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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
	 บรษิทั	จรงุไทยไวรแ์อนดเ์คเบ้ิล	จำ�กดั	(มห�ชน)	(“จรงุไทย”)	หรอื	(“CTW”)	ไดก้อ่ตัง้ขึน้เมือ่ปี	พ.ศ.	2510	ดว้ยทุนจดทะเบียนเริม่ตน้จำ�นวน	

10	ล�้นบ�ท	ไดร้บัก�รสง่เสรมิก�รลงทุนจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รสง่เสรมิก�รลงทุน	(BOI)	โดยเป็นก�รรว่มทุนระหว�่ง	กลุม่นกัลงทุนช�วไทย	

และนักลงทุนช�วไต้หวัน	คือ	Walsin	Lihwa	Electric	Wire	&	Cable	Corp.	และกลุ่มของบริษัท	แปซิฟิค	อิเลคทริคไวร์	แอนด์	เคเบิ้ล	จำ�กัด	

(“PEWC”)	ต่อม�บริษัทฯ	ได้แปรสภ�พเป็นบริษัทมห�ชนจำ�กัด	และได้จดทะเบียนเข้�ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันท่ี	25	กันย�ยน	

2518	โดยจัดอยู่ในหมวดกลุ่มเครื่องไฟฟ้�และคอมพิวเตอร์	ซึ่งปัจจุบันอยู่ในหมวดวัสดุอุตส�หกรรมและเครื่องจักร	(Industrial	Materials	&					

Machinery)

	 PEWC	ซึ่งเป็นบริษัทแม่โดยอ้อมและดำ�เนินธุรกิจอยู่ในประเทศไต้หวัน	มีธุรกิจหลัก	คือ	ก�รผลิตส�ยไฟฟ้�	ส�ยเคเบิ้ล	ธุรกิจซื้อม�ข�ยไป	

และธุรกิจโทรคมน�คมในภูมิภ�คเอเซีย	

	 บริษัทแม่	และบริษัทฯ	ดำ�เนินกิจก�รหลักเป็นลักษณะเดียวกัน	คือ	ก�รผลิตและจัดจำ�หน่�ยส�ยไฟฟ้�	และส�ยเคเบิ้ล	แต่ได้แบ่งส่วนง�น

ท�งภูมิศ�สตร์กันอย่�งชัดเจน

	 จรุงไทยและบริษัทย่อย	ได้แก่	บริษัท	สย�มไฟเบอร์อ๊อพติคส์	จำ�กัด	(“SFO”),	บริษัท	ดับเบิลดี	เคเบิ้ล	จำ�กัด	(“DDC”),	บริษัท	สย�ม

แปซิฟิค	อีเล็คทริคไวร์	แอนด์เคเบ้ิล	จำ�กัด	(“SPEWC”)	และบริษัท	เซี่ยงไฮ้	เอเซีย	แปซิฟิค	อิเล็คทริค	จำ�กัด	(“SAP”)	มีธุรกิจหลัก	คือ												

ผลิตและจำ�หน่�ยส�ยไฟฟ้�อลูมิเนียม	ส�ยไฟฟ้�ทองแดง	ส�ยไฟฟ้�แรงดันสูง	ส�ยโทรศัพท์	ส�ยเคเบิ้ล	ส�ยเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสง	ลวดอ�บน้ำ�ย�

และไม่อ�บน้ำ�ย�	เพื่อจำ�หน่�ยในประเทศและส่งออกจำ�หน่�ยยังต่�งประเทศ	รวมทั้งรับจ้�งทำ�ก�รผลิต	แลกเปลี่ยน	แปรรูปสินค้�ดังกล่�ว	

	 บริษัทฯ	มีธุรกิจเพื่อก�รลงทุน	คือ	บริษัท	ซีทีดับบลิว	เบต้�	จำ�กัด	(“CTW-Beta”)	โดยมีวัตถุประสงค์ในก�รแสวงห�กำ�ไรจ�กก�รลงทุน									

อีกท้ังบริษัทฯ	ยังมีบริษัทร่วมท่ีประกอบธุรกิจก�รสื่อส�รและโทรคมน�คม	คือ	บริษัท	ล็อกซแพค	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	(“LOXPAC”)	และ											

บริษัท	ล็อกซแพค	ฮ่องกง	จำ�กัด	(“Loxpac	HK”)	ปัจจุบันบริษัทฯ	ไม่มีนโยบ�ยในก�รลงทุนเพ่ิม	นอกจ�กก�รลงทุนท่ีจะส�ม�รถเกื้อหนุน											

หรือช่วยเหลือธุรกิจหลักของบริษัทฯ	ได้

	 จ�กงบก�รเงินรวม	ในระยะ	3	ปีท่ีผ่�นม�	ระหว่�งปี	2560	ถึง	2562	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมียอดข�ยจำ�นวน	7,902	ล้�นบ�ท																

7,960	ล้�นบ�ท	และ	5,961	ล้�นบ�ท	ต�มลำ�ดับ	

	 ในปี	2562	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมียอดข�ยลดลง	1,999.37	ล้�นบ�ท	หรือลดลงร้อยละ	25.12	เมื่อเทียบกับปีก่อน	โดยมีกำ�ไรจำ�นวน	

77.24	ล้�นบ�ท	ลดลงจำ�นวน	210.25	ล้�นบ�ท	หรือลดลงร้อยละ	73.13	เมื่อเทียบกับปีก่อน	ซึ่งมีกำ�ไรส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษัทฯ	จำ�นวน	

287.49	ล้�นบ�ท

วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ 
	 วิสัยทัศน์

	 1.	 ค้นห�วิธีก�รปรับปรุงคุณภ�พและประสิทธิภ�พในก�รผลิตอย่�งต่อเนื่อง	

	 2.	 พัฒน�นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์	และค้นห�ช่องท�งตล�ดใหม่อย่�งต่อเนื่อง	

	 3.	 พย�ย�มรักษ�ระดับคว�มเป็นผู้ผลิตส�ยเคเบิ้ลชั้นนำ�ในประเทศไทย

	 พันธกิจ

	 1.	 จัดห�ผลิตภัณฑ์และบริก�รที่มีคุณภ�พดีที่สุดให้แก่ลูกค้�

	 2.	 สร้�งผลกำ�ไรที่ดีอย่�งสม่ำ�เสมอให้แก่ผู้ถือหุ้น	

	 3.	 จัดให้มีสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นที่มั่นคงและมีคว�มปลอดภัยสำ�หรับพนักง�น
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 
โครงสร้างกลุ่มบริษัทแม่	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562)	

บริษัท	แปซิฟิค	อีเล็คทริคไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด

บริษัท	เอเซียแปซิฟิค	ไวร์	แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มห�ชน)

บมจ.	อิต�เลียนไทย	ดีเวล๊อปเม้นท์

บจ.	สย�มผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ

บจ.	เซี่ยงไฮ้	เอเซีย	
แปซิฟิค	อิเล็คทริค

	บจ.	ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง *โพรสเพ็กซ์	ลิมิเต็ด

บจ.	ล็อกซแพค	
(ประเทศไทย)	

บจ.	เอ็นอีเอทีแอนด์ที

บจ.	ล็อกซแพค
ฮ่องกง

บจ.	สต�ร์	เจ	วี

บจ.	พีอีดับเบิ้ลยูซี	(ประเทศไทย)	 บจ.	เอพีดับเบิ้ลยูซี	(ประเทศไทย)		

บจ.	สย�มแปซิฟิค	โฮลดิ้ง	

บจ.	ห�ดเล็ก

บริษัท	มูนวิว	จำ�กัด

บริษัท	สิงเวล	จำ�กัด บจ.	ไทรเจ้น	อินเวสเม้นท์	โฮลดิ้งส์	

บจ.	สย�มแปซิฟิค	อีเล็คทริคไวร์แอนด์เคเบิ้ล บจ.	สย�ม	ไฟเบอร์	อ๊อพติคส์ บจ.	ดับเบิลดี	เคเบิ้ล บจ.	ซีทีดับบลิว	เบต้�

บริษัท	ซิกม่�	เคเบิ้ล	(พีทีอี)		จำ�กัด บริษัท	สย�ม	(เอพีดับบลิวซี)	โฮลดิ้งส์	จำ�กัด
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หมายเหตุ: * อยู่ระหว่างดำาเนินการชำาระบัญชี

โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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กลุ่มผู้ถือหุ้น 10 รายใหญ่ของ บริษัท แปซิฟิค อีเล็คทริคไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำากัด ซึ่งเป็น บริษัทแม่
(ณ	วันที่	28	กันย�ยน	2562)

 ผู้ถือหุ้น จำ�นวนหุ้น ก�รถือหุ้น (ร้อยละ)

1.	 National	Financial	Stabilization	Fund	 26,225,241	 3.56

2.	 Yuan	Yuan	Corporation	 	 23,608,033	 3.21

3.	 Sharp	Precision	Machinery	Co.,	Ltd.	 13,908,416	 1.89

4.	 Century	Pacific	Corporation		 12,255,293	 1.67

5.	 Ding-Hao	ACME	Co.,	Ltd.	 	 8,154,393	 1.11

6.	 Tai	Ho	Investment	Co.,	Ltd.		 5,849,756	 0.79

7.	 PEWC	Employee	Welfare	Committee	 5,289,443	 0.72

8.	 Liao	Guang	Rong	 	 4,290,000	 0.58

9.	 Qiu	Xiao	Qi	 	 4,032,721	 0.55

10.	 Qiu	Xiao	Xian	 	 3,966,638	 0.54

11.	 ผู้ถือหุ้นร�ยย่อย	 	 628,320,066	 85.38

  จำ�นวนหุ้นทั้งหมด 735,900,000 100.00

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม 
	 ปัจจุบันบริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบ้ิล	จำ�กัด	(มห�ชน)	มีบริษัทย่อย	5	บริษัท	และบริษัทร่วม	2	บริษัท	โดยแบ่งส�ยผลิตภัณฑ์หรือ												

กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ	ออกเป็น	3	กลุ่มหลักต�มลักษณะของธุรกิจ	ดังนี้

 กลุ่มที่ 1 :	 กลุ่มก�รผลิต	ได้แก่	จรุงไทย,	บริษัท	สย�ม	ไฟเบอร์	อ๊อพติคส์	จำ�กัด	(SFO),	บริษัท	ดับเบิลดี	เคเบิ้ล	จำ�กัด	(DDC),													

บริษัท	สย�ม	แปซิฟิค	อีเล็คทริคไวร์	แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(SPEWC)	และ	บริษัท	เซี่ยงไฮ้	เอเซีย	แปซิฟิค	อีเล็คทริค	จำ�กัด	(SAP)	มีธุรกิจหลัก	

คือ	ผลิตและจำ�หน่�ยส�ยไฟฟ้�อลูมิเนียม	และทองแดง	ส�ยไฟฟ้�แรงดันสูง	ส�ยโทรศัพท์	ส�ยเคเบิ้ล	ส�ยเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสง	ลวดอ�บน้ำ�ย�	

และไม่อ�บน้ำ�ย�	เพื่อจำ�หน่�ยในประเทศ	และส่งจำ�หน่�ยยังต่�งประเทศ	รวมทั้งรับจ้�งทำ�ก�รผลิต	แลกเปลี่ยน	แปรรูปสินค้�ดังกล่�ว	

 กลุ่มที่ 2 :	 กลุ่มธุรกิจเพ่ือก�รลงทุน	ได้แก่	บริษัท	ซีทีดับบลิว	เบต้�	จำ�กัด	(CTW-Beta)	โดยมีวัตถุประสงค์ในก�รแสวงห�กำ�ไรจ�ก										

ก�รลงทุน	

 กลุ่มที่ 3 :	 กลุม่ธุรกิจก�รสือ่ส�รและโทรคมน�คม	ไดแ้ก	่บรษิทั	ลอ็กซแพค	(ประเทศไทย)	จำ�กดั	(Loxpac)	และบรษิทั	ลอ็กซแพค	ฮ่องกง	

จำ�กัด	(Loxpac	HK)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ 
โครงสร้�งร�ยได้ของบริษัทฯ	จำ�แนกต�มลักษณะของกลุ่มธุรกิจ	มีดังนี้	  

(หน่วย	:	ล้�นบ�ท)

 
ร�ยผลิตภัณฑ์/

  สัดส่วน 
2562 2561 2560

 

 
กลุ่มธุรกิจ

  ดำ�เนินก�รโดย ก�รลงทุน 

   (ร้อยละ) ร�ยได้ % ร�ยได้ % ร�ยได้ %

	กลุ่มก�รผลิต/ร�ยได้	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	 	 2,079.02 34.47	 3,104.29	 38.71	 3,371.17	 42.18

		 (มห�ชน)	จำ�กัด

		 บริษัท	สย�มแปซิฟิคอีเล็คทริค	 100.00	 3,238.50 53.69	 3,746.47	 46.72	 3,324.51	 41.58

		 ไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด

		 บริษัท	เซี่ยงไฮ้	เอเซีย	แปซิฟิค		 63.68	 651.09 10.79	 1,089.76	 13.59	 1,147.59	 14.35

		 อีเล็คทริค	จำ�กัด

		 บริษัท	สย�มไฟเบอร์	อ๊อพติคส์	จำ�กัด	 90.00	 63.10 1.05	 78.44	 0.98	 151.39	 1.89

		 บริษัท	ดับเบิลดี	เคเบิ้ล	จำ�กัด		 100.00	 0.04 0.00	 0.08	 0.00	 0.18	 0.00

	กลุ่มธุรกิจ		 บริษัท	ซีทีดับบลิว	เบต้�	จำ�กัด	 100.00	 - 0.00	 -	 0.00	 -	 0.00

	เพื่อก�รลงทุน/ร�ยได้	 	 	 	 	 	 	 	

รวม	 	 	 6,031.75 100.00	 8,019.04	 100.00	 7,994.84	 100.00

 
ร�ยผลิตภัณฑ์/

  สัดส่วน

 
กลุ่มธุรกิจ

  ดำ�เนินก�รโดย ก�รลงทุน หน่วย 2562 2561 2560

   (ร้อยละ)

กลุ่มธุรกิจก�รสื่อส�รและ	 บริษัท	ล็อกซแพค	(ประเทศไทย)		 24.56	 ล้�นบ�ท	 2.02	 15.92	 151.18

โทรคมน�คม*/ร�ยได้		 จำ�กัด

	 	 บริษัท	ล็อกซแพค	ฮ่องกง	จำ�กัด	 20.39	 ยูโร	 389,183	 271,586	 798,019

หมายเหตุ :	*	เป็นรายได้ทั้งหมดของบริษัทร่วม	ซึ่งไม่ได้คำานวณรายได้ตามสัดส่วนที่บริษัทฯ	ถืออยู่

 

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ 
1.	 กลุ่มการผลิต	
 1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์

  ก) ผลิตภัณฑ์

	 	 	 ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ส�ม�รถแยกได้เป็น	4	ประเภทดังนี้

1.	 ผลิตภัณฑ์ส�ยไฟฟ้�	ซึ่งประกอบด้วย	ส�ยไฟฟ้�ตัวนำ�อลูมิเนียม,	ส�ยไฟฟ้�ตัวนำ�ทองแดง	และส�ยไฟฟ้�แรงดันสูง	

2.	 ผลิตภัณฑ์ส�ยเคเบิ้ลโทรศัพท์

3.	 ผลิตภัณฑ์ส�ยเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสง

4.	 ผลิตภัณฑ์ลวดอ�บน้ำ�ย�	และไม่อ�บน้ำ�ย�	ซึ่งประกอบด้วย	ลวดทองแดงอ�บน้ำ�ย�	ลวดอลูมิเนียมอ�บน้ำ�ย�	และ													

ลวดทองแดงไม่อ�บน้ำ�ย�
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  ข) ยอดข�ยของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำ�แนกต�มส�ยก�รผลิต

 
ผลิตภัณฑ์

 ยอดข�ย (%) 
ลักษณะของผลิตภัณฑ์

  ปี 2562

ส�ยไฟฟ้�ตัวนำ�อลูมิเนียม	 5.32	 -	 ส�ยอลูมิเนียมแกนเหล็ก

	 	 -	 ส�ยอลูมิเนียมเปลือย

		 	 -	 ส�ยอลูมิเนียมหุ้มพีวีซี

ส�ยไฟฟ้�ตัวนำ�ทองแดง	 17.48	 -	 ส�ยอ�ค�ร	(THW,	NYY,	VSF)

	 	 -	 ส�ยทองแดงเปลือย

ส�ยไฟฟ้�แรงดันสูง	 11.54	 -	 ส�ยแรงสูงตัวนำ�อลูมิเนียม	SAC

	 	 -	 ส�ยตัวนำ�ทองแดงหุ้มด้วยฉนวนครอสลิ้ง	พีอี	พันเทปทองแดง	และ

   เปลือกนอกพีวซี	ีแรงดนั	12/20	กโิลโวลต,์	24	กโิลโวลต,์	115	กโิลโวลต์

ผลิตภัณฑ์ส�ยเคเบิ้ลโทรศัพท์	 0.49	 -	 ส�ยดรอปไวร์

	 	 -	 ส�ยเคเบิ้ลโทรศัพท์สำ�หรับเดินภ�ยนอกชนิดมีส�ยสะพ�นในตัว

	 	 -	 ส�ยเคเบิ้ลโทรศัพท์สำ�หรับเดินภ�ยใน	ชนิดทองแดงไม่ชุบดีบุก

	 	 -	 ส�ยเคเบิ้ลโทรศัพท์สำ�หรับเดินใต้ดินชนิดมีส�รกันน้ำ�

ผลิตภัณฑ์ส�ยเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสง	 1.05	 -	 Single/Multi	Fiber	optics

ผลิตภัณฑ์ลวดอ�บน้ำ�ย�และไม่อ�บน้ำ�ย�	 64.02	 -	 ลวดทองแดงอ�บน้ำ�ย�

	 	 -	 ลวดอลูมิเนียมอ�บน้ำ�ย�

	 	 -	 ลวดทองแดงไม่อ�บน้ำ�ย�

อื่นๆ	 0.10	

รวม	 100.00	

	 ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในกลุ่มก�รผลิตของบริษัทฯ	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์ลวดอ�บน้ำ�ย�และไม่อ�บน้ำ�ย�	ซึ่งจำ�หน่�ยให้แก่ลูกค้�ภ�คเอกชน	และ				

ส่งออกต่�งประเทศ	ส่วนส�ยไฟฟ้�	ส�ยเคเบ้ิล	และส�ยเคเบ้ิลใยแก้วนำ�แสง	ส่วนใหญ่จำ�หน่�ยให้แก่หน่วยง�นภ�ครัฐวิส�หกิจ	ผู้ดูแลกิจก�ร

ส�ธ�รณูปโภคเป็นหลัก	เช่น	ก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิต	ก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค	และก�รไฟฟ้�นครหลวง	รวมถึงหน่วยง�นรัฐวิส�หกิจที่แปรรูปแล้ว	ได้แก่	

บมจ.	ทีโอที	ในส่วนภ�คเอกชน	จำ�หน่�ยให้แก่ผู้รับเหม�และลูกค้�ทั่วไป	เป็นต้น

 1.2  ก�รตล�ดและภ�วะก�รแข่งขัน

  ก) กลยุทธ์ท�งก�รตล�ด

	 	 	 บริษัทฯ	ได้มุ่งเน้นส่งเสริมก�รตล�ด	4	ด้�นหลัก	เพื่อให้บรรลุถึงเป้�หม�ยที่ว�งไว้ดังนี้	

   1. ด้�นผลิตภัณฑ์  

	 	 	 	 บริษัทฯ	ได้ดำ�เนินก�รผลิต	ส�ยไฟฟ้�ตัวนำ�อลูมิเนียม	ส�ยไฟฟ้�ตัวนำ�ทองแดง	ส�ยไฟฟ้�แรงดันสูง	ส�ยโทรคมน�คม										

ส�ยเคเบ้ิลใยแก้วนำ�แสง	ลวดอ�บน้ำ�ย�และไม่อ�บน้ำ�ย�	ให้มีคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นท้ังในประเทศและต่�งประเทศ	เช่น	ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์

อุตส�หกรรม	(มอก.)	ของประเทศไทย,	IEC	ต�มม�ตรฐ�นส�กล,	BS	ต�มม�ตรฐ�นของประเทศอังกฤษ,	ASTM	ต�มม�ตรฐ�นของประเทศ

สหรัฐอเมริก�	เป็นต้น	อีกทั้งยังได้รับก�รรับรองผลิตภัณฑ์จ�กหน่วยง�นร�ชก�รและสถ�บันที่น่�เชื่อถือต่�งๆ	ดังนี้	

-	 ใบอนุญ�ตทำ�ผลติภัณฑ์ส�ยไฟฟ้�	มอก.	11-2553,	มอก.	293-2541,	มอก.	2202-2547,	มอก.	85-2548,	มอก.	2434-2552	

และใบอนุญ�ตแสดงเครื่องหม�ยม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์ส�ยไฟฟ้�	มอก.	64-2517,	มอก.	838-2531,	มอก.	2143-2546										

โดยสำ�นักง�นม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม	(สมอ.)	เป็นต้น	

-	 ใบรับรองผลก�รทดสอบส�ยแรงดันสูง	69	KV.	และ	115	KV.	จ�กคณะวิศวกรรมศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	และ

สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง

-	 ใบรับรอง	(Certificate)	ของผลิตภัณฑ์ส�ยทนไฟจ�ก	TUV	SUD	PSB	Pte.	Ltd.	ประเทศสิงคโปร์	
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	 	 	 	 จ�กก�รที่ผลิตภัณฑ์ชนิดต่�งๆ	ของบริษัทฯ	ได้รับก�รรับรองดังกล่�วข้�งต้นจะเป็นก�รสร้�งคว�มมั่นใจให้แก่ลูกค้�ในก�ร

พิจ�รณ�เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	ได้เป็นอย่�งดี	นอกจ�กน้ีบริษัทฯ	ยังได้พัฒน�ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	เพ่ือรองรับโครงก�รรถไฟฟ้�	อ�ทิเช่น												

ส�ยไฟระบบควบคุมก�รเดินรถและระบบอ�ณัติสัญญ�ณ	(Control	and	Signalling	Cable)	เป็นต้น	ส่วนบริษัทย่อย	(SPEWC)	ได้ริเริ่มผลิต									

ลวดทองแดงแบบพันเกลียว	(LITZ	WIRE)	เริ่มผลิตและจำ�หน่�ยต้ังแต่ต้นปี	2561	เป็นต้นม�	ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ก่ึงสำ�เร็จรูป	(Semi-Finished														

Product)	ท่ีกลุ่มลูกค้�โรงง�นอุตส�หกรรมในต่�งประเทศต้องก�รนำ�ไปใช้เป็นวัตถุดิบ	และในส่วนของบริษัทย่อย	SFO	ก�รพัฒน�ผลิตเคเบ้ิล									

ชนิดทนต่อก�รล�มไฟท่ีเปลือกประสบคว�มสำ�เร็จและค�ดว่�จะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีจะนำ�เข้�สู่ตล�ดในระยะเวล�ไม่ช้�น้ี	และในส่วนของก�ร							

พัฒน�เคเบ้ิลร้อยท่อ	โดยให้มีขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�งของเคเบ้ิลลดลง	เพ่ือประโยชน์ในก�รว�งจำ�นวนเคเบ้ิลให้ได้จำ�นวนเส้นม�กขึ้นในท่อ											

ขน�ดเท่�เดิม	SFO	ประสบคว�มสำ�เร็จในระดับหนึ่งแล้ว	แต่ผลที่ได้ยังไม่ใช่เป้�หม�ยที่ต้องก�ร	ยังต้องใช้เวล�สำ�หรับก�รทดสอบและปรับปรุง		

ต่อไปอีกระยะหนึ่ง

   2. ด้�นร�ค� 

	 	 	 	 ในปีที่ผ่�นม�เศรษฐกิจโดยรวม	มีภ�วะชะลอตัว	ทำ�ให้ก�รลงทุนของหน่วยง�นภ�ครัฐ	และภ�คเอกชนหดตัว	บริษัทฯ	ได้

พย�ย�มเข้�แข่งขันในตล�ดเพ่ือเป็นก�รเพ่ิมยอดข�ยให้สูงขึ้น	โดยได้ปรับก�รกำ�หนดร�ค�ข�ยให้เหม�ะสมและสอดคล้องกับร�ค�วัตถุดิบหลัก									

เพ่ือรักษ�ยอดข�ยและอัตร�ก�รทำ�กำ�ไร	เน่ืองจ�กภ�วะก�รแข่งขันด้�นร�ค�ท่ีมีคว�มรุนแรง	โดยมุ่งเน้นก�รควบคุมต้นทุนค่�ใช้จ่�ยท่ีไม่จำ�เป็น	

และเหม�ะสมกับภ�วะก�รแข่งขันในตล�ด	บริษัทฯ	ได้ใช้เครื่องจักรท่ีทันสมัย	ส�ม�รถผลิตสินค้�ได้ปริม�ณท่ีม�กขึ้น	และรวดเร็วขึ้น	อีกท้ัง											

บริษัทฯ	ได้เน้นก�รให้บริก�รที่ดี	ส�ม�รถจัดส่งสินค้�ได้อย่�งรวดเร็ว	ตลอดจนก�รบริก�รให้ข้อมูล	และคำ�ปรึกษ�เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์	ในส่วนของ

บริษัทย่อย	(SPEWC)	ในปีที่ผ่�นม�	SPEWC	ยังคงเข้มงวดกับก�รซื้อวัตถุดิบแบบทันกำ�หนดเวล�	(Just	in	Time)	และจับคู่	(Match)	ร�ค�ซื้อ

กับร�ค�ข�ยให้ได้ม�กที่สุด	ซึ่งจะทำ�ให้ส�ม�รถควบคุมต้นทุนได้อย่�งถูกต้องแม่นยำ�ม�กขึ้น	แต่ด้วยภ�วะก�รแข่งขันด้�นร�ค�	โดยเฉพ�ะสินค้�

จ�กคู่แข่งขันในประเทศจีน	SPEWC	จึงจำ�เป็นต้องกำ�หนดร�ค�ข�ยต่ำ�กว่�ที่ควรจะเป็น

   3. ด้�นช่องท�งก�รจำ�หน่�ย

	 	 	 	 บริษัทฯ	ยังคงมีนโยบ�ยเพ่ิมส่วนแบ่งก�รตล�ดโดยก�รขย�ยตล�ดให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ	และมุ่งเน้นก�รข�ยให้แก่												

กลุ่มผู้รับเหม�ง�นระบบไฟฟ้�	ผู้แทนจำ�หน่�ยเดิม	ผู้แทนจำ�หน่�ยร�ยใหม่ท่ีมีศักยภ�พสูง	และผู้แทนจำ�หน่�ยต่�งจังหวัด	นอกจ�กน้ีบริษัทฯ										

ได้สร้�งโอก�สในก�รข�ย	ด้วยก�รเข้�ร่วมประมูลง�นในโครงก�รขน�ดใหญ่	(Mega	Project)	ต่�งๆ	ม�กขึ้น	เช่น	โครงก�รรถไฟฟ�้ส�ยสีน้ำ�เงิน	

ส�ยสีแดง,	ส�ยสีส้ม,	ส�ยสีเขียว,	ส�ยสีทอง,	ส�ยสีเหลือง	และส�ยสีชมพู,	โครงก�รต่�งๆ	ของก�รรถไฟแห่งประเทศไทย	(ร.ฟ.ท.)	ที่มีโครงก�ร

รถไฟร�งคู่	โครงก�รรถไฟฟ้�คว�มเร็วสูง	(High	Speed	Train)	โครงก�รโรงผลิตไฟฟ้�ร�ยเล็ก	(Small	Power	Producer	-	SPP)	และ																		

โรงผลิตไฟฟ้�อิสระ	(Independence	Power	Producer	-	IPP)	โครงก�รก่อสร้�งสน�มบินสุวรรณภูมิเฟส	2	โครงก�รก่อสร้�งรัฐสภ�แห่งใหม่	

โครงก�รรถไฟฟ้�คว�มเร็วสูงเชื่อม	3	สน�มบิน	(High	Speed	Train)	และโครงก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น	(Infrastructure)	ในพื้นที่ก�รพัฒน�

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออก	(Eastern	Economic	Corridor-EEC)	เป็นต้น	ซึ่งแต่ละโครงก�รเป็นโครงก�รระยะย�วใช้เวล�	2	-	3	ปี										

ซึ่งจะต้องมีก�รใช้ส�ยไฟฟ้�	ส�ยเคเบิ้ล	และส�ยเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสง	เป็นจำ�นวนม�ก	ในส่วนของบริษัทย่อย	SPEWC	บริษัทฯ	ได้พย�ย�มห�										

ช่องท�งใหม่ๆ	เพื่อจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์	ทั้งผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่	เพื่อนำ�ออกจำ�หน่�ยยังประเทศเพื่อนบ้�น	และต่�งประเทศม�กขึ้น	

โดยในปี	2562	SPEWC	ได้มีก�รห�ลูกค้�ใหม่เพิ่มขึ้นในตล�ดเดิม	คือ	ประเทศเวียดน�ม	และประเทศอินเดีย	

   4. ด้�นก�รส่งเสริมก�รข�ย

	 	 	 	 บรษิทัฯ	ไดท้ำ�ก�รโฆษณ�ประช�สมัพันธ์ผลติภัณฑ์ผ่�นแผ่นป้�ยโฆษณ�	นิตยส�ร	และสือ่ต่�งๆ	ท่ีเกีย่วขอ้งกบัอุตส�หกรรม

ส�ยไฟฟ้�	อ�ทิเช่น	ว�รส�รสม�คมช่�งเหม�ไฟฟ้�และเครื่องกลไทย	(Thai	Electrical	&	Mechanical	Contractors	Association	-	TEMCA)	

ว�รส�รของสภ�วิศวกรรมไทย	เป็นต้น	ในปีท่ี	2562	บริษัทฯ	ยังคงใช้บริก�รก�รโฆษณ�ประช�สัมพันธ์ผ่�นส่ือออนไลน์	เช่น	อินเทอร์เน็ต														

(Internet)	และเฟซบุ๊ก	(Facebook)	เป็นต้น	ซึ่งจะถึงกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยโดยตรง	พร้อมทั้งเปิดโอก�สให้กลุ่มตัวแทนจำ�หน่�ย	กลุ่มผู้รับเหม�

ระบบไฟฟ้�	กลุม่วศิวกรผู้ควบคมุง�นและออกแบบง�นระบบไฟฟ้�	ไดเ้ข�้เย่ียมชมโรงง�นของบรษิทัฯ	เพ่ือศกึษ�กระบวนก�รผลติและก�รทดสอบ	

เพ่ือให้เกิดคว�มมั่นใจในคุณภ�พและม�ตรฐ�นสินค้�ของบริษัทฯ	นอกจ�กน้ี	บริษัทฯ	ยังคงเน้นก�รจัดให้มีก�รอบรมสัมมน�เก่ียวกับผลิตภัณฑ์						

ของบริษัทฯ	ให้แก่กลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยท่ัวทุกภ�คของประเทศไทย	เพ่ือเป็นก�รขย�ยฐ�นตล�ดท้ังกลุ่มลูกค้�ใหม่	และกลุ่มลูกค้�เดิม	เพ่ือให้

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	เป็นที่รู้จัก	และเป็นที่ยอมรับม�กขึ้น	
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

	 	 	 	 สำ�หรับก�รส่งออกผลิตภัณฑ์ไปจำ�หน่�ยยังต่�งประเทศ	โดยเฉพ�ะในประเทศเวียดน�ม	สิงคโปร์	พม่�	และล�ว	บริษัทฯ								

ยังคงเผชิญกับสภ�วก�รณ์แข่งขันกับสินค้�ท่ีผลิตจ�กประเทศท่ีมีต้นทุนผลิตด้�นแรงง�นท่ีต่ำ�กว่�	ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถผลักดันยอดส่งออกได้ต�มท่ี

ค�ดหวังไว้

	 	 	 	 SFO	ประสบกับอุปสรรคในก�รดำ�เนินธุรกิจ	โครงก�รต่�งๆ	ของทั้งภ�ครัฐบ�ล	รัฐวิส�หกิจ	ตลอดจนภ�คเอกชน	ถูกชะลอ										

ก�รดำ�เนินก�ร	หรือบ�งโครงก�รถูกยกเลิกไป	ตั้งแต่เกิดปัญห�สถ�นก�รณ์ท�งก�รเมืองในประเทศ	เพ่ือเป็นก�รประหยัดงบประม�ณ	และ													

ค่�ใช้จ่�ยต่�งๆ	บริษัทฯ	จำ�เป็นต้องจำ�กัดก�รส่งเสริมก�รข�ยหรือยกเลิกไป	ซึ่งเป็นไปต�มสภ�วะของตล�ดท่ีอยู่ในช่วงภ�วะซบเซ�	แต่	SFO										

ยังคงรักษ�สิ่งแวดล้อมต�มม�ตรฐ�น	ISO	14001	:	2004	และปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดของกฎหม�ย	รวมถึงดำ�เนินก�รด้�น	CSR	อย่�งต่อเนื่อง								

ด้วยงบประม�ณที่จำ�กัด	สำ�หรับ	ISO	14001	:	2004	ก�รรับรองระบบก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมได้ครบว�ระก�รปรับปรุงข้อกำ�หนด	และได้มีก�ร

เปลีย่นม�ตรฐ�นฉบับใหมเ่ป็น	ISO	14001	:	2015	ซึง่มผีลบังคบัใชต้ัง้แตใ่นเดอืนกนัย�ยน	ปี	2561	เป็นตน้ไป	แต	่SFO	ไดเ้ริม่จัดทำ�เอกส�ร	และ

นำ�ระบบใหม่ม�ทดลองใช้แล้วตั้งแต่กล�งปี	2560	และได้รับก�รรับรองระบบ	ISO	14001	:	2015	ในปี	2561	

	 	 	 	 ในปี	2562	SPEWC	ยังคงให้ส่วนลดเป็นพิเศษแก่ตัวแทนจำ�หน่�ยท่ีมียอดสั่งซื้อสินค้�ถึงเป้�หม�ยท่ีกำ�หนดไว้	หรือสั่งซื้อ										

ในช่วงที่บริษัทฯ	ต้องก�รข�ยสินค้�ให้ได้เร็วขึ้น	

  ข) ส่วนแบ่งท�งก�รตล�ดและสภ�พก�รแข่งขัน

   ส�ยไฟฟ้�ตัวนำ�อลูมิเนียม

	 	 	 ในปี	2562	ที่ผ่�นม�	เศรษฐกิจโดยรวมในประเทศ	อยู่ในภ�วะชะลอตัว	ก�รลงทุนของภ�ครัฐบ�ลชะงักงัน	เนื่องจ�กก�รอนุมัติ

พระร�ชบัญญัติงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีล่�ช้�	อีกท้ังหน่วยง�นรัฐวิส�หกิจมีก�รเปลี่ยนแปลงวิธีก�รจัดซื้อจัดจ้�งในด้�นเอกส�ร	จึงส่งผลให้

ธุรกิจภ�ครัฐและภ�คเอกชนมีคว�มต้องก�รใช้ส�ยไฟฟ้�อลูมิเนียมลดลง	ในปี	2562	บริษัทฯ	มีส่วนแบ่งส�ยไฟฟ้�ตัวนำ�อลูมิเนียมประม�ณ										

ร้อยละ	20	ของตล�ดภ�ยในประเทศ

   ส�ยไฟฟ้�ตัวนำ�ทองแดง

	 	 	 จ�กสภ�วะเศรษฐกิจในประเทศท่ีชะลอตัว	ทำ�ให้ภ�คเอกชนไม่มั่นใจต่อก�รลงทุน	ซึ่งอ�จเกิดจ�กก�รอนุมัติพระร�ชบัญญัติ											

งบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีล่�ช้�	ก�รเบิกจ่�ยงบประม�ณได้เพีียงบ�งส่วน	กำ�ลังซื้อลดลง	ในส่วนของโครงก�รระยะย�ว	เช่น	โครงก�รรถไฟฟ้�

ส�ยสเีขยีว	(ส�ยเหนือ)	และรถไฟฟ้�ส�ยสน้ีำ�เงนิ	(ส�ยใต)้	ไดร้บัผลกระทบจ�กก�รดำ�เนินก�รโครงก�รล�่ช�้เชน่เดยีวกัน	อีกท้ังมผู้ีผลติส�ยไฟฟ้�

ตัวนำ�ทองแดงร�ยใหม่เข้�ร่วมแข่งขันเพิ่มม�กขึ้น	ในปี	2562	บริษัทฯ	มีส่วนแบ่งตล�ด	ส�ยไฟฟ้�ตัวนำ�ทองแดงประม�ณร้อยละ	15	ของตล�ด

ภ�ยในประเทศ	ในส่วนของบริษัทย่อย	(SPEWC)	ในปี	2562	ไม่มียอดก�รจำ�หน่�ยส�ยไฟฟ้�ตัวนำ�ทองแดง

   ส�ยไฟฟ้�แรงดันสูง

	 	 	 ตล�ดส�ยไฟฟ้�แรงดันสูง	มีลักษณะคล้�ยกับตล�ดส�ยไฟฟ้�ตัวนำ�อลูมิเนียม	โดยส่วนใหญ่บริษัทฯ	จะเป็นผู้รับจ้�งผลิตให้แก่

หน่วยง�นรัฐวิส�หกิจ	และข�ยส�ยสำ�เร็จรูปให้แก่ลูกค้�ภ�คเอกชนท่ีรับเหม�ช่วงง�นโครงก�รต่�งๆ	ท่ีเป็นโครงก�รต่อเน่ือง	และโครงก�ร												

ระยะย�วจ�กภ�ครัฐ	อ�ทิเช่น	โครงก�รรถไฟฟ้�ส�ยสีเหลือง	โครงก�รโรงไฟฟ้�	SPP	ของบริษัท	กัลฟ์	เอ็มพี	จำ�กัด	จำ�นวน	12	แห่ง	โครงก�ร

สน�มบินสุวรรณภูมิเฟส	2	ง�นโครงก�รส�ยไฟฟ้�ลงใต้ดิน	ช่วงถนนพระร�ม	3	ของก�รไฟฟ้�นครหลวง	เป็นต้น	ส่งผลให้ในปี	2562	บริษัทฯ								

มีส่วนแบ่งตล�ดส�ยไฟฟ้�แรงดันสูงร่วมกันประม�ณร้อยละ	35	ของตล�ดภ�ยในประเทศ	

   ส�ยเคเบิ้ลโทรศัพท์

	 	 	 ปัจจุบันคว�มต้องก�รใช้ส�ยเคเบ้ิลโทรศัพท์ชนิดไส้ทองแดงมีจำ�นวนลดลงอย่�งม�ก	เน่ืองจ�กมีสินค้�ทดแทนท่ีเกิดจ�ก														

ก�รเปลี่ยนแปลงด้�นเทคโนโลยี	คือ	ส�ยเคเบ้ิลใยแก้วนำ�แสง	ซึ่งมีคุณสมบัติท�งด้�นเทคนิคท่ีดีกว่�ในทุกด้�น	เช่น	ก�รลดทอนสัญญ�ณต่ำ�														

บรรจุข้อมูลได้จำ�นวนม�ก	โครงสร้�งมีขน�ดเล็ก	น้ำ�หนักเบ�	ไม่นำ�ไฟฟ้�เนื่องจ�กมีคุณสมบัติเป็นฉนวน	เป็นต้น	ซึ่งหน่วยง�นที่ยังใช้ส�ยเคเบิ้ล

โทรศัพท์ชนิดไส้ทองแดง	คือ	บมจ.	ทีโอที	คอร์ปอเรชั่น	ที่ซื้อไปทดแทนของเดิมที่ต้องเปลี่ยนต�มอ�ยุก�รใช้ง�น	ในส่วนบริษัทย่อย	(SPEWC)										

มียอดข�ยลดลงด้วยเหตุผลเช่นเดียวกับบริษัทฯ	และค�ดว่�จะจำ�หน่�ยไปอีก	2	ปีข้�งหน้�	หลังจ�กนั้นจะพิจ�รณ�ยกเลิกก�รผลิตและจำ�หน่�ย

เนื่องจ�กไม่คุ้มค่�ต่อก�รผลิต	ในปี	2561	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	(SPEWC)	ได้พย�ย�มรักษ�ส่วนแบ่งท�งตล�ดส�ยเคเบิ้ลโทรศัพท์ไว้	โดยผ่�น

ก�รประมลูง�นกบั	บมจ.	ทีโอที	คอรป์อเรชัน่	และผู้ซือ้ภ�คเอกชน	ทำ�ให้มสีว่นแบ่งก�รตล�ดรวมกนัประม�ณรอ้ยละ	20	ของตล�ดภ�ยในประเทศ	
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

   ส�ยเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสง

	 	 	 ปัจจุบันก�รสื่อส�รด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่	ได้มีก�รพัฒน�จ�กระบบ	3G	(ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุคที่	3	:	Third	Generation	

Mobile	Network)	ไปสู่ระบบ	4G	(ก�รสื่อส�รไร้ส�ยรุ่นที่	4	:	Fourth-Generation	Wireless)	โดยคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง	กิจก�ร

โทรทัศน์	และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ	(กสทช.)	ซึ่งได้เปิดประมูลใบอนุญ�ตประม�ณเมื่อเดือนธันว�คม	2558	ซึ่งทำ�ให้คว�มต้องก�รใช้									

ส�ยเคเบ้ิลใยแก้วนำ�แสงเพ่ิมม�กขึ้น	เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภ�พของก�รรับส่งสัญญ�ณท่ีเร็วขึ้นกว่�เดิม	จ�กโอก�สท�งธุรกิจดังกล่�ว	ค�ดก�รณ์ว่�								

ก�รแขง่ขนัจะรนุแรงเพ่ิมม�กขึน้กว�่ทุกปีท่ีผ่�นม�	เน่ืองจ�กมจีำ�นวนผู้ผลติส�ยเคเบ้ิลใยแกว้นำ�แสงในประเทศเพ่ิมขึน้	จ�กเดมิท่ีมเีพียงก�รนำ�เข�้

ส�ยเคเบิ้ลใยแก้วจ�กต่�งประเทศ	

	 	 	 ปัจจุบันผู้ผลิตส�ยเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสงที่สำ�คัญภ�ยในประเทศยังคงมีเพียง	7	ร�ย	นอกจ�กนี้ยังมีผู้ประกอบก�รจ�กต่�งประเทศ

ท่ีเข้�ม�แข่งขันในตล�ดภ�ยในประเทศ	โดยไม่ต้องเสียอัตร�ภ�ษีนำ�เข้�และมีต้นทุนในก�รผลิตท่ีต่ำ�กว่�ผู้ผลิตภ�ยในประเทศ	ทำ�ให้ผู้ผลิต												

ภ�ยในประเทศต้องแข่งขันอย่�งย�กลำ�บ�กในเรื่องของร�ค�	เน่ืองจ�กวัตถุดิบส่วนใหญ่ท่ีใช้ในก�รผลิตต้องนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ	บริษัทจะ							

จำ�หน่�ยส�ยเคเบ้ิลใยแก้วนำ�แสงให้แก่ผู้รับเหม�ช่วงง�นของเอกชนผู้ให้บริก�รโทรคมน�คมเป็นส่วนใหญ่	และสืบเน่ืองจ�กก�รแข่งขันท่ีรุนแรง										

ของสนิค�้นำ�เข�้	SFO	ไดป้ระส�นง�นและขอคว�มชว่ยเหลอืจ�กสม�คมไฟฟ้�อิเลคทรอนิคส	์และโทรคมน�คมฯ	สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย	

เพ่ือให้คว�มชว่ยเหลอืโดยก�รทำ�หนังสอืถงึหน่วยร�ชก�รท่ีเกีย่วขอ้ง	เพ่ือผลกัดนัให้รฐัวสิ�หกจิต�่งๆ	ท่ีใชส้�ยเคเบ้ิลใยนำ�แกว้สนับสนุนก�รใชส้นิค�้

ที่ผลิตในประเทศไทยม�กขึ้น	

   ลวดอ�บน้ำ�ย�และไม่อ�บน้ำ�ย�

   SPEWC	เป็นหน่ึงในส�มของผู้ผลติลวดทองแดงอ�บน้ำ�ย�ท่ีไดม้�ตรฐ�นสูงสดุในประเทศไทย	และไดร้บัม�ตรฐ�น	UL	(Underwriters 

Laboratories	Inc.)	ซึ่งเป็นม�ตรฐ�นที่ได้รับก�รยอมรับในวงก�รผู้ผลิตทั่วโลก	SPEWC	มุ่งเน้นก�รแข่งขันด้�นคุณภ�พ	พร้อมทั้งก�รให้บริก�ร				

และก�รส่งสินค้�ท่ีรวดเร็ว	ตลอดจนแสดงคว�มรับผิดชอบในกรณีท่ีสินค้�มีปัญห�	จ�กสภ�วะก�รแข่งขันท่ีรุนแรงขึ้นในระยะหล�ยปีท่ีผ่�นม�	

SPEWC	ได้กำ�หนดนโยบ�ย	โดยมุ่งเน้นข�ยสินค้�ให้แก่กลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยท่ีมีคว�มต้องก�รใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	อย่�งแท้จริง	(Niche									

Market)	ม�กขึ้น	นอกจ�กนี้	SPEWC	ได้พย�ย�มเพิ่มยอดข�ยด้วยก�รติดต�มก�รข�ยและให้บริก�รแก่ลูกค้�เก่�ในตล�ดเดิม	ห�ลูกค้�ใหม่เพิ่ม

ในตล�ดเดิม	ตลอดจนห�ตล�ดใหม่ๆ	ท้ังตล�ดต่�งประเทศและตล�ดภ�ยในประเทศ	ท่ีบริษัทส�ม�รถข�ยสินค้�ได้ในร�ค�ท่ีดีขึ้น	ตั้งแต่												

ปี	2558	บริษัทได้เน้นก�รผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ลวดทองแดงไม่อ�บน้ำ�ย�	ซึ่งเป็นสินค้�ก่ึงสำ�เร็จรูปของลวดทองแดงอ�บน้ำ�ย�																

ขน�ดเสน้ผ่�นศนูย์กล�ง	2.6	มลิลเิมตร	และ	1.8	มลิลเิมตร	ซึง่เป็นท่ีตอ้งก�รของกลุม่โรงง�นอุตส�หกรรมในต�่งประเทศ	เพ่ือนำ�ไปใชเ้ป็นวตัถดุบิ

ขั้นต้น	แต่ผลิตภัณฑ์ดังกล่�วอ�จจะทำ�อัตร�กำ�ไรได้น้อย	ในปี	2561	SPEWC	ได้ริเริ่มสินค้�ใหม่อีกชนิดหนึ่ง	คือ	ลวดทองแดงพันเกลียว	หรือ	

LITZ	WIRE	ซึ่งจะใช้ในอุตส�หกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้�	โดยบริษัทได้เริ่มผลิตและทดลองจำ�หน่�ยตั้งแต่ต้นปี	2561	เป็นต้นม�	ในปี	2562	SPEWC	

มีส่วนแบ่งตล�ดลวดอ�บน้ำ�ย�และไม่อ�บน้ำ�ย�	ประม�ณร้อยละ	25-30%	ของตล�ดภ�ยในประเทศ	

 1.3 ก�รจัดห�ผลิตภัณฑ์หรือบริก�ร

  ก) ก�รผลิตหรือก�รจัดห�ผลิตภัณฑ์เพื่อจำ�หน่�ย

	 	 	 โรงง�นของบริษัทฯ	และ	SFO	ตั้งอยู่เลขท่ี	35/1	และ	35/2	หมู่	22	ถนนสุวินทวงศ์	ตำ�บลศ�ล�แดง	อำ�เภอบ�งน้ำ�เปรี้ยว											

จังหวัดฉะเชิงเทร�	ประกอบด้วยอ�ค�รสำ�นักง�น	1	หลัง	และอ�ค�รโรงง�น	6	หลัง	ดังนี้	

1.	 อ�ค�รสำ�นักง�น	

2.	 อ�ค�รโรงง�นผลิตส�ยอลูมิเนียมเคเบิ้ล	(Aluminium	Cable)

3.	 อ�ค�รโรงง�นผลิตส�ยไฟฟ้�	(Power	Cable)

4.	 อ�ค�รโรงง�นผลิตส�ยเคเบิ้ลโทรศัพท์	(Telephone	Cable)

5.	 อ�ค�รโรงง�นจัดเก็บวัตถุดิบ

6.	 อ�ค�รโรงง�นทดสอบส�ยไฟฟ้�

7.	 อ�ค�รโรงง�นผลิตส�ยเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสงของ	SFO

	 	 	 โรงง�นของบริษัทย่อย	SPEWC	ตั้งอยู่เลขที่	8	หมู่ที่	5	ถนนติว�นนท์	ตำ�บลบ้�นใหม่	อำ�เภอเมืองปทุมธ�นี	จังหวัดปทุมธ�นี	

	 	 	 โรงง�นของบริษัท	เซี่ยงไฮ้	เอเซีย	แปซิฟิค	อีเล็คทริค	จำ�กัด	ตั้งอยู่เลขท่ี	2525	ถนนต้�เย่	เมืองอู่เฉียว,	ฟ่งเซี่ยน,	เซี่ยงไฮ้								

ประเทศจีน	
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   กำ�ลังก�รผลิต และอัตร�ก�รใช้กำ�ลังก�รผลิตของบริษัทฯ

  กำ�ลังก�รผลิตเต็มที่  อัตร�ก�รใช้กำ�ลังก�รผลิต (%)

  (เมตริกตัน/ปี)  2562 2561 2560

 CTW    

ผลิตภัณฑ์ส�ยไฟฟ้�ตัวนำ�อลูมิเนียม	 14,400	 47	 79	 118*

ผลิตภัณฑ์ส�ยไฟฟ้�ตัวนำ�ทองแดง	 12,000	 55	 43	 50

ผลิตภัณฑ์ส�ยเคเบิ้ลโทรศัพท์	(คู่กิโลเมตร)	 1,440,000	 0	 1	 2

ผลิตภัณฑ์ส�ยไฟฟ้�แรงดันสูง		 4,800	 50	 97	 58

 SPEWC     

ผลิตภัณฑ์ลวดอ�บน้ำ�ย�และไม่อ�บน้ำ�ย�	 15,600	 92	 96	 85

ผลิตภัณฑ์ส�ยเคเบิ้ลโทรศัพท์	(คู่กิโลเมตร)		 180,000	 19	 10	 12

 SFO    

ผลิตภัณฑ์ส�ยเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสง	(กิโลเมตรไฟเบอร์)		 500,000	 13	 25	 	 36

 SAP    

	 	 6,744	 30	 	

ผลิตภัณฑ์ลวดทองแดงอ�บน้ำ�ย�	 8,020	 	 54	

	 	 7,955	 	 	 59

หมายเหตุ :	*	บริษัทฯ	ได้เพิ่มการใช้กำาลังการผลิตมากขึ้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อรองรับคำาสั่งซื้อจากลูกค้า

  ข) แหล่งที่ม�ของวัตถุดิบสำ�คัญ

	 	 	 บริษัทฯ	ได้รับก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�รผลิตต่�งๆ	จ�กกลุ่มผู้ถือหุ้นช�วไต้หวัน	และได้นำ�ม�พัฒน�เพิ่มเติม	นอกจ�กนี้บริษัทฯ	

ยังได้รับก�รสนับสนุนเทคโนโลยีก�รผลิตใหม่ๆ	จ�กบริษัท	ฟูจิกุระ	จำ�กัด	ประเทศญี่ปุ่น	ม�เป็นเวล�กว่�	30	ปี	

   ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

	 	 	 บรษิทัฯ	ไดด้ำ�เนินก�รผลติโดยใชเ้ทคโนโลยีก�รผลติท่ีทันสมยั	ซึง่ไมส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มเกนิกว�่ขอบเขตท่ีกฎหม�ยกำ�หนด

และไม่เคยถูกร้องเรียน	หรือมีข้อพิพ�ทเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

   วัตถุดิบ

	 	 	 ในปี	2562	วตัถุดบิท่ีใชใ้นก�รผลติของบรษิทัฯ	ประม�ณรอ้ยละ	85	นำ�เข�้ม�จ�กต่�งประเทศ	โดยผ่�นบรษิทัตวัแทนในประเทศไทย	

และร้อยละ	15	ใช้วัตถุดิบในประเทศ	จำ�นวนผู้จำ�หน่�ยวัตถุดิบมีทั้งหมด	46	ร�ย	โดยแบ่งเป็นผู้จำ�หน่�ยในประเทศ	19	ร�ย	และต่�งประเทศ	

27	ร�ย

	 	 	 วัตถุดิบหลักที่บริษัทฯ	ใช้ในก�รผลิตแบ่งได้เป็น	4	ชนิด	ดังนี้

	 	 	 1.	 ตัวนำ�	:	วัตถุดิบตัวนำ�ที่สำ�คัญได้แก่	โลหะสองชนิด	คืออลูมิเนียม	และทองแดง	ซึ่งมีคว�มบริสุทธิ์ในอัตร�ร้อยละ	99.70	

สำ�หรับอลูมิเนียม	และร้อยละ	99.90	สำ�หรับทองแดง	โดยโลหะทั้งสองชนิดนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ	เช่น	ประเทศออสเตรเลีย	จีน	และอินโดนีเชีย	

เป็นต้น	ร�ค�ของโลหะทั้งสองควบคุมโดยตล�ดกล�งที่ประเทศอังกฤษ	(London	Metal	Exchange)	ซึ่งแต่เดิมบริษัทฯ	เป็นผู้รับภ�ระในก�ร											

จัดซื้อ-จัดห�วัตถุดิบให้แก่ลูกค้�	แต่ปัจจุบันลูกค้�ของบริษัทฯ	ท่ีเป็นรัฐวิส�หกิจบ�งแห่ง	ได้เปลี่ยนนโยบ�ยเป็นจัดซื้อและจัดห�วัตถุดิบเอง													

โดยทำ�สัญญ�ว่�จ้�งให้บริษัทฯ	เป็นผู้ผลิตส�ยไฟฟ้�สำ�เร็จรูปให้	ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ	จึงลดภ�ระในก�รจัดซื้อ	จัดห�	และจัดเก็บวัตถุดิบ	ตลอดจน

ลดผลกระทบท�งด้�นลบจ�กคว�มผันผวนของร�ค�ของวัตถุดิบเหล่�นี้ในตล�ดโลกด้วย
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	 	 	 2.	 ฉนวน	(กึ่งฉนวน)	:	ปัจจุบันประเภทของฉนวนและกึ่งฉนวนที่บริษัทฯ	ใช้อยู่มี	3	ชนิด	ดังนี้

	 	 	 	 2.1	 เทอร์โมพล�สติก	(Thermoplastic)	ที่ใช้ง�นมี	3	ชนิด	คือ

2.1.1	 โพลิไวนีล	คลอไรด์	(Polyvinyl	Chloride)	หรือ	P.V.C.	จัดซื้อจ�กผู้ผลิตในประเทศซึ่งมีอยู่	2	ร�ย	

2.1.2	 โพลิเอทิลีน	(Polyethylene)	หรือ	P.E.	จัดซื้อจ�กผู้ผลิตในประเทศ	1	ร�ย	และต่�งประเทศอีก	2	ร�ย	

2.1.3	 โลว์สโมคฮ�โลเจนฟรี	(Low	Smoke	Halogen	Free)	หรือ	LSHF	จัดซื้อจ�กผู้ผลิตในประเทศ	1	ร�ย	และ								

จ�กผู้ผลิตในต่�งประเทศอีก	2	ร�ย	

	 	 	 	 2.2	 เทอร์โมเซตติ้งพล�สติก	(Thermosetting	Plastic)	จัดซื้อจ�กผู้ผลิตในต่�งประเทศ

	 	 	 	 2.3	 เซมิ	-	คอนดัคทีพ	(Semi-conductive)	จัดซื้อจ�กต่�งประเทศ

	 	 	 3.	 ใยแก้วนำ�แสง	:	บริษัท	ฟูจิกุระ	จำ�กัด	(ญี่ปุ่น)	เป็นบริษัทเดียวที่เป็นผู้จำ�หน่�ยใยแก้วนำ�แสงให้แก่	SFO	

	 	 	 4.	 ทองแดงแผ่นบริสุทธิ์	99.9%	(Copper	Cathode)	และทองแดงเส้นบริสุทธิ์	99.9%	(Copper	Rod)	:

	 	 	 	 วัตถุดิบหลักของ	SPEWC	ต้องนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ	โดยติดต่อซื้อจ�กบริษัทน�ยหน้�	(Broker)	เนื่องจ�กทองแดงจัดเป็น

สินค้�โภคภัณฑ์	(Commodity)	ประเภทหนึ่ง	โดยมีตล�ดซื้อข�ยหลักอยู่ในประเทศอังกฤษคือ	London	Metal	Exchange	(LME)	ซึ่งร�ค�จะ

ปรับขึ้นลงตลอดเวล�	ขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปท�นในตล�ด	เนื่องจ�กคว�มผันผวนของร�ค�และปริม�ณก�รผลิตจ�กเหมืองแร่ทองแดง	SPEWC	

จึงต้องมีก�รทำ�สัญญ�ซื้อข�ยกันเป็นร�ยปี	และมีก�รกำ�หนดปริม�ณ	(Quota)	ก�รสั่งซื้อขั้นต่ำ�ต่อเดือน	ซึ่งเป็นข้อตกลงกับผู้ข�ยด้วยว่�	ผู้ข�ย

มีพันธะที่ต้องจัดห�ทองแดงม�ส่งมอบให้ได้ต�มจำ�นวนที่ระบุในสัญญ�ดังกล่�ว

2.	 กลุ่มธุรกิจเพื่อการลงทุน
 บรษิทั	ซทีีดบับลวิ	เบต�้	จำ�กดั	ซึง่ประกอบธรุกิจดว้ยก�รลงทุนในบรษิทัอ่ืน	โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือแสวงห�กำ�ไรจ�กผลต�่งระหว�่งร�ค�ข�ย	

และร�ค�ทุน	(Capital	Gain)	เท่�นั้น	

3.	 กลุ่มธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม	
	 บริษัท	ล็อกซแพค	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	(Loxpac-TH)	เป็นผู้ประกอบก�รเพียงร�ยเดียวที่ได้รับสัมปท�นในก�รให้บริก�รด้�นโทรคมน�คม

ในเขตก�รค้�และเศรษฐกิจพิเศษ	(Free	Economic	and	Trade	Zone)	ในประเทศเก�หลีเหนือ	ในเดือนกันย�ยน	ปี	2539	บริษัทฯ	ได้ร่วมก่อตั้ง	

บริษัท	NEAT	&	T	(North	East	Asia	Telephone	&	Telecommunications	Co.)	เป็นผู้ประกอบก�รในเขตก�รค้�และเศรษฐกิจพิเศษ	(FETZ)	

ในประเทศเก�หลีเหนือ	โดยร่วมลงทุนกับ	บริษัท	KPTC	(Korea	Postal	&	Telecommunications	Co.,	Ltd.)	Loxpac-TH	ได้หยุดดำ�เนินกิจก�ร

ตั้งแต่วันที่	31	มีน�คม	2561	ขณะนี้อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�รเลิกกิจก�ร

	 บริษัท	ล็อคซแพค	ฮ่องกง	จำ�กัด	(Loxpac-HK)	ได้รับใบอนุญ�ตให้บริก�รด้�นอินเตอร์เน็ต	(ISP)	โดย	Loxpac-HK	ร่วมกับ	KPTC	(Korea	

Postal	&	Telecommunications	Co.,	Ltd.)	เริ่มก่อตั้งกิจก�รร่วมค้�	“สต�ร์	เจ	วี”	(Star	J.V.)	เพื่อเป็นผู้ให้บริก�รด้�นอินเตอร์เน็ตในประเทศ

เก�หลีเหนือ	โดย	Star	J.V.	เริ่มให้บริก�รตั้งแต่วันที่	10	ตุล�คม	2553
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ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบในการผลิต
	 วัตถุดิบหลักท่ีบริษัทฯ	ใช้ในก�รผลิตประม�ณร้อยละ	90	ต้องนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ	ได้แก่	ทองแดง	อลูมิเนียม	โพลีไวนิลคลอไรด์														

โพลีเอธิลีน	และใยแก้วนำ�แสง	ล้วนแต่เป็นสินค้�โภคภัณฑ์	(Commodity	Products)	ท่ีร�ค�ตล�ดขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปท�นของตล�ดโลก					

เมื่อร�ค�วัตถุดิบหลักต้องขึ้นอยู่กับตล�ดต่�งประเทศ	ก�รซื้อข�ยจึงต้องอยู่ในรูปของสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ	ในขณะท่ีก�รข�ยสินค้�จะข�ยเป็น

สกุลเงินบ�ท	ดังนั้นบริษัทฯ	จึงมีคว�มเสี่ยงอันเนื่องม�จ�กคว�มผันผวนของร�ค�วัตถุดิบ	และอัตร�แลกเปลี่ยนอยู่เสมอ	โดยระดับของคว�มเสี่ยงนี้	

ขึ้นอยู่กับมูลค่�ซื้อข�ยในแต่ละสัญญ�โดยจะส่งผลกระทบต่อต้นทุน	

	 แนวทางในการแก้ไขหรือป้องกัน	:
	 เพ่ือเป็นก�รบรรเท�คว�มเสี่ยงจ�กคว�มผันผวนของร�ค�วัตถุดิบและอัตร�แลกเปล่ียน	อันเกิดจ�กก�รสั่งซื้อวัตถุดิบจ�กต่�งประเทศ											

ห�กเป็นไปได้	บริษัทฯ	จะให้ลูกค้�เป็นผู้จัดห�วัตถุดิบให้บริษัทฯ	โดยตรง	เพื่อผลิตส�ยไฟฟ้�สำ�เร็จรูปให้	ซึ่งเป็นวิธีก�รที่ใช้ได้กับลูกค้�หน่วยง�น

รฐัวสิ�หกจิเป็นสว่นใหญ	่ในบ�งกรณเีพ่ือเป็นก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งท่ีจะเกิดขึน้จ�กอัตร�แลกเปลีย่น	บรษิทัฯ	จะจัดซือ้วตัถดุบิโดยทำ�สญัญ�ซือ้ข�ย

เงนิตร�ต�่งประเทศลว่งหน้�	(Forward	Contract)	พรอ้มท้ังออกเลตเตอรอ์อฟเครดติ	(Letter	of	Credit)	เพ่ือท่ีจะลดคว�มเสีย่งด�้นน้ีให้น้อยท่ีสดุ 

บรษิทัฯ	ไดม้กี�รติดต�มแนวโน้มร�ค�วตัถุดบิหลกัท่ีใชใ้นก�รผลติอย่�งสม่ำ�เสมอและทำ�ก�รเปรยีบเทียบร�ค�จ�กซพัพล�ยเออรห์ล�ยร�ยกอ่นทำ�ก�ร	

สัง่ซือ้เพ่ือให้ไดเ้งือ่นไขท่ีดท่ีีสดุ	รวมท้ังลดคว�มเสีย่งด�้นร�ค�ดว้ยก�รสัง่ซือ้วตัถดุบิสำ�รองโดยให้จำ�นวนวตัถดุบิสอดคลอ้งกบัก�รพย�กรณป์รมิ�ณ

คำ�สั่งซื้อ	นอกจ�กน้ี	บริษัทฯ	ได้พย�ย�มห�แหล่งข�ยวัตถุดิบหลักท่ีใช้เพ่ือให้ได้วัตถุดิบท่ีมีคุณภ�พและร�ค�ท่ีเหม�ะสม	โดยบริษัทฯ	และ									

บรษิทัย่อย	(SPEWC)	ไดม้แีนวท�งป้องกันก�รข�ดแคลนวตัถดุบิดว้ยก�รทำ�สญัญ�สัง่ซือ้วตัถดุบิเป็นร�ยปี	และทยอยรบัมอบวตัถดุบิเป็นร�ยเดอืน

2.  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต
	 ประเทศไทยกำ�ลังปรับตัวเข้�สู่ยุคอุตส�หกรรม	4.0	ท่ีเรียกว่�	“ไทยแลนด์	4.0”	ต�มก�รส่งเสริมจ�กภ�ครัฐบ�ล	เพ่ือให้ผู้ประกอบก�ร													

ทุกภ�คส่วนได้นำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัยม�ใช้ทั้งในภ�คก�รผลิตและบริก�ร	เช่น	ก�รใช้หุ่นยนต์และปัญญ�ประดิษฐ์	(Artificial	Intelligence	A.I.)	

ทดแทนแรงง�นคน	เพ่ือลดต้นทุนก�รผลิตและรองรับก�รแข่งขันในตล�ดโลก	ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี										

ท�งด้�นพลังง�น	และก�รสื่อส�รโทรคมน�คม	ซึ่งต้องมีก�รวิจัยพัฒน�ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ	อย่�งต่อเนื่องอยู่เสมอ	เพื่อยกระดับคุณภ�พและ

ประสทิธิภ�พของผลติภัณฑ์ให้ทันต่อก�รเปลีย่นแปลงต�่งๆ	ท่ีเกดิขึน้ในโลกปัจจุบัน	นอกจ�กเทคโนโลยีก�รผลิตท่ีมกี�รเปลีย่นแปลงอย่�งรวดเรว็แลว้ 

บริษัทฯ	ยังต้องเผชิญกับก�รแข่งขันในตล�ดประเภทส�ยไฟฟ้�ที่มีคว�มรุนแรงในก�รแข่งขันสูงขึ้นด้วย	โดยเฉพ�ะก�รแข่งขันด้�นร�ค�	บริษัทฯ	

จึงมคีว�มเสีย่งจ�กก�รท่ีตอ้งพย�ย�มปรบัปรงุกระบวนก�รผลติ	ก�รออกแบบผลติภัณฑ์	เพ่ือให้มรีะบบก�รผลติท่ีทันสมยั	เป็นระบบอัตโนมตั	ิและ

ให้ได้ผลผลิตเพิ่มม�กขึ้น	เพื่อเป็นก�รลดต้นทุนก�รผลิต	ในขณะที่ยังต้องคงคุณภ�พและประสิทธิภ�พของผลิตภัณฑ์ไว้ด้วย

	 แนวทางในการแก้ไขหรือป้องกัน	:
	 บรษิทัฯ	มกี�รเตรยีมคว�มพรอ้มในก�รลดคว�มเสีย่งอันเน่ืองม�จ�กก�รเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีก�รผลติ	โดยไดจั้ดต้ังทีมง�นซึง่ประกอบดว้ย	

ฝ่�ยวิศวกรรม	ฝ่�ยผลิต	และฝ่�ยทดสอบ	เพื่อร่วมกันติดต�มคว�มเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทุกด้�นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	ได้แก่	

ด้�นเทคนิคก�รผลิต	ด้�นวัตถุดิบหลัก	ด้�นเครื่องจักรท่ีใช้ในก�รผลิต	ด้�นเครื่องมือทดสอบ	เป็นต้น	เพ่ือนำ�ม�พัฒน�และปรับปรุงเทคนิค												

ก�รผลิต	เพ่ือให้มีประสิทธิภ�พม�กขึ้นและส�ม�รถตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของลูกค้�	ตลอดจนรองรับคว�มต้องก�รของตล�ดในปัจจุบันได้	

โดยท่ีผ่�นม�บรษิทัฯ	ไดจั้ดห�เครือ่งจักรท่ีมเีทคโนโลยีใหม่ๆ 	ซึง่มรีะบบก�รควบคมุแบบอัตโนมติั	ใชป้รมิ�ณพลงัง�นน้อย	แต่ไดผ้ลผลติเพ่ิมม�กขึน้ 

เข้�ม�ทดแทนเครื่องจักรเดิมที่มีประสิทธิภ�พก�รผลิตต่ำ�กว่�	ไม่คุ้มค่�ในก�รผลิต	หรือมีต้นทุนในก�รผลิตที่สูง	

3.  ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ต้องนำ�เข้�วัตถุดิบท่ีใช้ในก�รผลิตจ�กต่�งประเทศ	ทำ�ให้อ�จได้รับผลกระทบด้�นต้นทุนจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน							

นอกจ�กน้ียังมีคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนสำ�หรับเงินลงทุนท่ีเป็นเงินตร�ต่�งประเทศในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่�งประเทศ	ท้ังน้ี																		

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2562	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีภ�ระหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตร�ต่�งประเทศทั้งสิ้นจำ�นวน	7	ล้�นเหรียญสหรัฐฯ	ดังนั้น										

เพื่อลดคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน	บริษัทฯ	ได้มีก�รบริห�รคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน	โดยตกลงทำ�สัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศ

ล่วงหน้�	(Forward	Contract)	ซึ่งส่วนใหญ่มีอ�ยุสัญญ�ไม่เกินหนึ่งปี	

	 แนวทางในการแก้ไขหรือป้องกัน	:
	 กลุ่มบริษัทฯ	ได้มีก�รทำ�สัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้�เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	ซึ่ง	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	

2562	บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยมสีญัญ�ซือ้เงนิตร�ต�่งประเทศลว่งหน้�คงเหลอืจำ�นวน	1	ล�้นเหรยีญสหรฐัฯ	นอกจ�กน้ีบรษิทัฯ	มนีโยบ�ยสนับสนุน

ก�รส่งสินค้�ออกไปข�ยยงัต�่งประเทศ	เพื่อใหม้ีร�ยได้เป็นสกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ	ซึ่งจะเปน็ก�รลดคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลีย่นเงินตร�ไปในตวั 

(Natural	Hedge)	อีกทั้งได้มีก�รติดต�มก�รเคลื่อนไหวของอัตร�แลกเปลี่ยนอย่�งใกล้ชิด
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ปัจจัยความเสี่ยง

4. ความเสี่ยงจากอำานาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
	 ปัจจุบันผู้ถือหุ้น	4	ร�ยใหญ่ของบริษัทฯ	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในเครือของกลุ่มบริษัท	แปซิฟิคอีเล็คทริค	ไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(PEWC)	

ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ	รวมทั้งสิ้นประม�ณร้อยละ	51	และเมื่อรวมกับผู้ถือหุ้นร�ยย่อยอื่นๆ	ซึ่งเป็นตัวแทนและผู้บริห�รจ�ก	PEWC	แล้ว	จะทำ�ให้	

PEWC	ส�ม�รถทำ�ก�รตัดสินใจในเรื่องท่ีจะมีผลกระทบโดยตรงต่อนโยบ�ยของบริษัทฯ	ได้	ดังนั้นผู้ถือหุ้นร�ยย่อยจึงอ�จมีคว�มเสี่ยงจ�กก�รท่ี										

ไม่ส�ม�รถลงคะแนนเสียงเพื่อคัดค้�นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ได้	

	 แนวทางในการแก้ไขหรือป้องกัน
	 บริษัทฯ	มีก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบเพ่ือตรวจสอบก�รดำ�เนินง�นของฝ่�ยผู้บริห�รและให้คว�มคิดเห็นในก�รทำ�ร�ยก�รท่ีอ�จจะ

กอ่ให้เกดิคว�มขดัแย้งท�งผลประโยชน์ระหว�่งบรษิทัฯ	และผู้ถอืหุ้นท่ีเกีย่วขอ้งกนั	ท้ังน้ี	ผู้ถอืหุ้น	4	ร�ยใหญด่งักล�่วจะไมส่�ม�รถลงคะแนนเสยีง

ในก�รเข้�ทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันที่ตนเองมีส่วนได้เสียได้

5. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ
	 ต�มท่ีรฐับ�ลไดป้ระก�ศนโยบ�ยก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกจิพิเศษภ�คตะวนัออก	(Eastern	Economic	Corridor-EEC)	เพ่ือรองรบัก�รลงทุน

ท้ังจ�กในประเทศ	และต�่งประเทศ	ท่ีจะไดร้บัสทิธิพิเศษด�้นภ�ษแีละด�้นท่ีดนิ	โดยจะเริม่ดำ�เนินก�รครอบคลมุพ้ืนท่ีใน	3	จังหวดัภ�คตะวนัออก	

ได้แก่	จังหวัดฉะเชิงเทร�	ชลบุรี	และระยอง	ซึ่งจะมีก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นคมน�คมขนส่งต่�งๆ	ทั้งท�งบก	ท�งทะเล	และท�งอ�ก�ศ	

เพื่อให้มีคว�มพร้อมในก�รเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้�น	ก�รขย�ยง�นต�มนโยบ�ยดังกล่�ว	จึงมีคว�มต้องก�รแรงง�นเพิ่มม�กขึ้น	จึงส่งผลให้

บริษัทฯ	อ�จประสพปัญห�ก�รข�ดแคลนแรงง�น	รวมถึงก�รโยกย้�ยง�น	โดยเฉพ�ะแรงง�นที่มีทักษะที่จำ�เป็นต้องรักษ�ไว้	หรือจัดห�บุคล�กร					

ที่มีทักษะ	คว�มรู้คว�มชำ�น�ญในก�รใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อทดแทนแรงง�นที่อ�จข�ดแคลน

	 แนวทางในการแก้ไขหรือป้องกัน
	 เพื่อรักษ�ไว้	ซึ่งบุคล�กรที่มีทักษะ	คว�มรู้	คว�มชำ�น�ญ	และมีประสบก�รณ์ในก�รทำ�ง�น	บริษัทฯ	จึงให้คว�มสำ�คัญต่อบุคล�กรทุกระดับ	

ได้จัดให้มีเส้นท�งคว�มก้�วหน้�ในส�ยอ�ชีพท่ีชัดเจนเพ่ือให้บุคล�กรเกิดก�รพัฒน�คว�มรู้	คว�มส�ม�รถในส�ยง�นของตนเองเพ่ิมม�กขึ้น										

และได้จัดสภ�พแวดล้อมในที่ทำ�ง�นให้ถูกสุขลักษณะ	พร้อมทั้งจัดสวัสดิก�รที่เหม�ะสมให้แก่พนักง�นและครอบครัวเพิ่มขึ้น	ได้แก่	เงินช่วยเหลือ

เมื่อพนักง�นทำ�ก�รสมรส	หรือมีบุตรเพ่ิม	เงินช่วยเหลือในกรณีพนักง�นหรือท�ย�ทเข้�รับก�รรักษ�ตัวในโรงพย�บ�ล	ทำ�ก�รปรับเงินค่�จ้�ง									

อย่�งเหม�ะสมทุกปีต�มผลประกอบก�ร	จัดให้มีบริก�รรถรับส่งพนักง�นที่อยู่ไกล	จัดให้มีค่�ตอบแทนพิเศษนอกเหนือจ�กค่�แรงให้กับพนักง�น			

ท่ีมีคว�มขยันและตั้งใจทำ�ง�นทุกๆ	เดือน	เป็นต้น	นอกจ�กน้ี	บริษัทฯ	ให้คว�มสำ�คัญต่อกระบวนก�รคัดเลือกบุคล�กรท่ีเข้�ใหม่	โดยจัดให้มี									

ก�รอบรมพัฒน�ทักษะฝีมือและคว�มรู้เฉพ�ะด้�นในก�รปฏิบัติหน้�ที่	เพื่อให้มีคว�มเชี่ยวช�ญ	และได้มีก�รปรับเพิ่มตำ�แหน่งให้มีคว�มก้�วหน้�

ในส�ยง�น	ตลอดจนไดจั้ดเตรยีมแผนก�รพัฒน�บุคล�กรรุน่ใหม	่เพ่ือทดแทนพนักง�นท่ีเกษยีณอ�ยุง�น	และรองรบัปัญห�ก�รข�ดแคลนแรงง�น

ที่มีทักษะที่อ�จจะเกิดจ�กก�รที่แรงง�นย้�ยเข้�สู่ระบบข้�ร�ชก�ร	และลูกจ้�งของภ�ครัฐ	

6. ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันของตลาดในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น
	 ในปัจจุบันภ�ครัฐให้ก�รสนับสนุนโครงก�รขน�ดใหญ่	(Mega	Project)	เพ่ิมม�กขึ้น	อ�ทิเช่น	โครงก�รเครือข่�ยคมน�คม,	โครงก�ร										

เครอืข�่ยระบบสง่และจำ�หน่�ยไฟฟ้�	และโครงก�รระบบโทรคมน�คม	เป็นตน้	ทำ�ให้บรษิทัขน�ดกล�งท่ีทำ�ธุรกิจเชน่เดยีวกบับรษิทัฯ	มคีว�มสนใจ	

พร้อมที่จะลงทุนและเข้�ม�แข่งขันในตล�ดส�ยไฟฟ้�	ส�ยเคเบิ้ล	ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทขน�ดกล�งเข้�ม�แข่งขันในตล�ดดังกล่�วเพิ่มม�กขึ้น

	 แนวทางในการแก้ไขหรือป้องกัน
	 ทีมง�นด�้นก�รพัฒน�และออกแบบผลติภัณฑ์ของบรษิทัฯ	ไดศ้กึษ�คว�มต้องก�รท่ีแท้จรงิในก�รใชง้�นผลติภัณฑ์ประเภทส�ยไฟฟ้�ของลกูค�้	

ศึกษ�ถึงคุณสมบัติเพ่ิมเติมของส�ยไฟฟ้�	หรือคว�มต้องก�รพิเศษของลูกค้�	ซึ่งบริษัทฯ	จะได้พัฒน�หรือทดลองร่วมกับลูกค้�	เพ่ือก�รเพ่ิม											

มูลค่�ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับคว�มต้องก�รใช้ง�นของลูกค้�	และเพื่อยกระดับคุณภ�พและประสิทธิภ�พของผลิตภัณฑ์ให้เหนือกว่�คู่แข่งขันร�ยใหม่	

ที่จะเกิดขึ้นในตล�ด
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

ข้อมูลบริษัทฯ 
	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)	(“จรุงไทย”	หรือ	“บริษัทฯ”)	มีชื่อในภ�ษ�อังกฤษว่�	Charoong	Thai	Wire	and	Cable	

Public	Co.,	Ltd.	มท่ีีตัง้สำ�นักง�นใหญอ่ยู่ท่ี	589/71	อ�ค�รเซน็ทรลัซติีท้�วเวอร	์ชัน้	12	เอ	ถนนเทพรตัน	แขวงบ�งน�เหนือ	เขตบ�งน�	กรงุเทพฯ	

10260	โทรศัพท์	02-745-6118	ถึง	30	โทรส�ร	02-745-6131	ถึง	32	บริษัทฯ	มีเว็บไซต์	คือ	www.ctw.co.th	เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี	

0107537000599	ประกอบธรุกจิหลกั	คอื	ผลติและจำ�หน�่ยส�ยไฟฟ�้อลูมเินยีม	ส�ยไฟฟ�้ทองแดง	ส�ยไฟฟ�้แรงดันสงู	ส�ยโทรศพัท	์ส�ยเคเบิล้	

ส�ยเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสง	ลวดอ�บน้ำ�ย�	และไม่อ�บน้ำ�ย�	เพื่อจำ�หน่�ยในประเทศและส่งออกจำ�หน่�ยยังต่�งประเทศ	รวมทั้งรับจ้�งทำ�ก�รผลิต	

แลกเปลี่ยน	แปรรูปสินค้�ดังกล่�วด้วย	โดยเริ่มเปิดดำ�เนินกิจก�รในปี	พ.ศ.	2510

	 ณ	วันที่	2	มกร�คม	2563	บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้วเป็นจำ�นวน	1,989,531,420	บ�ท

บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์	

บริษัท	ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	(TSD)	

93	ชั้น	14	ถนนรัชด�ภิเษก	

แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400	

โทรศัพท์	(02)	009-9000

โทรส�ร	(02)	009-9992

เว็บไซต์	:	www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี

น�ยศุภชัย	ปัญญ�วัฒโน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตทะเบียนเลขที่	3930	หรือ

น�งส�วกรองแก้ว	ลิมป์กิตติกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตทะเบียนเลขที่	5874	หรือ

น�ยณัฐวุฒิ	สันติเพ็ชร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตทะเบียนเลขที่	5730

บริษัท	สำ�นักง�น	อีว�ย	จำ�กัด	

ชั้นที่	33	อ�ค�รเลครัชด�	193/136-137	

ถนนรัชด�ภิเษก	คลองเตย	กรุงเทพฯ	10110	

โทรศัพท์	(02)	264-9090

โทรส�ร	(02)	264-0789-90	

เว็บไซต์	:	http://www.ey.com
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การถือหุ้นในบริษัทอื่น

     หุ้นที่ออก หุ้นที่

  ชื่อบริษัทและสถ�นที่ตั้ง ประเภทกิจก�ร ชนิด จำ�หน่�ย บริษัทถือ %

     จำ�นวน (หุ้น) จำ�นวน (หุ้น)

1. บริษัท ซีทีดับบลิว เบต้� จำ�กัด 	 ธุรกิจร่วมลงทุน	 หุ้นส�มัญ	 10,000	 9,993	 99.93

2. บริษัท ดับเบิลดี เคเบิ้ล จำ�กัด	 ผลิตและจำ�หน่�ยส�ยไฟฟ้�	 หุ้นส�มัญ	 200,000	 199,995	 100.00

	 	 	 ตัวนำ�อลูมิเนียมและทองแดง,	

	 	 	 และรับจ้�งหลอม	

3. บริษัท สย�มไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จำ�กัด	 ผลิตและจำ�หน่�ย	 หุ้นส�มัญ	 24,000,000	 21,599,994	 90.00

 สำ�นักง�นใหญ่ :	589/71	อ�ค�รเซ็นทรัลซิตี้ท�วเวอร์		 ส�ยเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสง

	 ชั้น	12	เอ	ถ.เทพรัตน	แขวงบ�งน�เหนือ	เขตบ�งน�	

	 กรุงเทพฯ	10260

	 โทร	:	(02)	745-6118-30	แฟ็กซ์	:	(02)	745-6575	

4. บริษัท สย�มแปซิฟิค อีเล็คทริค ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำ�กัด	 ผลิตและจำ�หน่�ย	 หุ้นส�มัญ	 6,700,000	 6,700,000	 100.00

 สำ�นักง�นใหญ่ : อ�ค�รช�ญอิสระ	2	ชั้น	30		 ส�ยเคเบิ้ลโทรศัพท์	ส�ยไฟฟ้�

	 2922/312	ถ.เพชรบุรีตัดใหม่	กรุงเทพฯ	10320	 และลวดอ�บน้ำ�ย�

	 โทร	:	(02)	308-2091	(15	คู่ส�ย)	แฟ็กซ์	:	(02)	308-2081-2	 และไม่อ�บน้ำ�ย� 

5. บริษัท เซี่ยงไฮ้ เอเซีย แปซิฟิค อีเล็คทริค จำ�กัด	 ผลิตและจำ�หน่�ย	 หุ้นส�มัญ	 10,548,737	 6,548,737	 62.08

 สำ�นักง�นใหญ่ :	2525	ถนนต้�เย่	เมืองอู่เฉียว	ฟ่งเซี่ยน		 ลวดทองแดงอ�บน้ำ�ย�

	 เซี่ยงไฮ้	ประเทศจีน

	 โทร:	(86	21)	5740	3196	แฟ็กซ์	:	(86	21)	5740	2366	 	

6. บริษัท ล็อกซแพค (ประเทศไทย) จำ�กัด* สื่อส�รโทรคมน�คม	 หุ้นส�มัญ	 45,000,000	 12,690,000	 **24.56

 สำ�นักง�นใหญ่ :	139	อ�ค�รเศรษฐีวรรณ	ชั้น	1	ถนนปั้น		 	

	 แขวงสีลม	เขตบ�งรัก	กรุงเทพฯ	10500	 	 หุ้นบุริมสิทธิ์	 25,000,000	 5,594,500

	 โทร	:	084	0167912

7. บริษัท ล็อกซแพค ฮ่องกง จำ�กัด สื่อส�รโทรคมน�คม	 หุ้นส�มัญ	 50,000	 9,825	 19.65

 สำ�นักง�นใหญ่ :	18/เอฟ.,	ซิกน่�	ท�วเวอร์,	

	 482	ถนนจ�ฟ,	คอสเวย์	เบย์,	ฮ่องกง		

8. บริษัท โพรสเพ็กซ์ จำ�กัด*  Public	Shell	Company	 หุ้นส�มัญ	 1,343,236	 437,597	 31.96

 สำ�นักง�นใหญ่/Head Office 

	 2	ถนนฮีสเทอร์,	พ�ร์เนล,	โอ๊คแลนด์,	ประเทศนิวซีแลนด์	

	 โทร	:	(649)	917-8338		

9. บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำ�กัด ผลิตทองแดงเส้น	 หุ้นส�มัญ	 1,500,000	 225,000	 15.00

 สำ�นักง�นใหญ่ :	อ�ค�รทูแปซิฟิคเพลส	ชั้น	25	

	 142	ถ.สุขุมวิท	คลองเตย	กรุงเทพฯ	10110

	 โทร	:	(02)	653-2550	(30	คู่ส�ย)	แฟ็กซ์	:	(02)	653-2617	

 
หมายเหตุ : * อยู่ระหว่างดำาเนินการชำาระบัญช	ี **	สัดส่วนตามสิทธิการออกเสียง			

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น  กลุ่มผู้ถือหุ้น จำ�นวนหุ้น อัตร�ก�รถือหุ้น % หม�ยเหตุ

กลุ่ม บจก. แปซิฟิค อีเล็คทริคไวร์แอนด์ เคเบิ้ล    

1.	 บริษัท	สิงเวล	จำ�กัด		 	 86,999,500	 21.87	 นิติบุคคลต่�งประเทศ

2.	 บริษัท	ไทรเจ้น	อินเวสเม้นท์	โฮลดิ้งส์	จำ�กัด	 49,568,514	 12.46	 นิติบุคคลต่�งประเทศ

3.	 บริษัท	พีอีดับเบิลยูซี	(ประเทศไทย)	จำ�กัด		 36,206,398	 9.10	 นิติบุคคลในประเทศ

4.	 บริษัท	เอพีดับเบิลยูซี	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 20,186,272	 5.07	 นิติบุคคลในประเทศ

	 	 	 192,960,684	 48.50	

กลุ่ม อิต�เลียนไทย
5.	 บริษัท	อิต�เลียนไทย	ดีเวล๊อปเมนต์	จำ�กัด	(มห�ชน)		 51,327,115	 12.90	 นิติบุคคลในประเทศ

6.	 บริษัท	สย�มผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ	จำ�กัด	 3,188,686	 0.80	 นิติบุคคลในประเทศ

	 	 	 54,515,801	 13.70	

กลุ่มกรุงเทพประกันภัย
7.	 บริษัท	กรุงเทพประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน)		 27,205,624	 6.84	 นิติบุคคลในประเทศ

8.	 น�ยชัย	โสภณพนิช	 	 2,731,210	 0.69	 บุคคลในประเทศ

	 	 	 29,936,834	 7.53	

กลุ่มผู้บริห�ร
9.	 น�ยซุน	ท�ว-เฮิน		 	 6,400,060	 1.61	 บุคคลต่�งด้�ว

   

กลุ่มอื่นๆ    

10.	Oceanwide	Securities	Company	Limited	A/C	Client	 10,000,000	 2.51	 นิติบุคคลต่�งประเทศ

11.	Mr.	Si	Lok	Mark	Lee	 	 3,500,000	 0.88	 บุคคลต่�งด้�ว

12.	น�ยทง	อิ	เจียว	 	 2,720,928	 0.68	 บุคคลต่�งด้�ว

13.	น�ยนันทพันธ์	มหัทธนธัญ	 	 2,204,000	 0.55	 บุคคลในประเทศ

14.	น�ยสิทธิชัย	บุญเสริมมิตร	 	 2,200,000	 0.55	 บุคคลในประเทศ

15.	น�ยศิริรัตน์	ตังเกษมสำ�ร�ญ	 	 2,074,400	 0.52	 บุคคลในประเทศ

16.	ผู้ถือหุ้นร�ยย่อย	 	 91,393,577	 22.97	

  รวม		 397,906,284	 100.00
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โครงสร้างการถือหุ้น

นโยบายจ่ายเงินปันผล 

	 บรษิทัฯ	มนีโยบ�ยท่ีจะจ่�ยเงนิปันผลในอัตร�ไมต่่ำ�กว�่รอ้ยละ	25	ของกำ�ไรสทุธใินงบก�รเงนิเฉพ�ะกจิก�รของบรษิทัฯ	ณ	วนัสิน้รอบปีบัญช	ี

ภ�ยหลังจ�กหักสำ�รองต่�งๆ	ต�มกฎหม�ย	โดยคณะกรรมก�รจะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจ�รณ�อนุมัติ

	 สำ�หรับนโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลของบริษัทย่อยมีร�ยละเอียดดังนี้

	 บรษิทั	ซทีีดบับลวิ	เบต�้	จำ�กดั	กำ�หนดให้จ่�ยในอัตร�ไมต่่ำ�กว�่รอ้ยละ	25	และไมเ่กนิรอ้ยละ	50	ของกำ�ไรสทุธิ	ภ�ยหลงัจ�กหักสำ�รองต�่งๆ 

ต�มกฎหม�ย	

	 บริษัท	สย�มแปซิฟิค	อีเลคทริคไวร์แอนด์เคเบ้ิล	จำ�กัด	กำ�หนดให้จ่�ยในอัตร�ไม่ต่ำ�กว่�ร้อยละ	25	ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภ�ษีแล้ว	และ							

ปฏิบัติให้ถูกต้องต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด	

	 บรษิทั	สย�มไฟเบอร	์อ๊อพตคิส	์จำ�กดั	บรษิทั	เซีย่งไฮ้	เอเซยี	แปซฟิิค	อีเลค็ทรคิ	จำ�กดั	และบรษิทั	ดบัเบิลด	ีเคเบ้ิล	จำ�กดั	ก�รจ่�ยเงนิปันผล	

จะกำ�หนดโดยคณะกรรมก�รบริษัทฯ	เป็นคร�วๆ	ไป	โดยต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	นั้นๆ	เป็นผู้พิจ�รณ�อนุมัติก�รจ่�ยเงินปันผล

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ณ	วันที่	28	มีนาคม	2562	(วันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น	
(Record	Date)	ล่าสุดในปี	2562)	ดังนี้

  กลุ่มผู้ถือหุ้น จำ�นวนหุ้น อัตร�ก�รถือหุ้น % หม�ยเหตุ

1.	 กลุ่ม บจก. แปซิฟิค อีเล็คทริคไวร์แอนด์ เคเบิ้ล (PEWC)

	 1.1	 บริษัท	สิงเวล	จำ�กัด	 	 86,999,500	 21.87	 นิติบุคคลต่�งประเทศ

	 1.2	 บริษัท	ไทรเจ้น	อินเวสเม้นท์	โฮลดิ้งส์	จำ�กัด	 49,568,514	 12.46	 นิติบุคคลต่�งประเทศ

	 1.3	 บริษัท	พีอีดับเบิลยูซี	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 36,206,398	 9.10	 นิติบุคคลในประเทศ

	 1.4	 บริษัท	เอพีดับเบิลยูซี	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 20,186,272	 5.07	 นิติบุคคลในประเทศ

	 	 	 	 192,960,684	 48.50	

2. กลุ่ม อิต�เลียนไทย

	 2.1	 บริษัท	อิต�เลียนไทย	ดีเวล๊อปเมนต์	จำ�กัด	(มห�ชน)	 51,327,115	 12.90	 นิติบุคคลในประเทศ

	 2.2	 บริษัท	สย�มผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ	จำ�กัด	 3,188,686	 0.80	 นิติบุคคลในประเทศ

	 	 	 	 54,515,801	 13.70	

3. กลุ่มกรุงเทพประกันภัย

	 3.1	 บริษัท	กรุงเทพประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน)	 27,900,524	 7.01	 นิติบุคคลในประเทศ

	 3.2	 น�ยชัย	โสภณพนิช	 	 2,731,210	 0.69	 บุคคลในประเทศ

	 	 	 	 30,631,734	 7.70	

4. กลุ่มผู้บริห�ร

 4.1	 น�ยซุน	ท�ว	-	เฮิน	 	 6,400,060	 1.61	 บุคคลต่�งด้�ว

   

5. กลุ่มอื่นๆ

	 5.1	 China	Tonghai	Securities	Limited	A/C	Client	 10,000,000	 2.51	 นิติบุคคลต่�งประเทศ

	 5.2	 Mr.	Si	Lok	Mark	Lee	 	 3,500,000	 0.88	 บุคคลต่�งด้�ว

	 5.3	 น�ยทง	อิ	เจียว	 	 2,720,928	 0.68	 บุคคลต่�งด้�ว

	 5.4	 น�ยสิทธิชัย	บุญเสริมมิตร	 	 2,700,000	 0.68	 บุคคลในประเทศ

	 5.5	 น�ยสุพจน์	เรืองเดชวรชัย	 	 2,490,200	 0.63	 บุคคลในประเทศ

	 5.6	 น�ยนันทพันธ์	มหัทธนธัญ	 	 2,204,000	 0.55	 บุคคลในประเทศ

	 5.7	 ผู้ถือหุ้นร�ยย่อย	 	 89,782,877	 22.56	

   รวม 397,906,284 100.00
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โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน คณะกรรมก�รบริษัท

คณะกรรมก�รบริห�ร

กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร

คณะกรรมก�รตรวจสอบ

แผนกตรวจสอบภ�ยใน

รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร
(ก�รข�ยและก�รตล�ด)

ผู้ช่วยกรรมก�ร
ผู้อำ�นวยก�ร
(ก�รว�งแผน)

รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร
(บุคคลและธุรก�ร)

ผู้ช่วยกรรมก�ร
ผู้อำ�นวยก�ร

(บุคคลและธุรก�ร)

รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร
(ก�รประกันคุณภ�พ)

ผู้ช่วยกรรมก�ร
ผู้อำ�นวยก�ร

(ก�รประกันคุณภ�พ)

รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร
(ก�รผลิตและวิศวกรรม)

ผู้ช่วยกรรมก�ร
ผู้อำ�นวยก�ร

(ก�รผลิตและวิศวกรรม)

รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร
(ก�รเงิน)

ผู้จัดก�ร
ฝ่�ยบัญชี

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร

(สำ�นักกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร)

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ 
	 โครงสร�้งกรรมก�รบรษิทัฯ	ม	ี4	ชดุ	ไดแ้ก่	คณะกรรมก�รบรษิทัฯ	คณะกรรมก�รตรวจสอบ	คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค�่ตอบแทน										

และคณะกรรมก�รบริห�ร	โดยมีร�ยละเอียดดังนี้	

	 1.	 คณะกรรมการ	
	 	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2562	บริษัทฯ	มีกรรมก�รทั้งหมด	12	คน	ประกอบด้วย	

 ชื่อ ตำ�แหน่ง

1.	 น�ยชัย	โสภณพนิช	 ประธ�นกรรมก�ร

2.	 น�ยเปรมชัย	กรรณสูต		 รองประธ�นกรรมก�ร

3.	 น�ยซุน	ท�ว-เฮิน*	 กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร

4.	 น�ยพรวุฒิ	ส�รสิน		 ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ

5.	 น�ยเกษม	กุหล�บแก้ว*	 กรรมก�รและกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

6.	 น�งสุนันท�	แพงศุข*	 กรรมก�รและรองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	(ก�รเงิน)

7.	 น�งนิจพร	จรณะจิตต์	 กรรมก�รและกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

8.	 น�ยไส้	หว่�	ไซม่อน	ซุน	 ประธ�นกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

	 	 กรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ

9.	 น�ยสตีเฟ่น	ซ่วย	กู่	 กรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ

10.	 น�ยลี	ไมเคิล	เช�	ฉุน	 กรรมก�ร

11.	 น�ยเจิ้ง	เช�-ฉุน	 กรรมก�ร

12.	 น�ยสุรชัย	ศิริวัลลภ	 กรรมก�รอิสระ

หมายเหตุ :	*	เป็นกรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	มีนายพงส์	สารสิน	ดำารงตำาแหน่งเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของบริษัทฯ

แผนผังการจัดการ บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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โครงสร้างการจัดการ

	 	 ก�รเข้�ร่วมประชุมของคณะกรรมก�รบริษัทฯ	ปี	2562	

  
ชื่อ
 คณะกรรมก�รบริษัทฯ ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2562

   (มีก�รประชุม 4 ครั้ง (29 เมษ�ยน 2562)

1.	 น�ยชัย	โสภณพนิช*	 4/4	 1

2.	 น�ยเปรมชัย	กรรณสูต	 3/4	 -

3.	 น�ยซุน	ท�ว-เฮิน	 4/4	 1

4.	 น�ยพรวุฒิ	ส�รสิน	 4/4	 1

5.	 น�ยเกษม	กุหล�บแก้ว	 4/4	 1

6.	 น�งสุนันท�	แพงศุข	 4/4	 1

7.	 น�งนิจพร	จรณะจิตต์	 3/4	 1

8.	 น�ยไส้	หว่�	ไซม่อน	ซุน	 4/4	 1

9.	 น�ยสตีเฟ่น	ซ่วย	กู่	 4/4	 -

10.	 น�ยสุรชัย	ศิริวัลลภ	 4/4	 1

11.	 น�ยลี	ไมเคิล	เช�	ฉุน		 3/4	 1

12.	 น�ยเจิ้ง	เช�-ฉุน*	 3/3	 -

หมายเหตุ :	*	เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการเมื่อวันที่	14	มีนาคม	2562

 

  ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของกรรมก�รบริษัทฯ

	 	 หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร	ซึ่งกำ�หนดต�มข้อบังคับบริษัทฯ	มีดังต่อไปนี้

1.	 แต่งตั้งกรรมก�รบริษัทฯ	จำ�นวนหนึ่งเป็นคณะกรรมก�รบริห�ร	ซึ่งประกอบด้วย	ประธ�นกรรมก�รบริห�ร	รองประธ�นกรรมก�ร

บริห�ร	และตำ�แหน่งอื่นๆ	ต�มที่คณะกรรมก�รเห็นสมควร	โดยกำ�หนดให้กรรมก�รบริห�รชุดดังกล่�วมีอำ�น�จหน้�ที่บริห�รและ

ควบคุมกิจก�รของบริษัทฯ	ต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทฯ	กำ�หนดหรือมอบหม�ย

2.	 คณะกรรมก�รตอ้งมกี�รประชมุกนัอย่�งน้อย	3	เดอืนครัง้	ณ	สถ�นท่ีประชมุ	อันเป็นท่ีตัง้ของสำ�นักง�นใหญ	่หรอืจังหวดัใกลเ้คียง

3.	 พิจ�รณ�กำ�หนดทิศท�งและนโยบ�ยก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ	และกำ�กับควบคุมดูแลให้ฝ่�ยจัดก�รดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�ม

นโยบ�ยท่ีกำ�หนดไว้อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล	เพ่ือเพ่ิมมูลค่�ท�งเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทฯ	และเกิดผลตอบแทน

สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

4.	 แจ้งให้ผู้ถอืหุ้นรบัทร�บหรอืจัดประชมุผู้ถอืหุ้นทันที	เมือ่เกดิเหตกุ�รณส์ำ�คญัท่ีมผีลกระทบตอ่ก�รดำ�เนินง�นหรอืฐ�นะท�งก�รเงนิ

ของบริษัทฯ	และ/หรือ	ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

	 	 นอกจ�กน้ี	คณะกรรมก�รบรษิทัฯ	ไดม้อบอำ�น�จให้กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รและคณะกรรมก�รบรหิ�รในก�รบรหิ�รง�นท่ัวไปของบรษิทัฯ	

โดยจะไม่รวมถึงอำ�น�จในก�รอนุมัติร�ยก�รท่ีมีส่วนได้เสีย	หรืออ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	

และไดม้อบอำ�น�จให้กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รมอีำ�น�จหน้�ท่ีในก�รซือ้หรอืข�ยทรพัย์สนิถ�วรไดใ้นวงเงนิไมเ่กนิกว�่	50	ล�้นบ�ท	โดยท่ีคณะกรรมก�ร

จะเป็นผู้อนุมัติในวงเงินที่สูงเกินกว่�นี้

	 2.	 คณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2562	คณะกรรมก�รตรวจสอบประกอบด้วย

 ชื่อ ตำ�แหน่ง ก�รเข้�ร่วมประชุม (ครั้ง) 

น�ยพรวุฒิ	ส�รสิน	 ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ	 4/4

น�ยไส้	หว่�	ไซม่อน	ซุน*	 กรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ	 4/4

น�ยสตีเฟ่น	ซ่วย	กู่	 กรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ	 4/4

หมายเหตุ :	*	เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
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  ขอบเขตหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของกรรมก�รตรวจสอบ

(1)	 สอบท�นให้บริษัทมีร�ยง�นท�งก�รเงินอย่�งถูกต้องและเพียงพอ	

(2)	 สอบท�นให้บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยใน	(Internal	Control)	และระบบก�รตรวจสอบภ�ยใน	(Internal	Audit)	ที่เหม�ะสม

และมีประสิทธิผล	พิจ�รณ�คว�มเป็นอิสระของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน	ตลอดจนให้คว�มเห็นชอบในก�รพิจ�รณ�แต่งตั้ง										

โยกย้�ย	เลิกจ้�งหัวหน้�หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในหรือหน่วยง�นอื่นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับก�รตรวจสอบภ�ยใน

(3)	 สอบท�นให้บริษัทปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์	และกฎหม�ย													

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4)	 พิจ�รณ�คัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคว�มเป็นอิสระเพ่ือทำ�หน้�ท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่�ตอบแทนของบุคคล				

ดังกล่�วรวมทั้งเข้�ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่�ยจัดก�รเข้�ร่วมประชุมด้วยอย่�งน้อยปีละ	1	ครั้ง

(5)	พิจ�รณ�ร�ยก�รท่ีเกี่ยวโยงกันหรือร�ยก�รท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ให้เป็นไปต�มกฎหม�ย	และข้อกำ�หนดของ

ตล�ดหลักทรัพย์	ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่�ร�ยก�รดังกล่�วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(6)	 จัดทำ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นร�ยง�นประจำ�ปีของบรษิทั	ซึง่ร�ยง�นดงักล�่วต้องลงน�มโดยประธ�น

คณะกรรมก�รตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่�งน้อยดังต่อไปนี้

(ก)	 คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัท

(ข)	 คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเพียงพอของระบบควบคุมภ�ยในของบริษัท

(ค)	 คว�มเห็นเกี่ยวกับก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์	หรือ

กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง)	 คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของผู้สอบบัญชี

(จ)	 คว�มเห็นเกี่ยวกับร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์

(ฉ)	 จำ�นวนก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบและก�รเข้�ร่วมประชุมของกรรมก�รตรวจสอบแต่ละท่�น

(ช)	 คว�มเห็นหรือข้อสังเกต	โดยรวมที่คณะกรรมก�รตรวจสอบได้รับจ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มกฎบัตร	(Charter)

(ซ)	 ร�ยก�รอ่ืนท่ีเห็นว่�	ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทร�บ	ภ�ยใต้ขอบเขตหน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหม�ยจ�ก

คณะกรรมก�รบริษัท	

(7)	 ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รของบริษัทมอบหม�ยด้วยคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ

	 	 กรรมก�รตรวจสอบมีว�ระดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ	3	ปี

	 3.	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	 	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2562	คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนประกอบด้วย

 ชื่อ ตำ�แหน่ง ก�รเข้�ร่วมประชุม (ครั้ง)

1.	น�ยไส้	หว่�	ไซม่อน	ซุน		 ประธ�นกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน	 1/1

2.	น�งนิจพร	จรณะจิตต์	 กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน	 1/1

3.	น�ยเกษม	กุหล�บแก้ว	 กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน	 1/1

  ขอบเขต หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

1.	 กำ�หนดนโยบ�ย	หลักเกณฑ์และกระบวนก�รในก�รสรรห�กรรมก�รบริษัท	และผู้บริห�รระดับสูง

2.	 พิจ�รณ�สรรห�บุคคลที่มีคุณสมบัติเหม�ะสม	เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมก�ร	และผู้บริห�รระดับสูง

3.	 พิจ�รณ�กำ�หนดหลักเกณฑ์ในก�รจ่�ยค่�ตอบแทนและรูปแบบค่�ตอบแทนให้แก่กรรมก�ร	และผู้บริห�รระดับสูง

4.	 พิจ�รณ�และเสนอกำ�หนดค่�ตอบแทนให้แก่กรรมก�รบริษัท	ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจ�รณ�อนุมัต ิ  

	 	 กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน	มีว�ระดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ	3	ปี

โครงสร้างการจัดการ
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	 4.	 คณะกรรมการบริหาร
	 	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2562	คณะกรรมก�รบริห�รและผู้บริห�รของบริษัทฯ	ประกอบด้วย

 ชื่อ ตำ�แหน่ง

1.	 น�ยซุน	ท�ว-เฮิน	 กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร

2.	 น�ยเกษม	กุหล�บแก้ว	 กรรมก�รบริห�ร

3.	 น�งสุนันท�	แพงศุข	 กรรมก�รบริห�รและรองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	(ก�รเงิน)

4.	 น�ยธนสิทธิ์	อังกสิทธิ์	 รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	(ก�รข�ยและก�รตล�ด)

5.	 น�ยสุวิทย์	วีระพงษ์	 รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	(ก�รผลิตและวิศวกรรม)

6.	 น�ยสถิตย์	ต�บเพ็ชร์	 รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	(ก�รประกันคุณภ�พ)

7.	 น�ยพลวัฒน์	เจริญสุขไพศ�ล	 รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	(บุคคลและธุรก�ร)

8.	 น�งอ�ภ�ณัฐ	วงษ์จริต	 ผู้จัดก�รฝ่�ยบัญชี

  หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของกรรมก�รบริห�ร และผู้บริห�ร มีดังนี้

1.	 กำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นโดยรวมให้เป็นไปต�มนโยบ�ยของบริษัทฯ	และกำ�หนดกลยุทธ์ก�รดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ									

นโยบ�ยหลกัของคณะกรรมก�รบรษิทัฯ	โดยจะไมร่วมถงึอำ�น�จอนุมตัริ�ยก�รท่ีมสีว่นไดเ้สยีหรอือ�จมคีว�มขดัแย้งท�งผลประโยชน์

ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

2.	 กำ�กับดูแลให้นโยบ�ยและกลยุทธ์ดังกล่�วข้�งต้นมีก�รนำ�ไปใช้ปฏิบัติอย่�งเหม�ะสม

3.	 บริห�รจัดก�รง�นต�มที่ได้รับมอบหม�ยในแต่ละหน่วยง�น

4.	 ดำ�เนินกิจก�รที่เกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติง�นทั่วไปในแต่ละวัน

  เลข�นุก�รบริษัท 

	 	 น�งส�วก�ญจน�	เอนกวศินชัย	

  หลักเกณฑ์ในก�รคัดเลือกกรรมก�รอิสระ

1.	 กรรมก�รอิสระต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.1	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่	

หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทฯ	ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมก�รอิสระร�ยนั้นๆ	ด้วย

1.2	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�น	พนักง�น	ลูกจ้�ง	ที่ปรึกษ�ที่ได้เงินเดือนประจำ�	หรือผู้มีอำ�น�จ

ควบคมุของบรษิทัฯ	บรษิทัใหญ	่บรษิทัย่อย	บรษิทัรว่ม	บรษิทัย่อยลำ�ดบัเดยีวกัน	ผู้ถอืหุ้นร�ยใหญ	่หรอืของผู้มอีำ�น�จควบคมุ

ของบริษัทฯ	เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่�	2	ปี	ทั้งนี้ลักษณะต้องห้�มดังกล่�วไม่รวมถึงกรณี

ท่ีกรรมก�รอิสระเคยเป็นข�้ร�ชก�ร	หรอืท่ีปรกึษ�ของสว่นร�ชก�รซึง่เป็นผู้ถอืหุ้นร�ยใหญ	่หรอืผู้มอีำ�น�จควบคุมของบรษิทัฯ

1.3	 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีคว�มสัมพันธ์ท�งส�ยโลหิตหรือโดยก�รจดทะเบียนต�มกฎหม�ย	ในลักษณะท่ีเป็นบิด�	ม�รด�	คู่สมรส										

พี่น้อง	และบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของผู้บริห�ร	ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่	ผู้มีอำ�น�จควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้รับก�รเสนอ

ให้เป็นผู้บริห�รหรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

1.4	 ไมม่หีรอืเคยมคีว�มสมัพันธท์�งธรุกจิกบับรษิทัฯ	บรษิทัใหญ	่บรษิทัย่อย	บรษิทัรว่ม	ผู้ถอืหุ้นร�ยใหญ	่หรอืผู้มอีำ�น�จควบคมุ

ของบรษิทัฯ	ในลกัษณะท่ีอ�จเป็นก�รขดัขว�งก�รใชว้จิ�รณญ�ณอย่�งอิสระของตน	รวมท้ังไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมนัีย	

หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของผู้ที่มีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่	หรือ

ผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทฯ	เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่�	2	ปี

1.5	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่	หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของ				

บริษัทฯ	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย	ผู้มีอำ�น�จควบคุม	หรือหุ้นส่วนผู้จัดก�รของสำ�นักง�นสอบบัญชี	ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ			

บริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่	หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทฯ	สังกัดอยู่	เว้นแต่จะได้พ้น

จ�กก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่�	2	ปี
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1.6	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพใดๆ	ซึ่งรวมถึงก�รให้บริก�รเป็นท่ีปรึกษ�กฎหม�ย	หรือท่ีปรึกษ�ท�งก�รเงิน											

ซึ่งได้รับค่�บริก�รเกินกว่�	2	ล้�นบ�ทต่อปีจ�กบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่	หรือผู้มีอำ�น�จ

ควบคุมของบริษัทฯ	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอำ�น�จควบคุม	หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพนั้นด้วย	เว้นแต่จะ

ได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่�	2	ปี

1.7	 ไม่เป็นกรรมก�รท่ีได้รับก�รแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมก�รของบริษัทฯ	ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่	หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น															

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่

1.8	 ไม่ประกอบกจิก�รท่ีมสีภ�พอย่�งเดยีวกนัและเป็นก�รแขง่ขนัท่ีมนัียกบักจิก�รของบรษิทัฯ	หรอืบรษิทัย่อย	หรอืไมเ่ป็นหุ้นสว่น

ท่ีมีนัยในห้�งหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมก�รท่ีมีส่วนร่วมบริห�รง�น	ลูกจ้�ง	พนักง�น	ท่ีปรึกษ�ท่ีได้รับเงินเดือนประจำ�	หรือ									

ถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจำ�นวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน	ซึ่งประกอบกิจก�รท่ีมีสภ�พอย่�งเดียวกันและ

เป็นก�รแข่งขันที่มีนัยกับกิจก�รของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

1.9	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถให้คว�มเห็นอย่�งเป็นอิสระเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ

	 	 2.	 คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนเป็นผู้สรรห�และพิจ�รณ�บุคคลท่ีจะแต่งต้ังเป็นกรรมก�รอิสระของบริษัทฯ															

โดยพิจ�รณ�จ�กคว�มส�ม�รถและคณุสมบัติต�มท่ีกำ�หนด	หลงัจ�กน้ันจะตรวจสอบคณุสมบัต	ิตดิต่อและท�บท�มจนไดผู้้ท่ีมคีว�มเหม�ะสมท่ีสดุ

เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจ�รณ�และมีมติแต่งตั้งต่อไป

  นโยบ�ยก�รจ่�ยค่�ตอบแทนให้แก่กรรมก�ร 

	 	 ค่�ตอบแทนที่จ่�ยให้แก่กรรมก�ร	มีดังนี้

	 	 1.	 บำ�เหน็จกรรมก�รที่กำ�หนดจ่�ยต�มข้อบังคับ

	 	 	 ต�มข้อบังคับของบริษัทฯ	กำ�หนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติจ่�ยค่�บำ�เหน็จตอบแทนให้แก่กรรมก�รและพนักง�นทุกปี	ในอัตร�				

รวมกันไม่เกินร้อยละ	3	ของยอดข�ย	โดยจัดสรรให้แก่กรรมก�ร	1	ใน	3	ส่วน	และให้แก่พนักง�น	2	ใน	3	ส่วน	

	 	 	 ในก�รจ่�ยเงนิค�่บำ�เหน็จตอบแทนให้แก่กรรมก�รดงักล�่ว	คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค�่ตอบแทนของบรษิทัฯ	จะประชมุ

และปรึกษ�ห�รือกัน	เพื่อจัดสรรเงินบำ�เหน็จให้แก่กรรมก�ร	โดยแบ่งเงินค่�บำ�เหน็จออกเป็นส่วนๆ	ส่วนละเท่�ๆ	กัน	และจัดสรรดังนี้

	 	 	 ประธ�นกรรมก�ร	 ได้รับในอัตร�	2.0	ส่วน

	 	 	 รองประธ�นกรรมก�ร	 ได้รับในอัตร�	1.5	ส่วน

	 	 	 กรรมก�ร	 ได้รับในอัตร�	1.0	ส่วน

	 	 	 ในกรณีมีเศษ	หรือมกี�รปรับอตัร�ส่วนในก�รจดัสรร	ให้คณะกรรมก�รสรรห�และพจิ�รณ�ค่�ตอบแทนร่วมกันพจิ�รณ�จัดสรรได้

ต�มที่เห็นว่�เหม�ะสม

	 	 	 สำ�หรบักรรมก�รท่ีดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รไมเ่ตม็ปีในปีท่ีมกี�รจ่�ยค่�บำ�เหน็จ	ให้เฉลีย่จ่�ยต�มจำ�นวนวนัท่ีดำ�รงตำ�แหน่งในปีน้ันๆ	

	 	 2.	 เบี้ยประชุม

	 	 	 ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี	2562	ได้มีมติกำ�หนดค่�เบี้ยประชุมดังนี้

	 	 	 2.1	 ค่�เบี้ยประชุมคณะกรรมก�ร		 	 	

	 	 	 	 -	 ประธ�นกรรมก�ร	 50,000	บ�ท/ครั้งที่ประชุม

	 	 	 	 -	 กรรมก�รอื่น	 40,000	บ�ท/ครั้งที่ประชุม

	 	 	 2.2	 ค่�เบี้ยประชุมกรรมก�รตรวจสอบ

	 	 	 	 -	 ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ		 40,000	บ�ท/ครั้งที่ประชุม

	 	 	 	 -	 กรรมก�รตรวจสอบ		 30,000	บ�ท/ครั้งที่ประชุม

	 	 	 2.3	 ค่�เบี้ยประชุมกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

		 	 	 	 -	 ประธ�นกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน		 40,000	บ�ท/ปี

	 	 	 	 -	 กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน		 30,000	บ�ท/ปี

	 	 	 บริษัทฯ	ไม่มีก�รจ่�ยค่�ตอบแทนที่เป็นร�ยเดือน	ค่�ตอบแทนพิเศษ	หรือผลประโยชน์อื่นๆ	ให้แก่กรรมก�ร	
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ค่าตอบแทนกรรมการสำาหรับปี 2562
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 
ชื่อ ตำ�แหน่ง

 ค่�เบี้ยประชุม บำ�เหน็จกรรมก�ร

    (บ�ท) (บ�ท)**

1.	 น�ยชัย	โสภณพนิช		 ประธ�นกรรมก�ร	 200,000	 1,151,268

2.	 น�ยเปรมชัย	กรรณสูต	 รองประธ�นกรรมก�ร	 120,000	 2,648,400

3.	 น�ยซุน	ท�ว-เฮิน	 กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	 160,000	 1,765,600

4.	 น�ยพรวุฒิ	ส�รสิน	 ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ	 160,000	 1,765,600

5.	 น�ยเกษม	กุหล�บแก้ว	 กรรมก�ร		 160,000	 2,955,566

	 	 และกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน	 	

6.	 น�งสุนันท�	แพงศุข	 กรรมก�รและรองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	(ก�รเงิน)	 160,000	 1,765,600

7.	 น�งนิจพร	จรณะจิตต์	 กรรมก�รและกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน	 120,000	 1,765,600

8.	 น�ยไส้	หว่�	ไซม่อน	ซุน	 กรรมก�รตรวจสอบ	กรรมก�รอิสระและ	 160,000	 1,765,600

	 	 ประธ�นกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน	 	

9.	 น�ยสตีเฟ่น	ซ่วย	กู่	 กรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ		 160,000	 1,765,600

10.	น�ยสุรชัย	ศิริวัลลภ		 กรรมก�ร	 160,000	 1,765,600

11.	น�ยลี	ไมเคิล	เช�	ฉุน		 กรรมก�ร	 120,000	 1,765,600

12.	น�ยเจิ้ง	เช�-ฉุน*	 กรรมก�ร	 120,000	 -

  รวม 1,800,000 20,880,034

(ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2562	บริษัทฯ	มีกรรมก�รทั้งหมด	12	คน)	

หมายเหตุ :	*	เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการเมื่อวันที่	14	มีนาคม	2562

	 **	ค่าบำาเหน็จกรรมการคำานวณจากผลการดำาเนินงานประจำาปี	2561	ที่จ่ายในปี	2562	

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบสำาหรับปี	2562

 ชื่อ ตำ�แหน่ง ค่�เบี้ยประชุม (บ�ท)

1.	 น�ยพรวุฒิ	ส�รสิน	 ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ	 160,000

2.	 น�ยไส้	หว่�	ไซม่อน	ซุน*	 กรรมก�รตรวจสอบ	 120,000

3.	 น�ยสตีเฟ่น	ซ่วย	กู่	 กรรมก�รตรวจสอบ	 120,000

  รวม 400,000

หมายเหตุ :	*	เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสำาหรับปี	2562

 ชื่อ ตำ�แหน่ง ค่�เบี้ยประชุม (บ�ท)

1.	 น�ยไส้	หว่�	ไซม่อน	ซุน	 ประธ�นกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน	 40,000

2.	 น�งนิจพร	จรณะจิตต์	 กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน	 30,000

3.	 น�ยเกษม	กุหล�บแก้ว	 กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน	 30,000

  รวม 100,000

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารสำาหรับปี	2562

  จำ�นวน เงินเดือน ค่�ที่ปรึกษ�และโบนัส รวม

  (คน) (ล้�นบ�ท) (ล้�นบ�ท) (ล้�นบ�ท)

กรรมก�รบริห�รและผู้บริห�ร	 8	 22.97	 12.83	 35.80

โครงสร้างการจัดการ
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โครงสร้างการจัดการ

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ผู้มีอำานาจควบคุม และคณะกรรมการ
ผู้บริหารของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือมีประวัติการกระทำาผิดกฎหมายหรือเข้าข่ายทุจริต

 
ชื่อ - สกุล / ตำ�แหน่ง

 คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น 5 ปีย้อนหลัง

  ประวัติก�รอบรม ระยะเวล� ตำ�แหน่ง บริษัท

น�ยพงส์ ส�รสิน	 ปริญญ�เอกบริห�รธุรกิจ	 2537	-	ปัจจุบัน	 ประธ�นกิตติมศักดิ์	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)

ประธ�นกิตติมศักดิ์	 (ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)	 2543	-	ปัจจุบัน	 ประธ�นกรรมก�ร	 บริษัท	ฮอนด้�	ออโตโมบิล	(ประเทศไทย)	จำ�กัด

อ�ยุ	92	ปี	 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	 2556	-	ปัจจุบัน	 ประธ�นกิตติมศักดิ์	 บริษัท	ไทยน้ำ�ทิพย์	จำ�กัด	

%	ก�รถือหุ้นในบริษัทฯ	:	0.00	 	 	 	

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งผู้บริห�ร   

เป็นบิด�น�ยพรวุฒิ	ส�รสิน	ซึ่งเป็นกรรมก�รอิสระและ

ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบของบริษัทฯ		 	

น�ยชัย โสภณพนิช	 -	ปริญญ�ตรี	บริห�รธุรกิจ	 2561	-	ปัจจุบัน	 ประธ�นกรรมก�ร	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)

ประธ�นกรรมก�ร	 	 มห�วิทย�ลัยโคโรร�โด	 2561	-	ปัจจุบัน	 ประธ�นกรรมก�ร	 บริษัท	กรุงเทพประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน)

อ�ยุ	76	ปี	 	 สหรัฐอเมริก�	 2553	-	2558	 ประธ�นคณะผู้บริห�ร	 บริษัท	กรุงเทพประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน)

%	ก�รถือหุ้นในบริษัทฯ	:	0.69	 -	ก�รอบรมจ�กสม�คมส่งเสริม	 2561	-	ปัจจุบัน	 ประธ�นกรรมก�ร	 บริษัท	โรงพย�บ�ลบำ�รุงร�ษฎร์	จำ�กัด	(มห�ชน)

	 	 สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย	 2561	-	ปัจจุบัน	 ประธ�นกรรมก�ร	 บริษัท	ไทยรับประกันภัยต่อ	จำ�กัด	(มห�ชน)

	 	 (IOD)	(DCP	16/2002	 2561	-	ปัจจุบัน	 ประธ�นกรรมก�ร	 บริษัท	ฟูรูก�ว�	เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	จำ�กัด	(มห�ชน)

	 	 และ	Chairman	10/2004)	 2532	-	ปัจจุบัน	 รองประธ�นกรรมก�ร	 บริษัท	ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง	จำ�กัด

	 -	ปริญญ�บัตร	หลักสูตร	 	 	

	 	 วิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร

	 	 ภ�ครัฐร่วมกับเอกชน	

	 	 (ปรอ.	รุ่นที่	6)	 	 	

	 -	Advanced	Management	 	 	

	 	 Program,	The	Wharton	 	 	

	 	 School,	1984	 	 	

น�ยเปรมชัย กรรณสูต	 ปริญญ�โท	บริห�รธุรกิจ	 2552	-	ปัจจุบัน	 รองประธ�นกรรมก�ร	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)

รองประธ�นกรรมก�ร	 มห�วิทย�ลัยเซ้�ท์เทิร์น	 2528	-	ปัจจุบัน	 ประธ�นกรรมก�รบริห�ร	 บริษัท	อิต�เลียนไทย	ดีเวล๊อปเม้นต์	จำ�กัด	(มห�ชน)

อ�ยุ	66	ปี	 แคลิฟอร์เนีย	สหรัฐอเมริก�	 2522	-	ปัจจุบัน	 ประธ�นกรรมก�รบริห�ร	 บริษัท	บ�งกอกสตีลไวร์	จำ�กัด

%	ก�รถือหุ้นในบริษัทฯ	:	0.00	 	 	 2540	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	สย�มไฟเบอร์	อ๊อพติคส์	จำ�กัด

	 	 	 ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	สย�มสติลซินดิเกต	จำ�กัด	(มห�ชน)

	 	 	 ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	ไอทีดี	ซีเมนท์เทชั่น	อินเดีย	จำ�กัด

	 	 	 ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	เครื่องจักรกลสย�ม	จำ�กัด

	 	 	 ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	ภูมิใจไทย	ซีเมนต์	จำ�กัด

	 	 	 ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	เมียนม่�	ไอทีดี	จำ�กัด

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งผู้บริห�ร    

เป็นน้องช�ยน�งนิจพร	จรณะจิตต์	ซึ่งเป็นกรรมก�รของบริษัทฯ	 	 	 	

น�ย ซุน ท�ว-เฮิน	 -	ปริญญ�โท	บริห�รธุรกิจ	 2537	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)

กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	 	 มห�วิทย�ลัยเซ้�ท์เทิร์น	 2539	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	 บริษัท	ซีทีดับบลิว	เบต้�	จำ�กัด

(กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม)	 	 แคลิฟอร์เนีย	สหรัฐอเมริก�	 2540	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	 บริษัท	สย�มไฟเบอร์	อ๊อพติคส์	จำ�กัด

อ�ยุ	66	ปี	 -	ก�รอบรมจ�กสม�คมส่งเสริม	 2546	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�รผู้จัดก�ร	 บริษัท	แปซิฟิค	อีเล็คทริค	ไวร์	แอนด์	เคเบิ้ล	จำ�กัด

%	ก�รถือหุ้นในบริษัทฯ	:	1.74	 	 สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย	 2550	-	ปัจจุบัน	 ประธ�นกรรมก�ร	 บริษัท	สย�ม	แปซิฟิค	อีเล็คทริค	ไวร์	แอนด์	เคเบิ้ล	จำ�กัด

	 	 (IOD)	(DAP	73/2008)	 2538	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	ไทยเมทัล	โพรเซสซิ่ง	จำ�กัด

	 	 	 2539	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	เอเชีย	แปซิฟิค	ไวร์	แอนด์	เคเบิ้ล	จำ�กัด	

	 	 	 2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	ดับเบิล	ดี	เคเบิ้ล	จำ�กัด	

น�ยพรวุฒิ ส�รสิน	 -	ปริญญ�โทบริห�รธุรกิจ	 2529	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�รอิสระ	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)

กรรมก�รอิสระและประธ�น	 	 มห�วิทย�ลัยเปปเปอร์	ไดน์	 2544	-	ปัจจุบัน	 ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)

กรรมก�รตรวจสอบ	 	 สหรัฐอเมริก�	 2556	-	ปัจจุบัน	 ประธ�นกรรมก�ร	 บริษัท	ไทยน้ำ�ทิพย์	จำ�กัด

อ�ยุ	60	ปี	 -	ก�รอบรมจ�กสม�คมส่งเสริม	 2560	-	ปัจจุบัน	 ประธ�นกรรมก�ร	 บริษัท	บีจี	คอนเทนเนอร์	กล๊�ส	จำ�กัด	(มห�ชน)

%	ก�รถือหุ้นในบริษัทฯ	:	0.01	 	 สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย	 ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	ฝ�จีบ	จำ�กัด	(มห�ชน)

	 	 (IOD)	(DAP	45/2005)	 ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	โฮมโปรดักส์	เซ็นเตอร์	จำ�กัด	(มห�ชน)

	 	 	 ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	เอพี	(ไทยแลนด์)	จำ�กัด	(มห�ชน)	

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งผู้บริห�ร    

เป็นบุตรช�ยน�ยพงส์	ส�รสิน	ซึ่งเป็นประธ�นกิตติมศักดิ์ของบริษัทฯ	 	 	
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โครงสร้างการจัดการ

 
ชื่อ - สกุล / ตำ�แหน่ง

 คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น 5 ปีย้อนหลัง

  ประวัติก�รอบรม ระยะเวล� ตำ�แหน่ง บริษัท

น�ยเกษม กุหล�บแก้ว	 -	ปริญญ�ตรี	วิศวกรรมศ�สตร์	 2538	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)
กรรมก�ร,	 	 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	 2535	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษ�	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)
กรรมก�รสรรห�	 -	ก�รอบรมจ�กสม�คมส่งเสริม	 2549	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�รสรรห�และ	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)
และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน	 	 สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย	 	 พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน	
(กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม)	 	 (IOD)	(DAP	35/2005,	 2535	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษ�อ�วุโส	 บริษัท	ท�ซ่�อินดัสเตรียล	จำ�กัด
อ�ยุ	88	ปี	 	 RCC	2/2007	และ	 	
%	ก�รถือหุ้นในบริษัทฯ	:	0.006	 	 DCP	126/2009)	 	 	
	 -	ปริญญ�บัตรหลักสูตร	 	 	
	 	 วิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร		 	
	 	 (วปอ.	รุ่นที่	29)	 	 	

น�ยสตีเฟ่น ซ่วย กู่	 ปริญญ�ตรี	 2552	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�รอิสระและ	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)
กรรมก�รอิสระและ	 ส�ข�วิศวกรรมสิ่งทอ	 	 กรรมก�รตรวจสอบ	
กรรมก�รตรวจสอบ	 มห�วิทย�ลัยเซนต์จอห์น	 2545	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�รผู้จัดก�ร	 บริษัท	เลย์แกรนด์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำ�กัด	
อ�ยุ	63	ปี	 ไต้หวัน	 2545	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�รผู้จัดก�ร	 บริษัท	ซูโจว	คิงส์	แพ็คกิ้ง	แมททีเรียล	จำ�กัด	
%	ก�รถือหุ้นในบริษัทฯ	:	ไม่มี	 	 	 2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�รผู้จัดก�ร	 บริษัท	สม�ร์ทโค	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำ�กัด	

น�ยลี ไมเคิล เช�-ฉุน	 ปริญญ�ตรี	บริห�รธุรกิจ	 ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)
กรรมก�ร	 มห�วิทย�ลัยบอสตัน	 2550	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	สย�ม	แปซิฟิค	อีเล็คทริค	ไวร์	แอนด์	เคเบิ้ล	จำ�กัด
อ�ยุ	68	ปี	 สหรัฐอเมริก�	 ปัจจุบัน	 ประธ�นกรรมก�ร	และ	 บริษัท	ดิงฮ�ว	แอคมี่	จำ�กัด
%	ก�รถือหุ้นในบริษัทฯ	:	0.07	 	 	 	 กรรมก�รผู้จัดก�ร	
	 	 	 ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	เอเชีย	แปซิฟิค	ไวร์	แอนด์	เคเบิ้ล	จำ�กัด

น�ยไส้ หว่� ไซม่อน ซุน	 ปริญญ�โทก�รเงิน	 2552	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�รอิสระ	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)
กรรมก�รอิสระ,	 มห�วิทย�ลัยฮ�ว�ย	 	 กรรมก�รตรวจสอบ	และ	
กรรมก�รตรวจสอบและ	 สหรัฐอเมริก�	 	 ประธ�นกรรมก�รสรรห�	
ประธ�นกรรมก�รสรรห�และ	 	 	 	 และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน	
พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน	 	 	 2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�รอิสระ	และ	 บริษัท	อิต�เลียนไทย	ดีเวล๊อปเม้นต์	จำ�กัด	(มห�ชน)
อ�ยุ	60	ปี	 	 	 	 กรรมก�รตรวจสอบ	
%	ก�รถือหุ้นในบริษัทฯ	:	ไม่มี	 	 	 	

น�งนิจพร จรณะจิตต์	 -	ปริญญ�โทบริห�รธุรกิจ	 2545	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)
กรรมก�ร,	กรรมก�รสรรห�	 	 มห�วิทย�ลัยวิสคอนซิน	 2549	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�รสรรห�และ	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)
และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน	 	 (เมดิสัน)	สหรัฐอเมริก�	 	 พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน	
อ�ยุ	69	ปี	 -	ก�รอบรมจ�กสม�คมส่งเสริม	 2537	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�รรองประธ�น	 บริษัท	อิต�เลียนไทย	ดีเวล๊อปเมนต์	จำ�กัด	(มห�ชน)
%	ก�รถือหุ้นในบริษัทฯ	:	0.00	 	 สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย	 	 บริห�รอ�วุโส	
	 	 (IOD)	(DCP	56/2005)	 ปัจจุบัน	 ประธ�นกรรมก�ร	 บริษัท	โอเอชทีแอล	จำ�กัด	(มห�ชน)
	 	 	 ปัจจุบัน	 ประธ�นกรรมก�ร	 บริษัท	สย�มสติลซินดิเกต	จำ�กัด	(มห�ชน)
	 	 	 ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	ที	ที	ซี	แอล	จำ�กัด	(มห�ชน)
	 	 	 ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	บ�งกอกสตีล	ไวร์	จำ�กัด
	 	 	 ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	สย�มผลิตภัณฑ์	คอนกรีตและอิฐ	จำ�กัด
	 	 	 ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	อิตัลไทย	อุตส�หกรรม	จำ�กัด
คว�มสัมพันธ์ระหว่�งผู้บริห�ร    
เป็นพี่ส�วน�ยเปรมชัย	กรรณสูต	ซึ่งเป็นรองประธ�นกรรมก�รของบริษัทฯ   

น�ยสุรชัย ศิริวัลลภ	 -	ปริญญ�ตรี	นิติศ�สตร์	 2553	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�รอิสระ	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)
กรรมก�รอิสระ	 	 มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์	 2561	-	ปัจจุบัน	 รองประธ�นกรรมก�ร	 บริษัท	ไทยรับประกันภัยต่อ	จำ�กัด	(มห�ชน)
อ�ยุ	78	ปี	 -	กฎหม�ยระหว่�งประเทศ	 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�รสรรห�และ	 บริษัท	ไทยรับประกันภัยต่อ	จำ�กัด	(มห�ชน)
%	ก�รถือหุ้นในบริษัทฯ	:	ไม่มี	 	 มห�วิทย�ลัยอัลเบิร์ตลุดวิก	 	 กำ�หนดค่�ตอบแทน 
	 	 แห่งไฟร์บวร์ก	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�รก�รลงทุน	 บริษัท	ไทยรับประกันภัยต่อ	จำ�กัด	(มห�ชน)
	 	 ประเทศเยอรมัน	 2559	-	2560	 รองประธ�นกรรมก�ร	 บริษัท	ไทยรับประกันภัยต่อ	จำ�กัด	(มห�ชน)
	 -	ก�รอบรมจ�กสม�คมส่งเสริม	 	 ประธ�นคณะผู้บริห�ร	
	 	 สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย	 	 และกรรมก�รลงทุน	
	 	 (IOD)	(DCP	18/2002)	 2555	-	2559	 กรรมก�ร	 บริษัท	ไทยรีประกันชีวิต	จำ�กัด	(มห�ชน)
	 	 	 	 ประธ�นกรรมก�รบริห�ร	
	 	 	 	 และประธ�นกรรมก�ร	
	 	 	 	 บริห�รคว�มเสี่ยง	
	 	 	 2550	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�รและ	 บริษัท	โอเอชทีแอล	จำ�กัด	(มห�ชน)	
	 	 	 	 กรรมก�รตรวจสอบ	
	 	 	 2554	-	ปัจจุบัน	 ประธ�นกรรมก�ร	 บริษัท	ไทยรี	แอคชัวเรียล	คอลซัลติ้ง	จำ�กัด
	 	 	 2549	-	ปัจจุบัน	 ประธ�นกรรมก�ร	 บริษัท	ไทยรี	เซอร์วิสเซส	จำ�กัด
	 	 	 2544	-	ปัจจุบัน	 ประธ�นกรรมก�ร	 บริษัท	อีเอ็มซีเอสไทย	จำ�กัด



บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มห�ชน)24

 
ชื่อ - สกุล / ตำ�แหน่ง

 คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น 5 ปีย้อนหลัง

  ประวัติก�รอบรม ระยะเวล� ตำ�แหน่ง บริษัท

น�งสุนันท� แพงศุข	 -	ประก�ศนียบัตร	 2543	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)

กรรมก�รและรองกรรมก�ร	 	 ปริญญ�โทโครงก�ร	 2561	-	ปัจจุบัน	 รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)

ผู้อำ�นวยก�ร	(ก�รเงิน)	 	 อบรมท�งธุรกิจ	 	 (ก�รเงิน)	

(กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม)	 	 มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์	 2537	-	2560	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)

อ�ยุ	78	ปี	 -	ก�รอบรมจ�กสม�คมส่งเสริม	 	 (ก�รเงิน)	

%	ก�รถือหุ้นในบริษัทฯ	:	0.01	 	 สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย	 2539	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	ซีทีดับบลิว	เบต้�	จำ�กัด

	 	 (IOD)	(DCP	4/2000)	 2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	สย�มแปซิฟิค	โฮลดิ้ง	จำ�กัด

	 -	ก�รสัมมน�	หลักสูตรจ�ก	 2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	ดับเบิล	ดี	เคเบิ้ล	จำ�กัด	

	 	 สภ�วิช�ชีพบัญชีฯ	

	 	 “TFRS	ใหม่ที่ต้องรู้”	 	 	

น�ยเจิ้ง เช�-ฉุน	 ปริญญ�ตรี	(ก�รเงิน)	 ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)

กรรมก�ร	 มห�วิทย�ลัยเซ้�ท์เทิร์น	 2553	-	ปัจจุบัน	 ประธ�นกรรมก�ร	 บริษัท	เอเชีย	แปซิฟิค	ไวร์	แอนด์	เคเบิ้ล	จำ�กัด

อ�ยุ	61	ปี	 แคลิฟอร์เนีย	สหรัฐอเมริก�	 2558	-	ปัจจุบัน	 รองประธ�นกรรมก�ร	 บริษัท	แปซิฟิค	อีเล็คทริค	ไวร์	แอนด์	เคเบิ้ล	จำ�กัด

%	ก�รถือหุ้นในบริษัทฯ	:	0.05	 	 	 2550	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	สย�ม	แปซิฟิค	อีเล็คทริค	ไวร์	แอนด์	เคเบิ้ล	จำ�กัด

น�ยธนสิทธิ์ อังกสิทธิ์	 ปริญญ�โท	วิทย�ศ�สตร์	 2561	-	ปัจจุบัน	 รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)

รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	 (พืชศ�สตร์)	 	 (ก�รข�ยและก�รตล�ด)	

(ก�รข�ยและก�รตล�ด)	 มห�วิทย�ลัยแคลิฟอร์เนียสเตท	 2537	-	2560	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)

อ�ยุ	64	ปี	 สหรัฐอเมริก�	 	 (ก�รข�ยและก�รตล�ด)	

%	ก�รถือหุ้นในบริษัทฯ	:	0.007	 	 	 2539	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	ซีทีดับบลิว	เบต้�	จำ�กัด

	 	 	 2543	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	สย�มไฟเบอร์อ๊อพติคส์	จำ�กัด

	 	 	 2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	ดับเบิล	ดี	เคเบิ้ล	จำ�กัด	

น�ยสถิตย์ ต�บเพ็ชร์	 -	ปริญญ�โท	บริห�รธุรกิจ	 2561	-	ปัจจุบัน	 รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)

รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	 	 มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย	 	 (ก�รประกันคุณภ�พ)	

(ก�รประกันคุณภ�พ)	 -	ก�รอบรมจ�กสม�คมส่งเสริม	 2537	-	2560	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)

อ�ยุ	64	ปี	 	 สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย	 	 (ก�รประกันคุณภ�พ)	

%	ก�รถือหุ้นในบริษัทฯ	:	0.002	 	 (IOD)	(DCP	149/2011)	 2539	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	ซีทีดับบลิว	เบต้�	จำ�กัด

	 	 	 2540	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�รและผู้จัดก�รทั่วไป	 บริษัท	สย�มไฟเบอร์	อ๊อพติคส์	จำ�กัด

	 	 	 2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	ดับเบิล	ดี	เคเบิ้ล	จำ�กัด

น�ยสุวิทย์ วีระพงษ์	 ปริญญ�โท	วิศวกรรมศ�สตร์	 2561	-	ปัจจุบัน	 รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)

รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	 สถ�บันเทคโนโลยี	 	 (ก�รผลิตและวิศวกรรม)	

(ก�รผลิตและวิศวกรรม)	 พระจอมเกล้�พระนครเหนือ	 2537	-	2560	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)

อ�ยุ	68	ปี	 	 	 	 (ก�รผลิตและวิศวกรรม)	

%	ก�รถือหุ้นในบริษัทฯ	:	0.05	 	 	 2539	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	ซีทีดับบลิว	เบต้�	จำ�กัด

	 	 	 2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	ดับเบิล	ดี	เคเบิ้ล	จำ�กัด	

น�ยพลวัฒน์ เจริญสุขไพศ�ล	 มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 2561	-	ปัจจุบัน	 รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)

รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	 ชงหยู	คอลเลจ	ไต้หวัน	 	 (บุคคลและธุรก�ร)	

(บุคคลและธุรก�ร)	 	 	 2537	-	2560	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)

อ�ยุ	82	ปี	 	 	 	 (บุคคลและธุรก�ร)	

%	ก�รถือหุ้นในบริษัทฯ	:	0.02	 	 	 2539	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	ซีทีดับบลิว	เบต้�	จำ�กัด

น�งอ�ภ�ณัฐ วงษ์จริต	 -	ปริญญ�ตรี	ก�รบัญชี	 2548	-	ปัจจุบัน	 ผู้จัดก�รฝ่�ยบัญชี	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)

ผู้จัดก�รฝ่�ยบัญชี	 	 มห�วิทย�ลัยเกริก	 	 	

อ�ยุ	63	ปี	 -	ก�รอบรมหลักสูตรจ�กสภ�	 	 	

%	ก�รถือหุ้นในบริษัทฯ	:	ไม่มี	 	 วิช�ชีพบัญชี	“เจ�ะกฎหม�ย	

	 	 Transfer	Pricing	2562

	 	 เรื่องที่นักบัญชีจะต้องศึกษ�

	 	 และพล�ดไม่ได้”	6	ชั่วโมง

	 	 และหลักสูตร	“TFRS	ใหม่

	 	 ที่จะต้องรู้”	7	ชั่วโมง

น�งส�วก�ญจน� เอนกวศินชัย	 -	ปริญญ�โท	บริห�รธุรกิจ	 2551	-	ปัจจุบัน	 เลข�นุก�รบริษัท	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)

เลข�นุก�รบริษัท	 	 มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ	2561	-	ปัจจุบัน	 ผู้จัดก�ร	Corporate	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)

อ�ยุ	51	ปี	 -	ก�รอบรมจ�กสม�คม	 	 Services

%	ก�รถือหุ้นในบริษัทฯ	:	ไม่มี	 	 บริษัทจดทะเบียนไทย	 2548	-	ปัจจุบัน	 หัวหน้�หน่วยง�น	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)

	 	 หลักสูตรผู้ปฏิบัติง�น	 	 ตรวจสอบภ�ยใน	

	 	 เลข�นุก�รบริษัท	รุ่นที่	19	 	 	

	 	 (FPCS-19)	 	 	

โครงสร้างการจัดการ
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารในปี 2562 

   จำ�นวนหุ้นที่ถือ จำ�นวนหุ้นที่ถือ จำ�นวนหุ้น สัดส่วน

 ร�ยน�มผู้บริห�ร ตำ�แหน่ง ณ วันที่  ณ วันที่ ที่เปลี่ยนแปลง ก�รถือหุ้น

   31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 ในปี 2562 ในบริษัท (%)

น�ยชัย	โสภณพนิช	 ประธ�นกรรมก�ร	 2,731,210	 2,731,210	 -	 0.69

น�ยเปรมชัย	กรรณสูต	 รองประธ�นกรรมก�ร	 106	 106	 -	 0.00

น�ย	ซุน	ท�ว-เฮิน	 กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	 5,337,260	 5,337,260	 -	 1.34

คู่สมรส	 	 1,600,000	 1,600,000	 -	 0.40

น�ยพรวุฒิ	ส�รสิน	 ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ	 38,150	 38,150	 -	 0.01

น�ยเกษม	กุหล�บแก้ว	 กรรมก�รและกรรมก�รสรรห�	 6,000	 6,000	 -	 0.00

	 และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

คู่สมรส	 	 16,800	 16,800	 -	 0.00

น�ยสตีเฟ่น	ซ่วย	กู่	 กรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ	 -	 -	 -	 -

น�ยลี	ไมเคิล	เช�	ฉุน	 กรรมก�ร	 264,958	 264,958	 -	 0.07

น�ยไส้	หว่�	ไซม่อน	ซุน	 ประธ�นกรรมก�รสรรห�		 -	 -	 -	 -

	 และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

	 กรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ	

น�งนิจพร	จรณะจิตต์	 กรรมก�ร		 106	 106	 -	 0.00

	 และกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน	

น�ยสุรชัย	ศิริวัลลภ	 กรรมก�รอิสระ	 -	 -	 -	 -

น�งสุนันท�	แพงศุข	 กรรมก�รและรองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	(ก�รเงิน)	 40,400	 40,400	 -	 0.01

คู่สมรส	 	 2,000	 2,000	 -	 0.00

น�ยธนสิทธิ์	อังกสิทธิ์	 รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	 23,400	 23,400	 -	 0.01

	 (ก�รข�ยและก�รตล�ด)	

คู่สมรส	 	 4,000	 4,000	 -	 0.00

น�ยสถิตย์	ต�บเพ็ชร์	 รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	(ก�รประกันคุณภ�พ)	 7,200	 7,200	 -	 0.00

น�ยสุวิทย์	วีระพงษ์	 รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	 40,000	 40,000	 -	 0.01

	 (ก�รผลิตและวิศวกรรม)

คู่สมรส	 	 105,033	 160,033	 55,000	 0.04

น�ยพลวัฒน์	เจริญสุขไพศ�ล	 รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	(บุคคลและธุรก�ร)	 41,848	 41,848	 -	 0.01

คู่สมรส	 	 23,360	 33,360	 10,000	 0.01

น�งอ�ภ�ณัฐ	วงษ์จริต	 ผู้จัดก�รฝ่�ยบัญชี	 -	 -	 -	 -

โครงสร้างการจัดการ
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รายละเอียดผู้บริหารของบริษัทฯ ดำารงตำาแหน่งใน บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทเกี่ยวข้อง

  
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล

 บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทเกี่ยวข้อง

 ร�ยน�มผู้บริห�ร 
จำ�กัด (มห�ชน)

 CTW 
SFO SPEWC DDC SAP PEWC  APWC ITD TMP Loxpac

 Loxpac

   Beta          HK

น�ยพงส์	ส�รสิน	 ประธ�นกิตติมศักดิ์	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

น�ยชัย	โสภณพนิช	 ประธ�นกรรมก�ร	 	 	 	 	 	 	 	 	 /	 	

น�ยเปรมชัย	กรรณสูต	 รองประธ�นกรรมก�ร	 	 //	 	 	 	 	 	 X	 	 	

น�ยซุน	ท�ว-เฮิน	 กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	 //	 //	 X	 //	 /	 //	 //	 	 /	 	

น�ยพรวุฒิ	ส�รสิน	 ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

	 และกรรมก�รอิสระ

น�ยเกษม	กุหล�บแก้ว	 กรรมก�ร	

	 และกรรมก�รสรรห�

	 และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

น�ยไส้	หว่�	ไซม่อน	ซุน	 ประธ�นกรรมก�รสรรห�	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 กรรมก�รตรวจสอบ

	 และกรรมก�รอิสระ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

น�ยลี	ไมเคิล	เช�	ฉุน	 กรรมก�ร	 	 	 /	 	 /	 	 /	 	 	 	

น�ยเจิ้ง	เช�-ฉุน	 กรรมก�ร	 	 	 /	 	 /	 /	 X	 	 	 	

น�ยสตีเฟ่น	ซ่วย	กู่	 กรรมก�รตรวจสอบ

	 และกรรมก�รอิสระ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

น�งนิจพร	จรณะจิตต์	 กรรมก�รและกรรมก�รสรรห�	 	 	 	 	 	 	 	 //	 	 	

	 และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

น�ยสุรชัย	ศิริวัลลภ	 กรรมก�รอิสระ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

น�งสุนันท�	แพงศุข	 กรรมก�ร	 //	 	 	 //

	 และรองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	

	 (ก�รเงิน)	 	 	 	 	 	 	

น�ยพลวัฒน์	เจริญสุขไพศ�ล	 รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	 /

	 (บุคคลและธุรก�ร)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

น�ยธนสิทธิ์	อังกสิทธิ์	 รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	 /	 //	 	 /

	 (ก�รข�ยและก�รตล�ด)	 	 	 	 	 	 	

น�ยสุวิทย์	วีระพงษ์	 รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	 /	 	 	 //

	 (ก�รผลิตและวิศวกรรม)	 	 	 	 	 	 	

น�ยสถิตย์	ต�บเพ็ชร์	 รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	 /	 //	 	 /

	 (ก�รประกันคุณภ�พ)	 	 	 	 	 	 	

น�งอ�ภ�ณัฐ	วงษ์จริต	 ผู้จัดก�รฝ่�ยบัญชี	 	 	 	 	 	 	     

หมายเหตุ :	 X	=	ประธานกรรมการ	 /	=	กรรมการ	 //	=	กรรมการบริหาร	

  

CTW-Beta	:	 บริษัท	ซีทีดับบลิว	เบต้า	จำากัด	 SFO	:	 บริษัท	สยาม	ไฟเบอร์	อ๊อพติคส์	จำากัด 

SPEWC	:	 บริษัท	สยาม	แปซิฟิค	อีเลคทริคไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำากัด	 DDC	:	 บริษัท	ดับเบิล	ดี	เคเบิ้ล	จำากัด

SAP	:	 บริษัท	เซี่ยงไฮ้	เอเซีย	แปซิฟิค	อีเล็คทริค	จำากัด	 PEWC	:	 บริษัท	แปซิฟิค	อีเลคทริคไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำากัด

APWC	:	 บริษัท	เอเชีย	แปซิฟิคไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำากัด	 ITD	:	 บริษัท	อิตาเลียนไทย	ดีเวล๊อปเมนต์	จำากัด	(มหาชน)	

TMP	:	 บริษัท	ไทยเมทัล	โพรเซสซิ่ง	จำากัด	 LoxPac	:	 บริษัท	ล็อกซแพค	(ประเทศไทย)	จำากัด

Loxpac-HK	:	 บริษัท	ล็อกซแพค	(ฮ่องกง)	จำากัด	

โครงสร้างการจัดการ
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รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อย

 
ร�ยชื่อกรรมก�ร

   ร�ยชื่อบริษัทย่อย

  CTW-Beta SFO SPEWC SAP DDC

น�ยเปรมชัย	กรรณสูต	 	 //	 	 	

น�ยซุน	ท�ว-ชุน	 	 	 /	 	

น�ยซุน	ท�ว-เฮิน	 //	 //	 X	 /	 //

น�ยลี	ไมเคิล	เช�-ฉุน	 	 	 //	 /	

น�ยยวน	จุ้น	ถัง	 	 	 /	 /	

น�ยเจิ้ง	เช�-ฉุน	 	 	 /	 /	

น�งสุนันท�	แพงศุข	 //	 	 	 	 //

น�ยธนสิทธิ์	อังกสิทธิ์	 /	 //	 	 	 /

น�ยพลวัฒน์	เจริญสุขไพศ�ล	 /	 	 	 	

น�ยสถิตย์	ต�บเพ็ชร์	 /	 //	 	 	 /

น�ยสุวิทย์	วีระพงษ์	 /	 	 	 	 //

น�ยจัง	เซ้�	ชุน	 //	 	 //	 	 /

น�ยกุ้ย	ชิ-จง	 //	 //	 	 	

น�ยเฉิน	เจิ้ง	หน�น	 	 	 //	 	

น�ยบัณฑิต	ตันชวลิต	 	 	 //	 	

น�ยช�ติช�ย	ชุติม�	 	 	 /	 	

น�ยจู	ยิ่ง	เซี๋ยง	 	 	 /	 	

น�ยกง	เหว่ย	 	 	 //	 /	

น�ยหลู่	เว่ย	หมิง	 	 	 	 /

หมายเหตุ :	 X	=	ประธานกรรมการ	 /	=	กรรมการ	 //	=	กรรมการบริหาร

 

โครงสร้างการจัดการ
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การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

	 อำานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
	 คณะกรรมก�รต้องปฏิบัติต�มหน้�ท่ีให้ตรงต�มข้อกฎหม�ย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับบริษัทฯ	และมติท่ีประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นและวิส�มัญ														

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

	 การเลือกกรรมการ
	 ก�รคดัเลอืกบุคคลท่ีจะแตง่ตัง้เป็นกรรมก�รของบรษิทัฯ	จะตอ้งผ่�นก�รพิจ�รณ�และก�รเสนอเลอืกตัง้หรอืแตง่ตัง้จ�กคณะกรรมก�รสรรห�

และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน	(Nomination	and	Compensation	Committee)	โดยมีแนวท�งดังนี้

1.	 คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนจะเป็นผู้สรรห�	และพิจ�รณ�คัดเลือกบุคคลท่ีจะได้รับก�รแต่งตั้งเป็นกรรมก�รของ					

บริษัทฯ	โดยพิจ�รณ�จ�กประสบก�รณ์	คว�มรู้คว�มส�ม�รถ	จริยธรรม	คว�มน่�เชื่อถือท�งสังคม	และนำ�เสนอต่อท่ีประชุมส�มัญ									

ผู้ถือหุ้นประจำ�ปีเพื่อพิจ�รณ�แต่งตั้งต่อไป

2.	 กรรมก�รของบริษัทฯ	จะต้องมีไม่น้อยกว่�	5	คน	โดยให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจ�รณ�เลือกตั้ง	และกรรมก�รไม่น้อยกว่�กึ่งหน่ึง												

จะต้องมีถิ่นฐ�นอยู่ในประเทศไทย

3.	 ในก�รลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมก�ร	ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่�กับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

4.	 มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในก�รเลือกต้ังกรรมก�รให้ถือคะแนนเสียงข้�งม�กของผู้ถือหุ้นซึ่งม�ประชุมและออกเสียงลงคะแนน	ถ้�มี									

คะแนนเสียงเท่�กันให้ประธ�นในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ข�ด

	 การหมดอายุของกรรมการ
	 ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีทุกครั้ง	ให้กรรมก�รออกจ�กตำ�แหน่งในอัตร�	1	ใน	3	ถ้�จำ�นวนกรรมก�รท่ีจะแบ่งออกให้ครบเป็น										

3	ส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วน	1	ใน	3

	 กรรมก�รท่ีจะต้องออกจ�กตำ�แหน่งในปีแรก	และปีท่ีสองภ�ยหลังใช้ข้อบังคับน้ี	ให้ใช้วิธีจับฉล�ก	ส่วนปีหลังจ�กน้ันให้กรรมก�รท่ีอยู่ใน

ตำ�แหน่งน�นที่สุดเป็นผู้ออกจ�กตำ�แหน่ง

	 กรรมก�รที่ออกจ�กตำ�แหน่งไปนั้น	อ�จได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

	 นอกจ�กพ้นตำ�แหน่งต�มว�ระแล้ว	กรรมก�รต้องพ้นจ�กตำ�แหน่งเมื่อ

1.	 ถึงแก่กรรม

2.	 ล�ออก

3.	 ข�ดคุณสมบัติ	หรือมีลักษณะต้องห้�มต�มกฎหม�ยว่�ด้วยบริษัทมห�ชนจำ�กัด

4.	 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่�	3	ใน	4	ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นซึ่งม�ประชุมและมีสิทธิออกเสียง	และมีหุ้น										

นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่ม�ประชุม	และมีสิทธิออกเสียง

5.	 ศ�ลมีคำ�สั่งให้ออก

	 ในกรณีท่ีตำ�แหน่งกรรมก�รว่�งลงเพร�ะเหตุอ่ืนนอกจ�กถึงคร�วออกต�มว�ระให้คณะกรรมก�รเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ตอ้งห้�มต�มกฎหม�ยว�่ดว้ยบรษิทัมห�ชนจำ�กดัเข�้เป็นกรรมก�รแทนในก�รประชมุคณะกรรมก�รคร�วถดัไป	เวน้แต่ว�ระของกรรมก�รผู้ออกไปน้ัน	

จะเหลือน้อยกว่�	2	เดือน	มติของคณะกรรมก�ร	ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่�	3	ใน	4	ของจำ�นวนกรรมก�รที่ยังเหลืออยู่	บุคคลซึ่ง

เข้�เป็นกรรมก�รแทนดังกล่�ว	ให้อยู่ในตำ�แหน่งเพียงเท่�ว�ระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมก�รซึ่งตนแทน

โครงสร้างการจัดการ
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การกำากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ	ได้ปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีต�มเนื้อห�	5	หมวด	ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
	 บริษัทฯ	ตระหนักและให้คว�มสำ�คัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นเสมอ	โดยมีแนวปฏิบัติในด้�นสิทธิของผู้ถือหุ้น	ดังนี้

1.1	 บริษัทฯ	ไม่กระทำ�ก�รใดๆ	อันเป็นก�รริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น	

1.2	 บริษัทฯ	จัดประชุมผู้ถือหุ้นที่สำ�นักง�นใหญ่ของบริษัทฯ	ซึ่งผู้ถือหุ้นส�ม�รถเดินท�งเข้�ร่วมประชุมได้สะดวก

1.3	 ในก�รประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี	2562	บริษัทฯ	ไม่ได้มีก�รเพ่ิมว�ระอ่ืนๆ	ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นท่ีได้จัดส่งให้แก่									

ผู้ถือหุ้นแล้ว	

1.4	 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกส�รประกอบในแต่ละว�ระ	มีคำ�ชี้แจงและข้อมูลสำ�หรับผู้ถือหุ้นศึกษ�ข้อมูลอย่�งครบถ้วน

1.5	 กอ่นก�รประชมุผู้ถือหุ้น	มกี�รชีแ้จงวธีิก�รออกเสยีงลงคะแนนและก�รนับคะแนนเสยีง	เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นทร�บกฎเกณฑ์ต�่งๆ	ท่ีใชใ้นก�ร

ประชุมและมีก�รใช้บัตรลงคะแนนเสียง

1.6	 บริษัทฯ	อำ�นวยคว�มสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถใช้สิทธิในก�รเข้�ร่วมประชุมและออกเสียงได้อย่�งเต็มที่

1.7	 ในก�รประชุมผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ	เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถแสดงคว�มเห็นหรือต้ังคำ�ถ�มในเรื่องก�รดำ�เนินกิจก�รง�นของบริษัทฯ	

ได้อย่�งอิสระ	

1.8	 เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจ�รณ�อนุมัติค่�ตอบแทนกรรมก�รทุกปี	และพิจ�รณ�อนุมัติก�รจ่�ยเงินปันผล	เมื่อบริษัทฯ	มีกำ�ไร

1.9	 บรษิทัฯ	ไดเ้ผยแพรร่�ยง�นก�รประชมุผู้ถอืหุ้น	ให้ผู้ถอืหุ้นไดร้บัทร�บผ่�นเวบ็ไซตข์องตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และบนเวบ็ไซต์

ของบริษัทฯ	ภ�ยใน	14	วัน	นับจ�กวันประชุม	โดยระบุผลก�รลงคะแนนในแต่ละว�ระด้วย

1.10	ห�กท่ีประชมุผู้ถอืหุ้นไดพิ้จ�รณ�เรือ่งร�วต�่งๆ	ต�มระเบียบว�ระก�รประชมุเสรจ็สิน้ลงแลว้	มผู้ีถอืหุ้นซึง่มหุ้ีนนับรวมกนัไดไ้มน้่อยกว�่	

1	ใน	3	ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด	มีสิทธิที่จะขอให้ที่ประชุมพิจ�รณ�เรื่องอื่นๆ	นอกเหนือจ�กที่กำ�หนดไว้ในหนังสือบอกกล่�วนัดประชุมได้

1.11	ณ	วันที่	28	มีน�คม	2562	ซึ่งเป็นวันกำ�หนดร�ยชื่อผู้ถือหุ้น	(Record	Date)	ล่�สุด	บริษัทฯ	มีหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นร�ยย่อย	(Free	

Float)	อยู่ร้อยละ	27.32	

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 บริษัทฯ	ให้คว�มสำ�คัญในก�รปฏิบัติที่เท่�เทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกร�ย	โดยในปีที่ผ่�นม�	บริษัทฯ	ได้จัดให้มีก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี	

เมื่อวันที่	29	เมษ�ยน	2562	ณ	ที่สำ�นักง�นแห่งใหญ่ของบริษัทฯ	โดยมีกรรมก�รเข้�ประชุม	9	คน	จ�กจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมด	11	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	81.82	ซึ่งบริษัทฯ	มีแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน	ดังนี้

2.1	 บริษัทฯ	ได้จัดทำ�หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	โดยระบุระเบียบว�ระก�รประชุมพร้อมท้ังคว�มเห็นของคณะกรรมก�ร	และเอกส�ร			

ประกอบก�รพิจ�รณ�ในว�ระต่�งๆ	อย่�งเพียงพอที่จะให้ผู้ถือหุ้นพิจ�รณ�และตัดสินใจออกเสียงลงคะแนนได้อย่�งเหม�ะสม

2.2	 บริษัทฯ	ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่�	10	วัน	ก่อนวันประชุม

2.3	 จัดทำ�หนังสอืเชญิประชมุผู้ถอืหุ้นเป็นภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ	ลงประก�ศหนังสอืเชญิประชมุผู้ถอืหุ้นในหนังสอืพิมพ์ร�ยวนัพรอ้มท้ัง

เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษก่อนวันประชุม

2.4	 เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมด้วยตนเอง	ใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้�ร่วมประชุม	และออกเสียง													

ลงมตแิทนได	้โดยใชแ้บบหนังสอืมอบฉนัทะแบบ	ข.	ซึง่เป็นแบบท่ีผู้ถอืหุ้นส�ม�รถกำ�หนดทิศท�งก�ร	ลงคะแนนเสยีงไดเ้องในแตล่ะว�ระ 

โดยบริษัทฯ	ได้จัดส่งไปให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2.5	 ผู้ถือหุ้นทุกร�ยมีสิทธิออกเสียงต�มจำ�นวนหุ้นที่ถืออยู่	โดยมีคะแนนเสียงเท่�กับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง	

2.6	 ในว�ระก�รเลือกตั้งกรรมก�ร	ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในก�รแต่งตั้งกรรมก�รเป็นร�ยบุคคลได้	

2.7	 ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี	2562	บริษัทฯ	ได้เสนอชื่อกรรมก�รอิสระจำ�นวน	3	คน	เป็นท�งเลือกในก�รมอบฉันทะของ												

ผู้ถือหุ้น	โดยมีผู้ถือหุ้นจำ�นวน	7	ร�ย	มอบอำ�น�จให้กรรมก�รอิสระเป็นผู้รับมอบอำ�น�จให้ออกเสียงแทน

2.8	 บริษัทฯ	มีนโยบ�ยในก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์	และก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน	และได้แจ้งให้กรรมก�ร	ผู้บริห�ร	และพนักง�นต้องปฏิบัติต�ม

นโยบ�ยดังกล่�ว	ดังนี้

1)	 เมื่อมีก�รซื้อ	ข�ย	โอน	หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	กรรมก�รหรือผู้บริห�รต้องนำ�ส่งร�ยง�นก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์													

ต�มแบบ	59-2	ไปยังสำ�นักง�น	กลต.	และเลข�นุก�รบริษัทฯ	ภ�ยใน	3	วันทำ�ก�ร	นับตั้งแต่วันที่มีก�รซื้อ	ข�ย	โอน	หรือรับโอน

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ	
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2)	 ห้�มกรรมก�ร	ผู้บริห�ร	และพนักง�นผู้ท่ีล่วงรู้ข้อมูลภ�ยใน	นำ�ข้อมูลภ�ยในไปแสวงห�ประโยชน์	หรือเปิดเผยแก่บุคคลอ่ืน														

ไมว่�่โดยท�งตรงหรอืท�งอ้อม	และไม่ว�่ดว้ยวธีิใด	โดยรูห้รอืควรรูว้�่ผู้รบัขอ้มลูอ�จนำ�ขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์ในก�รซือ้ข�ยหลกัทรพัย์	

ไม่ว่�เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น	และไม่ว่�จะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ต�ม

3)	 ห้�มกรรมก�ร	ผู้บริห�ร	และพนักง�นผู้ที่ล่วงรู้ข้อมูลภ�ยใน	ทำ�ก�รซื้อหรือข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ในช่วงระยะเวล�ก่อนที่จะ

เผยแพร่ข้อมูลภ�ยใน

4)	 บรษิทัฯ	จะเกบ็รกัษ�ขอ้มลูงบก�รเงนิและขอ้มลูส�รสนเทศกอ่นนำ�สง่ตอ่ตล�ดหลกัทรพัย์ฯ	กรรมก�ร	ผู้บรหิ�รและพนักง�นท่ีเกีย่วขอ้ง	

จะต้องรักษ�คว�มลับของบริษัทฯ	อย่�งเคร่งครัด

	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีบทลงโทษกรณีฝ่�ฝืนนโยบ�ยในก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์	และก�รใช้ข้อมูลภ�ยในของบริษัทฯ	ดังนี้

1)	 กรรมก�ร	ผู้บริห�ร	:	พรบ.	หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ฯ	ม�ตร�	296	กำ�หนดว่�	ผู้ใดท่ีซื้อข�ยหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูล						

ภ�ยใน	(ม�ตร�	242)	“ต้องระว�งโทษจำ�คุกไม่เกินสองปี	หรือปรับตั้งแต่ห้�แสนบ�ทถึงสองล้�นบ�ท	หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ”

2)	 พนักง�นท่ีล่วงรู้ข้อมูลภ�ยใน	:	ห�กฝ่�ฝืนนโยบ�ยฉบับนี้	อ�จถูกพิจ�รณ�ลงโทษท�งวินัย	จนถึงขั้นให้ออกจ�กง�น	รวมถึง																

อ�จมีคว�มรับผิดทั้งท�งอ�ญ�และท�งแพ่ง	ต�ม	พรบ.หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ฯ

2.9	 บริษัทฯ	ทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน	โดยปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ของตล�ดหลักทรัพย์และสำ�นักง�น	ก.ล.ต.

3. การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
	 บริษัทฯ	ให้คว�มสำ�คัญต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ดังนี้

3.1	 บริษัทฯ	ได้กำ�หนดนโยบ�ยคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและนโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริต	โดยได้รับก�รอนุมัติจ�กที่ประชุมคณะกรรมก�ร

3.2	 ในกรณีที่บริษัทฯ	มีกำ�ไร	บริษัทฯ	จะขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่�ยค่�บำ�เหน็จตอบแทน	หรือเงินร�งวัลพิเศษประจำ�ปีแก่กรรมก�ร

และพนักง�น	

3.3	 บริษัทฯ	ได้จัดทำ�จรรย�บรรณของกรรมก�รและพนักง�น	เพื่อเป็นหลักในก�รปฏิบัติง�นของกรรมก�รและพนักง�น	ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกกลุ่ม	โดยมีร�ยละเอียด	ดังนี้

 ลูกค้� :	บริษัทฯ	ได้สร้�งคว�มสัมพันธ์ท่ีดีต่อลูกค้�	โดยยึดหลักคว�มซื่อสัตย์สุจริต	ก�รรักษ�จริยธรรมและคว�มเชื่อถือ															

ซึง่กนัและกนั	กรรมก�รและผูบ้ริห�รจะตอ้งเอ�ใจใสแ่ละรบัผดิชอบตอ่ลกูค�้เกีย่วกบัผลติภณัฑ	์ก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นคณุภ�พและดแูล

รักษ�ม�ตรฐ�นนั้น	

 พนักง�น :	บริษัทฯ	ได้ให้คว�มสำ�คัญกับนโยบ�ยคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นของพนักง�น	โดยจัดสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น

ให้มีลักษณะปลอดภัย	ถูกสุขลักษณะ	และจัดห�อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุที่อ�จจะเกิดขึ้นจ�กก�รทำ�ง�นให้แก่พนักง�นทุกคน	รวมทั้ง

ปรับปรุงสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นให้ดีขึ้น	เพ่ือให้ก�รทำ�ง�นของพนักง�นมีประสิทธิผล	มีก�รจัดตั้งคณะกรรมก�รคว�มปลอดภัย	

อ�ชีวอน�มัยและสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น	และมีก�รติดต�มประเมินผลทุกเดือน	ตลอดจนกำ�หนดวิธีก�รจ้�งง�นและเปิดโอก�ส					

ในก�รจ้�งง�นอย่�งเสมอภ�ค	เพื่อให้ได้พนักง�นที่มีคุณภ�พ	มีคว�มรู้และคว�มชำ�น�ญที่จำ�เป็นสำ�หรับก�รดำ�เนินง�นในธุรกิจ

	 บริษัทฯ	มีก�รส่งเสริมก�รพัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถของพนักง�นอย่�งสม่ำ�เสมอ	โดยจัดให้มีก�รอบรมภ�ยในบริษัทฯ	และ									

ส่งพนักง�นไปอบรมสัมมน�ภ�ยนอกบริษัทฯ	ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ	

 บรษิทัฯ	ไดจั้ดให้มกีลอ่งรบัก�รแจ้งเบ�ะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนจ�กพนักง�นในกรณพีบเห็นก�รทำ�ผิดกฎหม�ยหรอืกฎระเบียบของบรษิทัฯ

	 นอกจ�กน้ี	บริษัทฯ	ได้มีก�รจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพสำ�หรับพนักง�นต้ังแต่ปี	2536	เป็นต้นม�	เพ่ือเป็นหลักประกันให้แก่

พนักง�นเมื่อย�มเกษียณอ�ยุหรือออกจ�กง�น	โดยพนักง�นส�ม�รถขอเกษียณอ�ยุก�รทำ�ง�นก่อนได้	ห�กพนักง�นมีอ�ยุครบ	55	ปี	

และมีอ�ยุก�รทำ�ง�นครบ	25	ปี	ซึ่งจะได้รับเงินชดเชยต�มระเบียบของบริษัทฯ	และต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด 

 คู่ค้�หรือเจ้�หน้ี :	จะต้องทำ�ให้มั่นใจว่�มีวิธีก�รปฏิบัติท่ีดีในก�รซื้อสินค้�จ�กคู่ค้�	และเป็นไปต�มเงื่อนไขท�งก�รค้�	รวมถึง

เงือ่นไขก�รกูยื้มเงนิจ�กเจ้�หน้ีเกีย่วกบัวตัถปุระสงคก์�รใชเ้งนิ	ก�รชำ�ระคืน	หลกัทรพัย์ค้ำ�ประกันและขอ้ตกลงอ่ืนๆ	นอกจ�กน้ีบรษิทัฯ	

ได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่คู่ค้�หรือเจ้�หนี้เสมอ

 ชุมชนและสังคม :	จะต้องมีคว�มรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมในก�รใช้ทรัพย�กรและรักษ�สิ่งแวดล้อม	บริษัทฯ	ตระหนักถึง

คว�มสำ�คญัตอ่ก�รรกัษ�สิง่แวดลอ้ม	มกี�รบรหิ�รจัดก�รโดยใชเ้ทคโนโลยีและขัน้ตอนก�รผลติท่ีมมี�ตรฐ�นด�้นสิง่แวดลอ้ม	ต�มขอ้กำ�หนด	

ของม�ตรฐ�น	ISO	14001	:	2015	โดยมกี�รจัดทำ�ระบบบำ�บัดของเสยีต�่งๆ	อ�ทิเชน่	บำ�บัดระบบน้ำ�เสยีก่อนปลอ่ยสูธ่รรมช�ตทุิกครัง้	

ตดิตัง้ระบบบำ�บัดควนัท่ีเกดิจ�กก�รเผ�ไหม	้จัดทำ�ระบบกรองฝุ่นละออง	และไดจั้ดทำ�โรงคดัแยกขยะและก�กอุตส�หกรรมแตล่ะประเภท	

เพ่ือส่งต่อไปบำ�บัดต�มหลักวิช�ก�รกับหน่วยง�นท่ีได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นจ�กกรมโรงง�นอุตส�หกรรม	อีกท้ังมีก�รนำ�วัสดุใช้แล้ว	

ม�ใชป้ระโยชน์ใหมอี่ก	ซึง่เป็นก�รประหยัดพลงัง�นและทรพัย�กรธรรมช�ต	ิรวมถงึเพ่ือประโยชน์ของชมุชนท่ัวไป	ท้ังน้ีบรษิทัฯ	ไดป้ฏิบัติ

ต�มข้อกำ�หนดของกฎหม�ย	และกฎระเบียบของหน่วยง�นต่�งๆ	ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดเสมอม�	
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 บรษิทัฯ	ไดป้รบัเปลีย่นเชือ้เพลงิสำ�หรบัใชใ้นส�ยง�นก�รผลติเตม็	100%	ตัง้แตปี่	2555	เป็นตน้ม�	จ�กเดมิท่ีใชน้้ำ�มนัเต�	(Fuel	Oils) 

ซึ่งต้องนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศและร�ค�มีก�รปรับขึ้นอย่�งต่อเนื่องม�โดยตลอด	โดยเปลี่ยนเป็นใช้ก๊�ซธรรมช�ติ	(Natural	Gas)	จ�ก

บรษิทั	ปตท.	จำ�กดั	(มห�ชน)	ซึง่ถือเป็นเชือ้เพลงิท่ีสะอ�ด	เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม	และชว่ยลดปรมิ�ณมลภ�วะเป็นพิษ	โดยทำ�ให้ไมม่ี

เขม่�ควันดำ�หรือละอองฝุ่นจ�กก�รเผ�ไหม้	ไม่เกิดก๊�ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	(Sulfur	Dioxide)	(SO2)	และก๊�ซค�ร์บอนมอนอกซ์ไซด์	

(Carbon	Monoxide)	(CO)	ส่งผลให้ค่�ใช้จ่�ยในก�รบำ�บัดควันไฟที่เกิดจ�กเผ�ไหม้ลดลง	นอกจ�กนี้	บริษัทฯ	มีกระบวนก�รบำ�รุง

รักษ�เชิงป้องกัน	(Preventive	Maintenance	P.M.)	อย่�งสม่ำ�เสมอจ�กผู้เช่ียวช�ญ	รวมถึงมีก�รวัดค่�ฝุ่นละอองบริเวณพื้นที่ทำ�ง�น

และปล่องควันเพื่อป้องกันมลภ�วะเป็นพิษจ�กฝุ่นละอองและแก๊สจ�กก�รเผ�ไหม้	ซึ่งได้ติดตั้งอุปกรณ์บำ�บัดควันและฝุ่นละอองด้วย

	 ในสว่นของก�รใชไ้ฟฟ้�ซึง่ถอืเป็นพลงัง�นหลกัในก�รผลติ	บรษิทัฯ	ให้คว�มสำ�คญัโดยก�รสง่เสรมิและสนับสนุน	“โครงก�รอนุรกัษ์

พลังง�นในสถ�นประกอบก�ร”	ต�มพระร�ชบัญญัติก�รส่งเสริมก�รอนุรักษ์พลังง�นของกระทรวงพลังง�น	โดยแต่งตั้งคณะกรรมก�ร

อนุรักษ์พลังง�น	เพื่อกำ�หนดนโยบ�ยและแผนก�รทำ�ง�นอย่�งต่อเนื่อง	โดยได้จัดอบรมให้คว�มรู้ด้�นก�รอนุรักษ์พลังง�นแก่พนักง�น	

รวมท้ังปรบัปรงุ	แกไ้ข	อุปกรณ	์เครือ่งจักรต�่งๆ	อ�ทิเชน่	เปลีย่นป้ัมลมแบบลกูสบูเป็นแบบสกร	ูเปลีย่นเครือ่งปรบัอ�ก�ศท่ีไดร้บัฉล�ก

ประหยัดไฟเบอร์	5	แทนของเดิมที่เสียไป	เปลี่ยนหลอดไฟชนิดฟลูออเรสเซนต์ขน�ด	36	วัตต์เป็นหลอดแอลอีดี	(LED)	ขน�ด	10	วัตต์	

ในสำ�นักง�นและอ�ค�รโรงง�น	ตดิตัง้ตวัเกบ็ประจุไฟฟ้�	(Capacitor	Bank)	เพ่ือปรบัปรงุค�่	Power	Factor	ในระบบไฟฟ้�ของโรงง�น

เพ่ือลดก�รสูญเสียในระบบและลดค่�ปรับท่ีต้องจ่�ยให้ก�รไฟฟ้�ฯ	เป็นต้น	รวมถึงก�รบำ�รุงรักษ�เครื่องจักรต�มแผนเพ่ือให้ลด															

ก�รสูญเสีย	และเพ่ิมประสิทธิภ�พในกระบวนก�รผลิต	อีกท้ังบริษัทฯ	ได้เข้�ร่วมโครงก�รเปลี่ยนเครื่องจักรท่ีมีประสิทธิภ�พต่ำ�กับ											

กรมพัฒน�พลังง�นทดแทนและอนุรักษ์พลังง�น	ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนบ�งส่วนจ�กกรมฯ	ในก�รจัดห�เครื่องจักรใหม่

 ผู้สอบบัญช ี:	บรษิทัฯ	ไดใ้ห้คว�มรว่มมอืเป็นอย่�งดต่ีอผู้สอบบัญชใีนก�รให้ขอ้มลูท�งก�รเงนิและขอ้มลูท่ีเกีย่วขอ้งต�มท่ีผู้สอบบัญช	ี

ต้องก�ร	โดยผู้สอบบัญชีส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่ได้อย่�งเป็นอิสระ

 ผู้ถอืหุ้นและกลุม่ผู้มสีว่นไดเ้สยีอ่ืนๆ :	กรรมก�รจะตอ้งมคีว�มรบัผิดชอบตอ่ผู้ถอืหุ้นและกลุม่ผู้ให้ก�รสนับสนุนท�งก�รเงนิในเรือ่ง

เกี่ยวกับก�รเปิดเผยส�รสนเทศ	วิธีก�รปฏิบัติท�งบัญชี	และก�รใช้ส�รสนเทศภ�ยใน	โดยกรรมก�รจะต้องตัดสินใจดำ�เนินก�รใดๆ						

ด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต	เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งร�ยใหญ่และร�ยย่อย	และเพื่อผลประโยชน์โดยรวม

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	 บริษัทฯ	ให้คว�มสำ�คัญในก�รเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ	อย่�งถูกต้องและครบถ้วน	ดังนี้	

4.1	 ข้อมูลท่ีแสดงในร�ยง�นท�งก�รเงิน	มีคว�มถูกต้อง	เชื่อถือได้	และเป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป	ซึ่งผ่�นก�ร													

ตรวจสอบจ�กผู้สอบบัญชีท่ีมีคว�มเป็นอิสระและมีคุณสมบัติท่ีได้รับก�รยอมรับ	เป็นผู้สอบบัญชีท่ีได้รับคว�มเห็นชอบจ�กสำ�นักง�น										

คณะกรรมก�รกำ�กับหลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์	(สำ�นักง�น	ก.ล.ต.)	โดยคณะกรรมก�รตรวจสอบมหีน้�ท่ีในก�รสอบท�นงบก�รเงนิ	

ให้มีคว�มถูกต้อง	ครบถ้วน	

	 ในปี	2562	ผู้สอบบัญชีได้แสดงคว�มเห็นต่องบก�รเงินประจำ�ปี	2562	ของบริษัทฯ	ไว้อย่�งไม่มีเงื่อนไข	และบริษัทฯ	ได้นำ�ส่ง																

งบก�รเงนิต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์	(สำ�นักง�น	ก.ล.ต.)	และตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด	โดยไม่มีประวัติก�รถูกสั่งให้แก้ไขงบก�รเงินจ�กสำ�นักง�น	ก.ล.ต.

4.2	 คณะกรรมก�รไดจั้ดทำ�ร�ยง�นคว�มรบัผิดชอบของคณะกรรมก�รตอ่ร�ยง�นท�งก�รเงนิซึง่ไดร้บัก�รรบัรองจ�กท่ีประชมุคณะกรรมก�ร

โดยเปิดเผยไว้คู่กับร�ยง�นของผู้สอบบัญชีในร�ยง�นประจำ�ปี

4.3	 บริษัทฯ	ได้เปิดเผยขอบเขต	หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของกรรมก�ร	และกรรมก�รชุดย่อย	ดังนี้

4.3.1	 ขอบเขตหน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบของกรรมก�ร	กรรมก�รตรวจสอบ	กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน	และ											

กรรมก�รบริห�ร	(อ้�งอิงถึง	หัวข้อโครงสร้�งกรรมก�รบริษัทฯ	หน้�ที่	17	-	19)

4.3.2	 ก�รทำ�หน้�ท่ีของกรรมก�รในปี	2562	ท่ีผ่�นม�	ได้แก่	จำ�นวนครั้งของก�รประชุมและจำ�นวนครั้งท่ีกรรมก�รแต่ละท่�น												

เข้�ร่วมประชุม

4.3.3	 เปิดเผยค่�ตอบแทนที่จ่�ยแก่กรรมก�ร	(อ้�งอิงถึงหัวข้อค่�ตอบแทนกรรมก�ร	หน้�ที่	21)

4.4	 บริษัทฯ	ได้เปิดเผยร�ยละเอียดก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันไว้อย่�งครบถ้วน	(อ้�งอิงหัวข้อ	ร�ยก�รระหว่�งกัน	หน้�ที่	37	-	40)

4.5	 บริษัทฯ	ได้เปิดเผยข้อมูลงบก�รเงิน	แบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี	ร�ยง�นประจำ�ปี	และร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้นโดยเผยแพร่ไว้

ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ	www.ctw.co.th	

4.6	 บริษัทฯ	ได้เปิดเผยค่�สอบบัญชีที่จ่�ยให้แก่บริษัทสอบบัญชี	(อ้�งถึงค่�ตอบแทนผู้สอบบัญชี	หน้�ที่	84)

4.7	 ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนส�ม�รถติดต่อขอทร�บข้อมูลของบริษัทฯ	ได้	โดยผ่�นแผนกบริก�รองค์กร	(Corporate	Services	Section)														

โทร	02-745-6118	ถึง	30	หรือที่	e-mail	address	:	kanjana@ctw.co.th
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
	 บริษัทฯ	ให้คว�มสำ�คัญต่อบทบ�ทหน้�ท่ี	และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ						

โดยมีร�ยละเอียดดังนี้	

	 5.1	 โครงสร้างของคณะกรรมการ
5.1.1	 ต�มข้อบังคับของบริษัทฯ	กรรมก�รของบริษัทฯ	ให้มีจำ�นวนไม่น้อยกว่�	5	คน	โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจ�รณ�เลือกตั้ง

5.1.2	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2562	บริษัทฯ	มีกรรมก�รจำ�นวน	12	คน	ประกอบด้วย

	 กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร	 3	คน

	 กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร	 9	คน	 (เป็นกรรมก�รอิสระ	4	คน)

5.1.3	 ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี	ให้กรรมก�รออกจ�กตำ�แหน่งจำ�นวน	1	ใน	3	กรรมก�รจึงมีว�ระในก�รดำ�รงตำ�แหน่ง

ที่แน่นอนคร�วละ	3	ปี	

5.1.4	 ประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รมีหน้�ท่ีคว�มรับผิดชอบต่�งกัน	และเพ่ือเป็นก�รแบ่งแยกหน้�ท่ีในก�รกำ�หนด

นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลและก�รบริห�รง�นประจำ�	ประธ�นกรรมก�รจึงไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร

5.1.5	 บริษัทฯ	มีเลข�นุก�รบริษัท	ทำ�หน้�ที่ให้คำ�แนะนำ�ด้�นกฎหม�ย	และกฎเกณฑ์ต่�งๆ	ที่คณะกรรมก�รจะต้องทร�บ

	 5.2	 คณะกรรมการชุดย่อย
5.2.1	 คณะกรรมก�รของบริษัทฯ	ได้จัดให้มีคณะกรรมก�รตรวจสอบและคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน	เพ่ือช่วย

ศึกษ�และกลั่นกรองง�น	

5.2.2	 ก�รเข้�ร่วมประชุมของกรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน	(อ้�งอิงหัวข้อ	โครงสร้�งกรรมก�ร	

และขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รชุดย่อยของบริษัทฯ	หน้�ที่	17	-	18)

5.2.3	 ประธ�นกรรมก�รไม่ได้เป็นประธ�นในคณะกรรมก�รชุดย่อย	เพื่อให้ก�รทำ�หน้�ที่ของคณะกรรมก�รชุดย่อยมีคว�มเป็นอิสระ	

5.2.4	 ประธ�นคณะกรรมก�รชุดย่อยทุกคณะของบริษัทฯ	เป็นกรรมก�รอิสระ

	 5.3	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.3.1	 คณะกรรมก�รได้ร่วมกันกำ�หนดนโยบ�ยและให้คว�มเห็นชอบเก่ียวกับก�รดำ�เนินง�นท่ีสำ�คัญของบริษัทฯ	ดูแลให้บริษัทฯ														

มีก�รดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆ	อย่�งถูกต้องต�มกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง	โดยในปี	2562	บริษัทฯ	ไม่มีประวัติก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ย

หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำ�นักง�น	ก.ล.ต.	หรือตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	แต่อย่�งใด

5.3.2	 บริษัทฯ	ได้จัดทำ�ข้อพึงปฏิบัติท�งจรรย�บรรณสำ�หรับกรรมก�รและพนักง�น	เพ่ือให้กรรมก�ร	ผู้บริห�ร	และพนักง�นของ									

บริษัทฯ	ยึดถือเป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติหน้�ที่

5.3.3	 ก�รเข้�ร่วมประชุมของกรรมก�ร	(อ้�งอิง	หัวข้อก�รเข้�ร่วมประชุมของคณะกรรมก�ร	หน้�ที่	17)

	 5.4	 การประชุมคณะกรรมการ	
5.4.1	 คณะกรรมก�รบริษัทฯ	ได้จัดให้มีก�รประชุมโดยปกติอย่�งน้อย	3	เดือนต่อครั้ง	และจะมีก�รประชุมเพิ่มเติมต�มคว�มจำ�เป็น

และเหม�ะสม	โดยมีก�รกำ�หนดว�ระชัดเจนล่วงหน้�	

5.4.2	 เลข�นุก�รบริษัท	ได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบว�ระก�รประชุม	และเอกส�รจัดส่งให้กรรมก�รก่อนก�รประชุม											

ล่วงหน้�ไม่น้อยกว่�	7	วัน	เพื่อให้กรรมก�รได้ศึกษ�ข้อมูลอย่�งเพียงพอก่อนเข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�ร

5.4.3	 ในก�รประชุมคณะกรรมก�รแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมก�รม�ประชุมไม่น้อยกว่�ก่ึงหน่ึงของจำ�นวนกรรมก�รท้ังหมดจึงจะครบ

เป็นองค์ประชุม

5.4.4	 ในปี	2562	ท่ีผ่�นม�	คณะกรรมก�รมกี�รประชมุจำ�นวน	4	ครัง้	ก�รประชมุแต่ละครัง้ใชเ้วล�โดยเฉลีย่ประม�ณ	1	ชัว่โมง	4	น�ที	

โดยได้มีก�รจดบันทึกก�รประชุมไว้เป็นล�ยลักษณ์อักษร	และจัดเก็บร�ยง�นก�รประชุมท่ีผ่�นก�รรับรองจ�กคณะกรรมก�ร	

พร้อมใช้ในก�รอ้�งอิงและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องส�ม�รถตรวจสอบได้

5.4.5	 ประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รจะเป็นผู้ร่วมกันพิจ�รณ�ก�รเลือกเรื่องเข้�ว�ระก�รประชุมคณะกรรมก�ร														

โดยกรรมก�รมีคว�มเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้�สู่ว�ระก�รประชุมคณะกรรมก�ร
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นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR Policy)
	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบ้ิล	จำ�กัด	(มห�ชน)	และบริษัทย่อย	ประกอบธุรกิจผลิตส�ยไฟฟ้�	ส�ยเคเบ้ิล	ส�ยโทรศัพท์	ส�ยเคเบ้ิล															

ใยแก้วนำ�แสง	ลวดอ�บน้ำ�ย�และไม่อ�บน้ำ�ย�	มีคว�มมุ่งมั่นท่ีจะดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้�นต่�งๆ	ท่ีเกิดขึ้นจ�ก												

ก�รประกอบกิจก�รของบริษัทฯ	ควบคู่ไปกับก�รผลิตสินค้�ท่ีมีคุณภ�พและมีคว�มปลอดภัย	ได้ม�ตรฐ�นในระดับส�กล	โดยยึดหลักก�ร												

ดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี	ด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	คำ�นึงถึงผู้ท่ีมีส่วนได้เสียทุกฝ่�ยท่ีเก่ียวข้อง	บริษัทฯ	

จึงกำ�หนดนโยบ�ยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม	ดังนี้

	 แนวทางการดำาเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม	(CSR	Practice)
 1. ก�รประกอบธุรกิจด้วยคว�มเป็นธรรม (Business Ethics)

	 	 บริษัทฯ	ส่งเสริมก�รแข่งขันท�งก�รค้�อย่�งเสรี	โดยกรรมก�ร	ผู้บริห�รและพนักง�นต้องยึดมั่นในก�รตัดสินใจและก�รดำ�เนินง�น						

ท�งธุรกิจภ�ยใต้กรอบของกฎหม�ย	ข้อกำ�หนด	และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่�งเคร่งครัด	รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของคุณธรรมที่ดีง�ม	

หลีกเลี่ยงก�รดำ�เนินก�รที่อ�จก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์

  แนวท�งปฏิบัติ

1)	 ไม่สนับสนุนก�รดำ�เนินก�รที่มีลักษณะเป็นก�รละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�หรือลิขสิทธิ์

2)	 ปฏิบัติต�มเงื่อนไขหรือสัญญ�ต่�งๆ	ที่มีต่อลูกค้�	คู่ค้�	หรือเจ้�หนี้อย่�งเคร่งครัด

3)	 ผลิตสินค้�ที่มีคุณภ�พและมีคว�มปลอดภัย	โดยเสนอข�ยในร�ค�ที่เป็นธรรม

4)	 หลีกเลี่ยงก�รเข้�ทำ�ร�ยก�รที่อ�จก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์	ห�กต้องทำ�ร�ยก�รที่มีคว�มเกี่ยวโยง	จะมีก�รเปิดเผย

ข้อมูลอย่�งครบถ้วน

 2. ก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน

	 	 บรษิทัฯ	ให้คว�มสำ�คญัและเค�รพตอ่สทิธมินุษยชน	โดยก�รปฏิบัตติอ่ผู้ท่ีเกีย่วขอ้งดว้ยคว�มเสมอภ�ค	ไมเ่ลอืกปฏิบัต	ิไมแ่บ่งแยกเพศ	

เชื้อช�ติ	ศ�สน�	หรือภูมิลำ�เน�	ส่งเสริมให้มีก�รปฏิบัติต�มหลักสิทธิมนุษยชนต�มม�ตรฐ�นส�กล

  แนวท�งปฏิบัติ

1)	 ส่งเสริมคว�มเสมอภ�คในก�รทำ�ง�น	ไม่แบ่งแยกเพศ	เชื้อช�ติ	ศ�สน�	เพศหญิงช�ย	หรือภูมิลำ�เน�เดิม

2)	 ไม่มีก�รใช้แรงง�นเด็กและสนับสนุนก�รต่อต้�นก�รใช้แรงง�นเด็กในรูปแบบต่�งๆ	

3)	 จัดให้มีสภ�พก�รทำ�ง�นที่ดี	สอดคล้องกับกฎหม�ยและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่�งเคร่งครัด

4)	 ส่งเสริมให้พนักง�นปฏิบัติตนต่อเพื่อนร่วมง�นด้วยคว�มเค�รพในสิทธิส่วนบุคคล

 3. ก�รปฏิบัติต่อแรงง�นอย่�งเป็นธรรม 

	 	 บริษัทฯ	มุ่งมั่นท่ีจะให้พนักง�นมีสภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�นท่ีมีคว�มปลอดภัยและมีสุขอน�มัยท่ีดี	กำ�หนดเงื่อนไขก�รจ้�งท่ีเป็นธรรม						

ได้รับค่�ตอบแทนและสวัสดิก�รที่เหม�ะสม	เพื่อให้พนักง�นทุกคนทำ�ง�นอย่�งมีคว�มสุขและมีคุณภ�พชีวิตที่ดี	

  แนวท�งปฏิบัติ

1)	 ปฏิบัติต�มกฎหม�ยแรงง�นและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่�งเคร่งครัด

2)	 จัดให้สถ�นที่ทำ�ง�นมีคว�มสะอ�ด	ปลอดภัย	และมีสุขอน�มัยที่ดีสำ�หรับพนักง�นทุกคน

3)	 จัดให้มีแพทย์และพย�บ�ลประจำ�อยู่ที่ห้องพย�บ�ลของโรงงง�น

4)	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักง�นปฏิบัติต�มกฎระเบียบคว�มปลอดภัยอย่�งเคร่งครัด	

5)	 จัดให้มีคณะกรรมก�รสวัสดิก�ร	เพื่อคอยดูแลปรับปรุงสวัสดิก�รพนักง�นและสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นให้ดีขึ้น

6)	 จัดให้มีคณะกรรมก�รคว�มปลอดภัย	อ�ชีวอน�มัยและสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น	เพ่ือติดต�มดูแลและร�ยง�นเรื่อง														

คว�มปลอดภัย	คว�มเสี่ยงต่�งๆ	ท่ีอ�จจะเกิดขึ้นจ�กก�รปฏิบัติง�นของพนักง�น	รวมถึงมีก�รร�ยง�นก�รเกิดอุบัติเหตุและ										

บ�ดเจ็บจ�กก�รทำ�ง�นให้พนักง�นรับทร�บ
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7)	 ให้โอก�สที่เท่�เทียมกันแก่พนักง�นทุกคนในก�รจ้�งง�นและคว�มก้�วหน้�ในอ�ชีพก�รง�น

8)	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักง�นเข้�ฝึกอบรม	ฝึกฝนทักษะ	ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร

9)	 ไม่ให้มีก�รเลือกปฏิบัติใดๆ	ที่ไม่ถูกต้องต�มกฎหม�ย

10)	 จัดให้มีช่องท�งรับข้อร้องเรียนห�กพนักง�นได้รับก�รปฏิบัติอย่�งไม่เป็นธรรม

11)	 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมออกกำ�ลังก�ยเพ่ือสุขภ�พท่ีดีของพนักง�น	โดยบริษัทฯ	จัดเตรียมสถ�นท่ีท่ีเหม�ะสม	อุปกรณ์กีฬ�และ													

อุปกรณ์ที่ใช้ในก�รออกกำ�ลังก�ย

 4. คว�มรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

	 	 บรษิทัฯ	มคีว�มมุง่มัน่ในก�รผลติสนิค�้ท่ีมคีณุภ�พและมคีว�มปลอดภัยในระดบัม�ตรฐ�นส�กล	สนิค้�ต้องตอบสนองตอ่คว�มตอ้งก�ร

และคว�มค�ดหวังของลูกค้�อย่�งดีท่ีสุด	โดยเสนอข�ยในร�ค�ท่ีเป็นธรรม	พร้อมท้ังมีก�รรับประกันและรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภ�พสินค้�	

ตลอดจนส่งเสริมก�รสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจในก�รใช้สินค้�อย่�งคุ้มค่�	ถูกต้องและปลอดภัย

  แนวท�งปฏิบัติ

1)	 กำ�หนดร�ค�สินค้�ที่เป็นธรรม	สินค้�มีคุณภ�พและมีคว�มปลอดภัยในระดับม�ตรฐ�นส�กล

2)	 มีก�รรับประกันคุณภ�พสินค้�	และรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภ�พของสินค้�

3)	 สร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับสินค้�	โดยจัดให้มีคู่มือก�รใช้ง�นเกี่ยวกับสินค้�ท่ีถูกต้อง	ปลอดภัยและใช้สินค้�ได้อย่�งคุ้มค่�	

พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อย่�งถูกต้อง	ชัดเจน

4)	 ปฏิบัติต�มฎหม�ยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับก�รคุ้มครองผู้บริโภคอย่�งเคร่งครัด

 5. ก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม

	 	 บริษัทฯ	ดำ�เนินธุรกิจด้วยก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดและกฎหม�ยต่�งๆ	ด้�นสิ่งแวดล้อมอย่�งเคร่งครัด	ส่งเสริมก�รใช้ทรัพย�กร											

อย่�งมีประสิทธิภ�พ	กำ�หนดม�ตรก�รประหยัดพลังง�น	ก�รควบคุมมลพิษ	ตลอดจนก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม

  แนวท�งปฏิบัติ

1)	 มีก�รนำ�วัสดุบรรจุภัณฑ์และวัสดุรีไซเคิลอื่นๆ	กลับม�ใช้ประโยชน์ใหม่	เช่น	ล้อไม้	ล้อเหล็ก	เป็นต้น

2)	 มีก�รปรบัเปลีย่นเชือ้เพลงิท่ีใชใ้นก�รผลติสนิค�้เป็นก�๊ซธรรมช�ตแิทนก�รใชน้้ำ�มนัเต�	เพ่ือประหยัดพลงัง�นและลดมลภ�วะเป็นพิษ

3)	 จัดให้มีระบบก�รบำ�บัดน้ำ�เสียจ�กอุตส�หกรรมที่มีประสิทธิภ�พ	และนำ�น้ำ�ที่ได้จ�กก�รบำ�บัดน้ำ�เสียม�ใช้ประโยชน์	เช่น	รดน้ำ�

ต้นไม้	เป็นต้น

4)	 นำ�เศษอ�ห�รที่เหลือจ�กโรงอ�ห�รม�ทำ�น้ำ�หมักชีวภ�พเพื่อใช้รดพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้ในพื้นที่ว่�งในโรงง�น

5)	 สร้�งโรงคัดแยกขยะและก�กอุตส�หกรรมต�มประเภทขยะอย่�งชัดเจน	ได้แก่	ขยะรีไซเคิล	ขยะปนเป้ือน	ขยะอันตร�ย															

ขยะย่อยสล�ย	และจัดก�รกำ�จัดดว้ยวธีิก�รท่ีแตกต่�งกนัต�มขบวนก�รบำ�บัดโดยบรษิทัท่ีไดร้บัอนุญ�ตจ�กกรมโรงง�นอุตส�หกรรม

6)	 เข้�ร่วมโครงก�รคว�มร่วมมือลดก�รใช้ไฟฟ้�	(Demand	Response)	กับคณะกรรมก�รกำ�กับกิจก�รพลังง�น

7)	 ได้รับก�รรับรองเป็นอุตส�หกรรมสีเขียว	(Green	Industry)	จ�กกระทรวงอุตส�หกรรม	

8)	 เข้�ร่วมกิจกรรมก�รจัดก�รของเสียในก�รผลิตต�มหลัก	3Rs	ของกระทรวงอุตส�หกรรม	และได้รับก�รรับรองขบวนก�รจัดก�ร

ของเสีย	Reduce	(ลดก�รใช้)	Reuse	(ใช้ซ้ำ�)	Recycle	(นำ�กลับม�ใช้ใหม่)
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

 6. ก�รร่วมพัฒน�ชุมชนหรือสังคม

	 	 บริษัทฯ	มุ่งมั่นท่ีจะดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสภ�พแวดล้อม	ชุมชน	และสังคม	สนับสนุนก�รมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อส�ธ�รณะ	พร้อมทั้งส่งเสริมพนักง�นให้มีจิตสำ�นึกที่ดีและทำ�ดีต่อสังคมส่วนรวม

  แนวท�งปฏิบัติ

1)	 ส่งเสริมและสนับสนุนก�รมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส�ธ�รณะ

2)	 ส่งเสริมให้พนักง�นทุกคนปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสภ�พแวดล้อม	ชุมชน	และสังคม

3)	 ส่งเสริมพนักง�นให้มีจิตสำ�นึกที่ดีและทำ�ดีต่อสังคมส่วนรวม

4)	 ส่งเสริมและสนับสนุนก�รจ้�งง�นจ�กพนักง�นที่มีภูมิลำ�เน�อยู่ใกล้ที่ตั้งโรงง�น

5)	 ส่งพนักง�นไปเป็นวิทย�กรในสถ�นศึกษ�	เพื่อให้คว�มรู้เกี่ยวกับก�รออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้�

6)	 จัดกิจกรรมเชิญชวนพนักง�นร่วมบริจ�คสิ่งของจำ�เป็นแก่สถ�นสงเคร�ะห์ต่�งๆ	เช่น	สถ�นสงเคร�ะห์ผู้พิก�ร	บ้�นเด็กกำ�พร้�	

เป็นต้น

นโยบายการต่อต้านการทุจริต
	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบ้ิล	จำ�กัด	(มห�ชน)	มีคว�มมุ่งมั่นในก�รประกอบธุรกิจด้วยคว�มโปร่งใส	ภ�ยใต้แนวท�งก�รกำ�กับดูแล											

กจิก�รท่ีด	ีสนับสนุนให้ผู้บรหิ�รและพนักง�นปฏิบัตหิน้�ท่ีดว้ยคว�มซือ่สตัย์สจุรติ	ปฏิบัตติ�มกฎหม�ยและระเบียบขอ้บังคบัท่ีเกีย่วขอ้งอย่�งเครง่ครดั 

บริษัทฯ	จึงกำ�หนดนโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รทุจริต	เพื่อเป็นแนวท�งให้ผู้บริห�รและพนักง�นถือปฏิบัติ	ดังนี้

1)	 ผู้บรหิ�รและพนกัง�นตอ้งไมใ่ห้หรอืเรยีกรบัสนิบนและผลประโยชน์อ่ืนใดซึง่ไมเ่หม�ะสม	เพ่ือจูงใจให้ปฏิบัตหิรอืละเวน้ก�รปฏิบัตหิน้�ท่ี

ในท�งมิชอบ	หรืออ�จทำ�ให้บริษัทฯ	เสียประโยชน์อันชอบธรรม

2)	 ผู้บริห�รและพนักง�น	จะต้องไม่แสวงห�ผลประโยชน์ส่วนตัวท่ีขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ	ไม่ว่�จะโดยท�งตรงหรือท�งอ้อม													

จะต้องปฏิบัติหน้�ที่และตัดสินใจในก�รดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	เป็นสำ�คัญ

3)	 ผู้บริห�รและพนักง�น	มีหน้�ท่ีดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดก�รทุจริต	ห�กพบก�รทุจริตหรือพบเหตุท่ีส่อไปในท�งทุจริต	ให้แจ้งต่อ															

กรรมก�รอิสระ	หรือผู้บังคับบัญช�ให้ทร�บโดยเร็ว	และให้คว�มร่วมมือในก�รตรวจสอบข้อเท็จจริงต่�งๆ

4)	 ก�รบริจ�คเงินเพื่อก�รกุศลและก�รให้เงินสนับสนุนในกิจกรรมหรือโครงก�รใดๆ	ต้องเป็นไปอย่�งโปร่งใสและถูกต้องต�มกฎหม�ย

 แนวท�งปฏิบัติ

1)	 จัดให้มรีะบบก�รควบคมุภ�ยในท่ีเหม�ะสมในก�รดำ�เนนิธุรกจิ	เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้พนักง�นมกี�รปฏิบัติหน้�ท่ีอย่�งไมเ่หม�ะสม	โดยเฉพ�ะ

ง�นข�ย	ก�รตล�ดและจัดซื้อ	

2)	 จัดให้มีช่องท�งรับข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบ�ะแสเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหม�ะสม

3)	 ผู้บริห�รและพนักง�นต้องหลีกเลี่ยงก�รขัดแย้งระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทฯ	ในท�งจูงใจให้ปฏิบัติง�นหรือ

ละเว้นก�รปฏิบัติหน้�ที่ในท�งมิชอบ	หรืออ�จทำ�ให้บริษัทฯ	เสียประโยชน์อันชอบธรรม
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

	 คณะกรรมก�รบรษิทัฯ	ให้คว�มสำ�คญัต่อระบบก�รควบคมุภ�ยใน	โดยจัดให้มรีะบบก�รควบคมุภ�ยในท่ีครอบคลมุท้ังด�้นก�รเงนิ	ก�รบรหิ�ร	

และก�รดำ�เนินง�น	เพ่ือให้มีประสิทธิภ�พและเป็นไปต�มกฎหม�ย	ข้อบังคับ	และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง	จัดให้มีก�รบริห�รคว�มเส่ียงท่ีเหม�ะสม

เพียงพอ	รวมถึงก�รให้มีกลไกก�รตรวจสอบ	ก�รถ่วงดุลที่มีประสิทธิภ�พเพียงพอในก�รปกป้องรักษ�และดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	มีหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน	รับผิดชอบง�นด้�นก�รตรวจสอบภ�ยใน	โดยปฏิบัติง�นต�มแนวท�งที่กำ�หนดไว้ในกฎบัตร	ร�ยง�น

ผลก�รตรวจสอบต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบและคณะกรรมก�ร

	 ในก�รประชุมคณะกรรมก�รครั้งที่	1/2563	เมื่อวันที่	20	มีน�คม	2563	โดยมีกรรมก�รตรวจสอบเข้�ร่วมประชุมด้วยนั้น	คณะกรรมก�รได้

ประเมนิคว�มเพียงพอและคว�มเหม�ะสมของระบบก�รควบคมุภ�ยใน	โดยใชแ้บบประเมนิคว�มเพียงพอของระบบก�รควบคมุภ�ยในของสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	ซึ่งคณะกรรมก�รมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองคว�มเพียงพอของระบบก�รควบคุมภ�ยใน	โดยมี

องค์ประกอบทั้ง	5	ส่วน	ดังนี้

1.	 ก�รควบคุมภ�ยในองค์กร

2.	 ก�รประเมินคว�มเสี่ยง	

3.	 ก�รควบคุมก�รปฏิบัติง�น

4.	 ระบบส�รสนเทศและก�รสื่อส�รข้อมูล	

5.	 ระบบก�รติดต�ม	

	 ข้อมูลหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
	 ที่ประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบได้มีมติแต่งตั้งน�งส�วก�ญจน�	เอนกวศินชัย	เป็นหัวหน้�หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน	โดยเห็นว่�เป็นผู้มี

คุณสมบัติเหม�ะสม	มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถเพียงพอในก�รปฏิบัติหน้�ที่	โดยมีประวัติก�รศึกษ�และก�รอบรมดังนี้

 คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�

	 ปริญญ�โท	บริห�รธุรกิจ	 มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	 ปริญญ�ตรี	ก�รบัญชี	 มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย

	 ปริญญ�ตรี	บริห�รธุรกิจ	(ก�รเงินและก�รธน�ค�ร)	 มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

	 ก�รอบรมหลักสูตรก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบภ�ยในจ�กศูนย์ฝึกอบรมพีแอนด์ดี

	 ก�รอบรมหลักสูตรก�รเงินเพื่อก�รบริห�ร	คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
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รายการระหว่างกัน

1. รายการระหว่างกันระหว่างกลุ่มบริษัท
	 ร�ยก�รระหว่�งกันในอดีตที่เกิดขึ้นส�ม�รถแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้

	 รายการซื้อขาย
	 บริษัทฯ	มีธุรกรรมกับบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	และบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	ร�ยก�รดังกล่�วเป็นก�รดำ�เนินง�นปกติของธุรกิจ	เช่น	ก�รซื้อข�ย

ระหว่�งบริษัท	ค่�บริก�ร	ค่�จัดก�ร	และได้ระบุไว้ในงบก�รเงินของบริษัทฯ	แล้ว	

	 รายการความช่วยเหลือทางการเงิน
	 คว�มช่วยเหลือท�งก�รเงินท่ีให้น้ัน	มีท้ังก�รให้กู้และก�รกู้ยืม	รวมถึงก�รค้ำ�ประกันระหว่�งบริษัทในกลุ่ม	โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเป็นก�ร											

ช่วยเหลือท�งด้�นเงินทุนหมุนเวียน	และเสริมสภ�พคล่องให้แก่บริษัทเหล่�น้ันเมื่อมีคว�มจำ�เป็น	ซึ่งร�ยก�รท่ีเกิดขึ้นดังกล่�วเป็นร�ยก�รท่ี										

ดำ�เนินก�รต�มปกติของก�รทำ�ธุรกิจ

2. ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
	 คว�มจำ�เป็นและคว�มเห็นของกรรมก�รตรวจสอบของร�ยก�รระหว่�งกันได้อธิบ�ยไว้ในต�ร�งแล้ว	

3. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน
	 เน่ืองจ�กบริษัทฯ	เป็นบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันจึงต้องอยู่ภ�ยใต้กฎระเบียบและ											

ข้อบังคับของตล�ดหลักทรัพย์	ผู้บริห�รจึงต้องตรวจสอบและควบคุมดูแลอย่�งใกล้ชิด	และไม่มีผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนในก�รอนุมัติให้กระทำ�													

ร�ยก�รระหว�่งกันใดๆ	เมือ่มรี�ยก�รระหว�่งกนัเกดิขึน้	นอกจ�กน้ัน	กอ่นเข�้ทำ�ร�ยก�รระหว�่งกนั	บรษิทัฯ	ไดข้อคำ�ปรกึษ�จ�กตล�ดหลกัทรพัย์

ก่อนเสมอ

4. แนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

	 การซื้อขาย
	 บริษัทฯ	ยังคงมีธุรกรรมกับบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	และบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	โดยมีก�รซื้อข�ยผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบต�มปกติ	นอกจ�กนี้								

ทีป่ระชมุคณะกรรมก�รบรษิทัฯ	ไดม้มีตอินมุตัใินหลกัก�รใหฝ้�่ยจดัก�รส�ม�รถอนมุตักิ�รทำ�ธรุกรรมทีเ่กีย่วกบัข้อตกลงท�งก�รค�้ทีม่เีงือ่นไขก�รค�้	

โดยทั่วไปในก�รทำ�ธุรกรรมระหว่�งบริษัท	และบริษัทย่อย	กับกรรมก�ร	ผู้บริห�ร	หรือบุคคลที่มีคว�มเกี่ยวข้อง	

	 ความช่วยเหลือทางการเงิน
	 บริษัทฯ	จะให้คว�มช่วยเหลือท�งก�รเงินแก่บริษัทย่อย	โดยก�รจัดห�เงินทุนหมุนเวียนต�มท่ีบริษัทย่อยต้องก�ร	ซึ่งก�รให้คว�มช่วยเหลือ

ท�งก�รเงินดังกล่�วจะเป็นก�รให้คว�มช่วยเหลือในก�รดำ�เนินธุรกิจปกติเท่�นั้น
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รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันใน ปี 2561 และ ปี 2562
1.	 รายการระหว่างบริษัทฯ	กับบริษัทย่อย

 
ชื่อ
 มูลค่�ร�ยก�ร (ล้�นบ�ท) 

ลักษณะร�ยก�รระหว่�งกัน คว�มสัมพันธ์ นโยบ�ยร�ค�/เงื่อนไข
  ปี 2561 ปี 2562

บริษัท	สย�มไฟเบอร์		 0.69	 0.55	 จรุงไทยได้รับร�ยได้จ�ก	 จรุงไทย	ถือหุ้นร้อยละ	90.00	 ร�ค�ทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม

อ๊อพติคส์	จำ�กัด	(SFO)	 	 	 ค่�บริก�รบรรจุหีบห่อและ	 ใน	SFO	น�ยเปรมชัย	กรรณสูต

	 	 	 	 ทดสอบส�ยจ�ก	SFO	 และน�งนิจพร	จรณะจิตต์

	 	 0.08	 0.25	 SFO	ค้�งชำ�ระค่�วัตถุดิบกับ	 ซึ่งเป็นกรรมก�รในจรุงไทย	และ	 ร�ค�ทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม

	 	 	 	 จรุงไทย	 ครอบครัวเป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่

	 	 0.85	 0.20	 จรุงไทยซื้อสินค้�	และวัตถุดิบ	 ของ	ITD	โดยถือหุ้นรวมกันอยู่

	 	 	 	 จ�ก	SFO	 ร้อยละ	19.20	และ	ITD	ถือหุ้น	

	 	 4.13	 15.96	 SFO	ค้�งชำ�ระค่�บริห�รจัดก�ร	 ใน	SFO	ในสัดส่วนร้อยละ	10	 ร�ค�ต�มสัญญ�	จรุงไทยได้รับค่�ธรรมเนียม

	 	 	 	 ค่�บริก�รและค่�เช่�กับจรุงไทย	 	 จ�กก�รให้คำ�แนะนำ�และเป็นที่ปรึกษ�	

	 	 38.92	 37.53	 จรุงไทยได้รับร�ยได้	 	 อัตร�และมูลค่�ที่ปรึกษ�จะเปลี่ยนแปลง

	 	 	 	 ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�รจ�ก	 	 ต�มจำ�นวน	และระดับผู้เชี่ยวช�ญ	ซึ่งมี

	 	 	 	 SFO	 	 อัตร�ที่แตกต่�งกันต�มที่ระบุในสัญญ�	

	 	 	 	 	 	 โดยจรุงไทยคิดค่�ใช้จ่�ยต�มจริงบวกเพิ่ม

	 	 	 	 	 	 ร้อยละ	10

	 	 3.87	 3.87	 จรุงไทยได้รับร�ยได้ค่�บริก�ร	 	 ร�ค�ต�มสัญญ�	จรุงไทยมีร�ยได้จ�ก

	 	 	 	 จ�ก	SFO	 	 ก�รให้บริก�รประกอบด้วย	ก�รบำ�รุงรักษ�	

	 	 	 	 	 	 ก�รซ่อมแซม	และก�รทำ�คว�มสะอ�ด

	 	 	 	 	 	 อุปกรณ์อำ�นวยคว�มสะดวกต่�งๆ	

	 	 	 	 	 	 ในโรงง�นของ	SFO

	 	 1.72	 1.72	 จรุงไทยได้รับร�ยได้ค่�เช่�	 	 ร�ค�ต�มสัญญ�	จรุงไทยได้รับร�ยได้

	 	 	 	 โรงง�นจ�ก	SFO	 	 ค่�เช่�โรงง�น	โดยมีก�รทำ�สัญญ�

	 	 0.30	 0.30	 SFO	จ่�ยเงินมัดจำ�ค่�เช่�โรงง�น		 ให้เช่�โรงง�น	ต่ออ�ยุสัญญ�ทุกปี	

	 	 	 	 แก่จรุงไทย	 	

	 	 2.22	 1.70	 จรุงไทยได้รับร�ยได้ค่�ใช้ไฟฟ้�	 	 ร�ค�ทุน	คิดค่�ไฟฟ้�ต�มที่เกิดขึ้นจริง

	 	 	 	 จ�ก	SFO	 	

  52.78 62.08

2.	 รายการระหว่างบริษัทฯ	กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

 
ชื่อ
 มูลค่�ร�ยก�ร (ล้�นบ�ท) 

ลักษณะร�ยก�รระหว่�งกัน คว�มสัมพันธ์ นโยบ�ยร�ค�/เงื่อนไข
  ปี 2561 ปี 2562

บริษัท	ไทยเมทัล	 20.89	 19.65	 จรุงไทยจ้�ง	TMP	หลอมวัตถุดิบ	จรุงไทย	ถือหุ้นใน	TMP	 ร�ค�ต�มสัญญ�

โพรเซสซิ่ง	จำ�กัด	(TMP)	 	 	 (ทองแดง)	 ร้อยละ	15	คุณชัย	โสภณพนิช	

	 	 1.61	 0.39	 จรุงไทยค้�งชำ�ระค่�จ้�ง	 ซึ่งเป็นกรรมก�รของจรุงไทย	

	 	 	 	 หลอมวัตถุดิบกับ	TMP	 และถือหุ้นในจรุงไทย	

	 	 3.38	 3.38	 จรุงไทยได้รับร�ยได้เงินปันผล	 ร้อยละ	0.69	และถือหุ้นใน	บมจ.	จรุงไทยถือหุ้นใน	TMP	ทั้งสิ้น	225,000	หุ้น

	 	 	 	 จ�ก	TMP	 กรุงเทพประกันภัย	ร้อยละ	3.22		และได้รับเงินปันผล	หุ้นละ	15	บ�ท

	 	 	 	 	 โดยที่	บมจ.	กรุงเทพประกันภัย	 ต�มอัตร�ที่	TMP	ประก�ศจ่�ยให้แก่

	 	 	 	 	 ถือหุ้นใน	TMP	ร้อยละ	5	 ผู้ถือหุ้น	

  25.88 23.42

บมจ.	อิต�เลียนไทย		 209.49	 126.28	 จรุงไทยได้รับร�ยได้จ�ก	 น�ยเปรมชัย	กรรณสูต	และ	 ร�ค�ตล�ด	และเงื่อนไขท�งก�รค้�ปกติ

ดีเวล๊อปเมนต์	(ITD)	 	 	 ก�รข�ยสินค้�ให้	ITD	 น�งนิจพร	จรณะจิตต์	เป็น	 เหมือนกับก�รข�ยให้บุคคลภ�ยนอก

	 	 184.05	 177.61	 ITD	ค้�งชำ�ระค่�สินค้�กับ	 กรรมก�รของจรุงไทย	และ

	 	 	 	 จรุงไทย	 ถือหุ้นใน	ITD	รวมกันอยู่	

	 	 -	 6.62	 จรุงไทยจ่�ยค่่�ก่อสร้�งอ�ค�ร	 ร้อยละ	19.20	(รวมครอบครัว)	 ร�ค�ต�มสัญญ�

	 	 	 	 โรงง�น	ให้	ITD
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รายการระหว่างกัน

2.	 รายการระหว่างบริษัทฯ	กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง	(ต่อ)

 
ชื่อ
 มูลค่�ร�ยก�ร (ล้�นบ�ท) 

ลักษณะร�ยก�รระหว่�งกัน คว�มสัมพันธ์ นโยบ�ยร�ค�/เงื่อนไข
  ปี 2561 ปี 2562 

บริษัท	อิตัลไทย	วิศวกรรม		 0.27	 -	 จรุงไทยได้รับร�ยได้จ�ก	 Ital	Thai	เป็นบริษัทในเครือของ	 ร�ค�ตล�ด	และเงื่อนไขท�งก�รค้�ปกติ

จำ�กัด	(Ital	Thai)	 	 	 ก�รข�ยสินค้�ให้	Ital	Thai	 ITD		 เหมือนกับก�รข�ยให้บุคคลภ�ยนอก

บริษัท	ไอทีดี	หงส�	จำ�กัด	 0.72	 1.61	 จรุงไทยได้รับร�ยได้จ�ก	 ITD	Hongsa	เป็นบริษัทในเครือ	 ร�ค�ตล�ด	และเงื่อนไขท�งก�รค้�ปกติ

(ITD	Hongsa)	 	 	 ก�รข�ยสินค้�ให้	ITD	Hongsa	 ของ	ITD	 เหมือนกับก�รข�ยให้บุคคลภ�ยนอก

  394.53 312.12   

บริษัท	แปซิฟิค	 1.90	 1.80	 ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�รที่	 PEWC	ถือหุ้นโดยอ้อมในจรุงไทย	ร�ค�ต�มสัญญ�	เป็นค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับ

อีเล็คทริคไวร์แอนด์เคเบิ้ล		 	 	 จรุงไทยจ่�ยให้กับ	PEWC	 รวมประม�ณร้อยละ	51	 ผู้บริห�รของ	PEWC	ที่ม�ช่วยในก�ร

จำ�กัด	(PEWC)	 0.46	 0.44	 จรุงไทยค้�งชำ�ระค่�ธรรมเนียม	 	 บริห�รจัดก�รที่จรุงไทย	(มีก�รทำ�สัญญ�

	 	 	 	 ก�รจัดก�รกับ	PEWC	 	 ระหว่�งกัน	และได้รับอนุมัติจ�กที่ประชุม

	 	 	 	 	 	 คณะกรรมก�รแล้ว)

บริษัท	ซิกม่�	เคเบิ้ล	จำ�กัด	 -	 0.17	 จรุงไทยได้รับร�ยได้จ�ก	 Sigma	เป็นบริษัทในเครือของ	 ร�ค�ทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม

(Sigma)	 	 	 	 ก�รข�ยสินค้�ให้แก่	Sigma	 กลุ่ม	PEWC

  2.36 2.41   

3.	 รายการระหว่างบริษัทย่อย	กับบริษัทย่อย	

 
ชื่อ
 มูลค่�ร�ยก�ร (ล้�นบ�ท) 

ลักษณะร�ยก�รระหว่�งกัน คว�มสัมพันธ์ นโยบ�ยร�ค�/เงื่อนไข
  ปี 2561 ปี 2562

บริษัท	สย�มแปซิฟิค	 2.43	 1.67	 SPEWC	ได้รับร�ยได้	 SPEWC	เป็นบริษัทย่อยที่จรุงไทย	ร�ค�ต�มสัญญ�ที่ตกลงกัน

อีเล็คทริคไวร์แอนด์เคเบิ้ล		 	 	 ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�รจ�ก	 ถือหุ้นร้อยละ	100	และ	SAP	 เป็นค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับผู้บริห�รของ	SPEWC

จำ�กัด	(SPEWC)	กับ		 	 	 SAP	 เป็นบริษัทย่อยที่จรุงไทยถือหุ้น	 ที่ม�ช่วยในก�รบริห�รจัดก�รที่	SAP

บริษัท	เซี่ยงไฮ้	เอเซีย	 0.58	 -	 SAP	ค้�งชำ�ระค่�ธรรมเนียม	 ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมร้อยละ

แปซิฟิค	อีเล็คทริค	จำ�กัด		 	 	 ก�รจัดก�ร	กับ	SPEWC	 63.68	

(SAP)	 	 1.16	 0.32	 SPEWC	ได้รับร�ยได้	 	 SPEWC	เป็นผู้ค้ำ�ประกันเงินกู้ให้แก่	SAP

	 	 	 	 ค่�ธรรมเนียม	(ก�รค้ำ�ประกัน)		 	 สำ�หรับวงเงินกู้จ�กธน�ค�รกรุงเทพ

	 	 	 	 จ�ก	SAP	 	 ส�ข�เซี่ยงไฮ้	ประเทศจีน	เพื่อใช้ในก�ร

	 	 	 	 	 	 ดำ�เนินธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน

	 	 2.46	 -	 SPEWC	ได้รับร�ยได้ดอกเบี้ยรับ	 	 SPEWC	ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่	SAP	

	 	 	 	 จ�ก	SAP	 	 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในก�รดำ�เนิน

	 	 	 	 	 	 ธุรกิจ	และชำ�ระคืนเงินกู้ให้แก่ธน�ค�ร	

	 	 	 	 	 	 โดย	SPEWC	จะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจ�ก	

	 	 	 	 	 	 SAP	ในอัตร�ร้อยละ	3	ต่อปี

	 	 6.63	 1.99	 	 	

4.	 รายการระหว่างบริษัทย่อย	กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

 
ชื่อ
 มูลค่�ร�ยก�ร (ล้�นบ�ท) 

ลักษณะร�ยก�รระหว่�งกัน คว�มสัมพันธ์ นโยบ�ยร�ค�/เงื่อนไข
  ปี 2561 ปี 2562

บริษัท	สย�มไฟเบอร์	 0.46	 -	 SFO	ข�ยสินค้�ให้แก่	PEWC	 SFO	เป็นบริษัทย่อยที่จรุงไทย	 ร�ค�ทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม

อ๊อพติคส์	จำ�กัด	(SFO)		 	 	 	 ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	90.00	และ

กับบริษัท	แปซิฟิค		 	 	 	 PEWC	เป็นบริษัทแม่ของ

อีเล็คทริคไวร์แอนด์เคเบิ้ล		 	 	 	 กลุ่มบริษัทฯ

จำ�กัด	(PEWC) 

  0.46 0.00 
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รายการระหว่างกัน

4.	 รายการระหว่างบริษัทย่อย	กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง	(ต่อ)

 
ชื่อ
 มูลค่�ร�ยก�ร (ล้�นบ�ท) 

ลักษณะร�ยก�รระหว่�งกัน คว�มสัมพันธ์ นโยบ�ยร�ค�/เงื่อนไข
  ปี 2561 ปี 2562

บริษัท	สย�มไฟเบอร์	 24.12	 7.68	 SFO	ซื้อวัตถุดิบจ�ก	ฟูจิกุระ	 SFO	เป็นบริษัทย่อยที่จรุงไทย	 ร�ค�ทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม

อ๊อพติคส์	จำ�กัด	(SFO)		 4.39	 -	 SFO	ค้�งชำ�ระค่�วัตถุดิบกับ	 ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	90.00

กับบริษัท	ฟูจิกุระ	จำ�กัด	 	 	 ฟูจิกุระ	 และบริษัท	ฟูจิกุระ	จำ�กัด

	 	 	 	 	 เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน	SFO	

	 	 	 	 	 โดยถือหุ้นอยู่ร้อยละ	25

  28.51 7.68   

บริษัท	สย�มไฟเบอร์	 8.77	 3.51	 SFO	ได้รับร�ยได้จ�ก	 SFO	เป็นบริษัทย่อยที่จรุงไทย	 	 ร�ค�ทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม

อ๊อพติคส์	จำ�กัด	(SFO)	 	 	 ก�รข�ยสินค้�ให้แก่	ITD	 ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	90.00	ITD

กับ	บมจ.	อิต�เลียนไทย		 6.42	 3.75	 ITD	ค้�งชำ�ระค่�สินค้�แก่	SFO	 เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน	SFO

ดีเวล๊อปเมนต์	(ITD)	 	 	 	 โดยถือหุ้นอยู่ร้อยละ10

  15.19 6.76   

บริษัท	สย�มแปซิฟิค	 0.04	 -	 SPEWC	ข�ยสินค้�ให้แก่	PEWC	SPEWC	เป็นบริษัทย่อยที่จรุงไทย	ร�ค�ทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม

อีเล็คทริคไวร์แอนด์เคเบิ้ล		 13.22	 4.32	 SPEWC	รับจ้�งผลิตสินค้�ให้แก่	 ถือหุ้นร้อยละ	100	และ	PEWC

จำ�กัด	(SPEWC)	กับบริษัท		 	 	 PEWC	 เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มบริษัทฯ

แปซิฟิค	อีเล็คทริคไวร์แอนด์	 2.00	 1.89	 SPEWC	จ่�ยค่�ธรรมเนียม	 	 ร�ค�ต�มสัญญ�ที่ตกลงกัน	เป็นค่�ใช้จ่�ย

เคเบิ้ล	จำ�กัด	(PEWC)	 	 	 ก�รจัดก�รให้แก่	PEWC	 	 สำ�หรับผู้บริห�รของ	PEWC	ที่ม�ช่วย

	 	 0.41	 0.39	 SPEWC	ค้�งชำ�ระค่�ธรรมเนียม	 	 ในก�รบริห�รจัดก�รที่	SPEWC

	 	 	 	 ก�รจัดก�รกับ	PEWC	 	 (มีก�รทำ�สัญญ�ระหว่�งกัน	และได้รับ

	 	 	 	 	 	 อนุมัติจ�กที่ประชุมคณะกรรมก�รแล้ว)

บริษัท	สย�มแปซิฟิค	 1.33	 -	 SPEWC	รับเงินปันผลจ�ก	CCH	SPEWC	เป็นบริษัทย่อยที่จรุงไทย	ต�มอัตร�ที่	CCH	ประก�ศจ่�ย

อีเล็คทริคไวร์แอนด์เคเบิ้ล		 	 	 	 ถือหุ้นร้อยละ	100	และ	CCH	 เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

จำ�กัด	(SPEWC)	กับบริษัท		 	 	 	 เป็นบริษัทในเครือของ	PEWC

คร�วน์	เซ็นจูรี่	โฮลดิ้งส์	

จำ�กัด	(CCH) 

บริษัท	เซี่ยงไฮ้	เอเซีย	 5.23	 7.70	 SAP	ข�ยวัตถุดิบให้แก่	 SAP	เป็นบริษัทย่อยที่จรุงไทย	 ร�ค�ตล�ดและเงื่อนไขท�งก�รค้�ปกติ

แปซิฟิค	อีเล็คทริค	จำ�กัด	 	 	 PEWC-Shenzhen	 ถือหุ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อม	 เหมือนกับซื้อข�ยกับบุคคลภ�ยนอก

(SAP)	กับ	บริษัท	แปซิฟิค		 -	 0.66	 PEWC-Shenzhen	ค้�งชำ�ระ	 อยู่ร้อยละ	63.68	และ

อีเล็คทริคไวร์แอนด์เคเบิ้ล		 	 	 ค่�วัตถุดิบกับ	SAP	 PEWC-Shenzhen	เป็นบริษัท

(เสิ่นเจิ้น)	จำ�กัด		 126.41	 184.15	 SAP	ซื้อสินค้�และวัตถุดิบจ�ก	 ในเครือของกลุ่ม	PEWC

(PEWC-Shenzhen)	 	 	 PEWC-Shenzhen

	 	 104.75	 155.93	 SAP	ค้�งชำ�ระค่�สินค้�และ

	 	 	 	 วัตถุดิบ	กับ	PEWC-Shenzhen	 	

	 	 -	 2.53	 SAP	ข�ยเครื่องจักรให้แก่	 	 ร�ค�ตล�ด

	 	 	 	 PEWC-Shenzhen

บริษัท	เซี่ยงไฮ้	เอเซีย	 84.55	 -	 SAP	ซื้อวัตถุดิบจ�ก	PEWC-HK	 SAP	เป็นบริษัทย่อยที่จรุงไทย	 ร�ค�ตล�ดและเงื่อนไขท�งก�รค้�ปกติ

แปซิฟิค	อีเล็คทริค	จำ�กัด	 12.21	 -	 SAP	ค้�งชำ�ระค่�วัตถุดิบกับ	 ถือหุ้น	ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม	 เหมือนกับซื้อข�ยกับบุคคลภ�ยนอก

(SAP)	กับบริษัท	แปซิฟิค	 	 	 PEWC-HK	 อยู่ร้อยละ	63.68	และ

อีเล็คทริคไวร์แอนด์เคเบิ้ล		 	 	 	 PEWC-HK	เป็นบริษัทในเครือ

(ฮ่องกง)	จำ�กัด		 	 	 	 ของกลุ่ม	PEWC

(PEWC-HK)

บริษัท	เซี่ยงไฮ้	เอเซีย	 -	 0.07	 SAP	ได้รับร�ยได้ค่�เช่�จ�ก	 SAP	เป็นบริษัทย่อยที่จรุงไทย	 ร�ค�ตล�ด

แปซิฟิค	อีเล็คทริค	จำ�กัด		 	 	 Ningbo	 ถือหุ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อมอยู่

(SAP)	กับ	บริษัท	หนิงโป		 	 	 	 ร้อยละ	63.68	และ	Ningbo

อีเล็คทริคไวร์แอนด์เคเบิ้ล		 	 	 	 เป็นบริษัทในเครือของ	PEWC

จำ�กัด	(Ningbo)

  350.15 357.64
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ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2560 - 2562
สิ้นสุด	วันที่	31	ธันวาคม	

(หน่วย	:	ล้�นบ�ท)	

 2562 2561 2560

ผลการดำาเนินงาน   
ร�ยได้รวม	 6,031.75	 8,019.04	 7,994.84

ร�ยได้จ�กก�รข�ย	 5,960.72	 7,960.09	 7,902.40

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและจัดจำ�หน่�ย	 102.37	 112.20	 109.07

ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร	 237.35	 250.31	 255.68

ค่�ใช้จ่�ยรวม	 5,925.33	 7,646.38	 7,635.95

กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 77.24	 287.49	 280.99

กำ�ไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(บ�ท)	 0.19	 0.72	 0.71

มูลค่�ที่ตร�ไว้	(บ�ท/หุ้น)	 5.00	 5.00	 5.00

ฐานะการเงิน	 	 	
สินทรัพย์หมุนเวียน	 3,955.21	 4,705.14	 5,065.84

เงินลงทุนรวม	 128.93	 120.26	 108.50

อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน	 16.78	 17.22	 17.72

ที่ดิน	อ�ค�รและอุปกรณ์-สุทธิ	 920.44	 946.53	 947.23

สินทรัพย์รวม	 5,273.44	 6,087.17	 6,412.21

หนี้สินหมุนเวียน	 656.91	 1,336.17	 1,786.80

หนี้สินรวม	 1,005.54	 1,626.71	 2,055.81

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 4,237.48	 4,370.19	 4,238.58

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	 4,267.90	 4,460.45	 4,356.41

มูลค่�ต�มบัญชี	(บ�ท/หุ้น)	 10.73	 11.21	 10.95

อัตราส่วนทางการเงิน	 	 	
อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง	(เท่�)	 6.02	 3.52	 2.84

อัตร�ส่วนสภ�พคล่องหมุนเร็ว	(เท่�)	 3.59	 2.25	 1.75

อัตร�กำ�ไรขั้นต้น	(%)	 6.52	 8.50	 8.45

อัตร�กำ�ไรสุทธิ	(%)	 1.28	 3.59	 3.51

อัตร�ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(%)	 1.77	 6.52	 6.55

อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่�)	 0.24	 0.36	 0.47

อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์	(%)	 1.36	 4.60	 4.62

อัตร�ก�รหมุนเวียนของสินทรัพย์	(เท่�)	 1.06	 1.28	 1.32
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) 
สำาหรับปี 2562

1. ภาพรวมการดำาเนินงาน
	 ในปี	2562	ภ�วะเศรษฐกิจประเทศไทยยังคงอยู่ในภ�วะชะลอตัวต่อเน่ือง	กอปรกับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงระบบก�รจัดซื้อจัดจ้�ง						

ของหน่วยง�นรัฐวิส�หกิจ	ส่งผลให้ก�รจัดซื้อของก�รไฟฟ้�ล่�ช้�ออกไป	รวมถึงก�รชะลอคำ�สั่งซื้อของภ�คเอกชน	ทำ�ให้ในปี	2562	บริษัทฯ	และ

บริษัทย่อยมีผลกำ�ไรสุทธิ	จำ�นวน	77.24	ล้�นบ�ท	ลดลงจำ�นวน	210.25	ล้�นบ�ท	หรือลดลงร้อยละ	73.13	เมื่อเทียบกับปี	2561	ซึ่งมีผลกำ�ไร

สุทธิ	จำ�นวน	287.49	ล้�นบ�ท	โดยมีอัตร�กำ�ไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ	6.52	ในขณะที่ปี	2561	มีอัตร�กำ�ไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ	8.50	ร�ยได้หลักของ

กลุ่มบริษัทฯ	ส่วนใหญ่ม�จ�กก�รข�ยผลิตภัณฑ์ลวดอ�บน้ำ�ย�	และไม่อ�บน้ำ�ย�	ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ	64	ต�มด้วยส�ยไฟฟ้�ตัวนำ�ทองแดง

ร้อยละ	17	ส�ยไฟฟ้�แรงดันสูงร้อยละ	12	และส�ยไฟฟ้�ตัวนำ�อลูมิเนียมร้อยละ	5	ซึ่งข�ยให้แก่ลูกค้�ทั้งภ�ครัฐและภ�คเอกชนในประเทศ	

2. ผลการดำาเนินงาน และความสามารถในการทำากำาไร 
	 การวิเคราะห์รายได้
	 ในปี	2562	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีร�ยได้รวมทั้งสิ้นจำ�นวน	6,031.75	ล้�นบ�ท	ลดลงจำ�นวน	1,987.29	ล้�นบ�ท	หรือลดลงร้อยละ	24.78	

เมื่อเทียบกับปีก่อน	ซึ่งมีร�ยได้รวมทั้งสิ้นจำ�นวน	8,019.04	ล้�นบ�ท	โดยมีร�ยได้จ�กก�รข�ยผลิตภัณฑ์จำ�นวน	5,960.72	ล้�นบ�ท	หรือคิดเป็น

ร้อยละ	98.82	ของร�ยได้รวม	โดยจำ�แนกเป็นร�ยได้จ�กก�รข�ยให้ลูกค้�ในประเทศจำ�นวน	3,584.60	ล้�นบ�ท	หรือคิดเป็นร้อยละ	60.14	ของ

ยอดข�ยรวม	และข�ยให้ลูกค้�ต่�งประเทศจำ�นวน	2,376.12	ล้�นบ�ท	หรือคิดเป็นร้อยละ	39.86	ของยอดข�ยรวม

	 ในปี	2562	กลุ่มบริษัทฯ	มีร�ยได้อื่นรวมจำ�นวน	71.03	ล้�นบ�ท	เพิ่มขึ้น	12.08	ล้�นบ�ท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	20.49	เมื่อเปรียบเทียบกับ									

ปี	2561	ท่ีมีร�ยได้อ่ืนจำ�นวน	58.95	ล้�นบ�ท	ส�เหตุเน่ืองจ�กในปี	2562	บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้รับเงินชดเชยเป็นค่�ก่อสร้�งรั้วใหม่จ�กก�ร									

ขย�ยถนนหน้�โรงง�นของรัฐบ�ลจีน	จำ�นวน	12.07	ล้�นบ�ท	

 

	 การวิเคราะห์ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย
 ต้นทุนข�ย

	 ในปี	2562	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีต้นทุนข�ยรวมจำ�นวน	5,571.79	ล้�นบ�ท	หรือคิดเป็นร้อยละ	93.48	ของยอดข�ย	ลดลงจำ�นวน	

1,712.08	ล้�นบ�ท	หรือลดลงร้อยละ	23.51	เมื่อเทียบกับปี	2561	ที่มีต้นทุนข�ยจำ�นวน	7,283.87	ล้�นบ�ท	หรือคิดเป็นร้อยละ	91.50	ของยอดข�ย 

โดยในปี	2562	มีก�รโอนกลับค่�เผื่อก�รลดลงของมูลค่�สินค้�คงเหลือ	ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนข�ย	จำ�นวน	25.64	ล้�นบ�ท	เนื่องจ�ก

ร�ค�ทองแดงซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักลดลง	

 ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและจัดจำ�หน่�ย

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและจัดจำ�หน่�ยในปี	2562	จำ�นวน	102.37	ล้�นบ�ท	ลดลงจำ�นวน	9.83	ล้�นบ�ท	หรือลดลง

ร้อยละ	8.76	เมื่อเทียบกับปี	2561	ซึ่งมีค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยจำ�นวน	112.20	ล้�นบ�ท	โดยส่วนใหญ่เป็นค่�น�ยหน้�	และค่�ขนส่งสินค้�ลดลง

 ส่วนแบ่งกำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

	 ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วมในปี	2562	จำ�นวน	0.28	ล้�นบ�ท	กำ�ไรเพิ่มขึ้น	จำ�นวน	1.72	ล้�นบ�ท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	119.14	

เมื่อเทียบกับปี	2561	ซึ่งมีส่วนแบ่งข�ดทุนจ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำ�นวน	1.44	ล้�นบ�ท	เป็นก�รรับรู้ส่วนแบ่งกำ�ไรและข�ดทุนจ�กก�รลงทุน

ในบริษัท	ล็อกซแพค	ฮ่องกง	จำ�กัด	ซึ่งเป็นบริษัทร่วม	

 ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รในปี	2562	จำ�นวน	237.35	ล้�นบ�ท	ลดลง	12.96	ล้�นบ�ท	หรือลดลงร้อยละ	5.18														

เมื่อเทียบกับปี	2561	ซึ่งมีค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร	จำ�นวน	250.31	ล้�นบ�ท	โดยเป็นก�รโอนกลับร�ยก�รค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	จำ�นวน	6.93				

ล้�นบ�ท	เนื่องจ�กบริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้รับชำ�ระหนี้จ�กลูกหนี้ก�รค้�	

 ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงิน 

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงินในปี	2562	จำ�นวน	23.68	ล้�นบ�ท	ลดลงจำ�นวน	14.29	ล้�นบ�ท	หรือลดลงร้อยละ	37.65	

เมื่อเทียบกับปี	2561	ซึ่งมีค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงินจำ�นวน	37.97	ล้�นบ�ท	โดยส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยจ่�ยเจ้�หนี้ทรัสต์	รีซีทส์ที่ลดลง
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) 
สำาหรับปี 2562

 กำ�ไรสุทธิ

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีกำ�ไรสุทธิในปี	2562	จำ�นวน	77.24	ล้�นบ�ท	ลดลงจำ�นวน	210.25	ล้�นบ�ท	หรือลดลงร้อยละ	73.13																

เมื่อเทียบกับปี	2561	ซึ่งมีกำ�ไรสุทธิจำ�นวน	287.49	ล้�นบ�ท	คิดเป็นอัตร�กำ�ไรสุทธิอยู่ท่ีร้อยละ	1.30	ลดลงจ�กอัตร�กำ�ไรสุทธิในปี	2561													

ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ	3.61

 

3. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 
	 สินทรัพย์
	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2562	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีสินทรัพย์รวมจำ�นวน	5,273.44	ล้�นบ�ท	ลดลงจำ�นวน	813.73	ล้�นบ�ท	หรือ														

ลดลงร้อยละ	13.37	เมื่อเปรียบเทียบกับปี	2561	ซึ่งมีสินทรัพย์รวมจำ�นวน	6,087.17	ล้�นบ�ท	ส�เหตุหลักม�จ�กก�รลดลงของลูกหน้ีก�รค้�																	

และลูกหน้ีอ่ืนจำ�นวน	401.53	ล้�นบ�ท	ในขณะท่ีสินค้�คงเหลือลดลง	71.20	ล้�นบ�ท	โดยระหว่�งปีมีก�รชำ�ระหน้ีเจ้�หน้ีทรัสตรีซีทส์	และ															

เจ้�หนี้ก�รค้�	ทำ�ให้เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดรวมถึงเงินฝ�กประจำ�ลดลง	249.18	ล้�นบ�ท	เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิม่ขึ้น	จำ�นวน	0.28	

ล้�นบ�ท	และเงินลงทุนระยะย�วอื่นเพิ่มขึ้น	จำ�นวน	8.40	ล้�นบ�ท	

	 ณ	วันสิ้นปี	2562	ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหนี้อ่ืน	จำ�นวน	1,473.82	ล้�นบ�ท	ลดลงจำ�นวน	401.53	ล้�นบ�ท	หรือลดลงร้อยละ	21.41															

จ�กยอด	1,875.36	ล้�นบ�ท	ณ	วันสิ้นปี	2561	เนื่องจ�กบริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้รับชำ�ระหนี้จ�กลูกหนี้ก�รค้�ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระเงินเพิ่มขึ้น

	 ณ	วันสิ้นปี	2562	สินค้�คงเหลือจำ�นวน	1,562.34	ล้�นบ�ท	ลดลงจำ�นวน	71.20	ล้�นบ�ท	หรือลดลงร้อยละ	4.36	จ�กยอด	1,633.54								

ล้�นบ�ท	ณ	วันสิ้นปี	2561	ซึ่งเป็นสินค้�ที่มีกำ�หนดส่งมอบต้นปี	2563

	 ที่ดิน	อ�ค�ร	และอุปกรณ์	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2562	จำ�นวน	920.44	ล้�นบ�ท	ลดลงจำ�นวน	26.09	ล้�นบ�ท	หรือลดลงร้อยละ	2.76	

จ�กยอด	946.53	ล้�นบ�ท	ณ	วันสิ้นปี	2561	โดยมีก�รตัดค่�เสื่อมร�ค�	สำ�หรับปี	2562	จำ�นวน	93.42	ล้�นบ�ท

 

	 หนี้สิน
	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2562	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีหนี้สินรวม	จำ�นวน	1,005.54	ล้�นบ�ท	ลดลงจำ�นวน	621.17	ล้�นบ�ท	หรือ														

ลดลงร้อยละ	38.19	เมื่อเทียบกับยอด	ณ	สิ้นปี	2561	ซึ่งมีจำ�นวน	1,626.71	ล้�นบ�ท	โดยแบ่งเป็นหนี้สินระยะสั้นจำ�นวน	656.91	ล้�นบ�ท												

และหน้ีสนิระยะย�ว	จำ�นวน	348.63	ล�้นบ�ท	โดยหน้ีสนิระยะย�วเป็นก�รตัง้สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น	เพ่ือเป็นเงนิชดเชยพนักง�น

เมื่อออกจ�กง�นทั้งจำ�นวน	

	 เจ้�หนี้ทรัสต์รีซีทส์	(T/R)	จำ�นวน	161.02	ล้�นบ�ท	ลดลงจำ�นวน	441.13	ล้�นบ�ท	หรือลดลงร้อยละ	73.26	จ�กยอด	602.15	ล้�นบ�ท	

ณ	วันสิ้นปี	2561	เนื่องจ�กมีก�รชำ�ระเจ้�หนี้ทรัสต์รีซีทส์ก่อนครบกำ�หนด

	 การวิเคราะห์กระแสเงินสด
	 ในปี	2562	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีเงินสดสุทธิจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�นจำ�นวน	476.77	ล้�นบ�ท	เงินสดสุทธิจ�กกิจกรรมลงทุนจำ�นวน	

66.48	ล้�นบ�ท	เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดห�เงินจำ�นวน	687.67	ล้�นบ�ท	นอกจ�กนี้มีเงินสดลดลงในผลต่�งจ�กก�รแปลงค่�งบก�รเงินอีก

จำ�นวน	5.74	ล้�นบ�ท	เป็นผลให้เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดสุทธิในปี	2562	ลดลงจำ�นวน	150.16	ล้�นบ�ท	โดยมีเงินสดและร�ยก�ร

เทียบเท่�เงินสดจำ�นวน	885.45	ล้�นบ�ท	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2562

	 เงินสดสุทธิจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น	จำ�นวน	476.77	ล้�นบ�ท	เป็นผลม�จ�กมีกำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�น	189.96	ล้�นบ�ท	เงินสดสุทธิจ�ก

หน้ีสนิดำ�เนินง�นลดลงจำ�นวน	163.05	ล�้นบ�ท	ในขณะท่ีเงนิสดสทุธิใชไ้ปในสนิทรพัย์ดำ�เนินง�นลดลงจำ�นวน	531.63	ล�้นบ�ท	จ่�ยผลประโยชน์

ระยะย�วของพนักง�นจำ�นวน	15.90	ล้�นบ�ท	และจ่�ยดอกเบี้ยและภ�ษีเงินได้	จำ�นวน	65.87	ล้�นบ�ท

	 เงินสดสุทธิจ�กกิจกรรมลงทุนจำ�นวน	66.48	ล้�นบ�ท	เป็นเงินสดที่เป็นเงินลงทุนชั่วคร�วลดลงจำ�นวน	100.12	ล้�นบ�ท	เงินฝ�กธน�ค�ร

ที่มีภ�ระค้ำ�ประกันลดลงจำ�นวน	94.30	ล้�นบ�ท	เงินปันผลรับจ�กเงินลงทุนระยะย�วอื่นจำ�นวน	3.38	ล้�นบ�ท	โดยมีดอกเบี้ยรับจำ�นวน	10.95	

ล้�นบ�ท	ในขณะท่ีมีเงินสดใช้ไปในก�รซื้อเครื่องจักรและง�นระหว่�งก่อสร้�งจำ�นวน	87.58	ล้�นบ�ท	เงินสดรับจ�กก�รจำ�หน่�ยท่ีดิน	อ�ค�ร	

และอุปกรณ์	จำ�นวน	6.01	ล้�นบ�ท	และเงินลงทุนระยะย�วอื่นเพิ่มขึ้น	จำ�นวน	8.40	ล้�นบ�ท	

 ในสว่นของเงนิสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจัดห�เงนิ	จำ�นวน	687.67	ล�้นบ�ท	เป็นเงนิสดจ่�ยซือ้ผู้มสีว่นไดเ้สยีท่ีไมม่อีำ�น�จควบคมุของบรษิทัย่อย 

จำ�นวน	9.00	ล้�นบ�ท	เจ้�หนี้ทรัสต์รีซีทส์ที่ลดลง	จำ�นวน	441.08	ล้�นบ�ท	เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงินลดลง	60.34	ล้�นบ�ท	และ

จ่�ยเงินปันผล	จำ�นวน	177.25	ล้�นบ�ท	
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การวิเคราะห์

4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
	 สภาพคล่อง
	 ณ	วนัท่ี	31	ธันว�คม	2562	บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยมีอัตร�สว่นสภ�พคลอ่งอยู่ท่ี	6.02	เท่�	และอัตร�สว่นสภ�พคลอ่งหมนุเรว็อยู่ท่ี	3.59	เท่�	

โดยมีสภ�พคล่องเพ่ิมขึ้นอย่�งมีนัยสำ�คัญ	เมื่อเทียบกับอัตร�ส่วน	ณ	สิ้นปี	2561	ท่ีมีอัตร�ส่วนสภ�พคล่องอยู่ท่ี	3.52	เท่�	และอัตร�ส่วน													

สภ�พคล่องหมุนเร็วอยู่ท่ี	2.25	เท่�	ถึงแม้ว่�บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีเงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดลดลงจ�กก�รดำ�เนินง�นจำ�นวน												

150.16	ล้�นบ�ท	เงินลงทุนชั่วคร�วซึ่งเป็นเงินฝ�กประจำ�ลดลงจำ�นวน	100.12	ล้�นบ�ท	เงินฝ�กธน�ค�รท่ีมีภ�ระค้ำ�ประกันลดลงจำ�นวน												

94.30	ล้�นบ�ท	และมีลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่นลดลงจำ�นวนม�กถึง	406.94	ล้�นบ�ท	เนื่องจ�กมีก�รรับชำ�ระเงินจ�กลูกหนี้ก�รค้�จำ�นวนม�ก	

ในขณะเดียวกัน	กลุ่มบริษัทฯ	ก็มีหนี้สินหมุนเวียนลดลงจำ�นวน	679.25	ล้�นบ�ท	โดยเฉพ�ะเจ้�หนี้ทรัสต์รีซีทส์ที่มีจำ�นวนลดลงม�กถึง	441.13	

ล้�นบ�ท	เนื่องจ�กมีก�รจ่�ยชำ�ระหนี้เจ้�หนี้ทรัสต์รีซีทส์ล่วงหน้�

	 โครงสร้างเงินทุน
	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2562	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำ�นวน	4,237.48	ล้�นบ�ท	ลดลงจำ�นวน	132.71	ล้�นบ�ท	หรือ						

ลดลงร้อยละ	3.04	จ�กยอด	4,370.19	ล้�นบ�ท	ณ	วันสิ้นปี	2561	เนื่องจ�กมีผลกำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมในปี	2562	เพียงจำ�นวน	34.35	ล้�นบ�ท											

ในขณะที่มีก�รจ่�ยเงินปันผลสำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�นปี	2561	จำ�นวน	179.06	ล้�นบ�ท

	 โครงสร้�งเงินทุนของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ณ	วันท่ี	31	ธันว�คม	2562	ประกอบด้วยหน้ีสินรวมจำ�นวน	1,005.54	ล้�นบ�ท	และ															

ส่วนของผู้ถือหุ้นจำ�นวน	4,267.90	ล้�นบ�ท	คิดเป็นอัตร�ส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพียง	0.24	เท่�	ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับอัตร�ส่วน											

ณ	สิ้นปี	2561	ซึ่งอยู่ท่ี	0.36	เท่�	ท้ังน้ี	กลุ่มบริษัทฯ	ไม่มีคว�มเส่ียงจ�กก�รมีเงินทุนไม่เพียงพอ	เน่ืองจ�กมีส่วนของทุนม�กกว่�หน้ีสิน																	

โดยหนี้สินส่วนใหญ่ที่มีอยู่ร้อยละ	65.33	เป็นหนี้สินหมุนเวียน	ซึ่งเกิดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�นของบริษัทฯ	ได้แก่	เจ้�หนี้ทรัสต์รีซีทส์	เจ้�หนี้ก�รค้�	

และเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน	เป็นต้น

5. ปัจจัยอื่นที่อาจจะมีผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานในอนาคต
	 ธน�ค�รแห่งประเทศไทย	ได้ประเมินเศรษฐกิจไทยในปี	2563	ว่�	เศรษฐกิจจะชะลอตัวต่ำ�กว่�ท่ีค�ดและต่ำ�กว่�ศักยภ�พ	เน่ืองจ�ก															

ปัจจัยเสีย่งหล�ยประก�ร	ไดแ้ก	่ก�รระบ�ดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19	ปัญห�ภัยแลง้	งบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีท่ีล�่ช�้	ก�รลงทุนในโครงก�ร

ขน�ดใหญ่อ�จได้รับผลกระทบจ�กปัญห�เสถียรภ�พท�งก�รเมือง	เป็นต้น	ในขณะท่ีสำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ												

ค�ดก�รณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทย	ปี	2563	โดยค�ดว่�จะขย�ยตัวร้อยละ	1.5	-	2.5	ชะลอตัวลงจ�กปี	2562	

	 อย่�งไรก็ต�ม	บริษัทฯ	มีคว�มเชื่อมั่นว่�	จ�กก�รท่ีภ�ครัฐมีโครงก�รและม�ตรก�รกระตุ้นก�รลงทุนและเศรษฐกิจต่�งๆ	ท่ีภ�ครัฐอ�จนำ�						

ออกม�ใช้เพื่อเยียวย�คว�มเสียห�ยท�งเศรษฐกิจ	ก�รใช้จ่�ยของภ�ครัฐจึงน่�จะเป็นปัจจัยที่ช่วยประคองเศรษฐกิจไทยในปี	2563	ได้	ซึ่งจะทำ�ให้

บรษิทัฯ	ไดร้บัอ�นิสงฆจ์�กม�ตรก�รต�่งๆ	จ�กภ�ครฐัดว้ย	เน่ืองจ�กผลติภัณฑ์ของบรษิทัฯ	เก่ียวขอ้งกบัส�ธ�รณปูโภคพ้ืนฐ�น	ซึง่ลกูค้�ร�ยใหญ่

ยังคงเป็นรัฐวิส�หกิจและหน่วยง�นของรัฐ	กลุ่มบริษัทฯ	จึงค�ดว่�ผลก�รดำ�เนินง�นในปี	2563	จะเติบโตได้ดีกว่�ปีที่ผ่�นม�	

	 ปัจจัยท่ีอ�จจะมีผลกระทบต่อคว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไรของบริษัทฯ	ยังคงเป็น	นโยบ�ยและม�ตรก�รท�งด้�นเศรษฐกิจจ�กภ�ครัฐ													

คว�มคว�มผันผวนของร�ค�วัตถุดิบหลักท่ีใช้ในก�รผลิต	อัตร�แลกเปลี่ยนซึ่งมีผลต่อต้นทุนวัตถุดิบหลัก	ก�รแข่งขันด้�นร�ค�ของผลิตภัณฑ์	

เป็นต้น
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)

เรียน	ท่�นผู้ถือหุ้น

 

	 คณะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)	ประกอบด้วยกรรมก�รอิสระจำ�นวน	3	ท่�น	ดังนี้

	 1.	 น�ยพรวุฒิ	ส�รสิน	 	 ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

	 2.	 น�ยไส้	หว่�	ไซม่อน	ซุน	 กรรมก�รตรวจสอบ

	 3.	 น�ยสตีเฟ่น	ซ่วย	กู่	 	 กรรมก�รตรวจสอบ

	 ในปี	2562	คณะกรรมก�รตรวจสอบได้มีก�รประชุมต�มว�ระปกติจำ�นวน	4	ครั้ง	และได้ร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ	ทุกไตรม�ส											

สรุปก�รเข้�ร่วมประชุมของกรรมก�รตรวจสอบได้ดังนี้

  ร�ยชื่อคณะกรรมก�รตรวจสอบ ก�รเข้�ร่วมประชุม/ก�รประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

	 1.	 น�ยพรวุฒิ	ส�รสิน	 4/4

	 2.	 น�ยไส้	หว่�	ไซม่อน	ซุน	 4/4

	 3.	 น�ยสตีเฟ่น	ซ่วย	กู่	 4/4

 

 ส�ระสำ�คัญในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัทฯ สำ�หรับปี 2562 สรุปได้ดังนี้

• ประชมุรว่มกับผู้สอบบัญชภี�ยนอกและผู้ตรวจสอบภ�ยใน	เพ่ือพิจ�รณ�เรือ่งต�่งๆ	และประเมนิระบบก�รควบคมุภ�ยในให้มคีว�มเหม�ะสม	

และเพียงพอ

•	 สอบท�นงบก�รเงินร�ยไตรม�สและงบก�รเงินประจำ�ปี	2562	ตลอดจนเอกส�รที่เกี่ยวข้อง	ให้มีคว�มถูกต้อง	ครบถ้วน	มีก�รเปิดเผย

ขอ้มูลท่ีเพียงพอเชือ่ถือได	้และสอดคลอ้งกบัม�ตรฐ�นก�รบัญชท่ีีรบัรองท่ัวไป	นอกจ�กน้ี	ไดพิ้จ�รณ�ขอ้เสนอแนะในก�รปรบัปรงุแนวท�ง

ก�รปฏิบัติท�งบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับปรับปรุงและม�ตรฐ�นก�รบัญชีใหม่ด้วย

•	 สอบท�นก�รเปิดเผยขอ้มลูร�ยก�รระหว�่งกนัของบรษิทัฯ	กบับรษิทัท่ีเกีย่วขอ้ง	โดยไมพ่บร�ยก�รท่ีอ�จมคีว�มขดัแย้งท�งผลประโยชน์

•	 สอบท�นก�รปฏิบัติต�มพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	ข้อบังคับ	ข้อกำ�หนดและกฎหม�ยท่ีเก่ียวข้องกับก�รดำ�เนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ	เพื่อให้มั่นใจว่�	บริษัทฯ	มีก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องอย่�งถูกต้อง

•	 ให้คว�มเห็นและข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมก�รบริษัทฯ	เกี่ยวกับงบก�รเงินและข้อมูลอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

•	 ติดต�มผลก�รปฏิบัติง�นของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน

 ในปี	2562	ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตจ�กบริษัท	สำ�นักง�น	อีว�ย	จำ�กัด	ได้ปฏิบัติหน้�ที่ได้อย่�งเหม�ะสมและมีประสิทธิภ�พ	คณะกรรมก�รตรวจสอบ	

จึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รเพื่อพิจ�รณ�แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตจ�กบริษัท	สำ�นักง�น	อีว�ย	จำ�กัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	

ประจำ�ปี	2563	โดยกำ�หนดค�่ตอบแทนผู้สอบบัญชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย	เป็นจำ�นวนเงนิรวมท้ังสิน้	5.18	ล�้นบ�ท	และให้นำ�เสนอตอ่ท่ีประชมุ

ส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี	2563	เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติต่อไป

	 	 	 	 ในน�มคณะกรรมก�รตรวจสอบ

	 	 	 	 ของบริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)

    

    (น�ยพรวุฒิ ส�รสิน)

	 	 	 	 ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

	 	 	 	 20	มีน�คม	2563
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	 งบก�รเงนิของบรษิทั	จรงุไทยไวรแ์อนดเ์คเบ้ิล	จำ�กดั	(มห�ชน)	และบรษิทัย่อย	สำ�หรบัปี	2562	ไดจั้ดทำ�ขึน้ต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชท่ีีกำ�หนด

ในพระร�ชบัญญัติวิช�ชีพก�รบัญชี	พ.ศ.	2547	และก�รแสดงร�ยง�นในงบก�รเงินได้จัดทำ�ขึ้นเพ่ือให้เป็นไปต�มข้อกำ�หนดในพระร�ชบัญญัติ									

ก�รบัญชี	พ.ศ.	2543	

	 คณะกรรมก�รบริษัทฯ	เป็นผู้รับผิดชอบต่องบก�รเงินของบริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบ้ิล	จำ�กัด	(มห�ชน)	และบริษัทย่อยท่ีจัดทำ�ขึ้น																	

เพ่ือให้เกิดคว�มมั่นใจว่�	ข้อมูลในงบก�รเงินดังกล่�ว	ถูกต้องครบถ้วน	และได้จัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย												

โดยเลือกใช้นโยบ�ยบัญชีท่ีเหม�ะสมและถือปฏิบัติอย่�งสม่ำ�เสมอ	ตลอดจนได้แสดงฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�นท่ีเป็นจริงและสมเหตุ											

สมผล	รวมทั้งได้เปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญอย่�งเพียงพอไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินแล้ว

วันที่	20	มีน�คม	2563

ในน�มคณะกรรมก�รบริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)

        

(น�ยชัย โสภณพนิช)

ประธ�นกรรมก�ร

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
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เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มห�ชน)

ความเห็น
	 ข้�พเจ้�ได้ตรวจสอบงบก�รเงินรวมของบริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบ้ิล	จำ�กัด	(มห�ชน)	และบริษัทย่อย	(กลุ่มบริษัท)	ซึ่งประกอบด้วย											

งบแสดงฐ�นะก�รเงินรวม	ณ	วันท่ี	31	ธันว�คม	2562	งบกำ�ไรข�ดทุนรวม	งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวม	งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของ												

ผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม	สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	และหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวม	รวมถึงหม�ยเหตุสรุปนโยบ�ยก�รบัญชี						

ที่สำ�คัญ	และได้ตรวจสอบงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รของบริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)	ด้วยเช่นกัน

	 ข้�พเจ้�เห็นว่�งบก�รเงินข้�งต้นนี้แสดงฐ�นะก�รเงิน	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2562	ผลก�รดำ�เนินง�น	และกระแสเงินสด	สำ�หรับปีสิ้นสุด											

วันเดียวกันของบริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)	และบริษัทย่อย	และเฉพ�ะของบริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)	

โดยถูกต้องต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญ	ต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
	 ข�้พเจ้�ไดป้ฏิบัตงิ�นตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญช	ีคว�มรบัผิดชอบของข�้พเจ้�ไดก้ล�่วไวใ้นวรรค	คว�มรบัผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ตอ่ก�รตรวจสอบงบก�รเงนิในร�ยง�นของข�้พเจ้�	ข�้พเจ้�มคีว�มเป็นอิสระจ�กกลุม่บรษิทัต�มขอ้กำ�หนดจรรย�บรรณของผู้ประกอบวชิ�ชพีบัญชี

ท่ีกำ�หนดโดยสภ�วิช�ชีพบัญชีในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับก�รตรวจสอบงบก�รเงิน	และข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดด้�นจรรย�บรรณอ่ืนๆ	ต�มท่ี

ระบุในข้อกำ�หนดนั้นด้วย	ข้�พเจ้�เชื่อว่�หลักฐ�นก�รสอบบัญชีท่ีข้�พเจ้�ได้รับเพียงพอและเหม�ะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็นของ

ข้�พเจ้�

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ 
	 เรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบคือเรื่องต่�งๆ	ท่ีมีนัยสำ�คัญท่ีสุดต�มดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิช�ชีพของข้�พเจ้�ในก�รตรวจสอบงบก�รเงิน

สำ�หรับปีปัจจุบัน	ข้�พเจ้�ได้นำ�เรื่องเหล่�นี้ม�พิจ�รณ�ในบริบทของก�รตรวจสอบงบก�รเงินโดยรวมและในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้�	ทั้งนี้	

ข้�พเจ้�ไม่ได้แสดงคว�มเห็นแยกต่�งห�กสำ�หรับเรื่องเหล่�นี้	

	 ข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติง�นต�มคว�มรับผิดชอบท่ีได้กล่�วไว้ในวรรคคว�มรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อก�รตรวจสอบงบก�รเงินในร�ยง�นของ

ข้�พเจ้�	ซึ่งได้รวมคว�มรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่�นี้ด้วย	ก�รปฏิบัติง�นของข้�พเจ้�	ได้รวมวิธีก�รตรวจสอบที่ออกแบบม�เพื่อตอบสนองต่อ

ก�รประเมินคว�มเสี่ยงจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญในงบก�รเงิน	ผลของวิธีก�รตรวจสอบของข้�พเจ้�	ซึ่งได้รวมวิธี

ก�รตรวจสอบสำ�หรับเรื่องเหล่�นี้ด้วย	ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้�ต่องบก�รเงินโดยรวม

	 เรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ	พร้อมวิธีก�รตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

 การรับรู้รายได้จากการขายโดยยังไม่ได้ส่งมอบสินค้า

	 ในระหว่�งปี	2562	บริษัทฯ	มีก�รรับรู้ร�ยได้จ�กก�รข�ยโดยยังไม่ได้ส่งมอบสินค้�ให้กับลูกค้�จำ�นวน	267	ล้�นบ�ท	หรือคิดเป็นร้อยละ	4	

ของร�ยไดจ้�กก�รข�ยของบรษิทัฯ	เน่ืองจ�กบรษิทัฯ	มกี�รทำ�สญัญ�	หรอืขอ้ตกลงท�งก�รค�้กบัลกูค�้รฐัวสิ�หกจิในลกัษณะของขอ้ตกลงท่ีกำ�หนด

ไว้ล่วงหน้�สำ�หรับก�รจัดส่งสินค้�ให้ต�มท่ีร้องขอ	ซึ่งห�กก�รพิจ�รณ�เงื่อนไขพิเศษต่�งๆ	ต�มท่ีกำ�หนดไว้ไม่เป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี											

ที่เกี่ยวข้องจะส่งผลให้ก�รรับรู้ร�ยได้ดังกล่�วเป็นก�รรับรู้ร�ยได้ก่อนถึงงวดที่เหม�ะสม

	 ข้�พเจ้�ได้ประเมินและทดสอบระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทฯ	ท่ีเกี่ยวข้องกับร�ยก�รข�ยสินค้�โดยยังไม่ได้ส่งมอบ	โดยก�รสอบถ�ม

ผู้รับผิดชอบ	ทำ�คว�มเข้�ใจและเลือกตัวอย่�งม�ทดสอบก�รปฏิบัติต�มก�รควบคุมท่ีบริษัทฯ	ออกแบบไว้	ข้�พเจ้�ได้อ่�นสัญญ�และสอบถ�ม													

ผู้บริห�รเพ่ือทำ�คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับเงื่อนไขพิเศษของก�รข�ยดังกล่�ว	และตรวจสอบเอกส�รหลักฐ�นต่�งๆ	ท่ีเกี่ยวข้อง	นอกจ�กน้ันข้�พเจ้�												

ไดเ้ข�้รว่มสงัเกตก�รณต์รวจนับสนิค�้ดงักล�่ว	และสง่หนงัสอืยืนยันยอดร�ยก�รข�ยสนิค�้ท่ียังไมไ่ดส้ง่มอบท้ังมลูค�่ข�ยสนิค�้	ปรมิ�ณของสนิค�้	

และเงื่อนไขในก�รข�ยสินค้�เหล่�นั้นกับลูกค้�โดยตรง

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ข้อมูลอื่น
	 ผู้บริห�รเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน	ซึ่งรวมถึงข้อมูลท่ีรวมอยู่ในร�ยง�นประจำ�ปีของกลุ่มบริษัท	(แต่ไม่รวมถึงงบก�รเงินและร�ยง�นของ						

ผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในร�ยง�นนั้น)	ซึ่งค�ดว่�จะถูกจัดเตรียมให้กับข้�พเจ้�ภ�ยหลังวันที่ในร�ยง�นของผู้สอบบัญชีนี้

	 คว�มเห็นของข้�พเจ้�ต่องบก�รเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้�พเจ้�ไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะก�รให้คว�มเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ	ต่อ

ข้อมูลอื่นนั้น

	 คว�มรับผิดชอบของข้�พเจ้�ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับก�รตรวจสอบงบก�รเงินคือ	ก�รอ่�นและพิจ�รณ�ว่�ข้อมูลอ่ืนน้ันมีคว�มขัดแย้งท่ีมีส�ระสำ�คัญ

กับงบก�รเงินหรือกับคว�มรู้ท่ีได้รับจ�กก�รตรวจสอบของข้�พเจ้�หรือไม่	หรือปร�กฏว่�ข้อมูลอ่ืนแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญ												

หรือไม่

	 เมื่อข้�พเจ้�ได้อ่�นร�ยง�นประจำ�ปีของกลุ่มบริษัทต�มท่ีกล่�วข้�งต้นแล้ว	และห�กสรุปได้ว่�มีก�รแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น									

ส�ระสำ�คัญ	ข้�พเจ้�จะสื่อส�รเรื่องดังกล่�วให้ผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลทร�บเพื่อให้มีก�รดำ�เนินก�รแก้ไขที่เหม�ะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน
	 ผู้บริห�รมีหน้�ท่ีรับผิดชอบในก�รจัดทำ�และนำ�เสนองบก�รเงินเหล่�น้ีโดยถูกต้องต�มท่ีควรต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน	และ									

รับผิดชอบเกี่ยวกับก�รควบคุมภ�ยในท่ีผู้บริห�รพิจ�รณ�ว่�จำ�เป็นเพ่ือให้ส�ม�รถจัดทำ�งบก�รเงินท่ีปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง							

อันเป็นส�ระสำ�คัญไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด

	 ในก�รจัดทำ�งบก�รเงนิ	ผู้บรหิ�รรบัผิดชอบในก�รประเมนิคว�มส�ม�รถของกลุม่บรษิทัในก�รดำ�เนินง�นตอ่เนือ่ง	ก�รเปิดเผยเรือ่งท่ีเกีย่วกบั

ก�รดำ�เนนิง�นต่อเนื่องในกรณีทีม่ีเรื่องดังกล่�ว	และก�รใช้เกณฑก์�รบญัชีสำ�หรับกิจก�รทีด่ำ�เนินง�นต่อเนือ่งเว้นแต่ผู้บริห�รมีคว�มตั้งใจทีจ่ะเลิก

กลุ่มบริษัทหรือหยุดดำ�เนินง�นหรือไม่ส�ม�รถดำ�เนินง�นต่อเนื่องอีกต่อไปได้

	 ผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลมีหน้�ที่ในก�รสอดส่องดูแลกระบวนก�รในก�รจัดทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงินของกลุ่มบริษัท	

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
	 ก�รตรวจสอบของข้�พเจ้�มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้คว�มเชื่อมั่นอย่�งสมเหตุสมผลว่�งบก�รเงินโดยรวมปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ											

ขอ้เท็จจรงิอันเป็นส�ระสำ�คญัหรอืไม	่ไมว่�่จะเกดิจ�กก�รทุจรติหรอืขอ้ผิดพล�ด	และเสนอร�ยง�นของผู้สอบบัญชซีึง่รวมคว�มเห็นของข�้พเจ้�อยู่ดว้ย 

คว�มเชื่อมั่นอย่�งสมเหตุสมผลคือ	คว�มเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นก�รรับประกันว่�ก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชี										

จะส�ม�รถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป	ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอ�จเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด

และถอืว�่มสี�ระสำ�คญัเมือ่ค�ดก�รณ์อย่�งสมเหตสุมผลไดว้�่ร�ยก�รท่ีขดัต่อขอ้เท็จจรงิแต่ละร�ยก�รหรอืทุกร�ยก�รรวมกนัจะมผีลต่อก�รตัดสนิใจ	

ท�งเศรษฐกิจของผู้ใช้งบก�รเงินจ�กก�รใช้งบก�รเงินเหล่�นี้

	 ในก�รตรวจสอบของข้�พเจ้�ต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชี	ข้�พเจ้�ใช้ดุลยพินิจและก�รสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิช�ชีพตลอดก�ร							

ตรวจสอบ	และข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติง�นดังต่อไปนี้ด้วย

•	ระบุและประเมินคว�มเสี่ยงท่ีอ�จมีก�รแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญในงบก�รเงิน	ไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือ											

ข้อผิดพล�ด	ออกแบบและปฏิบัติง�นต�มวิธีก�รตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อคว�มเสี่ยงเหล่�นั้น	และได้หลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่เพียงพอ

และเหม�ะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้�	คว�มเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญซึ่งเป็น													

ผลม�จ�กก�รทุจริตจะสูงกว่�คว�มเสี่ยงที่เกิดจ�กข้อผิดพล�ด	เนื่องจ�กก�รทุจริตอ�จเกี่ยวกับก�รสมรู้ร่วมคิด	ก�รปลอมแปลงเอกส�ร

หลักฐ�น	ก�รตั้งใจละเว้นก�รแสดงข้อมูล	ก�รแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงต�มข้อเท็จจริงหรือก�รแทรกแซงก�รควบคุมภ�ยใน

•	ทำ�คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับระบบก�รควบคุมภ�ยในท่ีเก่ียวข้องกับก�รตรวจสอบ	เพ่ือออกแบบวิธีก�รตรวจสอบให้เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์									

แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รแสดงคว�มเห็นต่อคว�มมีประสิทธิผลของก�รควบคุมภ�ยในของกลุ่มบริษัท
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•	ประเมนิคว�มเหม�ะสมของนโยบ�ยก�รบัญชท่ีีผู้บรหิ�รใชแ้ละคว�มสมเหตุสมผลของประม�ณก�รท�งบัญชแีละก�รเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง

ที่ผู้บริห�รจัดทำ�

•	สรปุเกีย่วกบัคว�มเหม�ะสมของก�รใชเ้กณฑ์ก�รบัญชสีำ�หรบักิจก�รท่ีดำ�เนินง�นต่อเน่ืองของผู้บรหิ�ร	และสรปุจ�กหลกัฐ�นก�รสอบบัญชี

ท่ีได้รับว่�มีคว�มไม่แน่นอนท่ีมีส�ระสำ�คัญท่ีเก่ียวกับเหตุก�รณ์หรือสถ�นก�รณ์ท่ีอ�จเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อ													

คว�มส�ม�รถของกลุ่มบริษัทในก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่องหรือไม่	ห�กข้�พเจ้�ได้ข้อสรุปว่�มีคว�มไม่แน่นอนที่มีส�ระสำ�คัญ	ข้�พเจ้�จะต้อง

ให้ข้อสังเกตไว้ในร�ยง�นของผู้สอบบัญชีของข้�พเจ้�ถึงก�รเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในงบก�รเงิน	หรือห�กเห็นว่�ก�รเปิดเผยดังกล่�ว											

ไม่เพียงพอ	ข้�พเจ้�จะแสดงคว�มเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป	ข้อสรุปของข้�พเจ้�ขึ้นอยู่กับหลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในร�ยง�น

ของผู้สอบบัญชีของข้�พเจ้�	อย่�งไรก็ต�ม	เหตุก�รณ์หรือสถ�นก�รณ์ในอน�คตอ�จเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดก�รดำ�เนินง�น												

ต่อเนื่องได้

•	ประเมินก�รนำ�เสนอ	โครงสร้�งและเน้ือห�ของงบก�รเงินโดยรวม	รวมถึงก�รเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง	ตลอดจนประเมินว่�งบก�รเงิน				

แสดงร�ยก�รและเหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องต�มที่ควรหรือไม่	

•	รวบรวมเอกส�รหลักฐ�นก�รสอบบัญชีท่ีเหม�ะสมอย่�งเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลท�งก�รเงินของกิจก�รหรือของกิจกรรมท�งธุรกิจภ�ยใน													

กลุม่บรษิทัเพ่ือแสดงคว�มเห็นตอ่งบก�รเงนิรวม	ข�้พเจ้�รบัผิดชอบตอ่ก�รกำ�หนดแนวท�ง	ก�รควบคมุดแูล	และก�รปฏิบัตงิ�นตรวจสอบ

กลุ่มบริษัท	ข้�พเจ้�เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อคว�มเห็นของข้�พเจ้�

 

	 ข้�พเจ้�ได้สื่อส�รกับผู้มีหน้�ท่ีในก�รกำ�กับดูแลในเรื่องต่�งๆ	ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวล�ของก�รตรวจสอบต�มท่ีได้ว�งแผนไว้											

ประเดน็ท่ีมนัียสำ�คญัท่ีพบจ�กก�รตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพรอ่งท่ีมนัียสำ�คัญในระบบก�รควบคมุภ�ยในห�กข�้พเจ้�ไดพ้บในระหว�่งก�รตรวจสอบ

ของข้�พเจ้�

 ข�้พเจ้�ไดใ้ห้คำ�รบัรองแก่ผู้มหีน้�ท่ีในก�รกำ�กบัดแูลว�่ข�้พเจ้�ไดป้ฏิบัติต�มขอ้กำ�หนดจรรย�บรรณท่ีเกีย่วขอ้งกบัคว�มเป็นอิสระและไดส้ือ่ส�ร	

กับผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลเกี่ยวกับคว�มสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้�พเจ้�เชื่อว่�มีเหตุผลที่บุคคลภ�ยนอกอ�จพิจ�รณ�ว่�กระทบต่อ						

คว�มเป็นอิสระของข้�พเจ้�และม�ตรก�รที่ข้�พเจ้�ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้�พเจ้�ข�ดคว�มเป็นอิสระ

 จ�กเรือ่งท้ังหล�ยท่ีสือ่ส�รกบัผู้มหีน้�ท่ีในก�รกำ�กบัดแูล	ข�้พเจ้�ไดพิ้จ�รณ�เรือ่งต่�งๆ	ท่ีมนัียสำ�คญัท่ีสดุในก�รตรวจสอบงบก�รเงนิในปีปัจจุบัน 

และกำ�หนดเป็นเรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ	ข้�พเจ้�ได้อธิบ�ยเรื่องเหล่�น้ีไว้ในร�ยง�นของผู้สอบบัญชี	เว้นแต่กฎหม�ยหรือข้อบังคับห้�มไม่ให้

เปิดเผยเรื่องดังกล่�วต่อส�ธ�รณะ	หรือในสถ�นก�รณ์ท่ีย�กท่ีจะเกิดขึ้น	ข้�พเจ้�พิจ�รณ�ว่�ไม่ควรสื่อส�รเรื่องดังกล่�วในร�ยง�นของข้�พเจ้�					

เพร�ะก�รกระทำ�ดงักล�่วส�ม�รถค�ดก�รณไ์ดอ้ย่�งสมเหตสุมผลว�่จะมผีลกระทบในท�งลบม�กกว�่ผลประโยชน์ท่ีผู้มสีว่นไดเ้สยีส�ธ�รณะจะได้

จ�กก�รสื่อส�รดังกล่�ว

	 ข้�พเจ้�เป็นผู้รับผิดชอบง�นสอบบัญชีและก�รนำ�เสนอร�ยง�นฉบับนี้

     

     ศุภชัย ปัญญ�วัฒโน

	 	 	 	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต	เลขทะเบียน	3930

บริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด

กรุงเทพฯ:	24	กุมภาพันธ์	2563
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บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)	และบริษัทย่อย 

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2562	

(หน่วย:	บ�ท)

    งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร 

    31 ธันว�คม 31 ธันว�คม 31 ธันว�คม 31 ธันว�คม

   หม�ยเหตุ 2562  2561 2562  2561

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด	 	 885,450,974		 1,034,508,335		 599,056,385		 750,782,377	

เงินลงทุนชั่วคร�ว	-	เงินฝ�กประจำ�	 	 -		 100,121,038		 -		 100,121,038	

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น	 7	 1,473,823,275		 1,875,357,518		 794,552,835		 887,213,652	

สินค้�คงเหลือ	 8	 1,562,336,518		 1,633,538,082		 1,145,039,096		 998,599,691	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 33,599,970		 61,613,601		 1,732,062		 2,315,223	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 3,955,210,737		 4,705,138,574		 2,540,380,378		 2,739,031,981	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝ�กธน�ค�รที่มีภ�ระค้ำ�ประกัน	 	 75,500,000		 169,800,000		 -		 -	

เงินให้กู้ยืมระยะย�วแก่บริษัทย่อย	 6	 -		 -		 -		 -	

เงินลงทุนในบริษัทร่วม	 9	 5,164,536		 4,888,926		 -		 -	

เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 10	 -		 -		 1,154,095,751		 1,167,295,751	

เงินลงทุนระยะย�วอื่น	 11	 123,770,000		 115,370,000		 22,500,000		 22,500,000	

อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน	 12	 16,784,770		 17,217,059		 11,022,059		 11,022,059	

ที่ดิน	อ�ค�รและอุปกรณ์	 13	 920,435,826		 946,527,997		 633,785,146		 637,024,009	

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี	 19	 93,389,553		 94,909,688		 74,547,877		 72,326,222	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 83,186,852		 33,313,204		 56,685,081		 15,699,017	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 1,318,231,537		 1,382,026,874		 1,952,635,914		 1,925,867,058	

รวมสินทรัพย์	 	 5,273,442,274		 6,087,165,448		 4,493,016,292		 4,664,899,039	

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

งบแสดงฐานะการเงิน 
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บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)	และบริษัทย่อย 

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2562	

(หน่วย:	บ�ท)

    งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร 

    31 ธันว�คม 31 ธันว�คม 31 ธันว�คม 31 ธันว�คม

   หม�ยเหตุ 2562  2561 2562  2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	
หนี้สินหมุนเวียน 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน	 14	 53,502,280		 113,841,170		 -		 -	

เจ้�หนี้ทรัสต์รีซีทส์	 14	 161,018,006		 602,149,516		 87,749,061		 72,216,201	

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น	 15	 384,092,561		 524,196,984		 126,907,317		 245,449,748	

ภ�ษีเงินได้ค้�งจ่�ย	 	 10,508,268		 25,172,515		 10,040,232		 25,172,515	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 47,790,052		 70,805,385		 41,069,513		 43,470,968	

รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 656,911,167		 1,336,165,570		 265,766,123		 386,309,432	

หนี้สินไม่หมุนเวียน  

สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น	 16	 348,628,714		 290,548,843		 292,847,064		 253,624,235	

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	 	 -		 -		 500,000		 500,000	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 348,628,714		 290,548,843		 293,347,064		 254,124,235	

รวมหนี้สิน	 	 1,005,539,881		 1,626,714,413		 559,113,187		 640,433,667	

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ทุนเรือนหุ้น  

ทุนจดทะเบียน	 	

	 หุ้นส�มัญ	397,906,284	หุ้น	มูลค่�หุ้นละ	5	บ�ท	 	 1,989,531,420		 1,989,531,420		 1,989,531,420		 1,989,531,420	

ทุนออกจำ�หน่�ยและชำ�ระเต็มมูลค่�แล้ว  

	 หุ้นส�มัญ	397,906,284	หุ้น	มูลค่�หุ้นละ	5	บ�ท	 	 1,989,531,420		 1,989,531,420		 1,989,531,420		 1,989,531,420	

ส่วนเกินมูลค่�หุ้นส�มัญ	 	 1,105,933,696		 1,105,933,696		 1,105,933,696		 1,105,933,696	

ส่วนเกินทุนจ�กก�รเปลี่ยนแปลงสัดส่วน	 	

	 ก�รถือหุ้นในบริษัทย่อย	 	 13,145,139		 13,145,139		 -		 -	

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม

	 ในบริษัทย่อยที่ซื้อในร�ค�ต่ำ�กว่�มูลค่�ต�มบัญช	ี 10	 12,005,761		 -		 -		 -	

กำ�ไรสะสม  

	 จัดสรรแล้ว	-	สำ�รองต�มกฎหม�ย	 17	 198,953,142		 198,953,142		 198,953,142		 198,953,142	

	 ยังไม่ได้จัดสรร	 	 928,847,400		 1,067,105,871		 639,484,847		 730,047,114	

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 (10,931,746	)	 (4,478,958	)	 -		 -	

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 4,237,484,812		 4,370,190,310		 3,933,903,105		 4,024,465,372	

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม

	 ของบริษัทย่อย	 	 30,417,581		 90,260,725		 -		 -	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 4,267,902,393		 4,460,451,035		 3,933,903,105		 4,024,465,372	

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 5,273,442,274		 6,087,165,448		 4,493,016,292		 4,664,899,039	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
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บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)	และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	2562

(หน่วย:	บ�ท)

    งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร 

   หม�ยเหตุ 2562  2561 2562  2561

ร�ยได้ 

ร�ยได้จ�กก�รข�ย	 	 5,960,722,242		 7,960,091,235		 2,087,629,372		 3,105,551,677	

ร�ยได้อื่น	 	

	 ดอกเบี้ยรับ	 	 10,540,493		 8,406,366		 7,428,783		 5,043,802	

	 กำ�ไรจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน	 	 37,193,934		 36,195,018		 12,004,649		 21,064,314	

	 ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร	 	 -		 -		 41,759,348		 42,815,462	

	 เงินปันผลรับ	 10,	11	 3,375,000		 4,703,306		 13,357,991		 23,340,982	

	 อื่นๆ	 	 19,916,789		 9,643,150		 20,867,876		 21,764,917	

รวมร�ยได้	 	 6,031,748,458		 8,019,039,075		 2,183,048,019		 3,219,581,154	

ค่�ใช้จ่�ย  

ต้นทุนข�ย	 	 5,597,422,416		 7,223,865,268		 1,823,566,594		 2,550,313,200	

ค่�เผื่อก�รลดลงของมูลค่�สินค้�คงเหลือ	(โอนกลับ)	 	 (25,635,796	)	 60,004,737		 (24,901,804	)	 42,496,045	

รวมต้นทุนข�ย	 	 5,571,786,620		 7,283,870,005		 1,798,664,790		 2,592,809,245	

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและจัดจำ�หน่�ย	 	 102,366,902		 112,200,313		 56,455,804		 61,004,713	

ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร	 	 237,353,427		 250,308,821		 157,775,859		 183,319,640	

ค่�ใช้จ่�ยอื่น	 	

	 ค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 	 -		 -		 22,200,000		 20,600,000	

	 ค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของที่ดิน	อ�ค�รและอุปกรณ์	 	 13,821,846		 -		 -		 -	

รวมค่�ใช้จ่�ย	 	 5,925,328,795		 7,646,379,139		 2,035,096,453		 2,857,733,598	

กำ�ไรก่อนส่วนแบ่งกำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วม  

 ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงิน และภ�ษีเงินได้	 	 106,419,663		 372,659,936		 147,951,566		 361,847,556	

ส่วนแบ่งกำ�ไร	(ข�ดทุน)	จ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 9	 275,609		 (1,439,609	)	 -		 -	

กำ�ไรก่อนค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงินและภ�ษีเงินได้	 	 106,695,272		 371,220,327		 147,951,566		 361,847,556	

ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงิน	 	 (23,676,408	)	 (37,971,168	)	 (4,121,582	)	 (6,089,861	)

กำ�ไรก่อนภ�ษีเงินได้	 	 83,018,864		 333,249,159		 143,829,984		 355,757,695	

ภ�ษีเงินได้	 19	 (40,934,703	)	 (69,720,778	)	 (31,897,252	)	 (72,221,751	)

กำ�ไรสำ�หรับปี	 	 42,084,161		 263,528,381		 111,932,732		 283,535,944	

ก�รแบ่งปันกำ�ไร  

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 77,240,619		 287,494,236		 111,932,732		 283,535,944	

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม

	 ของบริษัทย่อย	 	 (35,156,458	)	 (23,965,855	)	 	

	 	 	 	 42,084,161		 263,528,381	

กำ�ไรต่อหุ้น	 20	 	

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น  

	 กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 0.19		 0.72		 0.28		 0.71	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

งบกำาไรขาดทุน
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บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)	และบริษัทย่อย 
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	2562

(หน่วย:	บ�ท)

    งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร 

   หม�ยเหตุ 2562  2561 2562  2561

กำ�ไรสำ�หรับปี  42,084,161  263,528,381  111,932,732  283,535,944 

  

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:  

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง  

ผลต่�งของอัตร�แลกเปลี่ยนจ�กก�รแปลงค่�งบก�รเงิน	 	

	 ที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศ	 	 (10,133,714	)	 (9,910,170	)	 -		 -	

ร�ยก�รที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไร  

	 หรือข�ดทุนในภ�ยหลัง	 	 (10,133,714	)	 (9,910,170	)	 -		 -	

  

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง  

ผลข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลัก	 	

	 คณิตศ�สตร์ประกันภัย	 16	 (45,552,419	)	 (12,883,938	)	 (29,297,306	)	 (11,431,518	)

ผลกระทบของภ�ษีเงินได้	 19	 9,110,484		 2,576,788		 5,859,461		 2,286,304	

ร�ยก�รที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไร  

	 หรือข�ดทุนในภ�ยหลัง	-	สุทธิจ�กภ�ษีเงินได้	 	 (36,441,935	)	 (10,307,150	)	 (23,437,845	)	 (9,145,214	)

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับป ี  (46,575,649 ) (20,217,320 ) (23,437,845 ) (9,145,214 )

  

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี  (4,491,488 ) 243,311,061  88,494,887  274,390,730 

  

ก�รแบ่งปันกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 34,345,896		 270,876,644		 88,494,887		 274,390,730	

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม  

	 ของบริษัทย่อย	 	 (38,837,384	)	 (27,565,583	)	 -		 -	

    (4,491,488 ) 243,311,061  88,494,887  274,390,730 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)	และบริษัทย่อย 
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	2562

(หน่วย:	บ�ท)

    งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร 

    2562  2561 2562  2561

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น  

กำ�ไรก่อนภ�ษี	 	 83,018,864		 333,249,159		 143,829,984		 355,757,695	

ร�ยก�รปรับกระทบยอดกำ�ไรก่อนภ�ษีเป็นเงินสดรับ	(จ่�ย)	

	 จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น  

	 ร�ยได้เงินปันผล	 	 (3,375,000	)	 (4,703,306	)	 (13,357,991	)	 (23,340,982	)

	 ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย	 	 94,989,327		 99,614,375		 59,587,121		 63,909,949	

	 ตัดจำ�หน่�ยหนี้สูญ	-	ลูกหนี้ก�รค้�	 	 -		 68,654,899		 -		 1,700,996	

	 โอนกลับค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	ลูกหนี้ก�รค้�	 	 (6,928,440	)	 (77,266,711	)	 (3,553,310	)	 (11,717,335	)

	 ค่�เผื่อก�รลดลงของมูลค่�สินค้�คงเหลือ	(โอนกลับ)	 	 (25,635,796	)	 60,004,737		 (24,901,804	)	 42,496,045	

	 ค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 	 -		 -		 22,200,000		 20,600,000	

	 กำ�ไรจ�กก�รจำ�หน่�ยที่ดิน	อ�ค�รและอุปกรณ์	 	 (2,912,032	)	 (2,206,328	)	 (715,814	)	 (1,611,142	)

	 ค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของที่ดิน	อ�ค�รและอุปกรณ์	 	 13,821,846		 -		 -		 -	

	 ส่วนแบ่ง	(กำ�ไร)	ข�ดทุนจ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 	 (275,609	)	 1,439,609		 -		 -	

	 สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น	 	 28,422,735		 19,994,019		 21,231,616		 16,816,431	

	 กำ�ไรจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 	 (309,926	)	 (7,416,873	)	 (19,747	)	 (1,111,203	)

	 (กำ�ไร)	ข�ดทุนจ�กสัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้�  

	 	 ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 	 78,306		 480,095		 -		 (4,109,456	)

	 ดอกเบี้ยรับ	 	 (10,540,493	)	 (8,406,366	)	 (7,428,783	)	 (5,043,802	)

	 ค่�ใช้จ่�ยดอกเบี้ย	 	 19,604,770		 32,708,142		 3,125,038		 5,198,553	

กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนก�รเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย ์  

	 และหนี้สินดำ�เนินง�น	 	 189,958,552		 516,145,451		 199,996,310		 459,545,749	

สินทรัพย์ดำ�เนินง�น	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง  

	 ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น	 	 406,944,638		 764,883,553		 95,888,262		 657,081,735	

	 สินค้�คงเหลือ	 	 96,837,360		 186,620,529		 (121,537,603	)	 364,567,143	

	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 27,851,034		 (1,658,055	)	 583,161		 3,592,969	

หนี้สินดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้น	(ลดลง)  

	 เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น	 	 (138,187,581	)	 26,350,927		 (118,498,900	)	 (27,072,261	)

	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 (24,861,542	)	 26,444,199		 (4,213,028	)	 12,721,934	

เงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น	 	 558,542,461		 1,518,786,604		 52,218,202		 1,470,437,269	

	 จ่�ยผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น	 	 (15,895,283	)	 (11,341,174	)	 (11,306,093	)	 (10,727,878	)

	 จ่�ยดอกเบี้ย	 	 (21,075,072	)	 (32,269,983	)	 (3,148,821	)	 (5,464,114	)

	 จ่�ยภ�ษีเงินได้	 	 (44,800,437	)	 (89,385,144	)	 (43,391,729	)	 (88,944,847	)

เงินสดสุทธิจ�ก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินง�น	 	 476,771,669		 1,385,790,303		 (5,628,441	)	 1,365,300,430	

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด
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บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)	และบริษัทย่อย 
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	2562

(หน่วย:	บ�ท)

    งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร 

    2562  2561 2562  2561

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมลงทุน  

ดอกเบี้ยรับ	 	 10,947,814		 7,840,489		 7,754,648		 4,602,001	

เงินลงทุนชั่วคร�ว	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง	 	 100,121,038		 (100,121,038	)	 100,121,038		 (100,121,038	)

เงินฝ�กธน�ค�รที่มีภ�ระค้ำ�ประกันลดลง	 	 94,300,000		 -		 -		 -	

เงินให้กู้ยืมระยะย�วแก่บริษัทย่อยลดลง	 	 -		 -		 -		 13,000,000	

เงินสดจ่�ยเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 	 -		 -		 (9,000,000	)	 -	

เงินปันผลรับจ�กเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 	 -		 -		 9,982,991		 19,965,982	

เงินปันผลรับจ�กเงินลงทุนระยะย�วอื่น	 	 3,375,000		 4,703,306		 3,375,000		 3,375,000	

เงินลงทุนระยะย�วอื่นเพิ่มขึ้น	 	 (8,400,000	)	 (13,200,000	)	 -		 -	

ซื้อที่ดิน	อ�ค�รและอุปกรณ์	 	 (87,579,044	)	 (100,015,548	)	 (57,451,221	)	 (63,013,853	)

เงินสดรับจ�กก�รจำ�หน่�ยที่ดิน	อ�ค�รและอุปกรณ์	 	 6,005,659		 2,349,380		 2,290,366		 1,639,673	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	 	 (52,294,854	)	 (15,152,382	)	 (41,457,653	)	 (12,033,658	)

เงินสดสุทธิจ�ก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	 	 66,475,613		 (213,595,793	)	 15,615,169		 (132,585,893	)

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมจัดห�เงิน  

เงินสดจ่�ยซื้อผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทย่อย	 (9,000,000	)	 -		 -		 -	

จ่�ยเงินปันผล	 	 (177,245,580	)	 (138,058,496	)	 (177,245,580	)	 (138,058,496	)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงินลดลง	 	 (60,338,890	)	 (36,592,330	)	 -		 -	

เจ้�หนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	 	 (441,085,137	)	 (448,936,502	)	 15,532,860		 (574,229,030	)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดห�เงิน	 	 (687,669,607	)	 (623,587,328	)	 (161,712,720	)	 (712,287,526	)

ผลต่�งจ�กก�รแปลงค่�งบก�รเงินลดลง	 	 (5,735,230	)	 (8,392,620	)	 -		 -	

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 	 (150,157,555	)	 540,214,562		 (151,725,992	)	 520,427,011	

กำ�ไรจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  

	 สำ�หรับเงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด	 	 1,100,194		 1,566,268		 -		 -	

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดต้นปี	 	 1,034,508,335		 492,727,505		 750,782,377		 230,355,366	

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดปล�ยป	ี 	 885,450,974		 1,034,508,335		 599,056,385		 750,782,377

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)	และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	2562

1. ข้อมูลทั่วไป
	 บรษิทั	จรงุไทยไวรแ์อนดเ์คเบ้ิล	จำ�กดั	(มห�ชน)	(“บรษิทัฯ”)	เป็นบรษิทัมห�ชนซึง่จัดตัง้และมภูีมลิำ�เน�ในประเทศไทย	โดยมบีรษิทั	แปซฟิิค	

อีเล็คทริคไวร์แอนด์เคเบ้ิล	จำ�กัด	ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไต้หวันเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท	ธุรกิจหลักของบริษัทฯ	คือ									

ก�รผลิตและจำ�หน่�ยส�ยไฟฟ้�	ส�ยเคเบ้ิล	และส�ยโทรศัพท์	ท่ีอยู่ต�มท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯ	อยู่ท่ี	589/71	อ�ค�รเซ็นทรัลซิตี้ท�วเวอร์												

ชั้นที่	12	เอ	ถนนเทพรัตน	แขวงบ�งน�เหนือ	เขตบ�งน�	กรุงเทพมห�นคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน
	 2.1	 งบก�รเงินน้ีจัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินท่ีกำ�หนดในพระร�ชบัญญัติวิช�ชีพบัญชี	พ.ศ.	2547	โดยแสดงร�ยก�ร									

ในงบก�รเงินต�มข้อกำ�หนดในประก�ศกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�ลงวันที่	11	ตุล�คม	2559	ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติก�รบัญชี	พ.ศ.	2543

	 	 งบก�รเงินฉบับภ�ษ�ไทยเป็นงบก�รเงินฉบับท่ีบริษัทฯ	ใช้เป็นท�งก�รต�มกฎหม�ย	งบก�รเงินฉบับภ�ษ�อังกฤษแปลจ�กงบก�รเงิน

ฉบับภ�ษ�ไทยนี้

	 	 งบก�รเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ร�ค�ทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่�งอื่นในนโยบ�ยก�รบัญชี

	 2.2	 เกณฑ์ในก�รจัดทำ�งบก�รเงินรวม

ก)	 งบก�รเงนิรวมน้ีไดจั้ดทำ�ขึน้โดยรวมงบก�รเงนิของบรษิทั	จรงุไทยไวรแ์อนดเ์คเบ้ิล	จำ�กดั	(มห�ชน)	(ซึง่ตอ่ไปนีเ้รยีกว�่	“บรษิทัฯ”)	

และบริษัทย่อย	(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่�	“บริษัทย่อย”)	ดังต่อไปนี้

     
จัดตั้งขึ้น

 อัตร�ร้อยละ

   ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
ในประเทศ

 ของก�รถือหุ้น

      2562 2561

      ร้อยละ	 ร้อยละ

บริษัท	ซีทีดับบลิว	เบต้�	จำ�กัด	 ธุรกิจร่วมลงทุน	 ไทย	 100	 100

บริษัท	สย�ม	ไฟเบอร์	อ๊อพติคส์	จำ�กัด	 ผลิตและจำ�หน่�ยส�ยเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสง	 ไทย	 90	 60

บริษัท	สย�ม	แปซิฟิค	อีเล็คทริค	 ผลิตและจำ�หน่�ยส�ยเคเบิ้ล	ส�ยโทรศัพท์	 ไทย	 100	 100

	 ไวร์	แอนด์	เคเบิ้ล	จำ�กัด	 ส�ยไฟฟ้�	และลวดอ�บน้ำ�ย�และไม่อ�บน้ำ�ย� 

บริษัท	เซี่ยงไฮ้	เอเซีย	แปซิฟิค	อีเล็คทริค	จำ�กัด		 ผลิตและจำ�หน่�ยลวดทองแดงอ�บน้ำ�ย�	 จีน	 64	 64

	 (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยร้อยละ	54)	

บริษัท	ดับเบิลดี	เคเบิ้ล	จำ�กัด	 ผลิตและจำ�หน่�ยส�ยเคเบิ้ล	และให้บริก�ร	 ไทย	 100	 100

	 	 	 หลอมวัตถุดิบ

ข)	 บรษิทัฯ	จะถือว�่มกี�รควบคมุกจิก�รท่ีเข�้ไปลงทุนหรอืบรษิทัย่อยได	้ห�กบรษิทัฯ	มสีทิธิไดร้บัหรอืมสีว่นไดเ้สยีในผลตอบแทนของ

กจิก�รท่ีเข�้ไปลงทุน	และส�ม�รถใชอ้ำ�น�จในก�รสัง่ก�รกจิกรรมท่ีสง่ผลกระทบอย่�งมนัียสำ�คญัตอ่จำ�นวนเงนิผลตอบแทนน้ันได	้

ค)	 บริษัทฯ	นำ�งบก�รเงินของบริษัทย่อยม�รวมในก�รจัดทำ�งบก�รเงินรวมตั้งแต่วันท่ีบริษัทฯ	มีอำ�น�จในก�รควบคุมบริษัทย่อย									

จนถึงวันที่บริษัทฯ	สิ้นสุดก�รควบคุมบริษัทย่อยนั้น	

ง)	 งบก�รเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้นโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ	

จ)	 สนิทรพัย์และหน้ีสนิต�มงบก�รเงนิของบรษิทัย่อยซึง่จัดต้ังในต่�งประเทศแปลงค�่เป็นเงนิบ�ทโดยใชอั้ตร�แลกเปลีย่น	ณ	วนัสิน้รอบ	

ระยะเวล�ร�ยง�น	ส่วนร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยแปลงค่�เป็นเงินบ�ทโดยใช้อัตร�แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยร�ยเดือน	ผลต่�งซึ่งเกิดขึ้น												

จ�กก�รแปลงค่�ดังกล่�วแสดงไว้เป็นร�ยก�ร	“ผลต่�งจ�กก�รแปลงค่�งบก�รเงินท่ีเป็นเงินตร�ต่�งประเทศ”	ในงบแสดง												

ก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น	
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ฉ)	 ยอดคงค้�งระหว่�งกลุ่มบริษัท	ร�ยก�รค้�ระหว่�งกันที่มีส�ระสำ�คัญได้ถูกตัดออกจ�กงบก�รเงินรวมนี้แล้ว	

ช)	 ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำ�น�จควบคุม	คือ	จำ�นวนกำ�ไรหรือข�ดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของ								

บริษัทฯ	และแสดงเป็นร�ยก�รแยกต่�งห�กในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐ�นะก�รเงินรวม

	 2.3	 บริษัทฯ	จัดทำ�งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย	และบริษัทร่วมต�มวิธีร�ค�ทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
	 ก.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
	 	 ในระหว่�งปี	กลุ่มบริษัทได้นำ�ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินและก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินฉบับปรับปรุง												

(ปรบัปรงุ	2561)	และฉบับใหม	่จำ�นวนหล�ยฉบับ	ซึง่มผีลบังคับใชส้ำ�หรบังบก�รเงนิท่ีมรีอบระยะเวล�บัญชท่ีีเริม่ในหรอืหลงัวนัท่ี	1	มกร�คม	2562	

ม�ถือปฏิบัติ	ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินดังกล่�วได้รับก�รปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือห�เท่�เทียมกับม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�ง							

ก�รเงนิระหว�่งประเทศ	โดยสว่นใหญเ่ป็นก�รอธิบ�ยให้ชดัเจนเกีย่วกบัวธิปีฏิบัตทิ�งก�รบัญชแีละก�รให้แนวปฏิบัตทิ�งก�รบัญชกีบัผู้ใชม้�ตรฐ�น	

ก�รนำ�ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินดังกล่�วม�ถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่องบก�รเงินของกลุ่มบริษัท	อย่�งไรก็ต�ม	

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีก�รเปลี่ยนแปลงหลักก�รสำ�คัญ	ส�ม�รถสรุปได้ดังนี้	

 

  ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง ร�ยได้จ�กสัญญ�ที่ทำ�กับลูกค้�

	 	 ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน	ฉบับที่	15	ใช้แทนม�ตรฐ�นก�รบัญชีและก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี	ฉบับที่	11	(ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	สัญญ�ก่อสร้�ง

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี	ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	ร�ยได้

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี	ฉบับที่	31	(ปรับปรุง	2560)	 เรือ่ง	ร�ยได	้-	ร�ยก�รแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิ�รโฆษณ�

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน	ฉบับที่	13	(ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้�

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน	ฉบับที่	15	(ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	สัญญ�สำ�หรับก�รก่อสร้�งอสังห�ริมทรัพย์

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน	ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	ก�รโอนสินทรัพย์จ�กลูกค้�

	 	 กจิก�รต้องใชม้�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิ	ฉบับท่ี	15	กบัสญัญ�ท่ีทำ�กบัลกูค�้ทุกสญัญ�	ยกเวน้สญัญ�ท่ีอยู่ในขอบเขตของม�ตรฐ�น

ก�รบัญชฉีบับอ่ืน	ม�ตรฐ�นฉบับน้ีไดก้ำ�หนดหลกัก�ร	5	ขัน้ตอนสำ�หรบัก�รรบัรูร้�ยไดท่ี้เกิดขึน้จ�กสญัญ�ท่ีทำ�กบัลกูค�้	โดยกจิก�รจะรบัรูร้�ยได้

ในจำ�นวนเงินท่ีสะท้อนถึงสิ่งตอบแทนท่ีกิจก�รค�ดว่�จะมีสิทธิได้รับจ�กก�รแลกเปล่ียนสินค้�หรือบริก�รท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้�	และกำ�หนดให้

กิจก�รต้องใช้ดุลยพินิจและพิจ�รณ�ข้อเท็จจริงและเหตุก�รณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในก�รพิจ�รณ�ต�มหลักก�รในแต่ละขั้นตอน	

	 	 ม�ตรฐ�นฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่�งมีส�ระสำ�คัญต่องบก�รเงินของกลุ่มบริษัท

	 ข.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่														
	 	 1	มกราคม	2563
	 	 สภ�วิช�ชีพบัญชีได้ประก�ศใช้ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินและก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินฉบับใหม่และ												

ฉบับปรับปรุง	ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำ�หรับงบก�รเงินที่มีรอบระยะเวล�บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกร�คม	2563	ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน	

ดงักล�่วไดร้บัก�รปรบัปรงุหรอืจัดให้มขีึน้เพ่ือให้มเีน้ือห�เท่�เทียมกบัม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิระหว�่งประเทศ	โดยสว่นใหญเ่ป็นก�รอธิบ�ย

ให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติท�งก�รบัญชีและก�รให้แนวปฏิบัติท�งบัญชีกับผู้ใช้ม�ตรฐ�น	ยกเว้นม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินฉบับใหม่											

ดังต่อไปนี้ที่มีก�รเปลี่ยนแปลงหลักก�รสำ�คัญซึ่งส�ม�รถสรุปได้ดังนี้

  ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน กลุ่มเครื่องมือท�งก�รเงิน

	 	 ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน	กลุ่มเครื่องมือท�งก�รเงิน	ประกอบด้วยม�ตรฐ�นและก�รตีคว�มม�ตรฐ�น	จำ�นวน	5	ฉบับ	ได้แก่

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

	 ฉบับที่	7	 ก�รเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือท�งก�รเงิน

	 ฉบับที่	9	 เครื่องมือท�งก�รเงิน

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี

	 ฉบับที่	32	 ก�รแสดงร�ยก�รเครื่องมือท�งก�รเงิน
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ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

	 ฉบับที่	16	 ก�รป้องกันคว�มเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยง�นต่�งประเทศ

	 ฉบับที่	19	 ก�รชำ�ระหนี้สินท�งก�รเงินด้วยตร�ส�รทุน

	 	 ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินกลุ่มดังกล่�วข้�งต้น	กำ�หนดหลักก�รเก่ียวกับก�รจัดประเภทและก�รวัดมูลค่�เครื่องมือท�งก�รเงิน

ดว้ยมลูค�่ยุติธรรมหรอืร�ค�ทุนตัดจำ�หน่�ยโดยพิจ�รณ�จ�กประเภทของตร�ส�รท�งก�รเงนิ	ลกัษณะของกระแสเงนิสดต�มสญัญ�และแผนธุรกจิ

ของกิจก�ร	(Business	Model)	หลักก�รเกี่ยวกับวิธีก�รคำ�นวณก�รด้อยค่�ของเครื่องมือท�งก�รเงินโดยใช้แนวคิดของผลข�ดทุนด้�นเครดิต														

ท่ีค�ดว่�จะเกิดขึ้น	และหลักก�รเกี่ยวกับก�รบัญชีป้องกันคว�มเสี่ยง	รวมถึงก�รแสดงร�ยก�รและก�รเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือท�งก�รเงิน	และ					

เม่ือม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิกลุม่น้ีมผีลบังคบัใช	้จะทำ�ให้ม�ตรฐ�นก�รบัญช	ีก�รตคีว�มม�ตรฐ�นก�รบัญช	ีและแนวปฏิบัตทิ�งก�รบัญชี

บ�งฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

	 	 ฝ่�ยบริห�รของกลุ่มบริษัทค�ดว่�ก�รนำ�ม�ตรฐ�นฉบับนี้ม�ใช้	จะมีผลกระทบจ�กร�ยก�รดังต่อไปนี้

-	 ก�รจัดประเภทและวดัมลูค�่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตร�ส�รทุนของบรษิทัท่ีไมใ่ชบ่รษิทัจดทะเบียน	-	กลุม่บรษิทัตอ้งวดัมลูค�่ยุตธิรรม	

ของเงินลงทุนในตร�ส�รทุนของบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	และจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่�วเป็นสินทรัพย์ท�งก�รเงิน															

ท่ีวัดมูลค่�ยุติธรรมผ่�นกำ�ไรหรือข�ดทุน	หรือผ่�นกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน	ท้ังน้ีห�กเลือกแสดงก�รเปลี่ยนแปลงมูลค่�ยุติธรรม											

ในภ�ยหลังของเงินลงทุนใดผ่�นกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแล้วจะไม่ส�ม�รถยกเลิกได้

-	 ก�รรับรู้ร�ยก�รผลข�ดทุนด้�นเครดิต	-	กลุ่มบริษัทต้องรับรู้ผลข�ดทุนด้�นเครดิตท่ีค�ดว่�จะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ท�งก�รเงิน										

โดยไม่จำ�เป็นต้องรอให้เหตุก�รณ์ท่ีมีก�รด้อยค่�ด้�นเครดิตเกิดขึ้นก่อน	กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีก�รอย่�งง่�ยในก�รพิจ�รณ�ค่�เผ่ือ									

ผลข�ดทุนที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้นตลอดอ�ยุสำ�หรับลูกหนี้ก�รค้�

-	 ก�รรบัรูร้�ยก�รตร�ส�รอนุพันธ์	-	กลุม่บรษิทัตอ้งรบัรูร้�ยก�รตร�ส�รอนุพันธ์เมือ่เริม่แรกดว้ยมลูค�่ยุตธิรรม	ณ	วนัท่ีเข�้ทำ�สญัญ�	

และวดัมลูค�่ในภ�ยหลงัดว้ยมลูค�่ยุตธิรรม	ณ	วนัสิน้รอบระยะเวล�ร�ยง�น	ก�รเปลีย่นแปลงในมลูค�่ยุตธิรรมของตร�ส�รอนพัุนธ์

จะถูกรับรู้ผ่�นกำ�ไรหรือข�ดทุน

	 	 ปัจจุบันฝ่�ยบรหิ�รของกลุม่บรษิทัอยู่ระหว�่งก�รประเมนิผลกระทบท่ีอ�จมตีอ่งบก�รเงนิในปีท่ีเริม่นำ�ม�ตรฐ�นกลุม่ดงักล�่วม�ถอืปฏิบัติ

  ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญ�เช่�

	 	 ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน	ฉบับที่	16	ใช้แทนม�ตรฐ�นก�รบัญชี	ฉบับที่	17	เรื่อง	สัญญ�เช่�	และก�รตีคว�มม�ตรฐ�นบัญชี

ท่ีเก่ียวข้อง	ม�ตรฐ�นฉบับน้ีได้กำ�หนดหลักก�รของก�รรับรู้ร�ยก�ร	ก�รวัดมูลค่�	ก�รแสดงร�ยก�รและก�รเปิดเผยข้อมูลของสัญญ�เช่�													

และกำ�หนดให้ผู้เช่�รับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินสำ�หรับสัญญ�เช่�ทุกร�ยก�รท่ีมีระยะเวล�ในก�รเช่�ม�กกว่�	12	เดือน	เว้นแต่สินทรัพย์อ้�งอิงน้ัน									

มีมูลค่�ต่ำ�

	 	 ก�รบัญชีสำ�หรับผู้ให้เช่�ไม่มีก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งมีส�ระสำ�คัญจ�กม�ตรฐ�นก�รบัญชี	ฉบับท่ี	17	ผู้ให้เช่�ยังคงต้องจัดประเภท									

สัญญ�เช่�เป็นสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นหรือสัญญ�เช่�เงินทุนโดยใช้หลักก�รเช่นเดียวกันกับม�ตรฐ�นก�รบัญชี	ฉบับที่	17

	 	 ฝ่�ยบริห�รของกลุ่มบริษัทเชื่อว่�ม�ตรฐ�นฉบับนี้จะไม่มีผลกระทบอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่องบก�รเงินของกลุ่มบริษัท

4. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ 
	 4.1	 การรับรู้รายได้
  ข�ยสินค้� 

	 	 ร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้�รับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนคว�มเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสำ�คัญของคว�มเป็นเจ้�ของสินค้�ให้กับผู้ซื้อแล้ว	

ร�ยได้จ�กก�รข�ยแสดงมูลค่�ต�มร�ค�ในใบกำ�กับสินค้�โดยไม่รวมภ�ษีมูลค่�เพิ่ม	สำ�หรับสินค้�ที่ได้ส่งมอบหลังจ�กหักส่วนลดแล้ว

  ข�ยสินค้�โดยยังไม่ส่งมอบสินค้�

	 	 บริษัทฯ	รับรู้ร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้�โดยยังไม่ส่งมอบเน่ืองจ�กเป็นคว�มประสงค์ของผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อมีกรรมสิทธิ์ในสินค้�นั้น	และ								

ยอมรบัหน้ีต�มเงือ่นไขก�รชำ�ระเงนิต�มปกต	ิโดยสนิค�้ท่ีข�ยไปแลว้น้ัน	อยู่ในคว�มครอบครองของบรษิทัฯ	ซึง่บรษิทัฯ	ไดร้ะบุไวแ้ลว้อย่�งชดัเจน	

และสินค้�นั้นพร้อมที่จะส่งมอบให้ผู้ซื้อ	ณ	เวล�ที่มีก�รรับรู้ร�ยได้	และมีคว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่ที่บริษัทฯ	จะส่งสินค้�ให้ผู้ซื้อ

	 	 ร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้�โดยยังไม่ส่งมอบแสดงมูลค่�ต�มร�ค�ในใบกำ�กับสินค้�โดยไม่รวมภ�ษีมูลค่�เพิ่มหลังจ�กหักส่วนลดแล้ว
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  ดอกเบี้ยรับ

	 	 ดอกเบี้ยรับถือเป็นร�ยได้ต�มเกณฑ์คงค้�งโดยคำ�นึงถึงอัตร�ผลตอบแทนที่แท้จริง

  เงินปันผลรับ

	 	 เงินปันผลรับถือเป็นร�ยได้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิในก�รรับเงินปันผล

	 4.2	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
  เงนิสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงนิสด	หม�ยถงึ	เงนิสดและเงนิฝ�กธน�ค�ร	และเงนิลงทุนระยะสัน้ท่ีมสีภ�พคลอ่งสงู	ซึง่ถงึกำ�หนดจ่�ยคนื 

ภ�ยในระยะเวล�ไม่เกิน	3	เดือนนับจ�กวันที่ได้ม�และไม่มีข้อจำ�กัดในก�รเบิกใช้

	 4.3	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
	 	 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่�ต�มจำ�นวนมูลค่�สุทธิท่ีจะได้รับ	กลุ่มบริษัทบันทึกค่�เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสำ�หรับผลข�ดทุน											

โดยประม�ณที่อ�จเกิดขึ้นจ�กก�รเก็บเงินจ�กลูกหนี้ไม่ได้ซึ่งโดยทั่วไปพิจ�รณ�จ�กประสบก�รณ์ก�รเก็บเงินและก�รวิเคร�ะห์อ�ยุหนี้

	 4.4	 สินค้าคงเหลือ
  สนิค�้สำ�เรจ็รปูและสนิค�้ระหว�่งผลติแสดงมลูค�่ต�มร�ค�ทุนถวัเฉลีย่หรอืมลูค�่สทุธิท่ีจะไดร้บัแลว้แตร่�ค�ใดจะต่ำ�กว�่	และประกอบดว้ย	

ต้นทุนวัตถุดิบ	แรงง�นและค่�โสหุ้ยในก�รผลิต

	 	 วตัถดุบิและวสัดโุรงง�นแสดงมลูค�่ต�มร�ค�ทุนถวัเฉลีย่หรอืมลูค�่สทุธิท่ีจะไดร้บัแลว้แตร่�ค�ใดจะต่ำ�กว�่	และจะถอืเป็นสว่นหน่ึงของ

ต้นทุนก�รผลิตเมื่อมีก�รเบิกใช้

	 4.5	 เงินลงทุน
ก)	 เงินลงทุนในตร�ส�รทุนท่ีไม่อยู่ในคว�มต้องก�รของตล�ดถือเป็นเงินลงทุนท่ัวไป	ซึ่งแสดงในร�ค�ทุนสุทธิจ�กค่�เผ่ือก�รด้อยค่�	

(ถ้�มี)	

ข)	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบก�รเงินรวมแสดงมูลค่�ต�มวิธีส่วนได้เสีย

ค)	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รแสดงมูลค�่ต�มวิธีร�ค�ทุนสุทธิจ�กค่�เผ่ือก�รด้อยค�่	

(ถ้�มี)	

	 	 กลุ่มบริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักในก�รคำ�นวณต้นทุนของเงินลงทุน	

	 	 เม่ือมีก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุน	ผลต่�งระหว่�งสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีได้รับกับมูลค่�ต�มบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือ

ข�ดทุน

 

	 4.6	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
	 	 กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่�เริ่มแรกของอสังห�ริมทรัพย์เพ่ือก�รลงทุนในร�ค�ทุนซึ่งรวมต้นทุนก�รทำ�ร�ยก�ร	หลังจ�กน้ัน	กลุ่มบริษัท									

จะบันทึกอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุนด้วยร�ค�ทุนหักค่�เสื่อมร�ค�สะสมและค่�เผื่อก�รด้อยค่�	(ถ้�มี)

	 	 ค�่เสือ่มร�ค�ของอ�ค�รท่ีพักอ�ศยัและอ�ค�รสำ�นกัง�นให้เช�่คำ�นวณจ�กร�ค�ทุนโดยวธีิเสน้ตรงต�มอ�ยุก�รให้ประโยชน์โดยประม�ณ	

20	ปี	ค่�เสื่อมร�ค�รวมอยู่ในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุน

	 	 ไม่มีก�รคิดค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในก�รดำ�เนินง�น

	 	 กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่�งระหว่�งจำ�นวนเงินท่ีได้รับสุทธิจ�กก�รจำ�หน่�ยกับมูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุน												

ในปีที่ตัดร�ยก�รอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุนออกจ�กบัญชี

	 4.7	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	และค่าเสื่อมราคา
	 	 ที่ดินแสดงมูลค่�ต�มร�ค�ทุน	อ�ค�รและอุปกรณ์แสดงมูลค่�ต�มร�ค�ทุนหักค่�เสื่อมร�ค�สะสม	และค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์	

(ถ้�มี)	
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	 	 ค่�เสื่อมร�ค�ของอ�ค�รและอุปกรณ์คำ�นวณจ�กร�ค�ทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงต�มอ�ยุก�รให้ประโยชน์โดยประม�ณดังนี้

	 	 อ�ค�ร	 20	-	25	ปี

	 	 สิ่งปรับปรุงอ�ค�ร	 5	-	20	ปี

	 	 เครื่องจักรและอุปกรณ์	 5	-	20	ปี

	 	 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำ�นักง�น	 3	-	20	ปี

	 	 ย�นพ�หนะ	 5	-	10	ปี

	 	 ค่�เสื่อมร�ค�รวมอยู่ในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุน

	 	 ไม่มีก�รคิดค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่�งติดตั้งและก่อสร้�ง

	 	 กลุ่มบริษัทตัดร�ยก�รท่ีดิน	อ�ค�รและอุปกรณ์	ออกจ�กบัญชี	เมื่อจำ�หน่�ยสินทรัพย์หรือค�ดว่�จะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ													

ในอน�คตจ�กก�รใช้หรือก�รจำ�หน่�ยสินทรัพย์	ร�ยก�รผลกำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กก�รจำ�หน่�ยสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุน															

เมื่อกลุ่มบริษัทตัดร�ยก�รสินทรัพย์นั้นออกจ�กบัญชี

 

	 4.8	 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	 	 บุคคลหรือกิจก�รท่ีเกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท	หม�ยถึง	บุคคลหรือกิจก�รท่ีมีอำ�น�จควบคุมกลุ่มบริษัท	หรือถูกกลุ่มบริษัทควบคุม											

ไม่ว่�จะเป็นโดยท�งตรงหรือท�งอ้อม	หรืออยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท

	 	 นอกจ�กน้ีบุคคลหรือกิจก�รท่ีเกี่ยวข้องกันยังหม�ยรวมถึงบริษัทร่วม	และบุคคลหรือกิจก�รท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยท�งตรงหรือท�งอ้อม

ซึ่งทำ�ให้มีอิทธิพลอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่อกลุ่มบริษัท	ผู้บริห�รสำ�คัญ	กรรมก�รหรือพนักง�นของกลุ่มบริษัทที่มีอำ�น�จในก�รว�งแผนและควบคุม

ก�รดำ�เนินง�นของกลุ่มบริษัท

	 4.9	 สัญญาเช่าระยะยาว
	 	 สญัญ�เช�่อ�ค�รและอุปกรณท่ี์คว�มเสีย่งและผลตอบแทนของคว�มเป็นเจ้�ของสว่นใหญไ่ดโ้อนไปให้กบัผู้เช�่ถอืเป็นสญัญ�เช�่ก�รเงนิ	

สญัญ�เช�่ก�รเงนิจะบันทึกเป็นร�ยจ่�ยฝ่�ยทุนดว้ยมลูค�่ยุตธิรรมของสนิทรพัย์ท่ีเช�่หรอืมูลค�่ปัจจุบันสทุธิของจำ�นวนเงนิท่ีตอ้งจ่�ยต�มสญัญ�เช�่	

แลว้แตม่ลูค�่ใดจะต่ำ�กว�่	ภ�ระผูกพันต�มสญัญ�เช�่หักค�่ใชจ่้�ยท�งก�รเงนิจะบันทึกเป็นหน้ีสนิระยะย�ว	สว่นดอกเบ้ียจ่�ยจะบันทึกในสว่นของ

กำ�ไรหรือข�ดทุนตลอดอ�ยุของสัญญ�เช่�	สินทรัพย์ที่ได้ม�ต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินจะคิดค่�เสื่อมร�ค�ตลอดอ�ยุก�รใช้ง�นของสินทรัพย์ที่เช่�	

  สญัญ�เช�่อ�ค�รและอุปกรณท่ี์คว�มเสีย่งและผลตอบแทนของคว�มเป็นเจ้�ของสว่นใหญไ่มไ่ดโ้อนไปให้กบัผู้เช�่ถือเป็นสญัญ�เช�่ดำ�เนินง�น 

จำ�นวนเงินที่จ่�ยต�มสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นรับรู้เป็นค่�ใช้จ่�ยในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุนต�มวิธีเส้นตรงตลอดอ�ยุสัญญ�เช่�

	 4.10	 เงินตราต่างประเทศ
	 	 	 บริษัทฯ	แสดงงบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รเป็นสกุลเงินบ�ท	ซึ่งเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ										

ร�ยก�รต่�งๆ	ของแต่ละกิจก�รที่รวมอยู่ในงบก�รเงินรวมวัดมูลค่�ด้วยสกุลเงินที่ใช้ในก�รดำ�เนินง�นของแต่ละกิจก�รนั้น

	 	 	 ร�ยก�รที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศแปลงค่�เป็นเงินบ�ทโดยใช้อตัร�แลกเปลี่ยน	ณ	วันที่เกิดร�ยก�ร	สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน

ซึ่งอยู่ในสกุลเงินตร�ต่�งประเทศได้แปลงค่�เป็นเงินบ�ทโดยใช้อัตร�แลกเปลี่ยน	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�น

	 	 	 กำ�ไรและข�ดทุนที่เกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลงในอัตร�แลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุน

 

	 4.11	 การด้อยค่าของสินทรัพย์
	 	 	 ทุกวนัสิน้รอบระยะเวล�ร�ยง�น	กลุม่บรษิทัจะทำ�ก�รประเมนิก�รดอ้ยค�่ของอสงัห�รมิทรพัย์เพ่ือก�รลงทุน	ท่ีดนิ	อ�ค�รและอุปกรณ	์

และเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท	ห�กมีข้อบ่งชี้ว่�สินทรัพย์ดังกล่�วอ�จด้อยค่�	กลุ่มบริษัทรับรู้ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�เมื่อมูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืน

ของสนิทรพัย์มมีลูค�่ต่ำ�กว�่มลูค�่ต�มบัญชขีองสนิทรพัย์น้ัน	ท้ังนีม้ลูค�่ท่ีค�ดว�่จะไดร้บัคนืหม�ยถงึมลูค่�ยุติธรรมหักต้นทุนในก�รข�ยของสนิทรพัย์

หรอืมลูค�่จ�กก�รใชส้นิทรพัย์แลว้แตร่�ค�ใดจะสงูกว�่	ในก�รประเมนิมลูค�่จ�กก�รใชส้นิทรพัย์	กลุม่บรษิทัประม�ณก�รกระแสเงนิสดในอน�คต

ท่ีกิจก�รค�ดว่�จะได้รับจ�กสินทรัพย์และคำ�นวณคิดลดเป็นมูลค่�ปัจจุบันโดยใช้อัตร�คิดลดก่อนภ�ษีท่ีสะท้อนถึงก�รประเมินคว�มเสี่ยงใน											

สภ�พตล�ดปัจจุบันของเงินสดต�มระยะเวล�และคว�มเสี่ยงซ่ึงเป็นลักษณะเฉพ�ะของสินทรัพย์ท่ีกำ�ลังพิจ�รณ�อยู่ในก�รประเมินมูลค่�ยุติธรรม

หักต้นทุนในก�รข�ย	กลุ่มบริษัทใช้แบบจำ�ลองก�รประเมินมูลค่�ที่ดีที่สุดซึ่งเหม�ะสมกับสินทรัพย์	ซึ่งสะท้อนถึงจำ�นวนเงินที่กิจก�รส�ม�รถจะได้ม�	

จ�กก�รจำ�หน่�ยสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในก�รจำ�หน่�ย	
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	 	 	 โดยก�รจำ�หน่�ยนั้นผู้ซื้อกับผู้ข�ยมีคว�มรอบรู้และเต็มใจในก�รแลกเปลี่ยนและส�ม�รถต่อรองร�ค�กันได้อย่�งเป็นอิสระในลักษณะ

ของผู้ที่ไม่มีคว�มเกี่ยวข้องกัน

	 	 	 กลุ่มบริษัทจะรับรู้ร�ยก�รข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุน	

	 	 	 ห�กในก�รประเมินก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์	มีข้อบ่งชี้ท่ีแสดงให้เห็นว่�ผลข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ท่ีรับรู้ในงวดก่อน										

ได้หมดไปหรือลดลง	กลุ่มบริษัทจะประม�ณมูลค่�ท่ีค�ดว่�จะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น	และจะกลับร�ยก�รผลข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ท่ีรับรู้												

ในงวดกอ่นกต็อ่เมือ่มกี�รเปลีย่นแปลงประม�ณก�รท่ีใชก้ำ�หนดมลูค�่ท่ีค�ดว�่จะไดร้บัคนืภ�ยหลงัจ�กก�รรบัรูผ้ลข�ดทุนจ�กก�รดอ้ยค�่ครัง้ล�่สดุ	

โดยมูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์ท่ีเพ่ิมขึ้นจ�กก�รกลับร�ยก�รผลข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ต้องไม่สูงกว่�มูลค่�ต�มบัญชีท่ีควรจะเป็นห�กกิจก�ร									

ไม่เคยรับรู้ผลข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ	กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับร�ยก�รผลข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์โดยรับรู้

ไปยังส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุนทันที	เว้นแต่สินทรัพย์น้ันแสดงด้วยร�ค�ท่ีตีใหม่	ก�รกลับร�ยก�รส่วนท่ีเกินกว่�มูลค่�ต�มบัญชีท่ีควรจะเป็น												

ถือเป็นก�รตีร�ค�สินทรัพย์เพิ่ม

 

	 4.12	 ผลประโยชน์ของพนักงาน
   ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักง�น

	 	 	 กลุ่มบริษัทรับรู้	เงินเดือน	ค่�จ้�ง	โบนัส	และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่�ใช้จ่�ยเมื่อเกิดร�ยก�ร

   ผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นของพนักง�น 

   โครงการสมทบเงิน

	 	 	 กลุม่บรษิทัและพนักง�นไดร้ว่มกันจัดตัง้กองทุนสำ�รองเลีย้งชพี	ซึง่ประกอบดว้ยเงนิท่ีพนักง�นจ่�ยสะสมและเงนิท่ีกลุม่บรษิทัจ่�ยสมทบ

ให้เป็นร�ยเดือน	สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพได้แยกออกจ�กสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท	เงินท่ีกลุ่มบริษัทจ่�ยสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

บันทึกเป็นค่�ใช้จ่�ยในปีที่เกิดร�ยก�ร

   โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

	 	 	 กลุ่มบริษัทมีภ�ระสำ�หรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่�ยให้แก่พนักง�นเมื่อออกจ�กง�นต�มกฎหม�ยแรงง�น	และต�มโครงก�รผลตอบแทน

พนักง�นอื่นๆ	ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่�เงินชดเชยดังกล่�วเป็นโครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นสำ�หรับพนักง�น	

	 	 	 กลุ่มบริษัทคำ�นวณหน้ีสินต�มโครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นของพนักง�น	โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประม�ณก�รไว้	

(Projected	Unit	Credit	Method)	โดยผู้เชี่ยวช�ญอิสระได้ทำ�ก�รประเมินภ�ระผูกพันดังกล่�วต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย

	 	 	 ผลกำ�ไรหรอืข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลกัคณติศ�สตรป์ระกนัภัย	สำ�หรบัโครงก�รผลประโยชน์หลงัออกจ�กง�นของพนักง�น

จะรับรู้ทันทีในกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 4.13	 ประมาณการหนี้สิน
   กลุม่บรษิทัจะบันทึกประม�ณก�รหน้ีสนิไวใ้นบัญชเีมือ่ภ�ระผูกพันซึง่เป็นผลม�จ�กเหตุก�รณใ์นอดตีไดเ้กดิขึน้แลว้	และมคีว�มเป็นไปได	้

คอ่นข�้งแน่นอนว�่กลุม่บรษิทัจะเสยีทรพัย�กรเชงิเศรษฐกจิไปเพ่ือปลดเปลือ้งภ�ระผูกพันน้ัน	และกลุม่บรษิทัส�ม�รถประม�ณมลูค�่ภ�ระผูกพันน้ัน	

ได้อย่�งน่�เชื่อถือ

 

	 4.14	 ภาษีเงินได้
	 	 	 ภ�ษีเงินได้ประกอบด้วยภ�ษีเงินได้ปัจจุบันและภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

   ภ�ษีเงินได้ปัจจุบัน

	 	 	 กลุ่มบริษัทบันทึกภ�ษีเงินได้ปัจจุบันต�มจำ�นวนท่ีค�ดว่�จะจ่�ยให้กับหน่วยง�นจัดเก็บภ�ษีของรัฐ	โดยคำ�นวณจ�กกำ�ไรท�งภ�ษี				

ต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในกฎหม�ยภ�ษีอ�กร

   ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

	 	 	 กลุ่มบริษัทบันทึกภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีของผลแตกต่�งชั่วคร�วระหว่�งร�ค�ต�มบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสิน	ณ	วันสิ้นรอบ

ระยะเวล�ร�ยง�นกับฐ�นภ�ษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น	โดยใช้อัตร�ภ�ษีที่มีผลบังคับใช้	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�น	

	 	 	 กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีของผลแตกต่�งชั่วคร�วที่ต้องเสียภ�ษีทุกร�ยก�ร	แต่รับรู้สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�ร

ตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่�งชั่วคร�วท่ีใช้หักภ�ษี	รวมท้ังผลข�ดทุนท�งภ�ษีท่ียังไม่ได้ใช้ในจำ�นวนเท่�ท่ีมีคว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่ท่ีกลุ่มบริษัท										

จะมีกำ�ไรท�งภ�ษีในอน�คตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จ�กผลแตกต่�งชั่วคร�วที่ใช้หักภ�ษีและผลข�ดทุนท�งภ�ษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
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	 	 	 กลุม่บรษิทัจะทบทวนมลูค�่ต�มบัญชขีองสนิทรพัย์ภ�ษเีงนิไดร้อก�รตดับัญชทุีกสิน้รอบระยะเวล�ร�ยง�นและจะทำ�ก�รปรบัลดมลูค�่

ต�มบัญชดีงักล�่ว	ห�กมคีว�มเป็นไปไดค้อ่นข�้งแนว่�่	กลุม่บรษิทัจะไมม่กีำ�ไรท�งภ�ษเีพียงพอตอ่ก�รนำ�สนิทรพัย์ภ�ษเีงนิไดร้อก�รตัดบัญชท้ัีงหมด

หรือบ�งส่วนม�ใช้ประโยชน์

	 	 	 กลุม่บรษิทัจะบันทึกภ�ษเีงนิไดร้อก�รตดับัญชโีดยตรงไปยังสว่นของผู้ถอืหุ้นห�กภ�ษท่ีีเกดิขึน้เกีย่วขอ้งกบัร�ยก�รท่ีไดบั้นทึกโดยตรง								

ไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

	 4.15	 ตราสารอนุพันธ์
   สัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้� 

	 	 	 ลูกหน้ีและเจ้�หน้ีต�มสัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้�แสดงไว้ในงบก�รเงินต�มมูลค่�ยุติธรรม	ซึ่งจะถูกแปลงค่�ต�ม									

อัตร�แลกเปลีย่น	ณ	วนัสิน้รอบระยะเวล�ร�ยง�น	กำ�ไรข�ดทุนท่ียังไมเ่กดิขึน้จ�กก�รแปลงค�่เงนิตร�ต�่งประเทศดงักล�่วจะถกูบันทึกในสว่นของ

กำ�ไรหรือข�ดทุน

 

	 4.16	 การวัดมูลค่ายุติธรรม
	 	 	 มลูค�่ยุตธิรรม	หม�ยถงึ	ร�ค�ท่ีค�ดว�่จะไดร้บัจ�กจ�กก�รข�ยสนิทรพัย์หรอืเป็นร�ค�ท่ีจะตอ้งจ่�ยเพ่ือโอนหน้ีสนิให้ผู้อ่ืนโดยร�ยก�ร

ดังกล่�วเป็นร�ยก�รที่เกิดขึ้นในสภ�พปกติระหว่�งผู้ซื้อและผู้ข�ย	(ผู้ร่วมในตล�ด)	ณ	วันที่วัดมูลค่�	กลุ่มบริษัทใช้ร�ค�เสนอซื้อข�ยในตล�ดที่มี

สภ�พคลอ่งในก�รวดัมลูค�่ยุติธรรมของสนิทรพัย์และหน้ีสนิซึง่ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิท่ีเก่ียวขอ้งกำ�หนดให้ตอ้งวดัมลูค�่ดว้ยมลูค�่ยุตธิรรม	

ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตล�ดท่ีมสีภ�พคลอ่งสำ�หรบัสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิท่ีมลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไมส่�ม�รถห�ร�ค�เสนอซือ้ข�ยในตล�ดท่ีมสีภ�พคลอ่งได	้

กลุ่มบริษัทจะประม�ณมูลค่�ยุติธรรมโดยใช้เทคนิคก�รประเมินมูลค่�ท่ีเหม�ะสมกับแต่ละสถ�นก�รณ์	และพย�ย�มใช้ข้อมูลท่ีส�ม�รถสังเกตได้				

ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่�ยุติธรรมนั้นให้ม�กที่สุด

	 	 	 ลำ�ดับชั้นของมูลค่�ยุติธรรมท่ีใช้วัดมูลค่�และเปิดเผยมูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินในงบก�รเงินแบ่งออกเป็นส�มระดับ									

ต�มประเภทของข้อมูลที่นำ�ม�ใช้ในก�รวัดมูลค่�ยุติธรรม	ดังนี้

ระดับ	1	 ใช้ข้อมูลร�ค�เสนอซื้อข�ยของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่�งเดียวกันในตล�ดที่มีสภ�พคล่อง

ระดับ	2	 ใช้ข้อมูลอื่นที่ส�ม�รถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน	ไม่ว่�จะเป็นข้อมูลท�งตรงหรือท�งอ้อม

ระดับ	3	 ใช้ข้อมูลที่ไม่ส�ม�รถสังเกตได้	เช่น	ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอน�คตที่กิจก�รประม�ณขึ้น	

	 	 	 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�น	กลุ่มบริษัทจะประเมินคว�มจำ�เป็นในก�รโอนร�ยก�รระหว่�งลำ�ดับชั้นของมูลค่�ยุติธรรมสำ�หรับ

สินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�นที่มีก�รวัดมูลค่�ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ�

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ
	 ในก�รจัดทำ�งบก�รเงินต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน	ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจและก�รประม�ณก�รในเรื่องท่ีมีคว�ม												

ไม่แน่นอนเสมอ	ก�รใชด้ลุยพินิจและก�รประม�ณก�รดงักล�่วน้ี	สง่ผลกระทบต่อจำ�นวนเงนิท่ีแสดงในงบก�รเงนิและตอ่ขอ้มลูท่ีแสดงในหม�ยเหตุ

ประกอบงบก�รเงิน	ผลที่เกิดขึ้นจริงอ�จแตกต่�งไปจ�กจำ�นวนที่ประม�ณก�รไว้	ก�รใช้ดุลยพินิจและก�รประม�ณก�รที่สำ�คัญมีดังนี้

	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
	 ในก�รประม�ณค่�เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี	ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจในก�รประม�ณก�รผลข�ดทุนท่ีค�ดว่�จะเกิดขึ้นจ�ก										

ลูกหนี้แต่ละร�ย	โดยคำ�นึงถึงประสบก�รณ์ก�รเก็บเงินในอดีต	อ�ยุของหนี้ที่คงค้�งและสภ�วะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น	เป็นต้น

 

	 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
	 กลุ่มบริษัทจะตั้งค่�เผ่ือก�รด้อยค่�ของเงินลงทุนเมื่อมูลค่�ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่�วได้ลดลงอย่�งมีส�ระสำ�คัญและเป็นระยะเวล�น�น

หรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของก�รด้อยค่�	ก�รท่ีจะสรุปว่�เงินลงทุนดังกล่�วได้ลดลงอย่�งมีส�ระสำ�คัญหรือเป็นระยะเวล�น�นหรือไม่น้ัน	จำ�เป็นต้องใช้

ดุลยพินิจของฝ่�ยบริห�ร
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	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
	 ในก�รคำ�นวณค่�เสื่อมร�ค�ของอ�ค�รและอุปกรณ์	ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องทำ�ก�รประม�ณอ�ยุก�รให้ประโยชน์และมูลค่�คงเหลือ																	

เมื่อเลิกใช้ง�นของอ�ค�รและอุปกรณ์	และต้องทบทวนอ�ยุก�รให้ประโยชน์และมูลค่�คงเหลือใหม่ห�กมีก�รเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

	 นอกจ�กน้ี	ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องสอบท�นก�รด้อยค่�ของท่ีดิน	อ�ค�รและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวล�และบันทึกข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�											

ห�กค�ดว�่มลูค�่ท่ีค�ดว�่จะไดร้บัคนืต่ำ�กว�่มลูค�่ต�มบัญชขีองสนิทรพัย์น้ัน	ในก�รน้ีฝ่�ยบรหิ�รจำ�เป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจท่ีเกีย่วขอ้งกบัก�รค�ดก�รณ	์

ร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยในอน�คตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น	

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	 ในระหว่�งปี	กลุ่มบริษัทมีร�ยก�รธุรกิจที่สำ�คัญกับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน	ร�ยก�รธุรกิจดังกล่�วเป็นไปต�มเงื่อนไขท�งก�รค้�และ

เกณฑ์ต�มที่ตกลงกันระหว่�งบริษัทฯ	และบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันเหล่�นั้น	ซึ่งเป็นไปต�มปกติธุรกิจโดยส�ม�รถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย:	ล้�นบ�ท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร 
นโยบ�ยก�รกำ�หนดร�ค�

 2562 2561 2562 2561 

ร�ยก�รธุรกิจกับบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท 

ข�ยสินค้�	 4	 13	 -	 -	 ร�ค�ทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม

ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร	 4	 4	 2	 2	 ร�ค�ต�มสัญญ�

ร�ยก�รธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจ�กงบก�รเงินรวมแล้ว)	

ข�ยวัตถุดิบ	 -	 -	 12	 10	 ร�ค�ทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม

ร�ยได้ค่�บริก�รหลอมวัตถุดิบ	 -	 -	 20	 22	 ร�ค�ทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม

ร�ยได้ค่�บริก�รบรรจุหีบห่อ	 -	 -	 1	 1	 ร�ค�ทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม

ซื้อสินค้�	 -	 -	 -	 2	 ร�ค�ทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม

ค่�บริก�รหลอมวัตถุดิบ	 -	 -	 24	 20	 ร�ค�ทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม

ค่�บริก�รหุ้มส�ยเคเบิ้ล	 -	 -	 9	 9	 ร�ค�ทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม

ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร	 -	 -	 42	 43	 ร�ค�ต�มสัญญ�

ร�ยได้ค่�บริก�ร	 -	 -	 5	 5	 ร�ค�ต�มสัญญ�

ร�ยได้ค่�เช่�	 -	 -	 3	 3	 ร�ค�ต�มสัญญ�

ร�ยได้ค่�ไฟฟ้�	 -	 -	 12	 12	 ร�ค�ทุน

เงินปันผลรับ	 -	 -	 10	 20	 อัตร�ต�มที่ประก�ศจ่�ย

ร�ยก�รธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ข�ยสินค้�	 132	 225	 128	 210	 ร�ค�ตล�ด,	

	 	 	 	 	 	 ร�ค�ทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม

ข�ยวัตถุดิบ	 8	 -	 -	 -	 ร�ค�ตล�ด

ข�ยสินทรัพย์	 3	 -	 -	 -	 ร�ค�ตล�ด

ซื้อสินค้�	 175	 -	 -	 -	 ร�ค�ตล�ด

ซื้อวัตถุดิบ	 16	 235	 -	 -	 ร�ค�ตล�ด,	

	 	 	 	 	 	 ร�ค�ทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม

ค่�บริก�รหลอมวัตถุดิบ	 20	 21	 20	 21	 ร�ค�ต�มสัญญ�

เงินปันผลรับ	 3	 5	 3	 3	 อัตร�ต�มที่ประก�ศจ่�ย

ค่�ก่อสร้�งอ�ค�รโรงง�น	 7	 -	 7	 -	 ร�ค�ต�มสัญญ�
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	 ยอดคงค้�งระหว่�งบริษัทฯ	และกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2562	และ	2561	มีร�ยละเอียดดังนี้

(หน่วย:	พันบ�ท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 2562 2561 2562 2561

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น - กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน (หม�ยเหตุ 7) 

บริษัทย่อย	 -	 -	 21,370	 15,028

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(เป็นผู้ถือหุ้น	หรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	 182,910	 190,469	 178,495	 184,051

รวมลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น	-	กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน	 182,910	 190,469	 199,865	 199,079

 

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น - กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน (หม�ยเหตุ 15) 

บริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท	 832	 876	 441	 463

บริษัทย่อย	 -	 -	 2,280	 2,509

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	หรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	

	 หรือมีบริษัทฯ	เป็นผู้ถือหุ้น)	 156,362	 123,076	 386	 1,607

รวมเจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น	-	กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน	 157,194	 123,952	 3,107	 4,579

 

	 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
	 ยอดคงค้�งของเงินให้กู้ยืมระยะย�วแก่บริษัทย่อย	ณ	วันท่ี	31	ธันว�คม	2562	และ	2561	และก�รเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่�ว													

มีร�ยละเอียดดังนี้

(หน่วย:	พันบ�ท)

 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

  ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ

 เงินให้กู้ยืม ณ วันที่   ณ วันที่

  31 ธันว�คม เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันว�คม

  2561 ระหว่�งปี ระหว่�งปี 2562

บริษัท ซีทีดับบลิว เบต้� จำ�กัด

เงินต้น	 540,939		 -		 -		 540,939

บวก:	ดอกเบี้ยค้�งรับ	 96,174		 -		 -		 96,174

รวม	 637,113		 -		 -		 637,113

หัก:	ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (637,113	)	 -		 -		 (637,113	)

รวม	 -		 -		 -		 -

	 เงินให้กู้ยืมระยะย�วแก่บริษัท	ซีทีดับบลิว	เบต้�	จำ�กัด	เป็นเงินให้กู้ยืมในรูปต๋ัวสัญญ�ใช้เงินชนิดจ่�ยคืนเมื่อทวงถ�ม	คิดดอกเบ้ียต�ม											

อัตร�ดอกเบี้ยเงินฝ�กประจำ�	12	เดือนของธน�ค�รพ�ณิชย์แห่งหนึ่ง	โดยในปี	2549	บริษัทฯ	ได้หยุดรับรู้ร�ยได้ดอกเบี้ยในบัญชีเนื่องจ�กมีคว�ม

ไม่แน่นอนท่ีจะได้รับคืน	และบริษัทฯ	ได้พิจ�รณ�บันทึกค่�เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเพ่ือแสดงร�ยก�รเงินให้กู้ยืมระยะย�วดังกล่�วต�มมูลค่�ท่ีค�ดว่�					

จะไดร้บัคนื	(จำ�นวนดอกเบ้ียค�้งรบัต�มสญัญ�ท้ังหมดท่ีไมไ่ดบั้นทึกบัญชมีจีำ�นวนเงนิรวมประม�ณ	234	ล�้นบ�ท	สำ�หรบัปีสิน้สดุวนัท่ี	31	ธันว�คม	

2562	และ	2561	จำ�นวน	7	ล้�นบ�ท	และ	7	ล้�นบ�ท	ต�มลำ�ดับ)
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	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 ในระหว่�งปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	2562	และ	2561	กลุ่มบริษัทมีค่�ใช้จ่�ยผลประโยชน์พนักง�นที่ให้แก่กรรมก�รและผู้บริห�ร	ดังต่อไปนี้

(หน่วย:	พันบ�ท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 2562 2561 2562 2561

ผลประโยชน์ระยะสั้น	 85,720	 89,627	 62,515	 66,012

ผลประโยชน์หลังออกจ�กง�น	 7,911	 3,435	 4,630	 1,517

รวม		 93,631	 93,062	 67,145	 67,529

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(หน่วย:	พันบ�ท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 2562 2561 2562 2561

ลูกหนี้ก�รค้�	-	กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน	(หม�ยเหตุ	6)	 	

อ�ยุหนี้คงค้�งนับจ�กวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ  

ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ	 13,382		 66,575		 15,499		 72,873

ค้�งชำ�ระ  

	 ไม่เกิน	3	เดือน	 19,580		 60,217		 21,051		 60,111

	 3	-	6	เดือน	 34,544		 56,424		 31,326		 53,355

	 6	-	12	เดือน	 114,741		 7,253		 114,741		 7,253

รวมลูกหนี้ก�รค้�	-	กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน	 182,247		 190,469		 182,617		 193,592

ลูกหนี้ก�รค้�	-	กิจก�รที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  

อ�ยุหนี้คงค้�งนับจ�กวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ  

ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ	 1,051,911		 1,352,373		 439,084		 443,451

ค้�งชำ�ระ  

	 ไม่เกิน	3	เดือน	 233,449		 254,000		 155,969		 172,769

	 3	-	6	เดือน	 189		 21,579		 190		 20,816

	 6	-	12	เดือน	 500		 43,855		 -		 43,202

	 ม�กกว่�	12	เดือน	 16,479		 28,521		 5,232		 16,889

รวม		 1,302,528		 1,700,328		 600,475		 697,127

หัก:	ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (13,879	)	 (21,104	)	 (6,061	)	 (9,614	)

รวมลูกหนี้ก�รค้�	-	กิจก�รที่ไม่เกี่ยวข้องกัน,	สุทธิ	 1,288,649		 1,679,224		 594,414		 687,513

รวมลูกหนี้ก�รค้�	-	สุทธิ	 1,470,896		 1,869,693		 777,031		 881,105

ลูกหนี้อื่น  

ลูกหนี้อื่น	-	กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน	(หม�ยเหตุ	6)	 663		 -		 17,248		 5,487

ลูกหนี้อื่น	-	กิจก�รที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	 2,264		 5,665		 274		 622

รวมลูกหนี้อื่น	 2,927		 5,665		 17,522		 6,109

รวมลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น	-	สุทธิ	 1,473,823		 1,875,358		 794,553		 887,214
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8. สินค้าคงเหลือ
(หน่วย:	พันบ�ท)

 งบก�รเงินรวม

 
ร�ค�ทุน

 ร�ยก�รปรับลดร�ค�ทุนให้เป็น 
สินค้�คงเหลือ - สุทธิ

  มูลค่�สุทธิที่จะได้รับ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561

สินค้�สำ�เร็จรูป	 711,267		 659,913		 (57,352	)	 (45,761	)	 653,915		 614,152

ง�นระหว่�งทำ�	 436,030		 374,186		 (14,922	)	 (37,452	)	 421,108		 336,734

วัตถุดิบและวัสดุโรงง�น	 469,297		 585,993		 (33,360	)	 (48,303	)	 435,937		 537,690

สินค้�ระหว่�งท�ง	 51,377		 144,962		 -		 -		 51,377		 144,962

รวม	 1,667,971		 1,765,054		 (105,634	)	 (131,516	)	 1,562,337		 1,633,538

(หน่วย:	พันบ�ท)

 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 
ร�ค�ทุน

 ร�ยก�รปรับลดร�ค�ทุนให้เป็น 
สินค้�คงเหลือ - สุทธิ

  มูลค่�สุทธิที่จะได้รับ

 2562 2561 2562 2561 2562 2561

สินค้�สำ�เร็จรูป	 536,966		 410,601		 (48,620	)	 (34,957	)	 488,346		 375,644

ง�นระหว่�งทำ�	 406,236		 330,406		 (7,043	)	 (32,815	)	 399,193		 297,591

วัตถุดิบและวัสดุโรงง�น	 261,344		 273,527		 (14,985	)	 (27,778	)	 246,359		 245,749

สินค้�ระหว่�งท�ง	 11,141		 79,616		 -		 -		 11,141		 79,616

รวม	 1,215,687		 1,094,150		 (70,648	)	 (95,550	)	 1,145,039		 998,600

	 ในระหว่�งปีปัจจุบัน	กลุ่มบริษัทบันทึกก�รปรับลดร�ค�ทุนของสินค้�คงเหลือให้เป็นมูลค่�สุทธิท่ีจะได้รับ	เป็นจำ�นวน	65	ล้�นบ�ท																	

(2561:	100	ล้�นบ�ท)	(เฉพ�ะบริษัทฯ:	46	ล้�นบ�ท	2561:	78	ล้�นบ�ท)	โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนข�ย	และมีก�รกลับร�ยก�รปรับลด

มูลค่�สินค้�คงเหลือเป็นจำ�นวน	91	ล้�นบ�ท	(2561:	40	ล้�นบ�ท)	(เฉพ�ะบริษัทฯ:	71	ล้�นบ�ท	2561:	36	ล้�นบ�ท)	โดยนำ�ไปหักจ�กต้นทุนข�ย	

ในระหว่�งปี

 

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
	 9.1	 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย:	พันบ�ท)

 งบก�รเงินรวม

 
บริษัท ลักษณะธุรกิจ

 จัดตั้งขึ้น สัดส่วน 
ร�ค�ทุน

 มูลค่�ต�มบัญชี

   ในประเทศ เงินลงทุน  ต�มวิธีส่วนได้เสีย

    2562 2561 2562 2561 2562 2561

	 	 	 	 ร้อยละ	 ร้อยละ	

บริษัท	ล็อกซแพค	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 ให้บริก�รด้�นโทรคมน�คม	 ไทย	 25	 25	 379,246		 379,246		 105,151		 105,151

บริษัท	ล็อกซแพค	ฮ่องกง	จำ�กัด	 ธุรกิจร่วมลงทุน	 ฮ่องกง	 20	 20	 302		 302		 5,165		 4,889

รวม	 	 	 	 	 379,548		 379,548		 110,316		 110,040

หัก:	ค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของเงินลงทุน	 	 	 	 	 		 		 (105,151	)	 (105,151	)

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	สุทธิ	 	 	 	 	 		 		 5,165		 4,889
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	 9.2	 ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนและเงินปันผลรับ
	 	 บริษัทย่อยไม่มีก�รรับรู้ส่วนแบ่งข�ดทุนจ�กก�รลงทุนในบริษัท	ล็อกซแพค	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	เนื่องจ�กบริษัทย่อยบันทึกค่�เผื่อก�ร

ด้อยค่�ของเงินลงทุนไว้แล้วทั้งจำ�นวน	และบริษัทย่อยไม่มีเงินปันผลรับจ�กบริษัทร่วมดังกล่�ว

	 	 เมื่อวันที่	30	มีน�คม	2561	ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นของบริษัท	ล็อกซแพค	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	ครั้งที่	1/2561	ได้มีมติอนุมัติให้												

เลิกบริษัทดังกล่�ว	ปัจจุบันอยู่ระหว่�งก�รชำ�ระบัญชี

	 	 ในระหว่�งปีปัจจุบัน	บริษัทย่อยรับรู้ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กก�รลงทุนในบริษัท	ล็อกซแพค	ฮ่องกง	จำ�กัด	จำ�นวน	0.3	ล้�นบ�ท	(2561:											

ส่วนแบ่งข�ดทุนจำ�นวน	1.4	ล้�นบ�ท)	ไม่มีเงินปันผลรับจ�กบริษัทร่วมดังกล่�ว

  

	 9.3	 ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้

   ทุนเรียกชำ�ระ สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ร�ยได้รวม กำ�ไร (ข�ดทุน) 

 
บริษัท

 หน่วย  ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ สำ�หรับปีสิ้นสุด สำ�หรับปีสิ้นสุด

  (ล้�น) 31 ธันว�คม 31 ธันว�คม 31 ธันว�คม วันที่ 31 ธันว�คม วันที่ 31 ธันว�คม

   2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

บริษัท	ล็อกซแพค		 บ�ท	 700	 700	 185	 223	 1	 9	 2	 16	 (30)	 (50)

	 (ประเทศไทย)	จำ�กัด

บริษัท	ล็อกซแพค	ฮ่องกง	 ยูโร	 6	 6	 14	 14	 7	 7	 0.4	 0.3	 0.1	 (0.2)

	 จำ�กัด

	 	 เงินลงทุนในบริษัท	ล็อกซแพค	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	ซึ่งรวมอยู่ในงบก�รเงินนี้ถูกคำ�นวณขึ้นจ�กงบก�รเงินที่จัดทำ�ขึ้นโดยฝ่�ยบริห�ร

ของบริษัทร่วม	ฝ่�ยบริห�รของกลุ่มบริษัทเชื่อว่�งบก�รเงินดังกล่�วไม่มีคว�มแตกต่�งอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญ	ห�กงบก�รเงินดังกล่�วได้รับก�ร										

ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี	บริษัทร่วมน้ีมีก�รลงทุนส่วนใหญ่ผ่�นบริษัทย่อยท่ีต้ังอยู่ในประเทศส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนเก�หลีซ่ึงมี										

คว�มผันผวนท�งก�รเมืองและบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยต�มวิธีร�ค�ทุน	กลุ่มบริษัทบันทึกค่�เผ่ือก�รด้อยค่�ของเงินลงทุนจำ�นวนประม�ณ							

105	ล้�นบ�ทไว้ในบัญชีค่�เผ่ือก�รด้อยค่�ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบก�รเงินรวม	และบันทึกเป็นค่�เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืม											

ระยะย�วแก่บริษัทย่อยในงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
	 10.1	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย:	พันบ�ท)

  
ทุนเรียกชำ�ระแล้ว ร�ค�ทุน

 เงินปันผลที่บริษัทฯ

 บริษัท   ได้รับระหว่�งปี

  2562 2561 2562 2561 2562 2561

บริษัท	สย�ม	ไฟเบอร์	อ๊อพติคส์	จำ�กัด	 240,000		 240,000		 153,000		 144,000		 -		 -

บริษัท	สย�ม	แปซิฟิค	อีเล็คทริค	ไวร์	แอนด์	เคเบิ้ล	จำ�กัด	 670,000		 670,000		 1,067,703		 1,067,703		 9,983		 19,966

บริษัท	ดับเบิลดี	เคเบิ้ล	จำ�กัด	 20,000		 20,000		 20,000		 20,000		 -		 -

บริษัท	เซี่ยงไฮ้	เอเซีย	แปซิฟิค	อีเล็คทริค	จำ�กัด	 10,549		 10,549		 41,110		 41,110		 -		 -

 พันเหรียญ	 พันเหรียญ

	 สหรัฐอเมริก�	 สหรัฐอเมริก�  

บริษัท	ซีทีดับบลิว	เบต้�	จำ�กัด	 100		 100		 100		 100		 -		 -

รวม	 		 		 1,281,913		 1,272,913		 9,983		 19,966

หัก:	ค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของเงินลงทุน	 		 		 (127,817	)	 (105,617	)	 	

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	สุทธิ	 		 		 1,154,096		 1,167,296		
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	 	 	 ภ�ยหลังจ�กท่ีประชุมคณะกรรมก�รของบริษัทฯ	ได้มีมติอนุมัติในวันท่ี	4	กันย�ยน	2562	บริษัทฯ	ได้ทำ�สัญญ�ก�รซื้อข�ยหุ้น											

เพื่อซื้อหุ้นส�มัญของบริษัท	สย�ม	ไฟเบอร์	อ๊อพติคส์	จำ�กัด	กับบริษัท	ฟูจิกูร่�	จำ�กัด	ในวันที่	30	ตุล�คม	2562	จำ�นวน	6	ล้�นหุ้น	ในร�ค�

หุ้นละ	1.25	บ�ท	รวมเป็นจำ�นวนเงิน	7.5	ล้�นบ�ทหรือคิดเป็นร้อยละ	25	ของหุ้นที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว	และบริษัท	โตโยต้�	ทูโช	จำ�กัด	

จำ�นวน	1.2	ล้�นหุ้น	ในร�ค�หุ้นละ	1.25	บ�ท	รวมเป็นจำ�นวนเงิน	1.5	ล้�นบ�ทหรือคิดเป็นร้อยละ	5	ของหุ้นที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว

	 	 	 บริษัทฯ	ได้จ่�ยเงินเพ่ือซื้อหุ้นดังกล่�วและได้รับก�รโอนหุ้นในวันท่ี	4	พฤศจิก�ยน	2562	จ�กร�ยก�รดังกล่�วมีผลทำ�ให้สัดส่วน											

ในเงินลงทุนของบริษัทฯ	ในบริษัท	สย�ม	ไฟเบอร์	อ๊อพติคส์	จำ�กัด	เพิ่มขึ้นจ�กร้อยละ	60	เป็นร้อยละ	90	ของจำ�นวนหุ้นที่ออกและจำ�หน่�ยแล้ว

ท้ังหมด	บรษิทัฯ	ไดบั้นทึกผลกระทบจ�กก�รเปลีย่นแปลงในสว่นไดเ้สยีไวภ้�ยใตร้�ยก�ร	“สว่นของผู้มสีว่นไดเ้สยีท่ีไมม่อีำ�น�จควบคมุในบรษิทัย่อย	

ที่บริษัทฯ	ซื้อในร�ค�ต่ำ�กว่�มูลค่�ต�มบัญชี”	ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบก�รเงินรวม	โดยมีร�ยละเอียด	ดังนี้

(หน่วย:	พันบ�ท)

 งบก�รเงินรวม

ร�ค�ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 9,000

หัก:	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุมในบริษัทย่อยที่ถูกปรับปรุง	 (21,006	)

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุมในบริษัทย่อยที่บริษัทฯ	ซื้อในร�ค�ต่ำ�กว่�มูลค่�ต�มบัญชี	 (12,006	)

	 	 	 ในปี	2562	บรษิทัฯ	ทำ�ก�รประเมนิมลูค�่ของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย	พบว�่เงนิลงทุนในบรษิทั	สย�ม	ไฟเบอร	์อ๊อพตคิส	์จำ�กดั	และ

บริษัท	เซี่ยงไฮ้	เอเชีย	แปซิฟิค	อิเล็คทริค	จำ�กัด	มีมูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนต่ำ�กว่�มูลค่�ต�มบัญชีเป็นจำ�นวน	10	ล้�นบ�ท	และ	12	ล้�นบ�ท	

ต�มลำ�ดับ	(2561:	เฉพ�ะบริษัท	สย�มไฟเบอร์	อ็อพติคส์	จำ�กัด	จำ�นวน	21	ล้�นบ�ท)	บริษัทฯ	จึงได้บันทึกค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของเงินลงทุน									

ดังกล่�วในงบกำ�ไรข�ดทุนของงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 

11. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

(หน่วย:	พันบ�ท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 2562 2561 2562 2561

เงินฝ�กประจำ�ธน�ค�ร 

เงินฝ�กประจำ�ธน�ค�รที่มีอ�ยุเกิน	1	ปี	 37,000	 28,600	 -	 -

รวมเงินฝ�กประจำ�ธน�ค�ร	 37,000	 28,600	 -	 -

ตร�ส�รทุนที่ไม่อยู่ในคว�มต้องก�รของตล�ด 

บริษัท	ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง	จำ�กัด	 22,500	 22,500	 22,500	 22,500

บริษัท	คร�ว	เซ็นจูรี่	โฮลดิ้ง	จำ�กัด	 64,270	 64,270	 -	 -

รวมตร�ส�รทุนที่ไม่อยู่ในคว�มต้องก�รของตล�ด	 86,770	 86,770	 22,500	 22,500

รวมเงินลงทุนระยะย�วอื่น	 123,770	 115,370	 22,500	 22,500

	 ในปี	2562	บริษัทฯ	ได้รับเงินปันผลจ�กบริษัท	ไทยเมทัลโพสเซสซิ่ง	จำ�กัด	จำ�นวนเงิน	3	ล้�นบ�ท	(2561:	3	ล้�นบ�ท)

	 ในปี	2561	บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับเงินปันผลจ�กบริษัท	คร�วเซ็นจูรี่	โฮลดิ้ง	จำ�กัด	จำ�นวนเงิน	1	ล้�นบ�ท	
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12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

(หน่วย:	พันบ�ท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

  อ�ค�ร   อ�ค�ร

 ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ ที่พักอ�ศัย  ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ ที่พักอ�ศัย

 ในก�ร และอ�ค�ร รวม ในก�ร และอ�ค�ร รวม

 ดำ�เนินง�น สำ�นักง�น  ดำ�เนินง�น สำ�นักง�น

  ให้เช่�   ให้เช่� 

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2562:	 	

ร�ค�ทุน	 13,845		 10,017		 23,862		 11,022		 -		 11,022

หัก	 ค่�เสื่อมร�ค�สะสม	 -		 (7,077	)	 (7,077	)	 -		 -		 -

มูลค่�ต�มบัญชี	-	สุทธิ	 13,845		 2,940		 16,785		 11,022		 -		 11,022

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2561:	 	

ร�ค�ทุน	 13,845		 10,017		 23,862		 11,022		 -		 11,022

หัก	 ค่�เสื่อมร�ค�สะสม	 -		 (6,645	)	 (6,645	)	 -		 -		 -

มูลค่�ต�มบัญชี	-	สุทธิ	 13,845		 3,372		 17,217		 11,022		 -		 11,022

	 ก�รกระทบยอดมูลค่�ต�มบัญชีของอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุนสำ�หรับปี	แสดงได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบ�ท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 2562 2561 2562 2561

มูลค่�ต�มบัญชีต้นปี	 17,217		 17,718		 11,022		 11,022

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับป	ี (432	)	 (501	)	 -		 -

มูลค่�ต�มบัญชีปล�ยปี	 16,785		 17,217		 11,022		 11,022

	 มูลค่�ยุติธรรมของอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2562	และ	2561	แสดงได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบ�ท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 2562 2561 2562 2561

ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในก�รดำ�เนินง�น	 343,412		 343,412		 340,550		 340,550

อ�ค�รที่พักอ�ศัยและอ�ค�รสำ�นักง�นให้เช่�	 15,998		 15,238		 -		 -

	 มูลค่�ยุติธรรมของอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุนข้�งต้นประเมินโดยผู้ประเมินร�ค�อิสระโดยใช้เกณฑ์ร�ค�ตล�ด	
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13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย:	พันบ�ท)

    งบก�รเงินรวม

  อ�ค�ร

 
ที่ดิน

 สิ่งปลูกสร้�ง เครื่องจักร เครื่องตกแต่ง 
ย�นพ�หนะ

 สินทรัพย์ 
รวม

  และสิ่งปรับปรุง และอุปกรณ์ และเครื่องใช้  ระหว่�งติดตั้ง

  อ�ค�ร  สำ�นักง�น  และก่อสร้�ง 

ร�ค�ทุน

ณ	วันที่	1	มกร�คม	2561	 240,121		 1,270,954		 2,953,386		 109,750		 102,669		 29,057		 4,705,937

ซื้อเพิ่ม	 -		 713		 4,969		 4,033		 17,072		 73,228		 100,015

จำ�หน่�ย	 -		 (242	)	 (22,304	)	 (2,408	)	 (13,665	)	 -		 (38,619	)

โอน	 -		 110		 44,159		 27		 16,250		 (60,546	)	 -

ผลต่�งจ�กก�รแปลงค่�งบก�รเงิน	 -		 (3,913	)	 (8,064	)	 (156	)	 (228	)	 (620	)	 (12,981	)

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2561	 240,121		 1,267,622		 2,972,146		 111,246		 122,098		 41,119		 4,754,352

ซื้อเพิ่ม	 -		 1,529		 7,001		 5,583		 7,992		 65,474		 87,579

จำ�หน่�ย	 -		 (131	)	 (71,043	)	 (5,404	)	 (12,006	)	 (247	)	 (88,831	)

โอน	 -		 17,437		 52,179		 869		 3,573		 (74,058	)	 -

ผลต่�งจ�กก�รแปลงค่�งบก�รเงิน	 -		 (5,479	)	 (11,035	)	 (224	)	 (321	)	 (1,560	)	 (18,619	)

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2562	 240,121		 1,280,978		 2,949,248		 112,070		 121,336		 30,728		 4,734,481

ค่�เสื่อมร�ค�สะสม  

ณ	วันที่	1	มกร�คม	2561	 -		 (997,333	)	 (2,553,568	)	 (99,691	)	 (71,534	)	 -		 (3,722,126	)

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี	 -		 (30,095	)	 (54,138	)	 (4,236	)	 (9,480	)	 -		 (97,949	)

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับส่วนที่จำ�หน่�ย	 -		 189		 22,264		 2,376		 13,656		 -		 38,485

ผลต่�งจ�กก�รแปลงค่�งบก�รเงิน	 -		 2,619		 7,446		 133		 150		 -		 10,348

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2561	 -		 (1,024,620	)	 (2,577,996	)	 (101,418	)	 (67,208	)	 -		 (3,771,242	)

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี	 -		 (26,497	)	 (52,391	)	 (4,232	)	 (10,299	)	 -		 (93,419	)

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับส่วนที่จำ�หน่�ย	 -		 131		 69,463		 5,354		 10,789		 -		 85,737

ผลต่�งจ�กก�รแปลงค่�งบก�รเงิน	 -		 3,943		 10,322		 171		 319		 -		 14,755

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2562	 -		 (1,047,043	)	 (2,550,602	)	 (100,125	)	 (66,399	)	 -		 (3,764,169	)

ค่�เผื่อก�รด้อยค่�  

ณ	วันที่	1	มกร�คม	2561	 -		 -		 (36,582	)	 -		 -		 -		 (36,582	)

เพิ่มขึ้นระหว่�งปี	 -		 -		 -		 -		 -		 -		 -

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2561	 -		 -		 (36,582	)	 -		 -		 -		 (36,582	)

เพิ่มขึ้นระหว่�งปี	 -		 -		 (13,822	)	 -		 -		 -		 (13,822	)

ผลต่�งจ�กก�รแปลงค่�งบก�รเงิน	 -		 -		 528		 -		 -		 -		 528

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2562	 -		 -		 (49,876	)	 -		 -		 -		 (49,876	)

มูลค่�สุทธิต�มบัญชี

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2561	 240,121		 243,002		 357,568		 9,828		 54,890		 41,119		 946,528

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2562	 240,121		 233,935		 348,770		 11,945		 54,937		 30,728		 920,436

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี  

2561	(จำ�นวน	89	ล้�นบ�ท	รวมอยู่ในต้นทุนก�รผลิต	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร)	 		 		 97,949

2562	(จำ�นวน	85	ล้�นบ�ท	รวมอยู่ในต้นทุนก�รผลิต	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร)	 		 		 93,420
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(หน่วย:	พันบ�ท)

    งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

  อ�ค�ร

 
ที่ดิน

 สิ่งปลูกสร้�ง เครื่องจักร เครื่องตกแต่ง 
ย�นพ�หนะ

 สินทรัพย์ 
รวม

  และสิ่งปรับปรุง และอุปกรณ์ และเครื่องใช้  ระหว่�งติดตั้ง

  อ�ค�ร  สำ�นักง�น  และก่อสร้�ง

ร�ค�ทุน  

ณ	วันที่	1	มกร�คม	2561	 186,770		 660,052		 1,655,257		 70,091		 63,727		 7,999		 2,643,896

ซื้อเพิ่ม	 -		 253		 4,435		 2,050		 12,650		 43,626		 63,014

จำ�หน่�ย	 -		 -		 (1,740	)	 (927	)	 (11,182	)	 -		 (13,849	)

โอน	 -		 111		 23,647		 27		 16,250		 (40,035	)	 -

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2561	 186,770		 660,416		 1,681,599		 71,241		 81,445		 11,590		 2,693,061

ซื้อเพิ่ม	 -		 399		 5,441		 1,890		 5,557		 44,164		 57,451

จำ�หน่�ย	 -		 -		 (1,830	)	 (2,619	)	 (8,389	)	 -		 (12,838	)

โอน	 -		 12,974		 34,401		 870		 3,573		 (51,818	)	 -

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2562	 186,770		 673,789		 1,719,611		 71,382		 82,186		 3,936		 2,737,674

ค่�เสื่อมร�ค�สะสม 

ณ	วันที่	1	มกร�คม	2561	 -		 (506,211	)	 (1,388,285	)	 (63,667	)	 (48,272	)	 -		 (2,006,435	)

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี	 -		 (17,308	)	 (36,894	)	 (2,679	)	 (6,542	)	 -		 (63,423	)

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับส่วนที่จำ�หน่�ย	 -		 -		 1,741		 908		 11,172		 -		 13,821

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2561	 -		 (523,519	)	 (1,423,438	)	 (65,438	)	 (43,642	)	 -		 (2,056,037	)

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี	 -		 (14,083	)	 (35,291	)	 (2,457	)	 (7,284	)	 -		 (59,115	)

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับส่วนที่จำ�หน่�ย	 -		 -		 1,512		 2,578		 7,173		 -		 11,263

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2562	 -		 (537,602	)	 (1,457,217	)	 (65,317	)	 (43,753	)	 -		 (2,103,889	)

มูลค่�สุทธิต�มบัญชี  

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2561	 186,770		 136,897		 258,161		 5,803		 37,803		 11,590		 637,024

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2562	 186,770		 136,187		 262,394		 6,065		 38,433		 3,936		 633,785

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี  

2561	(จำ�นวน	59	ล้�นบ�ท	รวมอยู่ในต้นทุนก�รผลิต	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร)	 		 		 63,423

2562	(จำ�นวน	55	ล้�นบ�ท	รวมอยู่ในต้นทุนก�รผลิต	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร)	 		 		 59,116

 ณ	วนัท่ี	31	ธันว�คม	2562	และ	2561	กลุม่บรษิทัมอี�ค�รและอุปกรณจ์ำ�นวนหน่ึงซึง่ตัดค�่เสือ่มร�ค�หมดแล้วแต่ยังใชง้�นอยู่	มลูค�่ต�มบัญช	ี

ก่อนหักค่�เสื่อมร�ค�สะสมของสินทรัพย์ดังกล่�ว	มีจำ�นวนเงินประม�ณ	3,344	ล้�นบ�ท	และ	3,272	ล้�นบ�ท	ต�มลำ�ดับ	(เฉพ�ะบริษัทฯ:									

1,894	ล้�นบ�ท	2561:	1,761	ล้�นบ�ท)	

	 ณ	วนัท่ี	31	ธันว�คม	2562	บรษิทัย่อยสองแห่งไดน้ำ�ท่ีดนิพรอ้มสิง่ปลกูสร�้งและเครือ่งจักรมลูค�่สทุธิต�มบัญชจีำ�นวนประม�ณ	1	ล�้นบ�ท	

และ	3	ล้�นเรนมินบิ	(2561:	1	ล้�นบ�ท	และ	3	ล้�นเรนมินบิ)	ไปค้ำ�ประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจ�กธน�ค�รพ�ณิชย์	นอกจ�กนี้	บริษัทย่อย					

แห่งหนึ่งมีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้�งที่ปลอดจำ�นองแล้วมูลค่�ประม�ณ	51	ล้�นบ�ท	(ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2561:	54	ล้�นบ�ท)	แต่ยังคงมีภ�ระ

ในก�รห้�มจำ�หน่�ย	จ่�ย	โอน	หรือก่อภ�ระผูกพันใดๆ	เว้นแต่ได้รับคว�มยินยอมเป็นหนังสือจ�กธน�ค�ร

14. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์
	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน	มีอัตร�ดอกเบี้ยร้อยละ	4.6	-	4.8	ต่อปี	(2561:	ร้อยละ	4.6	-	5.4	ต่อปี)	และเจ้�หนี้ทรัสต์รีซีทส์													

มีอัตร�ดอกเบี้ยร้อยละ	1.9	-	2.7	ต่อปี	(2561:	ร้อยละ	1.9	-	3.5	ต่อปี)	ซึ่งค้ำ�ประกันโดยก�รจำ�นำ�เงินฝ�กประจำ�ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง	และ

ก�รจำ�นองที่ดิน	อ�ค�ร	และสิทธิก�รเช่�ที่ดิน	และก�รจำ�นำ�เครื่องจักรของบริษัทย่อยสองแห่ง	
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15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(หน่วย:	พันบ�ท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 2562 2561 2562 2561

เจ้�หนี้ก�รค้�	-	กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน	(หม�ยเหตุ	6)	 156,362	 123,076	 2,666	 4,116

เจ้�หนี้ก�รค้�	 67,892	 227,236	 27,758	 117,640

เจ้�หนี้อื่น	-	กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน	(หม�ยเหตุ	6)	 832	 876	 441	 463

เจ้�หนี้อื่น	 56,390	 45,283	 39,999	 30,489

ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย	 102,617	 127,726	 56,043	 92,742

รวมเจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น	 384,093	 524,197	 126,907	 245,450

 

16. สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
	 จำ�นวนเงินสำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักง�นเมื่อออกจ�กง�นแสดงได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบ�ท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 2562 2561 2562 2561

สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นต้นป	ี 290,549		 269,012		 253,624		 236,104

ส่วนที่รับรู้ในกำ�ไรหรือข�ดทุน: 

	 ต้นทุนบริก�รในปัจจุบัน	 20,593		 13,499		 14,369		 11,194

	 ต้นทุนดอกเบี้ย	 7,830		 6,495		 6,863		 5,622

ส่วนที่รับรู้ในกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:  

	 (กำ�ไร)	ข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย  

	 	 ส่วนที่เกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลงข้อสมมติท�งก�รเงิน	 34,763		 328		 29,755		 -

	 	 ส่วนที่เกิดจ�กก�รปรับปรุงจ�กประสบก�รณ์	 10,789		 12,556		 (458	)	 11,432

ผลประโยชน์ที่จ่�ยในระหว่�งปี	 (15,895	)	 (11,341	)	 (11,306	)	 (10,728	)

สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นปล�ยป	ี 348,629		 290,549		 292,847		 253,624

	 กลุ่มบริษัทค�ดว่�จะจ่�ยชำ�ระผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นภ�ยใน	1	ปีข้�งหน้�เป็นจำ�นวนประม�ณ	40	ล้�นบ�ท	(เฉพ�ะบริษัทฯ:	

จำ�นวน	37	ล้�นบ�ท)	(2561:	จำ�นวน	12	ล้�นบ�ท	เฉพ�ะบริษัทฯ:	จำ�นวน	8	ล้�นบ�ท)

	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2562	ระยะเวล�เฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักในก�รจ่�ยชำ�ระผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นของกลุ่มบริษัทประม�ณ	9	ปี									

(เฉพ�ะบริษัทฯ:	9	ปี)	(31	ธันว�คม	2561:	10	-	11	ปี	เฉพ�ะบริษัทฯ:	11	ปี)

 

	 สมมติฐ�นที่สำ�คัญในก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย	สรุปได้ดังนี้

(หน่วย:	ร้อยละต่อปี)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 2562 2561 2562 2561

อัตร�คิดลด	 1.5	 2.6	-	2.7	 1.5	 2.7

อัตร�ก�รขึ้นเงินเดือน	(ขึ้นกับช่วงอ�ยุ)	 5.0	-	6.0	 5.0	-	6.0	 6.0	 6.0

อัตร�ก�รเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักง�น	 0.0	-	18.0	 0.0	-	18.0	 0.0	-	8.0	 0.0	-	8.0
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	 ผลกระทบของก�รเปลีย่นแปลงสมมตฐิ�นท่ีสำ�คญัตอ่มลูค�่ปัจจุบันของภ�ระผูกพันผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น	ณ	วนัท่ี	31	ธันว�คม	

2562	และ	2561	สรุปได้ดังนี้

(หน่วย:	ล้�นบ�ท)

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

	 เพิ่มขึ้น	1%	 ลดลง	1%	 เพิ่มขึ้น	1%	 ลดลง	1%

อัตร�คิดลด	 (30)	 35	 (25)	 30

อัตร�ก�รขึ้นเงินเดือน	 33	 (29)	 28	 (24)

(หน่วย:	ล้�นบ�ท)

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

	 เพิ่มขึ้น	1%	 ลดลง	1%	 เพิ่มขึ้น	1%	 ลดลง	1%

อัตร�คิดลด	 (18)	 21	 (14)	 17

อัตร�ก�รขึ้นเงินเดือน	 20	 (17)	 16	 (14)

17. สำารองตามกฎหมาย
	 ภ�ยใตบ้ทบัญญตัขิองม�ตร�	116	แห่งพระร�ชบัญญติับรษิทัมห�ชนจำ�กดั	พ.ศ.	2535	บรษิทัฯ	ตอ้งจัดสรรกำ�ไรสทุธิประจำ�ปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็น

ทุนสำ�รองไมน้่อยกว�่รอ้ยละ	5	ของกำ�ไรสทุธิประจำ�ปีหักดว้ยยอดข�ดทุนสะสมยกม�	(ถ�้ม)ี	จนกว�่ทุนสำ�รองน้ีจะมจีำ�นวนไมน้่อยกว�่รอ้ยละ	10	

ของทุนจดทะเบียนสำ�รองต�มกฎหม�ยดงักล�่วไมส่�ม�รถนำ�ไปจ่�ยเงนิปันผลได	้ในปัจจุบัน	บรษิทัฯ	ไดจั้ดสรรสำ�รองต�มกฎหม�ยไวค้รบถว้นแลว้

18. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
	 ร�ยก�รค่�ใช้จ่�ยแบ่งต�มลักษณะประกอบด้วยร�ยก�รค่�ใช้จ่�ยที่สำ�คัญ	ดังต่อไปนี้

(หน่วย:	ล้�นบ�ท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 2562 2561 2562 2561

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	และซื้อสินค้�สำ�เร็จรูป	 4,897		 6,336		 1,470		 1,975

ก�รเปลี่ยนแปลงในสินค้�สำ�เร็จรูปและง�นระหว่�งทำ�	 (113	)	 (18	)	 (202	)	 (8	)

เงินเดือนและค่�แรงและผลประโยชน์อื่นของพนักง�น	 518		 542		 318		 350

ค่�บรรจุหีบห่อ	 133		 154		 99		 133

ค่�บริก�รหลอมวัตถุดิบ	 20		 21		 44		 41

ค่�ไฟฟ้�	 150		 178		 65		 72

ค่�ซ่อมแซมและบำ�รุงรักษ�	 63		 68		 51		 47

ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย	 95		 100		 60		 64

19. ภาษีเงินได้
	 ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้สำ�หรับปี	สรุปได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบ�ท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 2562 2561 2562 2561

ภ�ษีเงินได้ปัจจุบัน: 

ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปี	 30,304		 79,912		 28,259		 78,738

ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี: 

ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีจ�กก�รเกิดผลแตกต่�งชั่วคร�ว

	 และก�รกลับร�ยก�รผลแตกต่�งชั่วคร�ว	 10,631		 (10,191	)	 3,638		 (6,516	)

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรข�ดทุน	 40,935		 69,721		 31,897		 72,222
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	 จำ�นวนภ�ษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี	สรุปได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบ�ท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 2562 2561 2562 2561

ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�ร

	 ต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย	 9,110	 2,577	 5,859	 2,286

	 ร�ยก�รกระทบยอดระหว่�งกำ�ไรท�งบัญชีกับค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย:	พันบ�ท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 2562 2561 2562 2561

กำ�ไรท�งบัญชีก่อนภ�ษีเงินได้นิติบุคคล	 83,019		 333,249		 143,830		 355,758

อัตร�ภ�ษีเงินได้นิติบุคคล	 ร้อยละ	20,	25	ร้อยละ	20,	25	 ร้อยละ	20	 ร้อยละ	20

กำ�ไรท�งบัญชีก่อนภ�ษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตร�ภ�ษี	 13,058		 65,267		 28,766		 71,152

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีที่ไม่ได้บันทึกในปีก่อน

	 แต่นำ�ม�ใช้ประโยชน์ระหว่�งปี	 -		 (4,123	)	 -		 -

ร�ยก�รปรับปรุงสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี	 3,122		 (6,431	)	 -		 -

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีที่ไม่ได้บันทึกในระหว่�งปี	 25,341		 14,654		 4,440		 4,120

ผลกระทบท�งภ�ษีสำ�หรับ:  

	 ร�ยได้ที่ต้องรับรู้ภ�ษีเพิ่มเติม	 -		 -		 1,320		 1,352

	 ร�ยได้ที่ได้รับก�รยกเว้นภ�ษี	 (675	)	 (675	)	 (2,672	)	 (4,668	)

	 ค่�ใช้จ่�ยต้องห้�ม	 972		 1,234		 559		 797

	 ค่�ใช้จ่�ยที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	 (771	)	 (797	)	 (516	)	 (531	)

	 อื่นๆ		 (112	)	 592		 -		 -

รวม		 (586	)	 354		 (1,309	)	 (3,050	)

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรข�ดทุน	 40,935		 69,721		 31,897		 72,222

 

	 ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี	ประกอบด้วยร�ยก�รดังต่อไปนี้

(หน่วย:	พันบ�ท)

 งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

 31 ธันว�คม 31 ธันว�คม 31 ธันว�คม 31 ธันว�คม

 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

	 ลูกหนี้ก�รค้�และสินค้�คงเหลือ	

	 	 (ก�รรับรู้ร�ยได้ที่ต่�งกัน)	 (89	)	 (68	)	 (41	)	 (54	)

	 ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 2,101		 3,504		 1,212		 1,923

	 ค่�เผื่อก�รลดลงของมูลค่�สินค้�คงเหลือ	 14,803		 22,084		 14,130		 19,110

	 สำ�รองผลข�ดทุนจ�กสัญญ�ซื้อเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้�	 16		 918		 -		 -

	 สำ�รองผลประโยชน์วันล�พักร้อนของพนักง�น	 833		 762		 677		 622

	 สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น	 69,725		 58,110		 58,569		 50,725

	 ข�ดทุนท�งภ�ษีที่ยังไม่ได้ใช้	 6,000		 9,600		 -		 -

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี - สุทธิ	 93,389		 94,910		 74,547		 72,326
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	 ณ	วันท่ี	31	ธันว�คม	2562	กลุ่มบริษัทมีร�ยก�รผลแตกต่�งชั่วคร�วท่ีใช้หักภ�ษีและข�ดทุนท�งภ�ษียังไม่ได้ใช้จำ�นวน	290	ล้�นบ�ท										

(2561:	522	ล�้นบ�ท)	ท่ีกลุม่บรษิทัไมไ่ดบั้นทึกสนิทรพัย์ภ�ษเีงนิไดร้อก�รตดับัญช	ีเน่ืองจ�กพิจ�รณ�แลว้เห็นว�่กลุม่บรษิทัอ�จไมม่กีำ�ไรท�งภ�ษี

ในอน�คตเพียงพอที่จะนำ�ผลแตกต่�งชั่วคร�วและผลข�ดทุนท�งภ�ษีม�ใช้ประโยชน์ได้

	 ผลข�ดทุนท�งภ�ษีที่ยังไม่ได้ใช้มีจำ�นวนเงิน	336	ล้�นบ�ท	ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวล�ก�รให้ประโยชน์ภ�ยในปี	2567

 

20. กำาไรต่อหุ้น

	 กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐ�นคำ�นวณโดยห�รกำ�ไรสำ�หรับปีท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(ไม่รวมกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน)	ด้วยจำ�นวนถัวเฉลี่ย							

ถ่วงน้ำ�หนักของหุ้นส�มัญที่ออกอยู่ในระหว่�งปี

 สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 2562 2561 2562 2561

กำ�ไรสำ�หรับปี	(พันบ�ท)	 77,241	 287,494	 111,933	 283,536

จำ�นวนหุ้นส�มัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก	(พันหุ้น)	 397,906	 397,906	 397,906	 397,906

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น	(บ�ท/หุ้น)	 0.19	 0.72	 0.28	 0.71

21. ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

	 ข้อมูลส่วนง�นดำ�เนินง�นท่ีนำ�เสนอนี้สอดคล้องกับร�ยง�นภ�ยในของกลุ่มบริษัทท่ีผู้มีอำ�น�จตัดสินใจสูงสุดด้�นก�รดำ�เนินง�นได้รับและ								

สอบท�นอย่�งสม่ำ�เสมอเพ่ือใช้ในก�รตัดสินใจในก�รจัดสรรทรัพย�กรให้กับส่วนง�นและประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของส่วนง�น	ท้ังน้ีผู้มีอำ�น�จ

ตัดสินใจสูงสุดด้�นก�รดำ�เนินง�นของกลุ่มบริษัทคือประธ�นบริห�รของกลุ่มบริษัท

	 เพ่ือวตัถุประสงคใ์นก�รบรหิ�รง�น	กลุม่บรษิทัจัดโครงสร�้งองคก์รเป็นหน่วยธรุกิจต�มประเภทของผลติภัณฑ์	กลุม่บรษิทัมสีว่นง�นท่ีร�ยง�น

ทั้งสิ้น	4	ส่วนง�น	ดังนี้

-	 สว่นง�นผลติภัณฑ์ส�ยไฟฟ้�	ซึง่ประกอบดว้ย	ผลติภัณฑ์ส�ยไฟฟ้�ตัวนำ�อลมูเินียม	ผลติภัณฑ์ส�ยไฟฟ้�ตัวนำ�ทองแดง	และผลติภัณฑ์

ส�ยไฟฟ้�แรงดันสูง

-	 ส่วนง�นผลิตภัณฑ์ส�ยเคเบิ้ลโทรศัพท์

-	 สว่นง�นผลติภัณฑ์ลวดอ�บน้ำ�ย�และไมอ่�บน้ำ�ย�	ซึง่ประกอบดว้ย	ผลติภัณฑ์ลวดทองแดงอ�บน้ำ�ย�ผลติภัณฑ์ลวดอลมูเินียมอ�บน้ำ�ย�	

และผลิตภัณฑ์ลวดทองแดงไม่อ�บน้ำ�ย�

-	 ส่วนง�นผลิตภัณฑ์ส�ยเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสง

	 ผู้มีอำ�น�จตัดสินใจสูงสุดสอบท�นผลก�รดำ�เนินง�นของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจ�กกันเพ่ือวัตถุประสงค์ในก�รตัดสินใจเกี่ยวกับก�รจัดสรร

ทรพัย�กรและก�รประเมนิผลก�รปฏิบัตงิ�น	กลุม่บรษิทัประเมนิผลก�รปฏิบัตงิ�นของสว่นง�นโดยพิจ�รณ�จ�กกำ�ไรหรอืข�ดทุนจ�กก�รดำ�เนินง�น	

และสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่�โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในก�รวัดกำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กก�รดำ�เนินง�นและสินทรัพย์รวมในงบก�รเงิน

	 ก�รบันทึกบัญชีสำ�หรับร�ยก�รระหว่�งส่วนง�นที่ร�ยง�นเป็นไปในลักษณะเดียวกับก�รบันทึกบัญชีสำ�หรับร�ยก�รธุรกิจกับบุคคลภ�ยนอก
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	 ข้อมูลร�ยได้และกำ�ไรข�ดทุนของส่วนง�นของกลุ่มบริษัทสำ�หรับปี	มีดังต่อไปนี้

(หน่วย:	ล้�นบ�ท)

 สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

 ส่วนง�น ส่วนง�น ส่วนง�นผลิตภัณฑ์ ส่วนง�นผลิตภัณฑ์ 

 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ลวดอ�บน้ำ�ย�และ ส�ยเคเบิ้ล อื่นๆ  งบก�รเงินรวม

 ส�ยไฟฟ้�1) ส�ยเคเบิ้ลโทรศัพท์ ไม่อ�บน้ำ�ย�2) ใยแก้วนำ�แสง 

  2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

ร�ยได้ 

ร�ยได้จ�กก�รข�ย	 2,047		 3,044		 29		 55		 3,816		 4,767		 63		 78		 6		 16		 5,961		 7,960

กำ�ไร (ข�ดทุน) ของส่วนง�น 308  519  4  9  75  150  (1 ) (3 ) 3  1  389  676

ร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยที่ไม่ได้ปันส่วน:	

ร�ยได้อื่น	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 60		 51

ดอกเบี้ยรับ	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 11		 8

ดอกเบี้ยจ่�ย	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 (20	)	 (33	)

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและจัดจำ�หน่�ย	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 (102	)	 (112	)

ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 (237	)	 (250	)

ค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของที่ดิน	อ�ค�รและอุปกรณ์			 		 		 		 		 		 		 		 		 		 (14	)	 -

ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงิน	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 (4	)	 (5	)

ส่วนแบ่งกำ�ไร	(ข�ดทุน)	จ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 -		 (1	)

กำ�ไรก่อนภ�ษีเงินได้                     83  334

ภ�ษีเงินได้	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 (41	)	 (70	)

กำ�ไรสำ�หรับปี                     42  264

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทย่อย			 		 		 		 		 		 		 		 		 35		 24

กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ                      77  288

1)	 	ส่วนง�นผลิตภัณฑ์ส�ยไฟฟ้�	ประกอบด้วย	ผลิตภัณฑ์ส�ยไฟฟ้�ตัวนำ�อลูมิเนียม	ผลิตภัณฑ์ส�ยไฟฟ้�ตัวนำ�ทองแดง	และผลิตภัณฑ์ส�ยไฟฟ้�แรงดันสูง

2)	 	ส่วนง�นผลิตภัณฑ์ลวดอ�บน้ำ�ย�และไม่อ�บน้ำ�ย�	ประกอบด้วย	ผลิตภัณฑ์ลวดทองแดงอ�บน้ำ�ย�	ผลิตภัณฑ์ลวดอลูมิเนียมอ�บน้ำ�ย�	

	 และผลิตภัณฑ์ลวดทองแดงไม่อ�บน้ำ�ย�

 

	 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
	 ร�ยได้จ�กลูกค้�ภ�ยนอกกำ�หนดขึ้นต�มสถ�นที่ตั้งของลูกค้�

(หน่วย:	ล้�นบ�ท)

  2562 2561

ร�ยได้จ�กลูกค้�ภ�ยนอก	

ประเทศไทย	 3,585	 4,806

อินเดีย	 1,252	 1,459

ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน	 612	 1,005

ประเทศอื่นๆ		 512	 690

รวม	 5,961	 7,960

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	(ไม่รวมสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอตัดบัญชี)	

ประเทศไทย	 1,181	 1,224

ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน	 44	 63

รวม	 1,225	 1,287
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	 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
	 ในปี	2562	กลุ่มบริษัทมีร�ยได้จ�กลูกค้�ร�ยใหญ่จำ�นวนหนึ่งร�ยเป็นจำ�นวนเงิน	714	ล้�นบ�ท	ซึ่งม�จ�กส่วนง�นผลิตภัณฑ์ลวดอ�บน้ำ�ย�

และไม่อ�บน้ำ�ย�	(2561:	มีร�ยได้จ�กลูกค้�ร�ยใหญ่จำ�นวนหนึ่งร�ยเป็นจำ�นวนเงิน	856	ล้�นบ�ท	ซึ่งม�จ�กส่วนง�นผลิตภัณฑ์ส�ยไฟฟ้�)

22. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
	 กลุ่มบริษัทและพนักง�นได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพขึ้นต�ม	พระร�ชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.	2530	โดยกลุ่มบริษัท				

และพนักง�นจะจ่�ยสมทบเข้�กองทุนเป็นร�ยเดือนในอัตร�ร้อยละ	5	ของเงินเดือน	กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพของกลุ่มบริษัทบริห�รโดยบริษัท											

หลักทรัพย์จัดก�รกองทุน	กรุงศรี	จำ�กัด	และบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนรวม	บัวหลวง	จำ�กัด	และจะจ่�ยให้แก่พนักง�นเมื่อพนักง�นน้ัน									

ออกจ�กง�นต�มระเบียบว่�ด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท	ในระหว่�งปี	2562	กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่�วเป็นค่�ใช้จ่�ยจำ�นวน	9	ล้�นบ�ท	

(2561:	8	ล้�นบ�ท)	(เฉพ�ะบริษัทฯ:	6	ล้�นบ�ท	และ	2561:	6	ล้�นบ�ท)

 

23. เงินปันผล

  อนุมัติโดย จำ�นวนเงินปันผล เงินปันผลต่อหุ้น

	 	 	 (พันบ�ท)	 (บ�ท)

เงินปันผลประจำ�ปี	2560	 ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีเมื่อวันที่	24	เมษ�ยน	2561	 139,267	 0.35

เงินปันผลประจำ�ปี	2561	 ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีเมื่อวันที่	29	เมษ�ยน	2562	 179,057	 0.45

24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
	 24.1	 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2562	กลุ่มบริษัทมีร�ยจ่�ยฝ่�ยทุนจำ�นวนเงิน	17	ล้�นบ�ท	2	ล้�นเหรียญสหรัฐอเมริก�	และ	3	ล้�นยูโร	

(2561:	2	ล้�นบ�ท	และ	1	ล้�นเหรียญสหรัฐอเมริก�)	ที่เกี่ยวข้องกับก�รซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	และก�รก่อสร้�งส่วนปรับปรุงอ�ค�รโรงง�น	

	 24.2	 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำาเนินงานและสัญญาจ้างบริการ
	 	 	 ณ	วนัท่ี	31	ธันว�คม	2562	และ	2561	กลุม่บรษิทัมภี�ระผูกพันในก�รจ่�ยค�่เช�่อุปกรณ	์ค�่เช�่อ�ค�รโรงง�นและอ�ค�รสำ�นักง�น

และค่�บริก�รต�มสัญญ�จ้�งบริก�รและสัญญ�จ้�งง�นดังนี้

(หน่วย:	ล้�นบ�ท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 2562 2561 2562 2561

จ่�ยชำ�ระภ�ยใน	1	ปี	 8	 8	 5	 5

(หน่วย:	ล้�นเหรียญไต้หวัน)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 2562 2561 2562 2561

จ่�ยชำ�ระภ�ยใน	1	ปี	 2	 2	 1	 1

	 24.3	 ภาระผูกพันตามสัญญาการซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า
	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2562	และ	2561	กลุ่มบริษัทมีภ�ระผูกพันต�มสัญญ�ก�รซื้อวัตถุดิบล่วงหน้�ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562

 กลุ่มบริษัท เฉพ�ะของบริษัทฯ  ร�ค�/เมตริกตัน สกุลเงิน

	 (เมตริกตัน)	 (เมตริกตัน)	

	 10,100	-	14,700	 3,300	 เทียบเคียงร�ค�ตล�ด	

	 800	 300	 6,126	-	6,134	 เหรียญสหรัฐอเมริก�
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ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561

 กลุ่มบริษัท เฉพ�ะของบริษัทฯ  ร�ค�/เมตริกตัน สกุลเงิน

	 (เมตริกตัน)	 (เมตริกตัน)	

	 18,800	-	24,400	 3,700	 เทียบเคียงร�ค�ตล�ด	

	 450	 -	 54,211	-	54,393	 เรนมินบิ

	 1,400	 300	 5,932	-	6,185	 เหรียญสหรัฐอเมริก�

	 24.4	 การค้ำาประกัน
	 	 	 ณ	วันท่ี	31	ธันว�คม	2562	และ	2561	กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ำ�ประกันซึ่งออกโดยธน�ค�รในน�มกลุ่มบริษัท	ซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับ											

ภ�ระผูกพันท�งปฏิบัติบ�งประก�รต�มปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัทคงเหลือดังนี้

(หน่วย:	ล้�นบ�ท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 2562 2561 2562 2561

หนังสือค้ำ�ประกันก�รประกวดร�ค�	 84	 15	 84	 15

หนังสือค้ำ�ประกันก�รปฏิบัติต�มสัญญ�	 1,039	 1,152	 1,034	 1,146

หนังสือค้ำ�ประกันก�รใช้ส�ธ�รณูปโภค	 21	 23	 6	 8

	 	 1,144	 1,190	 1,124	 1,169

25. ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2562	และ	2561	กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่�ด้วยมูลค่�ยุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่�ยุติธรรมแยกแสดง

ต�มลำ�ดับชั้นของมูลค่�ยุติธรรม	ดังนี้

(หน่วย:	ล้�นบ�ท)

 งบก�รเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่�ยุติธรรม 
	 อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน	 -	 359	 -	 359

(หน่วย:	ล้�นบ�ท)

 งบก�รเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

หนี้สินที่วัดมูลค่�ด้วยมูลค่�ยุติธรรม 
	 ตร�ส�รอนุพันธ์	

	 	 สัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้�	 -	 5	 -	 5

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่�ยุติธรรม 

	 อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน	 -	 359	 -	 359

(หน่วย:	ล้�นบ�ท)

 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่�ยุติธรรม 
	 อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน	 -	 341	 -	 341

(หน่วย:	ล้�นบ�ท)

 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่�ยุติธรรม 

	 อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน	 -	 341	 -	 341
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26. เครื่องมือทางการเงิน
	 26.1	 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
	 	 	 เครื่องมือท�งก�รเงินท่ีสำ�คัญของกลุ่มบริษัทต�มท่ีนิย�มอยู่ในม�ตรฐ�นก�รบัญชี	ฉบับท่ี	107	“ก�รแสดงร�ยก�รและก�รเปิดเผย

ข้อมูลสำ�หรับเครื่องมือท�งก�รเงิน”	ประกอบด้วยร�ยก�รดังต่อไปนี้

   สินทรัพย์ท�งก�รเงิน หนี้สินท�งก�รเงิน

	 	 	 -	 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด	 -	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน

	 	 	 -	 เงินลงทุนชั่วคร�ว	 -	 เจ้�หนี้ทรัสต์รีซีทส์

	 	 	 -	 ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น	 -	 เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น

	 	 	 -	 เงินฝ�กธน�ค�รที่มีภ�ระค้ำ�ประกัน 

	 	 	 -	 เงินให้กู้ยืมระยะย�วแก่บริษัทย่อย	

	 	 	 -	 เงินลงทุนระยะย�วอื่น	

	 	 	 กลุ่มบริษัทมีคว�มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือท�งก�รเงินดังกล่�ว	และมีนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยงดังนี้

   คว�มเสี่ยงด้�นก�รให้สินเชื่อ

	 	 	 กลุ่มบริษัทมีคว�มเสี่ยงด้�นก�รให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น	และเงินให้กู้ยืม	ฝ่�ยบริห�รควบคุมคว�มเสี่ยงนี้

โดยก�รกำ�หนดให้มีนโยบ�ยและวิธีก�รในก�รควบคุมสินเชื่อที่เหม�ะสม	นอกจ�กนั้นกลุ่มบริษัทข�ยสินค้�ให้กับลูกค้�ที่มีฐ�นะด้�นก�รชำ�ระหนี้ดี

เป็นส่วนใหญ่	เช่น	รัฐวิส�หกิจ	และหน่วยง�นของรัฐบ�ล	ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่ค�ดว่�จะได้รับคว�มเสียห�ยที่เป็นส�ระสำ�คัญจ�กก�รให้สินเชื่อ	

นอกจ�กน้ี	ก�รให้สนิเชือ่ของกลุม่บรษิทัไม่มกี�รกระจุกตวัเน่ืองจ�กกลุม่บรษิทัมฐี�นของลกูค�้ท่ีหล�กหล�ยและมอียู่จำ�นวนม�กร�ย	จำ�นวนเงนิสูงสุด	

ท่ีกลุม่บรษิทัอ�จตอ้งสญูเสยีจ�กก�รให้สนิเชือ่คอืมลูค�่ต�มบัญชขีองลกูหน้ีก�รค�้และลกูหนีอ่ื้น	และเงนิให้กูยื้มท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐ�นะก�รเงนิ

   คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ย

	 	 	 กลุ่มบริษัทมีคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ยที่สำ�คัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝ�กสถ�บันก�รเงิน	เงินกู้ยืมระยะสั้น	และเจ้�หนี้ทรัสต์รีซีทส์	

สนิทรพัย์และหน้ีสนิท�งก�รเงนิสว่นใหญม่อัีตร�ดอกเบ้ียท่ีปรบัขึน้ลงต�มอัตร�ตล�ด	หรอืมอัีตร�ดอกเบ้ียคงท่ีซึง่ใกลเ้คยีงกบัอัตร�ตล�ดในปัจจุบัน

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2562	และ	2561	สินทรัพย์และหนี้สินท�งก�รเงินที่สำ�คัญส�ม�รถจัดต�มประเภทอัตร�ดอกเบี้ย	และสำ�หรับสินทรัพย์และ

หน้ีสินท�งก�รเงินท่ีมีอัตร�ดอกเบ้ียคงท่ีส�ม�รถแยกต�มวันท่ีครบกำ�หนดหรือวันท่ีมีก�รกำ�หนดอัตร�ดอกเบ้ียใหม่	(ห�กวันท่ีมีก�รกำ�หนดอัตร�

ดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน)	ได้ดังนี้

(หน่วย:	ล้�นบ�ท)

 งบก�รเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562

 อัตร�ดอกเบี้ยคงที่ อัตร�ดอกเบี้ย ไม่มี  อัตร�

 ภ�ยใน ม�กกว่� ปรับขึ้นลง อัตร� รวม ดอกเบี้ย

 1 ปี 5 ปี ต�มร�ค�ตล�ด ดอกเบี้ย  ที่แท้จริง

      (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน 

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด	 253	 -	 610	 22	 885	 0.1	-	1.3

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น	 -	 -	 -	 1,474	 1,474	 -

เงินฝ�กธน�ค�รที่มีภ�ระค้ำ�ประกัน	 76	 -	 -	 -	 76	 0.6

เงินลงทุนระยะย�วอื่น	 -	 37	 -	 87	 124	 1.5

	 	 329	 37	 610	 1,583	 2,559	

หนี้สินท�งก�รเงิน 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน	 -	 -	 54	 -	 54	 4.6	-	4.8

เจ้�หนี้ทรัสต์รีซีทส์	 161	 -	 -	 -	 161	 1.9	-	2.7

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น	 -	 -	 -	 384	 384	 -

	 	 161	 -	 54	 384	 599	



บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มห�ชน)82

(หน่วย:	ล้�นบ�ท)

 งบก�รเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561

 อัตร�ดอกเบี้ยคงที่ อัตร�ดอกเบี้ย ไม่มี  อัตร�

 ภ�ยใน ม�กกว่� ปรับขึ้นลง อัตร� รวม ดอกเบี้ย

 1 ปี 5 ปี ต�มร�ค�ตล�ด ดอกเบี้ย  ที่แท้จริง

      (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน 

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด	 321	 -	 695	 19	 1,035	 0.1	-	2.7

เงินลงทุนชั่วคร�ว	 100	 -	 -	 -	 100	 0.4

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น	 -	 -	 -	 1,875	 1,875	 -

เงินฝ�กธน�ค�รที่มีภ�ระค้ำ�ประกัน	 170	 -	 -	 -	 170	 0.9	-	1.0

เงินลงทุนระยะย�วอื่น	 -	 28	 -	 87	 115	 1.5

	 	 591	 28	 695	 1,981	 3,295	

หนี้สินท�งก�รเงิน 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน	 -	 -	 114	 -	 114	 4.6	-	5.4

เจ้�หนี้ทรัสต์รีซีทส์	 602	 -	 -	 -	 602	 1.9	-	3.5

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น	 -	 -	 -	 524	 524	 -

	 	 602	 -	 114	 524	 1,240	

 

(หน่วย:	ล้�นบ�ท)

 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562

  อัตร�ดอกเบี้ยคงที่ อัตร�ดอกเบี้ย ไม่มี  อัตร�

  ภ�ยใน ปรับขึ้นลง อัตร� รวม ดอกเบี้ย

  1 ปี ต�มร�ค�ตล�ด ดอกเบี้ย  ที่แท้จริง

      (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน 

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด	 253	 326	 20	 599	 0.2	-	1.3

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น	 -	 -	 795	 795	 -

เงินลงทุนระยะย�วอื่น	 -	 -	 23	 23	 -

	 	 253	 326	 838	 1,417	

หนี้สินท�งก�รเงิน 

เจ้�หนี้ทรัสต์รีซีทส์	 88	 -	 -	 88	 1.9	-	2.2

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น	 -	 -	 127	 127	 -

	 	 88	 -	 127	 215	
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(หน่วย:	ล้�นบ�ท)

 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561

  อัตร�ดอกเบี้ยคงที่ อัตร�ดอกเบี้ย ไม่มี  อัตร�

  ภ�ยใน ปรับขึ้นลง อัตร� รวม ดอกเบี้ย

  1 ปี ต�มร�ค�ตล�ด ดอกเบี้ย  ที่แท้จริง

      (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน 

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด	 301	 437	 13	 751	 0.4	-	1.3

เงินลงทุนชั่วคร�ว	 100	 -	 -	 100	 0.4

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น	 -	 -	 877	 877	 -

เงินลงทุนระยะย�วอื่น	 -	 -	 23	 23	 -

	 	 401	 437	 923	 1,761	

หนี้สินท�งก�รเงิน 

เจ้�หนี้ทรัสต์รีซีทส์	 72	 -	 -	 72	 1.9	-	2.0

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น	 -	 -	 245	 245	 -

	 	 72	 -	 245	 317	

   คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน

	 	 	 กลุ่มบริษัทมีคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนท่ีสำ�คัญอันเก่ียวเน่ืองจ�กก�รซื้อหรือข�ยสินค้�และก�รกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินเป็น															

เงินตร�ต่�งประเทศ	กลุ่มบริษัทได้ตกลงทำ�สัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้�	ซึ่งส่วนใหญ่มีอ�ยุสัญญ�ไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ

ในก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2562	และ	2561	กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินท�งก�รเงินที่เป็นสกุลเงินตร�ต่�งประเทศ	

ดังนี้

  งบก�รเงินรวม 
อัตร�แลกเปลี่ยนเฉลี่ย

 สกุลเงิน สินทรัพย์ท�งก�รเงิน หนี้สินท�งก�รเงิน 

  2562 2561 2562 2561 2562 2561

	 	 (ล้�น)	 (ล้�น)	 (ล้�น)	 (ล้�น)	 (บ�ทต่อหน่วยเงินตร�ต่�งประเทศ)

	 เหรียญสหรัฐอเมริก�	 7	 12	 7	 24	 30.1540	 32.4498

	 เยน	 -	 -	 -	 15	 -	 0.2931

  งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร 
อัตร�แลกเปลี่ยนเฉลี่ย

 สกุลเงิน สินทรัพย์ท�งก�รเงิน หนี้สินท�งก�รเงิน 

  2562 2561 2562 2561 2562 2561

	 	 (ล้�น)	 (ล้�น)	 (ล้�น)	 (ล้�น)	 (บ�ทต่อหน่วยเงินตร�ต่�งประเทศ)

	 เหรียญสหรัฐอเมริก�	 -	 -	 3	 5	 30.1540	 32.4498
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	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2562	และ	2561	บริษัทฯ	มีสัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้�คงเหลือดังนี้

2562

 
สกุลเงิน จำ�นวนที่ซื้อ จำ�นวนที่ข�ย

 อัตร�แลกเปลี่ยนต�มสัญญ�ของ 
วันครบกำ�หนดต�มสัญญ�

    จำ�นวนที่ซื้อ จำ�นวนที่ข�ย 

	 	 (ล้�น)	 (ล้�น)	 (บ�ทต่อหน่วยเงินตร�ต่�งประเทศ)	

	 เหรียญสหรัฐอเมริก�	 1	 -	 30.12	-	30.14	 -	 มิถุน�ยน	2563

2561

 
สกุลเงิน จำ�นวนที่ซื้อ จำ�นวนที่ข�ย

 อัตร�แลกเปลี่ยนต�มสัญญ�ของ 
วันครบกำ�หนดต�มสัญญ�

    จำ�นวนที่ซื้อ จำ�นวนที่ข�ย

	 	 (ล้�น)	 (ล้�น)	 (บ�ทต่อหน่วยเงินตร�ต่�งประเทศ)	

	 เหรียญสหรัฐอเมริก�	 9	 -	 32.59	-	33.11	 -	 เมษ�ยน	2562	-	มิถุน�ยน	2562

   นอกจ�กนี้	กลุ่มบริษัทยังมีคว�มเสี่ยงจ�กก�รที่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยในต่�งประเทศซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้ทำ�สัญญ�ป้องกันคว�มเสี่ยงไว้	

	 26.2	 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
	 	 	 เน่ืองจ�กสินทรัพย์และหน้ีสินท�งก�รเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น	เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตร�ดอกเบ้ีย

ใกล้เคียงกับอัตร�ดอกเบ้ียในตล�ด	กลุ่มบริษัทจึงประม�ณมูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินท�งก�รเงินใกล้เคียงกับมูลค่�ต�มบัญชีท่ีแสดง

ในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน	ส่วนตร�ส�รอนุพันธ์แสดงมูลค่�ยุติธรรมต�มร�ค�ตล�ด	หรือคำ�นวณต�มหลักเกณฑ์ก�รประเมินมูลค่�ท่ีเป็นท่ียอมรับ

ทั่วไปห�กกรณีที่ไม่มีร�ค�ตล�ด

	 	 	 ในระหว่�งปีปัจจุบัน	ไม่มีก�รโอนร�ยก�รระหว่�งลำ�ดับชั้นของมูลค่�ยุติธรรม

27. การบริหารจัดการทุน
	 วัตถุประสงค์ในก�รบริห�รจัดก�รทุนท่ีสำ�คัญของกลุ่มบริษัทคือก�รจัดให้มีซึ่งโครงสร้�งทุนท่ีเหม�ะสมเพ่ือสนับสนุนก�รดำ�เนินธุรกิจของ									

กลุ่มบริษัท	และเสริมสร้�งมูลค่�ก�รถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น	โดย	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2562	กลุ่มบริษัทมีอัตร�ส่วนหนี้สินต่อทุนเท่�กับ	0.24:1	

(2561:	0.36:1)	และเฉพ�ะบริษัทฯ	มีอัตร�ส่วนหนี้สินต่อทุนเท่�กับ	0.14:1	(2561:	0.16:1)

28. การอนุมัติงบการเงิน
	 งบก�รเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมก�รผู้มีอำ�น�จของบริษัทฯ	เมื่อวันที่	24	กุมภ�พันธ์	2563

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 
	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจ่�ยค่�ตอบแทนก�รสอบบัญชี	ให้แก่

-	 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ในรอบปีบัญชี	2562	มีจำ�นวนเงินรวม	4,980,000	บ�ท

-	 สำ�นกัง�นสอบบัญชท่ีีผู้สอบบัญชสีงักดับุคคลหรอืกจิก�รท่ีเกีย่วขอ้งกับผู้สอบบัญชแีละสำ�นักง�นสอบบัญชท่ีีผู้สอบบัญชสีงักดั	ในรอบปี	2562 

ที่ผ่�นม�จำ�นวนเงินรวม	0	บ�ท

2. ค่าบริการอื่น 
	 ในรอบปีบัญชี	2562	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	จ่�ยค่�บริก�รอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	

		 จำ�นวนเงินรวม	0	บ�ท	



บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มห�ชน)

สำานักงานใหญ่	:	589/71	อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์	ชั้น	12	เอ	

ถนนเทพรัตน	แขวงบางนาเหนือ	เขตบางนา	กรุงเทพฯ	10260

โทรศัพท์	:	02	745	6118-30

โทรสาร	:	02	745	6131-32

โรงงาน	:	35/1	หมู่	22	ถนนสุวินทวงศ์	ตำาบลศาลาแดง	

อำาเภอบางน้ำาเปรี้ยว	จังหวัดฉะเชิงเทรา	24000

โทรศัพท์	:	038	593	401-10

โทรสาร	:	038	593	400

เว็บไซต์	: www.ctw.co.th

อีเมล์	: sales@ctw.co.th



บริษัท จรุงไทยไวรแอนดเคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
“¼ÙŒÅ§·Ø¹ÊÒÁÒÃ¶ÈÖ¡ÉÒ¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ¢Í§ ºÃÔÉÑ· ¨ÃØ§ä·ÂäÇÃ�áÍ¹´�à¤àºÔéÅ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
ä´Œ¨Ò¡áººáÊ´§ÃÒÂ¡ÒÃ¢ŒÍÁÙÅ»ÃÐ¨Ó»‚ (áºº 56-1) ¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï ·ÕèáÊ´§äÇŒã¹
www.sec.or.th ËÃ×ÍàÇçºä«µ�¢Í§ºÃÔÉÑ· www.ctw.co.th”

รายงานประจำป

2562

บริษัท จรุงไทยไวรแอนดเคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)




