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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษทั จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้ จำ�กัด (มหาชน) (“จรุงไทย”) หรือ (“CTW”) ได้กอ่ ตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2510 ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ ต้นจำ�นวน
10 ล้านบาท ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง กลุม่ นักลงทุนชาวไทย
และนักลงทุนชาวไต้หวัน คือ Walsin Lihwa Electric Wire & Cable Corp. และกลุ่มของบริษัท แปซิฟิค อิเลคทริคไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำ�กัด
(“PEWC”) ต่อมาบริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำ�กัด และได้จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 กันยายน
2518 โดยจัดอยู่ในหมวดกลุ่มเครื่องไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในหมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (Industrial Materials &     
Machinery)
PEWC ซึ่งเป็นบริษัทแม่โดยอ้อมและดำ�เนินธุรกิจอยู่ในประเทศไต้หวัน มีธุรกิจหลัก คือ การผลิตสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล ธุรกิจซื้อมาขายไป
และธุรกิจโทรคมนาคมในภูมิภาคเอเซีย
บริษัทแม่ และบริษัทฯ ดำ�เนินกิจการหลักเป็นลักษณะเดียวกัน คือ การผลิตและจัดจำ�หน่ายสายไฟฟ้า และสายเคเบิ้ล แต่ได้แบ่งส่วนงาน
ทางภูมิศาสตร์กันอย่างชัดเจน
จรุงไทยและบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท สยามไฟเบอร์อ๊อพติคส์ จำ�กัด (“SFO”), บริษัท ดับเบิลดี เคเบิ้ล จำ�กัด (“DDC”), บริษัท สยาม
แปซิฟิค อีเล็คทริคไวร์ แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (“SPEWC”) และบริษัท เซี่ยงไฮ้ เอเซีย แปซิฟิค อิเล็คทริค จำ�กัด (“SAP”) มีธุรกิจหลัก คือ            
ผลิตและจำ�หน่ายสายไฟฟ้าอลูมิเนียม สายไฟฟ้าทองแดง สายไฟฟ้าแรงดันสูง สายโทรศัพท์ สายเคเบิ้ล สายเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสง ลวดอาบน้ำ�ยา
และไม่อาบน้ำ�ยา เพื่อจำ�หน่ายในประเทศและส่งออกจำ�หน่ายยังต่างประเทศ รวมทั้งรับจ้างทำ�การผลิต แลกเปลี่ยน แปรรูปสินค้าดังกล่าว
บริษัทฯ มีธุรกิจเพื่อการลงทุน คือ บริษัท ซีทีดับบลิว เบต้า จำ�กัด (“CTW-Beta”) โดยมีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำ�ไรจากการลงทุน         
อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม คือ บริษัท ล็อกซแพค (ประเทศไทย) จำ�กัด (“LOXPAC”) และ           
บริษัท ล็อกซแพค ฮ่องกง จำ�กัด (“Loxpac HK”) ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการลงทุนเพิ่ม นอกจากการลงทุนที่จะสามารถเกื้อหนุน           
หรือช่วยเหลือธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้
จากงบการเงินรวม ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ระหว่างปี 2560 ถึง 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายจำ�นวน 7,902 ล้านบาท                
7,960 ล้านบาท และ 5,961 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายลดลง 1,999.37 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 25.12 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีกำ�ไรจำ�นวน
77.24 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน 210.25 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 73.13 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีกำ�ไรส่วนที่เป็นของผูถ้ ือหุ้นของบริษัทฯ จำ�นวน
287.49 ล้านบาท
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ
วิสัยทัศน์

1. ค้นหาวิธีการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ และค้นหาช่องทางตลาดใหม่อย่างต่อเนื่อง
3. พยายามรักษาระดับความเป็นผู้ผลิตสายเคเบิ้ลชั้นนำ�ในประเทศไทย
พันธกิจ

1. จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดให้แก่ลูกค้า
2. สร้างผลกำ�ไรที่ดีอย่างสม่ำ�เสมอให้แก่ผู้ถือหุ้น
3. จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่มั่นคงและมีความปลอดภัยสำ�หรับพนักงาน
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ
โครงสร้างกลุ่มบริษัทแม่ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

บริษัท แปซิฟิค อีเล็คทริคไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด
75.42%

บริษัท เอเซียแปซิฟิค ไวร์ แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด
100.00%

100.00%

98.30%

100.00%

บริษัท สิงเวล จำ�กัด บจ. ไทรเจ้น อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้งส์ บริษัท ซิกม่า เคเบิ้ล (พีทีอี)  จำ�กัด บริษัท สยาม (เอพีดับบลิวซี) โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
100.00%

บริษัท มูนวิว จำ�กัด
49.00%

บจ. สยามแปซิฟิค โฮลดิ้ง

46.69%

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเม้นท์
99.70%

4.31%
51.00%
49.00%

บจ. สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ
บจ. หาดเล็ก

16.67%

83.33%

16.67%

บจ. พีอีดับเบิ้ลยูซี (ประเทศไทย)
9.10%

14.97%
21.86%

บจ. เอพีดับเบิ้ลยูซี (ประเทศไทย)  
5.07%
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83.33%

0.80%
12.90%

โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ

100.00%

90.00%

บจ. สยามแปซิฟิค อีเล็คทริคไวร์แอนด์เคเบิ้ล
52.30%

9.78%

บจ. เซี่ยงไฮ้ เอเซีย
แปซิฟิค อิเล็คทริค

10.00%

บจ. สยาม ไฟเบอร์ อ๊อพติคส์
15.00%

บจ. ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง

100.00%

100.00%

บจ. ดับเบิลดี เคเบิ้ล

บจ. ซีทีดับบลิว เบต้า

31.96%

*โพรสเพ็กซ์ ลิมิเต็ด
24.56%

บจ. ล็อกซแพค
(ประเทศไทย)
70.00%

บจ. เอ็นอีเอทีแอนด์ที
หมายเหตุ: * อยู่ระหว่างดำ�เนินการชำ�ระบัญชี

19.65%
3.00%

บจ. ล็อกซแพค
ฮ่องกง
70.00%

บจ. สตาร์ เจ วี

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)

3
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กลุ่มผู้ถือหุ้น 10 รายใหญ่ของ บริษัท แปซิฟิค อีเล็คทริคไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด ซึ่งเป็น บริษัทแม่

(ณ วันที่ 28 กันยายน 2562)

ผู้ถือหุ้น
1. National Financial Stabilization Fund
2. Yuan Yuan Corporation
3. Sharp Precision Machinery Co., Ltd.
4. Century Pacific Corporation
5. Ding-Hao ACME Co., Ltd.
6. Tai Ho Investment Co., Ltd.
7. PEWC Employee Welfare Committee
8. Liao Guang Rong
9. Qiu Xiao Qi
10. Qiu Xiao Xian
11. ผู้ถือหุ้นรายย่อย
		
จำ�นวนหุ้นทั้งหมด

จำ�นวนหุ้น
26,225,241
23,608,033
13,908,416
12,255,293
8,154,393
5,849,756
5,289,443
4,290,000
4,032,721
3,966,638
628,320,066
735,900,000

การถือหุ้น (ร้อยละ)
3.56
3.21
1.89
1.67
1.11
0.79
0.72
0.58
0.55
0.54
85.38
100.00

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม

ปัจจุบันบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน) มีบริษัทย่อย 5 บริษัท และบริษัทร่วม 2 บริษัท โดยแบ่งสายผลิตภัณฑ์หรือ            
กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ออกเป็น 3 กลุ่มหลักตามลักษณะของธุรกิจ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 : กลุ่มการผลิต ได้แก่ จรุงไทย, บริษัท สยาม ไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จำ�กัด (SFO), บริษัท ดับเบิลดี เคเบิ้ล จำ�กัด (DDC),             
บริษัท สยาม แปซิฟิค อีเล็คทริคไวร์ แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (SPEWC) และ บริษัท เซี่ยงไฮ้ เอเซีย แปซิฟิค อีเล็คทริค จำ�กัด (SAP) มีธุรกิจหลัก
คือ ผลิตและจำ�หน่ายสายไฟฟ้าอลูมิเนียม และทองแดง สายไฟฟ้าแรงดันสูง สายโทรศัพท์ สายเคเบิ้ล สายเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสง ลวดอาบน้ำ�ยา 
และไม่อาบน้ำ�ยา เพื่อจำ�หน่ายในประเทศ และส่งจำ�หน่ายยังต่างประเทศ รวมทั้งรับจ้างทำ�การผลิต แลกเปลี่ยน แปรรูปสินค้าดังกล่าว
กลุ่มที่ 2 : กลุ่มธุรกิจเพื่อการลงทุน ได้แก่ บริษัท ซีทีดับบลิว เบต้า  จำ�กัด (CTW-Beta) โดยมีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำ�ไรจาก          
การลงทุน
กลุ่มที่ 3 : กลุม่ ธุรกิจการสือ่ สารและโทรคมนาคม ได้แก่ บริษทั ล็อกซแพค (ประเทศไทย) จำ�กัด (Loxpac) และบริษทั ล็อกซแพค ฮ่องกง
จำ�กัด (Loxpac HK)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ จำ�แนกตามลักษณะของกลุ่มธุรกิจ มีดังนี้
		
รายผลิตภัณฑ์/
ดำ�เนินการโดย
กลุ่มธุรกิจ
			
กลุ่มการผลิต/รายได้ บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล
(มหาชน) จำ�กัด
บริษัท สยามแปซิฟิคอีเล็คทริค
ไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด
บริษัท เซี่ยงไฮ้ เอเซีย แปซิฟิค
อีเล็คทริค จำ�กัด
บริษัท สยามไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จำ�กัด
บริษัท ดับเบิลดี เคเบิ้ล จำ�กัด
กลุ่มธุรกิจ
บริษัท ซีทีดับบลิว เบต้า จำ�กัด
เพื่อการลงทุน/รายได้
รวม

สัดส่วน
การลงทุน
(ร้อยละ)

(หน่วย : ล้านบาท)

2562

2561

2560

รายได้ % รายได้ % รายได้
%
2,079.02 34.47 3,104.29 38.71 3,371.17 42.18

100.00

3,238.50 53.69 3,746.47 46.72 3,324.51 41.58

63.68

651.09 10.79 1,089.76 13.59 1,147.59 14.35

90.00
100.00
100.00

63.10
0.04
-

78.44
0.08
-

1.05
0.00
0.00

0.98
0.00
0.00

151.39
0.18
-

1.89
0.00
0.00

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

		
สัดส่วน
รายผลิตภัณฑ์/
ดำ�เนินการโดย
การลงทุน หน่วย
กลุ่มธุรกิจ
			
(ร้อยละ)
กลุ่มธุรกิจการสื่อสารและ บริษัท ล็อกซแพค (ประเทศไทย) 24.56 ล้านบาท
โทรคมนาคม*/รายได้
จำ�กัด
บริษัท ล็อกซแพค ฮ่องกง จำ�กัด 20.39
ยูโร

2562

2561

2560

2.02

15.92

151.18

389,183

271,586

798,019

หมายเหตุ : * เป็นรายได้ทั้งหมดของบริษัทร่วม ซึ่งไม่ได้คำ�นวณรายได้ตามสัดส่วนที่บริษัทฯ ถืออยู่
การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ
1. กลุ่มการผลิต

1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์
		 ก) ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้สามารถแยกได้เป็น 4 ประเภทดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วย สายไฟฟ้าตัวนำ�อลูมิเนียม, สายไฟฟ้าตัวนำ�ทองแดง และสายไฟฟ้าแรงดันสูง
2. ผลิตภัณฑ์สายเคเบิ้ลโทรศัพท์
3. ผลิตภัณฑ์สายเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสง
4. ผลิตภัณฑ์ลวดอาบน้ำ�ยา และไม่อาบน้ำ�ยา ซึ่งประกอบด้วย ลวดทองแดงอาบน้ำ�ยา ลวดอลูมิเนียมอาบน้ำ�ยา และ             
ลวดทองแดงไม่อาบน้ำ�ยา
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
		 ข) ยอดขายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำ�แนกตามสายการผลิต
ผลิตภัณฑ์
		
สายไฟฟ้าตัวนำ�อลูมิเนียม

ยอดขาย (%)
ปี 2562
5.32

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

- สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก
- สายอลูมิเนียมเปลือย
- สายอลูมิเนียมหุ้มพีวีซี
สายไฟฟ้าตัวนำ�ทองแดง
17.48
- สายอาคาร (THW, NYY, VSF)
- สายทองแดงเปลือย
สายไฟฟ้าแรงดันสูง
11.54
- สายแรงสูงตัวนำ�อลูมิเนียม SAC
- สายตัวนำ�ทองแดงหุ้มด้วยฉนวนครอสลิ้ง พีอี พันเทปทองแดง และ
เปลือกนอกพีวซี ี แรงดัน 12/20 กิโลโวลต์, 24 กิโลโวลต์, 115 กิโลโวลต์
			
ผลิตภัณฑ์สายเคเบิ้ลโทรศัพท์
0.49
- สายดรอปไวร์
- สายเคเบิ้ลโทรศัพท์สำ�หรับเดินภายนอกชนิดมีสายสะพานในตัว
- สายเคเบิ้ลโทรศัพท์สำ�หรับเดินภายใน ชนิดทองแดงไม่ชุบดีบุก
- สายเคเบิ้ลโทรศัพท์สำ�หรับเดินใต้ดินชนิดมีสารกันน้ำ�
ผลิตภัณฑ์สายเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสง
1.05
- Single/Multi Fiber optics
ผลิตภัณฑ์ลวดอาบน้ำ�ยาและไม่อาบน้ำ�ยา
64.02
- ลวดทองแดงอาบน้ำ�ยา
- ลวดอลูมิเนียมอาบน้ำ�ยา
- ลวดทองแดงไม่อาบน้ำ�ยา
อื่นๆ
0.10
รวม
100.00
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในกลุ่มการผลิตของบริษัทฯ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ลวดอาบน้ำ�ยาและไม่อาบน้ำ�ยา ซึ่งจำ�หน่ายให้แก่ลูกค้าภาคเอกชน และ    
ส่งออกต่างประเทศ ส่วนสายไฟฟ้า  สายเคเบิ้ล และสายเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสง ส่วนใหญ่จำ�หน่ายให้แก่หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ ผู้ดูแลกิจการ
สาธารณูปโภคเป็นหลัก เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง รวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่แปรรูปแล้ว ได้แก่
บมจ. ทีโอที ในส่วนภาคเอกชน จำ�หน่ายให้แก่ผู้รับเหมาและลูกค้าทั่วไป เป็นต้น
1.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
		 ก) กลยุทธ์ทางการตลาด
บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นส่งเสริมการตลาด 4 ด้านหลัก เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ดังนี้
			 1. ด้านผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการผลิต สายไฟฟ้าตัวนำ�อลูมิเนียม สายไฟฟ้าตัวนำ�ทองแดง สายไฟฟ้าแรงดันสูง สายโทรคมนาคม          
สายเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสง ลวดอาบน้ำ�ยาและไม่อาบน้ำ�ยา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.) ของประเทศไทย, IEC ตามมาตรฐานสากล, BS ตามมาตรฐานของประเทศอังกฤษ, ASTM ตามมาตรฐานของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น อีกทั้งยังได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานราชการและสถาบันที่น่าเชื่อถือต่างๆ ดังนี้
- ใบอนุญาตทำ�ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้า มอก. 11-2553, มอก. 293-2541, มอก. 2202-2547, มอก. 85-2548, มอก. 2434-2552
และใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้า มอก. 64-2517, มอก. 838-2531, มอก. 2143-2546          
โดยสำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นต้น
- ใบรับรองผลการทดสอบสายแรงดันสูง 69 KV. และ 115 KV. จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ใบรับรอง (Certificate) ของผลิตภัณฑ์สายทนไฟจาก TUV SUD PSB Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
จากการที่ผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองดังกล่าวข้างต้นจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าในการ
พิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อรองรับโครงการรถไฟฟ้า  อาทิเช่น            
สายไฟระบบควบคุมการเดินรถและระบบอาณัติสัญญาณ (Control and Signalling Cable) เป็นต้น ส่วนบริษัทย่อย (SPEWC) ได้ริเริ่มผลิต         
ลวดทองแดงแบบพันเกลียว (LITZ WIRE) เริ่มผลิตและจำ�หน่ายตั้งแต่ต้นปี 2561 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กึ่งสำ�เร็จรูป (Semi-Finished              
Product) ที่กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมในต่างประเทศต้องการนำ�ไปใช้เป็นวัตถุดิบ และในส่วนของบริษัทย่อย SFO การพัฒนาผลิตเคเบิ้ล         
ชนิดทนต่อการลามไฟที่เปลือกประสบความสำ�เร็จและคาดว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะนำ�เข้าสู่ตลาดในระยะเวลาไม่ช้านี้ และในส่วนของการ       
พัฒนาเคเบิ้ลร้อยท่อ โดยให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเคเบิ้ลลดลง เพื่อประโยชน์ในการวางจำ�นวนเคเบิ้ลให้ได้จำ�นวนเส้นมากขึ้นในท่อ           
ขนาดเท่าเดิม SFO ประสบความสำ�เร็จในระดับหนึ่งแล้ว แต่ผลที่ได้ยังไม่ใช่เป้าหมายที่ต้องการ ยังต้องใช้เวลาสำ�หรับการทดสอบและปรับปรุง  
ต่อไปอีกระยะหนึ่ง
			 2. ด้านราคา
ในปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจโดยรวม มีภาวะชะลอตัว ทำ�ให้การลงทุนของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนหดตัว บริษัทฯ ได้
พยายามเข้าแข่งขันในตลาดเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้น โดยได้ปรับการกำ�หนดราคาขายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับราคาวัตถุดิบหลัก         
เพื่อรักษายอดขายและอัตราการทำ�กำ�ไร เนื่องจากภาวะการแข่งขันด้านราคาที่มีความรุนแรง โดยมุ่งเน้นการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ไม่จำ�เป็น
และเหมาะสมกับภาวะการแข่งขันในตลาด บริษัทฯ ได้ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย สามารถผลิตสินค้าได้ปริมาณที่มากขึ้น และรวดเร็วขึ้น อีกทั้ง           
บริษัทฯ ได้เน้นการให้บริการที่ดี สามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนการบริการให้ข้อมูล และคำ�ปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ในส่วนของ
บริษัทย่อย (SPEWC) ในปีที่ผ่านมา SPEWC ยังคงเข้มงวดกับการซื้อวัตถุดิบแบบทันกำ�หนดเวลา (Just in Time) และจับคู่ (Match) ราคาซื้อ
กับราคาขายให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะทำ�ให้สามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ�มากขึ้น แต่ด้วยภาวะการแข่งขันด้านราคา โดยเฉพาะสินค้า
จากคู่แข่งขันในประเทศจีน SPEWC จึงจำ�เป็นต้องกำ�หนดราคาขายต่ำ�กว่าที่ควรจะเป็น
			 3. ด้านช่องทางการจำ�หน่าย
บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดโดยการขยายตลาดให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และมุ่งเน้นการขายให้แก่            
กลุ่มผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้า  ผู้แทนจำ�หน่ายเดิม ผู้แทนจำ�หน่ายรายใหม่ที่มีศักยภาพสูง และผู้แทนจำ�หน่ายต่างจังหวัด นอกจากนี้บริษัทฯ          
ได้สร้างโอกาสในการขาย ด้วยการเข้าร่วมประมูลงานในโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) ต่างๆ มากขึ้น เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน
สายสีแดง, สายสีส้ม, สายสีเขียว, สายสีทอง, สายสีเหลือง และสายสีชมพู, โครงการต่างๆ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ที่มีโครงการ
รถไฟรางคู่ โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง (High Speed Train) โครงการโรงผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer - SPP) และ                  
โรงผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independence Power Producer - IPP) โครงการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 โครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่
โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (High Speed Train) และโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ในพื้นที่การพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor-EEC) เป็นต้น ซึ่งแต่ละโครงการเป็นโครงการระยะยาวใช้เวลา 2 - 3 ปี          
ซึ่งจะต้องมีการใช้สายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล และสายเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสง เป็นจำ�นวนมาก ในส่วนของบริษัทย่อย SPEWC บริษัทฯ ได้พยายามหา          
ช่องทางใหม่ๆ เพื่อจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ ทั้งผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อนำ�ออกจำ�หน่ายยังประเทศเพื่อนบ้าน และต่างประเทศมากขึ้น
โดยในปี 2562 SPEWC ได้มีการหาลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นในตลาดเดิม คือ ประเทศเวียดนาม และประเทศอินเดีย
			 4. ด้านการส่งเสริมการขาย
บริษทั ฯ ได้ท�ำ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผา่ นแผ่นป้ายโฆษณา นิตยสาร และสือ่ ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรม
สายไฟฟ้า อาทิเช่น วารสารสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (Thai Electrical & Mechanical Contractors Association - TEMCA)
วารสารของสภาวิศวกรรมไทย เป็นต้น ในปีท่ี 2562 บริษัทฯ ยังคงใช้บริการการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น อินเทอร์เน็ต              
(Internet) และเฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นต้น ซึ่งจะถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวแทนจำ�หน่าย กลุ่มผู้รับเหมา
ระบบไฟฟ้า กลุม่ วิศวกรผูค้ วบคุมงานและออกแบบงานระบบไฟฟ้า ได้เข้าเยีย่ มชมโรงงานของบริษทั ฯ เพือ่ ศึกษากระบวนการผลิตและการทดสอบ
เพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานสินค้าของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงเน้นการจัดให้มีการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์      
ของบริษัทฯ ให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั่วทุกภาคของประเทศไทย เพื่อเป็นการขยายฐานตลาดทั้งกลุ่มลูกค้าใหม่ และกลุ่มลูกค้าเดิม เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับมากขึ้น
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สำ�หรับการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปจำ�หน่ายยังต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศเวียดนาม สิงคโปร์ พม่า  และลาว บริษัทฯ        
ยังคงเผชิญกับสภาวการณ์แข่งขันกับสินค้าที่ผลิตจากประเทศที่มีต้นทุนผลิตด้านแรงงานที่ต่ำ�กว่า ทำ�ให้ไม่สามารถผลักดันยอดส่งออกได้ตามที่
คาดหวังไว้
SFO ประสบกับอุปสรรคในการดำ�เนินธุรกิจ โครงการต่างๆ ของทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนภาคเอกชน ถูกชะลอ          
การดำ�เนินการ หรือบางโครงการถูกยกเลิกไป ตั้งแต่เกิดปัญหาสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ และ             
ค่าใช้จ่ายต่างๆ บริษัทฯ จำ�เป็นต้องจำ�กัดการส่งเสริมการขายหรือยกเลิกไป ซึ่งเป็นไปตามสภาวะของตลาดที่อยู่ในช่วงภาวะซบเซา แต่ SFO          
ยังคงรักษาสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 และปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของกฎหมาย รวมถึงดำ�เนินการด้าน CSR อย่างต่อเนื่อง        
ด้วยงบประมาณที่จำ�กัด สำ�หรับ ISO 14001 : 2004 การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ครบวาระการปรับปรุงข้อกำ�หนด และได้มีการ
เปลีย่ นมาตรฐานฉบับใหม่เป็น ISO 14001 : 2015 ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่ในเดือนกันยายน ปี 2561 เป็นต้นไป แต่ SFO ได้เริม่ จัดทำ�เอกสาร และ
นำ�ระบบใหม่มาทดลองใช้แล้วตั้งแต่กลางปี 2560 และได้รับการรับรองระบบ ISO 14001 : 2015 ในปี 2561
ในปี 2562 SPEWC ยังคงให้ส่วนลดเป็นพิเศษแก่ตัวแทนจำ�หน่ายที่มียอดสั่งซื้อสินค้าถึงเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ หรือสั่งซื้อ          
ในช่วงที่บริษัทฯ ต้องการขายสินค้าให้ได้เร็วขึ้น
		ข) ส่วนแบ่งทางการตลาดและสภาพการแข่งขัน
			สายไฟฟ้าตัวนำ�อลูมิเนียม
ในปี 2562 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจโดยรวมในประเทศ อยู่ในภาวะชะลอตัว การลงทุนของภาครัฐบาลชะงักงัน เนื่องจากการอนุมัติ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีล่าช้า อีกทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างในด้านเอกสาร จึงส่งผลให้
ธุรกิจภาครัฐและภาคเอกชนมีความต้องการใช้สายไฟฟ้าอลูมิเนียมลดลง ในปี 2562 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งสายไฟฟ้าตัวนำ�อลูมิเนียมประมาณ          
ร้อยละ 20 ของตลาดภายในประเทศ
			สายไฟฟ้าตัวนำ�ทองแดง
จากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว ทำ�ให้ภาคเอกชนไม่มั่นใจต่อการลงทุน ซึ่งอาจเกิดจากการอนุมัติพระราชบัญญัติ           
งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีล่าช้า การเบิกจ่ายงบประมาณได้เพีียงบางส่วน กำ�ลังซื้อลดลง ในส่วนของโครงการระยะยาว เช่น โครงการรถไฟฟ้า
สายสีเขียว (สายเหนือ) และรถไฟฟ้าสายสีน�้ำ เงิน (สายใต้) ได้รบั ผลกระทบจากการดำ�เนินการโครงการล่าช้าเช่นเดียวกัน อีกทัง้ มีผผู้ ลิตสายไฟฟ้า
ตัวนำ�ทองแดงรายใหม่เข้าร่วมแข่งขันเพิ่มมากขึ้น ในปี 2562 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาด สายไฟฟ้าตัวนำ�ทองแดงประมาณร้อยละ 15 ของตลาด
ภายในประเทศ ในส่วนของบริษัทย่อย (SPEWC) ในปี 2562 ไม่มียอดการจำ�หน่ายสายไฟฟ้าตัวนำ�ทองแดง
			สายไฟฟ้าแรงดันสูง
ตลาดสายไฟฟ้าแรงดันสูง มีลักษณะคล้ายกับตลาดสายไฟฟ้าตัวนำ�อลูมิเนียม โดยส่วนใหญ่บริษัทฯ จะเป็นผู้รับจ้างผลิตให้แก่
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และขายสายสำ�เร็จรูปให้แก่ลูกค้าภาคเอกชนที่รับเหมาช่วงงานโครงการต่างๆ ที่เป็นโครงการต่อเนื่อง และโครงการ            
ระยะยาวจากภาครัฐ อาทิเช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง โครงการโรงไฟฟ้า SPP ของบริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำ�กัด จำ�นวน 12 แห่ง โครงการ
สนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 งานโครงการสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ช่วงถนนพระราม 3 ของการไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทฯ        
มีส่วนแบ่งตลาดสายไฟฟ้าแรงดันสูงร่วมกันประมาณร้อยละ 35 ของตลาดภายในประเทศ
			 สายเคเบิ้ลโทรศัพท์
ปัจจุบันความต้องการใช้สายเคเบิ้ลโทรศัพท์ชนิดไส้ทองแดงมีจำ�นวนลดลงอย่างมาก เนื่องจากมีสินค้าทดแทนที่เกิดจาก              
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี คือ สายเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสง ซึ่งมีคุณสมบัติทางด้านเทคนิคที่ดีกว่าในทุกด้าน เช่น การลดทอนสัญญาณต่ำ�              
บรรจุข้อมูลได้จำ�นวนมาก โครงสร้างมีขนาดเล็ก น้ำ�หนักเบา ไม่นำ�ไฟฟ้าเนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นฉนวน เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานที่ยังใช้สายเคเบิ้ล
โทรศัพท์ชนิดไส้ทองแดง คือ บมจ. ทีโอที คอร์ปอเรชั่น ที่ซื้อไปทดแทนของเดิมที่ต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งาน ในส่วนบริษัทย่อย (SPEWC)          
มียอดขายลดลงด้วยเหตุผลเช่นเดียวกับบริษัทฯ และคาดว่าจะจำ�หน่ายไปอีก 2 ปีข้างหน้า หลังจากนั้นจะพิจารณายกเลิกการผลิตและจำ�หน่าย
เนื่องจากไม่คุ้มค่าต่อการผลิต ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย (SPEWC) ได้พยายามรักษาส่วนแบ่งทางตลาดสายเคเบิ้ลโทรศัพท์ไว้ โดยผ่าน
การประมูลงานกับ บมจ. ทีโอที คอร์ปอเรชัน่ และผูซ้ อื้ ภาคเอกชน ทำ�ให้มสี ว่ นแบ่งการตลาดรวมกันประมาณร้อยละ 20 ของตลาดภายในประเทศ
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			สายเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสง
ปัจจุบันการสื่อสารด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้มีการพัฒนาจากระบบ 3G (ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุคที่ 3 : Third Generation
Mobile Network) ไปสู่ระบบ 4G (การสื่อสารไร้สายรุ่นที่ 4 : Fourth-Generation Wireless) โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งได้เปิดประมูลใบอนุญาตประมาณเมื่อเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งทำ�ให้ความต้องการใช้         
สายเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสงเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรับส่งสัญญาณที่เร็วขึ้นกว่าเดิม จากโอกาสทางธุรกิจดังกล่าว คาดการณ์ว่า        
การแข่งขันจะรุนแรงเพิม่ มากขึน้ กว่าทุกปีทผี่ า่ นมา เนือ่ งจากมีจ�ำ นวนผูผ้ ลิตสายเคเบิล้ ใยแก้วนำ�แสงในประเทศเพิม่ ขึน้ จากเดิมทีม่ เี พียงการนำ�เข้า
สายเคเบิ้ลใยแก้วจากต่างประเทศ
ปัจจุบันผู้ผลิตสายเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสงที่สำ�คัญภายในประเทศยังคงมีเพียง 7 ราย นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการจากต่างประเทศ
ที่เข้ามาแข่งขันในตลาดภายในประเทศ โดยไม่ต้องเสียอัตราภาษีนำ�เข้าและมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำ�กว่าผู้ผลิตภายในประเทศ ทำ�ให้ผู้ผลิต            
ภายในประเทศต้องแข่งขันอย่างยากลำ�บากในเรื่องของราคา เนื่องจากวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตต้องนำ�เข้าจากต่างประเทศ บริษัทจะ       
จำ�หน่ายสายเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสงให้แก่ผู้รับเหมาช่วงงานของเอกชนผู้ให้บริการโทรคมนาคมเป็นส่วนใหญ่ และสืบเนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรง          
ของสินค้านำ�เข้า SFO ได้ประสานงานและขอความช่วยเหลือจากสมาคมไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ และโทรคมนาคมฯ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เพือ่ ให้ความช่วยเหลือโดยการทำ�หนังสือถึงหน่วยราชการทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ผลักดันให้รฐั วิสาหกิจต่างๆ ทีใ่ ช้สายเคเบิล้ ใยนำ�แก้วสนับสนุนการใช้สนิ ค้า
ที่ผลิตในประเทศไทยมากขึ้น
			 ลวดอาบน้ำ�ยาและไม่อาบน้ำ�ยา
			SPEWC เป็นหนึง่ ในสามของผูผ้ ลิตลวดทองแดงอาบน้�ำ ยาทีไ่ ด้มาตรฐานสูงสุดในประเทศไทย และได้รบั มาตรฐาน UL (Underwriters
Laboratories Inc.) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในวงการผู้ผลิตทั่วโลก SPEWC มุ่งเน้นการแข่งขันด้านคุณภาพ พร้อมทั้งการให้บริการ    
และการส่งสินค้าที่รวดเร็ว ตลอดจนแสดงความรับผิดชอบในกรณีที่สินค้ามีปัญหา จากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในระยะหลายปีที่ผ่านมา 
SPEWC ได้กำ�หนดนโยบาย โดยมุ่งเน้นขายสินค้าให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างแท้จริง (Niche         
Market) มากขึ้น นอกจากนี้ SPEWC ได้พยายามเพิ่มยอดขายด้วยการติดตามการขายและให้บริการแก่ลูกค้าเก่าในตลาดเดิม หาลูกค้าใหม่เพิ่ม
ในตลาดเดิม ตลอดจนหาตลาดใหม่ๆ ทั้งตลาดต่างประเทศและตลาดภายในประเทศ ที่บริษัทสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่ดีขึ้น ตั้งแต่            
ปี 2558 บริ ษั ทได้ เ น้ น การผลิ ต และส่ ง ออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ล วดทองแดงไม่ อาบน้ำ � ยา ซึ่ ง เป็ น สิ น ค้ า กึ่ ง สำ � เร็ จ รู ป ของลวดทองแดงอาบน้ำ � ยา                
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.6 มิลลิเมตร และ 1.8 มิลลิเมตร ซึง่ เป็นทีต่ อ้ งการของกลุม่ โรงงานอุตสาหกรรมในต่างประเทศ เพือ่ นำ�ไปใช้เป็นวัตถุดบิ
ขั้นต้น แต่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจจะทำ�อัตรากำ�ไรได้น้อย ในปี 2561 SPEWC ได้ริเริ่มสินค้าใหม่อีกชนิดหนึ่ง คือ ลวดทองแดงพันเกลียว หรือ
LITZ WIRE ซึ่งจะใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยบริษัทได้เริ่มผลิตและทดลองจำ�หน่ายตั้งแต่ต้นปี 2561 เป็นต้นมา ในปี 2562 SPEWC
มีส่วนแบ่งตลาดลวดอาบน้ำ�ยาและไม่อาบน้ำ�ยา ประมาณร้อยละ 25-30% ของตลาดภายในประเทศ
1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
		 ก) การผลิตหรือการจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อจำ�หน่าย
โรงงานของบริษัทฯ และ SFO ตั้งอยู่เลขที่ 35/1 และ 35/2 หมู่ 22 ถนนสุวินทวงศ์ ตำ�บลศาลาแดง อำ�เภอบางน้ำ�เปรี้ยว           
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วยอาคารสำ�นักงาน 1 หลัง และอาคารโรงงาน 6 หลัง ดังนี้
1. อาคารสำ�นักงาน
2. อาคารโรงงานผลิตสายอลูมิเนียมเคเบิ้ล (Aluminium Cable)
3. อาคารโรงงานผลิตสายไฟฟ้า (Power Cable)
4. อาคารโรงงานผลิตสายเคเบิ้ลโทรศัพท์ (Telephone Cable)
5. อาคารโรงงานจัดเก็บวัตถุดิบ
6. อาคารโรงงานทดสอบสายไฟฟ้า
7. อาคารโรงงานผลิตสายเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสงของ SFO
โรงงานของบริษัทย่อย SPEWC ตั้งอยู่เลขที่ 8 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ตำ�บลบ้านใหม่ อำ�เภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โรงงานของบริษัท เซี่ยงไฮ้ เอเซีย แปซิฟิค อีเล็คทริค จำ�กัด ตั้งอยู่เลขที่ 2525 ถนนต้าเย่ เมืองอู่เฉียว, ฟ่งเซี่ยน, เซี่ยงไฮ้        
ประเทศจีน
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
			กำ�ลังการผลิต และอัตราการใช้กำ�ลังการผลิตของบริษัทฯ
		
กำ�ลังการผลิตเต็มที่		 อัตราการใช้กำ�ลังการผลิต (%)
		
(เมตริกตัน/ปี)
2562
2561
2560
CTW				
ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าตัวนำ�อลูมิเนียม
14,400
47
79
118*
ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าตัวนำ�ทองแดง
12,000
55
43
50
ผลิตภัณฑ์สายเคเบิ้ลโทรศัพท์ (คู่กิโลเมตร)
1,440,000
0
1
2
ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าแรงดันสูง
4,800
50
97
58
SPEWC 				
ผลิตภัณฑ์ลวดอาบน้ำ�ยาและไม่อาบน้ำ�ยา
15,600
92
96
85
ผลิตภัณฑ์สายเคเบิ้ลโทรศัพท์ (คู่กิโลเมตร)
180,000
19
10
12
SFO				
ผลิตภัณฑ์สายเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสง (กิโลเมตรไฟเบอร์)
500,000
13
25
36
SAP				
6,744
30
ผลิตภัณฑ์ลวดทองแดงอาบน้ำ�ยา
8,020
54
7,955
59
หมายเหตุ : * บริษัทฯ ได้เพิ่มการใช้กำ�ลังการผลิตมากขึ้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อรองรับคำ�สั่งซื้อจากลูกค้า

		ข) แหล่งที่มาของวัตถุดิบสำ�คัญ
บริษัทฯ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต่างๆ จากกลุ่มผู้ถือหุ้นชาวไต้หวัน และได้นำ�มาพัฒนาเพิ่มเติม นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ จากบริษัท ฟูจิกุระ จำ�กัด ประเทศญี่ปุ่น มาเป็นเวลากว่า 30 ปี
			ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตทีท่ นั สมัย ซึง่ ไม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมเกินกว่าขอบเขตทีก่ ฎหมายกำ�หนด
และไม่เคยถูกร้องเรียน หรือมีข้อพิพาทเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
			วัตถุดิบ
ในปี 2562 วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิตของบริษทั ฯ ประมาณร้อยละ 85 นำ�เข้ามาจากต่างประเทศ โดยผ่านบริษทั ตัวแทนในประเทศไทย
และร้อยละ 15 ใช้วัตถุดิบในประเทศ จำ�นวนผู้จำ�หน่ายวัตถุดิบมีทั้งหมด 46 ราย โดยแบ่งเป็นผู้จำ�หน่ายในประเทศ 19 ราย และต่างประเทศ
27 ราย
วัตถุดิบหลักที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตแบ่งได้เป็น 4 ชนิด ดังนี้
1. ตัวนำ� : วัตถุดิบตัวนำ�ที่สำ�คัญได้แก่ โลหะสองชนิด คืออลูมิเนียม และทองแดง ซึ่งมีความบริสุทธิ์ในอัตราร้อยละ 99.70
สำ�หรับอลูมิเนียม และร้อยละ 99.90 สำ�หรับทองแดง โดยโลหะทั้งสองชนิดนำ�เข้าจากต่างประเทศ เช่น ประเทศออสเตรเลีย จีน และอินโดนีเชีย
เป็นต้น ราคาของโลหะทั้งสองควบคุมโดยตลาดกลางที่ประเทศอังกฤษ (London Metal Exchange) ซึ่งแต่เดิมบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระในการ           
จัดซื้อ-จัดหาวัตถุดิบให้แก่ลูกค้า  แต่ปัจจุบันลูกค้าของบริษัทฯ ที่เป็นรัฐวิสาหกิจบางแห่ง ได้เปลี่ยนนโยบายเป็นจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบเอง             
โดยทำ�สัญญาว่าจ้างให้บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสายไฟฟ้าสำ�เร็จรูปให้ ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงลดภาระในการจัดซื้อ จัดหา และจัดเก็บวัตถุดิบ ตลอดจน
ลดผลกระทบทางด้านลบจากความผันผวนของราคาของวัตถุดิบเหล่านี้ในตลาดโลกด้วย

10

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2. ฉนวน (กึ่งฉนวน) : ปัจจุบันประเภทของฉนวนและกึ่งฉนวนที่บริษัทฯ ใช้อยู่มี 3 ชนิด ดังนี้
2.1 เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) ที่ใช้งานมี 3 ชนิด คือ
2.1.1 โพลิไวนีล คลอไรด์ (Polyvinyl Chloride) หรือ P.V.C. จัดซื้อจากผู้ผลิตในประเทศซึ่งมีอยู่ 2 ราย
2.1.2 โพลิเอทิลีน (Polyethylene) หรือ P.E. จัดซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ 1 ราย และต่างประเทศอีก 2 ราย
2.1.3 โลว์สโมคฮาโลเจนฟรี (Low Smoke Halogen Free) หรือ LSHF จัดซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ 1 ราย และ        
จากผู้ผลิตในต่างประเทศอีก 2 ราย
2.2 เทอร์โมเซตติ้งพลาสติก (Thermosetting Plastic) จัดซื้อจากผู้ผลิตในต่างประเทศ
2.3 เซมิ - คอนดัคทีพ (Semi-conductive) จัดซื้อจากต่างประเทศ
3. ใยแก้วนำ�แสง : บริษัท ฟูจิกุระ จำ�กัด (ญี่ปุ่น) เป็นบริษัทเดียวที่เป็นผู้จำ�หน่ายใยแก้วนำ�แสงให้แก่ SFO
4. ทองแดงแผ่นบริสุทธิ์ 99.9% (Copper Cathode) และทองแดงเส้นบริสุทธิ์ 99.9% (Copper Rod) :
วัตถุดิบหลักของ SPEWC ต้องนำ�เข้าจากต่างประเทศ โดยติดต่อซื้อจากบริษัทนายหน้า (Broker) เนื่องจากทองแดงจัดเป็น
สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ประเภทหนึ่ง โดยมีตลาดซื้อขายหลักอยู่ในประเทศอังกฤษคือ London Metal Exchange (LME) ซึ่งราคาจะ
ปรับขึ้นลงตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานในตลาด เนื่องจากความผันผวนของราคาและปริมาณการผลิตจากเหมืองแร่ทองแดง SPEWC
จึงต้องมีการทำ�สัญญาซื้อขายกันเป็นรายปี และมีการกำ�หนดปริมาณ (Quota) การสั่งซื้อขั้นต่ำ�ต่อเดือน ซึ่งเป็นข้อตกลงกับผู้ขายด้วยว่า ผู้ขาย
มีพันธะที่ต้องจัดหาทองแดงมาส่งมอบให้ได้ตามจำ�นวนที่ระบุในสัญญาดังกล่าว
2. กลุ่มธุรกิจเพื่อการลงทุน

บริษทั ซีทดี บั บลิว เบต้า จำ�กัด ซึง่ ประกอบธุรกิจด้วยการลงทุนในบริษทั อืน่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ แสวงหากำ�ไรจากผลต่างระหว่างราคาขาย
และราคาทุน (Capital Gain) เท่านั้น
3. กลุ่มธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม

บริษัท ล็อกซแพค (ประเทศไทย) จำ�กัด (Loxpac-TH) เป็นผู้ประกอบการเพียงรายเดียวที่ได้รับสัมปทานในการให้บริการด้านโทรคมนาคม
ในเขตการค้าและเศรษฐกิจพิเศษ (Free Economic and Trade Zone) ในประเทศเกาหลีเหนือ ในเดือนกันยายน ปี 2539 บริษัทฯ ได้ร่วมก่อตั้ง
บริษัท NEAT & T (North East Asia Telephone & Telecommunications Co.) เป็นผู้ประกอบการในเขตการค้าและเศรษฐกิจพิเศษ (FETZ)
ในประเทศเกาหลีเหนือ โดยร่วมลงทุนกับ บริษัท KPTC (Korea Postal & Telecommunications Co., Ltd.) Loxpac-TH ได้หยุดดำ�เนินกิจการ
ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำ�เนินการเลิกกิจการ
บริษัท ล็อคซแพค ฮ่องกง จำ�กัด (Loxpac-HK) ได้รับใบอนุญาตให้บริการด้านอินเตอร์เน็ต (ISP) โดย Loxpac-HK ร่วมกับ KPTC (Korea
Postal & Telecommunications Co., Ltd.) เริ่มก่อตั้งกิจการร่วมค้า “สตาร์ เจ วี” (Star J.V.) เพื่อเป็นผู้ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตในประเทศ
เกาหลีเหนือ โดย Star J.V. เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2553
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ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบในการผลิต

วัตถุดิบหลักที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตประมาณร้อยละ 90 ต้องนำ�เข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ ทองแดง อลูมิเนียม โพลีไวนิลคลอไรด์              
โพลีเอธิลีน และใยแก้วนำ�แสง ล้วนแต่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Products) ที่ราคาตลาดขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก     
เมื่อราคาวัตถุดิบหลักต้องขึ้นอยู่กับตลาดต่างประเทศ การซื้อขายจึงต้องอยู่ในรูปของสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่การขายสินค้าจะขายเป็น
สกุลเงินบาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ และอัตราแลกเปลี่ยนอยู่เสมอ โดยระดับของความเสี่ยงนี้
ขึ้นอยู่กับมูลค่าซื้อขายในแต่ละสัญญาโดยจะส่งผลกระทบต่อต้นทุน
แนวทางในการแก้ไขหรือป้องกัน :

เพื่อเป็นการบรรเทาความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยน อันเกิดจากการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ           
หากเป็นไปได้ บริษัทฯ จะให้ลูกค้าเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบให้บริษัทฯ โดยตรง เพื่อผลิตสายไฟฟ้าสำ�เร็จรูปให้ ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้ได้กับลูกค้าหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจเป็นส่วนใหญ่ ในบางกรณีเพือ่ เป็นการบริหารความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ จากอัตราแลกเปลีย่ น บริษทั ฯ จะจัดซือ้ วัตถุดบิ โดยทำ�สัญญาซือ้ ขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) พร้อมทัง้ ออกเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit) เพือ่ ทีจ่ ะลดความเสีย่ งด้านนีใ้ ห้นอ้ ยทีส่ ดุ
บริษทั ฯ ได้มกี ารติดตามแนวโน้มราคาวัตถุดบิ หลักทีใ่ ช้ในการผลิตอย่างสม่�ำ เสมอและทำ�การเปรียบเทียบราคาจากซัพพลายเออร์หลายรายก่อนทำ�การ
สัง่ ซือ้ เพือ่ ให้ได้เงือ่ นไขทีด่ ที สี่ ดุ รวมทัง้ ลดความเสีย่ งด้านราคาด้วยการสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ สำ�รองโดยให้จ�ำ นวนวัตถุดบิ สอดคล้องกับการพยากรณ์ปริมาณ
คำ�สั่งซื้อ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พยายามหาแหล่งขายวัตถุดิบหลักที่ใช้เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ และ         
บริษทั ย่อย (SPEWC) ได้มแี นวทางป้องกันการขาดแคลนวัตถุดบิ ด้วยการทำ�สัญญาสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ เป็นรายปี และทยอยรับมอบวัตถุดบิ เป็นรายเดือน
2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต

ประเทศไทยกำ�ลังปรับตัวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่เรียกว่า  “ไทยแลนด์ 4.0” ตามการส่งเสริมจากภาครัฐบาล เพื่อให้ผู้ประกอบการ             
ทุกภาคส่วนได้นำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ทั้งในภาคการผลิตและบริการ เช่น การใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence A.I.)
ทดแทนแรงงานคน เพื่อลดต้นทุนการผลิตและรองรับการแข่งขันในตลาดโลก ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี          
ทางด้านพลังงาน และการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งต้องมีการวิจัยพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ เพื่อยกระดับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในโลกปัจจุบนั นอกจากเทคโนโลยีการผลิตทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วแล้ว
บริษัทฯ ยังต้องเผชิญกับการแข่งขันในตลาดประเภทสายไฟฟ้าที่มีความรุนแรงในการแข่งขันสูงขึ้นด้วย โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคา บริษัทฯ
จึงมีความเสีย่ งจากการทีต่ อ้ งพยายามปรับปรุงกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ เพือ่ ให้มรี ะบบการผลิตทีท่ นั สมัย เป็นระบบอัตโนมัติ และ
ให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต ในขณะที่ยังต้องคงคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ด้วย
แนวทางในการแก้ไขหรือป้องกัน :

บริษทั ฯ มีการเตรียมความพร้อมในการลดความเสีย่ งอันเนือ่ งมาจากการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีการผลิต โดยได้จดั ตัง้ ทีมงานซึง่ ประกอบด้วย
ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายผลิต และฝ่ายทดสอบ เพื่อร่วมกันติดตามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้แก่
ด้านเทคนิคการผลิต ด้านวัตถุดิบหลัก ด้านเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ด้านเครื่องมือทดสอบ เป็นต้น เพื่อนำ�มาพัฒนาและปรับปรุงเทคนิค            
การผลิต เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า  ตลอดจนรองรับความต้องการของตลาดในปัจจุบันได้
โดยทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ ได้จดั หาเครือ่ งจักรทีม่ เี ทคโนโลยีใหม่ๆ ซึง่ มีระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติ ใช้ปริมาณพลังงานน้อย แต่ได้ผลผลิตเพิม่ มากขึน้
เข้ามาทดแทนเครื่องจักรเดิมที่มีประสิทธิภาพการผลิตต่ำ�กว่า ไม่คุ้มค่าในการผลิต หรือมีต้นทุนในการผลิตที่สูง
3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องนำ�เข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจากต่างประเทศ ทำ�ให้อาจได้รับผลกระทบด้านต้นทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน       
นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสำ�หรับเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศ ทั้งนี้                  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีภาระหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศทั้งสิ้นจำ�นวน 7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ดังนั้น          
เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยตกลงทำ�สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า (Forward Contract) ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปี
แนวทางในการแก้ไขหรือป้องกัน :

กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการทำ�สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีสญั ญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือจำ�นวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ มีนโยบายสนับสนุน
การส่งสินค้าออกไปขายยังต่างประเทศ เพื่อให้มีรายได้เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราไปในตัว
(Natural Hedge) อีกทั้งได้มีการติดตามการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)

12

ปัจจัยความเสี่ยง
4. ความเสี่ยงจากอำ�นาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ปัจจุบันผู้ถือหุ้น 4 รายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในเครือของกลุ่มบริษัท แปซิฟิคอีเล็คทริค ไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (PEWC)
ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 51 และเมื่อรวมกับผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ ซึ่งเป็นตัวแทนและผู้บริหารจาก PEWC แล้ว จะทำ�ให้
PEWC สามารถทำ�การตัดสินใจในเรื่องที่จะมีผลกระทบโดยตรงต่อนโยบายของบริษัทฯ ได้ ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายย่อยจึงอาจมีความเสี่ยงจากการที่          
ไม่สามารถลงคะแนนเสียงเพื่อคัดค้านผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้
แนวทางในการแก้ไขหรือป้องกัน

บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบการดำ�เนินงานของฝ่ายผู้บริหารและให้ความคิดเห็นในการทำ�รายการที่อาจจะ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ 4 รายใหญ่ดงั กล่าวจะไม่สามารถลงคะแนนเสียง
ในการเข้าทำ�รายการระหว่างกันที่ตนเองมีส่วนได้เสียได้
5. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ

ตามทีร่ ฐั บาลได้ประกาศนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor-EEC) เพือ่ รองรับการลงทุน
ทัง้ จากในประเทศ และต่างประเทศ ทีจ่ ะได้รบั สิทธิพเิ ศษด้านภาษีและด้านทีด่ นิ โดยจะเริม่ ดำ�เนินการครอบคลุมพืน้ ทีใ่ น 3 จังหวัดภาคตะวันออก
ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่งจะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งต่างๆ ทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ
เพื่อให้มีความพร้อมในการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน การขยายงานตามนโยบายดังกล่าว จึงมีความต้องการแรงงานเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้
บริษัทฯ อาจประสพปัญหาการขาดแคลนแรงงาน รวมถึงการโยกย้ายงาน โดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะที่จำ�เป็นต้องรักษาไว้ หรือจัดหาบุคลากร     
ที่มีทักษะ ความรู้ความชำ�นาญในการใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อทดแทนแรงงานที่อาจขาดแคลน
แนวทางในการแก้ไขหรือป้องกัน

เพื่อรักษาไว้ ซึ่งบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความชำ�นาญ และมีประสบการณ์ในการทำ�งาน บริษัทฯ จึงให้ความสำ�คัญต่อบุคลากรทุกระดับ
ได้จัดให้มีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจนเพื่อให้บุคลากรเกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถในสายงานของตนเองเพิ่มมากขึ้น          
และได้จัดสภาพแวดล้อมในที่ทำ�งานให้ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่พนักงานและครอบครัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ เงินช่วยเหลือ
เมื่อพนักงานทำ�การสมรส หรือมีบุตรเพิ่ม เงินช่วยเหลือในกรณีพนักงานหรือทายาทเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ทำ�การปรับเงินค่าจ้าง         
อย่างเหมาะสมทุกปีตามผลประกอบการ จัดให้มีบริการรถรับส่งพนักงานที่อยู่ไกล จัดให้มีค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากค่าแรงให้กับพนักงาน   
ที่มีความขยันและตั้งใจทำ�งานทุกๆ เดือน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อกระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่เข้าใหม่ โดยจัดให้มี         
การอบรมพัฒนาทักษะฝีมือและความรู้เฉพาะด้านในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ และได้มีการปรับเพิ่มตำ�แหน่งให้มีความก้าวหน้า
ในสายงาน ตลอดจนได้จดั เตรียมแผนการพัฒนาบุคลากรรุน่ ใหม่ เพือ่ ทดแทนพนักงานทีเ่ กษียณอายุงาน และรองรับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ที่มีทักษะที่อาจจะเกิดจากการที่แรงงานย้ายเข้าสู่ระบบข้าราชการ และลูกจ้างของภาครัฐ
6. ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันของตลาดในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น

ในปัจจุบันภาครัฐให้การสนับสนุนโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) เพิ่มมากขึ้น อาทิเช่น โครงการเครือข่ายคมนาคม, โครงการ          
เครือข่ายระบบส่งและจำ�หน่ายไฟฟ้า และโครงการระบบโทรคมนาคม เป็นต้น ทำ�ให้บริษทั ขนาดกลางทีท่ �ำ ธุรกิจเช่นเดียวกับบริษทั ฯ มีความสนใจ
พร้อมที่จะลงทุนและเข้ามาแข่งขันในตลาดสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทขนาดกลางเข้ามาแข่งขันในตลาดดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น
แนวทางในการแก้ไขหรือป้องกัน

ทีมงานด้านการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ได้ศกึ ษาความต้องการทีแ่ ท้จริงในการใช้งานผลิตภัณฑ์ประเภทสายไฟฟ้าของลูกค้า 
ศึกษาถึงคุณสมบัติเพิ่มเติมของสายไฟฟ้า  หรือความต้องการพิเศษของลูกค้า  ซึ่งบริษัทฯ จะได้พัฒนาหรือทดลองร่วมกับลูกค้า  เพื่อการเพิ่ม           
มูลค่าผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการใช้งานของลูกค้า และเพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ให้เหนือกว่าคู่แข่งขันรายใหม่
ที่จะเกิดขึ้นในตลาด
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
ข้อมูลบริษัทฯ

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน) (“จรุงไทย” หรือ “บริษัทฯ”) มีชื่อในภาษาอังกฤษว่า Charoong Thai Wire and Cable
Public Co., Ltd. มีทตี่ งั้ สำ�นักงานใหญ่อยูท่ ี่ 589/71 อาคารเซ็นทรัลซิตที้ าวเวอร์ ชัน้ 12 เอ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ
10260 โทรศัพท์ 02-745-6118 ถึง 30 โทรสาร 02-745-6131 ถึง 32 บริษัทฯ มีเว็บไซต์ คือ www.ctw.co.th เลขทะเบียนบริษัทเลขที่
0107537000599 ประกอบธุรกิจหลัก คือ ผลิตและจำ�หน่ายสายไฟฟ้าอลูมเิ นียม สายไฟฟ้าทองแดง สายไฟฟ้าแรงดันสูง สายโทรศัพท์ สายเคเบิล้
สายเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสง ลวดอาบน้ำ�ยา และไม่อาบน้ำ�ยา เพื่อจำ�หน่ายในประเทศและส่งออกจำ�หน่ายยังต่างประเทศ รวมทั้งรับจ้างทำ�การผลิต
แลกเปลี่ยน แปรรูปสินค้าดังกล่าวด้วย โดยเริ่มเปิดดำ�เนินกิจการในปี พ.ศ. 2510
ณ วันที่ 2 มกราคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้วเป็นจำ�นวน 1,989,531,420 บาท
บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (TSD)
93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ (02) 009-9000
โทรสาร (02) 009-9992
เว็บไซต์ : www.set.or.th/tsd
ผู้สอบบัญชี

นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ
นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ
นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730
บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
ชั้นที่ 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 264-9090
โทรสาร (02) 264-0789-90
เว็บไซต์ : http://www.ey.com
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
การถือหุ้นในบริษัทอื่น

					
หุ้นที่ออก
หุ้นที่
		
ชื่อบริษัทและสถานที่ตั้ง
ประเภทกิจการ
ชนิด
จำ�หน่าย
บริษัทถือ
%
					
จำ�นวน (หุ้น) จำ�นวน (หุ้น)
1. บริษัท ซีทีดับบลิว เบต้า จำ�กัด
ธุรกิจร่วมลงทุน
หุ้นสามัญ
10,000
9,993
99.93
2. บริษัท ดับเบิลดี เคเบิ้ล จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายสายไฟฟ้า
หุ้นสามัญ
200,000
199,995
100.00
ตัวนำ�อลูมิเนียมและทองแดง,
และรับจ้างหลอม
3. บริษัท สยามไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่าย
หุ้นสามัญ 24,000,000 21,599,994 90.00
สำ�นักงานใหญ่ : 589/71 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์
สายเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสง
ชั้น 12 เอ ถ.เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา 
กรุงเทพฯ 10260
โทร : (02) 745-6118-30 แฟ็กซ์ : (02) 745-6575
4. บริษัท สยามแปซิฟิค อีเล็คทริค ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่าย
หุ้นสามัญ
6,700,000 6,700,000 100.00
สำ�นักงานใหญ่ : อาคารชาญอิสระ 2 ชั้น 30
สายเคเบิ้ลโทรศัพท์ สายไฟฟ้า
2922/312 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10320
และลวดอาบน้ำ�ยา
โทร : (02) 308-2091 (15 คู่สาย) แฟ็กซ์ : (02) 308-2081-2
และไม่อาบน้ำ�ยา
5. บริษัท เซี่ยงไฮ้ เอเซีย แปซิฟิค อีเล็คทริค จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่าย
หุ้นสามัญ 10,548,737 6,548,737
62.08
สำ�นักงานใหญ่ : 2525 ถนนต้าเย่ เมืองอู่เฉียว ฟ่งเซี่ยน
ลวดทองแดงอาบน้ำ�ยา
เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
โทร: (86 21) 5740 3196 แฟ็กซ์ : (86 21) 5740 2366
6. บริษัท ล็อกซแพค (ประเทศไทย) จำ�กัด*
สื่อสารโทรคมนาคม
หุ้นสามัญ 45,000,000 12,690,000 **24.56
สำ�นักงานใหญ่ : 139 อาคารเศรษฐีวรรณ ชั้น 1 ถนนปั้น
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
หุ้นบุริมสิทธิ์ 25,000,000 5,594,500
โทร : 084 0167912
7. บริษัท ล็อกซแพค ฮ่องกง จำ�กัด
สื่อสารโทรคมนาคม
หุ้นสามัญ
50,000
9,825
19.65
สำ�นักงานใหญ่ : 18/เอฟ., ซิกน่า ทาวเวอร์,
482 ถนนจาฟ, คอสเวย์ เบย์, ฮ่องกง
8. บริษัท โพรสเพ็กซ์ จำ�กัด*		
Public Shell Company
หุ้นสามัญ
1,343,236
437,597
31.96
สำ�นักงานใหญ่/Head Office
2 ถนนฮีสเทอร์, พาร์เนล, โอ๊คแลนด์, ประเทศนิวซีแลนด์
โทร : (649) 917-8338
9. บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำ�กัด
ผลิตทองแดงเส้น
หุ้นสามัญ
1,500,000
225,000
15.00
สำ�นักงานใหญ่ : อาคารทูแปซิฟิคเพลส ชั้น 25
142 ถ.สุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร : (02) 653-2550 (30 คู่สาย) แฟ็กซ์ : (02) 653-2617
หมายเหตุ : * อยู่ระหว่างดำ�เนินการชำ�ระบัญชี

** สัดส่วนตามสิทธิการออกเสียง   
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โครงสร้างการถือหุ้น
รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562 (วันกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
(Record Date) ล่าสุดในปี 2562) ดังนี้

		
กลุ่มผู้ถือหุ้น
1. กลุ่ม บจก. แปซิฟิค อีเล็คทริคไวร์แอนด์ เคเบิ้ล (PEWC)
1.1 บริษัท สิงเวล จำ�กัด
1.2 บริษัท ไทรเจ้น อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
1.3 บริษัท พีอีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำ�กัด
1.4 บริษัท เอพีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำ�กัด
2. กลุ่ม อิตาเลียนไทย
2.1 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำ�กัด (มหาชน)
2.2 บริษัท สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ จำ�กัด
3. กลุ่มกรุงเทพประกันภัย
3.1 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
3.2 นายชัย โสภณพนิช
4. กลุ่มผู้บริหาร
4.1 นายซุน ทาว - เฮิน
			
5. กลุ่มอื่นๆ
5.1 China Tonghai Securities Limited A/C Client
5.2 Mr. Si Lok Mark Lee
5.3 นายทง อิ เจียว
5.4 นายสิทธิชัย บุญเสริมมิตร
5.5 นายสุพจน์ เรืองเดชวรชัย
5.6 นายนันทพันธ์ มหัทธนธัญ
5.7 ผู้ถือหุ้นรายย่อย
			
รวม

จำ�นวนหุ้น

อัตราการถือหุ้น %

หมายเหตุ

86,999,500
49,568,514
36,206,398
20,186,272
192,960,684

21.87
12.46
9.10
5.07
48.50

นิติบุคคลต่างประเทศ
นิติบุคคลต่างประเทศ
นิติบุคคลในประเทศ
นิติบุคคลในประเทศ

51,327,115
3,188,686
54,515,801

12.90
0.80
13.70

นิติบุคคลในประเทศ
นิติบุคคลในประเทศ

27,900,524
2,731,210
30,631,734

7.01
0.69
7.70

นิติบุคคลในประเทศ
บุคคลในประเทศ

6,400,060

1.61

บุคคลต่างด้าว

10,000,000
3,500,000
2,720,928
2,700,000
2,490,200
2,204,000
89,782,877
397,906,284

2.51
0.88
0.68
0.68
0.63
0.55
22.56
100.00

นิติบุคคลต่างประเทศ
บุคคลต่างด้าว
บุคคลต่างด้าว
บุคคลในประเทศ
บุคคลในประเทศ
บุคคลในประเทศ

นโยบายจ่ายเงินปันผล
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ำ กว่าร้อยละ 25 ของกำ�ไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ฯ ณ วันสิน้ รอบปีบญั ชี
ภายหลังจากหักสำ�รองต่างๆ ตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการจะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
สำ�หรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้
บริษทั ซีทดี บั บลิว เบต้า จำ�กัด กำ�หนดให้จา่ ยในอัตราไม่ต�่ำ กว่าร้อยละ 25 และไม่เกินร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิ ภายหลังจากหักสำ�รองต่างๆ
ตามกฎหมาย
บริษัท สยามแปซิฟิค อีเลคทริคไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด กำ�หนดให้จ่ายในอัตราไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 25 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว และ       
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำ�หนด
บริษทั สยามไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จำ�กัด บริษทั เซีย่ งไฮ้ เอเซีย แปซิฟคิ อีเล็คทริค จำ�กัด และบริษทั ดับเบิลดี เคเบิล้ จำ�กัด การจ่ายเงินปันผล
จะกำ�หนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราวๆ ไป โดยต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ นั้นๆ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
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โครงสร้างการจัดการ
แผนผังการจัดการ บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้อำ�นวยการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการ
(สำ�นักกรรมการผู้อำ�นวยการ)
แผนกตรวจสอบภายใน
รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
(การขายและการตลาด)

รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
(บุคคลและธุรการ)

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อำ�นวยการ
(การวางแผน)

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อำ�นวยการ
(บุคคลและธุรการ)

รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
(การประกันคุณภาพ)
ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อำ�นวยการ
(การประกันคุณภาพ)

รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
(การผลิตและวิศวกรรม)
ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อำ�นวยการ
(การผลิตและวิศวกรรม)

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ

รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
(การเงิน)
ผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชี

โครงสร้างกรรมการบริษทั ฯ มี 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน          
และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 12 คน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ
นายชัย โสภณพนิช
นายเปรมชัย กรรณสูต
นายซุน ทาว-เฮิน*
นายพรวุฒิ สารสิน
นายเกษม กุหลาบแก้ว*
นางสุนันทา แพงศุข*
นางนิจพร จรณะจิตต์
นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน

9.
10.
11.
12.

นายสตีเฟ่น ซ่วย กู่
นายลี ไมเคิล เชา ฉุน
นายเจิ้ง เชา-ฉุน
นายสุรชัย ศิริวัลลภ

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้อำ�นวยการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการและรองกรรมการผู้อำ�นวยการ (การเงิน)
กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : * เป็นกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนายพงส์ สารสิน ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของบริษัทฯ
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โครงสร้างการจัดการ
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2562
		
ชื่อ
			
1. นายชัย โสภณพนิช*
2. นายเปรมชัย กรรณสูต
3. นายซุน ทาว-เฮิน
4. นายพรวุฒิ สารสิน
5. นายเกษม กุหลาบแก้ว
6. นางสุนันทา แพงศุข
7. นางนิจพร จรณะจิตต์
8. นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน
9. นายสตีเฟ่น ซ่วย กู่
10. นายสุรชัย ศิริวัลลภ
11. นายลี ไมเคิล เชา ฉุน
12. นายเจิ้ง เชา-ฉุน*

คณะกรรมการบริษัทฯ
(มีการประชุม 4 ครั้ง
4/4
3/4
4/4
4/4
4/4
4/4
3/4
4/4
4/4
4/4
3/4
3/3

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2562
(29 เมษายน 2562)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

หมายเหตุ : * เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562

		 ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งกำ�หนดตามข้อบังคับบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้
1. แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ จำ�นวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ
บริหาร และตำ�แหน่งอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยกำ�หนดให้กรรมการบริหารชุดดังกล่าวมีอำ�นาจหน้าที่บริหารและ
ควบคุมกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำ�หนดหรือมอบหมาย
2. คณะกรรมการต้องมีการประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนครัง้ ณ สถานทีป่ ระชุม อันเป็นทีต่ งั้ ของสำ�นักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียง
3. พิจารณากำ�หนดทิศทางและนโยบายการดำ�เนินงานของบริษัทฯ และกำ�กับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำ�เนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายที่กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และเกิดผลตอบแทน
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
4. แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบหรือจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ทันที เมือ่ เกิดเหตุการณ์ส�ำ คัญทีม่ ผี ลกระทบต่อการดำ�เนินงานหรือฐานะทางการเงิน
ของบริษัทฯ และ/หรือ ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มอบอำ�นาจให้กรรมการผูอ้ �ำ นวยการและคณะกรรมการบริหารในการบริหารงานทัว่ ไปของบริษทั ฯ
โดยจะไม่รวมถึงอำ�นาจในการอนุมัติรายการที่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
และได้มอบอำ�นาจให้กรรมการผูอ้ �ำ นวยการมีอ�ำ นาจหน้าทีใ่ นการซือ้ หรือขายทรัพย์สนิ ถาวรได้ในวงเงินไม่เกินกว่า 50 ล้านบาท โดยทีค่ ณะกรรมการ
จะเป็นผู้อนุมัติในวงเงินที่สูงเกินกว่านี้
2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
ชื่อ
นายพรวุฒิ สารสิน
นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน*
นายสตีเฟ่น ซ่วย กู่

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

หมายเหตุ : * เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
4/4
4/4
4/4
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โครงสร้างการจัดการ
		 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ
(1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง          
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย             
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(4) พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคล    
ดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
(6) จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า  ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย
ชื่อ
1. นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน
2. นางนิจพร จรณะจิตต์
3. นายเกษม กุหลาบแก้ว

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1/1
1/1
1/1

		 ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. กำ�หนดนโยบาย หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
2. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
3. พิจารณากำ�หนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
4. พิจารณาและเสนอกำ�หนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี
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19

โครงสร้างการจัดการ
4. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ
นายซุน ทาว-เฮิน
นายเกษม กุหลาบแก้ว
นางสุนันทา แพงศุข
นายธนสิทธิ์ อังกสิทธิ์
นายสุวิทย์ วีระพงษ์
นายสถิตย์ ตาบเพ็ชร์
นายพลวัฒน์ เจริญสุขไพศาล
นางอาภาณัฐ วงษ์จริต

ตำ�แหน่ง

กรรมการผู้อำ�นวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้อำ�นวยการ (การเงิน)
รองกรรมการผู้อำ�นวยการ (การขายและการตลาด)
รองกรรมการผู้อำ�นวยการ (การผลิตและวิศวกรรม)
รองกรรมการผู้อำ�นวยการ (การประกันคุณภาพ)
รองกรรมการผู้อำ�นวยการ (บุคคลและธุรการ)
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

		 หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร และผู้บริหาร มีดังนี้
1. กำ�กับดูแลการดำ�เนินงานโดยรวมให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และกำ�หนดกลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ         
นโยบายหลักของคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยจะไม่รวมถึงอำ�นาจอนุมตั ริ ายการทีม่ สี ว่ นได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
2. กำ�กับดูแลให้นโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้นมีการนำ�ไปใช้ปฏิบัติอย่างเหมาะสม
3. บริหารจัดการงานตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละหน่วยงาน
4. ดำ�เนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั่วไปในแต่ละวัน
		 เลขานุการบริษัท
นางสาวกาญจนา เอนกวศินชัย
		 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
1. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
1.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ� หรือผู้มีอำ�นาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี �ำ นาจควบคุม
ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี
ทีก่ รรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ฯ
1.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส          
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
1.4 ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุม
ของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั
หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
1.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของ    
บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ   
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

20

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการ
1.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน           
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
1.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น               
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
1.8 ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็นหุน้ ส่วน
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ� หรือ         
ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
1.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาและพิจารณาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ               
โดยพิจารณาจากความสามารถและคุณสมบัตติ ามทีก่ �ำ หนด หลังจากนัน้ จะตรวจสอบคุณสมบัติ ติดต่อและทาบทามจนได้ผทู้ มี่ คี วามเหมาะสมทีส่ ดุ
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและมีมติแต่งตั้งต่อไป
		 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการ มีดังนี้
1. บำ�เหน็จกรรมการที่กำ�หนดจ่ายตามข้อบังคับ
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำ�หนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติจ่ายค่าบำ�เหน็จตอบแทนให้แก่กรรมการและพนักงานทุกปี ในอัตรา    
รวมกันไม่เกินร้อยละ 3 ของยอดขาย โดยจัดสรรให้แก่กรรมการ 1 ใน 3 ส่วน และให้แก่พนักงาน 2 ใน 3 ส่วน
ในการจ่ายเงินค่าบำ�เหน็จตอบแทนให้แก่กรรมการดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั ฯ จะประชุม
และปรึกษาหารือกัน เพื่อจัดสรรเงินบำ�เหน็จให้แก่กรรมการ โดยแบ่งเงินค่าบำ�เหน็จออกเป็นส่วนๆ ส่วนละเท่าๆ กัน และจัดสรรดังนี้
ประธานกรรมการ
ได้รับในอัตรา 2.0 ส่วน
รองประธานกรรมการ
ได้รับในอัตรา 1.5 ส่วน
กรรมการ
ได้รับในอัตรา 1.0 ส่วน
ในกรณีมีเศษ หรือมีการปรับอัตราส่วนในการจัดสรร ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนร่วมกันพิจารณาจัดสรรได้
ตามที่เห็นว่าเหมาะสม
สำ�หรับกรรมการทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งกรรมการไม่เต็มปีในปีทมี่ กี ารจ่ายค่าบำ�เหน็จ ให้เฉลีย่ จ่ายตามจำ�นวนวันทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งในปีนนั้ ๆ
2. เบี้ยประชุม
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562 ได้มีมติกำ�หนดค่าเบี้ยประชุมดังนี้
2.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
- ประธานกรรมการ
50,000 บาท/ครั้งที่ประชุม
- กรรมการอื่น
40,000 บาท/ครั้งที่ประชุม
2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
40,000 บาท/ครั้งที่ประชุม
- กรรมการตรวจสอบ
30,000 บาท/ครั้งที่ประชุม
2.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
40,000 บาท/ปี
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
30,000 บาท/ปี
บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ หรือผลประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการ
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ค่าตอบแทนกรรมการสำ�หรับปี 2562
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ชื่อ
ตำ�แหน่ง
			
1. นายชัย โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
2. นายเปรมชัย กรรณสูต
รองประธานกรรมการ
3. นายซุน ทาว-เฮิน
กรรมการผู้อำ�นวยการ
4. นายพรวุฒิ สารสิน
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายเกษม กุหลาบแก้ว
กรรมการ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นางสุนันทา แพงศุข
กรรมการและรองกรรมการผู้อำ�นวยการ (การเงิน)
7. นางนิจพร จรณะจิตต์
กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. นายสตีเฟ่น ซ่วย กู่
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
10. นายสุรชัย ศิริวัลลภ
กรรมการ
11. นายลี ไมเคิล เชา ฉุน
กรรมการ
12. นายเจิ้ง เชา-ฉุน*
กรรมการ
		
รวม

ค่าเบี้ยประชุม บำ�เหน็จกรรมการ
(บาท)
(บาท)**
200,000
1,151,268
120,000
2,648,400
160,000
1,765,600
160,000
1,765,600
160,000
2,955,566
160,000
120,000
160,000

1,765,600
1,765,600
1,765,600

160,000
160,000
120,000
120,000
1,800,000

1,765,600
1,765,600
1,765,600
20,880,034

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 12 คน)
หมายเหตุ : * เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562
** ค่าบำ�เหน็จกรรมการคำ�นวณจากผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2561 ที่จ่ายในปี 2562
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบสำ�หรับปี 2562

ชื่อ
1. นายพรวุฒิ สารสิน
2. นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน*
3. นายสตีเฟ่น ซ่วย กู่
		

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
รวม

ตำ�แหน่ง

ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
160,000
120,000
120,000
400,000

หมายเหตุ : * เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสำ�หรับปี 2562

ชื่อ
1. นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน
2. นางนิจพร จรณะจิตต์
3. นายเกษม กุหลาบแก้ว
		

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รวม

ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
40,000
30,000
30,000
100,000

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารสำ�หรับปี 2562

		 จำ�นวน
		
(คน)
กรรมการบริหารและผู้บริหาร
8

เงินเดือน
(ล้านบาท)
22.97

ค่าที่ปรึกษาและโบนัส
(ล้านบาท)
12.83

รวม
(ล้านบาท)
35.80
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ผู้มีอำ�นาจควบคุม และคณะกรรมการ
ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือมีประวัติการกระทำ�ผิดกฎหมายหรือเข้าข่ายทุจริต

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ชื่อ - สกุล / ตำ�แหน่ง
		
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา	
นายพงส์ สารสิน
ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ
2537 - ปัจจุบัน
ประธานกิตติมศักดิ์
(ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)
2543 - ปัจจุบัน
อายุ 92 ปี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2556 - ปัจจุบัน
% การถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.00
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร			
เป็นบิดานายพรวุฒิ สารสิน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
นายชัย โสภณพนิช
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 2561 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
มหาวิทยาลัยโคโรราโด
2561 - ปัจจุบัน
อายุ 76 ปี
สหรัฐอเมริกา
2553 - 2558
% การถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.69
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริม 2561 - ปัจจุบัน
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 2561 - ปัจจุบัน
(IOD) (DCP 16/2002
2561 - ปัจจุบัน
และ Chairman 10/2004) 2532 - ปัจจุบัน
- ปริญญาบัตร หลักสูตร
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมกับเอกชน
(ปรอ. รุ่นที่ 6)
- Advanced Management
Program, The Wharton
School, 1984
นายเปรมชัย กรรณสูต
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
2552 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
มหาวิทยาลัยเซ้าท์เทิร์น
2528 - ปัจจุบัน
อายุ 66 ปี
แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 2522 - ปัจจุบัน
% การถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.00
2540 - ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร				
เป็นน้องชายนางนิจพร จรณะจิตต์ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
นาย ซุน ทาว-เฮิน
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
2537 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้อำ�นวยการ
มหาวิทยาลัยเซ้าท์เทิร์น
2539 - ปัจจุบัน
(กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม)
แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 2540 - ปัจจุบัน
อายุ 66 ปี
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริม 2546 - ปัจจุบัน
% การถือหุ้นในบริษัทฯ : 1.74
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 2550 - ปัจจุบัน
(IOD) (DAP 73/2008)
2538 - ปัจจุบัน
2539 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
นายพรวุฒิ สารสิน
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
2529 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธาน
มหาวิทยาลัยเปปเปอร์ ไดน์ 2544 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ
สหรัฐอเมริกา
2556 - ปัจจุบัน
อายุ 60 ปี
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริม 2560 - ปัจจุบัน
% การถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.01
สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปัจจุบัน
(IOD) (DAP 45/2005)
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร				
เป็นบุตรชายนายพงส์ สารสิน ซึ่งเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของบริษัทฯ

ประสบการณ์การทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง
ตำ�แหน่ง
บริษัท
ประธานกิตติมศักดิ์
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำ�กัด
ประธานกิตติมศักดิ์
บริษัท ไทยน้ำ�ทิพย์ จำ�กัด

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานคณะผู้บริหาร
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำ�กัด

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเม้นต์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จำ�กัด
บริษัท สยามไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จำ�กัด
บริษัท สยามสติลซินดิเกต จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไอทีดี ซีเมนท์เทชั่น อินเดีย จำ�กัด
บริษัท เครื่องจักรกลสยาม จำ�กัด
บริษัท ภูมิใจไทย ซีเมนต์ จำ�กัด
บริษัท เมียนม่า ไอทีดี จำ�กัด

กรรมการผู้อำ�นวยการ
กรรมการผู้อำ�นวยการ
กรรมการผู้อำ�นวยการ
กรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ซีทีดับบลิว เบต้า จำ�กัด
บริษัท สยามไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จำ�กัด
บริษัท แปซิฟิค อีเล็คทริค ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำ�กัด
บริษัท สยาม แปซิฟิค อีเล็คทริค ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำ�กัด
บริษัท ไทยเมทัล โพรเซสซิ่ง จำ�กัด
บริษัท เอเชีย แปซิฟิค ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำ�กัด
บริษัท ดับเบิล ดี เคเบิ้ล จำ�กัด
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไทยน้ำ�ทิพย์ จำ�กัด
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ฝาจีบ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสร้างการจัดการ
ชื่อ - สกุล / ตำ�แหน่ง
		
นายเกษม กุหลาบแก้ว
กรรมการ,
กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
(กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม)
อายุ 88 ปี
% การถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.006

นายสตีเฟ่น ซ่วย กู่
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
อายุ 63 ปี
% การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
นายลี ไมเคิล เชา-ฉุน
กรรมการ
อายุ 68 ปี
% การถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.07
นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน
กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบและ
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 60 ปี
% การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
นางนิจพร จรณะจิตต์
กรรมการ, กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 69 ปี
% การถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.00

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา	
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2538 - ปัจจุบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2535 - ปัจจุบัน
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริม 2549 - ปัจจุบัน
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) (DAP 35/2005,
2535 - ปัจจุบัน
RCC 2/2007 และ
DCP 126/2009)
- ปริญญาบัตรหลักสูตร
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ. รุ่นที่ 29)
ปริญญาตรี
2552 - ปัจจุบัน
สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
2545 - ปัจจุบัน
ไต้หวัน
2545 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยบอสตัน
2550 - ปัจจุบัน
สหรัฐอเมริกา
ปัจจุบัน
ปริญญาโทการเงิน
มหาวิทยาลัยฮาวาย
สหรัฐอเมริกา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน
(เมดิสัน) สหรัฐอเมริกา
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) (DCP 56/2005)

ประสบการณ์การทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง
ตำ�แหน่ง
บริษัท
กรรมการ
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
ที่ปรึกษา
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและ
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
พิจารณาค่าตอบแทน
ที่ปรึกษาอาวุโส
บริษัท ทาซ่าอินดัสเตรียล จำ�กัด

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ และ
กรรมการผู้จัดการ
ปัจจุบัน
กรรมการ
2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ
2549 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
2537 - ปัจจุบัน กรรมการรองประธาน
บริหารอาวุโส
ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
ปัจจุบัน
กรรมการ
ปัจจุบัน
กรรมการ
ปัจจุบัน
กรรมการ
ปัจจุบัน
กรรมการ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร				
เป็นพี่สาวนายเปรมชัย กรรณสูต ซึ่งเป็นรองประธานกรรมการของบริษัทฯ			
นายสุรชัย ศิริวัลลภ
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์
2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2561 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
อายุ 78 ปี
- กฎหมายระหว่างประเทศ 2560 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและ
% การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
มหาวิทยาลัยอัลเบิร์ตลุดวิก
กำ�หนดค่าตอบแทน
แห่งไฟร์บวร์ก
2559 - ปัจจุบัน กรรมการการลงทุน
ประเทศเยอรมัน
2559 - 2560 รองประธานกรรมการ
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
ประธานคณะผู้บริหาร
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
และกรรมการลงทุน
(IOD) (DCP 18/2002)
2555 - 2559 กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
และประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
2550 - ปัจจุบัน กรรมการและ
กรรมการตรวจสอบ
2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เลย์แกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
บริษัท ซูโจว คิงส์ แพ็คกิ้ง แมททีเรียล จำ�กัด
บริษัท สมาร์ทโค อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท สยาม แปซิฟิค อีเล็คทริค ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำ�กัด
บริษัท ดิงฮาว แอคมี่ จำ�กัด
บริษัท เอเชีย แปซิฟิค ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำ�กัด
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเม้นต์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท โอเอชทีแอล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท สยามสติลซินดิเกต จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ที ที ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท บางกอกสตีล ไวร์ จำ�กัด
บริษัท สยามผลิตภัณฑ์ คอนกรีตและอิฐ จำ�กัด
บริษัท อิตัลไทย อุตสาหกรรม จำ�กัด
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท โอเอชทีแอล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไทยรี แอคชัวเรียล คอลซัลติ้ง จำ�กัด
บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จำ�กัด
บริษัท อีเอ็มซีเอสไทย จำ�กัด

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสร้างการจัดการ
ชื่อ - สกุล / ตำ�แหน่ง
		
นางสุนันทา แพงศุข
กรรมการและรองกรรมการ
ผู้อำ�นวยการ (การเงิน)
(กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม)
อายุ 78 ปี
% การถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.01

นายเจิ้ง เชา-ฉุน
กรรมการ
อายุ 61 ปี
% การถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.05
นายธนสิทธิ์ อังกสิทธิ์
รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
(การขายและการตลาด)
อายุ 64 ปี
% การถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.007
นายสถิตย์ ตาบเพ็ชร์
รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
(การประกันคุณภาพ)
อายุ 64 ปี
% การถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.002
นายสุวิทย์ วีระพงษ์
รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
(การผลิตและวิศวกรรม)
อายุ 68 ปี
% การถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.05
นายพลวัฒน์ เจริญสุขไพศาล
รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
(บุคคลและธุรการ)
อายุ 82 ปี
% การถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.02
นางอาภาณัฐ วงษ์จริต
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
อายุ 63 ปี
% การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

นางสาวกาญจนา เอนกวศินชัย
เลขานุการบริษัท
อายุ 51 ปี
% การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม
- ประกาศนียบัตร
ปริญญาโทโครงการ
อบรมทางธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) (DCP 4/2000)
- การสัมมนา หลักสูตรจาก
สภาวิชาชีพบัญชีฯ
“TFRS ใหม่ที่ต้องรู้”
ปริญญาตรี (การเงิน)
มหาวิทยาลัยเซ้าท์เทิร์น
แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง
ระยะเวลา	
ตำ�แหน่ง
บริษัท
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำ�นวยการ บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
(การเงิน)
2537 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการ บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
(การเงิน)
2539 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีทีดับบลิว เบต้า จำ�กัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สยามแปซิฟิค โฮลดิ้ง จำ�กัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ดับเบิล ดี เคเบิ้ล จำ�กัด
ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์
(พืชศาสตร์)
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตท 2537 - 2560
สหรัฐอเมริกา
2539 - ปัจจุบัน
2543 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
2561 - ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริม 2537 - 2560
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) (DCP 149/2011) 2539 - ปัจจุบัน
2540 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 2561 - ปัจจุบัน
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2537 - 2560

มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชงหยู คอลเลจ ไต้หวัน

- ปริญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัยเกริก
- การอบรมหลักสูตรจากสภา
วิชาชีพบัญชี “เจาะกฎหมาย
Transfer Pricing 2562
เรื่องที่นักบัญชีจะต้องศึกษา
และพลาดไม่ได้” 6 ชั่วโมง
และหลักสูตร “TFRS ใหม่
ที่จะต้องรู้” 7 ชั่วโมง
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- การอบรมจากสมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน
เลขานุการบริษัท รุ่นที่ 19
(FPCS-19)

2539 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2537 - 2560
2539 - ปัจจุบัน
2548 - ปัจจุบัน

กรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
(การขายและการตลาด)
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการ
(การขายและการตลาด)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
(การประกันคุณภาพ)
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการ
(การประกันคุณภาพ)
กรรมการ
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
กรรมการ
รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
(การผลิตและวิศวกรรม)
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการ
(การผลิตและวิศวกรรม)
กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
(บุคคลและธุรการ)
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการ
(บุคคลและธุรการ)
กรรมการ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

2551 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
2561 - ปัจจุบัน ผู้จัดการ Corporate
Services
2548 - ปัจจุบัน หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เอเชีย แปซิฟิค ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำ�กัด
บริษัท แปซิฟิค อีเล็คทริค ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำ�กัด
บริษัท สยาม แปซิฟิค อีเล็คทริค ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำ�กัด
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ซีทีดับบลิว เบต้า จำ�กัด
บริษัท สยามไฟเบอร์อ๊อพติคส์ จำ�กัด
บริษัท ดับเบิล ดี เคเบิ้ล จำ�กัด
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ซีทีดับบลิว เบต้า จำ�กัด
บริษัท สยามไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จำ�กัด
บริษัท ดับเบิล ดี เคเบิ้ล จำ�กัด
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ซีทีดับบลิว เบต้า จำ�กัด
บริษัท ดับเบิล ดี เคเบิ้ล จำ�กัด
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ซีทีดับบลิว เบต้า จำ�กัด
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)

25

โครงสร้างการจัดการ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารในปี 2562

			
จำ�นวนหุ้นที่ถือ จำ�นวนหุ้นที่ถือ จำ�นวนหุ้น
สัดส่วน
รายนามผู้บริหาร
ตำ�แหน่ง
ณ วันที่
ณ วันที่ ที่เปลี่ยนแปลง การถือหุ้น
			
31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 ในปี 2562 ในบริษัท (%)
นายชัย โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
2,731,210
2,731,210
0.69
นายเปรมชัย กรรณสูต
รองประธานกรรมการ
106
106
0.00
นาย ซุน ทาว-เฮิน
กรรมการผู้อำ�นวยการ
5,337,260
5,337,260
1.34
คู่สมรส
1,600,000
1,600,000
0.40
นายพรวุฒิ สารสิน
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
38,150
38,150
0.01
นายเกษม กุหลาบแก้ว
กรรมการและกรรมการสรรหา
6,000
6,000
0.00
และพิจารณาค่าตอบแทน
คู่สมรส
16,800
16,800
0.00
นายสตีเฟ่น ซ่วย กู่
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายลี ไมเคิล เชา ฉุน
กรรมการ
264,958
264,958
0.07
นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน
ประธานกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นางนิจพร จรณะจิตต์
กรรมการ
106
106
0.00
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายสุรชัย ศิริวัลลภ
กรรมการอิสระ
นางสุนันทา แพงศุข
กรรมการและรองกรรมการผู้อำ�นวยการ (การเงิน)
40,400
40,400
0.01
คู่สมรส
2,000
2,000
0.00
นายธนสิทธิ์ อังกสิทธิ์
รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
23,400
23,400
0.01
(การขายและการตลาด)
คู่สมรส
4,000
4,000
0.00
นายสถิตย์ ตาบเพ็ชร์
รองกรรมการผู้อำ�นวยการ (การประกันคุณภาพ)
7,200
7,200
0.00
นายสุวิทย์ วีระพงษ์
รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
40,000
40,000
0.01
(การผลิตและวิศวกรรม)
คู่สมรส
105,033
160,033
55,000
0.04
นายพลวัฒน์ เจริญสุขไพศาล
รองกรรมการผู้อำ�นวยการ (บุคคลและธุรการ)
41,848
41,848
0.01
คู่สมรส
23,360
33,360
10,000
0.01
นางอาภาณัฐ วงษ์จริต
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
-

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสร้างการจัดการ
รายละเอียดผู้บริหารของบริษัทฯ ดำ�รงตำ�แหน่งใน บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทเกี่ยวข้อง

		
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล
รายนามผู้บริหาร
จำ�กัด (มหาชน)
			
นายพงส์ สารสิน
ประธานกิตติมศักดิ์
นายชัย โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
นายเปรมชัย กรรณสูต
รองประธานกรรมการ
นายซุน ทาว-เฮิน
กรรมการผู้อำ�นวยการ
นายพรวุฒิ สารสิน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
นายเกษม กุหลาบแก้ว
กรรมการ
และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
นายลี ไมเคิล เชา ฉุน
กรรมการ
นายเจิ้ง เชา-ฉุน
กรรมการ
นายสตีเฟ่น ซ่วย กู่
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
นางนิจพร จรณะจิตต์
กรรมการและกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
นายสุรชัย ศิริวัลลภ
กรรมการอิสระ
นางสุนันทา แพงศุข
กรรมการ
และรองกรรมการผู้อำ�นวยการ
(การเงิน)
นายพลวัฒน์ เจริญสุขไพศาล รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
(บุคคลและธุรการ)
นายธนสิทธิ์ อังกสิทธิ์
รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
(การขายและการตลาด)
นายสุวิทย์ วีระพงษ์
รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
(การผลิตและวิศวกรรม)
นายสถิตย์ ตาบเพ็ชร์
รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
(การประกันคุณภาพ)
นางอาภาณัฐ วงษ์จริต
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทเกี่ยวข้อง

CTW
Loxpac
SFO SPEWC DDC SAP PEWC APWC ITD TMP Loxpac
Beta										 HK

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ
/ = กรรมการ
		
CTW-Beta : บริษัท ซีทีดับบลิว เบต้า จำ�กัด
SPEWC :
บริษัท สยาม แปซิฟิค อีเลคทริคไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด
SAP :
บริษัท เซี่ยงไฮ้ เอเซีย แปซิฟิค อีเล็คทริค จำ�กัด
APWC :
บริษัท เอเชีย แปซิฟิคไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด
TMP :
บริษัท ไทยเมทัล โพรเซสซิ่ง จำ�กัด
Loxpac-HK : บริษัท ล็อกซแพค (ฮ่องกง) จำ�กัด

//

//
//

X

//

/
/

/

/
/

//

//

/

/
X

X

/
/

//
//

//

/
/

//

/

/
/

//
//

/
				

// = กรรมการบริหาร
SFO :
DDC :
PEWC :
ITD :
LoxPac :

บริษัท สยาม ไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จำ�กัด
บริษัท ดับเบิล ดี เคเบิ้ล จำ�กัด
บริษัท แปซิฟิค อีเลคทริคไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ล็อกซแพค (ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสร้างการจัดการ
รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อย

			
CTW-Beta
SFO
//

รายชื่อกรรมการ
		
นายเปรมชัย กรรณสูต
นายซุน ทาว-ชุน
นายซุน ทาว-เฮิน
นายลี ไมเคิล เชา-ฉุน
นายยวน จุ้น ถัง
นายเจิ้ง เชา-ฉุน
นางสุนันทา แพงศุข
นายธนสิทธิ์ อังกสิทธิ์
นายพลวัฒน์ เจริญสุขไพศาล
นายสถิตย์ ตาบเพ็ชร์
นายสุวิทย์ วีระพงษ์
นายจัง เซ้า ชุน
นายกุ้ย ชิ-จง
นายเฉิน เจิ้ง หนาน
นายบัณฑิต ตันชวลิต
นายชาติชาย ชุติมา
นายจู ยิ่ง เซี๋ยง
นายกง เหว่ย
นายหลู่ เว่ย หมิง
หมายเหตุ :

X = ประธานกรรมการ

//

//
/
/
/
/
//
//

//

รายชื่อบริษัทย่อย
SPEWC

SAP

DDC

/
X
//
/
/

/
/
/
/

//

//
/

//
//
//
//
//
//
/
/
//

/ = กรรมการ

/
//
/

// = กรรมการบริหาร

/
/
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โครงสร้างการจัดการ
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
อำ�นาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการต้องปฏิบัติตามหน้าที่ให้ตรงตามข้อกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญ              
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
การเลือกกรรมการ

การคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะแต่งตัง้ เป็นกรรมการของบริษทั ฯ จะต้องผ่านการพิจารณาและการเสนอเลือกตัง้ หรือแต่งตัง้ จากคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) โดยมีแนวทางดังนี้
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้สรรหา และพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของ     
บริษัทฯ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ จริยธรรม ความน่าเชื่อถือทางสังคม และนำ�เสนอต่อที่ประชุมสามัญ         
ผู้ถือหุ้นประจำ�ปีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
2. กรรมการของบริษัทฯ จะต้องมีไม่น้อยกว่า  5 คน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง            
จะต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
3. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
4. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเลือกตั้งกรรมการให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี         
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
การหมดอายุของกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่งในอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำ�นวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ครบเป็น          
3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังใช้ข้อบังคับนี้ ให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนปีหลังจากนั้นให้กรรมการที่อยู่ใน
ตำ�แหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่ง
กรรมการที่ออกจากตำ�แหน่งไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
นอกจากพ้นตำ�แหน่งตามวาระแล้ว กรรมการต้องพ้นจากตำ�แหน่งเมื่อ
1. ถึงแก่กรรม
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำ�กัด
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  3 ใน 4 ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้น          
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
5. ศาลมีคำ�สั่งให้ออก
ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจำ�กัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผูอ้ อกไปนัน้
จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน มติของคณะกรรมการ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่ง
เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ให้อยู่ในตำ�แหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
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บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีตามเนื้อหา 5 หมวด ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำ�คัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นเสมอ โดยมีแนวปฏิบัติในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1.1 บริษัทฯ ไม่กระทำ�การใดๆ อันเป็นการริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
1.2 บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นที่สำ�นักงานใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้สะดวก
1.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562 บริษัทฯ ไม่ได้มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้แก่         
ผู้ถือหุ้นแล้ว
1.4 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในแต่ละวาระ มีคำ�ชี้แจงและข้อมูลสำ�หรับผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน
1.5 ก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้ มีการชีแ้ จงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีใ่ ช้ในการ
ประชุมและมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง
1.6 บริษัทฯ อำ�นวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้อย่างเต็มที่
1.7 ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นหรือตั้งคำ�ถามในเรื่องการดำ�เนินกิจการงานของบริษัทฯ
ได้อย่างอิสระ
1.8 เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทุกปี และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล เมื่อบริษัทฯ มีกำ�ไร
1.9 บริษทั ฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม โดยระบุผลการลงคะแนนในแต่ละวาระด้วย
1.10 หากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้พจิ ารณาเรือ่ งราวต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมเสร็จสิน้ ลงแล้ว มีผถู้ อื หุน้ ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 
1 ใน 3 ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด มีสิทธิที่จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำ�หนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมได้
1.11 ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ล่าสุด บริษัทฯ มีหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free
Float) อยู่ร้อยละ 27.32

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญในการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ ที่สำ�นักงานแห่งใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีกรรมการเข้าประชุม 9 คน จากจำ�นวนกรรมการทั้งหมด 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 81.82 ซึ่งบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
2.1 บริษัทฯ ได้จัดทำ�หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุระเบียบวาระการประชุมพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ และเอกสาร   
ประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ อย่างเพียงพอที่จะให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและตัดสินใจออกเสียงลงคะแนนได้อย่างเหมาะสม
2.2 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวันประชุม
2.3 จัดทำ�หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ลงประกาศหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ในหนังสือพิมพ์รายวันพร้อมทัง้
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนวันประชุม
2.4 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียง             
ลงมติแทนได้ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึง่ เป็นแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถกำ�หนดทิศทางการ ลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ
โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งไปให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
2.5 ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำ�นวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2.6 ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้
2.7 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562 บริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระจำ�นวน 3 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของ            
ผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นจำ�นวน 7 ราย มอบอำ�นาจให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำ�นาจให้ออกเสียงแทน
2.8 บริษัทฯ มีนโยบายในการซื้อขายหลักทรัพย์ และการใช้ข้อมูลภายใน และได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าว ดังนี้
1) เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ กรรมการหรือผู้บริหารต้องนำ�ส่งรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์             
ตามแบบ 59-2 ไปยังสำ�นักงาน กลต. และเลขานุการบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำ�การ นับตั้งแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)

30

การกำ�กับดูแลกิจการ
2) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ที่ล่วงรู้ข้อมูลภายใน นำ�ข้อมูลภายในไปแสวงหาประโยชน์ หรือเปิดเผยแก่บุคคลอื่น              
ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่วา่ ด้วยวิธใี ด โดยรูห้ รือควรรูว้ า่ ผูร้ บั ข้อมูลอาจนำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ที่ล่วงรู้ข้อมูลภายใน ทำ�การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาก่อนที่จะ
เผยแพร่ข้อมูลภายใน
4) บริษทั ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลงบการเงินและข้อมูลสารสนเทศก่อนนำ�ส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทีเ่ กีย่ วข้อง
จะต้องรักษาความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนนโยบายในการซื้อขายหลักทรัพย์ และการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ดังนี้
1) กรรมการ ผู้บริหาร : พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรา 296 กำ�หนดว่า  ผู้ใดที่ซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูล      
ภายใน (มาตรา 242) “ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ”
2) พนักงานที่ล่วงรู้ข้อมูลภายใน : หากฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัย จนถึงขั้นให้ออกจากงาน รวมถึง                
อาจมีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
2.9 บริษัทฯ ทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และสำ�นักงาน ก.ล.ต.
3. การคำ�นึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้
3.1 บริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
3.2 ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำ�ไร บริษัทฯ จะขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายค่าบำ�เหน็จตอบแทน หรือเงินรางวัลพิเศษประจำ�ปีแก่กรรมการ
และพนักงาน
3.3 บริษัทฯ ได้จัดทำ�จรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงาน ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลูกค้า : บริษัทฯ ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า  โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต การรักษาจริยธรรมและความเชื่อถือ               
ซึง่ กันและกัน กรรมการและผูบ้ ริหารจะต้องเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ การกำ�หนดมาตรฐานคุณภาพและดูแล
รักษามาตรฐานนั้น
พนักงาน : บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญกับนโยบายความปลอดภัยในการทำ�งานของพนักงาน โดยจัดสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
ให้มีลักษณะปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำ�งานให้แก่พนักงานทุกคน รวมทั้ง
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำ�งานให้ดีขึ้น เพื่อให้การทำ�งานของพนักงานมีประสิทธิผล มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน และมีการติดตามประเมินผลทุกเดือน ตลอดจนกำ�หนดวิธีการจ้างงานและเปิดโอกาส     
ในการจ้างงานอย่างเสมอภาค เพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณภาพ มีความรู้และความชำ�นาญที่จำ�เป็นสำ�หรับการดำ�เนินงานในธุรกิจ
บริษัทฯ มีการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างสม่ำ�เสมอ โดยจัดให้มีการอบรมภายในบริษัทฯ และ         
ส่งพนักงานไปอบรมสัมมนาภายนอกบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ล่องรับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากพนักงานในกรณีพบเห็นการทำ�ผิดกฎหมายหรือกฎระเบียบของบริษทั ฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพสำ�หรับพนักงานตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่
พนักงานเมื่อยามเกษียณอายุหรือออกจากงาน โดยพนักงานสามารถขอเกษียณอายุการทำ�งานก่อนได้ หากพนักงานมีอายุครบ 55 ปี
และมีอายุการทำ�งานครบ 25 ปี ซึ่งจะได้รับเงินชดเชยตามระเบียบของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำ�หนด
คู่ค้าหรือเจ้าหนี้ : จะต้องทำ�ให้มั่นใจว่ามีวิธีการปฏิบัติที่ดีในการซื้อสินค้าจากคู่ค้า  และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า  รวมถึง
เงือ่ นไขการกูย้ มื เงินจากเจ้าหนีเ้ กีย่ วกับวัตถุประสงค์การใช้เงิน การชำ�ระคืน หลักทรัพย์ค�้ำ ประกันและข้อตกลงอืน่ ๆ นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ
ได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่คู่ค้าหรือเจ้าหนี้เสมอ
ชุมชนและสังคม : จะต้องมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมในการใช้ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักถึง
ความสำ�คัญต่อการรักษาสิง่ แวดล้อม มีการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีและขัน้ ตอนการผลิตทีม่ มี าตรฐานด้านสิง่ แวดล้อม ตามข้อกำ�หนด
ของมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 โดยมีการจัดทำ�ระบบบำ�บัดของเสียต่างๆ อาทิเช่น บำ�บัดระบบน้�ำ เสียก่อนปล่อยสูธ่ รรมชาติทกุ ครัง้
ติดตัง้ ระบบบำ�บัดควันทีเ่ กิดจากการเผาไหม้ จัดทำ�ระบบกรองฝุน่ ละออง และได้จดั ทำ�โรงคัดแยกขยะและกากอุตสาหกรรมแต่ละประเภท
เพื่อส่งต่อไปบำ�บัดตามหลักวิชาการกับหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งมีการนำ�วัสดุใช้แล้ว
มาใช้ประโยชน์ใหม่อกี ซึง่ เป็นการประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงเพือ่ ประโยชน์ของชุมชนทัว่ ไป ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิ
ตามข้อกำ�หนดของกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดเสมอมา 
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การกำ�กับดูแลกิจการ
บริษทั ฯ ได้ปรับเปลีย่ นเชือ้ เพลิงสำ�หรับใช้ในสายงานการผลิตเต็ม 100% ตัง้ แต่ปี 2555 เป็นต้นมา จากเดิมทีใ่ ช้น�้ำ มันเตา (Fuel Oils)
ซึ่งต้องนำ�เข้าจากต่างประเทศและราคามีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยเปลี่ยนเป็นใช้ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) จาก
บริษทั ปตท. จำ�กัด (มหาชน) ซึง่ ถือเป็นเชือ้ เพลิงทีส่ ะอาด เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และช่วยลดปริมาณมลภาวะเป็นพิษ โดยทำ�ให้ไม่มี
เขม่าควันดำ�หรือละอองฝุ่นจากการเผาไหม้ ไม่เกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide) (SO2) และก๊าซคาร์บอนมอนอกซ์ไซด์
(Carbon Monoxide) (CO) ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบำ�บัดควันไฟที่เกิดจากเผาไหม้ลดลง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีกระบวนการบำ�รุง
รักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance P.M.) อย่างสม่ำ�เสมอจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงมีการวัดค่าฝุ่นละอองบริเวณพื้นที่ทำ�งาน
และปล่องควันเพื่อป้องกันมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นละอองและแก๊สจากการเผาไหม้ ซึ่งได้ติดตั้งอุปกรณ์บำ�บัดควันและฝุ่นละอองด้วย
ในส่วนของการใช้ไฟฟ้าซึง่ ถือเป็นพลังงานหลักในการผลิต บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญโดยการส่งเสริมและสนับสนุน “โครงการอนุรกั ษ์
พลังงานในสถานประกอบการ” ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
อนุรักษ์พลังงาน เพื่อกำ�หนดนโยบายและแผนการทำ�งานอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงาน
รวมทัง้ ปรับปรุง แก้ไข อุปกรณ์ เครือ่ งจักรต่างๆ อาทิเช่น เปลีย่ นปัม้ ลมแบบลูกสูบเป็นแบบสกรู เปลีย่ นเครือ่ งปรับอากาศทีไ่ ด้รบั ฉลาก
ประหยัดไฟเบอร์ 5 แทนของเดิมที่เสียไป เปลี่ยนหลอดไฟชนิดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 วัตต์เป็นหลอดแอลอีดี (LED) ขนาด 10 วัตต์
ในสำ�นักงานและอาคารโรงงาน ติดตัง้ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitor Bank) เพือ่ ปรับปรุงค่า Power Factor ในระบบไฟฟ้าของโรงงาน
เพื่อลดการสูญเสียในระบบและลดค่าปรับที่ต้องจ่ายให้การไฟฟ้าฯ เป็นต้น รวมถึงการบำ�รุงรักษาเครื่องจักรตามแผนเพื่อให้ลด               
การสูญเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต อีกทั้งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการเปลี่ยนเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพต่ำ�กับ           
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนบางส่วนจากกรมฯ ในการจัดหาเครื่องจักรใหม่
ผูส้ อบบัญชี : บริษทั ฯ ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตอ่ ผูส้ อบบัญชีในการให้ขอ้ มูลทางการเงินและข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องตามทีผ่ สู้ อบบัญชี
ต้องการ โดยผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
ผูถ้ อื หุน้ และกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ : กรรมการจะต้องมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ และกลุม่ ผูใ้ ห้การสนับสนุนทางการเงินในเรือ่ ง
เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ วิธีการปฏิบัติทางบัญชี และการใช้สารสนเทศภายใน โดยกรรมการจะต้องตัดสินใจดำ�เนินการใดๆ      
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์โดยรวม
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้องและครบถ้วน ดังนี้
4.1 ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงิน มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งผ่านการ             
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำ�นักงาน          
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำ�นักงาน ก.ล.ต.) โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีใ่ นการสอบทานงบการเงิน
ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน
ในปี 2562 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินประจำ�ปี 2562 ของบริษัทฯ ไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข และบริษัทฯ ได้นำ�ส่ง                
งบการเงินต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำ�นักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด โดยไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากสำ�นักงาน ก.ล.ต.
4.2 คณะกรรมการได้จดั ทำ�รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินซึง่ ได้รบั การรับรองจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
โดยเปิดเผยไว้คู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำ�ปี
4.3 บริษัทฯ ได้เปิดเผยขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ดังนี้
4.3.1 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ           
กรรมการบริหาร (อ้างอิงถึง หัวข้อโครงสร้างกรรมการบริษัทฯ หน้าที่ 17 - 19)
4.3.2 การทำ�หน้าที่ของกรรมการในปี 2562 ที่ผ่านมา ได้แก่ จำ�นวนครั้งของการประชุมและจำ�นวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่าน            
เข้าร่วมประชุม
4.3.3 เปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายแก่กรรมการ (อ้างอิงถึงหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ หน้าที่ 21)
4.4 บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดการทำ�รายการระหว่างกันไว้อย่างครบถ้วน (อ้างอิงหัวข้อ รายการระหว่างกัน หน้าที่ 37 - 40)
4.5 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี รายงานประจำ�ปี และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเผยแพร่ไว้
ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ctw.co.th
4.6 บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าสอบบัญชีที่จ่ายให้แก่บริษัทสอบบัญชี (อ้างถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี หน้าที่ 84)
4.7 ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัทฯ ได้ โดยผ่านแผนกบริการองค์กร (Corporate Services Section)              
โทร 02-745-6118 ถึง 30 หรือที่ e-mail address : kanjana@ctw.co.th
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การกำ�กับดูแลกิจการ
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการกำ�กับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ      
โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

5.1.1 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการของบริษัทฯ ให้มีจำ�นวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง
5.1.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการจำ�นวน 12 คน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3 คน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
9 คน (เป็นกรรมการอิสระ 4 คน)
5.1.3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่งจำ�นวน 1 ใน 3 กรรมการจึงมีวาระในการดำ�รงตำ�แหน่ง
ที่แน่นอนคราวละ 3 ปี
5.1.4 ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำ�นวยการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน และเพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำ�หนด
นโยบายการกำ�กับดูแลและการบริหารงานประจำ� ประธานกรรมการจึงไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้อำ�นวยการ
5.1.5 บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัท ทำ�หน้าที่ให้คำ�แนะนำ�ด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ
5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

5.2.1 คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อช่วย
ศึกษาและกลั่นกรองงาน
5.2.2 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (อ้างอิงหัวข้อ โครงสร้างกรรมการ
และขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ หน้าที่ 17 - 18)
5.2.3 ประธานกรรมการไม่ได้เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การทำ�หน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระ
5.2.4 ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะของบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระ
5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.3.1 คณะกรรมการได้ร่วมกันกำ�หนดนโยบายและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการดำ�เนินงานที่สำ�คัญของบริษัทฯ ดูแลให้บริษัทฯ              
มีการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำ�ผิดกฎหมาย
หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำ�นักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่อย่างใด
5.3.2 บริษัทฯ ได้จัดทำ�ข้อพึงปฏิบัติทางจรรยาบรรณสำ�หรับกรรมการและพนักงาน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ         
บริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
5.3.3 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ (อ้างอิง หัวข้อการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ หน้าที่ 17)
5.4 การประชุมคณะกรรมการ

5.4.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมโดยปกติอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และจะมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำ�เป็น
และเหมาะสม โดยมีการกำ�หนดวาระชัดเจนล่วงหน้า 
5.4.2 เลขานุการบริษัท ได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารจัดส่งให้กรรมการก่อนการประชุม           
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
5.4.3 ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบ
เป็นองค์ประชุม
5.4.4 ในปี 2562 ทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการมีการประชุมจำ�นวน 4 ครัง้ การประชุมแต่ละครัง้ ใช้เวลาโดยเฉลีย่ ประมาณ 1 ชัว่ โมง 4 นาที
โดยได้มีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
พร้อมใช้ในการอ้างอิงและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
5.4.5 ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำ�นวยการจะเป็นผู้ร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ              
โดยกรรมการมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการ
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR Policy)

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตสายไฟฟ้า  สายเคเบิ้ล สายโทรศัพท์ สายเคเบิ้ล               
ใยแก้วนำ�แสง ลวดอาบน้ำ�ยาและไม่อาบน้ำ�ยา มีความมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก            
การประกอบกิจการของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย ได้มาตรฐานในระดับสากล โดยยึดหลักการ            
ดำ�เนินธุรกิจภายใต้การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คำ�นึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ
จึงกำ�หนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้
แนวทางการดำ�เนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Practice)

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม (Business Ethics)
บริษัทฯ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องยึดมั่นในการตัดสินใจและการดำ�เนินงาน      
ทางธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อกำ�หนด และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของคุณธรรมที่ดีงาม
หลีกเลี่ยงการดำ�เนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		แนวทางปฏิบัติ
1) ไม่สนับสนุนการดำ�เนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือสัญญาต่างๆ ที่มีต่อลูกค้า คู่ค้า หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
3) ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย โดยเสนอขายในราคาที่เป็นธรรม
4) หลีกเลี่ยงการเข้าทำ�รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากต้องทำ�รายการที่มีความเกี่ยวโยง จะมีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างครบถ้วน
2. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบตั ติ อ่ ผูท้ เี่ กีย่ วข้องด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยกเพศ
เชื้อชาติ ศาสนา หรือภูมิลำ�เนา ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล
		แนวทางปฏิบัติ
1) ส่งเสริมความเสมอภาคในการทำ�งาน ไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา เพศหญิงชาย หรือภูมิลำ�เนาเดิม
2) ไม่มีการใช้แรงงานเด็กและสนับสนุนการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบต่างๆ
3) จัดให้มีสภาพการทำ�งานที่ดี สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
4) ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตนต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความเคารพในสิทธิส่วนบุคคล
3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมการทำ�งานที่มีความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี กำ�หนดเงื่อนไขการจ้างที่เป็นธรรม      
ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม เพื่อให้พนักงานทุกคนทำ�งานอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
		แนวทางปฏิบัติ
1) ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2) จัดให้สถานที่ทำ�งานมีความสะอาด ปลอดภัย และมีสุขอนามัยที่ดีสำ�หรับพนักงานทุกคน
3) จัดให้มีแพทย์และพยาบาลประจำ�อยู่ที่ห้องพยาบาลของโรงงงาน
4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
5) จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อคอยดูแลปรับปรุงสวัสดิการพนักงานและสภาพแวดล้อมในการทำ�งานให้ดีขึ้น
6) จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน เพื่อติดตามดูแลและรายงานเรื่อง              
ความปลอดภัย ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงมีการรายงานการเกิดอุบัติเหตุและ          
บาดเจ็บจากการทำ�งานให้พนักงานรับทราบ
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7)
8)
9)
10)
11)

ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันแก่พนักงานทุกคนในการจ้างงานและความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเข้าฝึกอบรม ฝึกฝนทักษะ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติใดๆ ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนหากพนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน โดยบริษัทฯ จัดเตรียมสถานที่ที่เหมาะสม อุปกรณ์กีฬาและ             
อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกกำ�ลังกาย

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ในการผลิตสินค้าทีม่ คี ณุ ภาพและมีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล สินค้าต้องตอบสนองต่อความต้องการ
และความคาดหวังของลูกค้าอย่างดีที่สุด โดยเสนอขายในราคาที่เป็นธรรม พร้อมทั้งมีการรับประกันและรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า 
ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้สินค้าอย่างคุ้มค่า ถูกต้องและปลอดภัย
		แนวทางปฏิบัติ
1) กำ�หนดราคาสินค้าที่เป็นธรรม สินค้ามีคุณภาพและมีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล
2) มีการรับประกันคุณภาพสินค้า และรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า
3) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้า  โดยจัดให้มีคู่มือการใช้งานเกี่ยวกับสินค้าที่ถูกต้อง ปลอดภัยและใช้สินค้าได้อย่างคุ้มค่า 
พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง ชัดเจน
4) ปฏิบัติตามฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเคร่งครัด
5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจด้วยการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดและกฎหมายต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมการใช้ทรัพยากร           
อย่างมีประสิทธิภาพ กำ�หนดมาตรการประหยัดพลังงาน การควบคุมมลพิษ ตลอดจนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
		แนวทางปฏิบัติ
1) มีการนำ�วัสดุบรรจุภัณฑ์และวัสดุรีไซเคิลอื่นๆ กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ล้อไม้ ล้อเหล็ก เป็นต้น
2) มีการปรับเปลีย่ นเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ในการผลิตสินค้าเป็นก๊าซธรรมชาติแทนการใช้น�้ำ มันเตา เพือ่ ประหยัดพลังงานและลดมลภาวะเป็นพิษ
3) จัดให้มีระบบการบำ�บัดน้ำ�เสียจากอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ และนำ�น้ำ�ที่ได้จากการบำ�บัดน้ำ�เสียมาใช้ประโยชน์ เช่น รดน้ำ�
ต้นไม้ เป็นต้น
4) นำ�เศษอาหารที่เหลือจากโรงอาหารมาทำ�น้ำ�หมักชีวภาพเพื่อใช้รดพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้ในพื้นที่ว่างในโรงงาน
5) สร้างโรงคัดแยกขยะและกากอุตสาหกรรมตามประเภทขยะอย่างชัดเจน ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะปนเปื้อน ขยะอันตราย               
ขยะย่อยสลาย และจัดการกำ�จัดด้วยวิธกี ารทีแ่ ตกต่างกันตามขบวนการบำ�บัดโดยบริษทั ทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
6) เข้าร่วมโครงการความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้า (Demand Response) กับคณะกรรมการกำ�กับกิจการพลังงาน
7) ได้รับการรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
8) เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการของเสียในการผลิตตามหลัก 3Rs ของกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับการรับรองขบวนการจัดการ
ของเสีย Reduce (ลดการใช้) Reuse (ใช้ซ้ำ�) Recycle (นำ�กลับมาใช้ใหม่)
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6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม ชุมชน และสังคม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ พร้อมทั้งส่งเสริมพนักงานให้มีจิตสำ�นึกที่ดีและทำ�ดีต่อสังคมส่วนรวม
		แนวทางปฏิบัติ
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
2) ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม ชุมชน และสังคม
3) ส่งเสริมพนักงานให้มีจิตสำ�นึกที่ดีและทำ�ดีต่อสังคมส่วนรวม
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานจากพนักงานที่มีภูมิลำ�เนาอยู่ใกล้ที่ตั้งโรงงาน
5) ส่งพนักงานไปเป็นวิทยากรในสถานศึกษา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
6) จัดกิจกรรมเชิญชวนพนักงานร่วมบริจาคสิ่งของจำ�เป็นแก่สถานสงเคราะห์ต่างๆ เช่น สถานสงเคราะห์ผู้พิการ บ้านเด็กกำ�พร้า 
เป็นต้น
นโยบายการต่อต้านการทุจริต

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้แนวทางการกำ�กับดูแล           
กิจการทีด่ ี สนับสนุนให้ผบู้ ริหารและพนักงานปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด
บริษัทฯ จึงกำ�หนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติ ดังนี้
1) ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องไม่ให้หรือเรียกรับสินบนและผลประโยชน์อนื่ ใดซึง่ ไม่เหมาะสม เพือ่ จูงใจให้ปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าที่
ในทางมิชอบ หรืออาจทำ�ให้บริษัทฯ เสียประโยชน์อันชอบธรรม
2) ผู้บริหารและพนักงาน จะต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม             
จะต้องปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจในการดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำ�คัญ
3) ผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที่ดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หากพบการทุจริตหรือพบเหตุที่ส่อไปในทางทุจริต ให้แจ้งต่อ               
กรรมการอิสระ หรือผู้บังคับบัญชาให้ทราบโดยเร็ว และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
4) การบริจาคเงินเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนในกิจกรรมหรือโครงการใดๆ ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย
แนวทางปฏิบัติ
1) จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมในการดำ�เนินธุรกิจ เพือ่ ป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างไม่เหมาะสม โดยเฉพาะ
งานขาย การตลาดและจัดซื้อ
2) จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
3) ผู้บริหารและพนักงานต้องหลีกเลี่ยงการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในทางจูงใจให้ปฏิบัติงานหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ หรืออาจทำ�ให้บริษัทฯ เสียประโยชน์อันชอบธรรม
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยจัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีค่ รอบคลุมทัง้ ด้านการเงิน การบริหาร
และการดำ�เนินงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
เพียงพอ รวมถึงการให้มีกลไกการตรวจสอบ การถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยปฏิบัติงานตามแนวทางที่กำ�หนดไว้ในกฎบัตร รายงาน
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยนั้น คณะกรรมการได้
ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยมี
องค์ประกอบทั้ง 5 ส่วน ดังนี้
1. การควบคุมภายในองค์กร
2. การประเมินความเสี่ยง
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5. ระบบการติดตาม
ข้อมูลหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติแต่งตั้งนางสาวกาญจนา เอนกวศินชัย เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยเห็นว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีประวัติการศึกษาและการอบรมดังนี้
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
การอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากศูนย์ฝึกอบรมพีแอนด์ดี
การอบรมหลักสูตรการเงินเพื่อการบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายการระหว่างกัน
1. รายการระหว่างกันระหว่างกลุ่มบริษัท

รายการระหว่างกันในอดีตที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้

รายการซื้อขาย

บริษัทฯ มีธุรกรรมกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รายการดังกล่าวเป็นการดำ�เนินงานปกติของธุรกิจ เช่น การซื้อขาย
ระหว่างบริษัท ค่าบริการ ค่าจัดการ และได้ระบุไว้ในงบการเงินของบริษัทฯ แล้ว
รายการความช่วยเหลือทางการเงิน

ความช่วยเหลือทางการเงินที่ให้นั้น มีทั้งการให้กู้และการกู้ยืม รวมถึงการค้ำ�ประกันระหว่างบริษัทในกลุ่ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการ           
ช่วยเหลือทางด้านเงินทุนหมุนเวียน และเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษัทเหล่านั้นเมื่อมีความจำ�เป็น ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นรายการที่          
ดำ�เนินการตามปกติของการทำ�ธุรกิจ
2. ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ความจำ�เป็นและความเห็นของกรรมการตรวจสอบของรายการระหว่างกันได้อธิบายไว้ในตารางแล้ว

3. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การทำ�รายการระหว่างกันจึงต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบและ           
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ผู้บริหารจึงต้องตรวจสอบและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และไม่มีผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนในการอนุมัติให้กระทำ�             
รายการระหว่างกันใดๆ เมือ่ มีรายการระหว่างกันเกิดขึน้ นอกจากนัน้ ก่อนเข้าทำ�รายการระหว่างกัน บริษทั ฯ ได้ขอคำ�ปรึกษาจากตลาดหลักทรัพย์
ก่อนเสมอ
4. แนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
การซื้อขาย

บริษัทฯ ยังคงมีธุรกรรมกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยมีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบตามปกติ นอกจากนี้        
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติอนุมตั ใิ นหลักการให้ฝา่ ยจัดการสามารถอนุมตั กิ ารทำ�ธุรกรรมทีเ่ กีย่ วกับข้อตกลงทางการค้าทีม่ เี งือ่ นไขการค้า 
โดยทั่วไปในการทำ�ธุรกรรมระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ความช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย โดยการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนตามที่บริษัทย่อยต้องการ ซึ่งการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินดังกล่าวจะเป็นการให้ความช่วยเหลือในการดำ�เนินธุรกิจปกติเท่านั้น
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รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันใน ปี 2561 และ ปี 2562
1. รายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย

ชื่อ
		
บริษัท สยามไฟเบอร์
อ๊อพติคส์ จำ�กัด (SFO)

		

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ลักษณะรายการระหว่างกัน
ปี 2561 ปี 2562
0.69
0.55 จรุงไทยได้รับรายได้จาก
ค่าบริการบรรจุหีบห่อและ
ทดสอบสายจาก SFO
0.08
0.25 SFO ค้างชำ�ระค่าวัตถุดิบกับ
จรุงไทย
0.85
0.20 จรุงไทยซื้อสินค้า และวัตถุดิบ
จาก SFO
4.13
15.96 SFO ค้างชำ�ระค่าบริหารจัดการ
ค่าบริการและค่าเช่ากับจรุงไทย
38.92
37.53 จรุงไทยได้รับรายได้
ค่าธรรมเนียมการจัดการจาก
SFO
3.87

3.87

1.72

1.72

0.30

0.30

2.22

1.70

52.78

62.08

ความสัมพันธ์

นโยบายราคา/เงื่อนไข

จรุงไทย ถือหุ้นร้อยละ 90.00 ราคาทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม
ใน SFO นายเปรมชัย กรรณสูต
และนางนิจพร จรณะจิตต์
ซึ่งเป็นกรรมการในจรุงไทย และ ราคาทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม
ครอบครัวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของ ITD โดยถือหุ้นรวมกันอยู่
ร้อยละ 19.20 และ ITD ถือหุ้น
ใน SFO ในสัดส่วนร้อยละ 10 ราคาตามสัญญา จรุงไทยได้รับค่าธรรมเนียม
จากการให้คำ�แนะนำ�และเป็นที่ปรึกษา 
อัตราและมูลค่าที่ปรึกษาจะเปลี่ยนแปลง
ตามจำ�นวน และระดับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมี
อัตราที่แตกต่างกันตามที่ระบุในสัญญา 
โดยจรุงไทยคิดค่าใช้จ่ายตามจริงบวกเพิ่ม
ร้อยละ 10
จรุงไทยได้รับรายได้ค่าบริการ
ราคาตามสัญญา จรุงไทยมีรายได้จาก
จาก SFO
การให้บริการประกอบด้วย การบำ�รุงรักษา 
การซ่อมแซม และการทำ�ความสะอาด
อุปกรณ์อำ�นวยความสะดวกต่างๆ
ในโรงงานของ SFO
จรุงไทยได้รับรายได้ค่าเช่า
ราคาตามสัญญา จรุงไทยได้รับรายได้
โรงงานจาก SFO
ค่าเช่าโรงงาน โดยมีการทำ�สัญญา
SFO จ่ายเงินมัดจำ�ค่าเช่าโรงงาน
ให้เช่าโรงงาน ต่ออายุสัญญาทุกปี
แก่จรุงไทย
จรุงไทยได้รับรายได้ค่าใช้ไฟฟ้า
ราคาทุน คิดค่าไฟฟ้าตามที่เกิดขึ้นจริง
จาก SFO

2. รายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ชื่อ
		
ปี 2561 ปี 2562
บริษัท ไทยเมทัล
20.89
19.65
โพรเซสซิ่ง จำ�กัด (TMP)
1.61
0.39

		
บมจ. อิตาเลียนไทย
ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD)

3.38

3.38

25.88
209.49

23.42
126.28

184.05

177.61

-

6.62

ลักษณะรายการระหว่างกัน

ความสัมพันธ์

นโยบายราคา/เงื่อนไข

จรุงไทยจ้าง TMP หลอมวัตถุดิบ
(ทองแดง)
จรุงไทยค้างชำ�ระค่าจ้าง
หลอมวัตถุดิบกับ TMP
จรุงไทยได้รับรายได้เงินปันผล
จาก TMP

จรุงไทย ถือหุ้นใน TMP
ร้อยละ 15 คุณชัย โสภณพนิช
ซึ่งเป็นกรรมการของจรุงไทย
และถือหุ้นในจรุงไทย
ร้อยละ 0.69 และถือหุ้นใน บมจ.
กรุงเทพประกันภัย ร้อยละ 3.22
โดยที่ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
ถือหุ้นใน TMP ร้อยละ 5

จรุงไทยได้รับรายได้จาก
การขายสินค้าให้ ITD
ITD ค้างชำ�ระค่าสินค้ากับ
จรุงไทย
จรุงไทยจ่ายค่่าก่อสร้างอาคาร
โรงงาน ให้ ITD

นายเปรมชัย กรรณสูต และ ราคาตลาด และเงื่อนไขทางการค้าปกติ
นางนิจพร จรณะจิตต์ เป็น
เหมือนกับการขายให้บุคคลภายนอก
กรรมการของจรุงไทย และ
ถือหุ้นใน ITD รวมกันอยู่
ร้อยละ 19.20 (รวมครอบครัว) ราคาตามสัญญา

ราคาตามสัญญา

จรุงไทยถือหุ้นใน TMP ทั้งสิ้น 225,000 หุ้น
และได้รับเงินปันผล หุ้นละ 15 บาท
ตามอัตราที่ TMP ประกาศจ่ายให้แก่
ผู้ถือหุ้น
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รายการระหว่างกัน
2. รายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ลักษณะรายการระหว่างกัน
ชื่อ
ความสัมพันธ์
		
ปี 2561 ปี 2562
บริษัท อิตัลไทย วิศวกรรม 0.27
- จรุงไทยได้รับรายได้จาก
Ital Thai เป็นบริษัทในเครือของ
จำ�กัด (Ital Thai)
การขายสินค้าให้ Ital Thai
ITD
บริษัท ไอทีดี หงสา จำ�กัด 0.72
1.61 จรุงไทยได้รับรายได้จาก
ITD Hongsa เป็นบริษัทในเครือ
(ITD Hongsa)
การขายสินค้าให้ ITD Hongsa ของ ITD
		
394.53 312.12			
บริษัท แปซิฟิค
1.90
1.80 ค่าธรรมเนียมการจัดการที่
PEWC ถือหุ้นโดยอ้อมในจรุงไทย
อีเล็คทริคไวร์แอนด์เคเบิ้ล
จรุงไทยจ่ายให้กับ PEWC
รวมประมาณร้อยละ 51
จำ�กัด (PEWC)
0.46
0.44 จรุงไทยค้างชำ�ระค่าธรรมเนียม
การจัดการกับ PEWC
บริษัท ซิกม่า เคเบิ้ล จำ�กัด
(Sigma)
		

2.36

0.17

จรุงไทยได้รับรายได้จาก
Sigma เป็นบริษัทในเครือของ
การขายสินค้าให้แก่ Sigma กลุ่ม PEWC
2.41			

นโยบายราคา/เงื่อนไข
ราคาตลาด และเงื่อนไขทางการค้าปกติ
เหมือนกับการขายให้บุคคลภายนอก
ราคาตลาด และเงื่อนไขทางการค้าปกติ
เหมือนกับการขายให้บุคคลภายนอก
ราคาตามสัญญา เป็นค่าใช้จ่ายสำ�หรับ
ผู้บริหารของ PEWC ที่มาช่วยในการ
บริหารจัดการที่จรุงไทย (มีการทำ�สัญญา
ระหว่างกัน และได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการแล้ว)
ราคาทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม

3. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับบริษัทย่อย

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ชื่อ
		
ปี 2561 ปี 2562
บริษัท สยามแปซิฟิค
2.43
1.67
อีเล็คทริคไวร์แอนด์เคเบิ้ล
จำ�กัด (SPEWC) กับ
บริษัท เซี่ยงไฮ้ เอเซีย
0.58
แปซิฟิค อีเล็คทริค จำ�กัด
(SAP)
1.16
0.32

2.46

-

6.63

1.99

ลักษณะรายการระหว่างกัน

ความสัมพันธ์

นโยบายราคา/เงื่อนไข

SPEWC ได้รับรายได้
ค่าธรรมเนียมการจัดการจาก
SAP
SAP ค้างชำ�ระค่าธรรมเนียม
การจัดการ กับ SPEWC
SPEWC ได้รับรายได้
ค่าธรรมเนียม (การค้ำ�ประกัน)
จาก SAP

SPEWC เป็นบริษัทย่อยที่จรุงไทย ราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน
ถือหุ้นร้อยละ 100 และ SAP เป็นค่าใช้จ่ายสำ�หรับผู้บริหารของ SPEWC
เป็นบริษัทย่อยที่จรุงไทยถือหุ้น ที่มาช่วยในการบริหารจัดการที่ SAP
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมร้อยละ
63.68
SPEWC เป็นผู้ค้ำ�ประกันเงินกู้ให้แก่ SAP
สำ�หรับวงเงินกู้จากธนาคารกรุงเทพ
สาขาเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เพื่อใช้ในการ
ดำ�เนินธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน
SPEWC ได้รับรายได้ดอกเบี้ยรับ
SPEWC ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่ SAP
จาก SAP
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำ�เนิน
ธุรกิจ และชำ�ระคืนเงินกู้ให้แก่ธนาคาร
โดย SPEWC จะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก
SAP ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี

4. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ลักษณะรายการระหว่างกัน
ชื่อ
		
ปี 2561 ปี 2562
บริษัท สยามไฟเบอร์
0.46
- SFO ขายสินค้าให้แก่ PEWC
อ๊อพติคส์ จำ�กัด (SFO)
กับบริษัท แปซิฟิค
อีเล็คทริคไวร์แอนด์เคเบิ้ล
จำ�กัด (PEWC)
		
0.46
0.00

ความสัมพันธ์
SFO เป็นบริษัทย่อยที่จรุงไทย
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 90.00 และ
PEWC เป็นบริษัทแม่ของ
กลุ่มบริษัทฯ

นโยบายราคา/เงื่อนไข
ราคาทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม
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รายการระหว่างกัน
4. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ชื่อ
		
ปี 2561 ปี 2562
บริษัท สยามไฟเบอร์
24.12
7.68
อ๊อพติคส์ จำ�กัด (SFO)
4.39
กับบริษัท ฟูจิกุระ จำ�กัด
		
28.51
บริษัท สยามไฟเบอร์
8.77
อ๊อพติคส์ จำ�กัด (SFO)
กับ บมจ. อิตาเลียนไทย
6.42
ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD)
		
15.19
บริษัท สยามแปซิฟิค
0.04
อีเล็คทริคไวร์แอนด์เคเบิ้ล 13.22
จำ�กัด (SPEWC) กับบริษัท
แปซิฟิค อีเล็คทริคไวร์แอนด์ 2.00
เคเบิ้ล จำ�กัด (PEWC)
0.41
บริษัท สยามแปซิฟิค
1.33
อีเล็คทริคไวร์แอนด์เคเบิ้ล
จำ�กัด (SPEWC) กับบริษัท
คราวน์ เซ็นจูรี่ โฮลดิ้งส์
จำ�กัด (CCH)
บริษัท เซี่ยงไฮ้ เอเซีย
5.23
แปซิฟิค อีเล็คทริค จำ�กัด
(SAP) กับ บริษัท แปซิฟิค
อีเล็คทริคไวร์แอนด์เคเบิ้ล
(เสิ่นเจิ้น) จำ�กัด
126.41
(PEWC-Shenzhen)
104.75

บริษัท เซี่ยงไฮ้ เอเซีย
แปซิฟิค อีเล็คทริค จำ�กัด
(SAP) กับบริษัท แปซิฟิค
อีเล็คทริคไวร์แอนด์เคเบิ้ล
(ฮ่องกง) จำ�กัด
(PEWC-HK)
บริษัท เซี่ยงไฮ้ เอเซีย
แปซิฟิค อีเล็คทริค จำ�กัด
(SAP) กับ บริษัท หนิงโป
อีเล็คทริคไวร์แอนด์เคเบิ้ล
จำ�กัด (Ningbo)
		

ลักษณะรายการระหว่างกัน

ความสัมพันธ์

SFO เป็นบริษัทย่อยที่จรุงไทย
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 90.00
และบริษัท ฟูจิกุระ จำ�กัด
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน SFO
โดยถือหุ้นอยู่ร้อยละ 25
7.68			
3.51 SFO ได้รับรายได้จาก
SFO เป็นบริษัทย่อยที่จรุงไทย
การขายสินค้าให้แก่ ITD
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 90.00 ITD
3.75 ITD ค้างชำ�ระค่าสินค้าแก่ SFO เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน SFO
โดยถือหุ้นอยู่ร้อยละ10
6.76			
- SPEWC ขายสินค้าให้แก่ PEWC SPEWC เป็นบริษัทย่อยที่จรุงไทย
4.32 SPEWC รับจ้างผลิตสินค้าให้แก่ ถือหุ้นร้อยละ 100 และ PEWC
PEWC
เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มบริษัทฯ
1.89 SPEWC จ่ายค่าธรรมเนียม
การจัดการให้แก่ PEWC
0.39 SPEWC ค้างชำ�ระค่าธรรมเนียม
การจัดการกับ PEWC
-

7.70
0.66
184.15
155.93

-

2.53

84.55
12.21

-

-

0.07

350.15

357.64

SFO ซื้อวัตถุดิบจาก ฟูจิกุระ
SFO ค้างชำ�ระค่าวัตถุดิบกับ
ฟูจิกุระ

นโยบายราคา/เงื่อนไข
ราคาทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม

ราคาทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม

ราคาทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม

ราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน เป็นค่าใช้จ่าย
สำ�หรับผู้บริหารของ PEWC ที่มาช่วย
ในการบริหารจัดการที่ SPEWC
(มีการทำ�สัญญาระหว่างกัน และได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว)
SPEWC รับเงินปันผลจาก CCH SPEWC เป็นบริษัทย่อยที่จรุงไทย ตามอัตราที่ CCH ประกาศจ่าย
ถือหุ้นร้อยละ 100 และ CCH เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
เป็นบริษัทในเครือของ PEWC

SAP ขายวัตถุดิบให้แก่
PEWC-Shenzhen
PEWC-Shenzhen ค้างชำ�ระ
ค่าวัตถุดิบกับ SAP
SAP ซื้อสินค้าและวัตถุดิบจาก
PEWC-Shenzhen
SAP ค้างชำ�ระค่าสินค้าและ
วัตถุดิบ กับ PEWC-Shenzhen
SAP ขายเครื่องจักรให้แก่
PEWC-Shenzhen
SAP ซื้อวัตถุดิบจาก PEWC-HK
SAP ค้างชำ�ระค่าวัตถุดิบกับ
PEWC-HK

SAP ได้รับรายได้ค่าเช่าจาก
Ningbo

SAP เป็นบริษัทย่อยที่จรุงไทย
ถือหุ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
อยู่ร้อยละ 63.68 และ
PEWC-Shenzhen เป็นบริษัท
ในเครือของกลุ่ม PEWC

ราคาตลาดและเงื่อนไขทางการค้าปกติ
เหมือนกับซื้อขายกับบุคคลภายนอก

ราคาตลาด
SAP เป็นบริษัทย่อยที่จรุงไทย ราคาตลาดและเงื่อนไขทางการค้าปกติ
ถือหุ้น ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เหมือนกับซื้อขายกับบุคคลภายนอก
อยู่ร้อยละ 63.68 และ
PEWC-HK เป็นบริษัทในเครือ
ของกลุ่ม PEWC
SAP เป็นบริษัทย่อยที่จรุงไทย ราคาตลาด
ถือหุ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อมอยู่
ร้อยละ 63.68 และ Ningbo
เป็นบริษัทในเครือของ PEWC
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ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2560 - 2562
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

2562

2561

(หน่วย : ล้านบาท)
2560

ผลการดำ�เนินงาน			

รายได้รวม
รายได้จากการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายรวม
กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
กำ�ไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)

6,031.75
5,960.72
102.37
237.35
5,925.33
77.24
0.19
5.00

8,019.04
7,960.09
112.20
250.31
7,646.38
287.49
0.72
5.00

7,994.84
7,902.40
109.07
255.68
7,635.95
280.99
0.71
5.00

3,955.21
128.93
16.78
920.44
5,273.44
656.91
1,005.54
4,237.48
4,267.90
10.73

4,705.14
120.26
17.22
946.53
6,087.17
1,336.17
1,626.71
4,370.19
4,460.45
11.21

5,065.84
108.50
17.72
947.23
6,412.21
1,786.80
2,055.81
4,238.58
4,356.41
10.95

6.02
3.59
6.52
1.28
1.77
0.24
1.36
1.06

3.52
2.25
8.50
3.59
6.52
0.36
4.60
1.28

2.84
1.75
8.45
3.51
6.55
0.47
4.62
1.32

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
มูลค่าตามบัญชี (บาท/หุ้น)
อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)
อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)
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การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
สำ�หรับปี 2562
1. ภาพรวมการดำ�เนินงาน

ในปี 2562 ภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัวต่อเนื่อง กอปรกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง      
ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ส่งผลให้การจัดซื้อของการไฟฟ้าล่าช้าออกไป รวมถึงการชะลอคำ�สั่งซื้อของภาคเอกชน ทำ�ให้ในปี 2562 บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยมีผลกำ�ไรสุทธิ จำ�นวน 77.24 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน 210.25 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 73.13 เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีผลกำ�ไร
สุทธิ จำ�นวน 287.49 ล้านบาท โดยมีอัตรากำ�ไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 6.52 ในขณะที่ปี 2561 มีอัตรากำ�ไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 8.50 รายได้หลักของ
กลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่มาจากการขายผลิตภัณฑ์ลวดอาบน้ำ�ยา และไม่อาบน้ำ�ยา ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 64 ตามด้วยสายไฟฟ้าตัวนำ�ทองแดง
ร้อยละ 17 สายไฟฟ้าแรงดันสูงร้อยละ 12 และสายไฟฟ้าตัวนำ�อลูมิเนียมร้อยละ 5 ซึ่งขายให้แก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศ

2. ผลการดำ�เนินงาน และความสามารถในการทำ�กำ�ไร
การวิเคราะห์รายได้

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 6,031.75 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน 1,987.29 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.78
เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีรายได้รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 8,019.04 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จำ�นวน 5,960.72 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 98.82 ของรายได้รวม โดยจำ�แนกเป็นรายได้จากการขายให้ลูกค้าในประเทศจำ�นวน 3,584.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.14 ของ
ยอดขายรวม และขายให้ลูกค้าต่างประเทศจำ�นวน 2,376.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.86 ของยอดขายรวม
ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้อื่นรวมจำ�นวน 71.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.49 เมื่อเปรียบเทียบกับ         
ปี 2561 ที่มีรายได้อื่นจำ�นวน 58.95 ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากในปี 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับเงินชดเชยเป็นค่าก่อสร้างรั้วใหม่จากการ         
ขยายถนนหน้าโรงงานของรัฐบาลจีน จำ�นวน 12.07 ล้านบาท
การวิเคราะห์ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย
ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายรวมจำ�นวน 5,571.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93.48 ของยอดขาย ลดลงจำ�นวน
1,712.08 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23.51 เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีต้นทุนขายจำ�นวน 7,283.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 91.50 ของยอดขาย
โดยในปี 2562 มีการโอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย จำ�นวน 25.64 ล้านบาท เนื่องจาก
ราคาทองแดงซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักลดลง
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำ�หน่าย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำ�หน่ายในปี 2562 จำ�นวน 102.37 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน 9.83 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 8.76 เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายจำ�นวน 112.20 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่านายหน้า และค่าขนส่งสินค้าลดลง
ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในปี 2562 จำ�นวน 0.28 ล้านบาท กำ�ไรเพิ่มขึ้น จำ�นวน 1.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 119.14
เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำ�นวน 1.44 ล้านบาท เป็นการรับรู้ส่วนแบ่งกำ�ไรและขาดทุนจากการลงทุน
ในบริษัท ล็อกซแพค ฮ่องกง จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2562 จำ�นวน 237.35 ล้านบาท ลดลง 12.96 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.18              
เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำ�นวน 250.31 ล้านบาท โดยเป็นการโอนกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำ�นวน 6.93    
ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับชำ�ระหนี้จากลูกหนี้การค้า 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2562 จำ�นวน 23.68 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน 14.29 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 37.65
เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายทางการเงินจำ�นวน 37.97 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยจ่ายเจ้าหนี้ทรัสต์ รีซีทส์ที่ลดลง
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การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
สำ�หรับปี 2562

กำ�ไรสุทธิ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำ�ไรสุทธิในปี 2562 จำ�นวน 77.24 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน 210.25 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 73.13                
เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีกำ�ไรสุทธิจำ�นวน 287.49 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำ�ไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 1.30 ลดลงจากอัตรากำ�ไรสุทธิในปี 2561             
ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 3.61
3. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจำ�นวน 5,273.44 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน 813.73 ล้านบาท หรือ              
ลดลงร้อยละ 13.37 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีสินทรัพย์รวมจำ�นวน 6,087.17 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของลูกหนี้การค้า                 
และลูกหนี้อื่นจำ�นวน 401.53 ล้านบาท ในขณะที่สินค้าคงเหลือลดลง 71.20 ล้านบาท โดยระหว่างปีมีการชำ�ระหนี้เจ้าหนี้ทรัสตรีซีทส์ และ               
เจ้าหนี้การค้า ทำ�ให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินฝากประจำ�ลดลง 249.18 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิม่ ขึ้น จำ�นวน 0.28
ล้านบาท และเงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น จำ�นวน 8.40 ล้านบาท
ณ วันสิ้นปี 2562 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำ�นวน 1,473.82 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน 401.53 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.41               
จากยอด 1,875.36 ล้านบาท ณ วันสิ้นปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับชำ�ระหนี้จากลูกหนี้การค้าที่ถึงกำ�หนดชำ�ระเงินเพิ่มขึ้น
ณ วันสิ้นปี 2562 สินค้าคงเหลือจำ�นวน 1,562.34 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน 71.20 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.36 จากยอด 1,633.54        
ล้านบาท ณ วันสิ้นปี 2561 ซึ่งเป็นสินค้าที่มีกำ�หนดส่งมอบต้นปี 2563
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำ�นวน 920.44 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน 26.09 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.76
จากยอด 946.53 ล้านบาท ณ วันสิ้นปี 2561 โดยมีการตัดค่าเสื่อมราคา สำ�หรับปี 2562 จำ�นวน 93.42 ล้านบาท
หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม จำ�นวน 1,005.54 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน 621.17 ล้านบาท หรือ              
ลดลงร้อยละ 38.19 เมื่อเทียบกับยอด ณ สิ้นปี 2561 ซึ่งมีจำ�นวน 1,626.71 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สินระยะสั้นจำ�นวน 656.91 ล้านบาท            
และหนีส้ นิ ระยะยาว จำ�นวน 348.63 ล้านบาท โดยหนีส้ นิ ระยะยาวเป็นการตัง้ สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน เพือ่ เป็นเงินชดเชยพนักงาน
เมื่อออกจากงานทั้งจำ�นวน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์ (T/R) จำ�นวน 161.02 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน 441.13 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 73.26 จากยอด 602.15 ล้านบาท
ณ วันสิ้นปี 2561 เนื่องจากมีการชำ�ระเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์ก่อนครบกำ�หนด
การวิเคราะห์กระแสเงินสด

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงานจำ�นวน 476.77 ล้านบาท เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนจำ�นวน
66.48 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำ�นวน 687.67 ล้านบาท นอกจากนี้มีเงินสดลดลงในผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินอีก
จำ�นวน 5.74 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิในปี 2562 ลดลงจำ�นวน 150.16 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดจำ�นวน 885.45 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน จำ�นวน 476.77 ล้านบาท เป็นผลมาจากมีกำ�ไรจากการดำ�เนินงาน 189.96 ล้านบาท เงินสดสุทธิจาก
หนีส้ นิ ดำ�เนินงานลดลงจำ�นวน 163.05 ล้านบาท ในขณะทีเ่ งินสดสุทธิใช้ไปในสินทรัพย์ด�ำ เนินงานลดลงจำ�นวน 531.63 ล้านบาท จ่ายผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงานจำ�นวน 15.90 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ จำ�นวน 65.87 ล้านบาท
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนจำ�นวน 66.48 ล้านบาท เป็นเงินสดที่เป็นเงินลงทุนชั่วคราวลดลงจำ�นวน 100.12 ล้านบาท เงินฝากธนาคาร
ที่มีภาระค้ำ�ประกันลดลงจำ�นวน 94.30 ล้านบาท เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่นจำ�นวน 3.38 ล้านบาท โดยมีดอกเบี้ยรับจำ�นวน 10.95
ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดใช้ไปในการซื้อเครื่องจักรและงานระหว่างก่อสร้างจำ�นวน 87.58 ล้านบาท เงินสดรับจากการจำ�หน่ายที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ จำ�นวน 6.01 ล้านบาท และเงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น จำ�นวน 8.40 ล้านบาท
ในส่วนของเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำ�นวน 687.67 ล้านบาท เป็นเงินสดจ่ายซือ้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ย่อย
จำ�นวน 9.00 ล้านบาท เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์ที่ลดลง จำ�นวน 441.08 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 60.34 ล้านบาท และ
จ่ายเงินปันผล จำ�นวน 177.25 ล้านบาท
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การวิเคราะห์
4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
สภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีอตั ราส่วนสภาพคล่องอยูท่ ี่ 6.02 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วอยูท่ ี่ 3.59 เท่า 
โดยมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ เมื่อเทียบกับอัตราส่วน ณ สิ้นปี 2561 ที่มีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 3.52 เท่า  และอัตราส่วน             
สภาพคล่องหมุนเร็วอยู่ที่ 2.25 เท่า  ถึงแม้ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากการดำ�เนินงานจำ�นวน            
150.16 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราวซึ่งเป็นเงินฝากประจำ�ลดลงจำ�นวน 100.12 ล้านบาท เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกันลดลงจำ�นวน            
94.30 ล้านบาท และมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลงจำ�นวนมากถึง 406.94 ล้านบาท เนื่องจากมีการรับชำ�ระเงินจากลูกหนี้การค้าจำ�นวนมาก
ในขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทฯ ก็มีหนี้สินหมุนเวียนลดลงจำ�นวน 679.25 ล้านบาท โดยเฉพาะเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์ที่มีจำ�นวนลดลงมากถึง 441.13
ล้านบาท เนื่องจากมีการจ่ายชำ�ระหนี้เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์ล่วงหน้า
โครงสร้างเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำ�นวน 4,237.48 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน 132.71 ล้านบาท หรือ      
ลดลงร้อยละ 3.04 จากยอด 4,370.19 ล้านบาท ณ วันสิ้นปี 2561 เนื่องจากมีผลกำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมในปี 2562 เพียงจำ�นวน 34.35 ล้านบาท           
ในขณะที่มีการจ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนินงานปี 2561 จำ�นวน 179.06 ล้านบาท
โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยหนี้สินรวมจำ�นวน 1,005.54 ล้านบาท และ               
ส่วนของผู้ถือหุ้นจำ�นวน 4,267.90 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพียง 0.24 เท่า  ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับอัตราส่วน           
ณ สิ้นปี 2561 ซึ่งอยู่ท่ี 0.36 เท่า  ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงจากการมีเงินทุนไม่เพียงพอ เนื่องจากมีส่วนของทุนมากกว่าหนี้สิน                 
โดยหนี้สินส่วนใหญ่ที่มีอยู่ร้อยละ 65.33 เป็นหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งเกิดจากกิจกรรมดำ�เนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์ เจ้าหนี้การค้า 
และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เป็นต้น
5. ปัจจัยอื่นที่อาจจะมีผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานในอนาคต

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ประเมินเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ว่า  เศรษฐกิจจะชะลอตัวต่ำ�กว่าที่คาดและต่ำ�กว่าศักยภาพ เนื่องจาก               
ปัจจัยเสีย่ งหลายประการ ได้แก่ การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ปัญหาภัยแล้ง งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีทลี่ า่ ช้า การลงทุนในโครงการ
ขนาดใหญ่อาจได้รับผลกระทบจากปัญหาเสถียรภาพทางการเมือง เป็นต้น ในขณะที่สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ            
คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2563 โดยคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.5 - 2.5 ชะลอตัวลงจากปี 2562
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า  จากการที่ภาครัฐมีโครงการและมาตรการกระตุ้นการลงทุนและเศรษฐกิจต่างๆ ที่ภาครัฐอาจนำ�      
ออกมาใช้เพื่อเยียวยาความเสียหายทางเศรษฐกิจ การใช้จ่ายของภาครัฐจึงน่าจะเป็นปัจจัยที่ช่วยประคองเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ได้ ซึ่งจะทำ�ให้
บริษทั ฯ ได้รบั อานิสงฆ์จากมาตรการต่างๆ จากภาครัฐด้วย เนือ่ งจากผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ เกีย่ วข้องกับสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน ซึง่ ลูกค้ารายใหญ่
ยังคงเป็นรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ กลุ่มบริษัทฯ จึงคาดว่าผลการดำ�เนินงานในปี 2563 จะเติบโตได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา 
ปัจจัยที่อาจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการทำ�กำ�ไรของบริษัทฯ ยังคงเป็น นโยบายและมาตรการทางด้านเศรษฐกิจจากภาครัฐ             
ความความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต อัตราแลกเปลี่ยนซึ่งมีผลต่อต้นทุนวัตถุดิบหลัก การแข่งขันด้านราคาของผลิตภัณฑ์
เป็นต้น
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายพรวุฒิ สารสิน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน
กรรมการตรวจสอบ
3. นายสตีเฟ่น ซ่วย กู่
กรรมการตรวจสอบ
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมตามวาระปกติจำ�นวน 4 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส           
สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบได้ดังนี้
		
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายพรวุฒิ สารสิน
2. นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน
3. นายสตีเฟ่น ซ่วย กู่

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
4/4
4/4
4/4

สาระสำ�คัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สำ�หรับปี 2562 สรุปได้ดังนี้
• ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีภายนอกและผูต้ รวจสอบภายใน เพือ่ พิจารณาเรือ่ งต่างๆ และประเมินระบบการควบคุมภายในให้มคี วามเหมาะสม
และเพียงพอ
• สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำ�ปี 2562 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีการเปิดเผย
ข้อมูลทีเ่ พียงพอเชือ่ ถือได้ และสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป นอกจากนี้ ได้พจิ ารณาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแนวทาง
การปฏิบัติทางบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ด้วย
• สอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษทั ฯ กับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยไม่พบรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• สอบทานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ข้อกำ�หนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
• ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับงบการเงินและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ในปี 2562 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบ
จึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจำ�ปี 2563 โดยกำ�หนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย เป็นจำ�นวนเงินรวมทัง้ สิน้ 5.18 ล้านบาท และให้น�ำ เสนอต่อทีป่ ระชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
				
				

(นายพรวุฒิ สารสิน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
20 มีนาคม 2563

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษทั จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย สำ�หรับปี 2562 ได้จดั ทำ�ขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทกี่ �ำ หนด
ในพระราชบัญญัติวิชาชีพการบัญชี พ.ศ. 2547 และการแสดงรายงานในงบการเงินได้จัดทำ�ขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดในพระราชบัญญัติ         
การบัญชี พ.ศ. 2543
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่จัดทำ�ขึ้น                 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า  ข้อมูลในงบการเงินดังกล่าว ถูกต้องครบถ้วน และได้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย            
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอ ตลอดจนได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานที่เป็นจริงและสมเหตุ           
สมผล รวมทั้งได้เปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญอย่างเพียงพอไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว
วันที่ 20 มีนาคม 2563
ในนามคณะกรรมการบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
								
(นายชัย โสภณพนิช)
ประธานกรรมการ

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย           
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำ�ไรขาดทุนรวม งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ            
ผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี      
ที่สำ�คัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำ�เนินงาน และกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุด           
วันเดียวกันของบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุม่ บริษทั ตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
ที่กำ�หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่
ระบุในข้อกำ�หนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน
สำ�หรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำ�เรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้
ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำ�หรับเรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของ
ข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อ
การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า  ซึ่งได้รวมวิธี
การตรวจสอบสำ�หรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้
การรับรู้รายได้จากการขายโดยยังไม่ได้ส่งมอบสินค้า
ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้จากการขายโดยยังไม่ได้ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าจำ�นวน 267 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4
ของรายได้จากการขายของบริษทั ฯ เนือ่ งจากบริษทั ฯ มีการทำ�สัญญา หรือข้อตกลงทางการค้ากับลูกค้ารัฐวิสาหกิจในลักษณะของข้อตกลงทีก่ �ำ หนด
ไว้ล่วงหน้าสำ�หรับการจัดส่งสินค้าให้ตามที่ร้องขอ ซึ่งหากการพิจารณาเงื่อนไขพิเศษต่างๆ ตามที่กำ�หนดไว้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี           
ที่เกี่ยวข้องจะส่งผลให้การรับรู้รายได้ดังกล่าวเป็นการรับรู้รายได้ก่อนถึงงวดที่เหมาะสม
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับรายการขายสินค้าโดยยังไม่ได้ส่งมอบ โดยการสอบถาม
ผู้รับผิดชอบ ทำ�ความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว้ ข้าพเจ้าได้อ่านสัญญาและสอบถาม             
ผู้บริหารเพื่อทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขพิเศษของการขายดังกล่าว และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นข้าพเจ้า            
ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าดังกล่าว และส่งหนังสือยืนยันยอดรายการขายสินค้าทีย่ งั ไม่ได้สง่ มอบทัง้ มูลค่าขายสินค้า ปริมาณของสินค้า 
และเงื่อนไขในการขายสินค้าเหล่านั้นกับลูกค้าโดยตรง
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ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำ�ปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของ      
ผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อ
ข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำ�คัญ
กับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ            
หรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำ�ปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น         
สาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำ�เนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ         
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง       
อันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำ�งบการเงิน ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ บริษทั ในการดำ�เนินงานต่อเนือ่ ง การเปิดเผยเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ
การดำ�เนินงานต่อเนื่องในกรณีทมี่ ีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับกิจการทีด่ ำ�เนินงานต่อเนือ่ งเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจทีจ่ ะเลิก
กลุ่มบริษัทหรือหยุดดำ�เนินงานหรือไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ           
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี          
จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระสำ�คัญเมือ่ คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการ       
ตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ           
ข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญซึ่งเป็น             
ผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์         
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
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• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
ที่ผู้บริหารจัดทำ�
• สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำ หรับกิจการทีด่ �ำ เนินงานต่อเนือ่ งของผูบ้ ริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำ�คัญต่อ             
ความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าจะต้อง
ให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าว           
ไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า  อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำ�เนินงาน            
ต่อเนื่องได้
• ประเมินการนำ�เสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงิน    
แสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายใน             
กลุม่ บริษทั เพือ่ แสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำ�หนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
กลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้           
ประเด็นทีม่ นี ยั สำ�คัญทีพ่ บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั สำ�คัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำ รับรองแก่ผมู้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็นอิสระและได้สอื่ สาร
กับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อ      
ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรือ่ งทัง้ หลายทีส่ อื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั สำ�คัญทีส่ ดุ ในการตรวจสอบงบการเงินในปีปจั จุบนั
และกำ�หนดเป็นเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้
เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า     
เพราะการกระทำ�ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทผี่ มู้ สี ว่ นได้เสียสาธารณะจะได้
จากการสื่อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำ�เสนอรายงานฉบับนี้
					
					
บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2563

ศุภชัย ปัญญาวัฒโน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
				
				
			
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2561

885,450,974
1,473,823,275
1,562,336,518
33,599,970
3,955,210,737

1,034,508,335
100,121,038
1,875,357,518
1,633,538,082
61,613,601
4,705,138,574

599,056,385
794,552,835
1,145,039,096
1,732,062
2,540,380,378

750,782,377
100,121,038
887,213,652
998,599,691
2,315,223
2,739,031,981

75,500,000
5,164,536
123,770,000
16,784,770
920,435,826
93,389,553
83,186,852
1,318,231,537
5,273,442,274

169,800,000
4,888,926
115,370,000
17,217,059
946,527,997
94,909,688
33,313,204
1,382,026,874
6,087,165,448

1,154,095,751
22,500,000
11,022,059
633,785,146
74,547,877
56,685,081
1,952,635,914
4,493,016,292

1,167,295,751
22,500,000
11,022,059
637,024,009
72,326,222
15,699,017
1,925,867,058
4,664,899,039

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ�
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกัน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

7
8

6
9
10
11
12
13
19

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)

51

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
				
				
			
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
14
53,502,280 113,841,170
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์
14
161,018,006 602,149,516
87,749,061
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
15
384,092,561 524,196,984 126,907,317
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
10,508,268
25,172,515
10,040,232
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
47,790,052
70,805,385
41,069,513
รวมหนี้สินหมุนเวียน
656,911,167 1,336,165,570 265,766,123
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
16
348,628,714 290,548,843 292,847,064
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
500,000
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
348,628,714 290,548,843 293,347,064
รวมหนี้สิน
1,005,539,881 1,626,714,413 559,113,187
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนเรือนหุ้น		
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 397,906,284 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
1,989,531,420 1,989,531,420 1,989,531,420
ทุนออกจำ�หน่ายและชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว		
หุ้นสามัญ 397,906,284 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
1,989,531,420 1,989,531,420 1,989,531,420
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
1,105,933,696 1,105,933,696 1,105,933,696
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัทย่อย
13,145,139
13,145,139
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
ในบริษัทย่อยที่ซื้อในราคาต่ำ�กว่ามูลค่าตามบัญชี
10
12,005,761
กำ�ไรสะสม		
จัดสรรแล้ว - สำ�รองตามกฎหมาย
17
198,953,142 198,953,142 198,953,142
ยังไม่ได้จัดสรร
928,847,400 1,067,105,871 639,484,847
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
(10,931,746)
(4,478,958)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
4,237,484,812 4,370,190,310 3,933,903,105
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัทย่อย
30,417,581
90,260,725
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
4,267,902,393 4,460,451,035 3,933,903,105
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
5,273,442,274 6,087,165,448 4,493,016,292
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

72,216,201
245,449,748
25,172,515
43,470,968
386,309,432
253,624,235
500,000
254,124,235
640,433,667

1,989,531,420
1,989,531,420
1,105,933,696
198,953,142
730,047,114
4,024,465,372
4,024,465,372
4,664,899,039
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งบกำ�ไรขาดทุน
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
				
			
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2562
2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

รายได้
รายได้จากการขาย
5,960,722,242 7,960,091,235 2,087,629,372
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
10,540,493
8,406,366
7,428,783
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
37,193,934
36,195,018
12,004,649
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
41,759,348
เงินปันผลรับ
10, 11
3,375,000
4,703,306
13,357,991
อื่นๆ
19,916,789
9,643,150
20,867,876
รวมรายได้
6,031,748,458 8,019,039,075 2,183,048,019
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนขาย
5,597,422,416 7,223,865,268 1,823,566,594
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
(25,635,796)
60,004,737
(24,901,804)
รวมต้นทุนขาย
5,571,786,620 7,283,870,005 1,798,664,790
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำ�หน่าย
102,366,902 112,200,313
56,455,804
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
237,353,427 250,308,821 157,775,859
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
22,200,000
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
13,821,846
รวมค่าใช้จ่าย
5,925,328,795 7,646,379,139 2,035,096,453
กำ�ไรก่อนส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้
106,419,663 372,659,936 147,951,566
ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
9
275,609
(1,439,609)
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
106,695,272 371,220,327 147,951,566
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
(23,676,408) (37,971,168)
(4,121,582)
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
83,018,864 333,249,159 143,829,984
ภาษีเงินได้
19
(40,934,703) (69,720,778) (31,897,252)
กำ�ไรสำ�หรับปี
42,084,161 263,528,381 111,932,732
การแบ่งปันกำ�ไร		
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
77,240,619 287,494,236
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัทย่อย
(35,156,458) (23,965,855)
42,084,161 263,528,381
กำ�ไรต่อหุ้น
20
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		
กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
0.19
0.72
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

3,105,551,677
5,043,802
21,064,314
42,815,462
23,340,982
21,764,917
3,219,581,154
2,550,313,200
42,496,045
2,592,809,245
61,004,713
183,319,640
20,600,000
2,857,733,598
361,847,556
361,847,556
(6,089,861)
355,757,695
(72,221,751)
283,535,944

111,932,732

283,535,944

0.28

0.71

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
				
			
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2562
2561

กำ�ไรสำ�หรับปี		
42,084,161		 263,528,381		
		
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:		
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง		
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
(10,133,714)
(9,910,170)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไร		
หรือขาดทุนในภายหลัง
(10,133,714)
(9,910,170)
		
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง		
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
16
(45,552,419) (12,883,938)
ผลกระทบของภาษีเงินได้
19
9,110,484
2,576,788
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไร		
หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
(36,441,935) (10,307,150)
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี		
(46,575,649) (20,217,320)
		
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี		
(4,491,488) 243,311,061		
		
การแบ่งปันกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
34,345,896 270,876,644
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม		
ของบริษัทย่อย
(38,837,384) (27,565,583)
				
(4,491,488) 243,311,061		
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
111,932,732		 283,535,944

-

-

-

-

(29,297,306)
5,859,461

(11,431,518)
2,286,304

(23,437,845)
(23,437,845)

(9,145,214)
(9,145,214)

88,494,887		 274,390,730
88,494,887

274,390,730

88,494,887		 274,390,730

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 1,989,531,420 1,105,933,696
กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ซื้อส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจ		
ควบคุมของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 10)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 1,989,531,420 1,105,933,696

12,005,761
12,005,761

13,145,139

- (179,057,154)
198,953,142 928,847,401

198,953,142 1,067,105,871
- 77,240,619
- (36,441,935)
- 40,798,684

(10,931,746 )

(4,478,958 )
(6,452,788 )
(6,452,788 )

12,005,761 (21,005,761) (9,000,000 )
(179,057,154)
- (179,057,154 )
4,237,484,813 30,417,580 4,267,902,393

4,370,190,310 90,260,725 4,460,451,035
77,240,619 (35,156,458) 42,084,161
(42,894,723) (3,680,926) (46,575,649 )
34,345,896 (38,837,384) (4,491,488 )

(หน่วย: บาท)  

งบการเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนของ			
องค์ประกอบอื่น
ผู้มีส่วนได้เสีย			
ของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไรขาดทุน
ที่ไม่มีอำ�นาจ			
ควบคุมใน			
เบ็ดเสร็จอื่น		
ส่วนของ
บริษัทย่อย			
ผลต่างจากการ		
ผู้มีส่วนได้เสีย
ที่ซื้อมา			
แปลงค่างบการเงิน
รวม
ที่ไม่มี
รวม
ในราคาต่ำ�กว่า		 กำ�ไรสะสม		
ที่เป็นเงินตรา	 ส่วนของผูถ้ ือหุ้น อำ�นาจควบคุม ส่วนของ
มูลค่าตามบัญชี จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร
ต่างประเทศ
ของบริษทั ฯ ของบริษัทย่อย ผู้ถือหุ้น
- 198,953,142 929,185,461
1,831,484
4,238,580,342 117,826,308 4,356,406,650
- 287,494,236
287,494,236 (23,965,855) 263,528,381
- (10,307,150)
(6,310,442 )
(16,617,592) (3,599,728) (20,217,320 )
- 277,187,086
(6,310,442 )
270,876,644 (27,565,583) 243,311,061
- (139,266,676)
(139,266,676)
- (139,266,676 )
- 198,953,142 1,067,105,871
(4,478,958 ) 4,370,190,310 90,260,725 4,460,451,035

13,145,139
-

		
					
				
				
ส่วนเกินทุน
				
จากการ
				
เปลี่ยนแปลง
		
ทุนเรือนหุ้น		
สัดส่วน
		
ที่ออก
ส่วนเกินมูลค่า	 เงินลงทุน
		
และชำ�ระแล้ว หุ้นสามัญ ในบริษัทย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 1,989,531,420 1,105,933,696 13,145,139
กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 1,989,531,420 1,105,933,696 13,145,139

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
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บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1,989,531,420
1,989,531,420

1,105,933,696
1,105,933,696

198,953,142
198,953,142

730,047,114
111,932,732
(23,437,845)
88,494,887
(179,057,154)
639,484,847

				
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
ทุนเรือนหุ้น
ส่วนเกินมูลค่า		 กำ�ไรสะสม
		
ที่ออกและชำ�ระแล้ว
หุ้นสามัญ
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จัดสรร
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
1,989,531,420
1,105,933,696
198,953,142
594,923,060
กำ�ไรสำ�หรับปี
283,535,944
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
(9,145,214)
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
274,390,730
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23)
(139,266,676)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1,989,531,420
1,105,933,696
198,953,142
730,047,114

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

4,024,465,372
111,932,732
(23,437,845)
88,494,887
(179,057,154)
3,933,903,105

รวม
3,889,341,318
283,535,944
(9,145,214)
274,390,730
(139,266,676)
4,024,465,372

(หน่วย: บาท)  

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
				
				

งบการเงินรวม
2562
2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน		
กำ�ไรก่อนภาษี
83,018,864 333,249,159
รายการปรับกระทบยอดกำ�ไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน		
รายได้เงินปันผล
(3,375,000)
(4,703,306)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
94,989,327
99,614,375
ตัดจำ�หน่ายหนี้สูญ - ลูกหนี้การค้า
68,654,899
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
(6,928,440) (77,266,711)
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
(25,635,796)
60,004,737
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(2,912,032)
(2,206,328)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
13,821,846
ส่วนแบ่ง (กำ�ไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
(275,609)
1,439,609
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
28,422,735
19,994,019
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
(309,926)
(7,416,873)
(กำ�ไร) ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า		
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
78,306
480,095
ดอกเบี้ยรับ
(10,540,493)
(8,406,366)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
19,604,770
32,708,142
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์		
และหนี้สินดำ�เนินงาน
189,958,552 516,145,451
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
406,944,638 764,883,553
สินค้าคงเหลือ
96,837,360 186,620,529
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
27,851,034
(1,658,055)
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(138,187,581)
26,350,927
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(24,861,542)
26,444,199
เงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
558,542,461 1,518,786,604
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
(15,895,283) (11,341,174)
จ่ายดอกเบี้ย
(21,075,072) (32,269,983)
จ่ายภาษีเงินได้
(44,800,437) (89,385,144)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
476,771,669 1,385,790,303
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
143,829,984

355,757,695

(13,357,991)
59,587,121
(3,553,310)
(24,901,804)
22,200,000
(715,814)
21,231,616
(19,747)

(23,340,982)
63,909,949
1,700,996
(11,717,335)
42,496,045
20,600,000
(1,611,142)
16,816,431
(1,111,203)

(7,428,783)
3,125,038

(4,109,456)
(5,043,802)
5,198,553

199,996,310

459,545,749

95,888,262
(121,537,603)
583,161

657,081,735
364,567,143
3,592,969

(118,498,900) (27,072,261)
(4,213,028)
12,721,934
52,218,202 1,470,437,269
(11,306,093) (10,727,878)
(3,148,821)
(5,464,114)
(43,391,729) (88,944,847)
(5,628,441) 1,365,300,430
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
				
				

งบการเงินรวม
2562
2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
ดอกเบี้ยรับ
10,947,814
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
100,121,038
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกันลดลง
94,300,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยลดลง
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
3,375,000
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
(8,400,000)
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(87,579,044)
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
6,005,659
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
(52,294,854)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
66,475,613
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดจ่ายซื้อผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย
(9,000,000)
จ่ายเงินปันผล
(177,245,580)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
(60,338,890)
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(441,085,137)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
(687,669,607)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
(5,735,230)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
(150,157,555)
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง		
สำ�หรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
1,100,194
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
1,034,508,335
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
885,450,974
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

7,840,489
(100,121,038)
4,703,306
(13,200,000)
(100,015,548)
2,349,380
(15,152,382)
(213,595,793)

7,754,648
100,121,038
(9,000,000)
9,982,991
3,375,000
(57,451,221)
2,290,366
(41,457,653)
15,615,169

4,602,001
(100,121,038)
13,000,000
19,965,982
3,375,000
(63,013,853)
1,639,673
(12,033,658)
(132,585,893)

(138,058,496)
(36,592,330)
(448,936,502)
(623,587,328)
(8,392,620)
540,214,562

(177,245,580)
15,532,860
(161,712,720)
(151,725,992)

(138,058,496)
(574,229,030)
(712,287,526)
520,427,011

1,566,268
492,727,505
1,034,508,335

750,782,377
599,056,385

230,355,366
750,782,377
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. ข้อมูลทั่วไป

บริษทั จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้ จำ�กัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) เป็นบริษทั มหาชนซึง่ จัดตัง้ และมีภมู ลิ �ำ เนาในประเทศไทย โดยมีบริษทั แปซิฟคิ
อีเล็คทริคไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไต้หวันเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ         
การผลิตและจำ�หน่ายสายไฟฟ้า  สายเคเบิ้ล และสายโทรศัพท์ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ 589/71 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์            
ชั้นที่ 12 เอ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
2. เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำ�หนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการ         
ในงบการเงินตามข้อกำ�หนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงิน
ฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนีไ้ ด้จดั ทำ�ขึน้ โดยรวมงบการเงินของบริษทั จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้ จำ�กัด (มหาชน) (ซึง่ ต่อไปนีเ้ รียกว่า “บริษทั ฯ”)
และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้
					
อัตราร้อยละ
จัดตั้งขึ้น
			
ชื่อบริษัท
ลักษณะธุรกิจ
ของการถือหุ้น
ในประเทศ
						
2562 2561
						 ร้อยละ ร้อยละ
บริษัท ซีทีดับบลิว เบต้า จำ�กัด
ธุรกิจร่วมลงทุน
ไทย
100
100
บริษัท สยาม ไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายสายเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสง
ไทย
90
60
บริษัท สยาม แปซิฟิค อีเล็คทริค
ผลิตและจำ�หน่ายสายเคเบิ้ล สายโทรศัพท์
ไทย
100
100
ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำ�กัด
สายไฟฟ้า และลวดอาบน้ำ�ยาและไม่อาบน้ำ�ยา
บริษัท เซี่ยงไฮ้ เอเซีย แปซิฟิค อีเล็คทริค จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายลวดทองแดงอาบน้ำ�ยา
จีน
64
64
(ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยร้อยละ 54)
บริษัท ดับเบิลดี เคเบิ้ล จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายสายเคเบิ้ล และให้บริการ
ไทย
100
100
หลอมวัตถุดิบ
ข) บริษทั ฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการทีเ่ ข้าไปลงทุนหรือบริษทั ย่อยได้ หากบริษทั ฯ มีสทิ ธิได้รบั หรือมีสว่ นได้เสียในผลตอบแทนของ
กิจการทีเ่ ข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ�ำ นาจในการสัง่ การกิจกรรมทีส่ ง่ ผลกระทบอย่างมีนยั สำ�คัญต่อจำ�นวนเงินผลตอบแทนนัน้ ได้
ค) บริษัทฯ นำ�งบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำ�งบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำ�นาจในการควบคุมบริษัทย่อย         
จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
จ) สินทรัพย์และหนีส้ นิ ตามงบการเงินของบริษทั ย่อยซึง่ จัดตัง้ ในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันสิน้ รอบ
ระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้น            
จากการแปลงค่าดังกล่าวแสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดง            
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
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ฉ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำ�คัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม คือ จำ�นวนกำ�ไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของ        
บริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3 บริษัทฯ จัดทำ�งบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง            
(ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จำ�นวนหลายฉบับ ซึง่ มีผลบังคับใช้ส�ำ หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง       
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดั เจนเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั ทิ างการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
การนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำ�คัญ สามารถสรุปได้ดังนี้
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำ�กับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)
เรือ่ ง รายได้ - รายการแลกเปลีย่ นเกีย่ วกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาสำ�หรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาทีท่ �ำ กับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาทีอ่ ยูใ่ นขอบเขตของมาตรฐาน
การบัญชีฉบับอืน่ มาตรฐานฉบับนีไ้ ด้ก�ำ หนดหลักการ 5 ขัน้ ตอนสำ�หรับการรับรูร้ ายได้ทเี่ กิดขึน้ จากสัญญาทีท่ �ำ กับลูกค้า โดยกิจการจะรับรูร้ ายได้
ในจำ�นวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า  และกำ�หนดให้
กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำ�คัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท
ข.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำ�หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่              
1 มกราคม 2563

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และ            
ฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำ�หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย
ให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่           
ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำ�คัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำ�นวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)

60

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชำ�ระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำ�หนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรมหรือราคาทุนตัดจำ�หน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจ
ของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำ�นวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิต              
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และ     
เมือ่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ นีม้ ผี ลบังคับใช้ จะทำ�ให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี
บางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่าการนำ�มาตรฐานฉบับนี้มาใช้ จะมีผลกระทบจากรายการดังต่อไปนี้
- การจัดประเภทและวัดมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน - กลุม่ บริษทั ต้องวัดมูลค่ายุตธิ รรม
ของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน               
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรหรือขาดทุน หรือผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ทั้งนี้หากเลือกแสดงการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม           
ในภายหลังของเงินลงทุนใดผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้
- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - กลุ่มบริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงิน          
โดยไม่จำ�เป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อ         
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสำ�หรับลูกหนี้การค้า
- การรับรูร้ ายการตราสารอนุพนั ธ์ - กลุม่ บริษทั ต้องรับรูร้ ายการตราสารอนุพนั ธ์เมือ่ เริม่ แรกด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีเ่ ข้าทำ�สัญญา 
และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุพนั ธ์
จะถูกรับรู้ผ่านกำ�ไรหรือขาดทุน
ปัจจุบนั ฝ่ายบริหารของกลุม่ บริษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบทีอ่ าจมีตอ่ งบการเงินในปีทเี่ ริม่ นำ�มาตรฐานกลุม่ ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชี
ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำ�หนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า  การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า             
และกำ�หนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำ�หรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า  12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้น         
มีมูลค่าต่ำ�
การบัญชีสำ�หรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำ�คัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภท         
สัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่ามาตรฐานฉบับนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท
4. นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
4.1 การรับรู้รายได้

		 ขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำ�คัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว
รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำ�กับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำ�หรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว
		 ขายสินค้าโดยยังไม่ส่งมอบสินค้า
บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการขายสินค้าโดยยังไม่ส่งมอบเนื่องจากเป็นความประสงค์ของผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อมีกรรมสิทธิ์ในสินค้านั้น และ        
ยอมรับหนีต้ ามเงือ่ นไขการชำ�ระเงินตามปกติ โดยสินค้าทีข่ ายไปแล้วนัน้ อยูใ่ นความครอบครองของบริษทั ฯ ซึง่ บริษทั ฯ ได้ระบุไว้แล้วอย่างชัดเจน
และสินค้านั้นพร้อมที่จะส่งมอบให้ผู้ซื้อ ณ เวลาที่มีการรับรู้รายได้ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะส่งสินค้าให้ผู้ซื้อ
รายได้จากการขายสินค้าโดยยังไม่ส่งมอบแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำ�กับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหลังจากหักส่วนลดแล้ว
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		 ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำ�นึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
		 เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

		เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูง ซึง่ ถึงกำ�หนดจ่ายคืน
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำ�กัดในการเบิกใช้
4.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามจำ�นวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับผลขาดทุน           
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
4.4 สินค้าคงเหลือ

		สินค้าสำ�เร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลีย่ หรือมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต่�ำ กว่า และประกอบด้วย
ต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต
วัตถุดบิ และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลีย่ หรือมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต่�ำ กว่า และจะถือเป็นส่วนหนึง่ ของ
ต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
4.5 เงินลงทุน

ขาดทุน

ก) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า 
(ถ้ามี)
ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า 
(ถ้ามี)
กลุ่มบริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักในการคำ�นวณต้นทุนของเงินลงทุน
เมื่อมีการจำ�หน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือ

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำ�รายการ หลังจากนั้น กลุ่มบริษัท         
จะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสือ่ มราคาของอาคารทีพ่ กั อาศัยและอาคารสำ�นักงานให้เช่าคำ�นวณจากราคาทุนโดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
20 ปี ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำ�หรับที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำ�เนินงาน
กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำ�นวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำ�หน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน            
ในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

(ถ้ามี)

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
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ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำ�นวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
อาคาร
20 - 25 ปี
สิ่งปรับปรุงอาคาร
5 - 20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์
5 - 20 ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำ�นักงาน
3 - 20 ปี
ยานพาหนะ
5 - 10 ปี
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำ�หรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง
กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำ�หน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ             
ในอนาคตจากการใช้หรือการจำ�หน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน               
เมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำ�นาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือถูกกลุ่มบริษัทควบคุม           
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ซึ่งทำ�ให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่อกลุ่มบริษัท ผู้บริหารสำ�คัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่มีอำ�นาจในการวางแผนและควบคุม
การดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท
4.9 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ทคี่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทเี่ ช่าหรือมูลค่าปัจจุบนั สุทธิของจำ�นวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า 
แล้วแต่มลู ค่าใดจะต่�ำ กว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จา่ ยทางการเงินจะบันทึกเป็นหนีส้ นิ ระยะยาว ส่วนดอกเบีย้ จ่ายจะบันทึกในส่วนของ
กำ�ไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า 
		สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ทคี่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงาน
จำ�นวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำ�เนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
4.10 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานของบริษัทฯ          
รายการต่างๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานของแต่ละกิจการนั้น
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน
ซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน กลุม่ บริษทั จะทำ�การประเมินการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
และเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของสินทรัพย์มมี ลู ค่าต่�ำ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ทัง้ นีม้ ลู ค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนหมายถึงมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์
หรือมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์ กลุม่ บริษทั ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
ที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำ�นวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงใน           
สภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำ�ลังพิจารณาอยู่ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใช้แบบจำ�ลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำ�นวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มา 
จากการจำ�หน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำ�หน่าย
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โดยการจำ�หน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะ
ของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อน          
ได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้            
ในงวดก่อนก็ตอ่ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงประมาณการทีใ่ ช้ก�ำ หนดมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนภายหลังจากการรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าครัง้ ล่าสุด
โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีเพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการ         
ไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้
ไปยังส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์นั้นแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ การกลับรายการส่วนที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็น            
ถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม
4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน

			 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
			 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
			
โครงการสมทบเงิน
กลุม่ บริษทั และพนักงานได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ ซึง่ ประกอบด้วยเงินทีพ่ นักงานจ่ายสะสมและเงินทีก่ ลุม่ บริษทั จ่ายสมทบ
ให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
			
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
กลุ่มบริษัทมีภาระสำ�หรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทน
พนักงานอื่นๆ ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำ�หรับพนักงาน
กลุ่มบริษัทคำ�นวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำ�การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำ�หรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
จะรับรู้ทันทีในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
4.13 ประมาณการหนี้สิน

			
กลุม่ บริษทั จะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ ไว้ในบัญชีเมือ่ ภาระผูกพันซึง่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึน้ แล้ว และมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุม่ บริษทั จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือ่ ปลดเปลือ้ งภาระผูกพันนัน้ และกลุม่ บริษทั สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนัน้
ได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.14 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
			 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำ�นวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำ�นวณจากกำ�ไรทางภาษี    
ตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในกฎหมายภาษีอากร
			 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำ�นวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัท          
จะมีกำ�ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)

64

กลุม่ บริษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทกุ สิน้ รอบระยะเวลารายงานและจะทำ�การปรับลดมูลค่า
ตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา 
่ กลุม่ บริษทั จะไม่มกี �ำ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำ�สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทงั้ หมด
หรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
กลุม่ บริษทั จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้ หากภาษีทเี่ กิดขึน้ เกีย่ วข้องกับรายการทีไ่ ด้บนั ทึกโดยตรง        
ไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
4.15 ตราสารอนุพันธ์

			 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงไว้ในงบการเงินตามมูลค่ายุติธรรม ซึ่งจะถูกแปลงค่าตาม         
อัตราแลกเปลีย่ น ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน กำ�ไรขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของ
กำ�ไรหรือขาดทุน
4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุตธิ รรม หมายถึง ราคาทีค่ าดว่าจะได้รบั จากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาทีจ่ ะต้องจ่ายเพือ่ โอนหนีส้ นิ ให้ผอู้ นื่ โดยรายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มี
สภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ซึง่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกำ�หนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ยกเว้นในกรณีทไี่ ม่มตี ลาดทีม่ สี ภาพคล่องสำ�หรับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องได้
กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้    
ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับ         
ตามประเภทของข้อมูลที่นำ�มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำ�เป็นในการโอนรายการระหว่างลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำ�หรับ
สินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ�
5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญ

ในการจัดทำ�งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความ            
ไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจำ�นวนเงินทีแ่ สดงในงบการเงินและต่อข้อมูลทีแ่ สดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำ�นวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำ�คัญมีดังนี้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก          
ลูกหนี้แต่ละราย โดยคำ�นึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

กลุ่มบริษัทจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำ�คัญและเป็นระยะเวลานาน
หรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า  การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำ�คัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้น จำ�เป็นต้องใช้
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำ�นวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องทำ�การประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ                 
เมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า           
หากคาดว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนต่�ำ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ในการนีฝ้ า่ ยบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการคาดการณ์
รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำ�คัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและ
เกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท
ขายสินค้า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ขายวัตถุดิบ
รายได้ค่าบริการหลอมวัตถุดิบ
รายได้ค่าบริการบรรจุหีบห่อ
ซื้อสินค้า
ค่าบริการหลอมวัตถุดิบ
ค่าบริการหุ้มสายเคเบิ้ล
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
รายได้ค่าบริการ
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าไฟฟ้า
เงินปันผลรับ
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ขายสินค้า

งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกำ�หนดราคา

4
4

13
4

2

2

ราคาทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม
ราคาตามสัญญา

-

-

12
20
1
24
9
42
5
3
12
10

10
22
1
2
20
9
43
5
3
12
20

ราคาทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม
ราคาทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม
ราคาทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม
ราคาทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม
ราคาทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม
ราคาทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาทุน
อัตราตามที่ประกาศจ่าย

132

225

128

210

ขายวัตถุดิบ
ขายสินทรัพย์
ซื้อสินค้า
ซื้อวัตถุดิบ

8
3
175
16

235

-

-

ค่าบริการหลอมวัตถุดิบ
เงินปันผลรับ
ค่าก่อสร้างอาคารโรงงาน

20
3
7

21
5
-

20
3
7

21
3
-

ราคาตลาด,
ราคาทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด,
ราคาทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม
ราคาตามสัญญา
อัตราตามที่ประกาศจ่าย
ราคาตามสัญญา
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2562
2561
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เป็นผู้ถือหุ้น หรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 15)
บริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน หรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
หรือมีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น)
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

182,910
182,910

190,469
190,469

21,370
178,495
199,865

15,028
184,051
199,079

832
-

876
-

441
2,280

463
2,509

156,362
157,194

123,076
123,952

386
3,107

1,607
4,579

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าว             
มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
ยอดคงเหลือ			
ยอดคงเหลือ
เงินให้กู้ยืม
ณ วันที่			
ณ วันที่
		
31 ธันวาคม เพิ่มขึ้น
ลดลง
31 ธันวาคม
		
2561
ระหว่างปี ระหว่างปี
2562
บริษัท ซีทีดับบลิว เบต้า จำ�กัด
เงินต้น
540,939
540,939
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
96,174
96,174
รวม
637,113
637,113
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(637,113)
(637,113)
รวม
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท ซีทีดับบลิว เบต้า  จำ�กัด เป็นเงินให้กู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยตาม           
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ� 12 เดือนของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยในปี 2549 บริษัทฯ ได้หยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยในบัญชีเนื่องจากมีความ
ไม่แน่นอนที่จะได้รับคืน และบริษัทฯ ได้พิจารณาบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อแสดงรายการเงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าวตามมูลค่าที่คาดว่า     
จะได้รบั คืน (จำ�นวนดอกเบีย้ ค้างรับตามสัญญาทัง้ หมดทีไ่ ม่ได้บนั ทึกบัญชีมจี �ำ นวนเงินรวมประมาณ 234 ล้านบาท สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 และ 2561 จำ�นวน 7 ล้านบาท และ 7 ล้านบาท ตามลำ�ดับ)
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
2562
2561
85,720
89,627
7,911
3,435
93,631
93,062

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
62,515
66,012
4,630
1,517
67,145
67,529

งบการเงินรวม
2562
2561

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ		
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
13,382
66,575
15,499
72,873
ค้างชำ�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
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
182,247
190,469
182,617
193,592
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ		
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
1,051,911 1,352,373
439,084
443,451
ค้างชำ�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
มากกว่า 12 เดือน
16,479
28,521
5,232
16,889
รวม
1,302,528 1,700,328
600,475
697,127
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(13,879)
(21,104)
(6,061)
(9,614)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
1,288,649 1,679,224
594,414
687,513
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
1,470,896 1,869,693
777,031
881,105
ลูกหนี้อื่น		
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
663
17,248
5,487
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
2,264
5,665
274
622
รวมลูกหนี้อื่น
2,927
5,665
17,522
6,109
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
1,473,823 1,875,358
794,553
887,214
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8. สินค้าคงเหลือ

ราคาทุน
		
2562
2561
สินค้าสำ�เร็จรูป
711,267
659,913
งานระหว่างทำ�
436,030
374,186
วัตถุดิบและวัสดุโรงงาน
469,297
585,993
สินค้าระหว่างทาง
51,377
144,962
รวม
1,667,971 1,765,054

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
2562
2561
2562
2561
(57,352)
(45,761)
653,915
614,152
(14,922)
(37,452)
421,108
336,734
(33,360)
(48,303)
435,937
537,690
51,377
144,962
(105,634) (131,516) 1,562,337 1,633,538

(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
		
2562
2561
สินค้าสำ�เร็จรูป
536,966
410,601
งานระหว่างทำ�
406,236
330,406
วัตถุดิบและวัสดุโรงงาน
261,344
273,527
สินค้าระหว่างทาง
11,141
79,616
รวม
1,215,687 1,094,150

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
2562
2561
2562
2561
(48,620)
(34,957)
488,346
375,644
(7,043)
(32,815)
399,193
297,591
(14,985)
(27,778)
246,359
245,749
11,141
79,616
(70,648)
(95,550) 1,145,039
998,600

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ เป็นจำ�นวน 65 ล้านบาท                 
(2561: 100 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 46 ล้านบาท 2561: 78 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลด
มูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจำ�นวน 91 ล้านบาท (2561: 40 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 71 ล้านบาท 2561: 36 ล้านบาท) โดยนำ�ไปหักจากต้นทุนขาย
ในระหว่างปี
9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
9.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
จัดตั้งขึ้น สัดส่วน
บริษัท
ลักษณะธุรกิจ
ราคาทุน
			
ในประเทศ เงินลงทุน		
				 2562 2561 2562
2561
ร้อยละ ร้อยละ
บริษัท ล็อกซแพค (ประเทศไทย) จำ�กัด
ให้บริการด้านโทรคมนาคม
ไทย
25 25 379,246 379,246
บริษัท ล็อกซแพค ฮ่องกง จำ�กัด
ธุรกิจร่วมลงทุน
ฮ่องกง 20 20
302
302
รวม
379,548 379,548
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2562
2561
105,151 105,151
5,165 4,889
110,316 110,040
(105,151 ) (105,151)
5,165 4,889
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9.2 ส่วนแบ่งกำ�ไรขาดทุนและเงินปันผลรับ

บริษัทย่อยไม่มีการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัท ล็อกซแพค (ประเทศไทย) จำ�กัด เนื่องจากบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของเงินลงทุนไว้แล้วทั้งจำ�นวน และบริษัทย่อยไม่มีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าว
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ล็อกซแพค (ประเทศไทย) จำ�กัด ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติอนุมัติให้            
เลิกบริษัทดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำ�ระบัญชี
ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทย่อยรับรู้ส่วนแบ่งกำ�ไรจากการลงทุนในบริษัท ล็อกซแพค ฮ่องกง จำ�กัด จำ�นวน 0.3 ล้านบาท (2561:           
ส่วนแบ่งขาดทุนจำ�นวน 1.4 ล้านบาท) ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าว
	 
9.3 ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้

			
หน่วย
บริษัท
		
(ล้าน)
			
บริษัท ล็อกซแพค
บาท
(ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท ล็อกซแพค ฮ่องกง
ยูโร
จำ�กัด

ทุนเรียกชำ�ระ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562 2561
700 700
6

6

สินทรัพย์รวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562 2561
185 223
14

14

หนี้สินรวม
รายได้รวม
ณ วันที่
สำ�หรับปีสิ้นสุด
31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม
2562 2561 2562 2561
1
9
2
16
7

7

0.4

กำ�ไร (ขาดทุน)
สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562 2561
(30) (50)

0.3

0.1

(0.2)

เงินลงทุนในบริษัท ล็อกซแพค (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินนี้ถูกคำ�นวณขึ้นจากงบการเงินที่จัดทำ�ขึ้นโดยฝ่ายบริหาร
ของบริษัทร่วม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่มีความแตกต่างอย่างเป็นสาระสำ�คัญ หากงบการเงินดังกล่าวได้รับการ          
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัทร่วมนี้มีการลงทุนส่วนใหญ่ผ่านบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีซึ่งมี          
ความผันผวนทางการเมืองและบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนจำ�นวนประมาณ       
105 ล้านบาทไว้ในบัญชีค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม และบันทึกเป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืม           
ระยะยาวแก่บริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ
10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
10.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

		
ทุนเรียกชำ�ระแล้ว
ราคาทุน
บริษัท			
		
2562
2561
2562
2561
บริษัท สยาม ไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จำ�กัด
240,000 240,000 153,000 144,000
บริษัท สยาม แปซิฟิค อีเล็คทริค ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำ�กัด 670,000 670,000 1,067,703 1,067,703
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
บริษัท ซีทีดับบลิว เบต้า จำ�กัด
รวม
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

พันเหรียญ พันเหรียญ
สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา		

100

100

100
100
1,281,913 1,272,913
(127,817) (105,617)
1,154,096 1,167,296

(หน่วย: พันบาท)
เงินปันผลที่บริษัทฯ
ได้รับระหว่างปี
2562
2561
9,983
19,966
9,983

19,966
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ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติในวันที่ 4 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญาการซื้อขายหุ้น           
เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สยาม ไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จำ�กัด กับบริษัท ฟูจิกูร่า จำ�กัด ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 จำ�นวน 6 ล้านหุ้น ในราคา
หุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นจำ�นวนเงิน 7.5 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว และบริษัท โตโยต้า ทูโช จำ�กัด
จำ�นวน 1.2 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นจำ�นวนเงิน 1.5 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว
บริษัทฯ ได้จ่ายเงินเพื่อซื้อหุ้นดังกล่าวและได้รับการโอนหุ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 จากรายการดังกล่าวมีผลทำ�ให้สัดส่วน           
ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัท สยาม ไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จำ�กัด เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 90 ของจำ�นวนหุ้นที่ออกและจำ�หน่ายแล้ว
ทัง้ หมด บริษทั ฯ ได้บนั ทึกผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงในส่วนได้เสียไว้ภายใต้รายการ “ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำ นาจควบคุมในบริษทั ย่อย
ที่บริษัทฯ ซื้อในราคาต่ำ�กว่ามูลค่าตามบัญชี” ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
9,000
(21,006)
(12,006)

ราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
หัก: ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมในบริษัทย่อยที่ถูกปรับปรุง
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมในบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ซื้อในราคาต่ำ�กว่ามูลค่าตามบัญชี

ในปี 2562 บริษทั ฯ ทำ�การประเมินมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย พบว่าเงินลงทุนในบริษทั สยาม ไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จำ�กัด และ
บริษัท เซี่ยงไฮ้ เอเชีย แปซิฟิค อิเล็คทริค จำ�กัด มีมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำ�กว่ามูลค่าตามบัญชีเป็นจำ�นวน 10 ล้านบาท และ 12 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ (2561: เฉพาะบริษัท สยามไฟเบอร์ อ็อพติคส์ จำ�กัด จำ�นวน 21 ล้านบาท) บริษัทฯ จึงได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน         
ดังกล่าวในงบกำ�ไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการ
11. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

งบการเงินรวม
2562
2561
เงินฝากประจำ�ธนาคาร
เงินฝากประจำ�ธนาคารที่มีอายุเกิน 1 ปี
รวมเงินฝากประจำ�ธนาคาร
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำ�กัด
บริษัท คราว เซ็นจูรี่ โฮลดิ้ง จำ�กัด
รวมตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

37,000
37,000

28,600
28,600

-

-

22,500
64,270
86,770
123,770

22,500
64,270
86,770
115,370

22,500
22,500
22,500

22,500
22,500
22,500

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัท ไทยเมทัลโพสเซสซิ่ง จำ�กัด จำ�นวนเงิน 3 ล้านบาท (2561: 3 ล้านบาท)
ในปี 2561 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับเงินปันผลจากบริษัท คราวเซ็นจูรี่ โฮลดิ้ง จำ�กัด จำ�นวนเงิน 1 ล้านบาท
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12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
อาคาร			
อาคาร
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ ที่พักอาศัย		
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ ที่พักอาศัย
ในการ
และอาคาร
รวม
ในการ
และอาคาร
รวม
ดำ�เนินงาน สำ�นักงาน		
ดำ�เนินงาน สำ�นักงาน
		
ให้เช่า			
ให้เช่า	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562:
ราคาทุน
13,845
10,017
23,862
11,022
11,022
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
(7,077)
(7,077)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ
13,845
2,940
16,785
11,022
11,022
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:
ราคาทุน
13,845
10,017
23,862
11,022
11,022
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
(6,645)
(6,645)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ
13,845
3,372
17,217
11,022
11,022
การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำ�หรับปี แสดงได้ดังนี้

มูลค่าตามบัญชีต้นปี
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม
2562
2561
17,217
17,718
(432)
(501)
16,785
17,217

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
11,022
11,022
11,022
11,022

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำ�เนินงาน
อาคารที่พักอาศัยและอาคารสำ�นักงานให้เช่า

งบการเงินรวม
2562
2561
343,412
343,412
15,998
15,238

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
340,550
340,550
-

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนข้างต้นประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด
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13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

				
งบการเงินรวม
		
อาคาร
สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร เครื่องตกแต่ง
สินทรัพย์
ที่ดิน
ยานพาหนะ
		
และสิ่งปรับปรุง และอุปกรณ์ และเครื่องใช้		
ระหว่างติดตั้ง
		
อาคาร		
สำ�นักงาน		
และก่อสร้าง
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
240,121 1,270,954 2,953,386
109,750
102,669
29,057
ซื้อเพิ่ม
713
4,969
4,033
17,072
73,228
จำ�หน่าย
(242)
(22,304)
(2,408 )
(13,665)
โอน
110
44,159
27
16,250
(60,546 )
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
(3,913)
(8,064)
(156 )
(228)
(620 )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
240,121 1,267,622 2,972,146
111,246
122,098
41,119
ซื้อเพิ่ม
1,529
7,001
5,583
7,992
65,474
จำ�หน่าย
(131)
(71,043)
(5,404 )
(12,006)
(247 )
โอน
17,437
52,179
869
3,573
(74,058 )
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
(5,479)
(11,035)
(224 )
(321)
(1,560 )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
240,121 1,280,978 2,949,248
112,070
121,336
30,728
ค่าเสื่อมราคาสะสม		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
(997,333) (2,553,568)
(99,691 )
(71,534)
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
(30,095)
(54,138)
(4,236 )
(9,480)
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย
189
22,264
2,376
13,656
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
2,619
7,446
133
150
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- (1,024,620) (2,577,996) (101,418 )
(67,208)
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
(26,497)
(52,391)
(4,232 )
(10,299)
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย
131
69,463
5,354
10,789
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
3,943
10,322
171
319
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- (1,047,043) (2,550,602) (100,125 )
(66,399)
ค่าเผื่อการด้อยค่า		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
(36,582)
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(36,582)
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
(13,822)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
528
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(49,876)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
240,121
243,002
357,568
9,828
54,890
41,119
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
240,121
233,935
348,770
11,945
54,937
30,728
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี		
2561 (จำ�นวน 89 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
2562 (จำ�นวน 85 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

(หน่วย: พันบาท)

รวม

4,705,937
100,015
(38,619 )
(12,981 )
4,754,352
87,579
(88,831 )
(18,619 )
4,734,481
(3,722,126 )
(97,949 )
38,485
10,348
(3,771,242 )
(93,419 )
85,737
14,755
(3,764,169 )
(36,582 )
(36,582 )
(13,822 )
528
(49,876 )
946,528
920,436
97,949
93,420
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				 งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
อาคาร
สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร เครื่องตกแต่ง
สินทรัพย์
ที่ดิน
ยานพาหนะ
		
และสิ่งปรับปรุง และอุปกรณ์ และเครื่องใช้		
ระหว่างติดตั้ง
		
อาคาร		
สำ�นักงาน		
และก่อสร้าง
ราคาทุน		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
186,770
660,052 1,655,257
70,091
63,727
7,999
ซื้อเพิ่ม
253
4,435
2,050
12,650
43,626
จำ�หน่าย
(1,740)
(927 )
(11,182)
โอน
111
23,647
27
16,250
(40,035 )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
186,770
660,416 1,681,599
71,241
81,445
11,590
ซื้อเพิ่ม
399
5,441
1,890
5,557
44,164
จำ�หน่าย
(1,830)
(2,619 )
(8,389)
โอน
12,974
34,401
870
3,573
(51,818 )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
186,770
673,789 1,719,611
71,382
82,186
3,936
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
(506,211) (1,388,285)
(63,667 )
(48,272)
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
(17,308)
(36,894)
(2,679 )
(6,542)
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย
1,741
908
11,172
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(523,519) (1,423,438)
(65,438 )
(43,642)
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
(14,083)
(35,291)
(2,457 )
(7,284)
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย
1,512
2,578
7,173
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(537,602) (1,457,217)
(65,317 )
(43,753)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
186,770
136,897
258,161
5,803
37,803
11,590
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
186,770
136,187
262,394
6,065
38,433
3,936
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี		
2561 (จำ�นวน 59 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
2562 (จำ�นวน 55 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
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(หน่วย: พันบาท)

รวม

2,643,896
63,014
(13,849 )
2,693,061
57,451
(12,838 )
2,737,674
(2,006,435 )
(63,423 )
13,821
(2,056,037 )
(59,115 )
11,263
(2,103,889 )
637,024
633,785
63,423
59,116

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุม่ บริษทั มีอาคารและอุปกรณ์จ�ำ นวนหนึง่ ซึง่ ตัดค่าเสือ่ มราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี
ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าว มีจำ�นวนเงินประมาณ 3,344 ล้านบาท และ 3,272 ล้านบาท ตามลำ�ดับ (เฉพาะบริษัทฯ:         
1,894 ล้านบาท 2561: 1,761 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ย่อยสองแห่งได้น�ำ ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างและเครือ่ งจักรมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ�ำ นวนประมาณ 1 ล้านบาท
และ 3 ล้านเรนมินบิ (2561: 1 ล้านบาท และ 3 ล้านเรนมินบิ) ไปค้ำ�ประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี้ บริษัทย่อย     
แห่งหนึ่งมีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ปลอดจำ�นองแล้วมูลค่าประมาณ 51 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561: 54 ล้านบาท) แต่ยังคงมีภาระ
ในการห้ามจำ�หน่าย จ่าย โอน หรือก่อภาระผูกพันใดๆ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคาร
14. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.6 - 4.8 ต่อปี (2561: ร้อยละ 4.6 - 5.4 ต่อปี) และเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์             
มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.9 - 2.7 ต่อปี (2561: ร้อยละ 1.9 - 3.5 ต่อปี) ซึ่งค้ำ�ประกันโดยการจำ�นำ�เงินฝากประจำ�ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง และ
การจำ�นองที่ดิน อาคาร และสิทธิการเช่าที่ดิน และการจำ�นำ�เครื่องจักรของบริษัทย่อยสองแห่ง
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15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม
2562
2561
156,362
123,076
67,892
227,236
832
876
56,390
45,283
102,617
127,726
384,093
524,197

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2,666
4,116
27,758
117,640
441
463
39,999
30,489
56,043
92,742
126,907
245,450

16. สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำ�นวนเงินสำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2562
2561
290,549
269,012

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
253,624
236,104

สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี
ส่วนที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน:
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
20,593
13,499
14,369
11,194
ต้นทุนดอกเบี้ย
7,830
6,495
6,863
5,622
ส่วนที่รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:		
(กำ�ไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
34,763
328
29,755
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
10,789
12,556
(458)
11,432
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
(15,895)
(11,341)
(11,306)
(10,728)
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี
348,629
290,549
292,847
253,624
กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำ�ระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจำ�นวนประมาณ 40 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ:
จำ�นวน 37 ล้านบาท) (2561: จำ�นวน 12 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำ�นวน 8 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักในการจ่ายชำ�ระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 9 ปี         
(เฉพาะบริษัทฯ: 9 ปี) (31 ธันวาคม 2561: 10 - 11 ปี เฉพาะบริษัทฯ: 11 ปี)
สมมติฐานที่สำ�คัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน (ขึ้นกับช่วงอายุ)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน

งบการเงินรวม
2562
2561
1.5
2.6 - 2.7
5.0 - 6.0
5.0 - 6.0
0.0 - 18.0 0.0 - 18.0

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
1.5
2.7
6.0
6.0
0.0 - 8.0
0.0 - 8.0
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ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสมมติฐานทีส่ �ำ คัญต่อมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%
อัตราคิดลด
(30)
35
(25)
30
อัตราการขึ้นเงินเดือน
33
(29)
28
(24)
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%
อัตราคิดลด
(18)
21
(14)
17
อัตราการขึ้นเงินเดือน
20
(17)
16
(14)
17. สำ�รองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัตขิ องมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 บริษทั ฯ ต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีสว่ นหนึง่ ไว้เป็น
ทุนสำ�รองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหกั ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองนีจ้ ะมีจ�ำ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียนสำ�รองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำ�ไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบนั บริษทั ฯ ได้จดั สรรสำ�รองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว
18. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำ�คัญ ดังต่อไปนี้

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป และซื้อสินค้าสำ�เร็จรูป
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำ�เร็จรูปและงานระหว่างทำ�
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าบรรจุหีบห่อ
ค่าบริการหลอมวัตถุดิบ
ค่าไฟฟ้า
ค่าซ่อมแซมและบำ�รุงรักษา
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

งบการเงินรวม
2562
2561
4,897
6,336
(113)
(18)
518
542
133
154
20
21
150
178
63
68
95
100

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
1,470
1,975
(202)
(8)
318
350
99
133
44
41
65
72
51
47
60
64

งบการเงินรวม
2562
2561

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

19. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำ�หรับปี สรุปได้ดังนี้

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุน

30,304

79,912

28,259

78,738

10,631
40,935

(10,191)
69,721

3,638
31,897

(6,516)
72,222
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จำ�นวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี สรุปได้ดังนี้

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รายการกระทบยอดระหว่างกำ�ไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

งบการเงินรวม
2562
2561
9,110

2,577

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
5,859

2,286

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
83,019
333,249
143,830
355,758
ร้อยละ 20, 25 ร้อยละ 20, 25 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20
13,058
65,267
28,766
71,152

กำ�ไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กำ�ไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้บันทึกในปีก่อน
แต่นำ�มาใช้ประโยชน์ระหว่างปี
(4,123)
รายการปรับปรุงสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
3,122
(6,431)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้บันทึกในระหว่างปี
25,341
14,654
4,440
4,120
ผลกระทบทางภาษีสำ�หรับ:		
รายได้ที่ต้องรับรู้ภาษีเพิ่มเติม
1,320
1,352
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี
(675)
(675)
(2,672)
(4,668)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
972
1,234
559
797
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
(771)
(797)
(516)
(531)
อื่นๆ
(112)
592
รวม
(586)
354
(1,309)
(3,050)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุน
40,935
69,721
31,897
72,222
ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ
(การรับรู้รายได้ที่ต่างกัน)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
สำ�รองผลขาดทุนจากสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สำ�รองผลประโยชน์วันลาพักร้อนของพนักงาน
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
(89)
2,101
14,803
16
833
69,725
6,000
93,389

(68)
3,504
22,084
918
762
58,110
9,600
94,910

(41)
1,212
14,130
677
58,569
74,547

(54)
1,923
19,110
622
50,725
72,326
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษียังไม่ได้ใช้จำ�นวน 290 ล้านบาท          
(2561: 522 ล้านบาท) ทีก่ ลุม่ บริษทั ไม่ได้บนั ทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนือ่ งจากพิจารณาแล้วเห็นว่ากลุม่ บริษทั อาจไม่มกี �ำ ไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอที่จะนำ�ผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มีจำ�นวนเงิน 336 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2567
20. กำ�ไรต่อหุ้น

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำ�นวณโดยหารกำ�ไรสำ�หรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำ�นวนถัวเฉลี่ย       
ถ่วงน้ำ�หนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
กำ�ไรสำ�หรับปี (พันบาท)
77,241
287,494
111,933
283,536
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก (พันหุ้น)
397,906
397,906
397,906
397,906
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)
0.19
0.72
0.28
0.71
21. ข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำ�เนินงานที่นำ�เสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทที่ผู้มีอำ�นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำ�เนินงานได้รับและ        
สอบทานอย่างสม่ำ�เสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำ�เนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำ�นาจ
ตัดสินใจสูงสุดด้านการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัทคือประธานบริหารของกลุ่มบริษัท
เพือ่ วัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุม่ บริษทั จัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ กลุม่ บริษทั มีสว่ นงานทีร่ ายงาน
ทั้งสิ้น 4 ส่วนงาน ดังนี้
- ส่วนงานผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้า ซึง่ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าตัวนำ�อลูมเิ นียม ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าตัวนำ�ทองแดง และผลิตภัณฑ์
สายไฟฟ้าแรงดันสูง
- ส่วนงานผลิตภัณฑ์สายเคเบิ้ลโทรศัพท์
- ส่วนงานผลิตภัณฑ์ลวดอาบน้�ำ ยาและไม่อาบน้�ำ ยา ซึง่ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ลวดทองแดงอาบน้�ำ ยาผลิตภัณฑ์ลวดอลูมเิ นียมอาบน้�ำ ยา 
และผลิตภัณฑ์ลวดทองแดงไม่อาบน้ำ�ยา
- ส่วนงานผลิตภัณฑ์สายเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสง
ผู้มีอำ�นาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำ�เนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรร
ทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน กลุม่ บริษทั ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำ�ไรหรือขาดทุนจากการดำ�เนินงาน
และสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำ�ไรหรือขาดทุนจากการดำ�เนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน
การบันทึกบัญชีสำ�หรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำ�หรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
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ข้อมูลรายได้และกำ�ไรขาดทุนของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำ�หรับปี มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ส่วนงาน
ส่วนงาน ส่วนงานผลิตภัณฑ์ ส่วนงานผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ ลวดอาบน้ำ�ยาและ สายเคเบิ้ล
อื่นๆ
1)
2)
ใยแก้วนำ�แสง
สายไฟฟ้า สายเคเบิ้ลโทรศัพท์ ไม่อาบน้ำ�ยา
2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

งบการเงินรวม

		
2562 2561
รายได้
รายได้จากการขาย
2,047 3,044 29
55 3,816 4,767 63
78
6
16 5,961 7,960
กำ�ไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน
308		 519		 4		 9		 75		 150		 (1)
(3)
3		 1		 389		 676
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:
รายได้อื่น
60
51
ดอกเบี้ยรับ
11
8
ดอกเบี้ยจ่าย
(20) (33)
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำ�หน่าย
(102) (112)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
(237) (250)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(14)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
(4)
(5)
ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
(1)
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้																					 83		 334
ภาษีเงินได้
(41) (70)
กำ�ไรสำ�หรับปี																					 42		 264
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย
35
24
กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 																					 77		 288
1) ส่วนงานผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้า ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าตัวนำ�อลูมิเนียม ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าตัวนำ�ทองแดง และผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าแรงดันสูง
2) ส่วนงานผลิตภัณฑ์ลวดอาบน้ำ�ยาและไม่อาบน้ำ�ยา ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ลวดทองแดงอาบน้ำ�ยา ผลิตภัณฑ์ลวดอลูมิเนียมอาบน้ำ�ยา 
และผลิตภัณฑ์ลวดทองแดงไม่อาบน้ำ�ยา
ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำ�หนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า
		
รายได้จากลูกค้าภายนอก
ประเทศไทย
อินเดีย
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศอื่นๆ
รวม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี)
ประเทศไทย
สาธารณรัฐประชาชนจีน
รวม

2562

(หน่วย: ล้านบาท)
2561

3,585
1,252
612
512
5,961

4,806
1,459
1,005
690
7,960

1,181
44
1,225

1,224
63
1,287
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ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำ�นวนหนึ่งรายเป็นจำ�นวนเงิน 714 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานผลิตภัณฑ์ลวดอาบน้ำ�ยา
และไม่อาบน้ำ�ยา (2561: มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำ�นวนหนึ่งรายเป็นจำ�นวนเงิน 856 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้า)
22. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพขึ้นตาม พระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัท    
และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพของกลุ่มบริษัทบริหารโดยบริษัท           
หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำ�กัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำ�กัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้น         
ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำ�นวน 9 ล้านบาท
(2561: 8 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 6 ล้านบาท และ 2561: 6 ล้านบาท)
23. เงินปันผล

		

อนุมัติโดย

เงินปันผลประจำ�ปี 2560
เงินปันผลประจำ�ปี 2561

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

จำ�นวนเงินปันผล
(พันบาท)
139,267
179,057

เงินปันผลต่อหุ้น
(บาท)
0.35
0.45

24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
24.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุนจำ�นวนเงิน 17 ล้านบาท 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 3 ล้านยูโร
(2561: 2 ล้านบาท และ 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างส่วนปรับปรุงอาคารโรงงาน
24.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำ�เนินงานและสัญญาจ้างบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุม่ บริษทั มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าอาคารโรงงานและอาคารสำ�นักงาน
และค่าบริการตามสัญญาจ้างบริการและสัญญาจ้างงานดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
จ่ายชำ�ระภายใน 1 ปี
8
8
5
5
งบการเงินรวม
2562
2561
2
2

จ่ายชำ�ระภายใน 1 ปี

(หน่วย: ล้านเหรียญไต้หวัน)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
1
1

24.3 ภาระผูกพันตามสัญญาการซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาการซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าดังนี้
กลุ่มบริษัท
(เมตริกตัน)
10,100 - 14,700
800

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เฉพาะของบริษัทฯ
ราคา/เมตริกตัน
(เมตริกตัน)
3,300
เทียบเคียงราคาตลาด
300
6,126 - 6,134

สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา
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กลุ่มบริษัท
(เมตริกตัน)
18,800 - 24,400
450
1,400

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เฉพาะของบริษัทฯ
ราคา/เมตริกตัน
(เมตริกตัน)
3,700
เทียบเคียงราคาตลาด
54,211 - 54,393
300
5,932 - 6,185

สกุลเงิน
เรนมินบิ
เหรียญสหรัฐอเมริกา

24.4 การค้ำ�ประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ำ�ประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษัท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ           
ภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัทคงเหลือดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
หนังสือค้ำ�ประกันการประกวดราคา
84
15
84
15
หนังสือค้ำ�ประกันการปฏิบัติตามสัญญา
1,039
1,152
1,034
1,146
หนังสือค้ำ�ประกันการใช้สาธารณูปโภค
21
23
6
8
1,144
1,190
1,124
1,169
25. ลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
359
359
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
5
5
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
359
359
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
341
341
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
341
341
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26. เครื่องมือทางการเงิน
26.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำ�คัญของกลุ่มบริษัทตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูลสำ�หรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
			 สินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
- เงินลงทุนชั่วคราว
- เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกัน
- เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
- เงินลงทุนระยะยาวอื่น
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
			 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้
โดยการกำ�หนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม นอกจากนั้นกลุ่มบริษัทขายสินค้าให้กับลูกค้าที่มีฐานะด้านการชำ�ระหนี้ดี
เป็นส่วนใหญ่ เช่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐบาล ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำ�คัญจากการให้สินเชื่อ
นอกจากนี้ การให้สนิ เชือ่ ของกลุม่ บริษทั ไม่มกี ารกระจุกตัวเนือ่ งจากกลุม่ บริษทั มีฐานของลูกค้าทีห่ ลากหลายและมีอยูจ่ �ำ นวนมากราย จำ�นวนเงินสูงสุด
ทีก่ ลุม่ บริษทั อาจต้องสูญเสียจากการให้สนิ เชือ่ คือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ และเงินให้กยู้ มื ทีแ่ สดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
			 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำ�คัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้น และเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินส่วนใหญ่มอี ตั ราดอกเบีย้ ทีป่ รับขึน้ ลงตามอัตราตลาด หรือมีอตั ราดอกเบีย้ คงทีซ่ งึ่ ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบนั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำ�คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำ�หรับสินทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำ�หนดหรือวันที่มีการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำ�หนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี		
อัตรา
ภายใน
มากกว่า	 ปรับขึ้นลง
อัตรา	
รวม
ดอกเบี้ย
1 ปี
5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย		
ที่แท้จริง
						
(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
253
610
22
885
0.1 - 1.3
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
1,474
1,474
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกัน
76
76
0.6
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
37
87
124
1.5
329
37
610
1,583
2,559
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
54
54
4.6 - 4.8
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์
161
161
1.9 - 2.7
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
384
384
161
54
384
599
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี		
อัตรา
ภายใน
มากกว่า	 ปรับขึ้นลง
อัตรา	
รวม
ดอกเบี้ย
1 ปี
5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย		
ที่แท้จริง
						
(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
321
695
19
1,035
0.1 - 2.7
เงินลงทุนชั่วคราว
100
100
0.4
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
1,875
1,875
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกัน
170
170
0.9 - 1.0
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
28
87
115
1.5
591
28
695
1,981
3,295
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
114
114
4.6 - 5.4
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์
602
602
1.9 - 3.5
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
524
524
602
114
524
1,240
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
		
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี		
		
ภายใน
ปรับขึ้นลง
อัตรา	
รวม
		
1 ปี
ตามราคาตลาด
ดอกเบี้ย		
						
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
253
326
20
599
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
795
795
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
23
23
253
326
838
1,417
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์
88
88
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
127
127
88
127
215

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)
0.2 - 1.3
-

1.9 - 2.2
-
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
		
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี		
		
ภายใน
ปรับขึ้นลง
อัตรา	
รวม
		
1 ปี
ตามราคาตลาด
ดอกเบี้ย		
						
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
301
437
13
751
เงินลงทุนชั่วคราว
100
100
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
877
877
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
23
23
401
437
923
1,761
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์
72
72
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
245
245
72
245
317

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)
0.4 - 1.3
0.4
-

1.9 - 2.0
-

			 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำ�คัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าและการกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินเป็น               
เงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทได้ตกลงทำ�สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
ดังนี้
		
งบการเงินรวม
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
สกุลเงิน
สินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
		
2562
2561
2562
2561
2562
2561
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกา
7
12
7
24
30.1540
32.4498
เยน
15
0.2931
		
สกุลเงิน
		
เหรียญสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
2562
2561
2562
2561
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
3
5

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
2562
2561
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
30.1540
32.4498
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้
2562
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ
สกุลเงิน
จำ�นวนที่ซื้อ จำ�นวนที่ขาย
				
จำ�นวนที่ซื้อ
จำ�นวนที่ขาย
(ล้าน)
(ล้าน)
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกา
1
30.12 - 30.14
2561
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ
สกุลเงิน
จำ�นวนที่ซื้อ จำ�นวนที่ขาย
				
จำ�นวนที่ซื้อ
จำ�นวนที่ขาย
(ล้าน)
(ล้าน)
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกา
9
32.59 - 33.11
-

วันครบกำ�หนดตามสัญญา
มิถุนายน 2563
วันครบกำ�หนดตามสัญญา
เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562

			
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมีความเสี่ยงจากการที่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้ทำ�สัญญาป้องกันความเสี่ยงไว้
26.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนตราสารอนุพันธ์แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคำ�นวณตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับ
ทั่วไปหากกรณีที่ไม่มีราคาตลาด
ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
27. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำ�คัญของกลุ่มบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจของ         
กลุ่มบริษัท และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.24:1
(2561: 0.36:1) และเฉพาะบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.14:1 (2561: 0.16:1)
28. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำ�นาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2562 มีจำ�นวนเงินรวม 4,980,000 บาท
- สำ�นักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชีสงั กัดบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชีและสำ�นักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชีสงั กัด ในรอบปี 2562
ที่ผ่านมาจำ�นวนเงินรวม 0 บาท

2. ค่าบริการอื่น

ในรอบปีบัญชี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าบริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
จำ�นวนเงินรวม 0 บาท
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สำ�นักงานใหญ่ : 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 ตำ�บลศาลาแดง
อำ�เภอบางน้ำ�เปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 038 593 401-10
โทรสาร : 038 593 400
เว็บไซต์ : www.ctw.co.th
อีเมล์ : sales@ctw.co.th
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