให้พนักงำนมีควำมรู้และทักษะที่

จ ำเป็นของต ำแหน่งงำนตำ่งๆเพ่ือให้พนักงำน

สำมำรถปฏิบตัิงำนได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ รวมถึงมี
กำรทบทวนควำมรู้ภำยในองค์กรอย่ำงสม่ ำเสมอ 

พนักงำนเข้ำใหม่และพนักงำนที่โอนย้ำยหน่วยงำน 

กำรอบรมภำยในบริษัท 
(In-house  Classroom 
Training) 

หลักสูตร 
1.กำรปลูกจิตส ำนึกควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  
2.กำรปรับเปลี่ยนระบบกำรจัดกำรพลงังำน

มำตรฐำนสำกล ISO 50001 

จ ำนวน 11 หลักสูตร 
175 รำย จำก 230 รำย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.09 

คิดเป็นชั่วโมงอบรมคนละ  25.61 ช่ัวโมง/คน/ปี โดย

ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงอบรมต่อเนื่องอย่ำงน้อย 6 ชม/คน/ปี 
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3.กำรดับเพลิงขั้นต้น 

4.ทบทวนหน้ำที่ทีมตอบโต้ภำวะฉุกเฉนิและ

สังเกตกำรณ์พร้อมร่วมสถำนกำรณ์จ ำลอง 
5.ข้อก ำหนดทั่วไปวำ่ด้วยห้องปฏิบตัิกำรทดสอบ

และ/หรือสอบเทียบ ISO/IEC 17025:2017 
6. Introduction & Internal Audit for ISO 

45001:2018 

7.กำรขับรถอย่ำงปลอดภัยส ำหรับพนกังำนขับรถ

เพ่ือบริกำร 

และมีกำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำนในสดัส่วนไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละ 50 ของจ ำนวนลูกจ้ำงทั้งหมด  ตำม

พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 

2545 

กำรอบรมภำยนอกบริษัท ส่งเสริมให้พนักงำนเข้ำอบรมในหลักสตูรที่จัดโดย

สถำบันและผู้เช่ียวชำญภำยนอก 
จ ำนวน 29  หลักสูตร 
43 รำย 

กำรน ำเสนอผลงำน 
(Goal Program 
Presentation) 

น ำเสนอผลงำนของแต่ละสำยงำน 2 ครั้ง/ปี 

1. วันที่ 2-3 สิงหำคม 2563 
จ ำนวนพนักงำนที่เข้ำร่วม 57 รำย 

2. วันที่ 29 พฤศจิกำยน 2563 
จ ำนวนพนักงำนที่เข้ำร่วม 45 รำย 

 
นอกเหนือจำกกำรอบรม และพัฒนำตำมควำมต้องกำรจ ำเป็น (Training Needs)ที่ก ำหนดไว้แล้ว 

บริษัทยังตระหนักในเรื่องกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน ที่จะขับเคลื่อน และน ำพำบริษัทก้ำวหน้ำต่อไป
อย่ำงไม่หยุดยั้งด้วยควำมเชื่อบนพื้นฐำนค่ำนิยม (Core Value) แบบเดียวกันที่ผสมผสำนกลมกลืนระหว่ำง
บุคคลำกรรุ่นเก่ำที่มีคุณค่ำหลำกหลำยประสบกำรณ์ และบุคคลำกรรุ่นใหม่ที่มีหัวก้ำวหน้ำ โดยจัดให้มี
กิจกรรมทีมสัมพันธ์ในหัวข้อเรื่อง “กำรด ำเนินชีวิตด้วยคุณค่ำที่เรำยึดถือ (Live  with Values)” และผลักดัน
ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร (TOKAI : Team work, Open Minded, Knowledge Sharing, Accountability 
and Integrity) ที่ทุกคนต้องยึดถือ  

นอกจำกนั้น บริษัทฯ ยังเปิดโอกำสให้พนักงำนได้มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น เสนอแนะ 
หรือข้อร้องเรียนใดๆ โดยบริษัทฯได้จัดให้มีกลไกกำรจัดกำรข้อร้องทุกข์ของพนักงำนอย่ำงมีระบบเพื่อรับเรื่อง
ร้องเรียนอย่ำงยุติธรรม มีกำรรักษำควำมลับ และเคำรพหลักสิทธิมนุษยชนโดยมุ่งเน้นกำรท ำควำมเข้ำใจ
ระหว่ำงพนักงำนกับพนักงำน และพนักงำนกับองค์กร มีกำรต้ังคณะกรรมกำรตรวจสอบและวินิจฉัยเป็นรำย
กรณี ทั้งนี้ พนักงำนสำมำรถร้องเรียนมำยังผู้บังคับบัญชำโดยตรง หรือผ่ำนช่องทำงรับควำมคิดเห็นที่บริษัทฯ
จัดไว้ในสถำนประกอบกำร 

นวัตกรรมและกำรเผยแพร่นวัตกรรม 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำกำรด ำเนินธุรกิจให้ยั่งยืนได้ต้องมีกำรติดตำม   และคิดค้นนวัตกรรมและเทค
โนโลยี่ใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงสนับสนุนให้พนักงำนและผู้บริหำรเข้ำร่วมฝึกอบรมและเข้ำร่วมศึกษำ
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ดูงำนแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี่ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต   กำรประหยัดพลังงำน   และกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ ทั้งในและต่ำงประเทศ  เพื่อให้บุคลำกรของบริษัทฯ มีควำมรู้เท่ำทันและตอบสนองควำมท้ำทำยที่
อำจเกิดขึ้นในอนำคตได้ อีกทั้งสนับสนุนให้พนักงำน ผู้บริหำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำรวิจัย
และคิดค้นเกี่ยวกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิต และศึกษำคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อย่ำงลึกซึ้ง เพื่อต่อ
ยอดควำมรู้ที่มีอยู่เดิม พร้อมทั้งเผยแพร่ควำมรู้ที่คิดค้นได้จำกงำนวิจัยให้แก่สถำนศึกษำที่มีควำมต้องกำร  

กำรร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม 

ในส่วนของกำรมีส่วนร่วมพัฒนำชุมชน  บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมำณในกำรสนับสนุนกิจกรรม
ของชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2563  บริษัทฯ ได้ให้ควำมร่วมมือและกำรสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ
ดังต่อไปนี ้

ให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ ของส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด เช่น 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชำติประจ ำปี 2563 โครงกำรสนับสนุนพิธีรดน้ ำขอพรผู้สูงอำยุ โครงกำรบริจำคโลหิต เข้ำ
ร่วมประชุมตำมหนังสือเชิญ สนับสนุนจัดท ำป้ำยหน้ำโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนคลองแดง จ.
จันทบุรี และ ร่วมถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำนประจ ำปี 2563 เป็นต้น 

กำรเข้ำร่วมกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ เช่น สนับสนุนโครงกำรวิ่งเพื่อสุขภำพกับโรงพยำบำลเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี สนับสนุนมูลนิธิสว่ำงพรกุศล สนับสนุน
โครงกำร เสริมขวัญแบ่งปันรอยย้ิมเด็กและครอบครัวผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม โรงพยำบำลระยอง เป็นต้น 

สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้แก่ โรงเรียนวัดประชุมมิตรบ ำรุง โรงเรียนชุมชนสุวรรณรังสรรค์ ชุมชน
ชำกลูกหญ้ำ ชุมชนซอยประปำ ชุมชนหนองน้ ำเย็น นิติบุคคลเคหะมำบตำพุด โรงเรียนบ้ำนมำบตำพุด 
โรงเรียนวัดประชุมมิตร เป็นต้น 

สนับสนุนกิจกรรมสำธำรณะกุศล ได้แก่ สนับสนุนกิจกรรมประเพณีบุญข้ำวหลำมชุมชนหนองน้ ำ
เย็นและชุมชนหนองแฟบ  สนับสนุนแข่งขันกีฬำเปตองเชื่อมควำมสำมัคคี ชุมชนหนองน้ ำเย็น ชุมชนมำบ
ชลูด-ชำกกลำง  สนับสนุนกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล ชุมชนมำบชลูด สนับสนุนกิจกรรมรดน้ ำขอพรผู้สูงอำยุ  
ชุมชนล้อเกวียน ชุมชนมำบชลูด-ชำกกลำง สนับสนุนงำนยกช่อฟ้ำหอระฆัง ฉลองวิหำรปิดทองหลวงพ่อโต 
และทอดผ้ำป่ำสำมัคคี  วัดชำกลูกหญ้ำ สนับสนุนโครงกำร Open House ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 
2  สนับสนุนกิจกรรมกฐินพระรำชทำน ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ สนับสนุนกิจกรรมวันลอยกระทง 
ชุมชนล้อเกวียน ชุมชนวัดชำกลูกหญ้ำ  เป็นต้น 

สนับสนุนสินค้ำชุมชน ได้แก่ ผลไม้ท้องถิ่น ชุดของฝำกจำกผลิตภัณฑ์ชุมชน ชุดอำหำรว่ำงที่ท ำจำก
ผลิตภัณฑ์ชุมชุน เป็นต้น 

นอกจำกกำรสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆในชุมชนแล้ว บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนให้เกิดกำรจ้ำงงำนใน
ชุมชนเพิ่มขึ้นด้วยกำรใช้บริกำรรถบรรทุกสินค้ำของผู้ประกอบกำรในจังหวัดระยอง รับบุคลำกรในพื้นที่เข้ำ
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ท ำงำนกับบริษัทฯ รวมทั้งให้ควำมร่วมมือในกำรรับนักศึกษำจำกสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆทั้งในและต่ำงพื้นที่
เข้ำฝึกงำนและดูงำนอย่ำงต่อเนื่องทุกปี 

11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรควบคุมภำยใน   และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงเพื่อป้องกัน
ควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึ้นกับบริษัท      โดยบริษัทฯจะท ำกำรประเมินสถำนกำรณ์เพื่อก ำหนดเป้ำหมำยและ
แผนกำรด ำเนินงำนไว้อย่ำงชัดเจนและวัดผลได้     และมีกำรทบทวนแผนกำรด ำเนินงำนหำกสถำนกำรณ์
เปลี่ยนแปลงไป       มีกำรประเมินควำมเสี่ยงและวิเครำะห์ผลกระทบของควำมเสี่ยงเพื่อก ำหนดมำตรกำรลด
ควำมเสี่ยง    และเพื่อเป็นกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร  บริษัทฯ มีกำรก ำหนดอ ำนำจอนุมัติของ
ฝ่ำยบริหำรไว้อย่ำงชัดเจนและเป็นลำยลักษณ์อักษร    มีกำรจัดโครงสร้ำงองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ำยบริหำรสำมำรถ
ด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ    และมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบงำนด้ำนต่ำงๆ     เพื่อเป็นกำร
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน  ในด้ำนกำรรำยงำนและกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน     บริษัทฯ มีกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ    และระบบข้อมูลอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้เพียงพอแก่กำรตัดสินใจ   และมีกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนเปรียบเทียบกับแผนงำนหรือเป้ำหมำยที่ก ำหนดเป็นประจ ำทุกเดือน 

กำรควบคุมภำยใน 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเข้ำร่วมประชุมด้วย คณะกรรมกำรได้ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในโดยใช้แบบประเมินควำม
เพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน  ซึ่งรวมถึงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมแนวทำงที่ก ำหนดโดย
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ซึ่งจัดท ำขึ้นตำมแนวคิดของ COSO ซึ่งจำก
รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบสรุปได้ว่ำ จำกกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทในด้ำน
ต่ำงๆ 5 ส่วน คือ กำรควบคุมภำยในองค์กร กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน ระบบ
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล และระบบกำรติดตำม คณะกรรมกำรเห็นว่ำบริษัทฯมีระบบกำรควบคุม
ภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน  ในกำรที่จะติดตำม ควบคุม ดูแลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทฯ รวมถึงกำรป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจำกกำรท่ีผู้บริหำรน ำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอ ำนำจ 

 กำรตรวจสอบภำยใน  

 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน  และระบบกำร
ตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล ทั้งนี้ กำรพิจำรณำอนุมัติ แต่งต้ัง ถอดถอน โยกย้ำยผู้ปฎิบัติ
หน้ำที่ตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ จะต้องผ่ำนกำรอนุมัติหรือได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ  
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กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและมีหน้ำที่
รับผิดชอบโดยตรงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
ฝ่ำยจัดกำรของบริษัทฯให้ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุเป้ำหมำย โดยแบ่งประเภทควำมเสี่ยง
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1. ควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำน (Operation Risk) 
2. ควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (Financial Risk) 

บริษัทฯ ได้อธิบำยและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ส ำคัญไว้ในรำยงำนประจ ำปี   และแบบ 
56-1 พร้อมทั้งมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรับผิดชอบสอบทำนและรำยงำนต่อคณะกรรมกำร 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของ บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ

จ ำนวน 3 ท่ำน ได้แก่ นำยชลิต สถิตย์ทอง ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  นำยเฉลียว พลวิเศษ  และนำง

ทิพชญำณ์ สุตตปัญญำ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทำงด้ำนกำรบริหำร กำรเงิน กำรบัญชี และกฎหมำย โดย

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อก ำหนด  และแนวทำงของ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและไม่ได้แต่งต้ังเพื่อรักษำ

ผลประโยชน์ของกรรมกำร หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบเขตหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมำย

จำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ และสอดคล้องกับข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ

ตลำดหลักทรัพย์   

ในรอบปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมจ ำนวน 4 ครั้ง โดยกรรมกำรตรวจสอบทุก

ท่ำนเข้ำร่วมประชุมครบทุกครั้ง ยกเว้น นำงทิพชญำณ์ สุตตปัญญำ เข้ำร่วมประชุม 3  ครั้ง เนื่องจำกได้รับ

แต่งต้ังจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563   วันที่   27 เมษำยน 2563   สำระส ำคัญของกำร

ปฏิบัติงำนสรุปได้ดังนี้: 

1. การสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนข้อมูลที่ส ำคัญของงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงิน

ประจ ำปีส ำหรับปี 2563 รวมถึงรำยกำรระหว่ำงกัน และรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ทั้งใน

ประเด็นควำมถูกต้องเชื่อถือได้และควำมเหมำะสมของงบกำรเงิน กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่องบ

กำรเงินอย่ำงมีสำระส ำคัญ นโยบำยกำรบัญชี และกำรเปิดเผยข้อมูล ก่อนที่จะน ำเสนอให้ที่ประชุม

คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ โดยในกำรประชุมเพื่อพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวคณะกรรมกำรตรวจสอบได้

สอบถำมและรับฟังค ำชี้แจงจำกผู้บริหำรและผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคล้อง

กับผู้สอบบัญชีว่ำกำรจัดท ำงบกำรเงินเป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย และมำตรฐำนบัญชีตำมหลักกำร

บัญชีที่รับรองทั่วไป งบกำรเงินของบริษัทฯมีควำมถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงิน  รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินอย่ำงครบถ้วน เชื่อถือได้  
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2. การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน     รวมถึงให้

ค ำแนะน ำต่อฝ่ำยจัดกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกิจกำร   และเพื่อให้เกิด

ควำมพร้อมรองรับกรณีที่สถำนกำรณ์ไม่เป็นไปตำมคำด ซึ่งจำกกำรสอบทำนคณะกรรมกำรตรวจสอบมี

ควำมเห็นว่ำบริษัทฯ มีระบบกำรดูแลและควบคุมกำรด ำเนินงำนอย่ำงเพียงพอสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ของ

บริษัทฯ และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสำระส ำคัญเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยใน  

3. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของส านักงานกลต.ตลาดหลักทรัพย์ฯและ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ควำมส ำคัญกับกำรปฎิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์  และตลำด

หลักทรัพย ์  ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์  หรือข้อกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งจำกกำรสอบ

ทำน คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็นสำระส ำคัญในเรื่องกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยและ

ข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 

4. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน์ โดยยึดหลักควำมระมัดระวัง ควำมสมเหตุสมผล และค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของ

บริษัทฯเพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรอนุมัติรำยกำร และกำรเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตำมข้อก ำหนดหรือประกำศของ

ตลำดหลักทรัพย์และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  ซึ่งจำกกำรสอบทำน

คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็นสำระส ำคัญในเรื่องกำรไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์รำยกำรที่เกี่ยว

โยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  

5. การพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี โดยพิจำรณำถึงทักษะ ควำมรู้ 

ควำมสำมำรถ ควำมน่ำเชื่อถือ และผลงำนที่ผ่ำนมำรวมถึงพิจำรณำควำมเป็นอิสระ คุณภำพของผู้สอบบัญชี 

และควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทน ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทให้

แต่งตั้ง บริษัท บัญชีกิจ จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีส ำหรับปี 2563 เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุป 

ในรอบปี   2563  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ครบถ้วนตำมที่ได้รับมอบหมำย    จำก

คณะกรรมกำรบริษัทฯ  โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่  และท ำหน้ำที่โดยอิสระ ไม่มีข้อจ ำกัดจำก

กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 ในภำพรวมคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ  คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรของบริษัทฯ  มี

จริยธรรมและควำมมุ่งมั่นในกำรปฏิบัติหน้ำที่เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของบริษัทฯอย่ำงมีคุณภำพ และให้

ควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำนภำยใต้กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่มีประสิทธิผล โปร่งใส และเชื่อถือได้  มีกำร

ปฏิบัติเกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันอย่ำงถูกต้อง มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพเพียงพอและ

เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมของกำรด ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน  มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้อง และมีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้  

 

                                                                                           

                                                                                                                                     

                 (นำยชลิต  สถิตย์ทอง) 

                           ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
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12. รายการระหว่างกัน 

บริษัทหรือบุคคลที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่มีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันมีดังนี้:- 
   

บริษัทที่มีรายการระหว่างกนั ลักษณะความสัมพนัธ ์ รายชื่อกรรมการร่วมกนั 
บริษัท  ทักษิณคอนกรตี  จ ำกดั
(มหำชน) 

เป็นผู้ถือหุ้นใน บมจ.ไทยไวร์โพรดัคท์ ใน
สัดส่วนร้อยละ 10 (ไม่มีอิทธิพลในกำร
บริหำร) 

ไม่มีกรรมกำรร่วมกัน 

บริษัท ไทยลำวลิกไนท์ จ ำกัด มีผู้ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน นำยฉัตรชยั ศิริวัฒนำ 
*ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท  มีผล  
  ตั้งแต่ 15 ส.ค. 2563 

บริษัท เซ็นจูรี่ อิเลคโทรนิคส์ แอนด ์
ซิสเต็มส์ จ ำกัด 

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ปัจุบัน บริษัท เซ็นจูรี่ อิเลคโทรนิคส์ 
แอนด์ ซิสเตม็ส์ จ ำกดั มีสถำนะ
ล้มละลำย 

  

    ทั้งนี้ รำยกำรระหว่ำงบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในปี 2563  ประกอบด้วย 
      ชื่อ ลักษณะ

รายการ 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ความจ าเปน็และสมเหตุสมผล 

บมจ. ทักษิณคอนกรีต  -ขำยสินค้ำ 
 

94.28 
 

บมจ. ทักษิณคอนกรีต เป็นบริษัทผู้ผลิตและจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงชนิดต่ำงๆ  ซึ่งต้องใช้ลวดเหล็กแรง
ดึงสูงเป็นวัตถุดิบส ำคัญ     ซึ่งบริษัทที่ท ำธุรกิจประเภทนี้เป็น
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยที่ส ำคัญของบริษัทฯ  กำรที่บริษัทฯมีกำร
ขำยสินค้ำให้แก่  บมจ.ทักษิณคอนกรีต   โดยคิดรำคำซื้อขำย
ตำมรำคำที่ใกล้เคียงกับรำคำที่คิดกับบุคคลภำยนอกและ
เป็นไปตำมรำคำตลำดจึงเป็นไปตำมควำมจ ำเป็นและ
สมเหตุสมผล เนื่องจำกท ำให้บริษัทฯสำมำรถเพิ่มยอดขำยซึ่ง
ส่งผลดีต่อควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบริษัทฯ 
(รำยกำรท่ีเกี่ยวข้องอื่น ดูหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 
6,8,11) 

บจก.ไทยลำวลิกไนท์  
 

เงินใหกู้ ้ - เป็นเงินให้กู้ส ำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำซึ่งคงค้ำงมำจำกอดีต 
ปัจจุบันไม่มีกำรให้กู้ยืมระหว่ำงกัน   บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำ
โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินให้กู้ยืมดังกล่ำว เมื่อวันที่ 29 
มกรำคม 2562 (ดูหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 12)  

บจก.เซ็นจูรี่  อิเลคโทร
นิคส์ แอนด์ ซิสเต็มส์  

เงินใหกู้ ้ - ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 ไม่มียอดคงเหลือเนื่องจำกลูกหนี้
ล้มละลำยและมีกำรแบ่งทรัพย์สินเพื่อจ่ำยให้แก่เจ้ำหนี้เมื่อ
วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2560 บริษัทฯ จึงตัดหนี้สูญทั้งจ ำนวน
ส ำหรับเงินต้นและดอกเบี้ยที่ไม่ได้รับกำรช ำระ 
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   นโยบำยกำรก ำหนดรำคำระหว่ำงกัน 

 บริษัทฯ ขำยสินค้ำให้กับ  บริษัท  ทักษิณคอนกรีต จ ำกัด(มหำชน) โดยคิดรำคำขำยตำมรำคำ
ตลำดและมีเงื่อนไขกำรช ำระเงิน 90 วัน ซึ่งเงื่อนไขดังกล่ำวเป็นเงื่อนไขที่เป็นปกติ  เช่นเดียวกับที่ขำยให้กับ
กิจกำรอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกัน   

 นโยบำยและแนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต 

   บริษัทฯ มีนโยบำยว่ำกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันที่ส ำคัญต้องได้รับกำรพิจำรณำและอนุมัติจำก
คณะกรรมกำร และต้องด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ของประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ใน
กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผย
ข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันอย่ำงเคร่งครัด 

   ทั้งนี้กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ เป็นรำยกำรที่ด ำเนินกำรทำงธุรกิจตำมปกติทำงกำรค้ำ    
โดยบริษัทฯ ยังคงมีนโยบำยด ำเนินกำรค้ำตำมปกติกับ  บริษัท ทักษิณคอนกรีต จ ำกัด  (มหำชน)  ซึ่งเป็น
ลูกค้ำรำยใหญ่รำยหนึ่งของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง  โดยบริษัทฯ จะคิดรำคำซื้อ/ขำยสินค้ำตำมรำคำตลำดหรือ
รำคำที่ใกล้เคียงกับรำคำที่คิดกับบุคคลภำยนอก ส่วนรำยกำรระหว่ำงกันอ่ืนๆ  บริษัทฯ ไม่มีนโยบำยที่จะให้กู้
หรือท ำรำยกำรระหว่ำงกันอื่นๆ ที่ไม่ใช่รำยกำรที่ด ำเนินกำรทำงธุรกิจตำมปกติ  
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ส่วนที่  3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

13.  ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 
งบการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ  วันที่  31  ธันวาคม 

 
  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท % บาท % บาท % 
สินทรัพย ์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 93,114,791   4.82 39,624,050   2.21 32,673,454   1.69 

ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น  318,167,383 16.47 351,500,288 19.56 393,451,106 20.32 

สินค้ำคงเหลือ-สุทธ ิ  478,891,526 24.80 625,959,205 34.83 673,520,630 34.77 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                            

     ภำษีมูลค่ำเพิ่มรอเรียกคืน 46,567,233 2.41 48,674,118 2.71 44,474,617 2.30 

     อื่นๆ          109,242     0.01           192,602     0.01           842,570 0.04 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   936,850,175   48.51 1,065,950,263   59.32 1,144,962,377  59.12 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

 เงินฝำกสถำบันกำรเงินท่ีม ี
 ข้อจ ำกดัในกำรใช ้

 
379,600,000 

 
19.65 

 
379,600,000 

 
21.13 

 
412,600,000 

 
21.29 

 สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวยีน
อื่น 

25,180,834 1.30 25,393,053 1.41 35,416,098 1.83 

 เงินให้กูย้ืมระยะยำวแกก่ิจกำรท่ี 
 เกี่ยวข้องกัน-สุทธ ิ

 
-0- 

 
    - 

 
-0- 

 
- 

 
100,000 

 
0.01 

 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - สุทธ ิ 72,722,246 3.77 73,643,021 4.10 63,286,594 3.27 

 อำคำรและอุปกรณ์-สุทธ ิ 225,533,086 11.68 231,769,420 12.90 260,421,055 13.45 

 สิทธิกำรใช้สินทรัพย ์ 285,293,879 14.77 435,110 0.02 1,310,110 0.07 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น        6,241,862    0.32      20,099,236    1.12       18,586,917    0.96 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    994,571,907  51.49    730,939,840  40.68    791,720,774  40.88 

รวมสินทรัพย์  
  

 1,931,422,082 100.00 1,796,890,103 100.00 1,936,683,151 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ  วันที่  31  ธันวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2561 
 บาท % บาท % บาท % 
หนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หน้ีสินหมุนเวียน             
ทรัสต์รีซีทส ์ -0-      - 119,964,821 6.68 80,269,011 4.14 
เจ้ำหน้ีกำรคำ้และเจ้ำหน้ีอื่น 68,743,442 3.56 51,875,285 2.89 159,188,834 8.22 
หน้ีสินตำมสัญญเช่ำ – ส่วนท่ีถึง 
      ก ำหนดในหนึง่ปี 

 
11,959,307 

 
0.62 

 
                 -0- 

 
     - 

 
-0- 

 
     - 

หน้ีสินทำงกำรเงินหมุนเวยีนอื่น 564,395 0.03 -0-      - -0-      - 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น        2,046,538      0.10        3,162,099     0.17        5,770,148   0.30 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน      83,313,682      4.31    175,002,205     9.74    245,227,993 12.66 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน       
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน                   93,251,376    4.83     85,725,933    4.77     73,635,799    3.80 
หน้ีสินตำมสัญญำเชำ่ – สุทธิจำก  
      ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหนึ่งปี 

 
268,948,326 

 
13.93 

                  
-0- 

      
- 

 
-0- 

      
- 

หน้ีสินภำษีเงินได้รอตดับัญช ี         1,598,323      0.08         1,642,963     0.09       3,648,423    0.19  
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน             363,798,025    18.84      87,368,896     4.86     77,284,222    3.99 
รวมหนีส้ิน    447,111,707   23.15   262,371,101   14.60   322,512,215   16.65 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
 ทุนเรือนหุ้น 270,000,000 13.98 270,000,000 15.03 270,000,000 13.94 
 ส่วนเกินมูลคำ่หุ้น 339,642,600 17.58 339,642,600 18.90 339,642,600 17.54 
 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอื
หุ้น 

27,225,952   1.41 27,404,512   1.53 28,596,080   1.48 

 ก ำไรสะสม        
         จัดสรรแล้ว-ส ำรองตำม
กฎหมำย 

50,000,000 2.59 50,000,000 2.78 48,900,000 2.52 

         ส ำรองหุ้นทุนซื้อคืน 17,201,307 0.89 -0-       - -0-     - 
         ยังไม่จัดสรร-ก ำไรสะสม    797,441,823    41.29    847,471,890  47.16   927,032,256  47.87 
                   รวมก ำไรสะสม    864,643,130    44.77    897,471,890  49.94  975,932,256  50.39 
หุ้นทุนซื้อคืน   (17,201,307)    (0.89)                -0-     0.00                -0-       0.00 
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 1,484,310,375   76.85 1,534,519,002  85.40 1,614,170,936  83.35 
รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้ 1,931,422,082  100.00 1,796,890,103 100.00 1,936,683,151 100.00 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปีสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท % บาท % บาท % 
รายได้จากการขาย    1,643,004,923   100.00   2,025,851,241   100.00   2,397,550,031 100.00 
ต้นทุนขำย (1,554,597,578)  (94.62) (1,934,525,646)    (95.49) (2,245,256,372)   (93.65) 
ก าไรขั้นต้น 88,407,345 5.38 91,325,595 4.51 152,293,659 6.35 
รำยได้อื่น        20,981,202      1.28        72,833,233        3.59        72,824,929        3.04 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 109,388,547 6.66 164,158,828 8.10 225,118,588 9.39 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 69,739,388 4.24 72,247,910 3.57 77,418,353 3.23 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 64,312,118 3.91 67,785,868 3.35 80,433,411 3.35 
โอนกลับค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
ต้นทุนบริกำรในอดีตจำกกำรแก้ไขโครงกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 

-0- 
 

-0-   

-0- 
 

0.00 

-0- 
 

11,255,643   

0.00 
 

0.55 

(3,419,443)  
 

30,271,617  

(0.14) 
 

1.26 
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ(โอนกลับบัญชีค่ำเผื่อกำร
ด้อยค่ำ)ของเงินลงทุนระยะยำวอื่น 

 
-0- 

 
-0- 

 
-0- 

 
0.00 

 
38,866 

 
0.00 

โอนกลับค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำคงเหลือลดลงและ 
    เคลื่อนไหวช้ำ 

 
(13,703,086) 

 
   (0.83) 

 
                   -0- 

 
0.00 

 
-0- 

 
0.00 

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ(โอนกลับบัญชีค่ำเผื่อกำร  
    ด้อยค่ำ)ของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 

              
           (53,755)                        

 
   (0.00) 

 
    (10,517,755)                       

 
     (0.52) 

              
     (12,818,481)                        

 
      (0.53 

รวมค่าใช้จ่าย     120,294,665     7.32     140,771,666       6.95     171,924,323       7.17 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงิน (10,906,118) (0.66) 23,387,162 1.15 53,194,265 2.22 
ต้นทุนทำงกำรเงิน        (1,952,706)    (0.12)        (4,966,352)      (0.24)        (4,206,289)      (0.18) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้     (12,858,824)   (0.78)       18,420,810      0.91       48,987,976      2.04 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้                     -0-        - 0-                     -0-        0.00                      -0-        0.00 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ     (12,858,824)    (0.78)       18,420,810        0.91       48,987,976        2.04 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น       
รายการที่ไม่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน 
   ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

      

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุนใน
ตรำสำรทุน-สุทธิจำกภำษี 

  
      (178,560) 

 
(0.01) 

  
      (8,021,840) 

 
  (0.40) 

  
      (2,104,952)  

 
0.08 

รายการที่ไม่สามารถจัดประเภทใหม่เข้า
ไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

      

ผลก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรวัดมูลคำสใหม่ของ 
     ผลผลประโยชน์พนักงำนท่ีก ำหนดไว้ 

 
                   -0- 

       
0.00 

 
         6,830,272 

 
       0.34    

 
          (616,534)            

 
    0.03) 

ก าไรเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี        (178,560)   (0.01)      (1,191,568)     (0.06)       (2,721,486)   (0.11) 
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี    (13,037,384)   (0.79)       17,229,242       0.85       46,266,490     4.26 
ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (0.05)   0.07 0.18  
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสว่นของผู้ถือหุ้น 
ส าหรับปีสิน้สุด  วันที่  31  ธันวาคม 

   

  พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2562 พ.ศ.  2561 

 บำท บำท บำท 

ทุนเรือนหุ้น      
 หุ้นสำมัญ     
            ยอดต้นงวด          270,000,000             270,000,000             270,000,000 
 เพิ่ม(ลด)ระหว่ำงงวด                          -                             -                            - 
 ยอดปลำยงวด          270,000,000             270,000,000            270,000,000 
ส่วนเกินทุน    
 ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น    
 ยอดต้นงวด 339,642,600 339,642,600 339,642,600 
 เพิ่มระหว่ำงงวด - - - 
 ลดระหว่ำงงวด                          -                             -                           - 
 ยอดปลำยงวด         339,642,600           339,642,600         339,642,600 
หุ้นทุนซื้อคืน    
                ยอดต้นงวด              - - - 
                    เพิ่มระหว่ำงงวด (17,201,307) - - 
                    ลดระหว่ำงงวด                          -                             -                              -    
                    ยอดปลำยงวด        (17,201,307)                             -                            - 
ก าไรสะสมจัดสรรแล้ว    
 ส ำรองตำมกฎหมำย    
 ยอดต้นงวด 50,000,000 48,900,000 44,800,000 
 เพิ่มระหว่ำงงวด                   - 1,100,000 4,100,000 
 ลดระหว่ำงงวด                           -                          -                            - 
 ยอดปลำยงวด           50,000,000          50,000,000           48,900,000 
        ส ำรองหุ้นทุนซื้อคืน 
                    ยอดต้นงวด 

 
- 

 
- 

 
- 

                เพิ่มระหว่ำงงวด 17,201,307 - - 
                ลดระหว่ำงงวด                           -                          -                                      - 
                   ยอดปลำยงวด           17,201,307                          -                          - 
ก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร    
 ยอดต้นงวด        847,471,890        927,032,256        920,464,968 
 ส ำรองตำมกฎหมำย - (1,100,000) (4,100,000) 
 เงินปันผลจ่ำย (19,969,936) (96,881,176) (38,320,688) 
 หุ้นทุนซื้อคืน (17,201,307) - - 
 ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ          (12,858,824)           18,420,810           48,987,976 
 ยอดปลำยงวด          797,441,823         847,471,890         927,032,256 



แบบ 56-1                    บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ำกัด(มหำชน)  

-78- 
 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสว่นของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
ส าหรับปีสิน้สุด  วันที่  31  ธันวาคม 

    
 พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
พ.ศ. 2561 

บำท 
 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 

   

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    
 ยอดต้นงวด 27,404,512 28,596,080 31,317,566 
 ก ำไร(ขำดทุน)ท่ียังไม่เกิดขึ้นจำกกำร

เปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน 
 

(178,560) 
 

(8,021,840) 
 

(2,104,952) 
 ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก

คณิตศำสตร์ประกันภัยส ำหรับ
โครงกำรผลประโยชน์พนักงำน 

 
 

                       -   

 
 

           6,830,272   

 
 

          (616,534)   
 ยอดปลำยงวด         27,225,952          27,404,512         28,596,080 
 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น    1,484,310,375     1,534,519,002    1,614,170,936 
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   งบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม                                                                                                                              

 พ.ศ.2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท   บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
ก ำไร (ขำดทุน)  สุทธิ (12,858,824) 18,420,810 48,987,976 
รำยกำรปรับปรุง:    
 ค่ำเส่ือมรำคำและคำ่ตัดจ ำหน่ำย 33,938,779 33,510,932 32,936,752 
 (ก ำไร)ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียนที่ยังไมเ่กิดขึ้นจริง 1,492,324 7,547 219,690 
 (ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมหนี้สินทำงกำรเงิน  

        หมุนเวียนอื่น 
 

564,395 
 

-0- 
 

-0- 
 เงินปันผลรับ (1,526,225) (1,870,650) (1,594,800) 
 ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน 8,653,782 19,862,956 38,768,499 
 ก ำไรจำกกำรขำยสิทธเิรียกร้องในเงินใหกู้้ยืมกิจกำรท่ี 

        เกี่ยวข้องกัน 
 

-0- 
 

(39,900,000) 
 

-0- 
 (โอนกลับ) ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 1,184,582 -0- (3,419,443) 
 โอนกลับค่ำเผ่ือมูลคำ่สินค้ำคงเหลือลดลงและเคล่ือนไหวชำ้ (13,703,086) -0- -0- 
 ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอำคำร และอุปกรณ์ (36,172) (542,523) (570,281) 
 ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ(โอนกลับบัญชคี่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ)ของเงิน 

       ลงทุนระยะยำวอื่น 
(10,980) (4,255) 38,866 

 โอนกลับบัญชีค่ำเผ่ือจำกกำรด้อยค่ำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อ 
       กำรลงทุน 

 
(53,755) 

 
(10,517,755) 

 
(12,818,481) 

 ดอกเบี้ยรับ (1,799,666) (3,771,096) (4,029,605) 
 ค่ำใช้จำ่ยดอกเบีย้ 1,952,706 4,966,352 2,974,525 
 ค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได ้                    -0-                    -0-                    -0- 
กระแสเงินสดก่อนกำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สิน 
      ด ำเนินงำน 

 
17,797,860 

 
20,162,318 

 
101,493,698 

กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์และหน้ีสินด ำเนินงำน(เพิ่มขึ้น)ลดลง    
 ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 34,425,248 41,658,902 (75,767,368) 
 สินค้ำคงเหลือ 160,770,765 47,561,425 23,265,085 
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ 2,190,246 (3,549,533) (25,112,583) 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ 802,592 78,458 (134,458) 
 เจ้ำหน้ีกำรคำ้และเจ้ำหน้ีอื่น 7,898,058 (107,439,598) 48,904,056 
 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น      (587,942)      (3,135,667)      (10,348,049) 
      เงินสดรับจำก(ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 223,296,827 

 
(4,663,695) 

 
62,300,381 
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 พ.ศ.2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท   บาท 
 จ่ำยดอกเบีย้     

รับคืนภำษีเงินได ้
(6,099,473) 
14,363,354 

(4,908,958) 
-0- 

(3,299,304) 
-0- 

 ภำษีเงินได้ถูกหกั ณ ที่จ่ำย     (1,308,571)     (1,590,778)     (1,455,172) 
 จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน      (1,128,339)         (942,550)      (5,971,225) 
      เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน    229,123,798    (12,105,981)      51,574,680 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
 เงินฝำกสถำบันกำรเงินท่ีมีข้อจ ำกัดในกำรใช้ลดลง -0- 33,000,000 79,600,000 
 ดอกเบี้ยรับจำกเงินฝำกสถำบันกำรเงินท่ีมีข้อจ ำกัดในกำรใช้ 

เงินรับจำกกำรขำยสิทธิเรียกร้องในเงินให้กูย้ืม 
2,094,086 

-0- 
4,048,250 

40,000,000 
3,900,925 

-0- 
 เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยอำคำร และอุปกรณ์ 86.252 542,598 570,374 
 เงินสดจำ่ยเพื่อซื้ออำคำร และอุปกรณ์    (14,794,889) (3,823,044) (22,169,350) 
 รับเงินปันผลจำกเงินลงทุนระยะยำวอื่น         1,526,225        1,870,650         1,594,800 
      เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน     (11,088,326)      75,638,454       63,496,749 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
 ทรัสต์รีซีท (119,964,821) 39,695,810 (139,016,945) 
 จ่ำยเงินปันผล (20,264,788) (96,277,687) (38,320,688) 
 ช ำระหุ้นทุนซื้อคืน 

เงินสดจำ่ยหนี้สินตำมสัญญำเชำ่ 
(17,201,307) 
   (7,101,082) 

-0- 
                   -0- 

(139,016,945) 
                    -0- 

      เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงิน   (164,531,998)    (56,581,877)   (177,337,633) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่ม(ลดลง) สุทธิ 53,503,474 6,950,596 (62,266,204) 
ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำแลกเปล่ียนทีม่ีต่อเงินสด           (12,733) -0- -0- 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันท่ี 1 มกรำคม       39,624,050     32,673,454       94,939,658 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม       93,114,791     39,624,050       32,673,454 

การเปิดเผยข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม    
         รำยกำรท่ีไม่ใชเ่งินสด    
          ปรับเพิ่ม(ลด)มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนระยะยำวกับ 
          องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ถือหุ้น              

 
(223,200) 

 
(10,027,300) 

 
(2,631,390 

          ภำษีเงินได้รอตดับัญชเีพิ่ม(ลด) (44,640) (2,005,460) (526,238) 
          ตั้งค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญทั้งจ ำนวนส ำหรับดอกเบี้ยค้ำงรับ   
              จำกบริษัททีเ่กี่ยวข้องกนั          
          ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณติศำสตร์  
              ประกันภัยส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนักงำน 
          หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 

 
-0- 

 
6,830,272 

280,907,633 
 

 
-0- 

 
6,830,272 

-0- 
 

 
19,801,084 

 
(616,534) 

-0- 
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อัตราส่วนทางการเงิน 

       
 2563 2562 2561 

อัตราส่วนสภาพคลอ่ง (LIQUIDITY  RATIO)    
     อัตรำส่วนสภำพคล่อง  (เท่ำ) 11.24 6.09 4.67 
     อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเรว็  (เท่ำ) 4.85 2.21 1.72 
     อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด  (เทำ่) 1.77 -0.05 0.18 
     อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ำรค้ำ  (เทำ่) 4.25 4.77 5.93 
     ระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ีย (วัน) 85 76 64 
     อัตรำส่วนหมุนเวียนสินคำ้คงเหลือ  (เท่ำ) 11.14 11.83 12.93 
     ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ีย  (วนั) 32 30 28 
     อัตรำส่วนหมุนเวียนเจำ้หน้ี  (เท่ำ)  40.87 25.65 22.73 
     ระยะเวลำช ำระหนี้  (วัน) 9 14 16 
     CASH  CYCLE  (วัน) 108 92 76 
    
อัตราส่วนความสามารถในการหาก าไร  (PROFITABILITY  
RATIO) 

   

     อัตรำก ำไรขั้นต้น  (%) 5.38 4.51 6.35 
     อัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษเีงินได้  (%) -0.78 0.91 2.04 
     อัตรำก ำไรอื่น  (%) - - - 
     อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร  (%) -1,781.84 -65.72 106.03 
     อัตรำก ำไรสุทธิ  (%) 0.77 0.88 1.98 
     อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  (%)  -0.85 1.17 3.04 
    
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนนิงาน  
(EFFICIENCY  RATIO) 

   

     อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์  (%) -0.69 0.99 2.49 
     อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร  (%) 7.77 20.68 30.49 
     อัตรำกำรหมุนเวยีนของสินทรพัย์  (เท่ำ) 0.89 1.12 1.26 
    
อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงิน  (FINANCIAL  
POLICY  RATIO)  

   

     อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (เท่ำ) 0.30 0.17 0.20 
     อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ย  (เท่ำ) 118.34 -1.44 13.35 
     อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผูกพัน  (เท่ำ) – Cash Basis   1.48 -0.12 0.86 
     อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%)          - 108.46 120.70 
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14. การวิเคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจัดการ 

14.1 การด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

(ก) ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ำกัด (มหำชน)  ประกอบธุรกิจหลักคือ   เป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยลวด
เหล็กแรงดึงสูง (Prestressed Concrete Wire)  ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับ
ภำวะอุตสำหกรรมก่อสร้ำงเป็นส ำคัญ ในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำของบริษัทฯส่วนใหญ่จ ำหน่ำย
ให้แก่ลูกค้ำในประเทศ ส่วนกำรจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ ปัจจุบันมีประมำณร้อยละ 15 - 30    

ปี 2563 กำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนของภำครัฐยังคงมีอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำมจำกกำร
แพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ส่งผลให้สภำวะเศรษฐกิจขยำยตัวลดลง  
ส่งผลให้ควำมต้องกำรสินค้ำในประเทศลดลงจำกปีก่อนค่อนข้ำงมำก  เนื่องจำกกำรลงทุน
ภำคเอกชนขยำยตัวในอัตรำต่ ำ จึงท ำให้ภำวะกำรแข่งขันในตลำด โดยเฉพำะกำรแข่งขันด้ำน
รำคำยังคงมีอย่ำงต่อเนื่อง 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรำยได้รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 1,663.98 ล้ำนบำท ลดลง 434.70 ล้ำนบำท หรือ 
ลดลงร้อยละ 20.71 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562  ขำดทุนสุทธิจ ำนวน 12.86 ล้ำนบำท ก ำไร
สุทธิลดลง 31.28 ล้ำนบำท หรือ ลดลงร้อยละ 169.82  

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

ในส่วนของสภำพคล่อง  ณ สิ้นปี 2563  บริษัทฯ มีอัตรำส่วนสภำพคล่องและสภำพคล่องหมุน
เร็วเท่ำกับ 11.24 เท่ำ  และ 4.85 เท่ำ ตำมล ำดับ ทำงด้ำนโครงสร้ำงเงินทุน บริษัทฯมีอัตรำส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 0.30 เท่ำ  

(ข) ผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละสำยผลิตภัณฑ์ 

รำยได้ 

รำยได้รวมของบริษัทฯ 1,663.98 ล้ำนบำท ประกอบด้วยรำยได้จำกกำรขำย 1,643.00 ล้ำน
บำท และรำยได้อ่ืนจ ำนวน 20.98  ล้ำนบำท   

- รำยได้จำกกำรขำย ในปี 2563 จ ำนวน 1,643.00 ล้ำนบำท ลดลง 382.83 ล้ำนบำท หรือ
ลดลงร้อยละ 18.90 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เป็นผลมำจำกทั้งปริมำณขำยและรำคำขำย
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ลดลง โดยปริมำณขำยที่ลดลงมำจำกปริมำณขำยในประเทศ ส่วนปริมำณส่งออกใกล้เคียง
กับปีก่อน ด้ำนรำคำขำยลดลงจำกกำรแข่งขันด้ำนรำคำ  

 
 

รำยได้จำกกำรขำยในปี 2563 จ ำแนกออกเป็นรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยในประเทศ 1,279.24 

ล้ำนบำท ลดลง 416.40 ล้ำนบำท และส่งออกจ ำนวน 363.76 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 33.55 
ล้ำนบำท 

 
 

- รำยได้อ่ืน ประกอบด้วย รำยได้จำกดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ ก ำไร(ขำดทุน)จำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยเศษซำกที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิต และอ่ืนๆซึ่งมี
จ ำนวนไม่แน่นอน โดยในปี 2563 มีจ ำนวน 20.98 ล้ำนบำท ลดลง 51.85 ล้ำนบำทจำกปี
ก่อน สำเหตุหลักเนื่องจำกในปี 2562 บริษัทฯ มีก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสิทธิเรียกร้องในหนี้
เงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท ไทยลำวลิกไนท์ จ ำกัด จ ำนวน 39.90 ล้ำนบำท โดยมีรำคำจ ำหน่ำย
สิทธิเรียกร้องดังกล่ำวจ ำนวนเงิน 40 ล้ำนบำท แสดงอยู่ในงบกระแสเงินสดในส่วนของ

 2,397.55   2,025.85  
 1,643.00  
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รายได้จากการขาย 

ในประเทศ 
77.86% 

ต่ำงประเทศ 
22.14% 

สัดส่วนรายได้ปี 2563 
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กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน ซึ่งกำรจ ำหน่ำยสิทธิเรียกร้องนั้น มีผลท ำให้รำยกำรบัญชี
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันและบัญชีค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไม่มียอด
คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ในส่วนรำยได้อ่ืนๆ ที่ลดลงมำจำกปี 2563 รำยได้จำก
กำรจ ำหน่ำยเศษซำกที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิตลดลงและอื่นๆ ลดลง  

ส่วนที่มำและกำรท ำรำยกำรจ ำหน่ำยสิทธิเรียกร้องของเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท ไทยลำวลิกไนท์ 
จ ำกัด (TLL) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ว่ำ TLL เป็นลูกหนี้เงินให้กู้ยืมของบริษัทต้ังแต่ปี 
2536 และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 TLL ค้ำงช ำระหนี้บริษัท โดยมูลหนี้ประกอบด้วยเงิน
ต้นจ ำนวน 380.79 ล้ำนบำท และดอกเบี้ยค้ำงช ำระจ ำนวน 590.92 ล้ำนบำท รวมมูลหนี้ที่ 
TLL ค้ำงช ำระกับบริษัทเป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 971.71 ล้ำนบำท บริษัทในฐำนะโจทก์จึงได้ยื่น
ฟ้อง TLL ต่อศำลแพ่งให้ช ำระหนี้กู้ยืม เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2561 และศำลมีค ำพิพำกษำ
ให้ TLL ช ำระหนี้ให้แก่บริษัทฯ และเมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม 2561 บริษัทฯ ได้ยื่นค ำร้อง
ขอให้ศำลออกหมำยบังคับคดี  

ต่อมำเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2561 เจ้ำหนี้รำยอ่ืนของ TLL ได้แจ้งอำยัดทรัพย์ของ TLL 
และบริษัทฯ ได้เข้ำร่วมขอเฉลี่ยหนี้ด้วย  ซึ่งคณะกรรมกำรของบริษัทฯ มีมติให้บริษัทใช้สิทธิ
บังคับช ำระหนี้กับ TLL จนถึงที่สุด  แต่เนื่องจำกผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ
หนึ่งในห้ำได้มีหนังสือถึงกรรมกำรบริษัทเพื่อร้องขอให้คณะกรรมกำรบริษัทเรียกประชุม
วิสำมัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำเรื่องกำรจ ำหน่ำยสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้เงินกู้ยืมแก่ TLL 
ดังนั้น คณะกรรมกำรจึงมีมติให้เรียกประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นตำมที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ 

อย่ำงไรก็ตำม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรให้บริษัทที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงินจัดท ำรำยงำนควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงิน เกี่ยวกับควำมเหมำะสมของ
ข้อเสนอของ TLL ที่ยื่นขอช ำระหนี้ให้แก่บริษัทจ ำนวน 38.16 ล้ำนบำท พร้อมทั้งขอให้บริษัท
ปลดหนี้ทั้งจ ำนวนคือ 971.71 ล้ำนบำท ซึ่งที่ปรึกษำทำงกำรเงินมีควำมเห็นว่ำจ ำนวนเงินที่ 
TLL ยื่นขอช ำระหนี้นั้นเหมำะสม แต่เงื่อนไขกำรขอปลดหนี้ทั้งจ ำนวนนั้นไม่เหมำะสมเพรำะ
จะท ำให้บริษัทสูญเสียสิทธิเรียกร้องและโอกำสในกำรบริหำรเงินให้กู้ยืมระยะยำวเพื่อให้
บริษัทได้รับมูลหนี้กลับคืนมำเกินกว่ำจ ำนวนเงินที่ TLL เสนอ ทั้งนี้ กรณีกำรจ ำหน่ำยสิทธิ
เรียกร้องในมูลหนี้เงินกู้ยืมแก่ TLL ที่ปรึกษำทำงกำรเงินเห็นว่ำมูลค่ำกำรจ ำหน่ำยสิทธิ
เรียกร้องในมูลหนี้ของ TLL นั้น ไม่ควรต่ ำกว่ำมูลค่ำที่ TLL ยื่นขอช ำระหนี้ โดยมูลค่ำกำร
จ ำหน่ำยสิทธิเรียกร้องที่เหมำะสมคือ 38,159,517.31 บำท ถึง 48,336,000 บำท 

อนึ่ง ตำมมติของที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2562 ได้มีมติ
เสียงข้ำงมำกอนุมัติให้บริษัทจ ำหน่ำยสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้เงินกู้ยืมแก่ TLL ให้แก่บริษัท 
เควินแอสโซซิเอทส์ จ ำกัด (“KWIN”) จ ำนวน 40,000,000 บำท ซึ่งมูลค่ำกำรจ ำหน่ำยสิทธิ
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เรียกร้องตำมมติของที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นดังกล่ำวถือเป็นมูลค่ำที่เหมำะสมและ
สอดคล้องตำมควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 

จำกกำรที่ผู้สอบบัญชีไม่สำมำรถหำข้อสรุปได้ว่ำ KWIN เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท
และ TLL หรือไม่ จึงแสดงควำมเห็นในรำยงำนผู้สอบบัญชีอย่ำงมีเงื่อนไขต่องบกำรเงิน
ส ำหรับปีสิ้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ซึ่งประเด็นดังกล่ำวฝ่ำยจัดกำรของบริษัท
ได้ชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้ำงของผู้ถือหุ้นและกรรมกำรของกิจกำรดังกล่ำว พบว่ำ 
KWIN ไม่มีควำมสัมพันธ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทและ TLL พร้อมทั้งให้ข้อมูลต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องแก่ผู้สอบบัญชี  

ต้นทุนขาย 

ต้นทุนขาย ในปี 2563 มีจ านวน 1,554.60 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 379.93 ล้านบาท 
หรือ ลดลงร้อยละ 19.64 จากทั้งปริมาณขายและต้นทุนวัตถุดิบลดลง ทั้งนี้ ต้นทุนขายของ
บริษัทฯ ประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบซึ่งมีอัตราส่วนประมาณร้อยละ 70-85 ของต้นทุนการ
ผลิตรวมและผันแปรตามปริมาณขาย ค่าเสื่อมราคา ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่  และค่าใช้จ่ายใน
การผลิต เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าแรงงาน ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องจักร 
ซึ่งมีลักษณะกึ่งผันแปร 

ค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  มีจ านวนรวม 120.29 
ล้านบาท ลดลง 20.48 ล้านบาท โดยรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลงของแต่
ละรายการท่ีส าคัญมีดังนี้:- 

-   ค่าใช้จ่ายในการขาย: มีจ านวน 69.74 ล้านบาท ลดลง 2.50 ล้านบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2562 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งในประเทศลดลงตามปริมาณ
ขายที่ลดลง  ทั้งนี้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขายส าหรับปี 2563 และ 
2562 เท่ากับร้อยละ 4.24 และ 3.57 ตามล าดับ โดยค่าใช้จ่ายในการขายหลักได้แก่ 
ค่าตอบแทนพนักงาน ค่าขนส่งและค่าพาหนะ  

-   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร: มีจ านวน 50.56 ล้านบาท ลดลง 17.97 ล้านบาทเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีก่อน  เนื่องจากในปีก่อนบริษัทมีการบันทึกต้นทุนบริการในอดีตจาก
การแก้ไขผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานจ านวน 11.26 ล้านบาท และมีการ
โอนกลับการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจ านวน 10.52 ล้านบาท ส่วนปี
นี้มีการโอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือจ านวน 13.70 ล้านบาท  ทั้งนี้ อัตราส่วน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อยอดขายส าหรับปี  2563 และ 2562  เท่ากับร้อยละ 3.08 
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และ 3.38 ตามล าดับ โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ส าคัญได้แก่ ค่าตอบแทน

พนักงาน ค่าพาหนะ ค่าเดินทาง และค่าเช่า เป็นต้น 

-    ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2563 มีจ านวน 31.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.48 
ล้านบาท ทั้งนี้ อัตราส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารต่อยอดขายส าหรับปี 2563 และ 2562 
เท่ากับร้อยละ 1.89 และ 1.51 ตามล าดับ 

ต้นทุนทางการเงิน 

มีจ านวน 1.95 ล้านบาท  ลดลง 3.02 ล้านบาท จากการที่ในปีนี้มีการการใช้สินเชื่อเพื่อ
การน าเข้าวัตถุดิบลดลง ท าให้ต้นทุนทางการเงินในส่วนของดอกเบี้ยทรัสต์รีซีทลดลง
ด้วย 

ก าไร 

ปี 2563 บริษัทฯ มขีาดทุนสุทธิจ านวน 12.86 ล้านบาท ท าให้ก าไรสุทธิลดลง 31.28 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 169.82 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งการที่บริษัทมีผลขาดทุนนั้นมี
สาเหตุหลักมาจากปริมาณขายและราคาขายลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแข่งขัน
ทางด้านราคาท่ีค่อนข้างจะรุนแรง และจากสภาพเศรษฐกิจที่ค่อนข้างหดตัวจาก
สถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบำดต้ังแต่ปลำยปี 
2562 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีขาดทุนสุทธิจ านวน 12.86 ล้านบาท ซึ่ง
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 โดยถ้าไม่นับรวมผลก าไรจากการขายสิทธิเรียกร้อง (รายการ
ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจ า) จ านวน 39.90 ล้านบาทแล้ว พบว่าผลการด าเนินงานปี 2562 
ของบริษัทฯ จะมีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 21.48 ล้านบาท หรือ ผลขาดทุนลดลง 8.62 
ล้านบาท  ซึ่งผลขาดทุนที่ลดลงจ านวนดังกล่าว สาเหตุจากสภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้น
ตัว ประกอบกับการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวในอัตราต่ า ท าให้ภาวะแข่งขันทางการ
ตลาดยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันทางด้านราคาที่ส่งผลต่อ
ปริมาณขายโดยรวมของบริษัท  ซึ่งปัจจัยส าคัญดังกล่าวส่งผลให้รายได้จากการขายของ
บริษัทฯ ลดลงดังกล่าวข้างต้น  ด้านก าไรขั้นต้นลดลง 2.92 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 
3.20 และอัตราก าไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นจากร้อยละ 4.51 ในปีก่อน เป็นร้อยละ 5.38 ในปี
นี้  จากต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลงจากปีก่อน ส่วนด้านการส่งออกส าหรับปี 2563 พบว่า 
รายได้จากการส่งออกมีผลขาดทุนขั้นต้น 11.17 ล้านบาท (ดูหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 29) โดยฝ่ายจัดการพิจารณาว่าถึงแม้การส่งออกไปต่างประเทศจะมีผล
ขาดทุนดังกล่าว แต่ก็ยังมีก าไรส่วนเกินจ านวนหนึ่งซึ่งสามารถชดเชยค่าใช้จ่ายคงที่ได้ 
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บางส่วนท าให้ผลขาดทุนสุทธิลดน้อยลง และเพื่อเป็นการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด
โดยรวมของบริษัทไว้ 

ส าหรับปี 2563 บริษัทฯ ยังไม่มีภาระรายจ่ายภาษีเงินได้เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่มี
สิทธิหักได้เพิ่มขึ้นจากการจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่  บริษัท เซ็นจูรี่
อิเลคโทรนิคส์ แอนด์ ซิสเต็ม จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ เนื่องจากลูกหนี้ถูก
พิพากษาให้ล้มละลายและได้มีการแบ่งทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2560  

 
 

  

ในด้ำนคุณภำพของก ำไร หำกพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนกับ
กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน พบว่ำอัตรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไรลดลงจำกปีกอน
มำก สำเหตุหลักมำจำกในปีนี้ผลประกอบกำรของบริษัทขำดทุน 

อัตรำผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีขำดทุนจ ำนวน 12.86 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ  -0.85 เมื่อ
เปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย    

ในส่วนของเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำร้อย
ละ 50 ของก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนตำมงบกำรเงินหลังหักเงินส ำรองต่ำงๆ ตำมที่
ก ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตำมกฎหมำย ทั้งนี้ กำรจ่ำยเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐำนะ
กำรเงินและแผนกำรลงทุนและควำมจ ำเป็นอ่ืนๆ ในอนำคต  

48.99 

18.42 

-12.86 (20)
(10)

0
10
20
30
40
50
60

2561 2562 2563 

ล้ำ
นบ

ำท
 

ก าไรสุทธิ 



แบบ 56-1                    บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ำกัด(มหำชน)  

-88- 
 

ในปี 2563 บริษัทฯ มขีำดทุนสุทธิจ ำนวน 12.86 ล้ำนบำท  คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงมีมติ
ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันท่ี 27 เมษำยน 2564 เพื่ออนุมัตงิดจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้

ถือหุ้น ส่วนส ำรองตำมกฎหมำยของบริษัทมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ  10 ของทุนจด
ทะเบียนแล้ว   

 ฐำนะทำงกำรเงิน 

ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท ส ำหรับปี 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562  มีกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ 
ดังนี้:-  

สินทรัพย์ 

1) ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ำกับ 1,931.42 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 
134.53 ล้ำนบำท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.49 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน 

สินทรัพย์ ณ สิ้นปี 2563  เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจ ำนวน 936.85 ล้ำนบำท และสินทรัพย์ไม่

หมุนเวียนจ ำนวน 994.57  ล้ำนบำท  
 

 
 

สินทรัพย์หมุนเวียนมีรำยกำรที่ส ำคัญ คือ ลูกหนี้กำรค้ำและสินค้ำคงเหลือ ลูกหนี้กำรค้ำ ณ 

สิ้นปี 2563 มีจ ำนวน 311.37 ล้ำนบำท ลดลง 36.08 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 10.38 ตำม
ยอดขำยท่ีลดลง ในขณะที่สินค้ำคงเหลือมีจ ำนวน 478.89 ล้ำนบำท ลดลง 147.07 ล้ำน
บำท หรือ ร้อยละ 23.50 จำกปริมำณที่ลดลงและต้นทุนวัตถุดิบที่ต่ ำกว่ำปีก่อน 
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ประกอบด้วย อำคำรและอุปกรณ์-สุทธิ มีจ ำนวน 225.53 ล้ำนบำท 
ลดลง 6.24 ล้ำนบำท จำกกำรลงทุนใหม่จ ำนวน 24.44 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์
โรงงำน เครื่องใช้ส ำนักงำน และสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง ในขณะที่มีกำรตัดค่ำเสื่อมรำคำ
ตำมอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์จ ำนวน 30.63 ล้ำนบำท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรำยกำร
อ่ืนๆ ซึ่งได้แก่ สิทธิกำรใช้สินทรัพย์ มีจ ำนวน 285.29 ล้ำนบำท เป็นรำยกำรที่เริ่มมีเป็นปีแรก
จำกกำรปฏิบัติตำมำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญำเช่ำ ซึ่งก ำหนดให้
บริษัท (ผู้เช่ำ) รับรู้รำยกำรเช่ำสินทรัพย์ เป็นสินทรัพย์และหนี้สินส ำหรับสัญญำเช่ำทั้งหมด 
ยกเว้นสัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำซึ่งสินทรัพย์นั้นมีมูลค่ำต่ ำ  เงินลงทุนที่มีข้อจ ำกัด
ในกำรใช้ มีจ ำนวนใกล้เคียงกับปีก่อน ส่วนอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ลดลง 0.92 ล้ำน
บำท เนื่องจำกกำรโอนออกไปเป็นสินทรัพย์ถำวร  

2) คุณภำพของสินทรัพย์  

สินทรัพย์ของบริษัทฯ แสดงรำคำตำมบัญชีที่ไม่สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับหรือมูลค่ำ
ปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรใช้สินทรัพย์ และหำกมีข้อบ่งชี้ที่
แสดงว่ำสินทรัพย์เกิดกำรด้อยค่ำ บริษัทฯ จะต้ังส ำรองและรับรู้กำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ทันที และมีกำรทบทวนอย่ำงสม่ ำเสมอ  

ลูกหนี้กำรค้ำ 

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มียอดลูกหนี้กำรค้ำก่อนหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ ำนวน 368.73 
ล้ำนบำท ซึ่งจ ำนวนดังกล่ำวจ ำแนกออกเป็น 2 ส่วน คือ ลูกหนี้บุคคลภำยนอกจ ำนวน 
346.55 ล้ำนบำท และลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จ ำนวน  22.18 ล้ำนบำท 

ลูกหนี้บุคคลภำยนอกมียอดที่เกินก ำหนดช ำระ จ ำนวน 159.36  ล้ำนบำท โดยในจ ำนวน
ดังกล่ำวมียอดลูกหนี้ค้ำงช ำระนำนกว่ำ 12 เดือน จ ำนวน 57.30 ล้ำนบำท ซึ่งมีสำเหตุมำ
จำกลูกหนี้ดังกล่ำวได้รับผลกระทบจำกวิกฤติกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ และกำรเงินต้ังแต่ปี 2540 
ท ำให้ไม่สำมำรถช ำระหนี้ได้ตำมก ำหนด บริษัทฯ ได้ต้ังค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส ำหรับลูกหนี้
ที่เกินก ำหนดช ำระจ ำนวน 57.27 ล้ำนบำท ซึ่งบริษัทฯ มั่นใจว่ำจะสำมำรถเก็บหนี้จำกลูกหนี้
ได้ไม่ต่ ำกว่ำยอดสุทธิหลังหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

ลูกหนี้บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกัน มี 1 รำย คือ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จ ำกัด(มหำชน) เป็นหนี้ที่
ยังไม่ครบก ำหนดช ำระ 

(ดูรำยละเอียดของอำยุหนี้ที่ค้ำงช ำระเพิ่มเติมในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 8) 

สินค้ำคงเหลือ 
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สินค้ำคงเหลือของบริษัทฯ ประกอบด้วย   สินค้ำส ำเร็จรูป งำนระหว่ำงท ำ วัตถุดิบ อะไหล่
และวัสดุสิ้นเปลือง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  มีรำคำทุนรวม 502.31 ล้ำนบำท บริษัทฯ ได้
ต้ังค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้ำจ ำนวนทั้งสิ้น 23.42 ล้ำนบำท  
เนื่องจำกสินค้ำส ำเร็จรูป  อะไหล่  และวัสดุสิ้นเปลืองบำงรำยกำรไม่เคลื่อนไหวมำเป็น
เวลำนำนจึงมีควำมเสี่ยงที่จะเกิดกำรด้อยค่ำได้ 

สภำพคล่อง 

1) กระแสเงินสด 

ปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจ ำนวน 53.49 ล้ำนบำท ส่งผลให้เงินสดของ
บริษัทเพิ่มขึ้นจำก 39.62 ล้ำนบำท เป็น 93.11 ล้ำนบำท กระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงมำ
จำกกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้:- 

- กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน  229.12 ล้ำนบำท  โดย
แหล่งได้มำที่ส ำคัญมำจำกกำรลูกหนี้กำรค้ำ สินค้ำคงเหลือและเจ้ำหนี้กำรค้ำ 

- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ ำนวน 11.09 ล้ำนบำท เนื่องจำกใน
ระหว่ำงปีมีรำยจ่ำยลงทุนซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์โรงงำน เครื่องใช้ส ำนักงำน และ
สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง 

- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน จ ำนวน 164.53 ล้ำนบำท จำกกำร
จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จ่ำยช ำระสินเชื่อเพื่อกำรน ำเข้ำทรัสต์รีซีทและจ่ำยช ำระ
หุ้นทุนซือ้คืน 

2) อัตรำส่วนสภำพคล่องที่ส ำคัญ 

บริษัทฯ มีอัตรำส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำก 6.09 เท่ำ ณ สิ้น

ปี 2562 เป็น 11.24 เท่ำ ณ สิ้นปี 2563 ทั้งนี้เป็นผลมำจำกปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีภำระ
หนี้สินเพื่อกำรน ำเข้ำคงเหลืออยู่ ในขณะที่ Cash cycle เท่ำกับ 108 วันเพิ่มขึ้นจำกปี
ก่อนเนื่องจำกระยะเวลำเก็บหนี้เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นไปตำมสภำพคล่องของลูกค้ำ และมี
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ เจ้ำหนี้กำรค้ำและสินค้ำคงเหลืออยู่ที่ระดับ 4.25 เท่ำ 
40.87 เท่ำ และ 11.14 เท่ำ ตำมล ำดับ 

3) ระยะเวลำครบก ำหนดของหนี้ระยะสั้นที่มีผลต่อสภำพคล่อง 

หนี้ระยะสั้นของบริษัทฯ มีเพียง ทรัสต์รีซีท เจ้ำหนี้กำรค้ำ  และค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย ซึ่งถึง
ก ำหนดช ำระตำม Cash cycle ของกิจกำร และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ (ส่วนที่ถึงก ำหนด
ช ำระในหนึ่งปี) 



แบบ 56-1                    บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ำกัด(มหำชน)  

-91- 
 

 

 

รำยจ่ำยลงทุน 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรำยจ่ำยลงทุนที่ประกอบด้วยอุปกรณ์โรงงำน เครื่องใช้ส ำนักงำน
และสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง  
 

แหล่งที่มำของเงินทุน 

1)  ควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงเงินทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำกับ 0.30 
เท่ำ เพิ่มขึ้นจำกสิ้นปีก่อน เนื่องจำกกำรบันทึกบัญชีสัญญำเช่ำตำมมำตรฐำนรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 จึงท ำให้บริษัทฯ มีหนี้สินเพิ่มขึ้น 280.91 ล้ำนบำท ในขณะที่มี
กำรจ่ำยช ำระหนี้สินจ ำนวน 119.96 ล้ำนบำท   

2)  ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ปี 2563 บริษัทฯ มีขำดทุนสุทธิ 12.86 ล้ำนบำท และมีขำดทุนที่ยังไม่เกิดจำกกำรปรับ
มูลค่ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย จ ำนวน 0.18 ล้ำนบำท จ่ำยเงินปันผลจ ำนวน 
19.97 ล้ำนบำท และรำยกำรหุ้นทุนซื้อคิน จ ำนวน 17.20 ล้ำนบำท ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,484.31 ล้ำนบำท ลดลง 50.21 ล้ำน
บำท   

 
 

3)  หนี้สิน 
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ณ วันสิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 447.11 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 187.74 ล้ำนบำท จำก 
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำเพิ่มขึ้น จ ำนวน 280.91 ล้ำนบำท จำกกำรบันทึกรำยกำรสัญญำ
เช่ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  ฉบับที่ 16 ส่วนเจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง 
119.96 ล้ำนบำท จำกกำรจ่ำยช ำระหนี้คืน เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจำหนี้อ่ืนเพิ่มขึ้นจำก
วัตถุดิบที่เข้ำมำในช่วงสิ้นปีและยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ ทั้งนี้ หนี้สินที่ส ำคัญ ประกอบด้วย 
ทรัสต์รีซีท เจ้ำหนี้กำรค้ำ ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 
และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ 

 
 

14.2 ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต 

ปัจจัยที่อำจส่งผลให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคัญ    ได้แก่ ควำม
ผันผวนของรำคำวัตถุดิบ   กำรออกมำตรกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดสินค้ำเหล็กลวดคำร์บอนสูง  และ
กำรแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำด    และกำรอุดหนุนซึ่งสินค้ำจำก
ต่ำงประเทศ รวมถึงควำมเสี่ยงที่อุปทำนเพิ่มขึ้นจำกกำรน ำเข้ำสินค้ำส ำเร็จรูปจำกต่ำงประเทศ  ทั้งนี้  
เนื่องจำกรำคำวัตถุดิบและอัตรำอำกรตอบโต้กำรทุ่มตลำดจำกกำรน ำเข้ำวัตถุดิบมีผลกระทบ
โดยตรงต่อต้นทุนกำรผลิต   ในขณะที่อุปทำนที่เพิ่มจำกกำรน ำเข้ำสินค้ำส ำเร็จรูปจำกต่ำงประเทศจะ
ส่งผลให้กำรแข่งขันทำงกำรตลำด   โดยเฉพำะกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำมีควำมรุนแรงขึ้น  

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัจจัยดังกล่ำวจึงได้ติดตำมและประเมินผลกระทบอย่ำงใกล้ชิด เพื่อปรับกลยุทธ์
ในกำรด ำเนินงำนให้เหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ 

ผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19 

1. กำรด ำเนินงำน (operation) 
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ภำพรวมกำรด ำเนินกำรของบริษัทภำยใต้เหตุกำรณ์ COVID-19 นี้ส่งผลต่อควำมต้องกำรสินค้ำ
ในปี 2563 ลดลง โดยส่งผลให้รำยได้จำกกำรขำยลดลง 382.83 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 
18.90 แต่กำรด ำเนินงำนในส่วนอ่ืนๆ นั้นไม่ได้ส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อบริษัท ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรปิดหรือหยุดด ำเนินงำน (halting of operation) กำรแพร่ระบำดของโรคในกลุ่มพนักงำน  
(pandemic outbreak among employees) กำรปฏิบัติงำนของพนักงำน และกำรด ำเนินกำร
ขนส่งสินค้ำให้คู่ค้ำ  

 

2. กำรเงิน (financial) 
ส ำหรับในปี 2563 นี้ บริษัทฯ มีสภำพคล่องอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้ำงดี และมีกระแสเงินสดสุทธิ
เพิ่มขึ้นประมำณ 53 ล้ำนบำท จำกกำรที่บริษัทยังคงได้รับช ำระหนี้จำกลูกค้ำค่อนข้ำงตรงก ำหนด 
มีเพียงลูกค้ำจ ำนวนเล็กน้อยที่ขอเลื่อนระยะเวลำจ่ำยช ำระออกไป โดยไม่มีผลกระทบต่อ
ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระหนี้ของบริษัท โดยฝ่ำยบริหำรของบริษัทสำมำรถบริหำรเงินทุน
หมุนเวียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพท ำให้บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญจำก
เหตุกำรณ์ดังกล่ำว 

3. ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน (balance sheet and performance) 
ปี 2563 เหตุกำรณ์ COVID-19 ส่งผลให้ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทมีขำดทุนสุทธิ 12.86 ล้ำน
บำท จำกยอดขำยท่ีลดลง  ซึ่งเป็นผลมำจำกทั้งปริมำณขำยและรำคำขำยที่ลดลงดังกล่ำวข้ำงต้น 
ส่วนฐำนะกำรเงินนั้นไม่ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์นี้อย่ำงมีนัยส ำคัญ เนื่องจำกบริษัทฯ 
สำมำรถด ำเนินงำนได้ค่อนข้ำงปกติ โดยบริษัทไม่ได้มีกำรปิดหรือหยุดกำรด ำเนินกำรในบำงส่วน
หรือทั้งหมด จึงไม่ส่งผลกระทบต่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำง
บัญชีที่เคยเปิดเผยไว้  กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไปของสินทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตำมแผน 
ตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลงรำยจ่ำยฝ่ำยทุนที่เคยวำงแผนไว้ 

4. ภำระผูกพันตำมสัญญำ (contractual obligation) 
ในรอบปี 2563 บริษัทฯ สำมำรถปฏิบัติตำมภำระผูกพันตำมสัญญำได้อย่ำงครบถ้วน ไม่มีกำรขอ
เลื่อนหรือผ่อนผันระยะเวลำจ่ำยช ำระหนี้สิน   

5. ควำมเสี่ยงต่อควำมอยู่รอดของกิจกำร (threats to viability) 
บริษัทฯ ยังสำมำรถด ำเนินงำนธุรกิจได้ตำมนโยบำยและแผนงำนอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องกำร
ผลิตสินค้ำ กำรจัดส่งสินค้ำ กำรบริหำรจัดกำรด้ำนลูกหนี้และเจ้ำหนี้ เป็นต้น    
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การรับรองความถูกตอ้งของข้อมูล 
 

บริษัทฯ ได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีฉบับนี้แล้วด้วยควำมระมัดระวัง 
บริษัทฯขอรับรองว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้อ่ืนส ำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่
ควรต้องแจ้งในสำระส ำคัญ นอกจำกน้ี บริษัทฯ ขอรับรองว่ำ 

1)  งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบรำยกำรข้อมูลประจ ำปี   ได้แสดงข้อมูลอย่ำง
ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัทฯแล้ว 
 2)  บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่
เป็นสำระส ำคัญของบริษัทฯอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบดังกล่ำว 

3)  บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบ
ดังกล่ำว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563 ต่อ
ผู้สอบบัญชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่
ส ำคัญของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรกระท ำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดท ำรำยงำน
ทำงกำรเงินของบริษัทฯ  

ในกำรนี้  เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองควำม
ถูกต้องแล้ว  บริษัทฯ ได้มอบหมำยให้   นำยเอกมินทร์  งำนทวี  เป็นผู้ลงลำยมือชื่อก ำกับเอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำ
ด้วย  หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือชื่อของ นำยเอกมินทร์  งำนทวี ก ำกับไว้บริษัทฯ จะถือว่ำไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัท
ฯ ได้รับรองควำมถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่ำวข้ำงต้น ” 
 

  ชื่อ              ต ำแหน่ง         ลำยมือชื่อ  
 

 1.   นำยเอกมินทร์ งำนทวี          กรรมกำร    
 

 2.   นำยสรรัฐ   งำนทวี  กรรมกำร        

  ชื่อ   ต ำแหน่ง          ลำยมือชื่อ 
 

         ผู้รับมอบอ านาจ   นายเอกมินทร์  งานทวี    กรรมการ   ....................................... 


