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บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มห�ชน) 1

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

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

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

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

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

2518	 โดยจัดอยู่ในหมวดกลุ่มเครื่องไฟฟ้�และคอมพิวเตอร์	 ซึ่งปัจจุบันอยู่ในหมวดวัสดุอุตส�หกรรมและเครื่องจักร	 (Industrial	Materials	 &				

Machinery)

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

และธุรกิจโทรคมน�คมในภูมิภ�คเอเซีย	

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

ท�งภูมิศ�สตร์กันอย่�งชัดเจน

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

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

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

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

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

อกีทัง้	บริษทัฯ	ยงัมบีรษิัทร่วมทีป่ระกอบธรุกจิก�รสื่อส�รและโทรคมน�คม	คอื	บริษัท	ลอ็กซแพค	(ประเทศไทย)	จำ�กดั	(“LOXPAC”)	และบรษิัท	

ล็อกซแพค	ฮ่องกง	จำ�กัด	(“Loxpac	HK”)	ปัจจุบันบริษัทฯ	ไม่มีนโยบ�ยในก�รลงทุนเพิ่ม	นอกจ�กก�รลงทุนที่จะส�ม�รถเกื้อหนุนหรือช่วยเหลือ

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ	ได้

 จ�กงบก�รเงินรวม	ในระยะ	3	ปีที่ผ่�นม�	ระหว่�งปี	2561	ถึง	2563	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมียอดข�ยจำ�นวน	7,960	ล้�นบ�ท	5,961	ล้�นบ�ท 

และ	4,668	ล้�นบ�ท	ต�มลำ�ดับ	

	 ในปี	2563	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมียอดข�ยลดลง	1,292.97	ล้�นบ�ท	หรือลดลงร้อยละ	21.69	เมื่อเทียบกับปีก่อน	โดยมีกำ�ไรจำ�นวน	

298.72	ล้�นบ�ท	เพิ่มขึ้นจำ�นวน	221.48	ล้�นบ�ท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	286.74	เมื่อเทียบกับปีก่อน	ซึ่งมีกำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	

จำ�นวน	77.24	ล้�นบ�ท

วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ 

 วิสัยทัศน์

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

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

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

 พันธกิจ

1.	 จัดห�ผลิตภัณฑ์และบริก�รที่มีคุณภ�พดีที่สุดให้แก่ลูกค้�

2.	 สร้�งผลกำ�ไรที่ดีอย่�งสม่ำ�เสมอให้แก่ผู้ถือหุ้น	

3.	 จัดให้มีสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นที่มั่นคงและมีคว�มปลอดภัยสำ�หรับพนักง�น
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 

โครงสร้างกลุ่มบริษัทแม่ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

บริษัท	แปซิฟิค	อีเล็คทริคไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด

บริษัท	เอเซียแปซิฟิค	ไวร์	แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จ�ำกัด (มหำชน)

บมจ.	อิต�เลียนไทย	ดีเวล๊อปเม้นท์

บจ.	สย�มผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ

บจ.	เซี่ยงไฮ้	เอเซีย	
แปซิฟิค	อิเล็คทริค

	บจ.	ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง *โพรสเพ็กซ์	ลิมิเต็ด

บจ.	ล็อกซแพค	
(ประเทศไทย)	

บจ.	เอ็นอีเอทีแอนด์ที

บจ.	ล็อกซแพค
ฮ่องกง

บจ.	สต�ร์	เจ	วี

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

บจ.	สย�มแปซิฟิค	โฮลดิ้ง	

บจ.	ห�ดเล็ก

บริษัท	มูนวิว	จำ�กัด

บริษัท	สิงเวล	จำ�กัด
บจ.	ไทรเจ้น	อินเวสเม้นท์	

โฮลดิ้งส์	

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

บริษัท	ซิกม่�	เคเบิ้ล	
(พีทีอี)		จำ�กัด

บริษัท	สย�ม	(เอพีดับบลิวซี)	
โฮลดิ้งส์	จำ�กัด
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100.00%
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99.70%
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หมายเหตุ: * อยู่ระหว่างด�าเนินการช�าระบัญชี

โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

กลุ่มผู้ถือหุ้น 10 รายใหญ่ของ บริษัท แปซิฟิค อีเล็คทริคไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำากัด ซึ่งเป็น บริษัทแม่

(ณ วันที่ 21 เมษายน 2563)

 ผู้ถือหุ้น จ�ำนวนหุ้น กำรถือหุ้น (ร้อยละ)

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

2.	 Yuan	Yuan	Corporation	 24,008,254	 3.26

3.	 Century	Pacific	Corporation	 13,524,392	 1.84

4.	 Ding-Hao	ACME	Co.,	Ltd.	 8,654,393	 1.18

5.	 Jin	Xing	Industry	Ltd.	 6,780,000	 0.92

6.	 Tai	Ho	Investment	Co.,	Ltd.	 5,849,756	 0.80

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

8.	 Liao	Guang	Rong	 4,290,000	 0.58

9.	 Qiu	Xiao	Qi	 3,932,721	 0.53

10.	 Cheng	Wu	Chun	 3,602,864	 0.49

11.	 ผู้ถือหุ้นร�ยย่อย	 633,742,936	 86.12

 จ�ำนวนหุ้นทั้งหมด 735,900,000 100.00

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม 

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

กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ	ออกเป็น	3	กลุ่มหลักต�มลักษณะของธุรกิจ	ดังนี้

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

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

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

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

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

ก�รลงทุน	

 กลุ่มท่ี 3 : กลุม่ธรุกจิกำรสือ่สำรและโทรคมนำคม ไดแ้ก	่บรษิทั	ลอ็กซแพค	(ประเทศไทย)	จำ�กดั	(Loxpac)	และบรษิทั	ลอ็กซแพค	ฮ่องกง	

จำ�กัด	(Loxpac	HK)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ จำาแนกตามลักษณะของกลุ่มธุรกิจ มีดังนี ้

(หน่วย:	ล้�นบ�ท)

 
รำยผลิตภัณฑ์/

  สัดส่วน 
2563

 
2562 2561

 

 
กลุ่มธุรกิจ

  ด�ำเนินกำรโดย กำรลงทุน 

   (ร้อยละ) รำยได้ % รำยได้ % รำยได้ %

กลุ่มก�รผลิต/ร�ยได้	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล

	 	 	 (มห�ชน)	จำ�กัด	 	 2,555.57 54.54	 2,071.60	 34.41	 3,104.29	 38.71

	 	 บริษัท	สย�มแปซิฟิคอีเล็คทริค	

	 	 	 ไวร์แอนด์เคเบิ้ลจำ�กัด	 100.00	 1,823.55 38.92	 3,235.60	 53.74	 3,746.47	 46.72

	 	 บริษัท	เซี่ยงไฮ้	เอเซีย	แปซิฟิค	

	 	 	 อีเล็คทริค	จำ�กัด	 63.68 199.49 4.26	 650.97	 10.81	 1,089.76	 13.59

	 	 บริษัท	สย�มไฟเบอร์	อ๊อพติคส์	จำ�กัด	 90.00 104.65 2.23	 63.01	 1.04	 78.44	 0.98

	 	 บริษัท	ดับเบิลดี	เคเบิ้ล	จำ�กัด	 100.00 2.57 0.05	 0.03	 0.00	 0.08	 0.00

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

	 ก�รลงทุน/ร�ยได้	 	 	 	 	 	 	 	

รวม	 	 	 100.00	 4,685.83 100.00	 6,021.21	 100.00	 8,019.04	 100.00

   สัดส่วน

 รำยผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ ด�ำเนินกำรโดย กำรลงทุน หน่วย 2563 2562 2561

    (ร้อยละ) 

กลุ่มธุรกิจก�รสื่อส�รและ	 บริษัท	ล็อกซแพค	(ประเทศไทย)

	 โทรคมน�คม*/ร�ยได้	 	 จำ�กัด	 24.56	 ล้�นบ�ท	 0.00	 2.02	 15.92

	 	 บริษัท	ล็อกซแพค	ฮ่องกง	จำ�กัด	 20.39	 เหรียญสหรัฐ	 282,728	 828,049	 -

	 	 	 	 	 ยูโร	 -	 -	 271,586

หมายเหตุ: * เป็นรายได้ทั้งหมดของบริษัทร่วม ซึ่งไม่ได้คำานวณรายได้ตามสัดส่วนที่บริษัทฯ ถืออยู่

 

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ 

1. กลุ่มการผลิต 

 1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์

ก) ผลิตภัณฑ์ 

	 ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ส�ม�รถแยกได้เป็น	4	ประเภท	ดังนี้

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

2.	 ผลิตภัณฑ์ส�ยเคเบิ้ลโทรศัพท์

3.	 ผลิตภัณฑ์ส�ยเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสง

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

ลวดทองแดงไม่อ�บน้ำ�ย�
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ข) ยอดขำยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ�ำแนกตำมสำยกำรผลิต

 
ผลิตภัณฑ์

 ยอดขำย (%) 
ลักษณะของผลิตภัณฑ์

  ปี 2563

ส�ยไฟฟ้�ตัวนำ�อลูมิเนียม	 4.15	 -	 ส�ยอลูมิเนียมแกนเหล็ก

	 	 -	 ส�ยอลูมิเนียมเปลือย

	 	 -	 ส�ยอลูมิเนียมหุ้มพีวีซี

ส�ยไฟฟ้�ตัวนำ�ทองแดง	 24.83	 -	 ส�ยอ�ค�ร	(THW,	NYY,	VSF)

	 	 -	 ส�ยทองแดงเปลือย

ส�ยไฟฟ้�แรงดันสูง	 25.69	 -	 ส�ยแรงสูงตัวนำ�อลูมิเนียม	SAC

	 	 -	 ส�ยตัวนำ�ทองแดงหุ้มด้วยฉนวนครอสลิ้ง	พีอี	พันเทปทองแดง	

	 	 	 และเปลือกนอกพีวีซี	แรงดัน	12/20	กิโลโวลต์,	24	กิโลโวลต์,	

	 	 	 115	กิโลโวลต์

ผลิตภัณฑ์ส�ยเคเบิ้ลโทรศัพท์	 0.19	 -	 ส�ยดรอปไวร์

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

	 	 -	 ส�ยเคเบิ้ลโทรศัพท์สำ�หรับเดินภ�ยใน	ชนิดทองแดงไม่ชุบดีบุก

	 	 -	 ส�ยเคเบิ้ลโทรศัพท์สำ�หรับเดินใต้ดินชนิดมีส�รกันนำ้�

ผลิตภัณฑ์ส�ยเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสง	 2.23	 -	 Single/Multi	Fiber	optics

ผลิตภัณฑ์ลวดอ�บนำ้�ย�และไม่อ�บนำ้�ย�	 42.83	 -	 ลวดทองแดงอ�บนำ้�ย�

	 	 -	 ลวดอลูมิเนียมอ�บนำ้�ย�

	 	 -	 ลวดทองแดงไม่อ�บนำ้�ย�

อื่นๆ	 0.08	

รวม	 100.00	

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

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

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

บมจ.	โทรคมน�คมแห่งช�ติ	ในส่วนภ�คเอกชน	จำ�หน่�ยให้แก่ผู้รับเหม�และลูกค้�ทั่วไป	เป็นต้น

 1.2 กำรตลำดและภำวะกำรแข่งขัน

ก)	 กลยุทธ์ทางการตลาด

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

1. ด้ำนผลิตภัณฑ ์

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

ส�ยเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสง	 ลวดอ�บน้ำ�ย�และไม่อ�บน้ำ�ย�	 ให้มีคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นทั้งในประเทศและต่�งประเทศ	 เช่น	 ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์

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

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

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

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

โดยสำ�นักง�นม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม	(สมอ.)	เป็นต้น	
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-	 ใบรับรองผลก�รทดสอบส�ยแรงดันสูง	69	KV.	และ	115	KV.	จ�กคณะวิศวกรรมศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	

และสถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง

-	 ใบรับรอง	(Certificate)	ของผลิตภัณฑ์ส�ยทนไฟจ�ก	TUV	SUD	PSB	Pte.	Ltd.	ประเทศสิงคโปร์	

	 	 	 	 	 จ�กก�รที่ผลิตภัณฑ์ชนิดต่�งๆ	ของบริษัทฯ	ได้รับก�รรับรองดังกล่�วข้�งต้นจะเป็นก�รสร้�งคว�มมั่นใจให้แก่ลูกค้�ในก�ร

พิจ�รณ�เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	 ได้เป็นอย่�งดี	นอกจ�กนี้บริษัทฯ	ยังได้พัฒน�ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 เพื่อรองรับโครงก�รรถไฟฟ้�	อ�ทิเช่น											

ส�ยไฟระบบควบคุมก�รเดินรถและระบบอ�ณัติสัญญ�ณ	 (Control	 and	 Signaling	Cable)	 เป็นต้น	 ส่วนบริษัทย่อย	 SPEWC	 ได้เริ่มผลิต													

ลวดทองแดงแบบพันเกลียว	(LITZ	WIRE)	และจำ�หน่�ยตั้งแต่ต้นปี	2561	เป็นต้นม�	ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กึ่งสำ�เร็จรูป	(Semi-Finished	Product)														

ท่ีกลุม่ลกูค�้โรงง�นอุตส�หกรรมในต�่งประเทศตอ้งก�รนำ�ไปใชเ้ป็นวตัถุดบิ	สว่นของบรษิทัย่อย	SFO	ไดพั้ฒน�ก�รผลติเคเบ้ิลชนิดทนต่อก�รล�มไฟ	

ท่ีเปลือกประสบคว�มสำ�เร็จและค�ดว่�จะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีจะนำ�เข้�สู่ตล�ดในระยะเวล�ไม่ช้�น้ี	 และในส่วนของก�รพัฒน�เคเบ้ิลร้อยท่อ												

โดยให้มีขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�งของเคเบิ้ลลดลง	เพื่อประโยชน์ในก�รว�งจำ�นวนเคเบิ้ลให้ได้จำ�นวนเส้นม�กขึ้นในท่อขน�ดเท่�เดิม	SFO	ประสบ

คว�มสำ�เร็จในระดับหนึ่งแล้วแต่ผลที่ได้ยังไม่ใช่เป้�หม�ยที่ต้องก�ร	ยังต้องใช้เวล�สำ�หรับก�รทดสอบและปรับปรุงต่อไปอีกระยะหนึ่ง

   2. ด้ำนรำคำ 

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

ได้พย�ย�มเข้�แข่งขันในตล�ดเพื่อเป็นก�รเพิ่มยอดข�ยให้สูงขึ้น	โดยได้ปรับก�รกำ�หนดร�ค�ข�ยให้เหม�ะสมและสอดคล้องกับร�ค�วัตถุดิบหลัก

เพื่อรักษ�ยอดข�ยและอัตร�ก�รทำ�กำ�ไร	 เนื่องจ�กภ�วะก�รแข่งขันด้�นร�ค�ที่มีคว�มรุนแรง	โดยมุ่งเน้นก�รควบคุมต้นทุนค่�ใช้จ่�ยที่ไม่จำ�เป็น	

บริษัทฯ	ได้ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย	ส�ม�รถผลิตสินค้�ได้ปริม�ณที่ม�กขึ้น	และรวดเร็วขึ้น	อีกทั้งบริษัทฯ	ได้เน้นก�รให้บริก�รที่ดี	ส�ม�รถจัดส่ง

สินค้�ได้อย่�งรวดเร็ว	 ตลอดจนก�รบริก�รให้ข้อมูล	 และคำ�ปรึกษ�เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์	 ในส่วนของบริษัทย่อย	 SPEWC	 ยังคงเข้มงวดกับก�ร													

ซือ้วตัถดุบิแบบทันกำ�หนดเวล�	(Just	in	Time)	และจับคู	่(Match)	ร�ค�ซือ้กบัร�ค�ข�ยให้ไดม้�กท่ีสดุ	ซึง่จะทำ�ให้ส�ม�รถควบคมุตน้ทุนไดอ้ย่�ง

ถูกต้องแม่นยำ�ม�กขึ้น	แต่ด้วยภ�วะก�รแข่งขันด้�นร�ค�	โดยเฉพ�ะสินค้�จ�กคู่แข่งขันในประเทศจีน	SPEWC	จึงจำ�เป็นต้องกำ�หนดร�ค�ข�ย

ต่ำ�กว่�ที่ควรจะเป็น

   3. ด้ำนช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

โดยในปี	2563	SPEWC	ได้มีก�รห�ลูกค้�ใหม่เพิ่มขึ้นในตล�ดเดิมแต่เน้นนโยบ�ยก�รเลือกลูกค้�ที่ข�ยได้กำ�ไรม�กขึ้นเป็นหลัก	

   4. ด้ำนกำรส่งเสริมกำรขำย

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

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

ว�รส�รของสภ�วิศวกรรมไทย	 เป็นต้น	 ในปี	 2563	 บริษัทฯ	 ยังคงใช้บริก�ร	 ก�รโฆษณ�ประช�สัมพันธ์ผ่�นสื่อออนไลน์	 เช่น	 อินเทอร์เน็ต														

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

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

เพื่อให้เกิดคว�มมั่นใจในคุณภ�พและม�ตรฐ�นสินค้�ของบริษัทฯ	นอกจ�กนี้	บริษัทฯ	ยังคงเน้นก�รจัดให้มีก�รอบรมสัมมน�เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์							

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

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	เป็นที่รู้จัก	และเป็นที่ยอมรับม�กขึ้น	
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	 	 	 	 	 สำ�หรับก�รส่งออกผลิตภัณฑ์ไปจำ�หน่�ยยังต่�งประเทศ	โดยเฉพ�ะในประเทศเวียดน�ม	สิงคโปร์	พม่�	และล�ว	บริษัทฯ						

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

ค�ดหวังไว้

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

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

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

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

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

เปลี่ยนม�ตรฐ�นฉบับใหม่เป็น	ISO	14001	:	2015	ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ในเดือนกันย�ยน	ปี	2561	เป็นต้นไป	

	 	 	 	 	 ในปี	 2563	 SPEWC	ยังคงให้ส่วนลดเป็นพิเศษแก่ตัวแทนจำ�หน่�ยที่มียอดสั่งซื้อสินค้�ถึงเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้	 หรือสั่งซื้อ								

ในช่วงที่บริษัทฯ	ต้องก�รข�ยสินค้�ให้ได้เร็วขึ้น	

ข)	 ส่วนแบ่งทางการตลาดและสภาพการแข่งขัน

    สำยไฟฟ้ำตัวน�ำอลูมิเนียม

	 	 	 	 ในปี	2563	ท่ีผ่�นม�	เศรษฐกจิโดยรวมในประเทศอยู่ในภ�วะชะลอตัว	แตเ่นือ่งจ�กภ�ครฐับ�ลมนีโยบ�ยเกีย่วกับโครงก�รโครงสร�้ง

พ้ืนฐ�นระยะย�วท่ีสำ�คัญ	จำ�เป็นตอ้งดำ�เนินก�รอย่�งตอ่เน่ือง	จึงสง่ผลให้ธุรกจิภ�ครฐัและภ�คเอกชนมคีว�มต้องก�รใชส้�ยไฟฟ้�อลูมเินียมเพ่ิมขึน้ 

ในปี	2563	บริษัทฯ	มีส่วนแบ่งส�ยไฟฟ้�ตัวนำ�อลูมิเนียมประม�ณร้อยละ	25	ของตล�ดภ�ยในประเทศ

    สำยไฟฟ้ำตัวน�ำทองแดง

	 	 	 	 จ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	2019	(COVID	19)	ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจภ�คอุตส�หกรรม	

และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่�งต่อเน่ือง	 รวมถึงบริษัทฯ	 ท่ีได้รับผลกระทบด้วยจ�กก�รท่ีธุรกิจภ�คเอกชนไม่มั่นใจต่อก�รลงทุน	 และ											

ภ�ครฐับ�ลมคีว�มล�่ช�้ในก�รดำ�เนินก�รเบิกจ่�ยงบในโครงสร�้งพ้ืนฐ�นระยะย�ว	อ�ทิ	โครงก�รรถไฟฟ้�ส�ยสเีหลอืง,	ส�ยสชีมพู,	ส�ยสสีม้	และ

โรงพย�บ�ลจุฬ�ภรณ	์400	เตยีง	อีกท้ังในตล�ดส�ยไฟฟ้�ตวันำ�ทองแดงมผู้ีผลติเพ่ิมม�กขึน้	ทำ�ให้บรษิทัฯ	ตอ้งเผชญิกบัภ�วะก�รแขง่ขนัท่ีรนุแรง

ม�กขึ้น	อย่�งไรก็ต�มบริษัทฯ	ยังส�ม�รถได้รับง�นจ�กโครงก�รต่�งๆ	เช่น	โรงพย�บ�ลเวชธ�นี,	โรงพย�บ�ลปร�ส�ท	จ.สุรินทร์,	อ�ค�รบริเวณ	

รพ.	ภูมิพล,	มห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์,	โรงเรียนน�ยเรืออ�ก�ศนวมินทกษัตริย�ธิร�ช	(มวกเหล็ก),	Big	C	พระร�ม	2,	ศูนย์ก�รบินทุ่งมห�เมฆ	

และโครงก�ร	Hype	Condo	เจรญินคร	22	เป็นตน้	ในปี	2563	บรษิทัฯ	มสีว่นแบ่งตล�ด	ส�ยไฟฟ้�ตวันำ�ทองแดงประม�ณรอ้ยละ	13	ของตล�ด

ภ�ยในประเทศ	ในส่วนของบริษัทย่อย	SPEWC	ในปี	2563	ไม่มียอดก�รจำ�หน่�ยส�ยไฟฟ้�ตัวนำ�ทองแดง

    สำยไฟฟ้ำแรงดันสูง

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

หน่วยง�นรัฐวิส�หกิจ	และข�ยส�ยสำ�เร็จรูปให้แก่ลูกค้�ภ�คเอกชนที่รับเหม�ช่วง	ง�นโครงก�รต่�งๆ	ที่เป็นโครงก�รต่อเนื่อง	และโครงก�รระยะย�ว	

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

สน�มบินสุวรรณภูมิเฟส	2	โครงก�รรถไฟฟ้�ร�งคู่ส่วนง�นเพิ่มเติม	โครงก�รปรับเปลี่ยนส�ยไฟฟ้�ลงใต้ดิน	ช่วงถนนพระร�ม	3	ของก�รไฟฟ้�

นครหลวง	เป็นต้น	ส่งผลให้ในปี	2563	บริษัทฯ	มีส่วนแบ่งตล�ดส�ยไฟฟ้�แรงดันสูงร่วมกันประม�ณร้อยละ	25	ของตล�ดภ�ยในประเทศ	

    สำยเคเบิ้ลโทรศัพท์

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

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

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

โทรศัพท์ชนิดไส้ทองแดง	คือ	บมจ.	 โทรคมน�คมแห่งช�ติ	 ที่ซื้อไปทดแทนของเดิมที่ต้องเปลี่ยนต�มอ�ยุก�รใช้ง�น	ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนไปใช้									

ส�ยเคเบ้ิลใยแก้วนำ�แสงหมดแล้ว	 ในส่วนบริษัทย่อย	 SPEWC	 มียอดข�ยลดลงด้วยเหตุผลเช่นเดียวกับบริษัทฯ	 และค�ดว่�จะจำ�หน่�ยไปอีก																

1	ปีข้�งหน้�	หลังจ�กนั้นจะพิจ�รณ�ยกเลิกก�รผลิตและจำ�หน่�ยเนื่องจ�กไม่คุ้มค่�ต่อก�รผลิต	ในปี	2563	บริษัทฯ	และบริษันย่อย	SPEWC										

ได้พย�ย�มรักษ�ส่วนแบ่งท�งตล�ดส�ยเคเบิ้ลโทรศัพท์ไว้	โดยผ่�นก�รประมูลง�นกับ	บมจ.	โทรคมน�คมแห่งช�ติ	และผู้ซื้อภ�คเอกชน	ทำ�ให้								

มีส่วนแบ่งก�รตล�ดรวมกันประม�ณร้อยละ	20	ของตล�ดภ�ยในประเทศ	
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    สำยเคเบิ้ลใยแก้วน�ำแสง

	 	 	 	 ปัจจุบันก�รสือ่ส�รดว้ยโทรศพัท์เคลือ่นท่ี	ไดม้กี�รพัฒน�จ�กระบบ	4G	(ก�รสือ่ส�รไรส้�ยรุน่ท่ี	4	:	Fourth-Generation	Wireless)	

ไปสู่ระบบ	5G	(Fifth	Generation	Mobile	Network)	ทำ�ให้คว�มต้องก�รใช้ส�ยเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสงเพิ่มม�กขึ้น	เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พของก�ร

รับส่งสัญญ�ณที่เร็วขึ้นกว่�เดิม	จ�กโอก�สท�งธุรกิจดังกล่�ว	ก�รแข่งขันจะรุนแรงเพิ่มม�กขึ้น	เนื่องจ�กมีจำ�นวนผู้ผลิตส�ยเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสง

ในประเทศเพิ่มขึ้น	จ�กเดิมที่มีเพียงก�รนำ�เข้�ส�ยเคเบิ้ลใยแก้วจ�กต่�งประเทศ	

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

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

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

จะจำ�หน่�ยส�ยเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสงให้แก่ผู้รับเหม�ช่วงง�นของเอกชนผู้ให้บริก�รโทรคมน�คมเป็นส่วนใหญ่	และสืบเนื่องจ�กก�รแข่งขันที่รุนแรง

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

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

ที่ผลิตในประเทศไทยม�กขึ้น	

    ลวดอำบน้�ำยำและไม่อำบน้�ำยำ

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

Laboratories	Inc.)	ซึง่เป็นม�ตรฐ�นท่ีไดร้บัก�รยอมรบัในวงก�รผู้ผลติท่ัวโลก	SPEWC	มุง่เน้นก�รแขง่ขนัด�้นคณุภ�พ	พรอ้มท้ังก�รให้บรกิ�รและ

ก�รสง่สนิค�้ท่ีรวดเรว็	ตลอดจนแสดงคว�มรบัผิดชอบในกรณท่ีีสนิค�้มปัีญห�	จ�กสภ�วะก�รแขง่ขนัท่ีรนุแรงขึน้ในระยะหล�ยปีท่ีผ่�นม�	SPEWC	

ไดก้ำ�หนดนโยบ�ย	โดยมุง่เน้นข�ยสนิค�้ให้แกก่ลุม่ลกูค�้เป้�หม�ยท่ีมคีว�มตอ้งก�รใชผ้ลติภัณฑ์ของบรษิทัอย่�งแท้จรงิ	(Niche	Market)	ม�กขึน้	

นอกจ�กน้ี	 SPEWC	 ได้พย�ย�มเพ่ิมยอดข�ยด้วยก�รติดต�มก�รข�ยและให้บริก�รแก่ลูกค้�เก่�ในตล�ดเดิม	 ห�ลูกค้�ใหม่เพ่ิมในตล�ดเดิม										

ตลอดจนห�ตล�ดใหม่ๆ	 ท้ังตล�ดต่�งประเทศและตล�ดภ�ยในประเทศ	 ท่ีบริษัทส�ม�รถข�ยสินค้�ได้ในร�ค�ท่ีดีขึ้น	 ตั้งแต่ปี	 2558	 บริษัทฯ											

ได้เน้นก�รผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ลวดทองแดงไม่อ�บน้ำ�ย�	 ซึ่งเป็นสินค้�ก่ึงสำ�เร็จรูปของลวดทองแดงอ�บน้ำ�ย�	 ขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�ง									

2.6	มิลลิเมตร	และ	1.8	มิลลิเมตร	ซึ่งเป็นที่ต้องก�รของกลุ่มโรงง�นอุตส�หกรรมในต่�งประเทศเพื่อนำ�ไปใช้เป็นวัตถุดิบขั้นต้น	แต่ผลิตภัณฑ์				

ดังกล่�วอ�จจะทำ�อัตร�กำ�ไรได้น้อย	ในปี	2561	SPEWC	ได้ริเริ่มสินค้�ใหม่อีกชนิดหนึ่งคือลวดทองแดงพันเกลียว	หรือ	LITZ	WIRE	ซึ่งจะใช้ใน

อุตส�หกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้�	โดยบริษัท	ได้เริ่มผลิตและทดลองจำ�หน่�ยตั้งแต่ต้นปี	2561	เป็นต้นม�	ในปี	2563	SPEWC	มีส่วนแบ่งตล�ด

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

 1.3 กำรจัดหำผลิตภัณฑ์หรือบริกำร

  ก)  กำรผลิตหรือกำรจัดหำผลิตภัณฑ์เพื่อจ�ำหน่ำย

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

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

1.	 อ�ค�รสำ�นักง�น	

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

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

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

5.	 อ�ค�รโรงง�นผลิตส�ยไฟฟ้�แรงดันต่ำ�และผลิตลวดทองแดง

6.	 อ�ค�รโรงง�นทดสอบส�ยไฟฟ้�

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

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

	 	 	 	 โรงง�นของบริษัท	เซี่ยงไฮ้	เอเซีย	แปซิฟิค	อีเล็คทริค	จำ�กัด	(SAP)	ตั้งอยู่เลขที่	2525	ถนนต้�เย่	เมืองอู่เฉียว,	ฟ่งเซี่ยน,	เซี่ยงไฮ้	

ประเทศจีน	
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    ก�ำลังกำรผลิต และอัตรำกำรใช้ก�ำลังกำรผลิตของบริษัทฯ

  ก�ำลังกำรผลิตเต็มที่  อัตรำกำรใช้ก�ำลังกำรผลิต (%)

  (เมตริกตัน/ปี)  2563 2562 2561

 CTW    

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

ผลิตภัณฑ์ส�ยไฟฟ้�ตัวนำ�ทองแดง	 12,000	 46	 55	 43

ผลิตภัณฑ์ส�ยเคเบิ้ลโทรศัพท์	(คู่กิโลเมตร)	 1,440,000	 0.1	 0	 1

ผลิตภัณฑ์ส�ยไฟฟ้�แรงดันสูง	 4,800	 	 50	 97

	 	 5,079*	 97	 	

 SPEWC    

ผลิตภัณฑ์ลวดอ�บนำ้�ย�และไม่อ�บนำ้�ย�	 15,600	 49	 92	 96

ผลิตภัณฑ์ส�ยเคเบิ้ลโทรศัพท์	(คู่กิโลเมตร)	 180,000	 2	 19	 10

 SFO    

ผลิตภัณฑ์ส�ยเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสง	(กิโลเมตรไฟเบอร์)	 500,000	 11	 13	 25

 SAP    

ผลิตภัณฑ์ลวดทองแดงอ�บนำ้�ย�	 0**	 0	 	

	 	 6,744	 	 30	

	 	 8,020	 	 	 54

หมายเหตุ: * บริษัทฯ ได้เพิ่มกำาลังการผลิตมากขึ้น เนื่องจากมีการปรับปรุงเครื่องจักร 

 ** SAP หยุดการผลิตสินค้าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 

  ข)  แหล่งที่มำของวัตถุดิบส�ำคัญ

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

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

    ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

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

และไม่เคยถูกร้องเรียน	 หรือมีข้อพิพ�ทเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 และมีก�รใช้วัตถุดิบที่ปร�ศจ�กโลหะหนักที่เป็นอันตร�ยต่อชีวิต	 และ								

สิ่งแวดล้อมม�กขึ้น	เช่น	PVC	ที่ปร�ศจ�กส�รตะกั่ว	เป็นต้น

    วัตถุดิบ

	 	 	 	 ในปี	2563	วตัถุดบิท่ีใชใ้นก�รผลติของบรษิทัฯ	ประม�ณรอ้ยละ	82	นำ�เข�้ม�จ�กต่�งประเทศ	โดยผ่�นบรษิทัตวัแทนในประเทศไทย	

และร้อยละ	18	ใช้วัตถุดิบในประเทศ	จำ�นวนผู้จำ�หน่�ยวัตถุดิบมีทั้งหมด	40	ร�ย	โดยแบ่งเป็นผู้จำ�หน่�ยในประเทศ	19	ร�ย	และต่�งประเทศ	

21	ร�ย

	 	 	 	 วัตถุดิบหลักที่บริษัทฯ	ใช้ในก�รผลิตแบ่งได้เป็น	4	ชนิด	ดังนี้

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

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

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

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

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

ลดผลกระทบท�งด้�นลบจ�กคว�มผันผวนของร�ค�ของวัตถุดิบเหล่�นี้ในตล�ดโลกด้วย

*ต�ำแหน่งเลขไมเ่หมอืนภำษำอังกฤษครบั  อันไหนถกูต้องครบั
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	 	 	 	 2.	 ฉนวน	(กึ่งฉนวน)	:	ปัจจุบันประเภทของฉนวนและกึ่งฉนวนที่บริษัทฯ	ใช้อยู่มี	3	ชนิด	ดังนี้

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

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

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

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

จ�กผู้ผลิตในต่�งประเทศ	อีก	3	ร�ย	

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

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

	 	 	 	 3.	 ใยแก้วนำ�แสง	:	SFO	เลือกซื้อวัตถุดิบจ�กผู้ผลิตชั้นนำ�ของโลก	โดยคำ�นึงถึงคุณภ�พและก�รส่งมอบเป็นหลัก

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

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

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

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

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

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

2. กลุ่มธุรกิจเพื่อการลงทุน

	 บริษัท	 ซีทีดับบลิว	 เบต้�	 จำ�กัด	 ซึ่งประกอบธุรกิจด้วยก�รลงทุนในบริษัทอ่ืน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงห�กำ�ไรจ�กผลต่�งระหว่�ง												

ร�ค�ข�ยและร�ค�ทุน	(Capital	Gain)	เท่�นั้น	

3. กลุ่มธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม 

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

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

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

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

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

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

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

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

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบในการผลิต

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

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

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

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

ขึ้นอยู่กับมูลค่�ซื้อข�ยในแต่ละสัญญ�โดยจะส่งผลกระทบต่อต้นทุน	 ท้ังน้ีร�ค�ทองแดงและอลูมิเนียมปรับตัวสูงขึ้นในช่วงไตรม�สสุดท้�ยของ										

ปี	2563

 แนวทางในการแก้ไขหรือป้องกัน :

	 เพ่ือเป็นก�รบรรเท�คว�มเสี่ยงจ�กคว�มผันผวนของร�ค�วัตถุดิบและอัตร�แลกเปลี่ยน	 อันเกิดจ�กก�รสั่งซื้อวัตถุดิบจ�กต่�งประเทศ													

ห�กเป็นไปได้	บริษัทฯ	จะให้ลูกค้�เป็นผู้จัดห�วัตถุดิบให้บริษัทฯ	โดยตรง	เพื่อผลิตส�ยไฟฟ้�สำ�เร็จรูปให้	ซึ่งเป็นวิธีก�รที่ใช้ได้ผลสำ�เร็จกับลูกค้�

หน่วยง�นรัฐวิส�หกิจเป็นส่วนใหญ่	 ในบ�งกรณีเพ่ือเป็นก�รบริห�รคว�มเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน	 บริษัทฯ	 จะจัดซื้อวัตถุดิบโดย										

ทำ�สัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้�	 (Forward	Contract)	 พร้อมท้ังออกเลตเตอร์ออฟเครดิต	 (Letter	 of	 Credit)	 เพ่ือท่ีจะลด													

คว�มเสี่ยงด้�นนี้ให้น้อยทีสุ่ด	บริษัทฯ	ได้มีก�รติดต�มแนวโน้มร�ค�วัตถุดิบหลักที่ใช้ในก�รผลิตอย�่งสม่ำ�เสมอ	และทำ�ก�รเปรียบเทียบร�ค�จ�ก

ซพัพล�ยเออรห์ล�ยร�ยก่อนทำ�ก�รสัง่ซือ้เพ่ือให้ไดเ้งือ่นไขท่ีดท่ีีสดุ	รวมท้ังลดคว�มเสีย่งด�้นร�ค�ดว้ยก�รสัง่ซือ้วตัถดุบิสำ�รองโดยให้จำ�นวนวตัถดุบิ

สอดคล้องกับก�รพย�กรณ์ปริม�ณคำ�สั่งซื้อ	นอกจ�กนี้	บริษัทฯ	ได้พย�ย�มห�แหล่งข�ยวัตถุดิบหลักที่ใช้เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภ�พและร�ค�										

ที่เหม�ะสม	 โดยบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 (SPEWC)	 ได้มีแนวท�งป้องกันก�รข�ดแคลนวัตถุดิบด้วยก�รทำ�สัญญ�สั่งซื้อวัตถุดิบเป็นร�ยปี	 และ								

ทยอยรับมอบวัตถุดิบเป็นร�ยเดือน

2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต

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

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

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

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

ประสทิธิภ�พของผลติภัณฑ์ให้ทันต่อก�รเปลีย่นแปลงต่�งๆ	ท่ีเกดิขึน้ในโลกปัจจุบัน	นอกจ�กเทคโนโลยีก�รผลติท่ีมกี�รเปลีย่นแปลงอย่�งรวดเรว็แลว้ 

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

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

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

 แนวทางในการแก้ไขหรือป้องกัน :

 บรษิทัฯ	มีก�รเตรยีมคว�มพรอ้มในก�รลดคว�มเสีย่งอันเน่ืองม�จ�กก�รเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีก�รผลติ	โดยไดจั้ดตัง้ทีมง�นซึง่ประกอบดว้ย	

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

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

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

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

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

3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

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

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

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2563	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีภ�ระหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตร�ต่�งประเทศทั้งสิ้นจำ�นวน	7	ล้�นเหรียญสหรัฐฯ	

 แนวทางในการแก้ไขหรือป้องกัน :

	 เพ่ือลดคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน	 บริษัทฯ	 ได้มีก�รบริห�รคว�มเส่ียงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน	 โดยตกลงทำ�สัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�														

ต่�งประเทศล่วงหน้�	(Forward	Contract)	ซึ่งส่วนใหญ่มีอ�ยุสัญญ�ไม่เกินหนึ่งปี	นอกจ�กนี้	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยยังมีคว�มเสี่ยงจ�กก�รที่มี

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในต่�งประเทศ	ซึ่งฝ่�ยบริห�รของ	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีคว�มตั้งใจที่จะถือเงินลงทุนดังกล่�วในระยะย�วและไม่มีแผน						

ที่จะข�ยเงินลงทุนดังกล่�วในอน�คต	ดังนั้นจึงไม่ได้ทำ�สัญญ�ป้องกันคว�มเสี่ยงไว้

	 นอกจ�กน้ีบริษัทฯ	 มีนโยบ�ยสนับสนุนก�รส่งสินค้�ออกไปข�ยยังต่�งประเทศ	 เพ่ือให้มีร�ยได้เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ	 ซึ่งจะเป็นก�ร											

ลดคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ไปในตัว	(Natural	Hedge)	อีกทั้งได้มีก�รติดต�มก�รเคลื่อนไหวของอัตร�แลกเปลี่ยนอย่�งใกล้ชิด	

4. ความเสี่ยงจากอำานาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

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

PEWC	ส�ม�รถทำ�ก�รตัดสินใจในเรื่องที่จะมีผลกระทบโดยตรงต่อนโยบ�ยของบริษัทฯ	 ได้	 ดังนั้นผู้ถือหุ้นร�ยย่อยจึงอ�จมีคว�มเสี่ยงจ�กก�รที่								

ไม่ส�ม�รถลงคะแนนเสียงเพื่อคัดค้�นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ได้	

 แนวทางในการแก้ไขหรือป้องกัน :

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

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

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

5. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ

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

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

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

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

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

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

 แนวทางในการแก้ไขหรือป้องกัน :

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

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

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

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

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

ที่มีคว�มขยันและตั้งใจทำ�ง�นทุกๆ	เดือน	เป็นต้น	นอกจ�กนี้	บริษัทฯ	ให้คว�มสำ�คัญต่อกระบวนก�รคัดเลือกบุคคล�กรที่เข้�ใหม่	โดยจัดให้มี

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

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

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

ข้อมูลบริษัทฯ 

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

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

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

0107537000599	ประกอบธุรกิจหลักคือ	ผลิตและจำ�หน่�ยส�ยไฟฟ้�อลูมิเนียม	ส�ยไฟฟ้�ทองแดง	ส�ยไฟฟ้�แรงดันสูง	ส�ยโทรศัพท์	ส�ยเคเบิ้ล	

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

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

	 ณ	วันที่	6	มกร�คม	2564	บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้วเป็นจำ�นวน	1,989,531,420	บ�ท

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ 

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

93	ชั้น	14	ถนนรัชด�ภิเษก	

แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400	

โทรศัพท์	(02)	009-9000

โทรส�ร	(02)	009-9992

เว็บไซต์	:	www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี

น�ยศุภชัย	ปัญญ�วัฒโน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตทะเบียนเลขที่	3930	หรือ

น�งส�วกรองแก้ว	ลิมป์กิตติกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตทะเบียนเลขที่	5874	หรือ

น�ยณัฐวุฒิ	สันติเพ็ชร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตทะเบียนเลขที่	5730

บริษัท	สำ�นักง�น	อีว�ย	จำ�กัด	

ชั้นที่	33	อ�ค�รเลครัชด�	193/136	-	137	

ถนนรัชด�ภิเษก	คลองเตย	กรุงเทพฯ	10110	

โทรศัพท์	(02)	264-9090

โทรส�ร	(02)	264-0789-90	

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

การถือหุ้นในบริษัทอื่น

    หุ้นที่ หุ้นที่

 ชื่อบริษัทและสถำนที่ตั้ง ประเภทกิจกำร ชนิด ออกจ�ำหน่ำย บริษัทถือ %

    จ�ำนวน (หุ้น) จ�ำนวน (หุ้น) 

1. บริษัท ซีทีดับบลิว เบต้ำ จ�ำกัด 	 ธุรกิจร่วมลงทุน	 หุ้นส�มัญ	 10,000	 9,993	 99.93

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

	 	 ตัวนำ�อลูมิเนียมและทองแดง,	

	 	 และรับจ้�งหลอม	

3. บริษัท สยำมไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จ�ำกัด	 ผลิตและจำ�หน่�ย	 หุ้นส�มัญ	 24,000,000	 21,599,994	 90.00

 ส�ำนักงำนใหญ่ : 589/71	อ�ค�รเซ็นทรัลซิตี้ท�วเวอร์		 ส�ยเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสง

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

	 กรุงเทพฯ	10260

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

4. บริษัท สยำมแปซิฟิค อีเล็คทริค ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จ�ำกัด	 ผลิตและจำ�หน่�ย	 หุ้นส�มัญ	 6,700,000	 6,700,000	 100.00

 ส�ำนักงำนใหญ่ : อ�ค�รช�ญอิสระ	2	ชั้น	30		 ส�ยเคเบิ้ลโทรศัพท์	ส�ยไฟฟ้�

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

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

	 แฟ็กซ์	:	(02)	308-2081-2	

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

 ส�ำนักงำนใหญ่ : 2525	ถนนต้�เย่	เมืองอู่เฉียว	ฟ่งเซี่ยน		 ลวดทองแดงอ�บน้ำ�ย�

	 เซี่ยงไฮ้	ประเทศจีน

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

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

 ส�ำนักงำนใหญ่ : 139	อ�ค�รเศรษฐีวรรณ	ชั้น	1	ถนนปั้น		 	 หุ้นบุริมสิทธิ์	 25,000,000	 5,594,500

	 แขวงสีลม	เขตบ�งรัก	กรุงเทพฯ	10500

	 โทร	:	084	0167912		

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

 ส�ำนักงำนใหญ่ : 18/เอฟ.,	ซิกน่�	ท�วเวอร์,	

	 482	ถนนจ�ฟ,	คอสเวย์	เบย์,	ฮ่องกง		

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

 ส�ำนักงำนใหญ่/Head Office : 2	ถนนฮีสเทอร์,	

	 พ�ร์เนล,	โอ๊คแลนด์,	ประเทศนิวซีแลนด์	

	 โทร	:	(649)	917-8338		

9. บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จ�ำกัด ผลิตทองแดงเส้น	 หุ้นส�มัญ	 1,500,000	 225,000	 15.00

 ส�ำนักงำนใหญ่ : อ�ค�รทูแปซิฟิคเพลส	ชั้น	25	

	 142	ถ.สุขุมวิท	คลองเตย	กรุงเทพฯ	10110

	 โทร	:	(02)	653-2550	(30	คู่ส�ย)	

	 แฟ็กซ์	:	(02)	653-2617	

 
หมายเหตุ: * อยู่ระหว่างด�าเนินการช�าระบัญช ี ** สัดส่วนตามสิทธิการออกเสียง
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โครงสร้างการถือหุ้น

นโยบายจ่ายเงินปันผล

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

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

	 สำ�หรับนโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลของบริษัทย่อยมีร�ยละเอียดดังนี้

	 บริษัท	ซีทีดับบลิว	เบต้�	จำ�กัด	กำ�หนดให้จ่�ยในอัตร�ไม่ต่ำ�กว่�ร้อยละ	25	และไม่เกินร้อยละ	50	ของกำ�ไรสุทธิ	ภ�ยหลังจ�กหักสำ�รอง

ต่�งๆ	ต�มกฎหม�ย	

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

ปฏิบัติให้ถูกต้องต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด

	 บริษัท	สย�มไฟเบอร์	อ๊อพติคส์	จำ�กัด	บริษัท	เซี่ยงไฮ้	เอเซีย	แปซิฟิค	อีเล็คทริค	จำ�กัด	และบริษัท	ดับเบิลดี	เคเบิ้ล	จำ�กัด	ก�รจ่�ย

เงินปันผลจะกำ�หนดโดยคณะกรรมก�รบริษัทฯ	 เป็นคร�วๆ	 ไป	 โดยต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	นั้นๆ	 เป็นผู้พิจ�รณ�อนุมัติก�รจ่�ย

เงินปันผล

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 (วันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 

(Record Date) ล่าสุดในปี 2563) ดังนี้

  กลุ่มผู้ถือหุ้น จ�ำนวนหุ้น อัตรำกำรถือหุ้น % หมำยเหตุ

1. กลุ่ม บจก. แปซิฟิค อีเล็คทริคไวร์แอนด์ เคเบิ้ล (PEWC)    
	 1.1	 บริษัท	สิงเวล	จำ�กัด		 	 86,999,500	 21.87	 นิติบุคคลต่�งประเทศ
	 1.2	 บริษัท	ไทรเจ้น	อินเวสเม้นท์	โฮลดิ้งส์	จำ�กัด	 49,568,514	 12.46	 นิติบุคคลต่�งประเทศ
	 1.3	 บริษัท	พีอีดับเบิลยูซี	(ประเทศไทย)	จำ�กัด		 36,206,398	 9.10	 นิติบุคคลในประเทศ
	 1.4	 บริษัท	เอพีดับเบิลยูซี	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 20,186,272	 5.07	 นิติบุคคลในประเทศ
	 	 	 	 192,960,684	 48.50	
2. กลุ่ม อิตำเลียนไทย
	 2.1	 บริษัท	อิต�เลียนไทย	ดีเวล๊อปเมนต์	จำ�กัด	(มห�ชน)		 51,327,115	 12.90	 นิติบุคคลในประเทศ
	 2.2	 บริษัท	สย�มผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ	จำ�กัด	 3,188,686	 0.80	 นิติบุคคลในประเทศ
	 	 	 	 54,515,801	 13.70	
3. กลุ่มกรุงเทพประกันภัย
	 3.1	 บริษัท	กรุงเทพประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน)		 28,656,524	 7.20	 นิติบุคคลในประเทศ
	 3.2	 น�ยชัย	โสภณพนิช	 	 2,731,210	 0.69	 บุคคลในประเทศ
	 	 	 	 31,387,734	 7.89	
4. กลุ่มผู้บริหำร   
	 4.1	 น�ยซุน	ท�ว	-	เฮิน		 	 7,339,960	 1.84	 บุคคลต่�งด้�ว
   
5. กลุ่มอื่นๆ    
	 5.1	 China	Tonghai	Securities	Limited	A/C	Client	 10,000,000	 2.51	 นิติบุคคลต่�งประเทศ
	 5.2	 Mr.	Si	Lok	Mark	Lee	 	 3,500,000	 0.88	 บุคคลต่�งด้�ว
	 5.3	 น�ยสุพจน์	เรืองเดชวรชัย	 	 2,976,000	 0.75	 บุคคลในประเทศ
	 5.4	 น�ยทง	อิ	เจียว	 	 2,720,928	 0.68	 บุคคลต่�งด้�ว
	 5.5	 น�ยสิทธิชัย	บุญเสริมมิตร	 	 2,250,000	 0.57	 บุคคลในประเทศ
	 5.6	 น�ยสมเจตน์	ชำ�น�ญท่องไพวัลห์	 2,220,000	 0.56	 บุคคลในประเทศ
	 5.7	 ผู้ถือหุ้นร�ยย่อย	 	 88,035,177	 22.12	
   รวม		 397,906,284	 100.00
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โครงสร้างการจัดการ

แผนผังการจัดการ บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ 

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

และคณะกรรมก�รบริห�ร	โดยมีร�ยละเอียดดังนี้	

 1. คณะกรรมการ 

	 	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2563	บริษัทฯ	มีกรรมก�รทั้งหมด	12	คน	ประกอบด้วย	

 ชื่อ ต�ำแหน่ง

1.	 น�ยชัย	โสภณพนิช	 ประธ�นกรรมก�ร

2.	 น�ยเปรมชัย	กรรณสูต		 รองประธ�นกรรมก�ร

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

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

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

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

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

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

	 	 กรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ

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

10.	 น�ยยวน	จุ้น	ถัง	 กรรมก�ร

11.	 น�ยเจิ้ง	เช�-ฉุน	 กรรมก�ร

12.	 น�ยสุรชัย	ศิริวัลลภ	 กรรมก�รอิสระ

หมายเหตุ: * เป็นกรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำรบริหำร

กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

แผนกตรวจสอบภำยใน

รองกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร
(ส�ำนักกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร)

รองกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร
(กำรประกันคุณภำพ)

รองกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร
(กำรเงิน)

รองกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร
(กำรขำยและกำรตลำด)

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

ผู้ช่วยกรรมก�ร
ผู้อำ�นวยก�ร

(บุคคลและธุรก�ร)

ผู้ช่วยกรรมก�ร
ผู้อำ�นวยก�ร

(ก�รประกันคุณภ�พ)

รองกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร
(กำรผลิตและวิศวกรรม)

ผู้ช่วยกรรมก�ร
ผู้อำ�นวยก�ร

(ก�รผลิตและวิศวกรรม)

ผู้จัดก�ร
ฝ่�ยบัญชี
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  กำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ปี 2563 

  
ชื่อ
 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2563

   (มีกำรประชุม 4 ครั้ง) (28 เมษำยน 2563)

1.	 น�ยชัย	โสภณพนิช		 4/4	 1

2.	 น�ยเปรมชัย	กรรณสูต	 3/4	 1

3.	 น�ยซุน	ท�ว-เฮิน	 3/4	 -

4.	 น�ยพรวุฒิ	ส�รสิน	 3/4	 1

5.	 น�ยเกษม	กุหล�บแก้ว	 4/4	 1

6.	 น�งสุนันท�	แพงศุข	 4/4	 1

7.	 น�งนิจพร	จรณะจิตต์	 4/4	 1

8.	 น�ยไส้	หว่�	ไซม่อน	ซุน	 4/4	 1

9.	 น�ยสตีเฟ่น	ซ่วย	กู่	 3/4	 -

10.	 น�ยสุรชัย	ศิริวัลลภ	 3/4	 1

11.	 น�ยยวน	จุ้น	ถัง*	 3/3	 -

12.	 น�ยเจิ้ง	เช�-ฉุน		 3/4	 -

หมายเหตุ: * เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563

  ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรบริษัทฯ

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

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

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

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

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

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

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

สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

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

ของบริษัทฯ	และ/หรือ	ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

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

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

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

จะเป็นผู้อนุมัติในวงเงินที่สูงเกินกว่�นี้

 2. คณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2563	คณะกรรมก�รตรวจสอบประกอบด้วย

 ชื่อ ต�ำแหน่ง กำรเข้ำร่วมประชุม (ครั้ง) 

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

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

น�ยสตีเฟ่น	ซ่วย	กู่	 กรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ	 3/4

หมายเหตุ: * เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
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โครงสร้างการจัดการ

  ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรตรวจสอบ

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

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

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

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

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

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

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

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

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

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

(6)	 จัดทำ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัท	 ซึ่งร�ยง�นดังกล่�วต้องลงน�มโดย											

ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่�งน้อยดังต่อไปนี้

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

(ข)	 คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเพียงพอของระบบควบคุมภ�ยในของบริษัท

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

กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง)	 คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของผู้สอบบัญชี

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

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

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

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

คณะกรรมก�รบริษัท	

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

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

 3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2563	คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนประกอบด้วย

 ชื่อ ต�ำแหน่ง กำรเข้ำร่วมประชุม (ครั้ง) 

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

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

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

  ขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

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

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

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

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

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

	 	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2563	คณะกรรมก�รบริห�รและผู้บริห�รของบริษัทฯ	ประกอบด้วย

 ชื่อ ต�ำแหน่ง

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

2.	 น�ยเกษม	กุหล�บแก้ว	 กรรมก�รบริห�ร

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

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

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

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

7.	 น�ยจัง	เซ้�	ชุน	 รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	(สำ�นักกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร)

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

  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริหำร และผู้บริหำร มีดังนี้

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

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

ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

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

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

4.	 ดำ�เนินกิจก�รที่เกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติง�นทั่วไปในแต่ละวัน

  เลข�นุก�รบริษัท 

	 	 น�งส�วก�ญจน�	เอนกวศินชัย	

  หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกกรรมกำรอิสระ

	 	 1.		 กรรมก�รอิสระต้องมีคุณสมบัติดังนี้

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

หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทฯ	ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมก�รอิสระร�ยนั้นๆ	ด้วย

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

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

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

ท่ีกรรมก�รอิสระเคยเป็นข�้ร�ชก�ร	หรอืท่ีปรกึษ�ของสว่นร�ชก�ร	ซึง่เป็นผู้ถอืหุ้นร�ยใหญ่	หรอืผู้มอีำ�น�จควบคมุของบรษิทัฯ

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

พี่น้อง	และบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริห�ร	ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่	ผู้มีอำ�น�จควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้รับก�รเสนอให้

เป็นผู้บริห�รหรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

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

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

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

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

1.5	 ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบัญชขีองบรษิทัฯ	บรษิทัใหญ	่บรษิทัย่อย	บรษิทัรว่ม	ผู้ถอืหุ้นร�ยใหญ	่หรอืผู้มอีำ�น�จควบคมุของบรษิทัฯ 

และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย	 ผู้มีอำ�น�จควบคุม	 หรือหุ้นส่วนผู้จัดก�รของสำ�นักง�นสอบบัญชี	 ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ				

บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่	หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทฯ	สังกัดอยู่	เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมี

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

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

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

จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่�	2	ปี

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

เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่

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

ที่มีนัยในห้�งหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมบริห�รง�น	ลูกจ้�ง	พนักง�น	ที่ปรึกษ�ที่ได้รับเงินเดือนประจำ�	หรือ									

ถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจำ�นวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน	 ซึ่งประกอบกิจก�รท่ีมีสภ�พอย่�งเดียวกันและ

เป็นก�รแข่งขันที่มีนัยกับกิจก�รของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

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

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

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

เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจ�รณ�และมีมติแต่งตั้งต่อไป

  นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำร

	 	 ค่�ตอบแทนที่จ่�ยให้แก่กรรมก�ร	มีดังนี้

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

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

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

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

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

	 	 	 	 ประธ�นกรรมก�ร	 ได้รับในอัตร�	2.0	ส่วน

	 	 	 	 รองประธ�นกรรมก�ร	 ได้รับในอัตร�	1.5	ส่วน

	 	 	 	 กรรมก�ร	 ได้รับในอัตร�	1.0	ส่วน

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

ต�มที่เห็นว่�เหม�ะสม

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

	 	 2.		 เบี้ยประชุม

	 	 	 	 ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี	2563	ได้มีมติกำ�หนดค่�เบี้ยประชุมดังนี้

2.1	 ค่�เบี้ยประชุมคณะกรรมก�ร		 	 	

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

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

2.2	 ค่�เบี้ยประชุมกรรมก�รตรวจสอบ

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

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

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

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

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

	 บริษัทฯ	ไม่มีก�รจ่�ยค่�ตอบแทนที่เป็นร�ยเดือน	ค่�ตอบแทนพิเศษ	หรือผลประโยชน์อื่นๆ	ให้แก่กรรมก�ร	
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ค่าตอบแทนกรรมการสำาหรับปี 2563

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 
ชื่อ ต�ำแหน่ง

 ค่ำเบี้ยประชุม บ�ำเหน็จกรรมกำร

    (บำท) (บำท)**

1.	 น�ยชัย	โสภณพนิช		 ประธ�นกรรมก�ร	 200,000	 1,446,840

2.	 น�ยเปรมชัย	กรรณสูต	 รองประธ�นกรรมก�ร	 120,000	 1,085,130

3.	 น�ยซุน	ท�ว-เฮิน	 กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	 120,000	 723,420

4.	 น�ยพรวุฒิ	ส�รสิน	 ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ	 120,000	 723,420

5.	 น�ยเกษม	กุหล�บแก้ว	 กรรมก�ร		 160,000	 723,420

	 	 และกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน	 	

6.	 น�งสุนันท�	แพงศุข	 กรรมก�รและรองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	(ก�รเงิน)	 160,000	 723,420

7.	 น�งนิจพร	จรณะจิตต์	 กรรมก�รและกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน	 160,000	 723,420

8.	 น�ยไส้	หว่�	ไซม่อน	ซุน	 กรรมก�รตรวจสอบ	กรรมก�รอิสระและ	 160,000	 723,420

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

9.	 น�ยสตีเฟ่น	ซ่วย	กู่	 กรรมก�รตรวจสอบ	และกรรมก�รอิสระ		 120,000	 723,420

10.	 น�ยสุรชัย	ศิริวัลลภ		 กรรมก�ร	 120,000	 723,420

11.	 น�ยยวน	จุ้น	ถัง	*	 กรรมก�ร	 120,000	 -

12.	 น�ยเจิ้ง	เช�-ฉุน		 กรรมก�ร	 120,000	 723,420

 รวม  1,680,000 9,042,750

(ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2563	บริษัทฯ	มีกรรมก�รทั้งหมด	12	คน)	

หมายเหตุ: * เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563

 ** ค่าบำาเหน็จกรรมการคำานวณจากผลการดำาเนินงานประจำาปี 2562 ที่จ่ายในปี 2563 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบสำาหรับปี 2563

 ชื่อ ต�ำแหน่ง ค่ำเบี้ยประชุม (บำท)

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

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

3.	 น�ยสตีเฟ่น	ซ่วย	กู่	 กรรมก�รตรวจสอบ	 90,000

 รวม  370,000

หมายเหตุ: * เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสำาหรับปี 2563

 ชื่อ ต�ำแหน่ง ค่ำเบี้ยประชุม (บำท)

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

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

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

 รวม  100,000

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารสำาหรับปี 2563

  จ�ำนวน เงินเดือน ค่ำที่ปรึกษำและโบนัส รวม

  (คน) (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท)

กรรมก�รบริห�รและผู้บริห�ร	 8	 23.56	 13.05	 36.61
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ผู้มีอำานาจควบคุม และคณะกรรมการ

ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือมีประวัติการกระทำาผิดกฎหมายหรือเข้าข่ายทุจริต

 
ชื่อ - สกุล/ต�ำแหน่ง

 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง

  ประวัติกำรอบรม ระยะเวลำ ต�ำแหน่ง บริษัท

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

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

อ�ยุ	77	ปี	 	 สหรัฐอเมริก�	 2553	-	2558	 ประธ�นคณะผู้บริห�ร	 บริษัท	กรุงเทพประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน)

%	ก�รถือหุ้นในบริษัทฯ	:	1.16	 -	ก�รอบรมจ�กสม�คมส่งเสริม	 2561	-	ปัจจุบัน	 ประธ�นกรรมก�ร	 บริษัท	โรงพย�บ�ลบำ�รุงร�ษฎร์	จำ�กัด	(มห�ชน)

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

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

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

	 -	ปริญญ�บัตร	หลักสูตร	 	 	

	 	 วิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร

	 	 ภ�ครัฐร่วมกับเอกชน	

	 	 (ปรอ.	รุ่นที่	6)	 	 	

	 -	Advanced	Management	 	 	

	 	 Program,	The	Wharton	 	 	

	 	 School,	1984	 	 	

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

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

อ�ยุ	67	ปี	 แคลิฟอร์เนีย	สหรัฐอเมริก�	 2522	-	ปัจจุบัน	 ประธ�นกรรมก�รบริห�ร	 บริษัท	บ�งกอกสตีลไวร์	จำ�กัด

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

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

	 	 	 ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	ไอทีดี	ซีเมนท์เทชั่น	อินเดีย	จำ�กัด

	 	 	 ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	เครื่องจักรกลสย�ม	จำ�กัด

	 	 	 ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	ภูมิใจไทย	ซีเมนต์	จำ�กัด

	 	 	 ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	เมียนม่�	ไอทีดี	จำ�กัด

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้บริหำร
เป็นน้องช�ยน�งนิจพร	จรณะจิตต์	ซึ่งเป็นกรรมก�รของบริษัทฯ	 	 	 	

นำยซุน ทำว-เฮิน	 -	ปริญญ�โท	บริห�รธุรกิจ	 2537	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)

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

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

อ�ยุ	67	ปี	 -	ก�รอบรมจ�กสม�คมส่งเสริม	 2546	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�รผู้จัดก�ร	 บริษัท	แปซิฟิค	อีเล็คทริค	ไวร์	แอนด์	เคเบิ้ล	จำ�กัด

%	ก�รถือหุ้นในบริษัทฯ	:	1.91	 	 สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย	 2550	-	ปัจจุบัน	 ประธ�นกรรมก�ร	 บรษิทั	สย�ม	แปซฟิิค	อีเลค็ทรคิ	ไวร์	แอนด์	เคเบ้ิล	จำ�กดั

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

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

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

	 	 	 2563	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	สย�ม	แปซิฟิค	โฮลดิ้ง	จำ�กัด

นำยพรวุฒิ สำรสิน	 -	ปริญญ�โท	บริห�รธุรกิจ	 2529	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�รอิสระ	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)

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

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

อ�ยุ	61	ปี	 -	ก�รอบรมจ�กสม�คมส่งเสริม	 2560	-	ปัจจุบัน	 ประธ�นกรรมก�ร	 บริษัท	บีจี	คอนเทนเนอร์	กล๊�ส	จำ�กัด	(มห�ชน)

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

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

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

นำยเกษม กุหลำบแก้ว	 -	ปริญญ�ตรี	วิศวกรรมศ�สตร์	 2538	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)

กรรมก�ร,	 	 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	 2535	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษ�	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)

กรรมก�รสรรห�	 -	ก�รอบรมจ�กสม�คมส่งเสริม	 2549	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�รสรรห�และ	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)

และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน	 	 สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย	 	 พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน	

(กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม)	 	 (IOD)	(DAP	35/2005,	 2535	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษ�อ�วุโส	 บริษัท	ท�ซ่�อินดัสเตรียล	จำ�กัด

อ�ยุ	89	ปี	 	 RCC	2/2007	และ	 	

%	ก�รถือหุ้นในบริษัทฯ	:	0.006	 	 DCP	126/2009)	 	 	

	 -	ปริญญ�บัตรหลักสูตร	 	 	

	 	 วิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร		 	

	 	 (วปอ.	รุ่นที่	29)	 	 	



บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มห�ชน) 23

โครงสร้างการจัดการ

นายสตีเฟ่น ซ่วย กู่	 ปริญญาตรี	 2552	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระและ	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จ�ากัด	(มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการ สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ  กรรมการตรวจสอบ 
ตรวจสอบ	 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น	 2545	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้จัดการ	 บริษัท	เลย์แกรนด์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	
อายุ	64	ปี	 ไต้หวัน	 2545	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้จัดการ	 บริษัท	ซูโจว	คิงส์	แพ็คกิ้ง	แมททีเรียล	จ�ากัด	
%	การถือหุ้นในบริษัทฯ	:	ไม่มี	 	 	 2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้จัดการ	 บริษัท	สมาร์ทโค	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	

นายยวน จุ้น ถัง	 ปริญญาโท	 ปัจจุบัน	 กรรมการ	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จ�ากัด	(มหาชน)
กรรมการ	 วิทยาศาสตร์ประยุกต์	 2547	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	 บริษัท	แปซิฟิค	อีเล็คทริค	ไวร์	แอนด์	เคเบิ้ล	จ�ากัด
อายุ	60	ปี	 มหาวิทยาลัยวอเตอร์ลู	 2550	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 บรษิทั	สยาม	แปซฟิิค	อีเลค็ทรคิ	ไวร์	แอนด์	เคเบ้ิล	จ�ากัด
%	การถือหุ้นในบริษัทฯ	:	0.27	 แคนาดา	 2548	-	ปัจจุบัน	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 บริษัท	เอเชีย	แปซิฟิค	ไวร์	แอนด์	เคเบิ้ล	จ�ากัด
	 	 	 2548	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 บริษัท	ออสเตรเลีย	แปซิฟิค	อีเล็คทริค	เคเบิ้ล	จ�ากัด	
	 	 	 2548	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 บริษัท	แปซิฟิค	อีเล็คทริค	ไวร์	แอนด์	เคเบิ้ล	(เซินเจิ้น)	
	 	 	 	 	 จ�ากัด
	 	 	 2548	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 บริษัท	ซิกม่า	เคเบิ้ล	จ�ากัด

นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน	 ปริญญาโท	การเงิน	 2552	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จ�ากัด	(มหาชน)
กรรมการอิสระ,	 มหาวิทยาลัยฮาวาย	 	 กรรมการตรวจสอบ	และ	
กรรมการตรวจสอบและ	 สหรัฐอเมริกา	 	 ประธานกรรมการสรรหา	
ประธานกรรมการสรรหาและ	 	 	 	 และพิจารณาค่าตอบแทน	
พิจารณาค่าตอบแทน	 	 	 2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	และ	 บริษัท	อิตาเลียนไทย	ดีเวล๊อปเม้นต์	จ�ากัด	(มหาชน)
อายุ	61	ปี	 	 	 	 กรรมการตรวจสอบ	
%	การถือหุ้นในบริษัทฯ	:	ไม่มี	 	 	 	

นายเจิ้ง เชา-ฉุน	 ปริญญาตรี	(การเงิน)	 ปัจจุบัน	 กรรมการ	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จ�ากัด	(มหาชน)
กรรมการ	 มหาวิทยาลัยเซ้าท์เทิร์น	 2558	-	ปัจจุบัน	 รองกรรมการผู้จัดการ	 บริษัท	แปซิฟิค	อีเล็คทริค	ไวร์	แอนด์	เคเบิ้ล	จ�ากัด
อายุ	62	ปี	 แคลิฟอร์เนีย	สหรัฐอเมริกา	 2553	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	 บริษัท	เอเชีย	แปซิฟิค	ไวร์	แอนด์	เคเบิ้ล	จ�ากัด
%	การถือหุ้นในบริษัทฯ	:	0.05	 	 	 2550	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 บริษัท	สยาม	แปซิฟิค	อีเล็คทริค	ไวร์	แอนด์	เคเบิ้ล	
	 	 	 	 	 จ�ากัด
นางนิจพร จรณะจิตต์	 -	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ	 2545	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จ�ากัด	(มหาชน)
กรรมการ,	กรรมการสรรหา	 	 มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน	 2549	-	ปัจจุบัน	 กรรมการสรรหาและ	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จ�ากัด	(มหาชน)
และพิจารณาค่าตอบแทน	 	 (เมดิสัน)	สหรัฐอเมริกา	 	 พิจารณาค่าตอบแทน	
อายุ	70	ปี	 -	การอบรมจากสมาคม	 2537	-	ปัจจุบัน	 กรรมการรองประธาน	 บริษัท	อิตาเลียนไทย	ดีเวล๊อปเมนต์	จ�ากัด	(มหาชน)
%	การถือหุ้นในบริษัทฯ	:	0.00	 	 ส่งเสริมสถาบัน	 	 บริหารอาวุโส	
	 	 กรรมการบริษัทไทย	(IOD)	 ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	 บริษัท	โอเอชทีแอล	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 (DCP	56/2005)	 ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	 บริษัท	สยามสติลซินดิเกต	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 	 ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	 บริษัท	อิตัลไทย	อุตสาหกรรม	จ�ากัด
	 	 	 ปัจจุบัน	 กรรมการ	 บริษัท	ที	ที	ซี	แอล	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 	 ปัจจุบัน	 กรรมการ	 บริษัท	บางกอกสตีล	ไวร์	จ�ากัด
	 	 	 ปัจจุบัน	 กรรมการ	 บริษัท	สยามผลิตภัณฑ์	คอนกรีตและอิฐ	จ�ากัด
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร    
เป็นพี่สาวนายเปรมชัย	กรรณสูต	ซึ่งเป็นรองประธานกรรมการของบริษัทฯ	 	 	

นายสุรชัย ศิริวัลลภ	 -	ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	 2553	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จ�ากัด	(มหาชน)
กรรมการอิสระ	 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 2550	-	ปัจจุบัน	 กรรมการและ	 บริษัท	โอเอชทีแอล	จ�ากัด	(มหาชน)	
อายุ	79	ปี	 -	กฎหมายระหว่างประเทศ	 	 กรรมการตรวจสอบ	
%	การถือหุ้นในบริษัทฯ	:	ไม่มี	 	 มหาวิทยาลัยอัลเบิร์ตลุดวิก	 2554	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	 บริษัท	ไทยรี	แอคชัวเรียล	คอลซัลติ้ง	จ�ากัด
	 	 แห่งไฟร์บวร์ก	 2549	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	 บริษัท	ไทยรี	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด
	 	 ประเทศเยอรมัน	 2544	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	 บริษัท	อีเอ็มซีเอสไทย	จ�ากัด
	 -	การอบรมจากสมาคมส่งเสริม	 2561	-	2563	 รองประธานกรรมการ	 บริษัท	ไทยรับประกันภัยต่อ	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย	 2560	-	2563	 กรรมการสรรหา	และ	 บริษัท	ไทยรับประกันภัยต่อ	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 (IOD)	(DCP	18/2002)	 	 ก�าหนดค่าตอบแทน	
	 	 	 2559	-	2563	 กรรมการการลงทุน	 บริษัท	ไทยรับประกันภัยต่อ	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 	 2559	-	2560	 รองประธานกรรมการ	 บริษัท	ไทยรับประกันภัยต่อ	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 	 	 ประธานคณะผู้บริหาร	
    และกรรมการลงทุน 
	 	 	 2555	-	2559	 กรรมการ	 บริษัท	ไทยรีประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 	 	 ประธานกรรมการบริหาร	
	 	 	 	 และประธานกรรมการ	
	 	 	 	 บริหารความเสี่ยง	

 
ชื่อ - สกุล/ต�าแหน่ง

 คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประสบการณ์การท�างาน 5 ปีย้อนหลัง

  ประวัติการอบรม ระยะเวลา ต�าแหน่ง บริษัท



24 รายงานประจำาปี 2563

โครงสร้างการจัดการ

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

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

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

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

(เป็นผู้ที่ได้รับมอบหม�ยให้	 -	ก�รอบรมจ�กสม�คมส่งเสริม	 	 (ก�รเงิน)	

รับผิดชอบสูงสุดในส�ยง�น	 	 สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย	 2539	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	ซีทีดับบลิว	เบต้�	จำ�กัด

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

อ�ยุ	79	ปี	 -	ก�รสัมมน�หลักสูตร	 2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	ดับเบิล	ดี	เคเบิ้ล	จำ�กัด	

%	ก�รถือหุ้นในบริษัทฯ	:	0.01	 	 TLCA	CFO	Professional	 	 	

	 	 Development	Program	 	 	

	 	 หัวข้อ	“Capital	structure	 	 	

	 	 and	funding	strategy”	 	 	

	 	 และ	“	Strategic	Financial	 	 	

	 	 Communication”	 	 	

นำยธนสิทธิ์ อังกสิทธิ์	 ปริญญ�โท	 2561	-	ปัจจุบัน	 รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)

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

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

อ�ยุ	65	ปี	 สเตท	สหรัฐอเมริก�	 	 (ก�รข�ยและก�รตล�ด)	

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

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

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

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

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

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

อ�ยุ	69	ปี	 	 	 	 (ก�รผลิตและวิศวกรรม)	

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

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

นำยสถิตย์ ตำบเพ็ชร์	 -	ปริญญ�โท	บริห�รธุรกิจ	 2561	-	ปัจจุบัน	 รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)

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

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

อ�ยุ	65	ปี	 	 สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย	 	 (ก�รประกันคุณภ�พ)	

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

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

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

นำยจัง เซ้ำ ชุน	 ปริญญ�ตรี	ก�รบัญชี	 2563	-	ปัจจุบัน	 รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)

รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	 มห�วิท�ลัย	ฟูจิน	 	 (สำ�นักง�นกรรมก�ร

(สำ�นักกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร)	 ประเทศไต้หวัน	 	 ผู้อำ�นวยก�ร)	

อ�ยุ	60	ปี	 	 	 2549	-	2563	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)

%	ก�รถือหุ้นในบริษัทฯ	:	0.03	 	 	 	 (สำ�นักง�นกรรมก�ร

	 	 	 	 ผู้อำ�นวยก�ร)	

	 	 	 2539	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	ซีทีดับบลิว	เบต้�	จำ�กัด

	 	 	 2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บรษิทั	สย�ม	แปซฟิิค	อีเลค็ทรคิ	ไวร์	แอนด์	เคเบ้ิล	จำ�กดั

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

	 	 	 2563	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�ร	 บริษัท	สย�ม	แปซิฟิค	โฮลดิ้ง	จำ�กัด

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

ผู้จัดก�รฝ่�ยบัญชี	 	 มห�วิทย�ลัยเกริก	 	 	

(เป็นผู้ที่ได้รับมอบหม�ยให้	 -	ก�รอบรมหลักสูตรจ�ก	 	 	

รับผิดชอบโดยตรงในก�รควบคุม	 	 สภ�วิช�ชีพบัญชี	“เทคนิค	 	 	

ดูแลก�รทำ�บัญชีและเป็นผู้ทำ�บัญชี	 	 ก�รปิดบัญชีและก�รจัดเตรียม		 	

ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของก�รเป็น		 ข้อมูลสำ�หรับก�รปิดบัญชี”	 	 	

ผู้ทำ�บัญชีต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด	 	 6	ชั่วโมง	และหลักสูตร	 	

ในประก�ศกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�)	 	 “ภ�ษีสำ�หรับนักบัญชี	 	

อ�ยุ	64	ปี	 	 ภ�ษีอ�กรทั้งระบบ”	 	

%	ก�รถือหุ้นในบริษัทฯ	:	ไม่มี	 	 6	ชั่วโมง	 	

 
ชื่อ - สกุล/ต�ำแหน่ง

 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง

  ประวัติกำรอบรม ระยะเวลำ ต�ำแหน่ง บริษัท



บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มห�ชน) 25

โครงสร้างการจัดการ

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

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

อ�ยุ	52	ปี	 -	ก�รอบรมจ�กสม�คม	 	 Services	

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

	 	 หลักสูตรผู้ปฏิบัติง�น	 	 ตรวจสอบภ�ยใน	 	

	 	 เลข�นุก�รบริษัท	รุ่นที่	19	 	 	

	 	 (FPCS-19)	 	 	

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารในปี 2563 

   จ�ำนวนหุ้นที่ถือ จ�ำนวนหุ้นที่ถือ จ�ำนวนหุ้น สัดส่วน

 รำยนำมผู้บริหำร ต�ำแหน่ง ณ วันที่  ณ วันที่ ที่เปลี่ยนแปลง กำรถือหุ้น

   31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 ในปี 2563 ในบริษัท (%)

น�ยชัย	โสภณพนิช	 ประธ�นกรรมก�ร	 2,731,210	 4,624,910	 1,893,700	 1.16

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

น�ย	ซุน	ท�ว-เฮิน	 กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	 5,337,260	 6,007,660	 670,400	 1.51

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

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

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

	 และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

คู่สมรส	 	 16,800	 16,800	 -	 0.00

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

น�ยยวน	จุ้น	ถัง	 กรรมก�ร	 1,074,844	 1,074,844	 -	 0.27

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

	 พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน	

	 กรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ

น�งนิจพร	จรณะจิตต์	 กรรมก�ร	

	 และกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน	 106	 106	 -	 0.00

น�ยสุรชัย	ศิริวัลลภ	 กรรมก�รอิสระ	 -	 -	 -	 -

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

คู่สมรส	 	 2,000	 2,000	 -	 0.00

น�ยธนสิทธิ์	อังกสิทธิ์	 รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร

	 (ก�รข�ยและก�รตล�ด)	 23,400	 23,400	 -	 0.01

คู่สมรส	 	 4,000	 4,000	 -	 0.00

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

น�ยสุวิทย์	วีระพงษ์	 รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร

	 (ก�รผลิต	และวิศวกรรม)	 40,000	 40,000	 -	 0.01

คู่สมรส	 	 160,033	 180,033	 20,000	 0.05

น�ยจัง	เซ้�	ชุน	 รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	 111,250	 111,250	 -	 0.03

	 (สำ�นักกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร)

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

 
ชื่อ - สกุล/ต�ำแหน่ง

 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง

  ประวัติกำรอบรม ระยะเวลำ ต�ำแหน่ง บริษัท
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รายละเอียดผู้บริหารของบริษัทฯ ดำารงตำาแหน่งในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทเกี่ยวข้อง

  
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จ�ำกัด 

 บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทเกี่ยวข้อง

 รำยนำมผู้บริหำร 
(มหำชน)

 CTW 
SFO SPEWC DDC SAP PEWC APWC ITD TMP

 Loxpac

   Beta         HK

น�ยชัย	โสภณพนิช	 ประธ�นกรรมก�ร	 	 	 	 	 	 	 	 	 /	

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

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

น�ยพรวุฒิ	ส�รสิน	 ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบและ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 กรรมก�รอิสระ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

น�ยเกษม	กุหล�บแก้ว	 กรรมก�ร	และ

	 กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

น�ยสตีเฟ่น	ซ่วย	กู่	 กรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

น�ยยวน	จุ้น	ถัง	 กรรมก�ร	 	 	 /	 	 /	 X	 //	 	 	

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

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

	 และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 กรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

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

	 และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

น�ยสุรชัย	ศิริวัลลภ	 กรรมก�รอิสระ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

น�งสุนันท�	แพงศุข	 กรรมก�รและรองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	 //	 	 	 //	

	 (ก�รเงิน)	 	 	 	 	

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

	 (ก�รข�ยและก�รตล�ด)	 	 	 	 	 	 	

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

	 (ก�รผลิตและวิศวกรรม)	 	 	 	 	 	 	

น�ยจัง	เซ้�	ชุน	 รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร		 /	 	 /	 /

	 (สำ�นักกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร)	 	 	 	 	 	 	

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

	 (ก�รประกันคุณภ�พ)	 	 	 	 	 	 	

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

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

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

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

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

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

TMP : บริษัท ไทยเมทัล โพรเซสซิ่ง จำากัด Loxpac-HK : บริษัท ล็อกซแพค (ฮ่องกง) จำากัด 
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รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อย

 
รำยชื่อกรรมกำร

   รำยชื่อบริษัทย่อย

  CTW-Beta SFO SPEWC SAP DDC

น�ยเปรมชัย	กรรณสูต	 	 //	 	 	

น�ยซุน	ท�ว-ชุน	 	 	 /	 	

น�ยซุน	ท�ว-เฮิน	 //	 X	 X	 /	 //

น�ยลี	ไมเคิล	เช�-ฉุน	 	 	 //	 /	

น�ยยวน	จุ้น	ถัง	 	 	 /	 /	

น�ยเจิ้ง	เช�-ฉุน	 	 	 /	 /	

น�งสุนันท�	แพงศุข	 //	 	 	 	 //

น�ยธนสิทธิ์	อังกสิทธิ์	 /	 //	 	 	 /

น�ยสถิตย์	ต�บเพ็ชร์	 /	 //	 	 	 /

น�ยสุวิทย์	วีระพงษ์	 /	 	 	 	 //

น�ยจัง	เซ้�	ชุน	 //	 	 //	 	 /

น�ยกุ้ย	ชิ-จง	 //	 //	 	 	

น�ยเฉิน	เจิ้ง	หน�น	 	 	 //	 	

น�ยบัณฑิต	ตันชวลิต	 	 	 //	 	

น�ยช�ติช�ย	ชุติม�	 	 	 /	 	

น�ยจู	ยิ่ง	เซี๋ยง	 	 	 /	 	

น�ยกง	เหว่ย	 	 	 //	 X	

น�ยหลู่	เว่ย	หมิง	 	 	 	 /

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

 อำานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ

 คณะกรรมก�รตอ้งปฏิบัติต�มหน้�ท่ีให้ตรงต�มขอ้กฎหม�ย	วตัถปุระสงค	์ขอ้บังคบับรษิทัฯ	และมตท่ีิประชมุส�มญัผู้ถอืหุ้นและวสิ�มญัผู้ถอืหุ้น	

ของบริษัทฯ

 การเลือกกรรมการ

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

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

1.	 คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค�่ตอบแทนจะเป็นผู้สรรห�	และพิจ�รณ�คดัเลอืกบุคคลท่ีจะไดร้บัก�รแตง่ตัง้เป็นกรรมก�รของบรษิทัฯ 

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

ประจำ�ปีเพื่อพิจ�รณ�แต่งตั้งต่อไป

2.	 กรรมก�รของบริษัทฯ	 จะต้องมีไม่น้อยกว่�	 5	 คน	 โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจ�รณ�เลือกตั้ง	 และกรรมก�รไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่ง										

จะต้องมีถิ่นฐ�นอยู่ในประเทศไทย

3.	 ในก�รลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมก�ร	ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่�กับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

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

คะแนนเสียงเท่�กันให้ประธ�นในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ข�ด

 การหมดอายุของกรรมการ

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

3	ส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วน	1	ใน	3

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

ตำ�แหน่งน�นที่สุดเป็นผู้ออกจ�กตำ�แหน่ง

	 กรรมก�รที่ออกจ�กตำ�แหน่งไปนั้น	อ�จได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

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

1.	 ถึงแก่กรรม

2.	 ล�ออก

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

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

นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่ม�ประชุม	และมีสิทธิออกเสียง

5.	 ศ�ลมีคำ�สั่งให้ออก

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

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

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

ซึ่งเข้�เป็นกรรมก�รแทนดังกล่�ว	ให้อยู่ในตำ�แหน่งเพียงเท่�ว�ระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมก�รซึ่งตนแทน
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การกำากับดูแลกิจการ

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

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 บริษัทฯ	ตระหนักและให้คว�มสำ�คัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นเสมอ	โดยมีแนวปฏิบัติในด้�นสิทธิของผู้ถือหุ้น	ดังนี้

1.1	 บริษัทฯ	ไม่กระทำ�ก�รใดๆ	อันเป็นก�รริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น	

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

1.3	 ในก�รประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี	2563	บริษัทฯ	ไม่ได้มีก�รเพิ่มว�ระอื่นๆ	ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้แก่									

ผู้ถือหุ้นแล้ว	

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

1.5	 ก่อนก�รประชุมผู้ถือหุ้น	 มีก�รชี้แจงวิธีก�รออกเสียงลงคะแนนและก�รนับคะแนนเสียง	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นทร�บกฎเกณฑ์ต่�งๆ	 ท่ีใช้ใน				

ก�รประชุมและมีก�รใช้บัตรลงคะแนนเสียง

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

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

ได้อย่�งอิสระ	

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

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

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

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

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

1.11	ณ	วนัท่ี	3	เมษ�ยน	2563	ซึง่เป็นวนักำ�หนดร�ยชือ่ผู้ถอืหุ้น	(Record	Date)	ล�่สดุ	บรษิทัฯ	มหุ้ีนท่ีถอืโดยผู้ถอืหุ้นร�ยย่อย	(Free	Float)	

อยู่ร้อยละ	26.81	

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

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

เมื่อวันที่	 28	 เมษ�ยน	2563	ณ	ที่สำ�นักง�นแห่งใหญ่ของบริษัทฯ	 โดยมีกรรมก�รเข้�ประชุม	 8	คน	จ�กจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมด	12	คน														

คิดเป็นร้อยละ	66.67	ซึ่งบริษัทฯ	มีแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน	ดังนี้

2.1	 บรษิทัฯ	ไดจั้ดทำ�หนังสอืเชญิประชมุผู้ถอืหุ้น	โดยระบุระเบียบว�ระก�รประชมุพรอ้มท้ังคว�มเห็นของคณะกรรมก�ร	และเอกส�รประกอบ

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

2.2	 บริษัทฯ	ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่�	10	วัน	ก่อนวันประชุม

2.3	 จัดทำ�หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ	 ลงประก�ศหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ร�ยวันพร้อมทั้ง

เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษก่อนวันประชุม

2.4	 เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมด้วยตนเอง	ใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้�ร่วมประชุม	และออกเสียงลงมติ

แทนได้	 โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ	 ข.	 ซึ่งเป็นแบบท่ีผู้ถือหุ้นส�ม�รถกำ�หนดทิศท�งก�รลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละว�ระ										

โดยบริษัทฯ	ได้จัดส่งไปให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2.5	 ผู้ถือหุ้นทุกร�ยมีสิทธิออกเสียงต�มจำ�นวนหุ้นที่ถืออยู่	โดยมีคะแนนเสียงเท่�กับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง	

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

2.7	 ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี	 2563	 บริษัทฯ	 ได้เสนอชื่อกรรมก�รอิสระจำ�นวน	 3	 คน	 เป็นท�งเลือกในก�รมอบฉันทะของ												

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

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

นโยบ�ยดังกล่�ว	ดังนี้

1)	 เมือ่มกี�รซือ้	ข�ย	โอน	หรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ	กรรมก�รหรอืผู้บรหิ�รตอ้งสง่ร�ยง�นก�รเปลีย่นแปลงก�รถอืหลกัทรพัย์	

ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยให้ส่งผ่�นระบบก�รรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต�มแนวท�งท่ีสำ�นักง�น	 กลต.	 กำ�หนด	 ภ�ยใน													

3	วันทำ�ก�ร	นับตั้งแต่วันที่มีก�รซื้อ	ข�ย	โอน	หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	
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2)	 ห้�มกรรมก�ร	 ผู้บริห�ร	 และพนักง�นผู้ท่ีล่วงรู้ข้อมูลภ�ยใน	 นำ�ข้อมูลภ�ยในไปแสวงห�ประโยชน์	 หรือเปิดเผยแก่บุคคลอ่ืน														

ไม่ว่�โดยท�งตรงหรือท�งอ้อม	 และไม่ว่�ด้วยวิธีใด	 โดยรู้หรือควรรู้ว่�ผู้รับข้อมูลอ�จนำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในก�รซื้อข�ย												

หลักทรัพย์	ไม่ว่�เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น	และไม่ว่�จะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ต�ม

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

เผยแพร่ข้อมูลภ�ยใน

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

จะต้องรักษ�คว�มลับของบริษัทฯ	อย่�งเคร่งครัด

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

1)	 กรรมก�ร	ผู้บริห�ร	:	พรบ.หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ฯ	ม�ตร�	296	กำ�หนดว่�	ผู้ใดที่ซื้อข�ยหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภ�ยใน	

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

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

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

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

3. การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 บริษัทฯ	ให้คว�มสำ�คัญต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ดังนี้

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

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

และพนักง�น	

3.3	 บริษัทฯ	 ได้จัดทำ�จรรย�บรรณของกรรมก�รและพนักง�น	 เพ่ือเป็นหลักในก�รปฏิบัติง�นของกรรมก�รและพนักง�นต่อผู้มีส่วนได้เสีย			

ทุกกลุ่ม	โดยมีร�ยละเอียด	ดังนี้

  ลกูคำ้ : บรษิทัฯ	ไดส้ร�้งคว�มสมัพันธท่ี์ดตีอ่ลกูค�้	โดยยึดหลกัคว�มซือ่สตัย์สจุรติ	ก�รรกัษ�จรยิธรรมและคว�มเชือ่ถอืซึง่กนัและกนั 

กรรมก�รและผู้บรหิ�รจะตอ้งเอ�ใจใสแ่ละรบัผิดชอบตอ่ลกูค�้เกีย่วกับผลติภัณฑ์	ก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นคณุภ�พและดแูลรกัษ�ม�ตรฐ�นน้ัน	

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

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

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

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

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

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

ส่งพนักง�นไปอบรมสัมมน�ภ�ยนอกบริษัทฯ	ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ	

  บรษิทัฯ	ไดจั้ดให้มกีลอ่งรบัก�รแจ้งเบ�ะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนจ�กพนักง�น	ในกรณพีบเห็นก�รทำ�ผิดกฎหม�ยหรอืกฎระเบียบของบรษิทัฯ

	 	 นอกจ�กนี้	 บริษัทฯ	 ได้มีก�รจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพสำ�หรับพนักง�นตั้งแต่ปี	 2536	 เป็นต้นม�	 เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่

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

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

  คู่ค้ำหรือเจ้ำหน้ี : จะต้องทำ�ให้มั่นใจว่�มีวิธีก�รปฏิบัติท่ีดีในก�รซื้อสินค้�จ�กคู่ค้�	 และเป็นไปต�มเงื่อนไขท�งก�รค้�	 รวมถึง

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

ได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่คู่ค้�หรือเจ้�หนี้เสมอ

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

คว�มสำ�คญัต่อก�รรกัษ�สิง่แวดลอ้ม	มกี�รบรหิ�รจัดก�รโดยใชเ้ทคโนโลยีและขัน้ตอนก�รผลิตท่ีมมี�ตรฐ�นด�้นสิง่แวดลอ้ม	ต�มขอ้กำ�หนด	

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

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

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

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

ต�มข้อกำ�หนดของกฎหม�ย	และกฎระเบียบของหน่วยง�นต่�งๆ	ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดเสมอม�	
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	 	 บริษัทฯ	ได้ปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงสำ�หรับใช้ในส�ยง�นก�รผลิตเต็ม	100%	ตั้งแต่ปี	2555	เป็นต้นม�	จ�กเดิมที่ใช้น้ำ�มันเต�	(Fuel	

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

จ�กบรษิทั	ปตท.	จำ�กดั	(มห�ชน)	ซึง่ถอืเป็นเชือ้เพลงิท่ีสะอ�ด	เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม	และชว่ยลดปรมิ�ณมลภ�วะเป็นพิษ	โดยทำ�ให้

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

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

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

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

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

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

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

รวมทั้งปรับปรุง	แก้ไข	อุปกรณ์	 เครื่องจักรต่�งๆ	อ�ทิเช่น	 เปลี่ยนปั้มลมแบบลูกสูบเป็นแบบสกรู	 เปลี่ยนเครื่องปรับอ�ก�ศที่ได้รับ							

ฉล�กประหยัดไฟเบอร์	5	แทนของเดิมที่เสียไป	เปลี่ยนหลอดไฟชนิดฟลูออเรสเซนต์ขน�ด	36	วัตต์	เป็นหลอดแอลอีดี	(LED)	ขน�ด									

10	วัตต	์ในสำ�นกัง�นและอ�ค�รโรงง�น	ตดิตัง้ตัวเกบ็ประจไุฟฟ�้	(Capacitor	Bank)	เพือ่ปรับปรุงค�่	Power	Factor	ในระบบไฟฟ�้

ของโรงง�นเพื่อลดก�รสูญเสียในระบบและลดค่�ปรับที่ต้องจ่�ยให้ก�รไฟฟ้�ฯ	เป็นต้น	รวมถึงก�รบำ�รุงรักษ�เครื่องจักรต�มแผนเพื่อให้

ลดก�รสูญเสีย	 และเพ่ิมประสิทธิภ�พในกระบวนก�รผลิต	 อีกท้ังบริษัทฯ	 ได้เข้�ร่วมโครงก�รเปลี่ยนเครื่องจักรท่ีมีประสิทธิภ�พต่ำ�											

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

  ผู้สอบบัญชี : บริษัทฯ	 ได้ให้คว�มร่วมมือเป็นอย่�งดีต่อผู้สอบบัญชี	 ในก�รให้ข้อมูลท�งก�รเงินและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องต�มท่ี															

ผู้สอบบัญชีต้องก�ร	โดยผู้สอบบัญชีส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่ได้อย่�งเป็นอิสระ

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

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

ด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต	เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งร�ยใหญ่และร�ยย่อย	และเพื่อผลประโยชน์โดยรวม

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

	 บริษัทฯ	ให้คว�มสำ�คัญในก�รเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯอย่�งถูกต้องและครบถ้วน	ดังนี้	

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

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

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

ให้มีคว�มถูกต้อง	ครบถ้วน

	 ในปี	 2563	 ผู้สอบบัญชีได้แสดงคว�มเห็นต่องบก�รเงินประจำ�ปี	 2563	 ของบริษัทฯ	 ไว้อย่�งไม่มีเงื่อนไข	 และบริษัทฯ	 ได้นำ�ส่ง																

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

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

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

โดยเปิดเผยไว้คู่กับร�ยง�นของผู้สอบบัญชีในร�ยง�นประจำ�ปี

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

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

กรรมก�รบริห�ร	(อ้�งอิงถึงหัวข้อ	โครงสร้�งกรรมก�รบริษัทฯ	หน้�ที่	17	-	19)

4.3.2		ก�รทำ�หน้�ท่ีของกรรมก�รในปี	 2563	 ท่ีผ่�นม�	 ได้แก่	 จำ�นวนครั้งของก�รประชุมและจำ�นวนครั้งท่ีกรรมก�รแต่ละท่�น												

เข้�ร่วมประชุม	(อ้�งอิงถึงหัวข้อ	คณะกรรมก�ร	หน้�ที่	17)	คณะกรรมก�รชุดย่อย	หน้�ที่	17	-	18)

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

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

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

ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ	www.ctw.co.th	

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

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

โทร	02-745-6118	ถึง	30	หรือที่	e-mail	address	:	kanjana@ctw.co.th
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การกำากับดูแลกิจการ

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 บริษัทฯ	 ให้คว�มสำ�คัญต่อบทบ�ทหน้�ท่ี	 และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ			

โดยมีร�ยละเอียดดังนี้	

 5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

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

5.1.2	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2563	บริษัทฯ	มีกรรมก�รจำ�นวน	12	คน	ประกอบด้วย

	 กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร	 3	คน

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

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

ที่แน่นอนคร�วละ	3	ปี	

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

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

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

 5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

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

ศึกษ�และกลั่นกรองง�น	

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

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

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

5.2.4	 ประธ�นคณะกรรมก�รชุดย่อยทุกคณะของบริษัทฯ	เป็นกรรมก�รอิสระ	

 

 5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.3.1	 คณะกรรมก�รได้ร่วมกันกำ�หนดนโยบ�ยและให้คว�มเห็นชอบเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นท่ีสำ�คัญของบริษัทฯ	 ดูแลให้บริษัทฯ													

มีก�รดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆ	อย่�งถูกต้องต�มกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง	โดยในปี	2563	บริษัทฯ	ไม่มีประวัติก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ย

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

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

บริษัทฯ	ยึดถือเป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติหน้�ที่

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

 5.4 การประชุมคณะกรรมการ 

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

และเหม�ะสม	โดยมีก�รกำ�หนดว�ระชัดเจนล่วงหน้�	

5.4.2	 เลข�นุก�รบริษัท	 ได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบว�ระก�รประชุม	 และเอกส�รจัดส่งให้กรรมก�ร	 ก่อนก�รประชุม										

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

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

เป็นองค์ประชุม

5.4.4	 ในปี	2563	ที่ผ่�นม�	คณะกรรมก�รมีก�รประชุม	จำ�นวน	4	ครั้ง	ก�รประชุมแต่ละครั้งใช้เวล�โดยเฉลี่ยประม�ณ	55	น�ที	

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

พร้อมใช้ในก�รอ้�งอิงและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องส�ม�รถตรวจสอบได้

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

โดยกรรมก�รมีคว�มเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้�สู่ว�ระก�รประชุมคณะกรรมก�ร
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นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Policy)

 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)	และบริษัทย่อย	ประกอบธุรกิจผลิตส�ยไฟฟ้�	ส�ยเคเบิ้ล	ส�ยโทรศัพท์	ส�ยเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสง 

ลวดอ�บน้ำ�ย�และไม่อ�บน้ำ�ย�	มีคว�มมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้�นต่�งๆ	ที่เกิดขึ้นจ�กก�รประกอบกิจก�ร

ของบริษัทฯ	 ควบคู่ไปกับก�รผลิตสินค้�ท่ีมีคุณภ�พและมีคว�มปลอดภัย	 ได้ม�ตรฐ�นในระดับส�กล	 โดยยึดหลักก�รดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้															

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี	ด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	คำ�นึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ยที่เกี่ยวข้อง	บริษัทฯ	จึงกำ�หนดนโยบ�ย

คว�มรับผิดชอบต่อสังคม	ดังนี้

 แนวทางการดำาเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Practice)

 1. กำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม (Business Ethics)

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

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

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

  แนวทำงปฏิบัติ

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

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

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

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

ข้อมูลอย่�งครบถ้วน

 2. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน

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

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

  แนวทำงปฏิบัติ

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

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

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

4)	 ส่งเสริมให้พนักง�นปฏิบัติตนต่อเพื่อนร่วมง�นด้วยคว�มเค�รพในสิทธิส่วนบุคคล

 3. กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 

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

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

  แนวทำงปฏิบัติ

1)	 ปฏิบัติต�มกฎหม�ยแรงง�นและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่�งเคร่งครัด

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

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

4)	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักง�นปฏิบัติต�มกฎระเบียบคว�มปลอดภัยอย่�งเคร่งครัด	

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

6)	 จัดให้มคีณะกรรมก�รคว�มปลอดภัย	อ�ชวีอน�มยัและสภ�พแวดลอ้มในก�รทำ�ง�น	เพ่ือติดต�มดแูลและร�ยง�นเรือ่งคว�มปลอดภัย 

คว�มเสีย่งต�่งๆ	ท่ีอ�จจะเกดิขึน้จ�กก�รปฏิบัตงิ�นของพนักง�น	รวมถงึมกี�รร�ยง�นก�รเกดิอุบัตเิหตแุละบ�ดเจ็บจ�กก�รทำ�ง�น

ให้พนักง�นรับทร�บ

7)	 ให้โอก�สที่เท่�เทียมกันแก่พนักง�นทุกคน	ในก�รจ้�งง�นและคว�มก้�วหน้�ในอ�ชีพก�รง�น

8)	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักง�นเข้�ฝึกอบรม	ฝึกฝนทักษะทั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร

9)	 ไม่ให้มีก�รเลือกปฏิบัติใดๆ	ที่ไม่ถูกต้องต�มกฎหม�ย
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10)	 จัดให้มีช่องท�งรับข้อร้องเรียนห�กพนักง�นได้รับก�รปฏิบัติอย่�งไม่เป็นธรรม

11)	 สง่เสรมิให้มกีจิกรรมออกกำ�ลงัก�ยเพ่ือสขุภ�พท่ีดขีองพนักง�น	โดยบรษิทัฯ	จัดเตรยีมสถ�นท่ีท่ีเหม�ะสม	อุปกรณก์ฬี�และอุปกรณ์

ที่ใช้ในก�รออกกำ�ลังก�ย

12)	 ในช่วงก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อไวรัสโคโรน�	2019	บริษัทฯ	ตระหนักถึงคว�มปลอดภัยในก�รปฏิบัติง�น	เนื่องจ�กก�รแพร่ระบ�ด

ของเชื้อไวรัสอย่�งรวดเร็วและรุนแรงไปทั่วทุกภูมิภ�คต่�งๆ	ของโลก	ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อโรคดังกล่�วม�กกว่�	100	ล้�นคน	

บริษัทฯ	จึงมีคว�มห่วงใยในสถ�นก�รณ์ดังกล่�ว	จึงกำ�หนดม�ตรก�รและแนวท�งเพื่อป้องกันก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อโรคดังกล่�ว

ในสถ�นที่ทำ�ง�น	และสื่อส�รให้คว�มรู้ตลอดถึงก�รส่งเสริมก�รใช้อุปกรณ์ป้องกัน	เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภ�พของพนักง�น	

โดยบริษัทฯ	มีขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นดังนี้	

12.1	 กำ�หนดนโยบ�ยก�รแบ่งกลุ่มก�รทำ�ง�นเพื่อเว้นระยะห่�งในก�รสัมผัส	

12.2	 สื่อส�รทำ�คว�มเข้�ใจกับพนักง�นเกี่ยวกับก�รแพร่ระบ�ดของโรคและก�รป้องกัน	

12.3	 สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน	เช่น	หน้�ก�กอน�มัย	เจลแอลกอฮอล์ล้�งมือ	และน้ำ�ย�ฆ่�เชื้อ	เป็นต้น	

12.4	 กำ�หนดม�ตรก�รคัดกรองบุคคลภ�ยนอกที่จะเข้�ม�ในพื้นที่บริษัทฯ

12.5	 กำ�หนดม�ตรก�รต่�งๆ	ต�มระเบียบซึ่งประก�ศจ�กศูนย์บริห�รสถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัส	โคโรน�	2019	

(ศบค.)

 4. ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

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

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

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

  แนวทำงปฏิบัติ

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

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

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

พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อย่�งถูกต้อง	ชัดเจน

4)	 ปฏิบัติต�มฎหม�ยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับก�รคุ้มครองผู้บริโภคอย่�งเคร่งครัด

 5. กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม

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

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

  แนวทำงปฏิบัติ

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

2)	 มีก�รปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงท่ีใช้ในก�รผลิตสินค้�เป็นก๊�ซธรรมช�ติแทนก�รใช้น้ำ�มันเต�	 เพ่ือประหยัดพลังง�น	 และลดมลภ�วะ

เป็นพิษ

3)	 จัดให้มีระบบก�รบำ�บัดน้ำ�เสียจ�กอุตส�หกรรมท่ีมีประสิทธิภ�พ	 และนำ�น้ำ�ท่ีได้จ�กก�รบำ�บัดน้ำ�เสียม�ใช้ประโยชน์	 เช่น										

รดน้ำ�ต้นไม้	เป็นต้น

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

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

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

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

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

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

ของเสีย	Reduce	(ลดก�รใช้)	Reuse	(ใช้ซ้ำ�)	Recycle	(นำ�กลับม�ใช้ใหม่)
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 6. กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม

	 	 บริษัทฯ	มุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสภ�พแวดล้อม	ชุมชน	และสังคม	สนับสนุนก�รมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็น

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

  แนวทำงปฏิบัติ

1)	 ส่งเสริมและสนับสนุนก�รมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส�ธ�รณะ

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

3)	 ส่งเสริมพนักง�นให้มีจิตสำ�นึกที่ดีและทำ�ดีต่อสังคมส่วนรวม

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

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

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

เป็นต้น

นโยบายการต่อต้านการทุจริต

	 บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)	มีคว�มมุ่งมั่นในก�รประกอบธุรกิจด้วยคว�มโปร่งใส	ภ�ยใต้แนวท�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

ท่ีดี	 สนับสนุนให้ผู้บริห�รและพนักง�นปฏิบัติหน้�ท่ีด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต	ปฏิบัติต�มกฎหม�ยและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่�งเคร่งครัด	

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

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

ในท�งมิชอบ	หรืออ�จทำ�ให้บริษัทฯ	เสียประโยชน์อันชอบธรรม

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

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

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

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

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

  แนวทำงปฏิบัติ

1)	 จัดให้มีระบบก�รควบคุมภ�ยในท่ีเหม�ะสมในก�รดำ�เนินธุรกิจ	 เพ่ือป้องกันไม่ให้พนักง�นมีก�รปฏิบัติหน้�ท่ีอย่�งไม่เหม�ะสม							

โดยเฉพ�ะง�นข�ย	ก�รตล�ดและจัดซื้อ	

2)	 จัดให้มีช่องท�งรับข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบ�ะแสเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหม�ะสม

3)	 ผู้บรหิ�รและพนักง�นต้องหลกีเลีย่งก�รขดัแย้งระหว�่งผลประโยชน์สว่นตวัและผลประโยชน์ของบรษิทัฯ	ในท�งจูงใจให้ปฏิบัติง�น

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

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

และก�รดำ�เนินง�น	เพื่อให้มีประสิทธิภ�พและเป็นไปต�มกฎหม�ย	ข้อบังคับ	และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	จัดให้มีก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่เหม�ะสม

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

	 บริษัทฯ	 มีหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน	 รับผิดชอบง�นด้�นก�รตรวจสอบภ�ยใน	 โดยปฏิบัติง�นต�มแนวท�งท่ีกำ�หนดไว้ในกฎบัตร											

ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบและคณะกรรมก�ร

	 ในก�รประชุมคณะกรรมก�รครั้งที่	1/2564	เมื่อวันที่	12	มีน�คม	2564	โดยมีกรรมก�รตรวจสอบเข้�ร่วมประชุมด้วยนั้น	คณะกรรมก�ร									

ได้ประเมินคว�มเพียงพอและคว�มเหม�ะสมของระบบก�รควบคุมภ�ยใน	 โดยใช้แบบประเมินคว�มเพียงพอของระบบก�รควบคุมภ�ยในของ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์	ซึง่คณะกรรมก�รมมีติเป็นเอกฉนัท์รบัรองคว�มเพียงพอของระบบก�รควบคมุภ�ยใน												

โดยมีองค์ประกอบทั้ง	5	ส่วน	ดังนี้

1.	 ก�รควบคุมภ�ยในองค์กร

2.	 ก�รประเมินคว�มเสี่ยง	

3.	 ก�รควบคุมก�รปฏิบัติง�น

4.	 ระบบส�รสนเทศและก�รสื่อส�รข้อมูล	

5.	 ระบบก�รติดต�ม	

ข้อมูลหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

	 ท่ีประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบได้มีมติแต่งตั้งน�งส�วก�ญจน�	 เอนกวศินชัย	 เป็นหัวหน้�หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน	 โดยเห็นว่�เป็น													

ผู้มีคุณสมบัติเหม�ะสม	มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถเพียงพอในก�รปฏิบัติหน้�ที่	โดยมีประวัติก�รศึกษ�และก�รอบรมดังนี้

 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

	 ปริญญ�โท	บริห�รธุรกิจ			 	 	 มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	 ปริญญ�ตรี	ก�รบัญชี		 	 	 	 มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย

	 ปริญญ�ตรี	บริห�รธุรกิจ(ก�รเงินและก�รธน�ค�ร)		 มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

	 ก�รอบรมหลักสูตรก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบภ�ยในจ�กศูนย์ฝึกอบรมพีแอนด์ดี

	 ก�รอบรมหลักสูตรก�รเงินเพื่อก�รบริห�ร	คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
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รายการระหว่างกัน

1. รายการระหว่างกันระหว่างกลุ่มบริษัท

	 ร�ยก�รระหว่�งกันในอดีตที่เกิดขึ้นส�ม�รถแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้

 รายการซื้อขาย

	 บริษัทฯ	มีธุรกรรมกับบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	และบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	ร�ยก�รดังกล่�วเป็นก�รดำ�เนินง�นปกติของธุรกิจ	เช่น	ก�รซื้อข�ย

ระหว่�งบริษัท	ค่�บริก�ร	ค่�จัดก�ร	และได้ระบุไว้ในงบก�รเงินของบริษัทฯ	แล้ว	

 รายการความช่วยเหลือทางการเงิน

	 คว�มช่วยเหลือท�งก�รเงินท่ีให้น้ัน	 มีท้ังก�รให้กู้และก�รกู้ยืม	 รวมถึงก�รค้ำ�ประกันระหว่�งบริษัทในกลุ่ม	 โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเป็นก�ร												

ช่วยเหลือท�งด้�นเงินทุนหมุนเวียน	 และเสริมสภ�พคล่องให้แก่บริษัทเหล่�น้ันเมื่อมีคว�มจำ�เป็น	 ซึ่งร�ยก�รท่ีเกิดขึ้นดังกล่�วเป็นร�ยก�รท่ี											

ดำ�เนินก�รต�มปกติของก�รทำ�ธุรกิจ

2. ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

	 คว�มจำ�เป็นและคว�มเห็นของกรรมก�รตรวจสอบของร�ยก�รระหว่�งกันได้อธิบ�ยไว้ในต�ร�งแล้ว	

3. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

	 เน่ืองจ�กบริษัทฯ	 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันจึงต้องอยู่ภ�ยใต้กฎระเบียบและ										

ขอ้บังคบัของตล�ดหลกัทรพัย์	ผู้บรหิ�รจึงตอ้งตรวจสอบและควบคมุดแูลอย่�งใกลช้ดิ	และไมม่ผู้ีมสีว่นไดเ้สยีมสีว่นในก�รอนุมตัใิห้กระทำ�ร�ยก�ร

ระหว�่งกนัใดๆ	เมือ่มรี�ยก�รระหว�่งกนัเกิดขึน้	นอกจ�กน้ัน	กอ่นเข�้ทำ�ร�ยก�รระหว�่งกนั	บรษิทัฯ	ไดข้อคำ�ปรกึษ�จ�กตล�ดหลกัทรพัย์กอ่นเสมอ

4. แนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

 การซื้อขาย

	 บริษัทฯ	ยังคงมีธุรกรรมกับบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	และบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	โดยมีก�รซื้อข�ยผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบต�มปกติ	นอกจ�กนี้						

ท่ีประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ	 ได้มีมติอนุมัติในหลักก�รให้ฝ่�ยจัดก�รส�ม�รถอนุมัติก�รทำ�ธุรกรรมท่ีเกี่ยวกับข้อตกลงท�งก�รค้�ท่ีมีเงื่อนไข								

ก�รค้�โดยทั่วไปในก�รทำ�ธุรกรรมระหว่�งบริษัท	และบริษัทย่อย	กับกรรมก�ร	ผู้บริห�ร	หรือบุคคลที่มีคว�มเกี่ยวข้อง	

 ความช่วยเหลือทางการเงิน

	 บริษัทฯ	จะให้คว�มช่วยเหลือท�งก�รเงินแก่	บริษัทย่อย	โดยก�รจัดห�เงินทุนหมุนเวียนต�มที่บริษัทย่อยต้องก�ร	ซึ่งก�รให้คว�มช่วยเหลือ

ท�งก�รเงินดังกล่�วจะเป็นก�รให้คว�มช่วยเหลือในก�รดำ�เนินธุรกิจปกติเท่�นั้น
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รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันใน ปี 2562 และ ปี 2563

1. รายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย

 
ชื่อ
 มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท) 

ลักษณะรำยกำรระหว่ำงกัน ควำมสัมพันธ์ นโยบำยรำคำ/เงื่อนไข
  ปี 2562 ปี 2563

บริษัท	สย�มไฟเบอร์		 0.55	 0.87	 จรุงไทยได้รับร�ยได้จ�กค่�บริก�ร	 จรุงไทย	ถือหุ้นร้อยละ	90.00	ใน	 ร�ค�ทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม

อ๊อพติคส์	จำ�กัด	(SFO)	 	 	 บรรจุหีบห่อและทดสอบส�ยจ�ก		 SFO	น�ยเปรมชัย	กรรณสูต	และ

	 	 	 	 SFO	 น�งนิจพร	จรณะจิตต์	ซึ่งเป็น

	 	 0.25	 0.03	 SFO	ค้�งชำ�ระค่�วัตถุดิบกับ	 กรรมก�รในจรุงไทย	และครอบครัว	ร�ค�ทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม

	 	 	 	 จรุงไทย	 เป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของ	ITD	โดย

	 	 0.20	 -	 จรุงไทยซื้อสินค้�	และวัตถุดิบจ�ก	 ถือหุ้นรวมกันอยู่ร้อยละ18.54	และ	

	 	 	 	 SFO	 ITD	ถือหุ้นใน	SFO	ในสัดส่วน

	 	 15.96	 25.46	 SFO	ค้�งชำ�ระค่�บริห�รจัดก�ร	 ร้อยละ	10	 ร�ค�ต�มสัญญ�	จรุงไทยได้รับค่�ธรรมเนียม

	 	 	 	 ค่�บริก�รและค่�เช่�กับจรุงไทย	 	 จ�กก�รให้คำ�แนะนำ�และเป็นที่ปรึกษ�	อัตร�

	 	 37.53	 27.97	 จรุงไทยได้รับร�ยได้ค่�ธรรมเนียม	 	 และมูลค่�ที่ปรึกษ�จะเปลี่ยนแปลงต�มจำ�นวน	

	 	 	 	 ก�รจัดก�รจ�ก	SFO	 	 และระดับผู้เชี่ยวช�ญซึ่งมีอัตร�ที่แตกต่�งกัน

	 	 	 	 	 	 ต�มที่ระบุในสัญญ�	โดยจรุงไทยคิดค่�ใช้จ่�ย

	 	 	 	 	 	 ต�มจริงบวกเพิ่มร้อยละ	10

	 	 5.59	 1.72	 จรุงไทยได้รับร�ยได้ค่�เช่�โรงง�น	 	 ร�ค�ต�มสัญญ�	จรุงไทยได้รับร�ยได้ค่�เช่�

	 	 	 	 และค่�บริก�รจ�ก	SFO	 	 โรงง�น	โดยมีก�รทำ�สัญญ�ให้เช่�โรงง�น	

	 	 0.30	 0.30	 SFO	จ่�ยเงินมัดจำ�ค่�เช่�โรงง�น	 	 ต่ออ�ยุสัญญ�ทุกปี	และมีร�ยได้จ�กก�ร

	 	 	 	 แก่จรุงไทย	 	 ให้บริก�รประกอบด้วย	ก�รบำ�รุงรักษ�	

	 	 	 	 	 	 ก�รซ่อมแซม	และก�รทำ�คว�มสะอ�ดอุปกรณ์

      อำ�นวยคว�มสะดวกต่�งๆ	ในโรงง�นของ	SFO

	 	 1.70	 1.82	 จรุงไทยได้รับร�ยได้ค่�ใช้ไฟฟ้�	 	 ร�ค�ทุน	คิดค่�ไฟฟ้�ต�มที่เกิดขึ้นจริง

	 	 	 	 จ�ก	SFO

  62.08 58.17 

2. รายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

 
ชื่อ
 มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท) 

ลักษณะรำยกำรระหว่ำงกัน ควำมสัมพันธ์ นโยบำยรำคำ/เงื่อนไข
  ปี 2562 ปี 2563

บริษัท	ไทยเมทัล	โพรเซสซิ่ง		 19.65	 7.41	 จรุงไทยจ้�ง	TMP	หลอมวัตถุดิบ	 จรุงไทย	ถือหุ้นใน	TMP	ร้อยละ	15	ร�ค�ต�มสัญญ�

จำ�กัด	(TMP)		 	 	 (ทองแดง)	 คุณชัย	โสภณพนิช	ซึ่งเป็นกรรมก�ร

	 	 0.39	 0.77	 จรุงไทยค้�งชำ�ระค่�จ้�ง	 ของจรุงไทย	และถือหุ้นในจรุงไทย	

	 	 	 	 หลอมวัตถุดิบกับ	TMP	 ร้อยละ	0.69	และถือหุ้นใน	บมจ.	

	 	 3.38	 3.38	 จรุงไทยได้รับร�ยได้เงินปันผลจ�ก	 กรุงเทพประกันภัย	ร้อยละ	3.22		 จรุงไทยถือหุ้นใน	TMP	ทั้งสิ้น	225,000	หุ้น

	 	 	 	 TMP	 โดยที่	บมจ.	กรุงเทพประกันภัย	 และได้รับเงินปันผล	หุ้นละ	15	บ�ท	ต�ม

	 	 	 	 	 ถือหุ้นใน	TMP	ร้อยละ	5	 อัตร�ที่	TMP	ประก�ศจ่�ยให้แก่ผู้ถือหุ้น

  23.42 11.56 
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รายการระหว่างกัน

2. รายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

 
ชื่อ
 มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท) 

ลักษณะรำยกำรระหว่ำงกัน ควำมสัมพันธ์ นโยบำยรำคำ/เงื่อนไข
  ปี 2562 ปี 2563

บมจ.	อิต�เลียนไทย		 126.28	 121.47	 จรุงไทยได้รับร�ยได้จ�กก�ร	 น�ยเปรมชัย	กรรณสูต	และ	 ร�ค�ตล�ด	และเงื่อนไขท�งก�รค้�ปกติ

ดีเวล๊อปเมนต์	(ITD)	 	 	 ข�ยสินค้�ให้	ITD	 น�งนิจพร	จรณะจิตต์	เป็น	 เหมือนกับก�รข�ยให้บุคคลภ�ยนอก

	 	 177.61	 129.97	 ITD	ค้�งชำ�ระค่�สินค้�กับจรุงไทย	 กรรมก�รของจรุงไทย	และถือหุ้น

	 	 6.62	 102.42	 จรุงไทยจ่�ยค่�ก่อสร้�งอ�ค�ร	 ใน	ITD	รวมกันอยู่ร้อยละ	18.54		 ร�ค�ต�มสัญญ�

	 	 	 	 โรงง�นให้	ITD	 (รวมครอบครัว)

บริษัท	อิตัลไทย	วิศวกรรม		 -	 40.59	 จรุงไทยได้รับร�ยได้จ�กก�ร	 Ital	Thai	เป็นบริษัทในเครือของ	 ร�ค�ตล�ด	และเงื่อนไขท�งก�รค้�ปกติ

จำ�กัด	(Ital	Thai)	 	 	 ข�ยสินค้�ให้	Ital	Thai	 ITD	 เหมือนกับก�รข�ยให้บุคคลภ�ยนอก

บริษัท	ไอทีดี	หงส�	จำ�กัด	 1.61	 1.85	 จรุงไทยได้รับร�ยได้จ�กก�ร	 ITD	Hongsa	เป็นบริษัทในเครือ	 ร�ค�ตล�ด	และเงื่อนไขท�งก�รค้�ปกติ

(ITD	Hongsa)		 	 	 ข�ยสินค้�ให้	ITD	Hongsa	 ของ	ITD	 เหมือนกับก�รข�ยให้บุคคลภ�ยนอก

กิจก�รร่วมค้�	ไอทีดี-อ�ร์ที	 -	 0.28	 จรุงไทยได้รับร�ยได้จ�กก�ร	 ITD-RT	เป็นกิจก�รร่วมค้�ที่	ITD	 ร�ค�ตล�ด	และเงื่อนไขท�งก�รค้�ปกติ

(ITD-RT)	 	 	 	 ข�ยสินค้�ให้	ITD-RT	 ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	70	 เหมือนกับก�รข�ยให้บุคคลภ�ยนอก

  312.12 396.58 

 

 
ชื่อ
 มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท) 

ลักษณะรำยกำรระหว่ำงกัน ควำมสัมพันธ์ นโยบำยรำคำ/เงื่อนไข
  ปี 2562 ปี 2563

บริษัท	แปซิฟิค	 1.80	 1.90	 ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�รที่จรุงไทย	 PEWC	ถือหุ้นโดยอ้อมในจรุงไทย	 ร�ค�ต�มสญัญ�	เป็นค่�ใช้จ่�ยสำ�หรบัผูบ้รหิ�ร

อีเล็คทริคไวร์แอนด์เคเบิ้ล		 	 	 จ่�ยให้กับ	PEWC	 รวมประม�ณร้อยละ	51	 ของ	PEWC	ที่ม�ช่วยในก�รบริห�รจัดก�รที่

จำ�กัด	(PEWC)	 0.44	 0.47	 จรุงไทยค้�งชำ�ระค่�ธรรมเนียม	 	 จรุงไทย	(มีก�รทำ�สัญญ�ระหว่�งกัน	และ

	 	 	 	 ก�รจัดก�รกับ	PEWC	 	 ได้รับอนุมัติจ�กที่ประชุมคณะกรรมก�รแล้ว)

บริษัท	ซิกม่�	เคเบิ้ล	จำ�กัด		 0.17	 -	 จรุงไทยได้รับร�ยได้จ�กก�ร	 Sigma	เป็นบริษัทในเครือของ	 ร�ค�ทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม

(Sigma)	 	 	 	 ข�ยสินค้�ให้แก่	Sigma	 กลุ่ม	PEWC

  2.41 2.37

3. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

 
ชื่อ
 มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท) 

ลักษณะรำยกำรระหว่ำงกัน ควำมสัมพันธ์ นโยบำยรำคำ/เงื่อนไข
  ปี 2562 ปี 2563

บริษัท	สย�มไฟเบอร์	 3.51	 2.17	 SFO	ได้รับร�ยได้จ�กก�ร	 SFO	เป็นบริษัทย่อยที่จรุงไทย	 ร�ค�ทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม

อ๊อพติคส์	จำ�กัด	(SFO)	 	 	 ข�ยสินค้�ให้แก่	ITD	 ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	90.00	และ	ITD

กับ	บมจ.	อิต�เลียนไทย		 3.75	 2.32	 ITD	ค้�งชำ�ระค่�สินค้�แก่	SFO	 เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน	SFO

ดีเวล๊อปเมนต์	(ITD)	 	 	 	 โดยถือหุ้นอยู่ร้อยละ	10	

  7.26 4.49 
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รายการระหว่างกัน

3. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

 
ชื่อ
 มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท) 

ลักษณะรำยกำรระหว่ำงกัน ควำมสัมพันธ์ นโยบำยรำคำ/เงื่อนไข
  ปี 2562 ปี 2563

บริษัท	สย�มแปซิฟิค	 -	 0.29	 SPEWC	ข�ยสินค้�ให้แก่	PEWC	 SPEWC	เป็นบริษัทย่อยที่จรุงไทย	 ร�ค�ทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม

อีเล็คทริคไวร์แอนด์เคเบิ้ล		 4.32	 -	 SPEWC	รับจ้�งผลิตสินค้�ให้แก่	 ถือหุ้นร้อยละ	100	และ	PEWC

จำ�กัด	(SPEWC)	กับ	บริษัท		 	 	 PEWC	 เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มบริษัทฯ

แปซิฟิค	อีเล็คทริคไวร์แอนด์	 1.89	 1.97	 SPEWC	จ่�ยค่�ธรรมเนียม	 	 ร�ค�ต�มสัญญ�ที่ตกลงกัน	เป็นค่�ใช้จ่�ย

เคเบิ้ล	จำ�กัด	(PEWC)	 	 	 ก�รจัดก�รให้แก่	PEWC	 	 สำ�หรับผู้บริห�รของ	PEWC	ที่ม�ช่วยใน

	 	 0.39	 0.42	 SPEWC	ค้�งชำ�ระค่�ธรรมเนียม	 	 ก�รบริห�รจัดก�รที่	SPEWC	(มีก�รทำ�สัญญ�

	 	 	 	 ก�รจัดก�รกับ	PEWC	 	 ระหว่�งกัน	และได้รับอนุมัติจ�กที่ประชุม

	 	 	 	 	 	 คณะกรรมก�รแล้ว)

บริษัท	เซี่ยงไฮ้	เอเซีย	 7.70	 1.14	 SAP	ข�ยวัตถุดิบให้แก่	 SAP	เป็นบริษัทย่อยที่จรุงไทยถือหุ้น	ร�ค�ตล�ดและเงื่อนไขท�งก�รค้�ปกติ

แปซิฟิค	อีเล็คทริค	จำ�กัด	 	 	 PEWC-Shenzhen	 ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมอยู่ร้อยละ	 เหมือนกับซื้อข�ยกับบุคคลภ�ยนอก

(SAP)	กับบริษัท	แปซิฟิค		 0.66	 -	 PEWC-Shenzhen	ค้�งชำ�ระ	 63.68	และ	PEWC-Shenzhen

อีเล็คทริคไวร์แอนด์เคเบิ้ล		 	 	 ค่�วัตถุดิบกับ	SAP	 เป็นบริษัทในเครือของกลุ่ม	PEWC

(เสิ่นเจิ้น)	จำ�กัด		 184.15	 179.17	 SAP	ซื้อสินค้�จ�ก	 	

(PEWC-Shenzhen)		 	 	 PEWC-Shenzhen	

	 	 155.93	 66.86	 SAP	ค้�งชำ�ระค่�สินค้�	

	 	 	 	 กับ	PEWC-Shenzhen	

	 	 2.53	 2.09	 SAP	ข�ยเครื่องจักรให้แก่	 	 ร�ค�ตล�ด

	 	 	 	 PEWC-Shenzhen	

บริษัท	เซี่ยงไฮ้	เอเซีย	 0.07	 0.05	 SAP	ได้รับร�ยได้ค่�เช่�จ�ก	 SAP	เป็นบริษัทย่อยที่จรุงไทย	 ร�ค�ตล�ด

แปซิฟิค	อีเล็คทริค	จำ�กัด		 	 	 Ningbo	 ถือหุ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อมอยู่	

(SAP)	กับ	บริษัท	หนิงโป	 	 	 	 ร้อยละ	63.68	และ	Ningbo

อีเล็คทริคไวร์แอนด์เคเบิ้ล		 	 	 	 เป็นบริษัทในเครือของ	PEWC

จำ�กัด	(Ningbo)	

  357.64 251.99  
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ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2561 - 2563

สิ้นสุด	วันที่	31	ธันว�คม	

(หน่วย:	ล้�นบ�ท)	

 2563 2562 2561 

ผลการดำาเนินงาน   

	 ร�ยได้รวม	 4,685.83	 6,021.21	 8,019.04

	 ร�ยได้จ�กก�รข�ย	 4,667.75	 5,960.72	 7,960.09

	 ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและจัดจำ�หน่�ย	 117.02	 102.37	 112.20

	 ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร	 243.80	 237.35	 250.31

	 ค่�ใช้จ่�ยรวม	 4,343.03	 5,925.33	 7,646.38

	 กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 298.72	 77.24	 287.49

	 กำ�ไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(บ�ท)	 0.75	 0.19	 0.72

	 มูลค่�ที่ตร�ไว้	(บ�ท/หุ้น)	 5.00	 5.00	 5.00

ฐานะการเงิน   

	 สินทรัพย์หมุนเวียน	 3,937.01	 3,955.21	 4,705.14

	 สินทรัพย์ท�งก�รเงินไม่หมุนเวียนอื่น	 169.94	 123.77	 115.37

	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	 6.45	 5.16	 4.89

	 อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน	 19.23	 16.78	 17.22

	 ที่ดิน	อ�ค�รและอุปกรณ์-สุทธิ	 1,226.43	 920.44	 946.53

	 สินทรัพย์รวม	 5,468.43	 5,273.44	 6,087.17

	 หนี้สินหมุนเวียน	 625.42	 656.91	 1,336.17

	 หนี้สินรวม	 962.25	 1,005.54	 1,626.71

	 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 4,485.92	 4,237.48	 4,370.19

	 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	 4,506.18	 4,267.90	 4,460.45

	 มูลค่�ต�มบัญชี	(บ�ท/หุ้น)	 11.32	 10.73	 11.21

อัตราส่วนทางการเงิน   

	 อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง	(เท่�)	 6.29	 6.02	 3.52

	 อัตร�ส่วนสภ�พคล่องหมุนเร็ว	(เท่�)	 3.59	 3.59	 2.25

	 อัตร�กำ�ไรขั้นต้น	(%)	 14.61	 6.52	 8.50

	 อัตร�กำ�ไรสุทธิ	(%)	 6.37	 1.28	 3.59

	 อัตร�ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(%)	 6.81	 1.77	 6.52

	 อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่�)	 0.21	 0.24	 0.36

	 อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์	(%)	 5.56	 1.36	 4.60

	 อัตร�ก�รหมุนเวียนของสินทรัพย์	(เท่�)	 0.87	 1.06	 1.28
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) สำาหรับปี 2563

1. ภาพรวมการดำาเนินงาน

	 ถึงแม้ในปี	2563	ภ�วะเศรษฐกจิประเทศไทยจะเข�้สูภ่�วะชะลอตัว	ซึง่เป็นผลกระทบจ�กก�รแพรร่ะบ�ดของเชือ้ไวรสัโคโรน�	2019	(COVID	19) 

อย่�งไรก็ต�ม	 บริษัทฯ	 เริ่มทยอยได้รับคำ�สั่งซื้อจ�กง�นโครงก�รต่�งๆ	 เข้�ม�ในช่วงไตรม�สท่ี	 4	 ของปี	 2563	 ในขณะท่ียอดข�ยให้ลูกค้�														

ต่�งประเทศของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งลดลง	ซึ่งเป็นผลกระทบจ�กด้�นภ�ษีนำ�เข้�ของลูกค้�ต่�งประเทศ	ทำ�ให้ในปี	2563	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย

มีผลกำ�ไรสุทธิ	จำ�นวน	298.72	ล้�นบ�ท	เพิ่มขึ้นจำ�นวน	221.48	ล้�นบ�ท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	286.74	เมื่อเทียบกับปี	2562	ซึ่งมีผลกำ�ไรสุทธิ	

จำ�นวน	 77.24	ล้�นบ�ท	 โดยมีอัตร�กำ�ไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ	 14.61	 ในขณะที่ปี	 2562	มีอัตร�กำ�ไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ	 6.52	 ร�ยได้หลักของ											

กลุ่มบริษัทฯ	ม�จ�กก�รข�ยส�ยไฟฟ้�ตัวนำ�อลูมิเนียมและทองแดงร้อยละ	55	ต�มด้วยผลิตภัณฑ์ลวดอ�บน้ำ�ย�	และไม่อ�บน้ำ�ย�ร้อยละ	43									

ซึ่งข�ยให้แก่ลูกค้�ทั้งภ�ครัฐบ�ลและภ�คเอกชนในประเทศ

2. ผลการดำาเนินงาน และความสามารถในการทำากำาไร 

 การวิเคราะห์รายได้

	 ในปี	2563	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีร�ยได้รวมทั้งสิ้นจำ�นวน	4,685.83	ล้�นบ�ท	ลดลงจำ�นวน	1,335.38	ล้�นบ�ท	หรือลดลงร้อยละ	22.18	

เมื่อเทียบกับปีก่อน	ซึ่งมีร�ยได้รวมทั้งสิ้นจำ�นวน	6,021.21	ล้�นบ�ท	โดยมีร�ยได้จ�กก�รข�ยผลิตภัณฑ์จำ�นวน	4,667.75	ล้�นบ�ท	หรือคิดเป็น

ร้อยละ	99.61	ของร�ยได้รวม	โดยจำ�แนกเป็นร�ยได้จ�กก�รข�ยให้ลูกค้�ในประเทศจำ�นวน	4,012.04	ล้�นบ�ท	หรือคิดเป็นร้อยละ	85.95	ของ

ยอดข�ยรวม	และข�ยให้ลูกค้�ต่�งประเทศจำ�นวน	665.71	ล้�นบ�ท	หรือคิดเป็นร้อยละ	14.05	ของยอดข�ยรวม

	 ในปี	2563	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีร�ยได้อื ่นรวมจำ�นวน	18.08	ล้�นบ�ท	ลดลง	42.41	ล้�นบ�ท	หรือลดลงร้อยละ	70.11																					

เมื่อเปรียบเทียบกับปี	2562	ที่มีร�ยได้อื่นจำ�นวน	60.49	ล้�นบ�ท	ส�เหตุเนื่องจ�กในปี	2563	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีกำ�ไรจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน

ลดลงจำ�นวน	33.16	ล้�นบ�ท	เกิดจ�กค่�เงินบ�ทที่อ่อนค่�เมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ

 รายได้ทางการเงิน

	 ในปี	2563	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีร�ยได้รวมทั้งสิ้นจำ�นวน	25.27	ล้�นบ�ท	เพิ่มขึ้นจำ�นวน	14.73	ล้�นบ�ท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	139.75	

เม่ือเทียบกับปี	 2562	 ซึ่งมีร�ยได้ท�งก�รเงินรวมท้ังสิ้นจำ�นวน	 10.54	 ล้�นบ�ท	 โดยมีส�เหตุจ�กบริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้รับดอกเบ้ียจ�ก																	

ลูกหนี้ก�รค้�ที่ค้�งชำ�ระเป็นระยะเวล�น�น

 การวิเคราะห์ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่าย

	 ในปี	2563	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีค่�ใช้จ่�ยรวม	จำ�นวน	4,343.03	ล้�นบ�ท	ลดลงจำ�นวน	1,582.29	ล้�นบ�ท	หรือลดลงร้อยละ	26.70	

เมื่อเทียบกับปี	2562	ซึ่งมีค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยจำ�นวน	5,925.33	ล้�นบ�ท	โดยในปี	2563	มีต้นทุนข�ยรวมจำ�นวน	3,985.86	ล้�นบ�ท	หรือ												

คดิเป็นรอ้ยละ	85.39	ของยอดข�ย	ลดลงจำ�นวน	1,585.93	ล�้นบ�ท	หรอืลดลงรอ้ยละ	28.46	เมือ่เทียบกบัปี	2562	ท่ีมตีน้ทุนข�ยจำ�นวน	5,571.79	

ล้�นบ�ท	หรือคิดเป็นร้อยละ	93.48	ของยอดข�ย	โดยในปี	2563	มีก�รโอนกลับค่�เผื่อก�รลดลงของมูลค่�สินค้�คงเหลือ	ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่ง

ของต้นทุนข�ย	จำ�นวน	22.12	ล้�นบ�ท	เนื่องจ�กร�ค�ทองแดงซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักปรับตัวเพิ่มขึ้น	ณ	วันสิ้นงวด	

 ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

	 ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วมในปี	2563	จำ�นวน	1.29	ล้�นบ�ท	กำ�ไรเพิ่มขึ้นจำ�นวน	1.01	ล้�นบ�ท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	368.21	

เมื่อเทียบกับปี	2562	ซึ่งมีส่วนแบ่งข�ดทุนจ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำ�นวน	0.28	ล้�นบ�ท	เป็นก�รรับรู้ส่วนแบ่งกำ�ไรและข�ดทุนจ�กก�รลงทุน

ในบริษัท	ล็อกซแพค	ฮ่องกง	จำ�กัด	ซึ่งเป็นบริษัทร่วม	

 ต้นทุนทางการเงิน 

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงินในปี	2563	จำ�นวน	8.59	ล้�นบ�ท	ลดลงจำ�นวน	15.09	ล้�นบ�ท	หรือลดลงร้อยละ	63.72												

เมื่อเทียบกับปี	2562	ซึ่งมีค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงินจำ�นวน	23.68	ล้�นบ�ท	โดยส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยจ่�ยเจ้�หนี้ทรัสต์รีซีทส์ที่ลดลง
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 ก�าไรสุทธิ

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิในปี	2563	จ�านวน	298.72	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจ�านวน	221.48	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	286.74											

เมื่อเทียบกับปี	 2562	 ซึ่งมีก�าไรสุทธิจ�านวน	 77.24	 ล้านบาท	คิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ	 6.40	 เพิ่มขึ้นจากอัตราก�าไรสุทธิในปี	 2562												

ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ	1.30

  

3. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 

 สินทรัพย์

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีสินทรัพย์รวมจ�านวน	5,468.42	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจ�านวน	194.98	ล้านบาท	หรือ													

เพิ่มขึ้นร้อยละ	3.70	เมื่อเปรียบเทียบกับปี	2562	ซึ่งมีสินทรัพย์รวมจ�านวน	5,273.44	ล้านบาท	สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและ						

รายการเทียบเท่าเงินสด	รวมถึงสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	 เป็นเงินฝากประจ�าที่มีอายุเกิน	3	เดือน	เพิ่มขึ้นจ�านวน	141.79	ล้านบาท										

เนื่องจากได้รับช�าระจากลูกหนี้การค้า	ท�าให้ลูกหนี้การค้าลดลงจ�านวน	257.26	ล้านบาท	สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น	71.12	ล้านบาท	และสินทรัพย์

ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจ�านวน	169.94	ล้านบาท	ขณะที่เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลงจ�านวน	123.77	ล้านบาท	เป็นการจัดประเภท		

และวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน	

	 ณ	 วันสิ้นปี	 2563	 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนจ�านวน	 1,216.56	 ล้านบาท	 ลดลงจ�านวน	 257.26	 ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	 17.46															

จากยอด	1,473.82	ล้านบาท	ณ	วันสิ้นปี	2562	เนื่องจากบริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้รับช�าระหนี้จากลูกหนี้การค้าที่ถึงก�าหนดช�าระเงินเพิ่มขึ้น

	 ณ	วันสิ้นปี	2563	สินค้าคงเหลือจ�านวน	1,633.46	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจ�านวน	71.12	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	4.55	จากยอด	1,562.34	

ล้านบาท	ณ	วันสิ้นปี	2562	ซึ่งเป็นสินค้าที่มีก�าหนดส่งมอบในช่วงต้นปี	2564

	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	จ�านวน	1,226.43	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจ�านวน	306	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	33.24	

จากยอด	920.44	ล้านบาท	ณ	วันสิ้นปี	2562	โดยมีการตัดค่าเสื่อมราคา	ส�าหรับปี	2563	จ�านวน	90.98	ล้านบาท

 หนี้สิน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีหนี้สินรวมจ�านวน	962.25	ล้านบาท	ลดลงจ�านวน	43.29	ล้านบาท	หรือลดลง											

ร้อยละ	4.31	เมื่อเทียบกับยอด	ณ	สิ้นปี	2562	ซึ่งมีจ�านวน	1,005.54	ล้านบาท	โดยแบ่งเป็นหนี้สินระยะสั้นจ�านวน	625.42	ล้านบาท	และ													

หนี้สินระยะยาว	จ�านวน	336.83	ล้านบาท	โดยหนี้สินระยะยาวเป็นการตั้งส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	เพื่อเป็นเงินชดเชยพนักงาน

เมื่อออกจากงานทั้งจ�านวน	

	 เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์	(T/R)	จ�านวน	74.18	ล้านบาท	ลดลงจ�านวน	86.84	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	53.93	จากยอด	161.02	ล้านบาท												

ณ	วันสิ้นปี	2562	เนื่องจากมีการช�าระเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์ก่อนครบก�าหนด

 การวิเคราะห์กระแสเงินสด

	 ในปี	2563	บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อย	มเีงนิสดสทุธจิากกจิกรรมด�าเนนิงานจ�านวน	555.71	ลา้นบาท	เงนิสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ�านวน	

332.17	 ล้านบาท	 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน	 183.38	 ล้านบาท	 นอกจากน้ีมีเงินสดเพ่ิมขึ้นจากผลต่างจากการแปลงค่า															

งบการเงินอีกจ�านวน	1.74	ล้านบาท	เป็นผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิในปี	2563	เพิ่มขึ้นจ�านวน	41.90	ล้านบาท	โดยมีเงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสดจ�านวน	927.25	ล้านบาท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563

	 เงนิสดสทุธิจากกจิกรรมด�าเนินงาน	จ�านวน	555.71	ลา้นบาท	เป็นผลมาจากมกี�าไรจากการด�าเนินงานจ�านวน	418.39	ลา้นบาท	เงนิสดสทุธิ

จากหนี้สินด�าเนินงานเพ่ิมขึ้นจ�านวน	 41.77	 ล้านบาท	 ในขณะท่ีเงินสดสุทธิใช้ไปในสินทรัพย์ด�าเนินงานลดลงจ�านวน	 180.63	 ล้านบาท																		

จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ�านวน	28.45	ล้านบาท	จ่ายดอกเบี้ยและภาษีเงินได้จ�านวน	56.64	ล้านบาท

	 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�านวน	332.17	ล้านบาท	 เป็นเงินสดที่เป็นเงินฝากประจ�าที่มีอายุเกิน	 3	 เดือน	 (สินทรัพย์ทางการเงิน

หมุนเวียนอื่น)	เพิ่มขึ้นจ�านวน	100.00	ล้านบาท	เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้�าประกันลดลงจ�านวน	75.50	ล้านบาท	เงินปันผลรับจากเงินลงทุน									

ในสนิทรพัย์ทางการเงนิไมห่มนุเวยีนอ่ืนจ�านวน	3.38	ลา้นบาท	โดยมดีอกเบ้ียรบัจ�านวน	25.74	ลา้นบาท	ในขณะท่ีมเีงนิสดใชไ้ปในการซือ้เครือ่งจักร

และงานระหว่างก่อสร้างจ�านวน	381.57	ล้านบาท	เงินสดรับจากการจ�าหน่ายที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	จ�านวน	11.92	ล้านบาท	และเงินลงทุน

ในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจ�านวน	19.00	ล้านบาท	
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	 ในส่วนของเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดห�เงิน	จำ�นวน	183.38	ล้�นบ�ท	เป็นเงินสดจ่�ยเจ้�หนี้ทรัสต์รีซีทส์ที่ลดลงจำ�นวน	86.92	ล้�นบ�ท 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงินลดลง	17.48	ล้�นบ�ท	และจ่�ยเงินปันผลจำ�นวน	78.99	ล้�นบ�ท	

4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

 สภาพคล่อง

	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันว�คม	 2563	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีอัตร�ส่วนสภ�พคล่องอยู่ท่ี	 6.29	 เท่�	 และอัตร�ส่วนสภ�พคล่องหมุนเร็วอยู่ท่ี														

3.59	เท่�	โดยมีสภ�พคล่องใกล้เคียงกับปีก่อน	เมื่อเทียบกับอัตร�ส่วน	ณ	สิ้นปี	2562	ที่มีอัตร�ส่วนสภ�พคล่องอยู่ที่	6.02	เท่�	และอัตร�ส่วน

สภ�พคลอ่งหมนุเรว็อยู่ท่ี	3.59	เท่�	ถงึแมว้�่บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อย	มเีงนิสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงนิสดเพ่ิมขึน้จ�กก�รดำ�เนนิง�นจำ�นวน	41.90	

ล้�นบ�ท	 เงินฝ�กธน�ค�รที่มีภ�ระค้ำ�ประกันลดลงจำ�นวน	75.50	ล้�นบ�ท	และมีลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่นลดลงจำ�นวน	256.21	ล้�นบ�ท	

เน่ืองจ�กมีก�รรับชำ�ระเงินจ�กลูกหน้ีก�รค้�	 ในขณะเดียวกัน	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 ก็มีหน้ีสินหมุนเวียนลดลงจำ�นวน	 31.49	 ล้�นบ�ท														

โดยเจ้�หนี้ทรัสต์รีซีทส์ที่มีจำ�นวนลดลง	 86.92	 ล้�นบ�ท	 เนื่องจ�กมีก�รจ่�ยชำ�ระหนี้เจ้�หนี้ทรัสต์รีซีทส์ล่วงหน้�	 ในขณะที่มีเจ้�หนี้ก�รค้�และ									

เจ้�หนี้อื่นเพิ่มขึ้น	44.68	ล้�นบ�ท	เนื่องจ�กซื้อวัตถุดิบและสินทรัพย์ถ�วร

 โครงสร้างเงินทุน

	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2563	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำ�นวน	4,485.92	ล้�นบ�ท	เพิ่มขึ้นจำ�นวน	248.44	ล้�นบ�ท												

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	5.86	จ�กยอด	4,237.48	ล้�นบ�ท	ณ	วันสิ้นปี	 2562	 เนื่องจ�กมีก�รปรับปรุงผลสะสมจ�กก�รนำ�ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�น												

ท�งก�รเงินใหม่ม�ถือปฏิบัติครั้งแรกกับกำ�ไรสะสม	ณ	วันที่	1	มกร�คม	2563	จำ�นวน	66.43	ล้�นบ�ท	และมีผลกำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมในปี	2563	

จำ�นวน	261.59	ล้�นบ�ท	ในขณะที่มีก�รจ่�ยเงินปันผลสำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�นปี	2562	จำ�นวน	79.58	ล้�นบ�ท

	 โครงสร้�งเงินทุนของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2563	ประกอบด้วยหนี้สินรวมจำ�นวน	962.25	ล้�นบ�ท	และส่วนของ						

ผู้ถือหุ้นจำ�นวน	 4,506.18	 ล้�นบ�ท	คิดเป็นอัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพียง	 0.21	 เท่�	 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับอัตร�ส่วนหน้ีสิน												

ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	ณ	สิ้นปี	2562	ซึ่งอยู่ที่	0.24	เท่�	ทั้งนี้	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ไม่มีคว�มเสี่ยงจ�กก�รมีเงินทุนไม่เพียงพอ	เนื่องจ�ก															

มีส่วนของทุนม�กกว่�หน้ีสิน	 โดยหน้ีสินส่วนใหญ่ท่ีมีอยู่ร้อยละ	 65.00	 เป็นหน้ีสินหมุนเวียน	 ซึ่งเกิดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�นของบริษัทฯ	 ได้แก	่													

เจ้�หนี้ทรัสต์รีซีทส์	เจ้�หนี้ก�รค้�	และเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน	เป็นต้น

5. ปัจจัยอื่นที่อาจจะมีผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานในอนาคต

	 ผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรค	COVID-19	ทำ�ให้ธน�ค�รแห่งประเทศไทยค�ดว่�เศรษฐกิจไทยในปี	 2563	จะหดตัวที่

ประม�ณร้อยละ	 -6.6	 และในภ�พรวมในปี	 2564	 เศรษฐกิจไทยจะส�ม�รถพลิกฟ้ืนกลับม�ขย�ยตัวได้ท่ีร้อยละ	 3.2	 ในขณะท่ีสำ�นักง�น																

สภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติค�ดก�รณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทย	ปี	2564	โดยค�ดว่�จะขย�ยตัวอยู่ที่ร้อยละ	2.5	-	3.5

	 บรษิทัฯ	จึงมคีว�มเชือ่มัน่ว�่	ภ�ครฐัตอ้งขบัเคลือ่นก�รลงทุนและก�รใชจ่้�ยของภ�ครฐั	เพ่ือกระตุน้เศรษฐกจิให้มกี�รขย�ยตัว	และเพ่ือสร�้ง

ศักยภ�พก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจในระยะย�ว	บริษัทฯ	จึงค�ดว่�ผลก�รดำ�เนินง�นในปี	2564	จะเติบโตได้ดีกว่�ปีที่ผ่�นม�	เนื่องจ�กผลิตภัณฑ์

ของบริษัทฯ	เกี่ยวข้องกับส�ธ�รณูปโภคพื้นฐ�น	ซึ่งลูกค้�ร�ยใหญ่ยังคงเป็นรัฐวิส�หกิจและหน่วยง�นของรัฐ	อีกทั้ง	บริษัทฯ	ได้ซื้อเครื่องจักรใหม่

เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รผลิตและควบคุมต้นทุน	เพื่อกำ�หนดร�ค�ข�ยให้ส�ม�รถแข่งขันได้ในตล�ด

	 นอกจ�กน้ี	 ปัจจัยท่ีอ�จจะมีผลกระทบต่อคว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไรของบริษัทฯ	 ยังคงเป็นนโยบ�ยและม�ตรก�รท�งด้�นเศรษฐกิจจ�ก

ภ�ครัฐ	คว�มผันผวนของร�ค�วัตถุดิบหลักที่ใช้ในก�รผลิต	อัตร�แลกเปลี่ยนซึ่งมีผลต่อต้นทุนวัตถุดิบหลัก	ก�รแข่งขันด้�นร�ค�ของผลิตภัณฑ์	

เป็นต้น
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)

เรียน	ท่�นผู้ถือหุ้น

 

	 คณะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)	ประกอบด้วยกรรมก�ร	อิสระจำ�นวน	3	ท่�น	ดังนี้

	 1.	 น�ยพรวุฒิ	ส�รสิน	 	 ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

	 2.	 น�ยไส้	หว่�	ไซม่อน	ซุน	 กรรมก�รตรวจสอบ

	 3.	 น�ยสตีเฟ่น	ซ่วย	กู่	 	 กรรมก�รตรวจสอบ

	 ในปี	 2563	คณะกรรมก�รตรวจสอบได้มีก�รประชุมต�มว�ระปกติจำ�นวน	4	ครั้ง	และได้ร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ	ทุกไตรม�ส								

สรุปก�รเข้�ร่วมประชุมของกรรมก�รตรวจสอบได้ดังนี้

 รำยชื่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ กำรเข้ำร่วมประชุม/กำรประชุมทั้งหมด(ครั้ง)

	 1.	 น�ยพรวุฒิ	ส�รสิน	 4/4

	 2.	 น�ยไส้	หว่�	ไซม่อน	ซุน	 4/4

	 3.	 น�ยสตีเฟ่น	ซ่วย	กู่	 3/4

 

	 ส�ระสำ�คัญในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัทฯ	สำ�หรับปี	2563	สรุปได้ดังนี้

•	 ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภ�ยนอกและผู้ตรวจสอบภ�ยใน	 เพ่ือพิจ�รณ�เรื่องต่�งๆ	 และประเมินระบบก�รควบคุมภ�ยในให้มี														

คว�มเหม�ะสมและเพียงพอ

•	 สอบท�นงบก�รเงินร�ยไตรม�สและงบก�รเงินประจำ�ปี	2563	ตลอดจนเอกส�รที่เกี่ยวข้อง	ให้มีคว�มถูกต้อง	ครบถ้วน	มีก�รเปิดเผย

ขอ้มลูท่ีเพียงพอเชือ่ถือได	้และสอดคลอ้งกบัม�ตรฐ�นก�รบัญชท่ีีรบัรองท่ัวไป	นอกจ�กน้ี	ไดพิ้จ�รณ�ขอ้เสนอแนะในก�รปรบัปรงุแนวท�ง

ก�รปฏิบัติท�งบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับปรับปรุงและม�ตรฐ�นก�รบัญชีใหม่ด้วย

•	 สอบท�นก�รเปิดเผยขอ้มลูร�ยก�รระหว�่งกนัของบรษิทัฯ	กบับรษิทัท่ีเกีย่วขอ้ง	โดยไมพ่บร�ยก�รท่ีอ�จมคีว�มขดัแย้งท�งผลประโยชน์

•	 สอบท�นก�รปฏิบัติต�มพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	 ข้อบังคับ	 ข้อกำ�หนดและกฎหม�ยท่ีเกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ	เพื่อให้มั่นใจว่�	บริษัทฯ	มีก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องอย่�งถูกต้อง

•	 ให้คว�มเห็นและข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมก�รบริษัทฯ	เกี่ยวกับงบก�รเงินและข้อมูลอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

•	 ติดต�มผลก�รปฏิบัติง�นของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน

	 ในปี	2563	ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตจ�กบริษัท	สำ�นักง�น	อีว�ย	จำ�กัด	ได้ปฏิบัติหน้�ที่ได้อย่�งเหม�ะสมและมีประสิทธิภ�พ	คณะกรรมก�ร

ตรวจสอบจึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รเพื่อพิจ�รณ�แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตจ�กบริษัท	 สำ�นักง�น	 อีว�ย	 จำ�กัด	 เป็นผู้สอบบัญชี												

ของบริษัทฯ	 ประจำ�ปี	 2564	 โดยกำ�หนดค่�ตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	 เป็นจำ�นวนเงินรวมท้ังสิ้น	 5.08	 ล้�นบ�ท	 และ																

ให้นำ�เสนอต่อที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี	2564	เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติต่อไป

	 	 	 	 	 	ในน�มคณะกรรมก�รตรวจสอบ

	 	 	 	 	 ของบริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน) 

        

 

     (นำยพรวุฒิ สำรสิน)

	 	 	 	 	 ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

	 	 	 	 	 12	มีน�คม	2564	 	
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

	 งบก�รเงนิของบรษิทั	จรงุไทยไวรแ์อนดเ์คเบ้ิล	จำ�กดั	(มห�ชน)	และบรษิทัย่อย	สำ�หรบัปี	2563	ไดจั้ดทำ�ขึน้ต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชท่ีีกำ�หนด

ในพระร�ชบัญญัติวิช�ชีพก�รบัญชี	 พ.ศ.	 2547	 และก�รแสดงร�ยง�นในงบก�รเงินได้จัดทำ�ขึ้นเพ่ือให้เป็นไปต�มข้อกำ�หนดในพระร�ชบัญญัติ										

ก�รบัญชี	พ.ศ.	2543	

	 คณะกรรมก�รบริษัทฯ	 เป็นผู้รับผิดชอบต่องบก�รเงินของบริษัท	 จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบ้ิล	 จำ�กัด	 (มห�ชน)	 และบริษัทย่อยท่ีจัดทำ�ขึ้น														

เพ่ือให้เกิดคว�มมั่นใจว่�	 ข้อมูลในงบก�รเงินดังกล่�ว	 ถูกต้องครบถ้วน	 และได้จัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย											

โดยเลือกใช้นโยบ�ยบัญชทีีเ่หม�ะสมและถือปฏิบัติอย�่งสม่ำ�เสมอ	ตลอดจนได้แสดงฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�นที่เปน็จรงิและสมเหตสุมผล 

รวมทั้งได้เปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญอย่�งเพียงพอไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินแล้ว

วันที่	12	มีน�คม	2564

ในน�มคณะกรรมก�รบริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำ�กัด	(มห�ชน)

          

            

(นำยชัย โสภณพนิช)

ประธ�นกรรมก�ร
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มห�ชน)

คว�มเห็น

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท	 จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	 จำากัด	 (มหาชน)	 และบริษัทย่อย	 (กลุ่มบริษัท)	 ซึ่งประกอบด้วย										

งบแสดงฐานะการเงินรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	งบกำาไรขาดทุนรวม	งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ												

ผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม	สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม	รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี												

ที่สำาคัญ	และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำากัด	(มหาชน)	ด้วยเช่นกัน

	 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด	สำาหรับปีสิ้นสุด										

วันเดียวกันของบริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อยและเฉพาะของบริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำากัด	(มหาชน)	

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็น

	 ขา้พเจ้าไดป้ฏิบัตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช	ีความรบัผิดชอบของขา้พเจ้าไดก้ลา่วไวใ้นวรรค	ความรบัผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ตอ่การตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจ้า	ขา้พเจ้ามคีวามเป็นอิสระจากกลุม่บรษิทัตามขอ้กำาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชพีบัญชี

ท่ีกำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน	 และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ	ตามท่ี

ระบุในข้อกำาหนดน้ันด้วย	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ข้าพเจ้า

เรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ 

	 เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ	 ท่ีมีนัยสำาคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน

สำาหรับปีปัจจุบัน	ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	ทั้งนี้	

ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้	

	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของ

ข้าพเจ้า	 ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย	 การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อ

การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน	 ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า	 ซ่ึงได้รวม																				

วิธีการตรวจสอบสำาหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย	ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

	 เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ	พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

 การรับรู้รายได้จากการขายโดยยังไม่ได้ส่งมอบสินค้า

	 ในระหว่างปี	 2563	 บริษัทฯ	 มีการรับรู้รายได้จากการขายโดยยังไม่ได้ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าจำานวน	 254	 ล้านบาท	 เน่ืองจากบริษัทฯ												

มีการทำาสัญญาหรือข้อตกลงทางการค้ากับลูกค้ารัฐวิสาหกิจ	 ในลักษณะของข้อตกลงท่ีกำาหนดไว้ล่วงหน้าสำาหรับการจัดส่งสินค้าให้ตามท่ีร้องขอ	

ซึ่งหากการพิจารณาเงื่อนไขพิเศษต่างๆ	ตามที่กำาหนดไว้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องจะส่งผลให้	การรับรู้รายได้ดังกล่าวเป็นการ

รับรู้รายได้ก่อนถึงงวดที่เหมาะสม

	 ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	 ที่เกี่ยวข้องกับรายการขายสินค้าโดยยังไม่ได้ส่งมอบ	 โดยการสอบถาม

ผู้รับผิดชอบ	ทำาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมท่ีบริษัทฯ	ออกแบบไว้	 ข้าพเจ้าได้อ่านสัญญาและสอบถาม												

ผู้บริหารเพ่ือทำาความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขพิเศษของการขายดังกล่าว	 และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ	 ท่ีเกี่ยวข้อง	 นอกจากน้ันข้าพเจ้า										

ไดเ้ขา้รว่มสงัเกตการณต์รวจนับสนิคา้ดงักลา่ว	และสง่หนงัสอืยืนยันยอดรายการขายสนิคา้ท่ียังไมไ่ดส้ง่มอบท้ังมลูคา่ขายสนิคา้	ปรมิาณของสนิคา้	

และเงื่อนไขในการขายสินค้าเหล่านั้นกับลูกค้าโดยตรง
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ข้อมูลอื่น

	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น	ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัท	 (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของ			

ผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)	ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

	 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ	ต่อ

ข้อมูลอื่นนั้น

	 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ	 การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนน้ันมีความขัดแย้งท่ีมีสาระสำาคัญ

กบังบการเงนิหรอืกบัความรูท่ี้ไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจ้าหรอืไม	่หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอ่ืนแสดงขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสำาคญัหรอืไม่

	 เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัทตามท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว	 และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น								

สาระสำาคัญ	ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

คว�มรับผิดชอบของผู้บริห�รและผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลต่องบก�รเงิน

 ผู้บรหิารมีหน้าท่ีรบัผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงนิเหลา่น้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	และรบัผิดชอบ	

เกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทำางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น								

สาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

	 ในการจัดทำางบการเงนิ	ผู้บรหิารรบัผิดชอบในการประเมนิความสามารถของกลุม่บรษิทัในการดำาเนนิงานตอ่เน่ือง	การเปิดเผยเรือ่งท่ีเกีย่วกบั

การดำาเนินงานตอ่เน่ืองในกรณท่ีีมเีรือ่งดงักลา่ว		และการใชเ้กณฑ์การบัญชสีำาหรบักจิการท่ีดำาเนนิงานตอ่เน่ืองเวน้แตผู้่บรหิารมคีวามตัง้ใจท่ีจะเลกิ

กลุ่มบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

	 ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท	

คว�มรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อก�รตรวจสอบงบก�รเงิน

	 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ									

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่	 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้า

อยู่ด้วย	 ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน															

การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป	 ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต					

หรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน											

จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

	 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการ							

ตรวจสอบ	และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

•	ระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน	 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ										

ข้อผิดพลาด	ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น	และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ

และเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	 ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผล

มาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด	 เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสาร										

หลักฐาน	การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล	การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•	ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ	 เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์					

แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

•	ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบัญชท่ีีผู้บรหิารใชแ้ละความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบัญชแีละการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง

ที่ผู้บริหารจัดทำา
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•	สรปุเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบัญชสีำาหรบักิจการท่ีดำาเนินงานต่อเน่ืองของผู้บรหิาร	และสรปุจากหลกัฐานการสอบบัญชี

ท่ีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสำาคัญท่ีเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อ												

ความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่	หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ	ข้าพเจ้าจะต้อง

ให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในงบการเงิน	 หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าว										

ไมเ่พียงพอ	ขา้พเจ้าจะแสดงความเห็นท่ีเปลีย่นแปลงไป	ขอ้สรปุของขา้พเจ้าขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบัญชท่ีีไดร้บัจนถงึวนัท่ีในรายงานของ	

ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า	อย่างไรก็ตาม	เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่องได้

•	ประเมินการนำาเสนอ	 โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม	 รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง	 ตลอดจนประเมินว่างบการเงิน				

แสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่	

•	รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายใน					

กลุม่บรษิทัเพ่ือแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิรวม	ขา้พเจ้ารบัผิดชอบตอ่การกำาหนดแนวทาง	การควบคมุดแูล	และการปฏิบัตงิานตรวจสอบ

กลุ่มบริษัท	ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

 

	 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลในเรื่องต่างๆ	ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้	ประเด็น

ท่ีมีนัยสำาคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ

ข้าพเจ้า

	 ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้

สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรื่องอ่ืนซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่า

กระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

	 จากเรื่องท้ังหลายท่ีสื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแล	 ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ	 ท่ีมีนัยสำาคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงิน														

ในปีปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ	ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี	เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับ

ห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ	หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น	 ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของ

ขา้พเจ้าเพราะการกระทำาดงักลา่วสามารถคาดการณไ์ดอ้ย่างสมเหตุสมผลวา่จะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผู้มสีว่นไดเ้สยีสาธารณะ

จะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี้

     ศุภชัย ปัญญ�วัฒโน

	 	 	 	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	3930

บริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด

กรุงเทพฯ:	25	กุมภาพันธ์	2564



50 รายงานประจำาปี 2563

บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	

(หน่วย:	บาท)

    งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร 

   หม�ยเหตุ 2563  2562 2563  2562

สินทรัพย์	 	

สินทรัพย์หมุนเวียน  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 	 927,245,434		 885,450,974		 603,129,091		 599,056,385	

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 8	 1,216,560,340		 1,473,823,275		 663,412,471		 794,552,835	

สินค้าคงเหลือ	 9	 1,633,456,875		 1,562,336,518		 1,201,297,112		 1,145,039,096	

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	 10	 100,000,000		 -		 100,000,000		 -	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 59,749,582		 33,599,970		 18,910,229		 1,732,062	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 	 3,937,012,231		 3,955,210,737		 2,586,748,903		 2,540,380,378	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคำ้าประกัน	 	 -		 75,500,000		 -		 -	

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	 3,	13	 169,942,059		 -		 67,677,750		 -	

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	 7	 -		 -		 -		 -	

เงินลงทุนในบริษัทร่วม	 12	 6,454,975		 5,164,536		 -		 -	

เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 11	 -		 -		 1,150,672,751		 1,154,095,751	

เงินลงทุนระยะยาวอื่น	 3,	13	 -		 123,770,000		 -		 22,500,000	

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	 14	 19,227,327		 16,784,770		 11,022,059		 11,022,059	

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 15	 1,226,433,695		 920,435,826		 926,568,369		 633,785,146	

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 21	 78,582,542		 93,389,553		 58,924,879		 74,547,877	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 30,772,324		 83,186,852		 14,436,754		 56,685,081	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 	 1,531,412,922		 1,318,231,537		 2,229,302,562		 1,952,635,914	

รวมสินทรัพย์ 	 5,468,425,153		 5,273,442,274		 4,816,051,465		 4,493,016,292	

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		

งบแสดงฐานะการเงิน	
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บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	

(หน่วย:	บาท)

    งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร 

   หม�ยเหตุ 2563  2562 2563  2562

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 	

หนี้สินหมุนเวียน  

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 16	 36,025,860		 53,502,280		 -		 -	

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์	 16	 74,175,559		 161,018,006		 74,175,560		 87,749,061	

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 17	 443,684,993		 384,092,561		 215,781,961		 126,907,317	

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	 	 26,059,084		 10,508,268		 26,059,084		 10,040,232	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 45,476,511		 47,790,052		 40,109,876		 41,069,513	

รวมหนี้สินหมุนเวียน 	 625,422,007		 656,911,167		 356,126,481		 265,766,123 

หนี้สินไม่หมุนเวียน  

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	 18	 336,827,548		 348,628,714		 279,677,663		 292,847,064	

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	 	 -		 -		 500,000		 500,000	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 	 336,827,548		 348,628,714		 280,177,663		 293,347,064	

รวมหนี้สิน 	 962,249,555		 1,005,539,881		 636,304,144		 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		 1,989,531,420	

ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว	 	

	 หุ้นสามัญ	397,906,284	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	5	บาท	 	 1,989,531,420		 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		 1,105,933,696	

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน	 	

	 การถือหุ้นในบริษัทย่อย	 	 13,145,139		 13,145,139		 -		 -	

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม	 	

	 ในบริษัทย่อยที่ซื้อในราคาตำ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี	 	 12,005,761		 12,005,761		 -		 -	

กำาไรสะสม	 	

	 จัดสรรแล้ว	-	สำารองตามกฎหมาย	 19	 198,953,142		 198,953,142		 198,953,142		 198,953,142	

	 ยังไม่ได้จัดสรร	 	 1,152,842,026		 928,847,400		 885,329,063		 639,484,847	

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 13,507,570		 (10,931,746	)	 -		 -	

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 4,485,918,754		 4,237,484,812		 4,179,747,321		 3,933,903,105	

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม	 	

	 ของบริษัทย่อย	 	 20,256,844		 30,417,581		 -		 -	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 4,506,175,598		 4,267,902,393		 4,179,747,321		 3,933,903,105	

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 5,468,425,153		 5,273,442,274		 4,816,051,465		 4,493,016,292	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน	(ต่อ)



52 รายงานประจำาปี 2563

บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563	

(หน่วย:	บาท)

    งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร 

   หม�ยเหตุ 2563  2562 2563  2562

รายได้	 	

รายได้จากการขาย	 	 4,667,752,368		 5,960,722,242		 2,574,686,118		 2,087,629,372	

รายได้อื่น	 	

	 กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	 	 4,038,867		 37,193,934		 -		 12,004,649	

	 รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ	 	 -		 -		 31,905,956		 41,759,348	

	 เงินปันผลรับ	 11,	13	 3,375,000		 3,375,000		 8,868,995		 13,357,991	

	 อื่นๆ	 	 10,662,536		 19,916,789		 17,229,727		 20,867,876	

รวมร�ยได้ 	 4,685,828,771		 6,021,207,965		 2,632,690,796		 2,175,619,236	

ค่าใช้จ่าย	 	

ต้นทุนขาย	 	 4,007,982,382		 5,597,422,416		 2,016,912,817		 1,823,566,594	

โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	 	 (22,124,984	)	 (25,635,796	)	 (16,238,226	)	 (24,901,804	)

รวมต้นทุนขาย	 	 3,985,857,398		 5,571,786,620		 2,000,674,591		 1,798,664,790	

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำาหน่าย	 	 117,015,417		 102,366,902		 89,601,092		 56,455,804	

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 	 243,803,591		 237,353,427		 183,583,281		 157,775,859	

ค่าใช้จ่ายอื่น	 	

	 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 11	 -		 -		 3,423,000		 22,200,000	

	 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์	(โอนกลับ)	15	 (3,642,142	)	 13,821,846		 -		 -	

รวมค่�ใช้จ่�ย 	 4,343,034,264		 5,925,328,795		 2,277,281,964		 2,035,096,453	

กำ�ไรจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น 	 342,794,507		 95,879,170		 355,408,832		 140,522,783	

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 12	 1,290,439		 275,609		 -		 -	

รายได้ทางการเงิน	 	 25,270,771		 10,540,493		 3,296,171		 7,428,783	

ต้นทุนทางการเงิน	 	 (8,590,763	)	 (23,676,408	)	 (3,640,377	)	 (4,121,582	)

กำ�ไรก่อนภ�ษีเงินได้ 	 360,764,954		 83,018,864		 355,064,626		 143,829,984 

ภาษีเงินได้	 21	 (73,748,830	)	 (40,934,703	)	 (70,256,676	)	 (31,897,252	)

กำ�ไรสำ�หรับปี 	 287,016,124		 42,084,161		 284,807,950		 111,932,732	

ก�รแบ่งปันกำ�ไร  

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 298,717,999		 77,240,619		 284,807,950		 111,932,732	

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

	 ของบริษัทย่อย	 	 (11,701,875	)	 (35,156,458	)	 	

	 	 	 	 287,016,124		 42,084,161

กำ�ไรต่อหุ้น	 22	 	

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	 	

	 กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 0.75		 0.19		 0.72		 0.28	

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบก�าไรขาดทุน	
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บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	

(หน่วย:	บาท)

    งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร 

   หม�ยเหตุ 2563  2562 2563  2562

กำ�ไรสำ�หรับปี  287,016,124  42,084,161  284,807,950  111,932,732 

  

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:  

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง	 	

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า	 	

	 งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	 	 4,242,806		 (10,133,714	)	 -		 -	

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไร	 	

	 หรือขาดทุนในภายหลัง	 	 4,242,806		 (10,133,714	)	 -		 -	

  

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง	 	

ผลกำาไร	(ขาดทุน)	จากการประมาณการตามหลัก	 	

	 คณิตศาสตร์ประกันภัย	 18	 5,446,212		 (45,552,419	)	 7,263,868		 (29,297,306	)

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน	 	

	 ที่กำาหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุน		

	 เบ็ดเสร็จอื่น	 	 (55,236,749	)	 -		 (52,924,500	)	 -	

หัก:	ผลกระทบของภาษีเงินได้	 21	 9,958,107		 9,110,484		 9,132,126		 5,859,461	

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไร	 	

	 หรือขาดทุนในภายหลัง	-	สุทธิจากภาษีเงินได้	 	 (39,832,430	)	 (36,441,935	)	 (36,528,506	)	 (23,437,845	)

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี  (35,589,624 ) (46,575,649 ) (36,528,506 ) (23,437,845 )

  

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี  251,426,500  (4,491,488 ) 248,279,444  88,494,887 

  

ก�รแบ่งปันกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวม  

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 261,587,236		 34,345,896		 248,279,444		 88,494,887	

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม	 	

	 ของบริษัทย่อย	 	 (10,160,736	)	 (38,837,384	)	 -		 -	

    251,426,500  (4,491,488 ) 248,279,444  88,494,887 

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563	

(หน่วย:	บาท)

    งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร 

    2563  2562 2563  2562

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น  

กำาไรก่อนภาษี	 	 360,764,954		 83,018,864		 355,064,626		 143,829,984	

รายการปรับกระทบยอดกำาไรก่อนภาษี	 	

	 เป็นเงินสดรับ	(จ่าย)	จากกิจกรรมดำาเนินงาน	 	

	 รายได้เงินปันผล	 	 (3,375,000	)	 (3,375,000	)	 (8,868,995	)	 (13,357,991	)

	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย	 	 92,886,869		 94,989,327		 57,645,798		 59,587,121	

	 โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/		

	 	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	ลูกหนี้การค้า	 	 (2,607,257	)	 (6,928,440	)	 (5,252,859	)	 (3,553,310	)

	 ตัดจำาหน่ายหนี้สูญ	-	ลูกหนี้การค้า	 	 2,926,231		 -		 -		 -	

	 หนี้สูญได้รับคืน	 	 (2,847,323	)	 -		 -		 -	

	 โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	 	 (22,124,984	)	 (25,635,796	)	 (16,238,226	)	 (24,901,804	)

	 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 	 -		 -		 3,423,000		 22,200,000	

	 กำาไรจากการจำาหน่ายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 	 (6,326,484	)	 (2,912,032	)	 (1,104,665	)	 (715,814	)

	 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์	(โอนกลับ)		 (3,642,142	)	 13,821,846		 -		 -	

	 ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 	 (1,290,439	)	 (275,609	)	 -		 -	

	 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	 	 22,091,233		 28,422,735		 18,641,431		 21,231,616	

	 (กำาไร)	ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 	 784,134		 (309,926	)	 279,826		 (19,747	)

	 ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน	 -		 78,306		 -		 -	

	 รายได้ทางการเงิน	 	 (25,270,771	)	 (10,540,493	)	 (3,296,171	)	 (7,428,783	)

	 ต้นทุนทางการเงิน	 	 6,424,564		 19,604,770		 2,586,810		 3,125,038	

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์	 	

	 และหนี้สินดำาเนินงาน	 	 418,393,585		 189,958,552		 402,880,575		 199,996,310	

สินทรัพย์ดำาเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง	 	

	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 	 256,211,767		 406,944,638		 134,715,104		 95,888,262	

	 สินค้าคงเหลือ	 	 (49,417,643	)	 96,837,360		 (40,019,790	)	 (121,537,603	)

	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 (26,162,449	)	 27,851,034		 (17,178,167	)	 583,161	

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	 	

	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 	 44,677,524		 (138,187,581	)	 73,424,422		 (118,498,900	)

	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 (2,911,399	)	 (24,861,542	)	 (1,554,250	)	 (4,213,028	)

เงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน	 	 640,791,385		 558,542,461		 552,267,894		 52,218,202	

	 จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	 	 (28,446,187	)	 (15,895,283	)	 (24,546,964	)	 (11,306,093	)

	 จ่ายดอกเบี้ย	 	 (6,608,764	)	 (21,075,072	)	 (2,613,987	)	 (3,148,821	)

	 จ่ายภาษีเงินได้	 	 (50,026,976	)	 (44,800,437	)	 (48,769,132	)	 (43,391,729	)

เงินสดสุทธิจ�ก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินง�น	 	 555,709,458		 476,771,669		 476,337,811		 (5,628,441	)

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด
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บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563	

(หน่วย:	บาท)

    งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร 

    2563  2562 2563  2562

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมลงทุน  

ดอกเบี้ยรับ	 	 25,736,387		 10,947,814		 3,304,203		 7,754,648	

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคำ้าประกันลดลง	 	 75,500,000		 94,300,000		 -		 -	

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 	 -		 -		 -		 (9,000,000	)

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 	 -		 -		 5,493,995		 9,982,991	

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	 3,375,000		 3,375,000		 3,375,000		 3,375,000	

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง	 	 (100,000,000	)	 100,121,038		 (100,000,000	)	 100,121,038	

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	 	 (19,000,000	)	 (8,400,000	)	 -		 -	

ซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 	 (381,572,381	)	 (87,579,044	)	 (335,466,062	)	 (57,451,221	)

เงินสดรับจากการจำาหน่ายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 	 11,921,042		 6,005,659		 2,002,334		 2,290,366	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	 	 51,874,527		 (52,294,854	)	 41,663,396		 (41,457,653	)

เงินสดสุทธิจ�ก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	 	 (332,165,425	)	 66,475,613		 (379,627,134	)	 15,615,169	

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมจัดห�เงิน  

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง	 	 (17,476,420	)	 (60,338,890	)	 -		 -	

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	 	 (86,920,573	)	 (441,085,137	)	 (13,651,627	)	 15,532,860	

เงินสดจ่ายซื้อผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย	 -		 (9,000,000	)	 -		 -	

จ่ายเงินปันผล	 	 (78,986,349	)	 (177,245,580	)	 (78,986,344	)	 (177,245,580	)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดห�เงิน	 	 (183,383,342	)	 (687,669,607	)	 (92,637,971	)	 (161,712,720	)

ผลต่�งจ�กก�รแปลงค่�งบก�รเงิน	 	 1,741,303		 (5,735,230	)	 -		 -	

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	 	 41,901,994		 (150,157,555	)	 4,072,706		 (151,725,992	)

กำาไร	(ขาดทุน)	จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 	

	 สำาหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 	 (107,534	)	 1,100,194		 -		 -	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	 	 885,450,974		 1,034,508,335		 599,056,385		 750,782,377	

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดปล�ยป	ี 	 927,245,434		 885,450,974		 603,129,091		 599,056,385	

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม :-  

ร�ยก�รที่ไม่ใช่เงินสด          

ซื้อเครื่องจักรที่ยังไม่จ่ายชำาระ	 	 15,275,698		 -		 15,275,698		 -	

รับชำาระหนี้จากลูกหนี้การค้าโดยการรับโอน

	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	 	 2,892,703		 -		 -		 -	

          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด	(ต่อ)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563

1.	 ข้อมูลทั่วไป

	 บรษิทั	จรงุไทยไวรแ์อนดเ์คเบ้ิล	จำากดั	(มหาชน)	(“บรษิทัฯ”)	เป็นบรษิทัมหาชนซึง่จัดตัง้และมภูีมลิำาเนาในประเทศไทย	โดยมบีรษิทั	แปซฟิิค	

อีเล็คทริคไวร์แอนด์เคเบ้ิล	 จำากัด	 ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไต้หวันเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท	 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ	 คือ									

การผลิตและจำาหน่ายสายไฟฟ้า	 สายเคเบ้ิล	 และสายโทรศัพท์	 ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯ	 อยู่ท่ี	 589/71	 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์												

ชั้นที่	12	เอ	ถนนเทพรัตน	แขวงบางนาเหนือ	เขตบางนา	กรุงเทพมหานคร

2.	 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

	 2.1	 งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2547	โดยแสดงรายการใน

งบการเงินตามข้อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี	พ.ศ.	2543

	 	 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯ	 ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย	 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงิน

ฉบับภาษาไทยนี้

	 	 งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

	 2.2	 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม

ก)	 งบการเงนิรวมน้ีไดจั้ดทำาขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั	จรงุไทยไวรแ์อนดเ์คเบ้ิล	จำากดั	(มหาชน)	(ซึง่ตอ่ไปนีเ้รยีกวา่	“บรษิทัฯ”)	

และบริษัทย่อย	(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า	“บริษัทย่อย”)	(รวมเรียกว่า	“กลุ่มบริษัท”)	ดังต่อไปนี้

    จัดตั้งขึ้นใน อัตร�ร้อยละ

  ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ของก�รถือหุ้น

	 	 	 	 	 	 2563	 2562

	 	 	 	 	 	 ร้อยละ	 ร้อยละ

	 บริษัท	ซีทีดับบลิว	เบต้า	จำากัด	 ธุรกิจร่วมลงทุน	 ไทย	 100	 100

	 บริษัท	สยาม	ไฟเบอร์	อ๊อพติคส์	จำากัด	 ผลิตและจำาหน่ายสายเคเบิ้ลใยแก้วนำาแสง	 ไทย	 90	 90

	 บริษัท	สยาม	แปซิฟิค	อีเล็คทริค	 ผลิตและจำาหน่ายสายเคเบิ้ล	สายโทรศัพท์	 ไทย	 100	 100

		 	 ไวร์	แอนด์	เคเบิ้ล	จำากัด	 สายไฟฟ้า	และลวดอาบน้ำายาและไม่อาบน้ำายา

	 บริษัท	เซี่ยงไฮ้	เอเซีย	แปซิฟิค	อีเล็คทริค	จำากัด		 ผลิตและจำาหน่ายลวดทองแดงอาบน้ำายา	 จีน	 64	 64

	 	 (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยร้อยละ	54)	

	 บริษัท	ดับเบิลดี	เคเบิ้ล	จำากัด	 ผลิตและจำาหน่ายสายเคเบิ้ล	 ไทย	 100	 100

	 	 	 	 และให้บริการหลอมวัตถุดิบ

ข)	 บรษิทัฯ	จะถือวา่มกีารควบคมุกจิการท่ีเขา้ไปลงทุนหรอืบรษิทัย่อยได	้หากบรษิทัฯ	มสีทิธิไดร้บัหรอืมสีว่นไดเ้สยีในผลตอบแทนของ

กจิการท่ีเขา้ไปลงทุน	และสามารถใชอ้ำานาจในการสัง่การกจิกรรมท่ีสง่ผลกระทบอย่างมนัียสำาคญัตอ่จำานวนเงนิผลตอบแทนน้ันได	้

ค)	 บรษิทัฯ	นำางบการเงนิของบรษิทัย่อยมารวมในการจัดทำางบการเงนิรวมตัง้แตว่นัท่ีบรษิทัฯ	มอีำานาจในการควบคมุบรษิทัย่อยจนถงึ

วันที่บริษัทฯ	สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ง)	 งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำาคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ	

จ)	 สนิทรพัย์และหน้ีสนิตามงบการเงนิของบรษิทัย่อยซึง่จัดต้ังในต่างประเทศแปลงคา่เป็นเงนิบาทโดยใชอั้ตราแลกเปลีย่น	ณ	วนัสิน้รอบ	

ระยะเวลารายงาน	ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน	ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจาก

การแปลงค่าดังกล่าวแสดงไว้เป็นรายการ	 “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ”	 ในงบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ฉ)	 ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท	รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำาคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
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ช)	 ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุม	 คือ	 จำานวนกำาไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของ			

บริษัทฯ	และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

	 2.3	 บริษัทฯ	จัดทำางบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย	และบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

 

3.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

	 ก)	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

	 	 ในระหว่างปี	 กลุ่มบริษัทได้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง									

(ปรบัปรงุ	2562)	และฉบับใหม	่จำานวนหลายฉบับ	ซึง่มผีลบังคับใชส้ำาหรบังบการเงนิท่ีมรีอบระยะเวลาบัญชท่ีีเริม่ในหรอืหลงัวนัท่ี	1	มกราคม	2563	

มาถือปฏิบัติ	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง								

การเงนิระหวา่งประเทศ	โดยสว่นใหญเ่ป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกีย่วกบัวธิปีฏิบัตทิางการบัญชแีละการให้แนวปฏิบัตทิางการบัญชกีบัผู้ใชม้าตรฐาน	

การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท	 อย่างไรก็ตาม	

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำาคัญ	สามารถสรุปได้ดังนี้

  ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน กลุ่มเครื่องมือท�งก�รเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน	ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน	จำานวน	5	ฉบับ	ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

	 ฉบับที่	7	 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

	 ฉบับที่	9	 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

	 ฉบับที่	32	 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

	 ฉบับที่	16	 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

	 ฉบับที่	19	 การชำาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

	 	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น	 กำาหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน

ดว้ยมลูคา่ยุติธรรมหรอืราคาทุนตัดจำาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงนิ	ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาและแผนธุรกจิ

ของกิจการ	หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำานวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	และ

หลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง	รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

	 	 การนำามาตรฐานกลุม่น้ีมาถอืปฏิบัตไิมม่ผีลกระทบตอ่งบการเงนิของกลุม่บรษิทัอย่างเป็นสาระสำาคัญ	สำาหรบัการรบัรูร้ายการผลขาดทุน

ด้านเครดิต	 ส่วนการรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์ซึ่งเดิมกลุ่มบริษัทได้เคยรับรู้มูลค่ายุติธรรมแล้วน้ัน	กลุ่มบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงการแสดง

รายการในงบการเงินใหม่เท่านั้น

	 	 อย่างไรก็ตาม	 กลุ่มบริษัทได้บันทึกการวัดมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	 และจัดประเภท											

เงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 	 ผลสะสมของการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติครั้งแรกแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ	4

  ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญ�เช่�

	 	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	16	ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	17	เรื่อง	สัญญาเช่า	และการตีความมาตรฐานบัญชี

ที่เกี่ยวข้อง	มาตรฐานฉบับนี้ได้กำาหนดหลักการของการรับรู้รายการ	การวัดมูลค่า	การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า	และ

กำาหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำาหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า	12	เดือน	เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำา

	 	 การบัญชีสำาหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำาคัญจากมาตรฐานการบัญชี	 ฉบับท่ี	 17	 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภท								

สัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน

	 	 มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

	 ข)	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี																	

1	มกราคม	2564

	 	 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง														

ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2564	มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว								

ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	 โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย												

ให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน



60 รายงานประจำาปี 2563

	 	 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทพิจารณาว่ามาตรฐานดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทในปีท่ีเริ่มนำา

มาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

 

4.	 ผลสะสมจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติครั้งแรก

	 ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ	 3	กลุ่มบริษัทได้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงิน	กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน	 และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฉบับท่ี	 16	 มาถือปฏิบัติในระหว่างปีปัจจุบัน	 โดยกลุ่มบริษัทได้เลือกปรับปรุงผลสะสมจากการนำามาตรฐาน									

การรายงานทางการเงนิใหมม่าถอืปฏิบัตคิรัง้แรกกบักำาไรสะสม	ณ	วนัท่ี	1	มกราคม	2563	และไมป่รบัย้อนหลงังบการเงนิงวดกอ่นท่ีแสดงเปรยีบเทียบ

	 เครื่องมือทางการเงิน

	 ณ	วันที่	1	มกราคม	2563	กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่จัดประเภทและวัดมูลค่าด้วย

มลูคา่ยุติธรรมผ่านกำาไรหรอืขาดทุน	ตราสารทุนเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิท่ีจัดประเภทและวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน	

ซึง่จะไมส่ามารถโอนไปเป็นกำาไรหรอืขาดทุนในภายหลงั	นอกนัน้	สนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิอ่ืนจัดประเภทและวดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจำาหน่าย

	 ผลกระทบต่อกำาไรสะสม	ณ	วันที่	1	มกราคม	2563	จากการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติ						

ครั้งแรก	แสดงได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

    งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 ผลกระทบต่อกำ�ไรสะสม  

	 การรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงิน		

	 	 -	สุทธิจากภาษีเงินได้	 501	 (1,336	)

 ผลกระทบต่อองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  

	 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัท	

	 	 ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-	สุทธิจากภาษีเงินได้	 65,927	 78,482

 

5.	 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

	 5.1	การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

  ข�ยสินค้�

	 	 รายไดจ้ากการขายสนิคา้รบัรูเ้มือ่กลุม่บรษิทัไดโ้อนอำานาจควบคมุในสนิค้าให้แก่ลกูคา้แลว้	กลา่วคอื	เมือ่มกีารสง่มอบสนิค้า	รายไดจ้าก

การขายแสดงตามมูลคา่ท่ีไดร้บัหรอืคาดวา่จะไดร้บัสำาหรบัสนิค้าท่ีไดส้ง่มอบหลงัจากหักประมาณการสนิคา้รบัคนืและสว่นลด	โดยไมร่วมภาษมีลูคา่เพ่ิม

  ข�ยสินค้�โดยยังไม่ส่งมอบสินค้�

  กลุม่บรษิทัรบัรูร้ายไดจ้ากการขายสนิคา้โดยยังไมส่ง่มอบเน่ืองจากเป็นความประสงคข์องผู้ซือ้เมือ่ผู้ซือ้ไดร้บัโอนอำานาจควบคมุในสนิคา้น้ันแลว้ 

และยอมรับหน้ีตามเงื่อนไขการชำาระเงินตามปกติ	 โดยสินค้าท่ีขายไปแล้วน้ันอยู่ในความครอบครองของกลุ่มบริษัทซึ่งกลุ่มบริษัทได้ระบุไว้แล้ว							

อย่างชัดเจน	และสินค้านั้นพร้อมที่จะส่งมอบให้ผู้ซื้อ	ณ	เวลาที่มีการรับรู้รายได้	และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะส่งสินค้าให้ผู้ซื้อ

	 	 รายได้จากการขายสินค้าโดยยังไม่ส่งมอบแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหลังจากหักส่วนลดแล้ว

  ร�ยได้ท�งก�รเงิน 

	 	 รายไดท้างการเงนิคอืรายไดด้อกเบ้ียจากตราสารหน้ีท่ีวดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตัดจำาหนา่ย	ซึง่ถอืเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งดว้ยวธีิดอกเบ้ีย

ที่แท้จริง

  ต้นทุนท�งก�รเงิน

	 	 คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ียจากหน้ีสนิทางการเงนิท่ีวดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจำาหน่ายคำานวณโดยใชว้ธิดีอกเบ้ียท่ีแท้จรงิและรบัรูต้ามเกณฑ์คงคา้ง

  เงินปันผลรับ

	 	 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

	 5.2	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 	 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด	หมายถงึ	เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร	และเงนิลงทุนระยะสัน้ท่ีมสีภาพคลอ่งสงู	ซึง่ถงึกำาหนดจ่ายคนื	

ภายในระยะเวลาไม่เกิน	3	เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้

 



บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มห�ชน) 61

	 5.3	สินค้าคงเหลือ

	 	 สนิคา้สำาเรจ็รปูและสนิคา้ระหวา่งผลติแสดงมลูคา่ตามราคาทุนถวัเฉลีย่หรอืมลูคา่สทุธท่ีิจะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะต่ำากวา่	และประกอบดว้ย 

ต้นทุนวัตถุดิบ	แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต

	 	 วตัถดุบิและวสัดโุรงงานแสดงมลูคา่ตามราคาทุนถวัเฉลีย่หรอืมลูคา่สทุธิท่ีจะไดร้บัแลว้แตร่าคาใดจะต่ำากวา่	และจะถอืเป็นสว่นหน่ึงของ

ต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

	 5.4	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	

	 	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

  เงินลงทุนในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมที่แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)

	 5.5	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	 	 กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำารายการ	หลังจากน้ัน	 กลุ่มบริษัทจะ			

บันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)

	 	 คา่เสือ่มราคาของอาคารท่ีพักอาศยัและอาคารสำานกังานให้เชา่คำานวณจากราคาทุนโดยวธีิเสน้ตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ	

20	ปี	ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

	 	 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำาเนินงาน

	 	 กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำานวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในปี

ที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

	 5.6	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	และค่าเสื่อมราคา

	 	 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน	อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม	และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	

(ถ้ามี)	

	 	 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

	 	 อาคาร	 	 20	-	25	ปี

	 	 สิ่งปรับปรุงอาคาร	 	 5	-	20	ปี

	 	 เครื่องจักรและอุปกรณ์	 	 5	-	20	ปี

	 	 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำานักงาน	 	 3	-	20	ปี

	 	 ยานพาหนะ	 	 5	-	10	ปี

	 	 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

	 	 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง

	 	 กลุ่มบริษัทตัดรายการท่ีดิน	 อาคารและอุปกรณ์	 ออกจากบัญชี	 เมื่อจำาหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ												

ในอนาคตจากการใช้หรือการจำาหน่ายสินทรัพย์	 รายการผลกำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนเมื่อ							

กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

	 5.7	สัญญาเช่า

  นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2563

	 	 กลุ่มบริษัทจะบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าสำาหรับสัญญาเช่าทุกสัญญา	ณ	 วันท่ีสินทรัพย์ท่ีเช่าพร้อมใช้งาน										

(วนัท่ีสญัญาเชา่เริม่มผีล)	ยกเวน้สญัญาเชา่ท่ีมอีายุไมเ่กนิ	12	เดอืน	หรอืสญัญาเชา่สนิทรพัย์ท่ีมมีลูคา่ต่ำา	กลุม่บรษิทัจะบันทึกคา่เชา่เป็นคา่ใชจ่้าย

ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

  สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

	 	 สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม	ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย	์และปรับปรุงด้วยการ

วดัมลูคา่ของหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ใหม	่(ถา้ม)ี	ราคาทุนของสนิทรพัย์สทิธกิารใชป้ระกอบดว้ยจำานวนเงนิของหน้ีสนิตามสญัญาเชา่จากการวดัมลูคา่

เริ่มแรก	ต้นทุนทางตรงเริ่มแรก	และจำานวนเงินที่จ่ายชำาระในวันที่หรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล

	 	 ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ

สินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่าหากมีการโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ที่เช่าให้แก่กลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า	
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	 	 สินทรัพย์สิทธิการใช้ท่ีจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนแสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนใน											

งบแสดงฐานะการเงิน

  หนี้สินตามสัญญาเช่า

	 	 หน้ีสนิตามสญัญาเชา่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ปัจจุบันของจำานวนเงนิท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเชา่ตลอดอายุสญัญาเชา่	คดิลดดว้ยอัตราดอกเบ้ีย

ตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษัท	 หลังจากวันท่ีสัญญาเช่าเริ่มมีผล	 มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตาม									

สัญญาเช่าจะเพ่ิมขึ้นจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำาระหน้ีสินตามสัญญาเช่า	 และจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมี												

การเปลี่ยนแปลงในสัญญาเช่า

  นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่	1	มกราคม	2563

  สญัญาเชา่อาคารและอุปกรณท่ี์ความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสว่นใหญไ่ดโ้อนไปให้กบัผู้เชา่ถอืเป็นสญัญาเชา่การเงนิ 

สญัญาเชา่การเงนิจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัย์ท่ีเชา่หรอืมูลคา่ปัจจุบันสทุธิของจำานวนเงนิท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเชา่	

แลว้แตม่ลูคา่ใดจะต่ำากวา่	ภาระผูกพันตามสญัญาเชา่หักคา่ใชจ่้ายทางการเงนิจะบันทึกเป็นหน้ีสนิระยะยาว	สว่นดอกเบ้ียจ่ายจะบันทึกในสว่นของ

กำาไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า	สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

	 	 สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า

ดำาเนินงานจำานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำาเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

  สิทธิการเช่า

	 	 สิทธกิารเช่าแสดงตามราคาทนุหกัค่าตัดจำาหนา่ยสะสมและหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสิทธกิารเช่า	(ถ้ามี)	ค่าตัดจำาหนา่ยคำานวณจาก

ราคาทุนของสิทธิการเช่าโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า

	 	 ค่าตัดจำาหน่ายรวมอยู่ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

	 5.8	 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท	หมายถึง	บุคคลหรือกิจการที่มีอำานาจควบคุมกลุ่มบริษัท	หรือถูกกลุ่มบริษัทควบคุม									

ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม	หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท

	 	 นอกจากน้ีบุคคลหรอืกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนัยังหมายรวมถงึบรษิทัรว่ม	และบุคคลหรอืกจิการท่ีมสีทิธิออกเสยีงโดยทางตรงหรอืทางอ้อม

ซึ่งทำาให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อกลุ่มบริษัท	ผู้บริหารสำาคัญ	กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่มีอำานาจในการวางแผนและควบคุม

การดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท

	 5.9	 เงินตราต่างประเทศ

  บริษัทฯ	แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท	ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานของบริษัทฯ	รายการ

ต่างๆ	ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

	 	 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่เกิดรายการ	สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน

ซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

	 	 กำาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

	 5.10	 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

	 	 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	 กลุ่มบริษัทจะทำาการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์	 ซึ่งประกอบด้วยท่ีดิน	 อาคารและอุปกรณ์	

และอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า	 กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่า							

ที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น	ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน

ในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า	

	 	 กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน	

	 	 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์	 มีข้อบ่งชี้ท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีรับรู้ในงวดก่อน										

ได้หมดไปหรือลดลง	 กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์น้ัน	 และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้ใน				

งวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการท่ีใช้กำาหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด	

โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีเพ่ิมขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการ									

ไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ	กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้

ไปยังส่วนของกำาไรหรือขาดทุนทันที
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	 5.11	 ผลประโยชน์ของพนักงาน

  ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

	 	 กลุ่มบริษัทรับรู้	เงินเดือน	ค่าจ้าง	โบนัส	และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

  ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

  โครงการสมทบเงิน

	 	 กลุม่บรษิทัและพนักงานไดร้ว่มกนัจัดตัง้กองทุนสำารองเลีย้งชพี	ซึง่ประกอบดว้ยเงนิท่ีพนักงานจ่ายสะสมและเงนิท่ีกลุม่บรษิทัจ่ายสมทบ

ให้เป็นรายเดือน	 สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท	 เงินท่ีกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

  โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

	 	 กลุ่มบริษัทมีภาระสำาหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน	 และตามโครงการผลตอบแทน

พนักงานอื่นๆ	ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน	

	 	 กลุ่มบริษัทคำานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน	 โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้	

(Projected	Unit	Credit	Method)	โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	 	 ผลกำาไรหรอืขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภัย	สำาหรบัโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน

จะรับรู้ทันทีในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 5.12	 ประมาณการหนี้สิน

  กลุม่บรษิทัจะบันทึกประมาณการหน้ีสนิไวใ้นบัญชเีมือ่ภาระผูกพันซึง่เป็นผลมาจากเหตุการณใ์นอดตีไดเ้กดิขึน้แลว้	และมคีวามเป็นไปได	้

คอ่นขา้งแน่นอนวา่กลุม่บรษิทัจะเสยีทรพัยากรเชงิเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปลือ้งภาระผูกพันน้ัน	และกลุม่บรษิทัสามารถประมาณมลูคา่ภาระผูกพันน้ัน	

ได้อย่างน่าเชื่อถือ

	 5.13	 ภาษีเงินได้

	 	 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

  ภ�ษีเงินได้ปัจจุบัน

	 	 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำานวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ	 โดยคำานวณจากกำาไรทางภาษี			

ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร

  ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

	 	 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสิน	ณ	 วันส้ินรอบ

ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น	โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	

	 	 กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ	แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ

ตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี	 รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ในจำานวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกลุ่มบริษัท			

จะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

	 	 กลุม่บรษิทัจะทบทวนมลูคา่ตามบัญชขีองสนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับัญชทุีกสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะทำาการปรบัลดมลูคา่

ตามบัญชดีงักลา่ว	หากมคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแนว่า่	กลุม่บรษิทัจะไมม่กีำาไรทางภาษเีพียงพอตอ่การนำาสนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับัญชท้ัีงหมด

หรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

	 	 กลุม่บรษิทัจะบันทึกภาษเีงนิไดร้อการตดับัญชโีดยตรงไปยังสว่นของผู้ถอืหุ้นหากภาษท่ีีเกดิขึน้เกีย่วขอ้งกบัรายการท่ีไดบั้นทึกโดยตรง

ไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

 

	 5.14	 เครื่องมือทางการเงิน

  นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2563

  ก�รจัดประเภทร�ยก�รและก�รวัดมูลค่�ของสินทรัพย์ท�งก�รเงิน

	 	 กลุม่บรษิทัจัดประเภทสนิทรพัย์ทางการเงนิ	ณ	วนัท่ีรบัรูร้ายการเริม่แรก	เป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิท่ีวดัมลูคา่ในภายหลงัดว้ยราคาทุน

ตัดจำาหน่าย	 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน	 และสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่า									

ในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุน	 โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน	 และลักษณะของ

กระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน
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  สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำาหน่าย 

	 	 กลุม่บรษิทัวดัมลูคา่สนิทรพัย์ทางการเงนิดว้ยราคาทุนตดัจำาหน่าย	เมือ่กลุม่บรษิทัถอืครองสนิทรพัย์ทางการเงนินัน้เพ่ือรบักระแสเงนิสด

ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในสัญญา	 ซึ่งกระแสเงินสดนั้นเป็นการรับชำาระเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียท่ีเกี่ยวข้องกับเงินต้นดังกล่าวตามช่วงเวลาท่ีระบุไว้							

ในสัญญา	

	 	 สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า	 ท้ังน้ี	 ผลกำาไรและ

ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ	การเปลี่ยนแปลง	หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน	

  สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการกำาหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

	 	 ณ	วนัท่ีรบัรูร้ายการเริม่แรก	กลุม่บรษิทัสามารถเลอืกจัดประเภทเงนิลงทุนในตราสารทุนซึง่ไมไ่ดถ้อืไวเ้พ่ือคา้เป็นตราสารทุนท่ีกำาหนด

ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน	 โดยไม่สามารถเปลี่ยนการจัดประเภทได้ในภายหลัง	 ท้ังน้ี	 กลุ่มบริษัทพิจารณา										

ตราสารทุนแต่ละชนิดแยกจากกัน	

	 	 ผลกำาไรและขาดทุนท่ีรบัรูใ้นกำาไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืนของสนิทรพัย์ทางการเงนิน้ีจะไมส่ามารถโอนไปรบัรูใ้นสว่นของกำาไรหรอืขาดทุน

ได้ในภายหลัง	

	 	 เงนิปันผลรบัจากเงนิลงทุนดงักลา่วถอืเป็นรายไดอ่ื้นในสว่นของกำาไรหรอืขาดทุน	เวน้แต่ในกรณท่ีีเป็นการไดร้บัคนืของต้นทุนการลงทุน

ในสินทรัพย์ทางการเงินอย่างชัดเจน	กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการนั้นในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	

	 	 นอกจากน้ี	 เงินลงทุนในตราทุนท่ีกำาหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไม่มีข้อกำาหนดให้ประเมินการ

ด้อยค่า	

  สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุน

	 	 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุน	 จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม													

โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

	 	 ทั้งนี้	สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว	หมายรวมถึง	ตราสารอนุพันธ์	เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า	เงินลงทุนในตราสารทุน								

ซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้

รับชำาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

	 	 เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน	

  ก�รจัดประเภทร�ยก�รและก�รวัดมูลค่�ของหนี้สินท�งก�รเงิน

	 	 กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเริ่มแรกสำาหรับหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำารายการ	 และจัดประเภทเป็นหน้ีสิน										

ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำาหน่าย	ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์	ซึ่งเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม	5.15	

การคำานวณมูลค่าราคาทุนตัดจำาหน่ายคำานึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย	ทั้งนี้	ค่าตัดจำาหน่าย

ตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน 

  ก�รตัดร�ยก�รของเครื่องมือท�งก�รเงิน

	 	 สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี	 เมื่อสิทธิท่ีจะได้รับกระแสเงินสดได้สิ้นสุดลง	 หรือได้มีการโอนสิทธิท่ีจะได้รับ

กระแสเงินสด	 รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบท้ังหมด	 หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์น้ัน	 แม้ว่าจะไม่มีการโอนและ							

ผลตอบแทน	

	 	 กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหน้ีสินน้ันแล้ว	 มีการยกเลิกภาระผูกพันน้ัน									

หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันน้ัน	 ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำาหนดท่ี								

แตกต่างกันอย่างมาก	หรือมีการแก้ไขข้อกำาหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำาคัญ	จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่	

โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน	

  ก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ท�งก�รเงิน

	 	 กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหน้ีท้ังหมดท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไร

หรอืขาดทุน	คา่เผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดติท่ีคาดวา่จะเกดิขึน้คำานวณจากผลตา่งของกระแสเงนิสดท่ีจะครบกำาหนดชำาระตามสญัญากบักระแสเงนิสด

ทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำาระ	และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน	ณ	วันที่ได้มา

	 	 สำาหรับลูกหน้ีการค้า	 กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำานวณค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น	 กลุ่มบริษัทรับรู้									

คา่เผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดติท่ีคาดวา่จะเกดิขึน้ตลอดอายุของลกูหน้ีการคา้	โดยอ้างอิงจากประสบการณใ์นอดตี	ปรบัปรงุดว้ยขอ้มลูการคาดการณ์

ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้การค้าและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ	

	 	 สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำาหน่ายออกจากบัญชี	เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป	
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  นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่	1	มกราคม	2563 

  ลูกหนี้ก�รค้�

	 	 ลูกหน้ีการค้าแสดงมูลค่าตามจำานวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ	 กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสำาหรับผลขาดทุนโดยประมาณ										

ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้	ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

  เงินลงทุน

  เงนิลงทุนในตราสารทุนท่ีไมอ่ยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงนิลงทุนท่ัวไป	ซึง่แสดงในราคาทุนสทุธจิากคา่เผ่ือการดอ้ยคา่	(ถา้ม)ี	

	 	 กลุ่มบริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักในการคำานวณต้นทุนของเงินลงทุน	

	 	 เมื่อมีการจำาหน่ายเงินลงทุน	 ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกำาไร		

หรือขาดทุน

	 5.15	 ตราสารอนุพันธ์

	 	 กลุ่มบริษัททำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ซึ่งถือว่าเป็นตราสารอนุพันธ์	เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของ

อัตราแลกเปลี่ยน

	 	 กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม	ณ	วันที่ทำาสัญญา	และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม	

โดยรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงของมลูคา่ยุตธิรรมในภายหลงัในสว่นของกำาไรหรอืขาดทุน	ท้ังน้ี	กลุม่บรษิทัแสดงตราสารอนุพันธ์เป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิ	

หรือหนี้สินทางการเงินโดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ดังกล่าว

 	 กลุม่บรษิทัแสดงตราสารอนุพันธ์โดยพิจารณาอายุสญัญาคงเหลอืท่ีมากกวา่หรอืน้อยกวา่	12	เดอืน	เป็นสนิทรพัย์หรอืหน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอ่ืน 

และสินทรัพย์หรือหนี้สินหมุนเวียนอื่นตามลำาดับ

 

	 5.16	 การวัดมูลค่ายุติธรรม

	 	 มูลค่ายุติธรรม	 หมายถึง	 ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาท่ีจะต้องจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผู้อ่ืนโดยรายการ							

ดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย	 (ผู้ร่วมในตลาด)	ณ	 วันท่ีวัดมูลค่า	 กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาด												

ท่ีมีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกำาหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุตธิรรม	ยกเวน้ในกรณท่ีีไมม่ตีลาดท่ีมสีภาพคลอ่งสำาหรบัสนิทรพัย์หรอืหน้ีสนิท่ีมลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไมส่ามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมี

สภาพคล่องได้	 กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์	 และพยายามใช้ข้อมูล												

ที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

	 	 ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับ								

ตามประเภทของข้อมูลที่นำามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม	ดังนี้

ระดับ	1	 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ	2	 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน	ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ	3	 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้	เช่น	ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น	

	 	 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	 กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำาเป็นในการโอนรายการระหว่างลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำาหรับ

สินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำา

6.	 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ

	 ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องท่ีมีความ											

ไมแ่น่นอนเสมอ	การใชด้ลุยพินิจและการประมาณการดงักลา่วน้ี	สง่ผลกระทบตอ่จำานวนเงนิท่ีแสดงในงบการเงนิและตอ่ขอ้มลูท่ีแสดงในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน	ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณการไว้	การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำาคัญมีดังนี้

 

	 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า

	 ในการประมาณค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการค้า	 ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ										

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้	โดยคำานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต	อายุของหนี้ที่คงค้างและการคาดการณ์สภาวะ

เศรษฐกจิท่ีอาจมผีลกระทบต่อลกูหน้ี	เป็นตน้	อย่างไรกต็าม	ขอ้มลูผลขาดทุนดา้นเครดติจากประสบการณใ์นอดตีและการคาดการณส์ภาวะเศรษฐกจิ	

ที่อาจมีผลกระทบต่อลูกหนี้ของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต
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	 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน	

	 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินทีบ่ันทกึในงบแสดงฐานะการเงิน	ทีไ่ม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้

ในตลาดซื้อขายคล่อง	ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว	 โดยใช้เทคนิคและแบบจำาลอง

การประเมินมลูคา่	ซึง่ตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจำาลองไดม้าจากการเทียบเคยีงกบัตวัแปรท่ีมอียู่ในตลาด	โดยคำานึงถงึความเสีย่งทางดา้นเครดติ	สภาพคลอ่ง 

ข้อมูลความสัมพันธ์	 และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว	 การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องกับตัวแปร							

ที่ใช้ในการคำานวณ	อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน	และการเปิดเผยลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

	 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

	 กลุ่มบริษัทจะตั้งค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำาคัญและเป็นระยะเวลานาน

หรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า	 การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำาคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่น้ัน	 จำาเป็นต้องใช้

ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

 ในการคำานวณคา่เสือ่มราคาของอาคารและอุปกรณ	์ฝ่ายบรหิารจำาเป็นตอ้งทำาการประมาณอายุการให้ประโยชนแ์ละมลูคา่คงเหลอืเมือ่เลกิใชง้าน	

ของอาคารและอุปกรณ์	และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

	 นอกจากน้ี	 ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน	 อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า									

หากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน	 ในการน้ีฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับการ												

คาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 

7.	 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 ในระหว่างปี	กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและ

เกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น	ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย:	ล้านบาท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร 
นโยบ�ยก�รกำ�หนดร�ค�

   2563 2562 2563 2562

รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท  

ขายสินค้า	 3	 4	 -	 -	 ราคาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	 4	 4	 2	 2	 ราคาตามสัญญา

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)	 	

ขายวัตถุดิบ	 -	 -	 9	 12	 ราคาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม

รายได้ค่าบริการหลอมวัตถุดิบ	 -	 -	 8	 20	 ราคาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม

รายได้ค่าบริการบรรจุหีบห่อ	 -	 -	 1	 1	 ราคาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม

ค่าบริการหลอมวัตถุดิบ	 -	 -	 20	 24	 ราคาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม

ค่าบริการหุ้มสายเคเบิ้ล	 -	 -	 6	 9	 ราคาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม

รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ	 -	 -	 32	 42	 ราคาตามสัญญา

รายได้ค่าบริการ	 -	 -	 1	 5	 ราคาตามสัญญา

รายได้ค่าเช่า	 -	 -	 3	 3	 ราคาตามสัญญา

รายได้ค่าไฟฟ้า	 -	 -	 11	 12	 ราคาทุน

เงินปันผลรับ	 -	 -	 5	 10	 อัตราตามที่ประกาศจ่าย
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(หน่วย:	ล้านบาท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร 
นโยบ�ยก�รกำ�หนดร�ค�

   2563 2562 2563 2562

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ขายสินค้า	 166	 132	 164	 128	 ราคาตลาด,	

	 	 	 	 	 	 ราคาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม

ขายวัตถุดิบ	 1	 8	 -	 -	 ราคาตลาด

ขายสินทรัพย์	 2	 3	 -	 -	 ราคาตลาด

ซื้อสินค้า	 179	 175	 -	 -	 ราคาตลาด

ซื้อวัตถุดิบ	 -	 16	 -	 -	 ราคาตลาด,	

	 	 	 	 	 	 ราคาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม

ค่าบริการหลอมวัตถุดิบ	 7	 20	 7	 20	 ราคาตามสัญญา

เงินปันผลรับ	 3	 3	 3	 3	 อัตราตามที่ประกาศจ่าย

ค่าก่อสร้างอาคารโรงงาน	 102	 7	 102	 7	 ราคาตามสัญญา

	 ยอดคงเหลือระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

    2563 2562 2563 2562

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น - กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน (หม�ยเหตุ 8)  

บริษัทย่อย	 -	 -	 29,347	 21,370

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(เป็นผู้ถือหุ้น	หรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	 154,307	 182,910	 151,989	 178,495

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 154,307	 182,910	 181,336	 199,865

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น - กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน (หม�ยเหตุ 17)  

บริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท	 893	 832	 474	 441

บริษัทย่อย	 -	 -	 2,868	 2,280

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(เป็นผู้ถือหุ้น	หรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	

	 หรือมีบริษัทฯ	เป็นผู้ถือหุ้น)	 74,787	 156,362	 7,931	 386

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 75,680	 157,194	 11,273	 3,107

เงินให้กู้ยืมระยะย�วแก่บริษัทย่อย

	 ยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	และการเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ยืมดังกล่าว							

มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

    ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ

    ณ วันที่ เพิ่มขึ้น ลดลง ณ วันที่

   เงินให้กู้ยืม 31 ธันว�คม 2562 ระหว่�งปี ระหว่�งปี 31 ธันว�คม 2563

บริษัท ซีทีดับบลิว เบต้� จำ�กัด    

เงินต้น	 	 540,939		 -	 -	 540,939

บวก:	ดอกเบี้ยค้างรับ	 	 96,174		 -	 -	 96,174

รวม	 	 637,113		 -	 -	 637,113

หัก:	ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	 (637,113	)	 -	 -	 (637,113	)

รวม	 	 -		 -	 -	 -
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	 ยอดคงเหลอืเป็นเงนิให้กูยื้มในรปูตัว๋สญัญาใชเ้งนิชนดิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม	คดิดอกเบ้ียตามอัตราดอกเบ้ียเงนิฝากประจำา	12	เดอืนของธนาคาร

พาณิชย์แห่งหนึ่ง	โดยในปี	2549	บริษัทฯ	ได้หยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยในบัญชีเนื่องจากมีความไม่แน่นอนที่จะได้รับคืน	และบริษัทฯ	ได้พิจารณา

บันทึกคา่เผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดติท่ีคาดวา่จะเกดิขึน้เพ่ือแสดงรายการเงนิให้กูยื้มระยะยาวดงักลา่วตามมลูค่าท่ีคาดวา่จะไดร้บัคืน	(จำานวนดอกเบ้ีย

คา้งรบัตามสญัญาท้ังหมดท่ีไมไ่ดบั้นทึกบัญชมีจีำานวนเงนิรวมประมาณ	237	ลา้นบาท	สำาหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	จำานวน	

3	ล้านบาท	และ	7	ล้านบาท	ตามลำาดับ)

ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร	ดังต่อไปนี้

(หน่วย:	พันบาท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

    2563 2562 2563 2562

ผลประโยชน์ระยะสั้น	 94,336	 85,720	 70,252	 62,515

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	 4,548	 7,911	 2,649	 4,630

รวม		 98,884	 93,631	 72,901	 67,145

8.	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย:	พันบาท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

    2563 2562 2563 2562

ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	7)	 		 	

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ    

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ	 33,865		 13,382		 36,291		 15,499

ค้างชำาระ    

	 ไม่เกิน	3	เดือน	 23,129		 19,580		 23,129		 21,051

	 3	-	6	เดือน	 35,200		 34,544		 33,061		 31,326

	 6	-	12	เดือน	 62,113		 114,741		 61,934		 114,741

รวมลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 154,307		 182,247		 154,415		 182,617		

ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน    

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ    

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ	 874,829		 1,051,911		 375,990		 439,084

ค้างชำาระ    

	 ไม่เกิน	3	เดือน	 174,974		 233,449		 94,624		 155,969

	 3	-	6	เดือน	 10,770		 189		 10,175		 190

	 6	-	12	เดือน	 5,999		 500		 2,219		 -

	 มากกว่า	12	เดือน	 5,839		 16,479		 1,251		 5,232

รวม	 1,072,411		 1,302,528		 484,259		 600,475

หัก:	ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/

	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (10,762)		 (13,879	)	 (2,478	)	 (6,061	)

รวมลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน,	สุทธิ	 1,061,649		 1,288,649		 481,781		 594,414

รวมลูกหนี้การค้า	-	สุทธิ	 1,215,956		 1,470,896		 636,196		 777,031

ลูกหนี้อื่น    

ลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	7)	 -		 663		 26,921		 17,248

ลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	 604		 2,264		 295		 274

รวมลูกหนี้อื่น	 604		 2,927		 27,216		 17,522

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	สุทธิ	 1,216,560		 1,473,823		 663,412		 794,553
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	 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

    งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

ณ	วันที่	1	มกราคม	2563	 (13,254	)	 (7,731	)

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	 2,492		 5,253

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	 (10,762	)	 (2,478	)

 

9.	 สินค้าคงเหลือ

(หน่วย:	พันบาท)

   งบก�รเงินรวม

  
ร�ค�ทุน

 ร�ยก�รปรับลดร�ค�ทุนให้เป็น 
สินค้�คงเหลือ - สุทธิ

   มูลค่�สุทธิที่จะได้รับ 

  2563 2562 2563 2562 2563 2562

สินค้าสำาเร็จรูป	 741,435		 711,267		 (46,380	)	 (57,352	)	 695,055		 653,915

งานระหว่างทำา	 405,226		 436,030		 (7,413	)	 (14,922	)	 397,813		 421,108

วัตถุดิบและวัสดุโรงงาน	 343,633		 469,297		 (30,139	)	 (33,360	)	 313,494		 435,937

สินค้าระหว่างทาง	 227,095		 51,377		 -		 -		 227,095		 51,377

รวม	 1,717,389		 1,667,971		 (83,932	)	 (105,634	)	 1,633,457		 1,562,337

(หน่วย:	พันบาท)

   งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

  
ร�ค�ทุน

 ร�ยก�รปรับลดร�ค�ทุนให้เป็น 
สินค้�คงเหลือ - สุทธิ

   มูลค่�สุทธิที่จะได้รับ 

  2563 2562 2563 2562 2563 2562

สินค้าสำาเร็จรูป	 541,741		 536,966		 (37,667	)	 (48,620	)	 504,074		 488,346

งานระหว่างทำา	 359,527		 406,236		 (6,687	)	 (7,043	)	 352,840		 399,193

วัตถุดิบและวัสดุโรงงาน	 228,193		 261,344		 (10,056	)	 (14,985	)	 218,137		 246,359

สินค้าระหว่างทาง	 126,246		 11,141		 -		 -		 126,246		 11,141

รวม	 1,255,707		 1,215,687		 (54,410	)	 (70,648	)	 1,201,297		 1,145,039

	 ในระหว่างปีปัจจุบัน	 กลุ่มบริษัทบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ	 เป็นจำานวน	 40	 ล้านบาท											

(2562:	65	ล้านบาท)	(เฉพาะบริษัทฯ	:	31	ล้านบาท	2562:	46	ล้านบาท)	โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย	และมีการกลับรายการปรับลด

มูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจำานวน	62	ล้านบาท	(2562:	91	ล้านบาท)	(เฉพาะบริษัทฯ	:	47	ล้านบาท	2562:	71	ล้านบาท)	โดยนำาไปหักจาก									

ต้นทุนขายในระหว่างปี

10.	สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

	 ยอดคงเหลือนี้	คือ	เงินฝากประจำาที่มีอายุเกิน	3	เดือน
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11.	เงินลงทุนในบริษัทย่อย

	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย:	พันบาท)

 
บริษัท

 
ทุนเรียกชำ�ระแล้ว ร�ค�ทุน

 เงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับ

    ระหว่�งปี

  2563 2562 2563 2562 2563 2562

บริษัท	สยาม	ไฟเบอร์	อ๊อพติคส์	จำากัด	 240,000		 240,000		 153,000		 153,000		 -		 -

บริษัท	สยาม	แปซิฟิค	อีเล็คทริค	ไวร์	แอนด์		 670,000		 670,000		 1,067,703		 1,067,703		 5,494		 9,983

	 เคเบิ้ล	จำากัด 

บริษัท	ดับเบิลดี	เคเบิ้ล	จำากัด	 20,000		 20,000		 20,000		 20,000		 -		 -

บริษัท	เซี่ยงไฮ้	เอเซีย	แปซิฟิค	อีเล็คทริค	 10,549		 10,549		 41,110		 41,110		 -		 -

	 จำากัด

	 	 พันเหรียญ		 พันเหรียญ

	 	 สหรัฐอเมริกา		 สหรัฐอเมริกา		 		

บริษัท	ซีทีดับบลิว	เบต้า	จำากัด	 100		 100		 100		 100		 -		 -

รวม	 		 		 1,281,913		 1,281,913		 5,494		 9,983

หัก:	ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	 		 		 (131,240	)	 (127,817	)	 		 	

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	สุทธิ	 		 		 1,150,673		 1,154,096		 		

	 ในปี	2563	บริษัทฯ	ทำาการประเมินมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	พบว่าเงินลงทุนในบริษัท	สยาม	ไฟเบอร์	อ๊อพติคส์	จำากัด	มีมูลค่าที่

คาดว่าจะได้รับคืนต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชีเป็นจำานวน	3	ล้านบาท	(2562:	บริษัท	สยาม	ไฟเบอร์	อ๊อพติคส์	จำากัด	และบริษัท	เซี่ยงไฮ้	เอเซีย	

แปซิฟิค	อีเล็คทริค	จำากัด	จำานวน	10	ล้านบาท	และ	12	ล้านบาท	ตามลำาดับ)	บริษัทฯ	จึงได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว							

ในงบกำาไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการ	

12.	เงินลงทุนในบริษัทร่วม	

	 12.1	 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย:	พันบาท)

 งบก�รเงินรวม

 
บริษัท ลักษณะธุรกิจ

 จัดตั้งขึ้น สัดส่วน 
ร�ค�ทุน

 มูลค่�ต�มบัญชี

   ในประเทศ เงินลงทุน  ต�มวิธีส่วนได้เสีย

    2563 2562 2563 2562 2563 2562

	 	 	 	 ร้อยละ	 ร้อยละ

บริษัท	ล็อกซแพค	(ประเทศไทย)	จำากัด	 ให้บริการด้านโทรคมนาคม	 ไทย	 25	 25	 379,246		 379,246		 105,151		 105,151

บริษัท	ล็อกซแพค	ฮ่องกง	จำากัด	 ธุรกิจร่วมลงทุน	 ฮ่องกง	 20	 20	 302		 302		 6,455		 5,165

รวม	 	 	 	 	 379,548		 379,548		 111,606		 110,316

หัก:	ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	 	 	 	 	 		 		 (105,151	)	 (105,151	)

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	สุทธิ	 	 	 	 	 		 		 6,455		 5,165

	 12.2	 ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนและเงินปันผลรับ

	 	 	 กลุ่มบริษัทไม่มีการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัท	 ล็อกซแพค	 (ประเทศไทย)	 จำากัด	 เน่ืองจากกลุ่มบริษัทบันทึก														

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนแล้วทั้งจำานวน	105	ล้านบาทในบัญชี

	 	 	 ในวันที่	30	มีนาคม	2561	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท	ล็อกซแพค	(ประเทศไทย)	จำากัด	ครั้งที่	1/2561	ได้มีมติอนุมัติให้								

เลิกบริษัทดังกล่าว	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำาระบัญชี

	 	 	 ในระหว่างปีปัจจุบัน	บริษัทย่อยรับรู้ส่วนแบ่งกำาไรจากการลงทุนในบริษัท	ล็อกซแพค	ฮ่องกง	จำากัด	จำานวน	1.3	ล้านบาท	(2562:	

0.3	ล้านบาท)	เงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินนี้ถูกคำานวณขึ้นจากงบการเงินที่จัดทำาขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วม	ฝ่ายบริหาร

ของกลุ่มบริษัทเชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่มีความแตกต่างอย่างเป็นสาระสำาคัญ	หากงบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี	
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	 	 	 บริษัทร่วมน้ีมีการลงทุนส่วนใหญ่ผ่านบริษัทย่อยท่ีตั้งอยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีซึ่งมีความผันผวนทาง									

การเมืองและบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน	

	 	 	 ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าว

	 12.3	 ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้

   ทุนเรียกชำ�ระ สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ร�ยได้รวม กำ�ไร (ข�ดทุน) 

 
บริษัท

 หน่วย  ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ สำ�หรับปีสิ้นสุด สำ�หรับปีสิ้นสุด

  (ล้�น) 31 ธันว�คม 31 ธันว�คม 31 ธันว�คม วันที่ 31 ธันว�คม วันที่ 31 ธันว�คม

   2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

บริษัท	ล็อกซแพค	 บาท	

	 (ประเทศไทย)	จำากัด	 	 700	 700	 129	 185	 -	 1	 -	 2	 (55	)	 (30	)

บริษัท	ล็อกซแพค	ฮ่องกง	 ยูโร	 -	 6	 -	 14	 -	 7	 -	 0.4	 -		 0.1

	 จำากัด	 เหรียญสหรัฐ	

	 	 	 อเมริกา	 7	 -	 18	 -	 9	 -	 0.3	 -	 0.2		 -

13.	สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

(หน่วย:	พันบาท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

    2563 2562* 2563 2562*

ตร�ส�รหนี้ที่วัดมูลค่�ด้วยร�ค�ทุนตัดจำ�หน่�ย    

เงินฝากประจำาธนาคารที่มีอายุเกิน	1	ปี	 56,000		 37,000		 -		 -

รวมตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำาหน่าย	 56,000		 37,000		 -		 -

ตร�ส�รทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    

บริษัท	ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง	จำากัด	 67,678		 22,500		 67,678		 22,500

บริษัท	คราว	เซ็นจูรี่	โฮลดิ้ง	จำากัด	 46,264		 64,270		 -		 -

รวมตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	 113,942		 86,770		 67,678		 22,500

รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	 169,942		 123,770		 67,678		 22,500

	 ในระหว่างปี	2563	กลุ่มบริษัทได้รับเงินปันผลจากบริษัท	ไทยเมทัลโพสเซสซิ่ง	จำากัด	จำานวนเงิน	3	ล้านบาท	(2562:	3	ล้านบาท)

* ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	เดิมแสดงเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น	โดยได้จัดประเภทใหม่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ	3

14.	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

(หน่วย:	พันบาท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

  ที่ดิน อ�ค�ร   ที่ดิน

  ที่ไม่ได้ใช้ ที่พักอ�ศัย สิทธิก�ร 
รวม

 ที่ไม่ได้ใช้ 
รวม

  ในก�ร และอ�ค�ร ใช้ที่ดิน  ในก�ร

  ดำ�เนินง�น สำ�นักง�นให้เช่�   ดำ�เนินง�น 

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563:	 		 	

ราคาทุน	 13,845		 10,017		 2,893		 26,755		 11,022		 11,022

หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม	 -		 (7,510	)	 (18	)	 (7,528	)	 -		 -

มูลค่าตามบัญชี	-	สุทธิ	 13,845		 2,507		 2,875		 19,227		 11,022		 11,022

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
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	 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำาหรับปี	แสดงได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

  2563 2562 2563 2562

มูลค่าตามบัญชีต้นปี	 16,785		 17,217		 11,022		 11,022

รับโอนสิทธิการใช้ที่ดินจากลูกหนี้การค้าเพื่อชำาระหนี	้ 2,893		 -		 -		 -

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับป	ี (451	)	 (432	)	 -		 -

มูลค่าตามบัญชีปลายปี	 19,227		 16,785		 11,022		 11,022

	 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	แสดงได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

  2563 2562 2563 2562

ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำาเนินงาน	 343,412		 343,412		 340,550		 340,550

อาคารที่พักอาศัยและอาคารสำานักงานให้เช่า	 16,522		 15,998		 -		 -

สิทธิการใช้ที่ดิน	 2,893		 -		 -		 -

	 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนข้างต้นประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด

 

15.	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย:	พันบาท)

    งบก�รเงินรวม

  อ�ค�ร  เครื่องตกแต่ง  สินทรัพย์

 
ที่ดิน

 สิ่งปลูกสร้�ง เครื่องจักร และ 
ย�นพ�หนะ

 ระหว่�ง 
รวม

  และสิ่งปรับปรุง และอุปกรณ์ เครื่องใช้  ติดตั้ง

  อ�ค�ร  สำ�นักง�น  และก่อสร้�ง

ร�ค�ทุน    

ณ	วันที่	1	มกราคม	2562	 240,121		 1,267,622		 2,972,146		 111,246		 122,098		 41,119		 4,754,352

ซื้อเพิ่ม	 -		 1,529		 7,001		 5,583		 7,992		 65,474		 87,579

จำาหน่าย	 -		 (131	)	 (71,043	)	 (5,404	)	 (12,006	)	 (247	)	 (88,831	)

โอน	 -		 17,437		 52,179		 869		 3,573		 (74,058	)	 -

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	 -		 (5,479	)	 (11,035	)	 (224	)	 (321	)	 (1,560	)	 (18,619	)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	 240,121		 1,280,978		 2,949,248		 112,070		 121,336		 30,728		 4,734,481

ซื้อเพิ่ม	 -		 480		 3,517		 2,783		 5,325		 384,743		 396,848

จำาหน่าย	 -		 (960	)	 (168,379	)	 (4,381	)	 (10,030	)	 -		 (183,750	)

โอน	 -		 14,882		 35,761		 514		 1,289		 (52,446	)	 -

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	 -		 4,366		 6,913		 98		 238		 668		 12,283

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	 240,121		 1,299,746		 2,827,060		 111,084		 118,158		 363,693		 4,959,862

ค่�เสื่อมร�ค�สะสม    

ณ	วันที่	1	มกราคม	2562	 -		 (1,024,620	)	 (2,577,996	)	 (101,418	)	 (67,208	)	 -		 (3,771,242	)

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี	 -		 (26,497	)	 (52,391	)	 (4,232	)	 (10,299	)	 -		 (93,419	)

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย	 -		 131		 69,463		 5,354		 10,789		 -		 85,737

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	 -		 3,943		 10,322		 171		 319		 -		 14,755

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	 -		 (1,047,043	)	 (2,550,602	)	 (100,125	)	 (66,399	)	 -		 (3,764,169	)

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี	 -		 (25,375	)	 (51,034	)	 (4,298	)	 (10,268	)	 -		 (90,975	)

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย	 -		 653		 164,011		 4,334		 9,158		 -		 178,156

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	 -		 (3,116	)	 (5,818	)	 (115	)	 (279	)	 -		 (9,328	)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	 -		 (1,074,881	)	 (2,443,443	)	 (100,204	)	 (67,788	)	 -		 (3,686,316	)
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(หน่วย:	พันบาท)

    งบก�รเงินรวม

  อ�ค�ร  เครื่องตกแต่ง  สินทรัพย์

 
ที่ดิน

 สิ่งปลูกสร้�ง เครื่องจักร และ 
ย�นพ�หนะ

 ระหว่�ง 
รวม

  และสิ่งปรับปรุง และอุปกรณ์ เครื่องใช้  ติดตั้ง

  อ�ค�ร  สำ�นักง�น  และก่อสร้�ง

ค่�เผื่อก�รด้อยค่�    

ณ	วันที่	1	มกราคม	2562	 -		 -		 (36,582	)	 -		 -		 -		 (36,582	)

เพิ่มขึ้นระหว่างปี	 -		 -		 (13,822	)	 -		 -		 -		 (13,822	)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	 -		 -		 528		 -		 -		 -		 528

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	 -		 -		 (49,876	)	 -		 -		 -		 (49,876	)

ลดลงระหว่างปี	 -		 -		 3,642		 -		 -		 -		 3,642

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	 -		 -		 (878	)	 -		 -		 -		 (878	)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	 -		 -		 (47,112	)	 -		 -		 -		 (47,112	)

มูลค่�สุทธิต�มบัญชี    

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	 240,121		 233,935		 348,770		 11,945		 54,937		 30,728		 920,436

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	 240,121		 224,865		 336,505		 10,880		 50,370		 363,693		 1,226,434

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี    

2562	(จำานวน	85	ล้านบาท	รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)	 		 		 93,420

2563	(จำานวน	81	ล้านบาท	รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)	 		 		 90,975

(หน่วย:	พันบาท)

 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

  อ�ค�ร  เครื่องตกแต่ง  สินทรัพย์

 
ที่ดิน

 สิ่งปลูกสร้�ง เครื่องจักร และ 
ย�นพ�หนะ

 ระหว่�ง 
รวม

  และสิ่งปรับปรุง และอุปกรณ์ เครื่องใช้  ติดตั้ง

  อ�ค�ร  สำ�นักง�น  และก่อสร้�ง

ร�ค�ทุน    

ณ	วันที่	1	มกราคม	2562	 186,770		 660,416		 1,681,599		 71,241		 81,445		 11,590		 2,693,061

ซื้อเพิ่ม	 -		 399		 5,441		 1,890		 5,557		 44,164		 57,451

จำาหน่าย	 -		 -		 (1,830	)	 (2,619	)	 (8,389	)	 -		 (12,838	)

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		 2,737,674

ซื้อเพิ่ม	 -		 210		 2,590		 1,708		 4,565		 341,669		 350,742

จำาหน่าย	 -		 -		 (955	)	 (1,801	)	 (8,304	)	 -		 (11,060	)

โอน	 -		 3,306		 18,958		 513		 1,290		 (24,067	)	 -

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	 186,770		 677,305		 1,740,204		 71,802		 79,737		 321,538		 3,077,356

ค่�เสื่อมร�ค�สะสม    

ณ	วันที่	1	มกราคม	2562	 -		 (523,519	)	 (1,423,438	)	 (65,438	)	 (43,642	)	 -		 (2,056,037	)

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี	 -		 (14,083	)	 (35,291	)	 (2,457	)	 (7,284	)	 -		 (59,115	)

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย	 -		 -		 1,512		 2,578		 7,173		 -		 11,263

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	 -		 (537,602	)	 (1,457,217	)	 (65,317	)	 (43,753	)	 -		 (2,103,889	)

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี	 -		 (13,311	)	 (34,243	)	 (2,310	)	 (7,197	)	 -		 (57,061	)

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย	 -		 -		 951		 1,780		 7,431		 -		 10,162

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	 -		 (550,913	)	 (1,490,509	)	 (65,847	)	 (43,519	)	 -		 (2,150,788	)

มูลค่�สุทธิต�มบัญชี    

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	 186,770		 136,187		 262,394		 6,065		 38,433		 3,936		 633,785

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	 186,770		 126,392		 249,695		 5,955		 36,218		 321,538		 926,568

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี    

2562	(จำานวน	55	ล้านบาท	รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)	 		 		 59,116

2563	(จำานวน	54	ล้านบาท	รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)	 		 		 57,061
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	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	กลุ่มบริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จำานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่	มูลค่า									

ตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำานวนเงินประมาณ	2,984	ล้านบาท	และ	3,344	ล้านบาท	ตามลำาดับ	(เฉพาะบริษัทฯ	: 

1,923	ล้านบาท	2562:	1,894	ล้านบาท)

	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2563	 บริษัทย่อยสองแห่งได้นำาท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำานวนประมาณ																				

2	ล้านหยวนเหรินหมินปี้	(2562:	1	ล้านบาท	และ	3	ล้านหยวนเหรินหมินปี้)	ไปค้ำาประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์	นอกจากนี้	

บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างท่ีปลอดจำานองแล้วมูลค่าประมาณ	49	 ล้านบาท	 (ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2562:	 51	 ล้านบาท)															

แต่ยังคงมีภาระในการห้ามจำาหน่าย	จ่ายโอนหรือก่อภาระผูกพันใดๆ	เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคาร

16.	เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	และเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์

	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	4.5	-	4.9	ต่อปี	(2562:	ร้อยละ	4.6	-	4.8	ต่อปี)	และเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์มีอัตรา

ดอกเบี้ยร้อยละ	0.9	-	1.0	ต่อปี	(2562:	ร้อยละ	1.9	-	2.7	ต่อปี)	ซึ่งค้ำาประกันโดยการจำานองที่ดิน	อาคาร	และสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ดิน	และ

การจำานำาเครื่องจักรของบริษัทย่อยสองแห่ง

17.	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย:	พันบาท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

  2563 2562 2563 2562

เจ้าหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	7)	 67,628		 156,362		 3,640		 2,666

เจ้าหนี้การค้า	 185,079		 67,892		 56,301		 27,758

เจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	7)	 8,052		 832		 7,633		 441

เจ้าหนี้อื่น	 61,279		 56,390		 51,905		 39,999

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 121,647		 102,617		 96,303		 56,043

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 443,685		 384,093		 215,782		 126,907

18.	ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

	 จำานวนเงินสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน	แสดงได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

  2563 2562 2563 2562

สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นต้นป	ี 348,629		 290,549		 292,847		 253,624

ส่วนที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน:    

	 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	 17,501		 20,593		 14,853		 14,369

	 ต้นทุนดอกเบี้ย	 4,590		 7,830		 3,789		 6,863

ส่วนที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:    

	 (กำาไร)	ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย    

	 	 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	 4,087		 34,763		 2,671		 29,755

	 	 ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	 (9,533	)	 10,789		 (9,935	)	 (458	)

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	 (28,446	)	 (15,895	)	 (24,547	)	 (11,306	)

สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นปล�ยป	ี 336,828		 348,629		 279,678		 292,847

	 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน	1	ปีข้างหน้าเป็นจำานวนประมาณ	41	ล้านบาท	(เฉพาะบริษัทฯ	:	

จำานวน	33	ล้านบาท)	(2562:	จำานวน	40	ล้านบาท	เฉพาะบริษัทฯ	:	จำานวน	37	ล้านบาท)

 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักในการจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ	9	-	10	ปี	

(เฉพาะบริษัทฯ	:	10	ปี)	(31	ธันวาคม	2562:	9	ปี	เฉพาะบริษัทฯ	:	9	ปี)



บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มห�ชน) 75

	 สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	สรุปได้ดังนี้

(หน่วย:	ร้อยละต่อปี)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

  2563 2562 2563 2562

อัตราคิดลด	 1.2	-	1.4	 1.5	 1.4	 1.5

อัตราการขึ้นเงินเดือน	(ขึ้นกับช่วงอายุ)	 5.0	-	6.0	 5.0	-	6.0	 6.0	 6.0

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน	 0.0	-	18.0	 0.0	-	18.0	 0.0	-	8.0	 0.0	-	8.0

	 ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสมมตฐิานท่ีสำาคญัตอ่มลูคา่ปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	ณ	วนัท่ี	31	ธันวาคม	

2563	และ	2562	สรุปได้ดังนี้

(หน่วย:	ล้านบาท)

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

  เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%

อัตราคิดลด	 (29	)	 35		 (25	)	 29

อัตราการขึ้นเงินเดือน	 33		 (28	)	 28		 (24	)

(หน่วย:	ล้านบาท)

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

  เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%

อัตราคิดลด	 (30	)	 35		 (25	)	 30

อัตราการขึ้นเงินเดือน	 33		 (29	)	 28		 (24	)

19.	ส�ารองตามกฎหมาย

	 ภายใตบ้ทบัญญตัขิองมาตรา	116	แห่งพระราชบัญญติับรษิทัมหาชนจำากดั	พ.ศ.	2535	บรษิทัฯ	ตอ้งจัดสรรกำาไรสทุธิประจำาปีสว่นหน่ึงไวเ้ป็น

ทุนสำารองไมน้่อยกวา่รอ้ยละ	5	ของกำาไรสทุธปิระจำาปีหักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา	(ถา้ม)ี	จนกวา่ทุนสำารองน้ีจะมจีำานวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ	10	

ของทุนจดทะเบียน	สำารองตามกฎหมายดงักลา่วไมส่ามารถนำาไปจ่ายเงนิปันผลได	้ในปัจจุบัน	บรษิทัฯ	ไดจั้ดสรรสำารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้

20.	ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญ	ดังต่อไปนี้

(หน่วย:	ล้านบาท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

  2563 2562 2563 2562

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	และซื้อสินค้าสำาเร็จรูป	 3,220		 4,897		 1,406		 1,470

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำาเร็จรูปและงานระหว่างทำา	 1		 (113	)	 42		 (202	)

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	 494		 518		 354		 318

ค่าบรรจุหีบห่อ	 132		 133		 125		 99

ค่าบริการหลอมวัตถุดิบ	 7		 20		 27		 44

ค่าไฟฟ้า	 134		 150		 70		 65

ค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษา	 57		 63		 44		 51

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย	 93		 95		 58		 60
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21.	ภาษีเงินได้

	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปี	สรุปได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

  2563 2562 2563 2562

ภ�ษีเงินได้ปัจจุบัน:    

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี	 65,591		 30,304		 64,788		 28,259

ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี:  

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว

	 และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	 8,158		 10,631		 5,469		 3,638

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรข�ดทุน	 73,749		 40,935		 70,257		 31,897

 

	 จำานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี	สรุปได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

  2563 2562 2563 2562

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ	(กำาไร)	ขาดทุนจากการประมาณการ	

	 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 (1,089	)	 9,110		 (1,453	)	 5,859

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ	ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุน	

	 ที่กำาหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 11,047		 -		 10,585		 -

	 	 9,958		 9,110		 9,132		 5,859

รายการกระทบยอดระหว่างกำาไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

  2563 2562 2563 2562

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	 360,765		 83,019		 355,064		 143,830

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	 ร้อยละ	20,	25	ร้อยละ	20,	25	 ร้อยละ	20	 ร้อยละ	20

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	 70,594		 13,058		 71,013		 28,766

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้บันทึกในปีก่อน

	 แต่นำามาใช้ประโยชน์ระหว่างปี	 (2,770	)	 -		 -		 -

รายการปรับปรุงสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 (1,615	)	 3,122		 -		 -

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้บันทึกในระหว่างปี	 9,181		 25,341		 685		 4,440

ผลกระทบทางภาษีสำาหรับ:    

	 รายได้ที่ต้องรับรู้ภาษีเพิ่มเติม	 -		 -		 546		 1,320

	 รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี	 (675	)	 (675	)	 (1,774	)	 (2,672	)

	 ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	 667		 972		 358		 559

	 ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	 (827	)	 (771	)	 (571	)	 (516	)

	 อื่นๆ		 (806	)	 (112	)	 -		 -

รวม	 (1,641	)	 (586	)	 (1,441	)	 (1,309	)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุน	 73,749		 40,935		 70,257		 31,897
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	 ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	 (หน่วย:	พันบาท)

 งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

	 ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ	

	 	 (การรับรู้รายได้ที่ต่างกัน)	 (69	)	 (89	)	 (39	)	 (41	)

ส่วนปรับปรุงอาคาร	(การรับรู้ค่าเสื่อมราคาที่ต่างกัน)	 691		 -		 -		 -

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 1,909		 2,101		 496		 1,212

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	 11,633		 14,803		 10,882		 14,130

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน	 -		 16		 -		 -

สำารองผลประโยชน์วันลาพักร้อนของพนักงาน	 873		 833		 687		 677

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	 67,365		 69,725		 55,935		 58,569

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	 (5,434	)	 -		 (9,036	)	 -

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	 1,615		 6,000		 -		 -

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี - สุทธิ	 78,583		 93,389		 58,925		 74,547

	 ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2563	กลุ่มบริษัทมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษียังไม่ได้ใช้จำานวน	467	ล้านบาท													

(2562:	290	ลา้นบาท)	ท่ีกลุม่บรษิทัไมไ่ดบั้นทึกสนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับัญช	ีเน่ืองจากพิจารณาแลว้เห็นวา่กลุม่บรษิทัอาจไมม่กีำาไรทางภาษี

ในอนาคตเพียงพอที่จะนำาผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้

	 ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มีจำานวนเงิน	293	ล้านบาท	ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี	2568

22.	ก�าไรต่อหุ้น

	 กำาไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปีท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 (ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน)	 ด้วยจำานวนถัวเฉลี่ย							

ถ่วงน้ำาหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

 สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 2563 2562 2563 2562

กำาไรสำาหรับปี	(พันบาท)	 298,718		 77,241		 284,808		 111,933

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก	(พันหุ้น)	 397,906		 397,906		 397,906		 397,906

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(บาท/หุ้น)	 0.75		 0.19		 0.72		 0.28

23.	ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

	 ข้อมูลส่วนงานดำาเนินงานท่ีนำาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทท่ีผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานได้รับและ							

สอบทานอย่างสม่ำาเสมอเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำาเนินงานของส่วนงาน	 ท้ังน้ีผู้มีอำานาจ

ตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทคือประธานบริหารของกลุ่มบริษัท

	 เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการบรหิารงาน	กลุม่บรษิทัจัดโครงสรา้งองคก์รเป็นหน่วยธรุกจิตามประเภทของผลติภัณฑ์	กลุม่บรษิทัมสีว่นงานท่ีรายงาน

ทั้งสิ้น	4	ส่วนงาน	ดังนี้

-	 ส่วนงานผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้า	ซึ่งประกอบด้วย	ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าตัวนำาอลูมิเนียม	ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าตัวนำาทองแดง	และผลิตภัณฑ์

สายไฟฟ้าแรงดันสูง

-	 ส่วนงานผลิตภัณฑ์สายเคเบิ้ลโทรศัพท์

-	 สว่นงานผลติภัณฑ์ลวดอาบน้ำายาและไมอ่าบน้ำายา	ซึง่ประกอบดว้ย	ผลติภัณฑ์ลวดทองแดงอาบน้ำายา	ผลติภัณฑ์ลวดอลมูเินยีมอาบน้ำายา	

และผลิตภัณฑ์ลวดทองแดงไม่อาบน้ำายา

-	 ส่วนงานผลิตภัณฑ์สายเคเบิ้ลใยแก้วนำาแสง

	 กลุ่มบริษัทไม่มีการรวมส่วนงานดำาเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น
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	 ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำาเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพ่ือวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรร

ทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน	กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงาน	

และสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

	 การบันทึกบัญชีสำาหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำาหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

	 ข้อมูลรายได้และกำาไรขาดทุนของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำาหรับปี	มีดังต่อไปนี้

(หน่วย:	ล้านบาท)

 สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

 ส่วนง�น ส่วนง�น ส่วนง�นผลิตภัณฑ์ ส่วนง�นผลิตภัณฑ์ 

 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ลวดอ�บนำ้�ย�และ ส�ยเคเบิ้ล อื่นๆ  งบก�รเงินรวม

 ส�ยไฟฟ้�1) ส�ยเคเบิ้ลโทรศัพท์ ไม่อ�บนำ้�ย�2) ใยแก้วนำ�แสง 

  2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

ร�ยได้    

รายได้จากการขาย	 2,552		 2,047		 9		 29		 1,999		 3,816		 104		 63		 4		 6		 4,668		 5,961

กำ�ไร (ข�ดทุน) ของส่วนง�น 585  308  (8 ) 4  86  75  18  (1 ) 1  3  682  389

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:	 		 	

รายได้อื่น	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 18		 60

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำาหน่าย	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 (117	)	 (102	)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 (244	)	 (237	)

ค่าเผื่อการด้อยค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 4		 (14	)

รายได้ทางการเงิน	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 25		 11

ต้นทุนทางการเงิน	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 (8	)	 (24	)

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1		 -

กำ�ไรก่อนภ�ษีเงินได้                     361  83

ภาษีเงินได้	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 (74	)	 (41	)

กำ�ไรสำ�หรับปี                     287  42

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย			 		 		 		 		 		 		 		 		 12		 35

กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ                      299  77

1)	 ส่วนงานผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้า	ประกอบด้วย	ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าตัวนำาอลูมิเนียม	ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าตัวนำาทองแดง	และผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าแรงดันสูง

2)	 ส่วนงานผลิตภัณฑ์ลวดอาบนำ้ายาและไม่อาบนำ้ายา	 ประกอบด้วย	 ผลิตภัณฑ์ลวดทองแดงอาบนำ้ายา	 ผลิตภัณฑ์ลวดอลูมิเนียมอาบนำ้ายา	 และผลิตภัณฑ์												

ลวดทองแดงไม่อาบนำ้ายา

 

	 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

	 รายได้จากลูกค้าภายนอกกำาหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

(หน่วย:	ล้านบาท)

 2563 2562

รายได้จากลูกค้าภายนอก	 		 	

ประเทศไทย	 4,012		 3,585

สาธารณรัฐประชาชนจีน	 190		 612

ฮ่องกง	 126		 174

ประเทศอินเดีย	 89		 1,252

ประเทศอื่นๆ		 251		 338

รวม		 4,668		 5,961

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	

	 (ไม่รวมเครื่องมือทางการเงิน	สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี)	 		 	

ประเทศไทย	 1,240		 1,057

สาธารณรัฐประชาชนจีน	 43		 44

รวม		 1,283		 1,101
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	 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

	 ในปี	2563	กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำานวนหนึ่งรายเป็นจำานวนเงิน	1,052	ล้านบาท	ซึ่งมาจากส่วนงานผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้า	

(2562:	มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำานวนหนึ่งรายเป็นจำานวนเงิน	714	ล้านบาท	ซึ่งมาจากส่วนงานผลิตภัณฑ์ลวดอาบน้ำายาและไม่อาบน้ำายา)

24.	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

	 กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 พ.ศ.	 2530	 โดยกลุ่มบริษัท								

และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ	 5	 ของเงินเดือน	 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพของกลุ่มบริษัทบริหารโดยบริษัท												

หลักทรัพย์จัดการกองทุน	กรุงศรี	จำากัด	และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จำากัด	และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้น								

ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท	ในระหว่างปี	2563	กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำานวน	9	ล้านบาท	

(2562:	9	ล้านบาท)	(เฉพาะบริษัทฯ	:	7	ล้านบาท	และ	2562:	6	ล้านบาท)

 

25.	เงินปันผล

   
อนุมัติโดย

 จำ�นวนเงินปันผล เงินปันผลต่อหุ้น

    (พันบ�ท) (บ�ท)

เงินปันผลประจำาปี	2561	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี

	 	 เมื่อวันที่	29	เมษายน	2562	 179,057	 0.45

เงินปันผลประจำาปี	2562	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี

	 	 เมื่อวันที่	28	เมษายน	2563	 79,581	 0.20

26.	ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 31 ธันว�คม 31 ธันว�คม 31 ธันว�คม 31 ธันว�คม

 2563 2562 2563 2562

ภ�ระผูกพันเกี่ยวกับร�ยจ่�ยฝ่�ยทุน    

รายจ่ายฝ่ายทุนเกี่ยวกับการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	 		 	

	 -	 ล้านบาท	 2		 12		 2		 12

	 -	 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	 1		 2		 1		 1

	 -	 ล้านยูโร	 -		 3		 -		 3

รายจ่ายฝ่ายทุนเกี่ยวกับการก่อสร้างส่วนปรับปรุงอาคารโรงงาน	 		 	

	 -	 ล้านบาท	 37		 5		 37		 4

รายจ่ายฝ่ายทุนเกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบ	 		 	

	 -	 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	 1		 -		 1		 -

ภ�ระผูกพันเกี่ยวกับสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นและสัญญ�จ้�งบริก�ร    

จ่ายชำาระภายใน	1	ปี    

	 -	 ล้านบาท	 8		 8		 5		 5

	 -	 ล้านเหรียญไต้หวัน	 2		 2		 1		 1

ก�รค้ำ�ประกัน    

หนังสือค้ำาประกันการประกวดราคา	(ล้านบาท)	 64		 84		 63		 84

หนังสือค้ำาประกันการปฏิบัติตามสัญญา	(ล้านบาท)	 422		 1,039		 417		 1,034

หนังสือค้ำาประกันการใช้สาธารณูปโภค	(ล้านบาท)	 21		 21		 6		 6

ภ�ระผูกพันต�มสัญญ�ก�รซื้อวัตถุดิบล่วงหน้�  

เทียบเคียงราคาตลาด	(เมตริกตัน)	 16,450	-	20,850		10,100	-	14,700		 9,450	-	10,550		 3,300

ส่วนที่ระบุราคาแล้ว	(เมตริกตัน)	 2,250		 800		 1,550		 300
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27.	ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง

ตามลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม	ดังนี้

(หน่วย:	ล้านบาท)

 งบก�รเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่�ด้วยมูลค่�ยุติธรรม    

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

	 ผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 	 เงินลงทุนในตราสารทุน	 -		 114		 -		 114

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่�ยุติธรรม    

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	 -		 363		 -		 363

(หน่วย:	ล้านบาท)

 งบก�รเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่�ยุติธรรม    

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	 -		 359		 -		 359

 

(หน่วย:	ล้านบาท)

 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่�ด้วยมูลค่�ยุติธรรม    

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

	 ผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 	 เงินลงทุนในตราสารทุน	 -		 68		 -		 68

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่�ยุติธรรม    

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	 -		 341		 -		 341

(หน่วย:	ล้านบาท)

 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่�ยุติธรรม    

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	 -		 341		 -	 341

28.	เครื่องมือทางการเงิน

	 28.1	 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

	 	 	 เครื่องมือทางการเงินท่ีสำาคัญของกลุ่มบริษัท	 ประกอบด้วย	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน															

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน	เงินให้กู้ยืม	เงินลงทุน	เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์	

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว	และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง	ดังนี้

   คว�มเสี่ยงด้�นเครดิต

	 	 	 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อ่ืน	 เงินให้กู้ยืม	 เงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน							

โดยจำานวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน



บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มห�ชน) 81

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	 	 	 กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม	 จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุน

ทางการเงินที่มีสาระสำาคัญ	นอกจากนี้	กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำาเสมอ

  	 ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน	กลุม่บรษิทัพิจารณาอัตราคา่เผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดติท่ีคาดวา่จะเกดิขึน้โดยคำานวณจากอายุหน้ีคงคา้ง	

โดยการจัดกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกันนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระสำาหรับกลุ่ม

   เงินฝากธนาคาร

  	 กลุม่บรษิทัมคีวามเสีย่งดา้นเครดติของตราสารหนีอ้ยู่ในระดบัต่ำาเน่ืองจากกลุม่บรษิทัมนีโยบายในการพิจารณาและอนุมตัวิงเงนิสนิเชือ่	

สำาหรับธนาคารแต่ละรายโดยคณะกรรมการของกลุ่มบริษัท	และธนาคารคู่สัญญาของกลุ่มบริษัทเป็นธนาคารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิต

จากการประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศในระดับสูง

   คว�มเสี่ยงด้�นตล�ด

	 	 	 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านตลาด	2	ประเภท	ได้แก่	ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

   ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

	 	 	 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีสำาคัญอันเก่ียวเน่ืองจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ	 กลุ่มบริษัทได้

ตกลงทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ	

ดังนี้

 งบก�รเงินรวม 

 สกุลเงิน สินทรัพย์ท�งก�รเงิน หนี้สินท�งก�รเงิน อัตร�แลกเปลี่ยนเฉลี่ย

  2563 2562 2563 2562 2563 2562

  (ล้าน)	 (ล้าน)	 (ล้าน)	 (ล้าน)	 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

	 เหรียญสหรัฐอเมริกา	 3	 7	 7	 7	 30.0371	 30.1540

 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร 

 สกุลเงิน สินทรัพย์ท�งก�รเงิน หนี้สินท�งก�รเงิน อัตร�แลกเปลี่ยนเฉลี่ย

  2563 2562 2563 2562 2563 2562

	 	 (ล้าน)	 (ล้าน)	 (ล้าน)	 (ล้าน)	 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

	 เหรียญสหรัฐอเมริกา	 -	 -	 4	 3	 30.0371	 30.1540

	 	 	 นอกจากน้ี	 กลุ่มบริษัทยังมีความเสี่ยงจากการท่ีมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศ	 ซึ่งฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทมีความตั้งใจ							

ที่จะถือเงินลงทุนดังกล่าวในระยะยาวและไม่มีแผนที่จะขายเงินลงทุนดังกล่าวในอนาคต	ดังนั้นจึงไม่ได้ทำาสัญญาป้องกันความเสี่ยงไว้

	 	 	 กลุม่บรษิทัพิจารณาวา่การเปลีย่นแปลงของมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัย์และหน้ีสนิท่ีเป็นสกลุเงนิตราตา่งประเทศ	ณ	วนัท่ี	31	ธันวาคม	

2563	ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อกำาไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษัท

   ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

	 	 	 กลุม่บรษิทัมคีวามเสีย่งจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสำาคญัอันเกีย่วเน่ืองกบัเงนิฝากธนาคาร	เงนิกู้ยืมระยะส้ัน	และเจ้าหน้ีทรสัต์รซีทีส	์สนิทรพัย์

และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย	และสำาหรับ

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำาหนดหรือวันที่มีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่	 (หากวันที่มีการ

กำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน)	ได้ดังนี้
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(หน่วย:	ล้านบาท)

 งบก�รเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563

 อัตร�ดอกเบี้ยคงที่ อัตร�ดอกเบี้ย ไม่มี  อัตร�

 ภ�ยใน ม�กกว่� ปรับขึ้นลง อัตร� รวม ดอกเบี้ย

 1 ปี 5 ปี ต�มร�ค�ตล�ด ดอกเบี้ย  ที่แท้จริง

      (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 101	 -	 826	 -	 927	 0.1	-	0.4

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 -	 -	 -	 1,217	 1,217	 -

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	 100	 -	 -	 -	 100	 0.6

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	 -	 56	 -	 114	 170	 0.2

	 	 201	 56	 826	 1,331	 2,414	

หนี้สินท�งก�รเงิน  

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 -	 -	 36	 -	 36	 4.5	-	4.9

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์	 74	 -	 -	 -	 74	 0.9	-	1.0

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 -	 -	 -	 444	 444	 -

	 	 74	 -	 36	 444	 554	

 

(หน่วย:	ล้านบาท)

 งบก�รเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562

 อัตร�ดอกเบี้ยคงที่ อัตร�ดอกเบี้ย ไม่มี  อัตร�

 ภ�ยใน ม�กกว่� ปรับขึ้นลง อัตร� รวม ดอกเบี้ย

 1 ปี 5 ปี ต�มร�ค�ตล�ด ดอกเบี้ย  ที่แท้จริง

      (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 253	 -	 610	 22	 885	 0.1	-	1.3

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 -	 -	 -	 1,474	 1,474	 -

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคำ้าประกัน	 76	 -	 -	 -	 76	 0.6

เงินลงทุนระยะยาวอื่น	 -	 37	 -	 87	 124	 1.5

	 	 329	 37	 610	 1,583	 2,559	

หนี้สินท�งก�รเงิน  

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)

 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563

  อัตร�ดอกเบี้ยคงที่ อัตร�ดอกเบี้ย ไม่มี  อัตร�

  ภ�ยใน ปรับขึ้นลง อัตร� รวม ดอกเบี้ย

  1 ปี ต�มร�ค�ตล�ด ดอกเบี้ย  ที่แท้จริง

      (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 101	 508	 (6)	 603	 0.1	-	0.4

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 -	 -	 663	 663	 -

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	 100	 -	 -	 100	 0.6

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	 -	 -	 68	 68	 -

	 	 201	 508	 725	 1,434	

หนี้สินท�งก�รเงิน  

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์	 74	 -	 -	 74	 0.9	-	1.0

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 -	 -	 216	 216	 -

	 	 74	 -	 216	 290	

 

(หน่วย:	ล้านบาท)

 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562

  อัตร�ดอกเบี้ยคงที่ อัตร�ดอกเบี้ย ไม่มี  อัตร�

  ภ�ยใน ปรับขึ้นลง อัตร� รวม ดอกเบี้ย

  1 ปี ต�มร�ค�ตล�ด ดอกเบี้ย  ที่แท้จริง

      (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 253	 326	 20	 599	 0.2	-	1.3

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 -	 -	 795	 795	 -

เงินลงทุนระยะยาวอื่น	 -	 -	 23	 23	 -

	 	 253	 326	 838	 1,417	

หนี้สินท�งก�รเงิน  

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์	 88	 -	 -	 88	 1.9	-	2.2

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 -	 -	 127	 127	 -

	 	 88	 -	 127	 215	

	 	 	 กลุม่บรษิทัพิจารณาวา่การเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบ้ียของเงนิกูยื้มท่ีมอัีตราดอกเบ้ียปรบัขึน้ลงตามอัตราตลาด	ณ	วนัท่ี	31	ธันวาคม	

2563	ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อกำาไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษัท

   คว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง 

	 	 	 กลุ่มบริษัทได้ประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องไว้อยู่ในระดับต่ำาเน่ืองจากกลุ่มบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีหลากหลาย									

อย่างเพียงพอ
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	 28.2	 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

   เนือ่งจากเครือ่งมอืทางการเงนิสว่นใหญข่องกลุม่บรษิทัจัดอยู่ในประเภทระยะส้ันหรอืมีอัตราดอกเบ้ียใกล้เคยีงกบัอัตราดอกเบ้ียในตลาด 

กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

	 	 	 กลุ่มบริษัทมีวิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน	ดังนี้

ก)	 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีจะครบกำาหนดในระยะเวลาอันสั้น	 ได้แก่	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 ลูกหน้ีและ											

ลูกหน้ีอ่ืน	 เจ้าหนี้และเจ้าหน้ีอ่ืน	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญช	ี									

ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน	

ข)	 เงินลงทุนในตราสารทุน	 แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด	 หรืออ้างอิงจากแบบจำาลองราคาท่ีได้รับการยอมรับโดยท่ัวไป										

ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาด

ค)	 เงนิกู้ยืมระยะสัน้ท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอัตราใกลเ้คยีงกบัอัตราดอกเบ้ียในตลาด	แสดงมลูค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมลูค่าตามบัญชี

ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ง)	 ตราสารอนุพันธ์	 แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่งคำานวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจำาลองตามทฤษฎี									

ในการประเมินมูลค่า	ซึ่งข้อมูลที่นำามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง	เช่น	

อัตราแลกเปลี่ยนทันที	 อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ	 เส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบ้ีย	 และ											

เส้นราคาล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์	เป็นต้น	กลุ่มบริษัทได้คำานึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการ

ประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์

	 	 	 ในระหว่างปีปัจจุบัน	ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

29.	การบริหารจัดการทุน

	 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีสำาคัญของกลุ่มบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจของ									

กลุ่มบริษัท	และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ	0.21:1	

(2562:	0.24:1)	และเฉพาะบริษัทฯ	มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ	0.15:1	(2562:	0.14:1)

30.	การอนุมัติงบการเงิน

	 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำานาจของบริษัทฯ	เมื่อวันที่	25	กุมภาพันธ์	2564

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1.	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ให้แก่

-	 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ในรอบปีบัญชี	2563	มีจำานวนเงินรวม	5,080,000	บาท

-	 สำานักงานสอบบัญชท่ีีผู้สอบบัญชสีงักดับุคคลหรอืกจิการท่ีเกีย่วข้องกบัผู้สอบบัญชแีละสำานักงานสอบบัญชท่ีีผู้สอบบัญชสีงักดั	ในรอบปี	2563 

ที่ผ่านมา	จำานวนเงินรวม	0	บาท

2.	 ค่าบริการอื่น	

	 ในรอบปีบัญชี	2563	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	จ่ายค่าบริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	จำานวนเงินรวม	0	บาท



บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จ�ากัด (มหาชน)

ส�ำนักงำนใหญ่ :	589/71	อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์	ชั้น	12	เอ	

ถนนเทพรัตน	แขวงบางนาเหนือ	เขตบางนา	กรุงเทพฯ	10260

โทรศัพท์ :	02	745	6118-30

โทรสำร :	02	745	6131-32

โรงงำน :	35/1	หมู่	22	ถนนสุวินทวงศ์	ต�าบลศาลาแดง	

อ�าเภอบางน�้าเปรี้ยว	จังหวัดฉะเชิงเทรา	24000

โทรศัพท์ :	038	593	401-10

โทรสำร :	038	593	400

เว็บไซต์ : www.ctw.co.th

อีเมล์ : sales@ctw.co.th



บริษัท จรุงไทยไวรแอนดเคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
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บริษัท จรุงไทยไวรแอนดเคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป

2563


