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รายงานคณะกรรมการบริษัท 

 ในปี 2558 อุตสาหกรรมยานยนต์ มียอดการผลิตรถยนต์โดยรวมจ านวนทัง้ส้ิน  1.91 ล้านคัน เพิม่ขึ้นจากป ี 2557 คิด

เป็นร้อยละ 1.76 โดยเป็นยอดผลิตรถยนต์นั่ง 0.76 ล้านคัน เท่ากับร้อยละ 40.18 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิม่ขึ้นจากชว่งเวลา

เดียวกันร้อยละ 3.50 และกลุ่มรถกระบะขนาด 1 ตัน มียอดผลิตทั้งส้ิน 1.11 ล้านคัน เท่ากับร้อยละ 58.33 ของยอดการผลิต

ทั้งหมด เพิม่ขึ้นจากชว่งเวลาเดยีวกันร้อยละ 0.09  

   ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ รายได้รวม 1,356 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 16.46% อันเนื่องมาจากการปรับฐาน

ลูกค้า เพื่อลดความเส่ียงการพ่ึงพิงลูกค้ารายใหญ่ และผลจากสภาพเศรษฐกจิของประเทศที่ยงัชะลอตัวอยู่อยา่งไรกด็ี บริษัทฯ ยังมี

ความมั่นใจว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ จะยังคงมกีารเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลให้การสนับสนุน และ

ผู้ผลิตรถยนต์ ยังมีความมั่นใจในศักยภาพในการแข่งขันของโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศไทย นอกเหนือจากนั้น บริษัทฯ ก็ยงัคง

มุ่งเน้นการด าเนินการ เพิม่ประสิทธิภาพในการผลิต และเพิ่มความสามารถในการแขง่ขันในระยะยาว เช่น การพัฒนาการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงกระบวนการงานฉีด และงานพ่นสี รวมทั้งมีการปรับปรุงห้องพ่นสีและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมาก

ขึ้น และได้พัฒนาอบรมใหค้วามรู้กับบุคลากรอยา่งต่อเนื่อง  

 นอกจากนี้  คณะกรรมการบริษทัฯ ได้ด าเนินธุรกิจอย่างมจีริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งเน้นให้ความส าคญัในดา้นการ

ก ากับดแูลกิจการท่ีดี และได้จดัท าแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อเข้าสู่กระบวนการขอรับการ

รับรอง จากคณะกรรมการแนวรว่มปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ และยังสนับสนุนให้เกดิกิจกรรมเพื่อสังคมและ

ส่ิงแวดล้อม อันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยัง่ยืน 

 ด้วยความมุง่มั่นในการด าเนินการตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ดีเลิศ” จากสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย และรางวัล “Certificate of ESG100 Company” จากสถาบันไทยพฒัน์(องค์กร

สาธารณประโยชน)์  

 ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทกุท่าน รวมถงึพนักงานทุกระดับ และผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ี

เป็นพลังขับเคล่ือนท่ีส าคัญ ในการสนับสนุนให้กิจการของบริษัทฯ ประสบความส าเร็จด้วยดีมาโดยตลอด และขอให้มั่นใจไดว้่า

คณะกรรมการบริษัท จะยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสในการด าเนินธุรกจิ รวมทั้งปฎิบัติตามหลักการก ากับ

ดูแลกิจการท่ีดีตลอดไป 

 
 
 
      

       …………………………………….   
                   พลเอกเทอดศักดิ์  มารมย ์   
                    ประธานกรรมการบริษัทฯ   
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วิสัยทัศน์ (Vision)  
“ผู้น าตลาดของผู้ให้บริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกรถยนต์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งคุณภาพและ
บริการโดยให้ผลตอบแทนแก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” 

 

 

พันธกิจ (Mission)  

  ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้านคุณภาพและบริการ  

  เพ่ิมโอกาสการขยายตัวทางธุรกิจ  

  ปรับปรุงระบบการบริหารการจัดการ ระบบการผลิต และระบบคุณภาพ ให้เป็นสากล  

  พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และให้ความรู้อย่างต่อเน่ือง  

  มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังภายใน และภายนอก  

  เสริมสร้างภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์ท่ีดีให้กับพนักงาน, คู่ค้า และผู้ถือหุ้น  
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คณะกรรมการบรษิทั

พลเอกเทอดศกัดิ ์  มารมย์

ประธานบรษิทั

นายสเุมธ  เตชะไกรศรี
กรรมการ

นายเผา่เทพ โชตนิชุติ
กรรมการอสิระ

นายไพรชั สหเมธาพฒัน์

กรรมการอสิระ
นายวรีะศกัดิ ์สตุณัฑวบิลูย์

กรรมการอสิระ
ดร.โกศล สรุโกมล

กรรมการอสิระ

นายคมัภรี ์ จองธุระกจิ
กรรมการ

นางยพุา  เตชะไกรศรี
กรรมการ

นายอภชิาต ิ เกษมกลุศริ ิ
กรรมการ

นายปรชีา  เตชะไกรศรี
กรรมการ

นายโกเวท  ลิม้ตระกลู
กรรมการ

นายจมุพล  เตชะไกรศรี
กรรมการ

นายประสงค ์เตชะไกรศรี
กรรมการ

  3
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ ”) (“TKT”) ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 4 พฤศจิกายน 2523 โดยกลุม่เตชะ

ไกรศรี และผู้ ถือหุ้นต่างชาติ (เร่ิมจดัตัง้เป็น หจก. ต.กรุงไทยอตุสาหกรรม เมื่อ 16 กนัยายน 2516) ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก  5 
ล้านบาท เพื่อด าเนินธุรกิจบริการชุบชิน้สว่นพลาสติกด้วยโครเมียมและทอง ต่อมาบริษัทฯ ได้พฒันาเป็นผู้ ผลิตชิน้สว่นพลาสติก 
รวมทัง้พน่ส ีพิมพ์สี ประกอบชิน้สว่นพลาสติก และให้บริการออกแบบ ผลิต และซอ่มแซมแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิน้สว่นพลาสติก โดยมี
ทนุจดทะเบียน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2549 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 214 ล้านบาท เรียกช าระแล้ว 214 ล้านบาท ปัจจุบนั กลุม่เต
ชะไกรศรี ยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหาร 

ปัจจบุนั บริษัทฯ ไมม่ีบริษัทฯ ยอ่ย หรือบริษัทฯ ร่วมแตอ่ยา่งใด 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการผลติชิน้สว่นพลาสตกิ รวมทัง้พน่ส ีพิมพ์ส ีประกอบชิน้สว่นพลาสติก และให้บริการ

ออกแบบ ผลติ และซอ่มแซมแมพ่ิมพ์เพื่อผลติชิน้สว่นพลาสติก จ าหนา่ยให้แก่ผู้ผลติรถยนต์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าชัน้น า รวมทัง้ผู้ผลติ
สนิค้าต้นแบบ (Original Equipment  Manufacturer : OEM) และบริษัทฯ มีโรงงานผลติชิน้สว่นพลาสติก 3 แหง่ คือ 

โรงงานแหง่ที่ 1 : ตัง้อยูท่ี่อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ด าเนินการผลติโดยเน้นการผลติเพื่อรองรับความต้องการ
ชิน้สว่นพลาสติกส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ และชิน้สว่นพลาสติกส าหรับอตุสาหกรรม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า   

โรงงานแหง่ที่ 2 : ตัง้อยูท่ี่อ าเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ ซึง่ได้เปิดด าเนินการตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2547 ด าเนินการ
ผลติ โดยเน้นการผลติชิน้สว่นพลาสติกเพื่อรองรับอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  

โรงงานแหง่ที่ 3 : ตัง้อยู่ที่  ถนน สุวินทวงศ์ อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่ง ได้เปิดด าเนินการตัง้แต่ ปี 2548 
ด าเนินการผลติแมพ่ิมพ์ฉีดพลาสติก และการผลติชิน้สว่นพลาสติกส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
นโยบายและเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ 

นอกเหนือจากแผนงานรายปี ที่ประกอบด้วยงบประมาณประจ าปี และแผนปฏิบัติงานที่ผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ทางฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทฯ ยงัคงเห็นความส าคญัของการด าเนินธุรกิจ ให้เกิดความ
ยัง่ยืนในระยะยาว และตอบสนองความต้องการของผู้มีสว่นได้เสียทกุผา่ย โดยบริษัทฯ มีนโยบายและเป้าหมายการด าเนินธุรกิจใน
ระยะยาว ดงัตอ่ไปนี ้
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1. มุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพการแข่งขนัโดยการตอบสนองความต้องการของลกูค้า ในด้านคุณภาพ การส่งมอบ 
ต้นทนุ นวตักรรม การบริการ และการพฒันาผลิตภฑัณ์ใหม่ ซึ่งบริษัทฯ มีการวดัผลด้านความพึงพอใจของลกูค้า 
ทัง้ 6 ด้าน ดงักลา่วอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

2. มุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในบริษัทฯ โดยการสร้างสมรรถนะหลกั (Core Competency) ในทิศทางที่
สอดคล้องกบัคา่นิยมขององค์กร และรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ  

3. บริษัทฯ มีการทบทวนเป้าหมายการเติบโตทัง้ด้านยอดขาย และผลก าไรของบริษัทฯ ทัง้แผนระยะสัน้ (ประจ าทกุปี) 
และเป้าหมายระยะยาว (ประจ า 5 ปี ) โดยอ้างอิงจากการเติบโตของอุตสาหกรรม และคู่แข่งในอุตสาหกรรม
เดียวกนั นอกจากนัน้บริษัทฯ ยงัจดัท ากลยทุธ์เพื่อให้บรรลเุป้าหมายดงักลา่วด้วย 

4. บริษัทฯ ได้จดัตัง้คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการให้มีความเหมาะสม 
และเป็นธรรมแก่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยอีกด้วย 

5. มุ่งเน้นการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ท่ีมีสว่นสร้างสรรค์ และช่วยเหลือสงัคม การท ากิจกรรมเพื่อสาธารณ
กศุล และกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม และให้ความส าคญัในการด าเนินการเร่ือง CSR 

 

ในปี  2558 บริษัทฯ มีการเปลีย่นแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั ดงันี ้
1. บริษัทฯ ได้รับรางวลั “ESG100 Certificate” ในฐานะที่เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน จากการคดัเลือกทัง้หมด 

567 บริษัทจดทะเบียน  ที่มีความโดดเด่นในการด าเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
(Environmental Social and Governance : ESG)  

2. บริษัทฯ ได้รับคะแนนในระดับ ”ดีเลิศ” จากผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

3. บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Certificate of appreciation” ในการท ากิจกรรม TPS โดยชมรมความร่วมมือ โตโยต้า 
(TOYOTA CO- OPERATION CLUB) 

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ ได้จ าแนกผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ตามประเภทของสนิค้า ออกเป็น 2 สายการผลติ ดงันี ้ 
1. สายการผลติชิน้สว่นพลาสติก 
 ส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 
 ส าหรับอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
 ส าหรับอตุสาหกรรมอื่น ๆ 

2. สายการผลติแมพ่ิมพ์เพื่อฉีดพลาสติก (Mold making) 
 
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ  

บริษัท  ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม  จ ากดั (มหาชน) จ าหน่ายสนิค้าทัง้หมดของบริษัทฯ ให้แก่ลกูค้าในประเทศ ซึง่มี โครงสร้าง
รายได้ ดงันี ้
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ  

 ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ แบง่ออกเป็น 2 สายการผลติ                   
1.  สายการผลิตชิน้ส่วนพลาสตกิ  

บริษัทฯ เป็นผู้ ให้บริการผลิตชิน้สว่นพลาสติกส าหรับอตุสาหกรรม ด้วยกระบวนการฉีดขึน้รูปพลาสติก การพ่นสี (Spray 
Painting) บนชิน้ส่วนพลาสติก  การพิมพ์สี (Silk-Screen & Hot Stamping) รวมถึงการประกอบชิน้ส่วนพลาสติก (Sub-
Assembly) โดยบริษัทฯ แบง่สายการผลติชิน้สว่นพลาสติกออกเป็น 3 กลุม่ ดงันี ้

กลุ่มที่ 1 ชิน้ส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 

-  ชิน้สว่นพลาสติกที่ใช้ภายในห้องโดยสาร เช่น  แผงหน้าปัด, ผนงัพลาสติกภายใน, ชิน้สว่นแผงประตู 
-  ชิน้สว่นพลาสติกภายนอกรถยนต์  เช่น หน้ากระจงั(Radiator Grille),  ฝาครอบล้อ(Wheel Cap), ยางกนั  
    โคลน(Mud Guard) 
-  ชิน้สว่นพลาสติกภายในห้องเคร่ืองยนต์ เช่น ฝาครอบเคร่ืองยนต์(Cover Engine), ชดุแผงยดึหม้อน า้ เป็นต้น 

กลุ่มที่ 2 ชิน้ส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

-  ชิน้สว่นพลาสติกส าหรับตู้ เย็น เช่น มือจบัประต(ูDoor Handle), ฐานลา่ง(Base), ฝาปิดด้านบน(Top Plate),  
   และชิน้สว่นอื่นๆ ภายในตู้เย็น 

ตารางโครงสร้างรายได้ของบริษทัฯ

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายไดจ้ากการขาย

อุตสาหกรรมยานยนต์ 1,443.61  75.42 1,355.93  70.46 1,212.50  74.67 1,054.71  77.76

อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 292.56     15.28 228.19     11.86 144.47     8.90 146.40     10.79

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 57.73       3.02 194.09     10.09 46.29       2.85 17.64       1.30

การบริการผลิตแม่พิมพ์ 120.26     6.28 146.15     7.59 220.46     13.58 137.65     10.15

มูลค่าการจ าหน่ายทั้งหมด 1,914.16  100.00 1,924.36  100.00 1,623.72  100.00 1,356.40  100.00

2558255725562555
มูลค่าการจดัจ าหน่าย

1,443.61 1,355.93 
1,212.50 

1,054.71 

292.56 
228.19 

144.47 

146.40 

120.26 

146.15 

220.46 

137.65 

57.73 
194.09 

46.29 

17.64 
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กลุ่มที่ 3 ชิน้ส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมอื่น ๆ 

-  ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ในกลุม่นี ้จะเป็นชิน้สว่นพลาสติกที่เป็นสว่นประกอบของบรรจภุณัฑ์  ส าหรับสนิค้า   
   อปุโภคบริโภค เช่น กระปกุส าล ีเป็นต้น 

 
บริษัทฯ มีกระบวนการควบคมุคณุภาพของสินค้าโดยจะท าการตรวจสอบและควบคมุคณุภาพของสนิค้าทกุขัน้ตอน ตัง้แต่

การตรวจสอบวตัถุดิบน าเข้า การตรวจสอบในกระบวนการผลิตและการตรวจสอบในขัน้ตอนสดุท้ายก่อนจัดส่งสินค้าให้ลกูค้า 
รวมถึงการให้บริการของบริษัทฯ ที่มีความรวดเร็วและถูกต้องในการจัดส่ง ซึ่งท าให้ลกูค้ามีความเช่ือมัน่และความพึงพอใจใน
คณุภาพของผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ สงูสดุ 
 

2.  สายการผลิตแม่พมิพ์เพื่อฉีดพลาสตกิ (Mold Making) 
ก) การผลิตแม่พิมพ์ 

บริษัทฯ เป็นผู้ ให้บริการออกแบบ และผลิต แม่พิมพ์ส าหรับการฉีดพลาสติก บริษัทฯ มีทีมงานออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์
โดยผู้ เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ในการผลิตแม่พิมพ์มากกว่า 10 ปี ประกอบกบับริษัทฯ  ได้น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
ท างาน เช่น การน า MoldFlow® มาใช้ในการวิเคราะห์ การออกแบบชิน้สว่นพลาสติก และแมพ่ิมพ์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การออกแบบ และเขียนแบบชิน้สว่นพลาสติก และแม่พิมพ์ (CAD : Computer Aid Design)  และข้อมลูโครงแบบจะถกูสง่ต่อมา
ยงัเคร่ืองผลิตแม่พิมพ์ที่ควบคมุด้วยคอมพิวเตอร์ (CAM : Computer Aid Manufacturing) ซึ่งท าให้แม่พิมพ์ที่ผลิตออกมานัน้มี
คุณภาพดี มีความถูกต้องตามแบบที่ต้องการ นอกจากนี ้ บริษัทฯ   ได้มีการจัดส่งช่างผลิตแม่พิมพ์ไปอบรมความรู้ในการผลิ ต
แมพ่ิมพ์ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เพื่อน ามาพฒันาการผลติแมพ่ิมพ์ของบริษัทฯ  

การผลติแมพ่ิมพ์ แบง่เป็น 2 แบบ คือ 

1. ผลิตแม่พิมพ์ใหม่ตามค าสั่งซือ้ของลูกค้า 
 การผลิตแม่พิมพ์ประเภทนี ้บริษัทฯ จะท าการผลิตแม่พิมพ์ส าหรับ การฉีดพลาสติกตามที่ลกูค้าต้องการ และผลิต

แมพ่ิมพ์ตามแบบที่ได้ตกลงร่วมกนั 

2. งานปรับปรุงแม่พิมพ์ให้ลูกค้า 
  ในส่วนนีลู้กค้าจะน าแม่พิมพ์ของลูกค้ามาให้บริษัทฯ ท าการปรับปรุง ซึ่งบริษัทฯ จะร่วมกับลูกค้าในการแก้ไข

ลกัษณะชิน้งาน หรือโครงสร้างแบบแม่พิมพ์ เพื่อเป็นการปรับปรุงหรือแก้ไขให้แมพ่ิมพ์พลาสติกได้ชิน้สว่นพลาสติก ตามลกัษณะที่
ต้องการ หรือการผลติที่เร็วขึน้ ซึง่การให้บริการในสว่นนีจ้ะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในการบริการของบริษัทฯ  กบัลกูค้า  

          อนึ่งในการผลิตและการปรับปรุงแม่พิมพ์ บริษัทฯ ก าหนดราคาค่าบริการจาก ขนาดของแม่พิมพ์ ความยากง่ายใน
การท างาน และชัว่โมงการท างาน โดยบนัทกึเป็นรายได้จากการขายและบริการ 
  

ข) การซ่อมแซมแม่พิมพ์ 

   นอกเหนือจากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์แล้ว บริษัทฯ ยงัมีบริการซอ่มแซมแม่พิมพ์ที่ช ารุดที่เกิดจากการใช้งาน ซึ่งการ
ให้บริการในสว่นการซ่อมแซมแมพ่ิมพ์นีจ้ะเป็นการสร้างความเช่ือ มั่นในการบริการของบริษัทฯ  เนื่องจากหากแมพ่ิมพ์ของลกูค้า
เกิดช ารุดจากการผลิต ทีมซ่อมแซมแมพ่ิมพ์ของบริษัทฯ สามารถให้บริการซ่อมแซมได้ทนัทีโดยไม่จ าเป็นต้องน าสง่แม่พิมพ์ไปท า
การซอ่มแซมนอกสถานท่ีท าให้เสียเวลาในการผลติ ดงันัน้ลกูค้าของบริษัทฯ  จึงมีความมัน่ใจในบริการผลิตชิน้สว่นพลาสติกของ
บริษัทฯ     

การส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
บริษัทฯ ได้รับการสง่เสริมการลงทนุจากส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ในเขต 2 (จงัหวดัฉะเชิงเทรา)  
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ส าหรับโรงงานสวุินทวงศ์ เมื่อวนัที่ 25 กมุภาพนัธ์ 2554 เพื่อแสดงวา่ เป็นผู้ได้รับการสง่เสริมการลงทนุในกิจการ ผลติแมพ่มิพ์ และ
ซอ่มแซมแมพ่มิพ์ที่ผลติเอง ซึง่สรุปสาระส าคญัที่ได้รับการสง่เสริม ดงันี ้

1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการท่ีได้รับการสง่เสริม มีก าหนดเวลา 
8 ปี  และ ได้รับการลดหยอ่นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสทุธิ 50% อีก 5 ปี หลงัจากครบ 8 ปีแรก 

2. ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมไปรวมค านวณ เพื่อเสยีภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่
ได้รับการสง่เสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 

3. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวสัดุจ าเป็นที่ต้องน ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการ
สง่ออกเป็นระยะเวลา 1 ปี 

4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับผู้ที่ได้รับการสง่เสริมน าเข้ามาเพื่อสง่กลบัออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี 
และเมื่อวนัที่ 25 ตลุาคม 2555 บริษัทฯ ได้รับการสง่เสริมการลงทนุจากส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) 

เพิ่มในประเภทกิจการผลติผลติภณัฑ์พลาสติกหรือเคลอืบด้วยพลาสติก ซึง่สรุปสาระส าคญัที่ได้รับการสง่เสริม ดงันี  ้
1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมรวมกนัไมเ่กิน

ร้อยละ 100 ของเงินลงทนุไมร่วมคา่ที่ดินและทนุหมนุเวียนมีก าหนดเวลา 3 ปี  
2. ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมไปรวมค านวณ เพื่อเสยีภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่

ได้รับการสง่เสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 
3. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวสัดุจ าเป็นที่ต้องน ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการ

สง่ออกเป็นระยะเวลา 1 ปี  
4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับผู้ที่ได้รับการสง่เสริมน าเข้ามาเพื่อสง่กลบัออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี 

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน   
1. กลยุทธ์การตลาด 

จากการด าเนินธุรกิจเป็นระยะมากกว่า 40 ปี ท าให้บริษัทฯ  ทราบถึงความต้องการของกลุม่ลกูค้าของบริษัทฯ ว่า ลกูค้า
ส่วนใหญ่ไม่ได้มุ่งเน้นด้านราคาเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งเน้นด้านความน่าเช่ือถือและความไว้วางใจในคุณภาพของสินค้าและ
ความสามารถในการให้บริการ ส าหรับการจัดท าแผนการตลาดนัน้ บริษัทฯ มุ่งเน้นให้สอดรับกับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ 
ความสามารถในการแข่งขนั และโอกาสที่จะยืนหยดัอยู่ในธุรกิจอย่างยัง่ยืนและเติบโต ดงันัน้ บริษัทฯ   จึงใช้กลยทุธ์การตลาดที่
มุง่เน้นในการตอบสนองตามความต้องการของลกูค้า ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยก าหนดเป็นนโยบายของบริษัทฯ   ไว้ดงันี ้
Q (Quality) : คณุภาพของผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ต้องได้มาตรฐานและมีคณุภาพเป็นท่ียอมรับของลกูค้าและมีคณุภาพ

ที่สามารถแขง่ขนักบัผู้ผลติรายอื่นได้ 
C (Cost) : ต้นทุนการผลิตต ่ากว่าอตุสาหกรรม บริษัทฯ เน้นการควบคมุค่าใช้จ่ายในการผลิต โดยการเพิ่มผลิตผล

ของการผลติและลดปริมาณของเสยีจากการผลติให้ต ่าที่สดุ 
D (Delivery) : การจดัสง่สนิค้าที่มีประสทิธิภาพสามารถจดัสง่สนิค้าได้ตรงตามเวลาและใช้ระยะเวลาการสง่มอบสัน้ โดย

บริษัทฯ   มีการจดัตัง้หนว่ยบริการจดัสง่ที่สามารถจดัสง่สนิค้าได้อยา่งตรงเวลา 
M (Management) : วิสยัทศัน์ของผู้บริหาร และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพที่การก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การ

บริหารจากคณะกรรมการบริหารซึ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและก าหนดแนว ทาง
การตลาด โดยน าระบบมาตรฐานคณุภาพต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการจดัการ เช่น ISO 9001 จนถึง ISO/ TS 
16949  และ ISO 14000 รวมถึง TPM และ TPS เป็นต้น เพื่อสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า  
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E (Engineering) : สง่เสริมและพฒันาความสามารถทางวิศวกรรมของบริษัทฯ ให้ทนัสมยัและพฒันาไปสูก่ารร่วมออกแบบ
ผลติภณัฑ์กบัลกูค้า เพื่อให้มีความสามารถในการบริการได้อยา่งครบวงจร (One-Stop Service) 

C (Communication): มีการสือ่สารอยา่งมีประสทิธิภาพทัง้ภายนอกและภายในองค์กร 
เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์นโยบายบริษัทฯ ฝ่ายการตลาดได้ท าการประเมิน วดัผลระดบัความพงึพอใจของลกูค้า เป็น

ประจ าทกุปี โดยก าหนดเป้าหมายคะแนนประเมินผลความพงึพอใจต้องได้มากกวา่ 85% และก าหนดหวัข้อการประเมิน 5 ข้อ คือ 
ด้านคณุภาพ (Quality),  ด้านต้นทนุ (Cost), ด้านการจดัสง่ (Delivery), ด้านการจดัการ (Management), ด้านวศิวกรรม 
(Engineering) 
     

2. ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ 
บริษัทฯ  แบง่กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบริษัทฯ  ออกเป็น 4 กลุม่ ตามประเภทของผลติภณัฑ์ ดงันี ้
1.  ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ลกูค้ากลุม่นี ้ได้แก่ บริษัทฯ ผู้ผลิตรถยนต์ชัน้น าต่างๆ รวมทัง้ผู้ ป้อนชิน้สว่นยาน

ยนต์ โดยมีสดัสว่นการจ าหน่ายลกูค้ากลุม่นีใ้นปี 2558 เท่ากบัร้อยละ 77.76 ของรายได้รวม  เช่น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย 
แปซิฟิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั, บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

2. ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ลูกค้ากลุ่มนี ้ได้แก่ ผู้ ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าส าหรับใช้ในส านักงานและใน
ครัวเรือนต่างๆ โดยมีสดัสว่นการจ าหน่ายในปี 2558 เทา่กบัร้อยละ 10.79 ของรายได้รวม เช่น บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน), บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จ ากดั, บริษัท พานาโซนิค โฮม แอ็พไลแอ็นซ์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั  

3.  ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ลกูค้ากลุม่นี ้ได้แก่ ผู้ผลิตสนิค้าต่างๆ ท่ีใช้พลาสติกเป็นสว่นประกอบ เช่น Packaging 
เป็นต้น การจ าหนา่ยในปี  2558 เทา่กบัร้อยละ 1.30  ของรายได้รวม เช่น บริษัท แพรร่ี มาร์เก็ตติง้ จ ากดั 

4. ลูกค้ากลุ่มผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ ในปี 2558 มีสดัส่วนการจ าหน่ายลกูค้ากลุ่มนี ้เท่ากับร้อยละ  10.15  ของ
รายได้รวม เช่น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั , บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็น
เตอร์ไฟรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท โฟเรอเซีย แอนด์ ซมัมิท อินทีเรีย ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

ทัง้นี ้บริษัทมีลกูค้าที่เป็นรายส าคญัเกิน 30% จากรายได้รวมอยู่จ านวน 1 ราย ซึ่งเป็นลกูค้าในกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ 
คือ Toyota Group 
 

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

บริษัทฯ  จ าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ โดยตรงกับลูกค้า (End User) โดยไม่ผ่านตัวแทนจ าหน่ายและเป็นการจ าหน่าย
ทัง้หมดภายในประเทศ แต่สินค้าของบริษัทฯ บางสว่นจะถกูน าไปประกอบและจ าหน่ายไปยงัต่างประเทศ (Indirect Export) ใน
รูปแบบของสนิค้าส าเร็จรูปและชิน้สว่น ซึง่ลกูค้าของบริษัทฯ สว่นใหญ่เป็นบริษัทฯ ของประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่โดยปรกติจะมีบริษัทฯ  ใน
เครือเป็นผู้ผลิตหรือจดัหาสินค้าให้ แต่จากประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ   ท าให้ผลิตภณัฑ์ชิน้สว่นพลาสติกของ
บริษัทฯ  เป็นที่ยอมรับของผู้ผลิตยานยนต์ และผู้ผลิตเคร่ืองไฟฟ้าชัน้น าจากประเทศญ่ีปุ่ น  เนื่องจากบริษัทฯ ได้เรียนรู้ระบบการ
ท างานของบริษัทญ่ีปุ่ น และน ามาพฒันาผลิตภณัฑ์ และการท างานของบริษัทฯ  ให้สามารถ ให้บริการได้เท่าเทียมกบับริษัทญ่ีปุ่ น 
ประกอบกบั บริษัทฯ มีการพฒันาบคุลากรทกุระดบั รวมถึงมาตรฐานในการผลติตลอดเวลา และมีการท างานร่วมกนัอย่างใกล้ชิด
กับลูกค้า ท าให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี ซึ่งท าให้บริษัทฯ เป็นผู้ ผลิตชิน้ส่วนพลาสติกยานยนต์ และ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าสญัชาติไทยที่ได้การยอมรับในเร่ืองผลิตภณัฑ์และบริการ และบริษัทฯ   สามารถเข้าไปเสนอบริการให้แก่ผู้ผลติราย
อื่นของทัง้สองกลุม่อตุสาหกรรมได้ 
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3. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

โครงสร้างอุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตและจ าหน่ายให้กับลูกค้า เป็นชิน้ส่วนพลาสติกเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งเป็นธุรกิจอุตสาหกรรม

สนับสนุน (Supporting Industry) ที่ส าคัญ เนื่องจากชิน้ส่วนพลาสติกดังกล่าวจะน าไปประกอบเป็นสินค้าส าเร็จรูปและจัด
จ าหนา่ยให้กบัผู้บริโภคขัน้สดุท้าย (End Users)  

ปัจจบุนัการผลติชิน้สว่นพลาสติกแบบการฉีดขึน้รูป (Injection Molding) เพื่อการพาณิชย์เป็นอตุสาหกรรมการผลติที่มีการ
เติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากชิน้งานมีคุณสมบัติที่สามารถทนต่อแรงบิด แรงกระแทก น า้หนักเบา ที่เป็นที่ ต้องการของ
อตุสาหกรรมยานยนต์ อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนัน้ได้มีการพฒันาชิน้สว่นพลาสติกแบบการฉีดขึน้
รูปเพื่อไปทดแทนชิน้สว่นโลหะมากขึน้ด้วย ดงันัน้ภาวะอตุสาหกรรมหลกัที่มีความเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  จะมี
ดงัตอ่ไปนี ้ 

ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิน้ส่วนยานยนต์ ปี 2558 (ข้อมลูจากหนงัสอืพิมพ์ ThaiPR.Net) 

ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ ปี 2558 
ปริมาณการผลติรถยนต์ในปี 2558 มีจ านวนทัง้สิน้ 1,913,002 คนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.76 เมื่อเปรียบกบัปี 2557 โดยปริมาณ

การผลติรถยนต์นัง่มจี านวน 768,706 คนั เพิ่มขึน้จากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 3.5 รถยนต์กระบะขนาด 1 ตนั ผลติได้ทัง้สิน้ 
1,115,818 คนั เทา่กบัร้อยละ 58.33 ของยอดการผลติทัง้หมด เป็นการผลติเพื่อการสง่ออกจ านวน 1,200,974 คนั คิดเป็นสดัสว่น
ร้อยละ 62.78 ของปริมาณการผลติทัง้หมด เพิม่ขึน้จากปี 2557 คดิเป็นร้อยละ 7.02 

รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์ส าเร็จรูป เคร่ืองยนต์ ชิ น้ส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิน้ส่วน และอะไหล่
รถจกัรยานยนต์ มีทัง้สิน้ 892,623 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 ร้อยละ 6.88    
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ปัจจบุนับริษัทฯ   มีโรงงานผลติที่ใช้ด าเนินการจ านวน 3 แหง่ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
โรงงานที่ 1 : ตัง้อยู่เลขที่ 59 หมู่ที่ 6 ถนนก่ิงแก้ว ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 บน

เนือ้ที่ 9 ไร่ เป็นอาคารโรงงานพืน้ที่ใช้สอย 10,200 ตารางเมตร ประกอบด้วยแผนกการตลาด แผนก
วิศวกรรม แผนกการผลติ โดยมีก าลงัการผลติเต็มที่ 3,600 ตนั/ปี 

โรงงานที่ 2 : ตัง้อยู่เลขที่ 517 หมู่ที่ 9 ต าบลหนองก่ี อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 บนเนือ้ที่ 13 ไร่ 
ส าหรับ เป็นอาคารโรงงานพืน้ที่ใช้สอย 6,000 ตารางเมตร การเพิ่มก าลงัการผลิตเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้า เร่ิมด าเนินงานได้ในเดือนกมุภาพนัธ์  2547 โดยมีก าลงัการผลติเต็มที่ 5,040 ตนั/ปี 

โรงงานที่ 3 : ตัง้อยู่เลขที่ 28/4 หมู่ที่ 1 ถนนสวุินทวงศ์ ต าบลคลองอดุมชลจร อ าเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000  
บนเนือ้ที่ 27 ไร่เป็นอาคารโรงงานพืน้ที่ใช้สอย 8,700 ตารางเมตร เป็นโรงงานผลิตแม่พิมพ์ที่สามารถ
ผลิตแม่พิมพ์ใช้กับเคร่ืองฉีดตัง้แต่ขนาด 30 - 1,800 ตัน  และโรงงานฉีดพลาสติกที่มีเคร่ืองจักรฉีด
พลาสติก ตัง้แตข่นาด 230-850 ตนั 

นโยบายการผลติที่ส าคญั คือ เน้นการผลิตสนิค้าที่มีคณุภาพดี ตรงกบัความต้องการของลกูค้าและสามารถสง่สนิค้าได้ตรง
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ทัง้นีเ้พื่อให้ลกูค้ามีความเช่ือมัน่และเกิดความพงึพอใจ ในผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ     

 การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตชิน้ส่วนพลาสติก 
 วัตถุดิบส าหรับการผลิตชิน้ส่วนพลาสติก   

วตัถดุิบหลกัส าหรับการผลิตชิน้สว่นพลาสติกของบริษัทฯ คือ เม็ดพลาสติก โดยเป็นการสัง่ซือ้จากตวัแทน
จ าหนา่ยในประเทศทัง้หมด ซึ่งการสัง่ซือ้เม็ดพลาสติกจะแยกตามลกัษณะของกลุม่ผลติภณัฑ์ ดงันี ้
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 กลุ่มชิน้ส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 
การสัง่ซือ้เม็ดพลาสติกเพื่อการผลิตชิน้สว่นพลาสติกส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ เป็นการสัง่ซือ้ลว่งหน้า

จากผู้จ าหน่ายในประเทศ โดยร้อยละ 95 ของการสัง่ซือ้เม็ดพลาสติก ลกูค้าจะเป็นผู้ก าหนดชนิดและประเภทของเม็ดพลาสติก
รวมทัง้ผู้จ าหนา่ยเม็ดพลาสติก ซึง่เป็นการควบคมุคณุภาพของวตัถดุิบให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้า โดยฝ่ายจดัซือ้ของบริษัท
ฯ จะจดัซือ้เม็ดพลาสติกตามค าสัง่ซือ้ของลกูค้า  

ทัง้นี ้จ านวนผู้จดัจ าหนา่ยเม็ดพลาสติกของบริษัทฯ นัน้มีอยู ่26 รายด้วยกนั 
 กลุ่มชิน้ส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

การสัง่ซือ้เม็ดพลาสติก เพื่อการผลิตชิน้สว่นพลาสติก ส าหรับอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า มี  2 รูปแบบคือ 
ลกูค้าจดัหาวตัถดุิบมาให้ และบริษัทฯ   ซือ้วตัถดุิบมาใช้ในการผลิตเอง โดยในปี 2558  สดัสว่นของยอดขายสินค้าที่ลกูค้าจดัหา
วตัถดุิบมาให้และยอดขายสินค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้จดัซือ้วตัถดุิบเองคิดจากยอดขายรวมของสาขากบินทร์บรีุ เป็นดงันี ้ร้อยละ 38.9 
และร้อยละ 61.1 ตามล าดบั 

อย่างไรก็ตามการสัง่ซือ้เม็ดพลาสติกของทัง้สองกลุม่นัน้ บริษัทฯ สามารถที่จะตกลงกบัลกูค้าในการจดัซือ้
เม็ดพลาสติกได้ หากบริษัทฯ  สามารถจัดหาแหล่งจ าหน่ายเม็ดพลาสติกจากผู้จัดจ าหน่ายอื่นที่มีคุณภาพเทียบ เท่ากับความ
ต้องการของลกูค้าและมีราคาถกูกวา่ ท าให้บริษัทฯ  ไมม่ีปัญหาในการจดัหาเม็ดพลาสติก  

ประเภทของเม็ดพลาสติกที่ ใช้ ในกิจการชองบริษัทฯ สามารถจ าแนกเป็นประเภทหลักๆ ได้ดังนี ้
Polypropylene–PP (Engineering Grade), PC/ABS (PC alloy), Nylon (PA+GF), Poly Acetal (POM), Polystyrene –PS,  
Acrylonitride Butadiene Styrene–ABS   และอื่นๆ   

 การจัดหาวตัถุดิบที่ใช้ในการผลิตแม่พิมพ์ 
วัตถุดิบส าหรับการผลิตแม่พิมพ์  
วตัถดุิบหลกั คือแบบแมพ่ิมพ์เหลก็ (Mold Base) เหล็กชิน้สว่นแม่พิมพ์ และฮอตรันเนอร์  ซึง่บริษัทฯ   สัง่ซือ้จาก

ผู้จดัจ าหน่ายภายในประเทศหลายราย เป็นคู่ค้ากบับริษัทฯ มานาน โดยเหล็กที่ใช้จะเป็นเหลก็ที่มีคณุภาพตามความต้องการของ
แมพ่ิมพ์แตล่ะประเภท ซึง่จะท าให้ผลงานท่ีฉีดจากแมพ่ิมพ์ของบริษัทฯ มีอตัราการสญูเสยีต ่า             

 การวิจัยและพัฒนาการผลิตแม่พิมพ์ 
บริษัทฯ มีโปรแกรม MoldFlow เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาการไหลของพลาสติกฉีด และช่วยในการ

ออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ซึ่งมีผลท าให้การออกแบบ และแม่พิมพ์ที่ผลิตออกมา มีคุณภาพสงูขึน้ และในปี 2558 
บริษัทฯ ท าการวิจัยพฒันาเทคโนโลยีใหม่กระบวนการผลิต เพื่อให้ได้คุณภาพสงูขึน้, ต้นทุนต ่าลง โดยร่วมมือกับ สวทช. ในการ
ด าเนินการ  

 การซ่อมแซมแม่พิมพ์ 
นอกจากการให้บริการผลติแม่พิมพ์แล้วบริษัทฯ   ยงัให้บริการซ่อมแซมแมพ่ิมพ์ที่ช ารุดที่เกิดจาก   การใช้งาน ซึ่ง

การให้บริการในสว่นการซ่อมแซมแม่พิมพ์นีจ้ะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในการบริการของบริษัทฯ    เนื่องจากหากแม่พิมพ์ของ
ลกูค้าเกิดช ารุดจากการผลติ ทีมซอ่มแซมแมพ่ิมพ์ของบริษัทฯ สามารถให้บริการซอ่มแซม  ได้ทนัที โดยไมจ่ าเป็นต้องน าสง่แมพ่ิมพ์
ไปท าการซอ่มแซมนอกสถานที่ท าให้เสยีเวลาในการผลติ ดงันัน้ลกูค้าของบริษัทฯ   จึงมีความมัน่ใจในบริการผลติชิน้สว่นพลาสติก
ของบริษัทฯ    
 
2.4  งานที่ยังไม่ส่งมอบ (เฉพาะกรณีโครงการหรือชิน้งานมูลค่าสูง) 

  - ไมม่ี –     
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3. ปัจจัยความเส่ียง  

การบริหารความเสีย่งในปัจจบุนั และอนาคตเป็นเร่ืองที่ส าคญั ซึง่บริษัทฯ มีความตระหนกัดวีา่ การบริหารความเสีย่งนัน้
เป็นเคร่ืองมือที่บริษัทฯ ต้องน ามาใช้ในการบริหารจดัการองค์กรภายใต้กรอบการบริหารความเสีย่ง โดยความเสีย่งที่มีนยัส าคญั ที่
ท าให้บริษัทฯ มีความเสีย่งตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และความเสีย่งตอ่การลงทนุของผู้ ถือหลกัทรัพย์ บริษัทฯ จึงได้จดัท า
คูม่ือระเบียบการบริหารความเสีย่ง และแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง (Risk Management Committee) เพื่อประเมิน
และก าหนดมาตรการป้องกนั รวมทัง้ก าหนดให้มีผู้ รับผิดชอบในการติดตามดแูล ท าการวิเคราะห์และบริหารความเสีย่งในระดบั
ปฏิบตัิการทัง้องค์กร ให้มีการท างานท่ีมกีารเช่ือมโยงการบริหารความเสีย่งเข้ากบัแผนกลยทุธ์ในการจดัการองค์กร เพื่อลด
ผลกระทบหรือบรรเทาความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้กบัองค์กร บริษัทฯ ได้ก าหนดประเภทความเสีย่งทีอ่าจจะมีผลกระทบตอ่ธุรกิจ
ของบริษัทฯ มี  6 หมวดดงันี ้

 หมวด 1 ความเสีย่งด้านการด าเนินธุรกิจ และกลยทุธ์  
 หมวด 2 ความเสีย่งด้านการด าเนินงาน  
 หมวด 3 ความเสีย่งด้านบญัชี และการเงิน  
 หมวด 4 ความเสีย่งด้านการบริหาร และการจดัการ  
 หมวด 5 ความเสีย่งด้านกฎระเบยีบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 
 หมวด 6 ความเสีย่งด้านระบบสารสนเทศ 

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามคูม่ือระเบียบบริหารความเสีย่ง ได้ท าการประเมินความเสีย่งในแตล่ะหมวดทกุๆ 6 เดือน 
ซึง่ผลประเมินความเสีย่งพบวา่ความเสีย่งทีม่ีสาระส าคญัมีดงัตอ่ไปนี ้ 
 ความเสี่ยงด้านการด าเนินธุรกจิ และกลยุทธ์ 
  ความเสี่ยงเน่ืองมาจากราคาวตัถุดิบมกีารเปลี่ยนแปลง 

เมื่อวตัถดุิบมีการเปลีย่นแปลงราคาสงูขึน้จะมีผลกบัต้นทนุขายสงูตามไปด้วย อาจจะมีผลท าให้ก าไรลดลง 
อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ มีการด าเนินการ และมีข้อตกลงกบัลกูค้าแตล่ะรายในการปรับโครงสร้างราคาขายตามราคา

วตัถดุิบที่มีการเปลีย่นแปลงไป และได้มอบหมายให้ฝ่ายการตลาด ด าเนินการในการตดิตามการเปลีย่นแปลงของราคาวตัถดุิบ 
และการปรับเปลีย่นราคาขายกบัลกูค้าอยา่งสม า่เสมอ  
 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operation Risk) 
   ความเสี่ยงจากต้นทุนการผลิตของบริษัทสูงกว่าคู่แข่งเน่ืองมาจากเคร่ืองจักรและเทคโนโลยล้ีาสมัย 

การท่ีเคร่ืองจกัรหลกัที่ใช้ท าการผลติและเทคโนโลยีการผลติล้าสมยั มีผลท าให้อตัราของเสยีสงู ผลผลติต ่า และต้นทนุ
การบ ารุงรักษาสงู ซึง่อาจท าให้ต้นทนุการผลติสงูตามไปด้วย 

บริษัทได้มีมาตรการในการศกึษาและติดตามการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีการผลิตตลอดเวลา โดยสง่พนกังานไปดงูาน
ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศอยา่งสม า่เสมอ สว่นเคร่ืองจกัรกลหลกัที่ใช้งานผลติในบริษัท ก็จดัให้มีการประเมินประสทิธิภาพ
การผลติ และคา่ใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาวา่สงูผิดปกติหรือไม ่ ปีละ 1 ครัง้ ซึง่ถ้าผลประเมินวา่เคร่ืองจกัรตวัใดที่ล้าสมยัหรือต้นทนุ
การผลติสงู ก็จะพจิารณาการซือ้เคร่ืองจกัรใหมม่าทดแทน 

   ความเสี่ยงจากการที่วัตถุดิบขาดแคลน 
วตัถดุิบที่ใช้ในการผลติสนิค้าให้กบัลกูค้าเป็นเกรดและชนิดทีเ่ฉพาะเจาะจงส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ หากวตัถดุิบ

ดงักลา่วขาดแคลน อาจสง่ผลตอ่ความตอ่เนื่องของการผลิต และสง่มอบ 
 บริษัทมีการบริหารความเสีย่ง และป้องกนัความเสยีหายโดย ด้วยการเลอืกซือ้วตัถดุิบจาก Supplier ที่เช่ือถือได้ 

ตลอดจนมกีารวางแผนสัง่ซือ้ลว่งหน้า และควบคมุปริมาณวตัถดุิบส ารองไว้ 
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 ความเสี่ยงด้านบัญชี และการเงนิ 
 บริษัทฯ มีแนวนโยบายเก่ียวกบัภาระหนีส้นิและดอกเบีย้จากเงินกู้  เพื่อให้มีระดบัความคลอ่งตวัในการบริหารจดัการทาง

การเงิน และเพื่อให้บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานท่ีมัน่คงในด้านการเงิน บริษัทฯ จึงให้ความส าคญัตอ่ดชันีตวัชีว้ดัที่ส าคญั คือ D/E 
Ratio โดยก าหนดคา่สงูสดุที่ 2.5 : 1  ซึง่ปัจจบุนั D/E Ratio ของบริษัทฯ อยูท่ี ่1.47 เทา่ (ณ สิน้ปี 2558)  

นอกจากนี ้ในการบริหารทางการเงิน  บริษัทฯ เน้นถึงความมีระเบียบวินยัทางการเงิน   รวมถึงการบริหารและการจดัการ
ทางการเงินอยา่งเป็นระบบ  มีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบจากปัจจยัความเสีย่งตา่งๆ อยา่งสม ่าเสมอ  เพื่อป้องกนั และเตรียมความ
พร้อมต่อผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้อยา่งทนัทว่งที  บริษัทฯ จึงให้ความสนใจการป้องกนัความเสีย่งทางการเงินอยา่งใกล้ชิดที่มี
ผลกระทบถึงคา่ใช้จ่ายทางการเงิน 

   ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ 
บริษัทฯ มีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากอัตราดอกเบีย้อ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลการ

ด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ  
บริษัทฯ ได้ป้องกันความเสี่ยงดงักล่าว โดยการวางแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งที่มีอตัราดอกเบีย้ต ่ากว่าตลาดมาใช้

ด าเนินงานไว้ลว่งหน้า อีกทัง้ภาระดอกเบีย้ของบริษัทฯ อยูใ่นระดบัคอ่นข้างต ่าเมื่อเทียบกบัยอดรายได้ 
   ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯ มีความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น เนื่องจากบริษัทฯ มีการท ารายการบางรายการเป็นเงินตรา
ตา่งประเทศ ซึง่ท าให้เกิดความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ  

จากปัญหาดงักลา่วบริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงนีเ้ป็นอย่างดี  จึงมีนโยบายป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่ว โดยการท า
สญัญาซือ้-ขายเงินตราตา่งประเทศเป็นการลว่งหน้าในกรณีที่ท าการสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์การผลติจากตา่งประเทศ 

   ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ 
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการให้สินเช่ือที่เ ก่ียวเนื่องจากลูกหนีก้ารค้า เนื่องจากหากลกูหนีไ้ม่สามารถช าระหนีต้าม

เง่ือนไขที่ตกลงไว้ ซึง่อาจท าให้เกิดความสญูเสยีทางการเงินได้  
ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงดงักล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและพิจารณา

ความสามารถในการจ่ายช าระหนีข้องลกูค้าแต่ละรายในการพิจารณาให้สินเช่ืออย่างเหมาะสม ส าหรับลกูหนีก้ารค้าที่คาดว่า
อาจจะไมไ่ด้รับช าระหนี ้บริษัทฯ ได้พิจารณาตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้อยา่งเพียงพอ 

   ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา 
บริษัทฯ มีความเสี่ยงอนัอาจเกิดจากการท่ีคูส่ญัญาไมป่ฏิบตัิตามข้อก าหนดในสญัญา ท าให้เกิดความสญูเสยีทางการ

เงินได้  
เพื่อป้องกนัความเสีย่งดงักลา่ว บริษัทได้จดัให้มีหนว่ยงานที่รับผิดชอบในการติดตามคู่สญัญาให้มีการด าเนินการตาม

ข้อก าหนดอยา่งเคร่งครัด  
 ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
   ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบตัติามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) ได้ออกกฎระเบียบและข้อบงัคบัต่าง ๆ เพื่อให้
บริษัทจดทะเบียนได้ปฏิบตัิตามเพื่อการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี พร้อมด้วยบทลงโทษตา่ง ๆ ส าหรับบริษัทท่ีฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตาม 

บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความส าคญัในการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ต่างๆ อยา่งเคร่งครัด โดยการก าหนดให้มีผู้ รับผิดชอบ
โดยตรงในการประสานงาน ติดตามข้อมลูข่าวสาร หรือข้อบงัคบัใหม่ๆ ที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ และปฏิบตัิตาม เพื่อให้มัน่ใจวา่บริษัท
ฯ ได้ปฏิบตัิตามกฎระเบียบของกลต.อย่างครบถ้วน และทนัเวลา  

ในปี 2558 จากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงด้านนี ้ไม่พบว่ามีการปฏิบตัิผิดหลกัเกณฑ์ หรือข้อก าหนด 
และเง่ือนไขตา่งๆ ของกฎระเบียบตลาดหลกัทรัพย์  
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 ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ 
  ความเสี่ยงจากข้อมูลสูญหาย  

ความเสีย่งจากการโปรแกรม (ERP) ฐานข้อมลู (Database) สญูหาย และระบบการท างานของคอมพิวเตอร์ขดัข้อง ไม่
สามารถใช้งานได้ ซึง่ก่อให้เกิดความเสยีหายกบัการด าเนินกิจการของบริษัทฯ   

บริษัทฯ จึงมีวิธีการป้องกนั โดยด าเนินการพฒันาตวัโปรแกรม (ERP) เพื่อให้รองรับกบัปริมาณข้อมลูที่มากขึน้ และให้
เกิดความมีเสถียนภาพของการท างานทกุสว่นงาน ด้านฐานข้อมลูได้ด าเนินการให้มีระบบการเก็บรักษาข้อมลูส ารองในสถานท่ีอื่น
เพิ่มอีกหนึง่ที่ ซึง่เป็นที่ๆ  มีความปลอดภยั และมีการส ารองคอมพิวเตอร์ ท่ีสามารถท างานแทนท่ีระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานปกติได้
ทนัทีทนัใด ถ้าเกิดเหตุขดัข้อง ส่วนด้านบุคลากร  ได้จดัเตรียมความพร้อมและจ านวนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศเพื่อท าการ
อบรมและให้การ Support ในเร่ืองตา่งๆ แก่พนกังานระดบัปฏิบตัิงานทกุโรงงานอยา่งเพียงพอ 
   
4. ข้อมูลท่ัวไป และข้อมูลส าคัญอ่ืน 
    4.1 ข้อมูลทั่วไป 

     ช่ือบริษัท : บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผลติชิน้สว่นพลาสติก และให้บริการออกแบบผลติ และซอ่มแซมแมพ่ิมพ์เพื่อผลติชิน้สว่น   
    พลาสติก ให้แก่บริษัทผู้ผลติรถยนต์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าชัน้น าตา่งๆ รวมทัง้ผู้ผลติสนิค้า  
    ต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer : OEM) 
 ทนุจดทะเบียน : บริษัทฯ มีทนุจดทะเบยีนและเรียกช าระแล้ว 214 ล้านบาท เป็นหุ้นสามญั 214 ล้านหุ้น 
 ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : เลขที่ 23 ซอยจนัทน์ 43 แยก 21 แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
 ที่ตัง้โรงงาน : 1. เลขที่ 59 หมูท่ี่ 6 ถนนก่ิงแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
 : 2. เลขที่ 517 หมูท่ี่ 9 ต.หนองก่ี อ.กบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25110 
 : 3. เลขที่ 28/4 หมูท่ี่ 1 ถ.สวุินทวงศ์  ต.คลองอดุมชลจร อ.เมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000 
 เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000010 
 โทรศพัท์ : 0-2211-2762, 0-2211-3732, 0-2212-4719 
 โทรสาร : 0-2212-4864 
 แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์ : investor@tkrungthai.com 
 กรรมการตรวจสอบ(กรรมการอิสระ) : independent@tkrungthai.com   
 Web Site : www.tkrungthai.com 

บุคคลอ้างอิง 
 นายทะเบยีนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
   อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เลขท่ี 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
   เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
   โทรศพัท์ (02) 229-2800  โทรสาร (02) 359-1259 
 ผู้สอบบญัชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั 
   138 อาคารบญุมติร ชัน้ 6 ห้อง บี 1 ถนนสลีม แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
   โทรศพัท์ (02) 634-2484-6 โทรสาร (02) 634-2668 
    ผู้สอบบญัชี : นายจิโรจ ศิริโรโรจน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5113 
 ทีป่รึกษากฎหมาย : บริษัท ส านกังานกฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
   127/74-75 อาคาร อา เอส ทาวเวอร์ ชัน้ 24 ถ. รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
     กรุงเทพฯ 10400 

mailto:investor@tkrungthai.com
http://www.tkrungthai.com/
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    4.1 ข้อมูลส าคัญอ่ืน 
             -ไมม่ี 
 

5. ข้อมูลผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยเรียกช าระแล้ว 214 ล้านบาท เป็นหุ้นสามญั 214 ล้าน

หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท นอกจากนี ้บริษัทฯ ไมม่ีหุ้นประเภทอื่นที่มีสทิธิหรือเง่ือนไขแตกตา่งจากหุ้นสามญั เช่น หุ้นบริุม
สทิธ์ิ 

บริษัทฯ ไมม่ีข้อตกลงระหวา่งผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในเร่ืองที่มีผลกระทบตอ่การออกและเสนอขายหลกัทรัพย์หรือการบริหารงาน
ของบริษัทฯ  

5.1 รายชื่อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่  10 รายแรก ณ วนัปิดสมดุทะเบียนลา่สดุ วนัท่ี  25 ธนัวาคม 2558 เป็นดงันี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

หมายเหต ุ: กลุม่ตระกลูเตชะไกรศรี ประกอบด้วย คณุสเุมธ เตชะไกรศรี, นางยพุา เตชะไกรศรี, นายมิตร เตชะไกรศรี, 
                                นางอไุรวรรณ แซแ่ต้, คณุปรีชา เตชะไกรศรี, นางแต้เตียวส ีแซแ่ต้ 

ผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทย  191,973,100 หุ้น สดัสว่น (ร้อยละ) 89.71  
ผู้ ถือหุ้นสญัชาติตา่งด้าว   22,026,900 หุ้น สดัสว่น (ร้อยละ) 10.29 

ข้อจ ากัดการถอืหุ้นของชาวต่างชาติ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชาวตา่งชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทรวมกนัได้ไมเ่กินร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว 

5.2 การออกหลักทรัพย์อื่น 
                -  ไมม่ี  
6. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

      บริษัทฯ  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิในแตล่ะปี เว้นแตใ่น
กรณีที่บริษัทฯ มีโครงการจะลงทนุในโครงการอื่น 

 

 
 

ล ำดบั รำยช่ือผู้ ถือหุ้น สดัส่วน (%)

1 นำยสเุมธ  เตชะไกรศรี 15.65

2 นำงยุพำ    เตชะไกรศรี    11.21

3 นำยก ำกวน กุน 5.96

4 นำยธนวรรธน์ ไกรพิสิทธ์ิกุล 5.93

5 นำยมิตร    เตชะไกรศรี 3.04

6 นำงอไุรวรรณ  แซแ่ต้ 3.04

7 คณุปรีชำ เตชะไกรศรี 2.87

8 นำงแต้เตียสี   แซแ่ต้ 2.80

9 นำงสำวศิริอร อิศรำงกูร ณ อยุธยำ 2.01

10 นำยนพภดล เกษมกุลศิริ 1.64

24,000,000            

12,750,000            

6,500,000              

12,682,820            

4,293,400              

จ ำนวนหุ้น(หุ้น)

33,500,000            

6,500,000              

6,138,400              

6,000,000              

3,500,000              

ปี 2553 2554 2555 2556 2557
อตัราก าไรสุทธิต่อหุ้น 0.19 -0.07 0.38 0.18 0.09
อตัราเงินปันผลต่อหุ้น 0.12 0.05 0.18 0.15 0.10
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ(%) 63.19 - NA - 47.12 82.39 - NA -
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7. โครงสร้างการจัดการ 
โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558  เป็นดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1 คณะกรรมการบริษัทฯ   

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ  ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิที่มีคณุสมบตัิครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติ
บริษัทฯ มหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ 
กจ. 12/2543 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหมฉ่บบัลงวนัท่ี 22 มีนาคม 2543 

คณะกรรมการของบริษัทฯ  ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  
ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ จ านวน 13 ทา่น ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
                     และนายจมุพล  เตชะไกรศรี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ        

Chairman

Board of Direcctor

Executive Committee

Internal Auditor 

Remuneration Committee 

& Nomination Committee

Corporate Governance 

Committee

Risk Management 

CommitteeAudit Committee

Chief Executive Officer

Managing Director

Management Review 

Committee

Management 

Representative

Assistant 

Managing Director

Senior  Manager 

Injection

(Suwintawong Plant)
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จ ำนวนครัง้ที่

เข้ำร่วมประชุม

1 พลเอกเทอดศกัดิ์   มำรมย์ ประธำนกรรมกำรบริษัท / กรรมกำรอิสระ DAP รุ่นที่ 10/2004 8 7

2 นำยไพรัช  สหเมธำพฒัน์ กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ DCP รุ่นที่ 102/2008 8 8

3 นำยเผ่ำเทพ  โชตินชิุต กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ /กรรมกำรอิสระ DAP รุ่นที่ 11/2004 8 8

ประธำนกรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ

ประธำนกรรมกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี

4 นำยสเุมธ  เตชะไกรศรี กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร DCP รุ่นที่ 137/2010 8 8

กรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ

กรรมกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี

5 ดร.โกศล  สรุโกมล กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง DCP รุ่นที่ 137/2010 8 8

กรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ

กรรมกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี

6 นำยวีระศกัดิ์  สตุณัฑวิบลูย์ กรรมกำร /กรรมกำรตรวจสอบ  / กรรมกำรอิสระ DAP รุ่นที่ 21/2004 8 8

7 นำยคมัภร์ี  จองธุระกิจ กรรมกำร / กรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ DCP รุ่นที่ 48/2004 8 8

กรรมกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี

8 นำยปรีชำ  เตชะไกรศรี กรรมกำร / กรรมกำรผู้ จดักำร/กรรมกำรบริหำร DAP รุ่นที่ 10/2004 8 8

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

9 นำยจมุพล  เตชะไกรศรี กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / ผู้ ชว่ยกรรมกำรผู้ จดักำร DCP รุ่นที่ 102/2008 8 8

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริษัท

10 นำยโกเวท  ลิม้ตระกูล กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร DCP รุ่นที่ 105/2008 8 8

 ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

11 นำงยุพำ  เตชะไกรศรี กรรมกำร DCP รุ่นที่ 32/2003 8 7

12 นำยอภชิำติ  เกษมกุลศิริ กรรมกำร DCP รุ่นที่ 73/2006 8 7

13 นำยประสงค์  เตชะไกรศรี กรรมกำร DAP รุ่นที่ 11/2004 8 8

ทัง้นี ้ กรรมกำรที่ลำประชุม พลเอกเทอดศกัดิ ์มำรมย์ คณุยพุำ เตชะไกรศรี คณุอภิชำต ิเกษมกลุศริิ  เน่ืองจำกตดิภำรกิจดว่น

กำรประชุมคณะกรรมกำร

กำรเข้ำร่วมอบรมต ำแหน่งช่ือ-สกุลล ำดับ



บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

 17 

 
นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการ ตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) คือ มีกรรมการอิสระ (Independent 
director) อยา่งน้อยหนึง่ในสาม ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือ
นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

      * บริษัทได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ข้อนีเ้ข้มงวดกวา่ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ซึง่ได้ก าหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไมเ่กินร้อยละ 1 
(2) ไม่เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน/พนกังาน/ลกูจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า/ผู้มีอ านาจควบคมุ

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่มีความขดัแย้ง (ปัจจบุนัและ
ช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้) 

(3) ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น  บิดามารดา คู่ 
สมรส พ่ีน้อง และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม   หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไม่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขดัแย้ง ใน
ลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลกัษณะอื่น ใดที่ท าให้ไม่สามารถให้
ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 

(5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(6) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได้ 
(7) กรรมการอิสระที่มีคณุสมบตัิตาม (1) – (6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการด าเนิน

กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ  ประกอบด้วยนายสเุมธ เตชะไกรศรี ลงลายมือช่ือร่วมกบั นางยพุา เตชะไกรศรี 

หรือ นายจมุพล เตชะไกรศรี หรือ นายปรีชา เตชะไกรศรี รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ  

ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัดี ถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท และเห็นวา่เป็นปัจจยัส าคญั 

ปัจจยัหนึง่ในการเพิ่มประสทิธิภาพในการตดัสนิใจและการท างานของคณะกรรมการบริษัท ความหลากหลายนัน้ไมไ่ด้จ ากดัเฉพาะ
ในเร่ืองเพศเทา่นัน้ แตย่งัรวมถึง อาย ุประวตัิการศกึษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทกัษะและความรู้  
ทัง้นี ้ในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการของบริษัทจะอยู่บนพืน้ฐานของความรู้ความสามารถและใช้หลกัเกณฑ์ใน
การคดัเลอืกซึง่ได้ค านงึถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย รวมถึงความหลากหลายทางเพศ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการก ากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตาม
นโยบาย และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยอยูใ่นกรอบของจริยธรรมที่ดี และค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุฝ่าย ซึง่
ขอบเขตอ านาจ และการอนมุตัิของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดงันี ้
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1.  อ านาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรรมการ 

หรือคณะกรรมการในบริษัทฯ (มหาชน)จ ากดั 

2.  มีอ านาจหน้าที่ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ที่ก าหนดให้เป็นของคณะกรรมการ 

3.  มีอ านาจหน้าที่ดูแลและก าหนดนโยบายหลกัในการด าเนินธุรกิจ นโยบายทางด้านการเงิน นโยบาย  การระดมทุน 

นโยบายในการบริหารเงินทนุ นโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์ และนโยบายในการบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ  

4.  พิจารณาอนมุตัิงบประมาณโครงการลงทนุของบริษัทและก ากบัดแูลการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ 

5.  ก าหนดกลยทุธ์ในการท าธุรกิจ เป้าหมาย และแผนงานของบริษัทฯ 

6.  ด าเนินกิจการภายในขอบเขตของกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทฯ และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ ถือ

หุ้น และตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืบริคณห์สนธิ 

7.  จดัให้มีการบริหารจดัการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ 

8.  อนมุตัิแต่งตัง้คณะกรรมการจ านวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลาย

คน หรือบคุคลอื่นกระท าการอยา่งหนึง่อยา่งใดแทนคณะกรรมการ 

9.  อนมุตัิตาม “คู่มืออ านาจอนมุตัิ” ของบริษัทฯ เช่น อนมุตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี, งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต 

การขาย และบริหารประจ าปี, การขายสนิทรัพย์ถาวร (ราคาตลาด)มลูคา่เกินกวา่ 1 ล้านบาท ฯลฯ 

เว้นแตเ่ร่ืองตอ่ไปนี ้จะกระท าได้ตอ่เมื่อได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน ทัง้นีก้ าหนดให้รายการท่ีกรรมการหรือบคุคลที่

อาจมคีวามขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรืออาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทฯ ยอ่ย ให้กรรมการซึง่มีสว่น

ได้เสยีในเร่ืองนัน้ ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

 เร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 การท ารายการท่ีกรรมการมีสว่นได้เสยีและอยูใ่นขา่ยที่กฎหมาย หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ระบใุห้ต้องได้รับ

อนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 นอกจากนัน้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการและที่ประชมุ ผู้ ถือหุ้นด้วย

คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

 การรับซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทฯ มหาชนอื่น หรือบริษัทฯ เอกชนมาเป็นของบริษัทฯ  

 การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญา เก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทฯหรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่ง

ก าไรขาดทนุกนั 

 การออกหุ้นใหมเ่พื่อช าระแก่เจ้าหนีข้องบริษัทฯ  ตามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ 

 การลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  โดยการลดจ านวนหุ้น หรือลดมลูคา่หุ้น 

 การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัทฯ  

 เร่ืองอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 
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7.2 ผู้บริหาร 

ผู้บริหารของบริษัทฯ  ประกอบด้วย 6 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้
 

ล ำดบั ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง 

1 นายสเุมธ            เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายโกเวท           ลิม้ตระกลู กรรมการบริหาร 
3. นายปรีชา เตชะไกรศรี กรรมการผูจ้ดัการ 
4. นายพงศกรณ์      เพ็ชรประยรูพนู รองกรรมการผูจ้ดัการ 
5. นายจมุพล           เตชะไกรศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
6. นายปริญญา       แก้วล้วน ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี/การเงิน 

 ขอบเขต และ อ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 

1. ควบคมุดแูลการบริหารทัว่ไปให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหาร 
2. ก าหนดนโยบายและแนวการปฏิบตัิงานในด้านตา่งๆ 
3. บริหารการปฏิบตัิการและให้การสนบัสนนุระบบการบริหารคณุภาพ 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจดงักลา่วข้างต้น กรรมการผู้จดัการจะต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดและระเบียบวาระตา่ง ๆ ที่ได้รับอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ  และ/หรือคณะกรรมการบริหาร การอืน่ใดนอกเหนือจากที่กลา่วมาข้างต้น กรรมการผู้จดัการไม่
สามารถกระท าได้ เว้นแตจ่ะได้รับมอบหมายจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป 

7.3 เลขานุการบริษัทฯ 
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายจมุพล  เตชะไกรศรี ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานกุารบริษัทฯ (ประวตัิเลขานกุารบริษัทฯ รายละเอียด

เก่ียวกบัวฒุิการศกึษา ประสบการท างาน แสดงในเอกสารแนบ 1)  และมีคณะที่ปรึกษากฎหมายมอือาชีพ เป็นผู้ ให้ค าแนะน าด้าน
กฎหมาย และกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบตัิหน้าที่ในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทัง้
ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการ   เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ โดย
เลขานกุารบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลกั ดงันี ้

1. ให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการเก่ียวกบัข้อกฎหมาย ระเบยีบ และข้อบงัคบัตา่งๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการ 
ปฏิบตัิตามอยา่งถกูต้องและสม า่เสมอ รวมถงึรายงานการเปลีย่นแปลงที่มีนยัส าคญัแก่กรรมการ 

2. จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น และประชมุคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และข้อพงึปฏิบตัิตา่งๆ 
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่

ประชมุผู้ ถือหุ้น และที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 
4. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในสว่นที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก ากบับริษัทฯ ตามระเบียบและ

ข้อก าหนดของหนว่ยงานทางการ 
5. ติดตอ่และสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้ได้รับทราบสทิธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น และขา่วสารของบริษัทฯ 
6. ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร   

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในฐานะกรรมการประจ าปี 2558 

   ได้มีการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนอยา่งโปร่งใส โดยมีนโยบาย และ 
หลกัเกณฑ์การจา่ยคา่ตอบแทนที่เหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกบัธุรกิจทีม่ีขนาด 



บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

 20 

และอยูใ่นกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั ก่อนที่จะน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตอ่ไป 
ในปี 2558 บริษัทฯ จ่ายคา่ตอบแทนให้กบักรรมการบริษัทฯ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 2,780,400 บาท และคา่โบนสั 140,000 

บาท โดยแสดงในตารางตอ่ไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

บริษัทฯ ได้พิจารณาคา่ตอบแทนผู้บริหารโดยค านงึถึงความเป็นธรรมและความเหมาะสมตามคา่งานหน้าที่ความ 

รับผิดชอบ สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ภาวะเศรษฐกิจ และพิจารณาเปรียบเทียบกบัอตัราคา่ตอบแทนของบริษัท

อื่นท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนัหรือใกล้เคยีงกบับริษัทฯ 

นอกจากนี ้ยงัพจิารณาผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารแต่ละคนตามผลงานสว่นตวั และสว่นรวม โดยมีความสอดคล้อง

กบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และแผนกลยทุธ์ประจ าปีของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างแรงจงูใจให้ CEO และผู้บริหารสร้างความมัน่คงและ

เติบโตให้แก่องค์กรในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 คา่ตอบแทนประธานกรรมการบริหาร (CEO) : คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 

ประเมินผลการปฏิบตัิงานของ CEO เป็นประจ าทกุปี เพื่อน าผลประเมินดงักลา่ว มาประกอบการพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทน 

ล ำดบั รำยช่ือคณะกรรมกำร ต ำแหนง่
คำ่ตอบแทน

รำยเดือน
คำ่โบนสั

1 พลเอกเทอดศกัดิ์   มำรมย์ ประธำนกรรมกำรบริษัท/กรรมกำรอิสระ 612,000       20,000         

2 นำยไพรัช  สหเมธำพฒัน์ กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 511,200       15,000         

3 นำยเผ่ำเทพ  โชตินชิุต กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 360,000       15,000         

ประธำนกรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ

ประธำนกรรมกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี

4 นำยสเุมธ  เตชะไกรศรี กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร -              -              

กรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ

กรรมกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี

5 ดร.โกศล  สรุโกมล กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 218,400       15,000         

กรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ

กรรมกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี

6 นำยวีระศกัดิ์  สตุณัฑวิบลูย์ กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ  / กรรมกำรอิสระ 309,600       15,000         

7 นำยคมัภร์ี  จองธุระกิจ กรรมกำร / กรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ 218,400       15,000         

กรรมกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี

8 นำยปรีชำ  เตชะไกรศรี กรรมกำร / กรรมกำรผู้ จดักำร / กรรมกำรบริหำร -              -              

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

9 นำยจมุพล  เตชะไกรศรี กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / ผู้ ชว่ยกรรมกำรผู้ จดักำร -              -              

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริษัท

10 นำยโกเวท  ลิม้ตระกูล กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร -              -              

 ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

11 นำงยุพำ  เตชะไกรศรี กรรมกำร 183,600       15,000         

12 นำยอภชิำติ  เกษมกุลศิริ กรรมกำร 183,600       15,000         

13 นำยประสงค์  เตชะไกรศรี กรรมกำร 183,600       15,000         

รวม 2,780,400    140,000       

ตำรำงแสดงรำยละเอียดค่ำตอบแทนรำยเดือน และค่ำโบนัส คณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำปี 2558



บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

 21 

ในรูปแบบเงินเดือน  และในปี 2558 ผลตอบแทน (เงินเดือน) เทา่กบั  2,220,000 บาท สว่นผลประโยชน์อื่นไมม่ี 

 คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ : CEO เป็นผู้พิจารณาผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหาร 

ระดบัสงูเป็นรายบคุคล เป็นประจ าทกุปี (ปีละสองครัง้) เพื่อน าผลประเมินดงักลา่วมาประกอบการพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทน

ของผู้บริหารระดบัสงูในรูปแบบเงินเดือนและโบนสั 

ส าหรับคา่ตอบแทนทีใ่ห้แก่ผู้บริหารในปี 2558 มีดงันี ้
 
 
 
 
 
 
    

เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
7.5 บุคลากร  

จ านวนพนกังานทัง้หมดของบริษัทฯ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (ไมร่วมแรงงานจดัจ้างภายนอก : Outsource) มีจ านวน
ดงัตอ่ไปนี ้

 

 
 

 
 
 
 
จ านวนพนกังานแยกตามสายงานหลกั มีดงันีต้อ่ไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่มีข้อพพิาททางด้านแรงงานใดๆ 

จ ำนวนรำย (คน) จ ำนวนเงนิ (บำท)

เงนิเดอืน 6 11,849,808.00     

โบนัส 6 1,098,881.44      

คำ่ตอบแทน
รำยกำร

รำยกำร จ ำนวนรำย จ ำนวนเงนิ

เงนิสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชพี 4 233,756.16

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

1. ฝ       ั    148 154 212

2. ฝ   โ     1030 906 903

  ว 1,178 1,060 1,115

ฝ   
จ   ว   ั    ทั ้   ้

จ ำนวน (คน)
31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-57 31-ธ.ค.-56

1. แผนกผลิต 720 620 660

2. แผนกวศิวกรรม/แผนกวจิยัและพฒันำ 33 47 55

3. แผนกบริหำรคณุภำพ/แผนกประกันคณุภำพ/
    แผนกวำงแผน/แผนกซอ่มบ ำรุง
4. แผนกจดัซือ้/แผนกขนส่ง 42 47 48

5. แผนกจดัเตรียมวตัถุดิบ/แผนกคลงัสินค้ำ 83 80 81

6. แผนกทรัพยำกรบุคคลและธุรกำร 39 34 35

7. แผนกขำยและกำรตลำด 11 12 12

8. แผนกบญัชีและกำรเงิน/แผนกสำรสนเทศ 26 26 29

9. ฝ่ำยบริหำรจดักำร/ฝ่ำยบริหำรสำยปฏิบตัิกำร 50 52 50

รวม 1,178 1,060 1,115

ฝ่ำย

145142174
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ผลตอบแทนพนักงาน 

การบริหารคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ที่องค์กรที่ให้ความส าคญัเป็นอยา่งมาก  โดยบริษัทฯ มีนโยบาย

การประเมินผลของการปฏิบตังิานด้วยตวัชีวดั KPI เพื่อใช้วดัผลส าเร็จจริงเทยีบกบัความคาดหวงัที่ตกลงกนัไว้ (Objective 

Measurement)  รวมทัง้สวสัดิการอื่นๆ อีก เช่น โบนสั กองทนุส ารองเลีย้งชีพ รวมทัง้การแตง่ตัง้ โยกย้ายให้รางวลั และนโยบาย

การพฒันาบคุลากร การอบรมให้ความรู้  พฒันาศกัยภาพกบัพนกังานอยา่งตอ่เนื่องเป็นรูปธรรม 

ในปี 2558 ผลตอบแทนรวมพนกังานของบริษัทฯ มจี านวนเงินรวม 267,148,074.19 บาท ลดลง 9,166,177.60 บาท 

จากปี 2557   โดยคา่ตอบแทนที่ให้แก่พนกังานของบริษัทฯ นัน้ อยูใ่นรูปของเงินเดือน โบนสั เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

และสวสัดิการอื่นๆ เช่น คา่รักษาพยาบาล การตรวจสขุภาพประจ าปี เคร่ืองแบบพนกังาน บริการรถรับ-สง่พนกังาน   
 
นโยบายการพัฒนาบุคลากร  

บริษัทฯ ให้ความส าคญัในด้านบคุลากรไมน้่อยไปกวา่การให้ความส าคัญในเร่ืองของวตัถดุิบ หรือกระบวนการผลติ ด้วย

เหตทุี่วา่คณุภาพชิน้งานท่ีดีนอกจากจะมาจากวตัถดุิบที่ดีและกระบวนการผลติที่ดแีล้ว แรงงานทัง้ในสว่นทางตรงและทางอ้อมยงั

ต้องมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลด้วยเช่นกนั 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัในเร่ืองของบุคลากรทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เร่ิมตัง้แต่ขัน้ตอนการคดัสรรบคุลากรท่ีมีความรู้

ความสามารถเข้าสู่องค์กรโดยการจดัสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีและปลอดภยั มีการจดัฝึกอบรมให้ทัง้ภายในองค์กรและ

ภายนอกองค์กรรวมถึงการจดัสง่ไปอบรมดงูานยงัตา่งประเทศ นอกจากนี  ้บริษัทฯ ยงัมีนโยบายการพฒันาบคุลากรทางอ้อมด้วย

การสรรหาบคุลากรชาวต่างชาติเข้ามารับต าแหน่งในองค์กรและเป็นที่ปรึกษาระยะสัน้ด้วย อนัจะเป็นการยกระดบัความรู้ความ

ช านาญของพนกังานให้อยูใ่นระดบัมาตรฐานสากล 

บริษัทฯ ได้จดัการฝึกอบรมให้กบัพนกังานภายในบริษัทฯ  (In House Training) ซึง่เป็นหลกัสตูรเก่ียวกบัการสอนงาน OJT 

(On the Job Training), ระบบการบริหาร ERP (Enterprise Resource Planning)  การบริหารระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/TS 

16949, ISO 14001 และ การฝึกอบรมภายนอก ( Public Training) 

จากการด าเนินนโยบายการพฒันาบุคลากรดงักล่าวข้างต้น บริษัทฯ พบว่าบุคลากรของบริษัทฯ  ได้มีส่วนร่วมเป็นอย่าง

มากในการลดการสญูเสียในการผลิต และสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน้  จนสง่ผลให้ต้นทนุการ

ผลติของบริษัทฯ ต ่าลง อนัเป็นผลดีตอ่การแขง่ขนัในตลาดของบริษัทฯ 

 ในปี 2558 บริษัทฯ  ได้จดัอบรม เพิ่มความรู้ ความสามารถ และพฒันาพนกังานทกุระดบั โดยมีการอบรมในหมวดต่างๆ

ตามระดบัพนกังาน ซึง่มีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหำร

ระดบัสูง
ผู้บริหำร หวัหน้ำงำน พนกังำน รวม

1. บริหำรจดักำร 58 163 494 338        1,053

2. เทคโนโลยี และสำรสนเทศ 27 102 69          198

3. คณุภำพ 150 244 284 1,072        1,750

4. ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยัและสภำพแวดล้อม 60 30 270 343          703

    ในกำรท ำงำน, สิ่งแวดล้อม, กำรอนรัุกษ์พลงังำน

5. สมรรถนะทำงวชิำชีพ 36 156 432          4,312        4,936

หมวด

จ ำนวนชัว่โมงในกำรอบรม
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การเตรียมผู้สืบทอดงาน 
การเตรียมแผนเพื่อสืบทอดงานนัน้ เป็นภารกิจที่ผู้บริหารขององค์กรต้องวางแผน และด าเนินการเพื่อเป็นการสร้างความ

ตอ่เนื่องในการบริหารงาน และเตรียมบคุลากรเพื่อรองรับแผนงานการบริหารงานในอนาคตโดยใช้กลยทุธ์ในการก าหนดเกณฑ์ใน
การคดัเลอืกผู้ที่มีศกัยภาพ โดยจดัให้มีพี่เลีย้งเป็นผู้สอนงาน ถ่ายทอด พฒันา และเสริมจดุอ่อนของงาน เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพ
ยิ่งๆ ขึน้ไป 
 
8. การก ากับดูแลกิจการ 
8.1 นโยบายการก ากับดูแล 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดนโยบายการปฏิบตัิตามข้อพงึปฏิบตัิที่ดี  (Code of Best Practices) ส าหรับกรรมการบริษัท
ฯ จดทะเบียนท่ีเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ภายหลงัจากที่บริษัทฯ  ได้น าหลกัทรัพย์เข้าจดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย บริษัทฯ จึงได้ก าหนดคูม่ือ “นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ” และคูม่ือ “จริยธรรมธุรกิจ” เพื่อ
แจกจา่ยให้กบักรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั ได้ยดึถือเป็นแนวในการปฏิบตัิตอ่ไป 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงัที่ได้กลา่วมาข้างต้น สง่ผลให้ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับ
การประเมินในระดบั “ดีเลศิ” (ห้าดาว) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย และได้รับคะแนนประเมินคณุภาพการจดั
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี เต็ม 100% ติดตอ่กนั 5 ปี จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  

บริษัทฯ ได้ยดึหลกัปฏิบตัิตามการก ากบัดแูลกิจการ โดยมีแนวทางในการปฏิบตัิให้ครอบคลมุเนือ้หา 5 หมวด ดงัตอ่ไปนี ้

1. หมวดสิทธิของผู้ถอืหุ้น (Rights of Shareholders) 

นอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนดได้แก่ สิทธิการซือ้ขาย หรือโอนหลกัทรัพย์ท่ีตนถืออยูไ่ด้อยา่งเป็น
อิสระ การได้รับสว่นแบง่ผลก าไรจากบริษัทฯ การเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชมุอยา่งเป็นอิสระในเร่ือง
ที่มีผลกระทบตอ่บริษัทฯ เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบัและหนังสอืบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพิ่ม
ทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษแล้ว บริษัทฯ ยงัได้ด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ ท่ีเป็นการสง่เสริมการใช้สทิธิ และอ านวยความสะดวก
ในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี ้

1.1 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า และการส่งค าถามที่เก่ียวข้องกับวาระการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ลว่งหน้าระหว่าง
วนัที่ 1 ตลุาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทัง้ประกาศหลกัเกณฑ์ และระบขุัน้ตอนที่ชดัเจน โดยเผยแพร่ไว้ที่
เว็บไซต์บริษัทฯ (www.tkrungthai.com) ภายใต้หวัข้อประกาศ 

1.2 บริษัทฯ เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุคน และข้อมลูประกอบแตล่ะวาระการ
ประชมุทัง้ภาษาไทย และ  ภาษาองักฤษให้ผู้ ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า 49 วนั ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ศกึษาข้อมลูในการประชมุ ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ โดยเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ 
(www.tkrungthai.com) ภายใต้หวัข้อประกาศ (Post วนัท่ี 5 มีนาคม 2558) และได้แจ้งผา่นระบบขา่วของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

1.3 บริษัทฯ ได้ลงประกาศหนงัสอืนดัเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น ในหนงัสอืพมิพ์รายวนั ติดตอ่กนั 3 วนั ไมน้่อยกวา่ 3 วนั ก่อน
การประชมุผู้ถือหุ้น เพื่อบอกกลา่วลว่งหน้าส าหรับการเตรียมตวักอ่นมาเข้าร่วมประชมุ 

1.4 บริษัทฯ เคารพสทิธิของผู้ ถือหุ้นโดยปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่กฏหมายก าหนด บริษัทฯ จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2558 ในวนัที่ 23 เมษายน 2558 ณ โรงแรมแมน่ า้ รามาดาพลาซา, กรุงเทพ เพื่ออ านวยความสะดวก และ

http://www.tkrungthai.com/
http://www.tkrungthai.com/
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สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะทกุรายเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น โดยสถานที่ประชมุสามารถเดินทางได้
สะดวก 

1.5 กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นครบทัง้ 14 ทา่น และผู้บริหารระดบัสงูทกุคนร่วมชีแ้จงและตอบข้อ
ซกัถามของผู้ ถือหุ้นในเร่ืองที่เก่ียวข้อง นอกจากนี ้ยงัมีผู้แทนของผู้สอบบญัชีจากส านกังาน กรินทร์ ออดิท จ ากดั ร่วม
ตอบข้อซกัถามเก่ียวกบังบการเงินของบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางกฎหมายจากส านกังานกฎหมายฟาอีสต์  จ ากดั เป็น
กรรมการกลางร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสยีง เพื่อความโปร่งใสอีกด้วย 

1.6 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ก่อนเร่ิมการประชมุตามวาระ ประธานกรรมการบริษัทฯ จะกลา่วแนะน า คณะกรรมการทกุ
ทา่น และผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชมุตอ่ผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้น รับทราบถงึวิธีการ ในการ
ลงคะแนนเสยีง และสทิธิของผู้ ถือหุ้น โดยประธานท่ีประชมุท าหน้าที่ควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามล าดบัวาระ ที่
แจ้งในหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น จดัสรรเวลาให้เหมาะสม เพียงพอส าหรับการน าเสนอประเด็นตา่งๆ ของแตล่ะวาระ 
รวมทัง้เปิดโอกาส ให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ซกัถามเร่ืองตา่งๆ เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทัง้มี
การบนัทกึการประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน สรุปการลงมติ และนบัคะแนนเสยีงด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

1.7 บริษัทฯ ไมม่ีการเพิ่มวาระการประชมุ หรือเปลีย่นแปลงข้อมลูส าคญั โดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2558  อีกทัง้ ยงัให้สทิธิในการแสดงความคิดเหน็ และถามค าถามในท่ีประชมุก่อนลงมติใดๆ 
รายละเอียดตามรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2558 

1.8 บริษัทฯ มอบให้ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  ซึง่เป็นนายทะเบยีนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จดัสง่
หนงัสอืเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้ากอ่นวนัประชมุ 21 วนั บริษัทฯ ให้สทิธ์ิแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ามาร่วมประชมุผู้ ถือ
หุ้นในภายหลงัที่ได้เร่ิมประชุมแล้ว โดยมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณา และยงัไมไ่ด้ลง
มติ พร้อมนบัเป็นองค์ประชมุตัง้แตว่าระท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงเป็นต้นไป 

1.9 ละเว้นการกระท าใดๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสของผู้ ถือหุ้นในการศกึษาสารสนเทศของบริษัทฯ 
1.10 บริษัทฯ แจ้งกฎเกณฑ์ และวิธีการเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมลูส าหรับแตล่ะวาระอยา่งเพยีงพอตอ่การ

ตดัสนิใจให้ผู้ ถือหุ้นทราบในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ถือหุ้น จดัการให้มีวิธีการลงคะแนนเสยีงที่ไมยุ่ง่ยาก มีประสทิธิภาพ 
และคา่ใช้จา่ยไมส่งู 

1.11 บริษัทฯ ได้จดัสรรเวลาที่เหมาะสมในการประชมุ และสง่เสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และตัง้
ค าถามตอ่ที่ประชมุในเร่ืองทีเ่ก่ียวกบับริษัทฯ 

1.12 บริษัทฯ จดัท ารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นให้แล้วเสร็จ และเผยแพร่ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ และเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ (www.tkrungthai.com) ภายใต้หวัข้อประกาศ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดง
ความคิดเห็น และตรวจสอบได้ โดยไมต้่องรอให้ถงึการประชมุครัง้ตอ่ไป 

1.13 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จ่ายไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทิธิ เว้นแตก่รณีที่บริษัทฯ มีโครงการจะ
ลงทนุในโครงการอื่นๆ และในปี 2558 บริษัทฯ น าเสนอขออนมุตัจิากผู้ ถือหุ้นในการจ่ายเงินปันผล จากผลการ
ด าเนินงานปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท  

1.14 บริษัทฯ ได้น าเสนอคา่ตอบแทนกรรมการให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเป็นประจ าทกุปี และน าเสนอนโยบาย พร้อมทัง้
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

2. หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัอย่างเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย 
นกัลงทนุสถาบนั หรือชาวตา่งชาติ เพื่อให้เกิดความเทา่เทียมกนัอยา่งแท้จริง  
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ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัคงด าเนินการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั เพื่อความยัง่ยืนในเร่ืองตอ่ไปนี ้
2.1 การประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 วาระเลอืกตัง้กรรมการท่ีออกจากต าแหนง่ตามวาระ บริษัทฯ ได้เปิด

โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ทัง้นี ้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมสีทิธิเลอืกกรรมการ
ที่ต้องการได้อยา่งแท้จริง 

2.2   บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการลว่งหน้า ตัง้แต ่
วนัท่ี 10 กนัยายน 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และได้ประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นระบบขา่วของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ พร้อมกบัเผยแพร่หลกัเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tkrungthai.com) ภายใต้หวัข้อประกาศ
อยา่งไรก็ตาม ในการประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 นัน้ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อพจิารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 

2.3 ให้สทิธิออกเสยีงแก่ผู้ ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นท่ีมีอยา่งเทา่เทยีมกนั 
2.4 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่ไมส่ามารถเข้าประชมุด้วยตนเองสามารถใช้สทิธิออกเสยีงโดยการมอบฉนัะให้ผู้อื่น 

หรือกรรมการอิสระเข้าประชมุและออกเสยีงแทนได้ 
2.5 บริษัทฯ แนบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ  ข  ซึง่เป็นแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสยีงได้เอง ในแต่

ละวาระ ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุฉบบัจริง พร้อมทัง้เผยแพร่หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ  ก,  ข  และ ค  ทัง้
ภาษาไทย / ภาษาองักฤษ บนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ (www.tkrungthai.com) เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ด้วย 

2.6 บริษัทฯ มีมาตรการป้องกนักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้ข้อมลูภายใน เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ในการซือ้
ขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมลูภายในแก่บคุคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ และมีการตดิตามผล
อยา่งสม า่เสมอ ทัง้นี ้กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีรายงานการถือหลกัทรัพย์ครัง้แรก และรายงานการเปลีย่นแปลง
การถือหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 ใน พรบ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 

2.7 คณะกรรมการได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ให้กรรมการ ผู้บริหาร ต้องเปิดเผยข้อมลู ผู้มีสว่นได้เสยีของตนเอง และบคุคลท่ีมี
ความเก่ียวข้อง ตามมาตรา 89/14 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหนกัทรัพย์ พ.ศ.2551 ทัง้นีจ้ะต้อง
รายงานครัง้แรกภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีเข้าด ารงต าแหนง่ และรายงานการเปลีย่นแปลงข้อมลูทกุไตรมาส ภายใน
วนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป นบัจากวนัสดุท้ายในแตล่ะไตรมาส และให้เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ เก็บ
ต้นฉบบั และส าเนาแจ้งให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนั 
หลงัจากได้รับรายงาน 

2.8 ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารไมม่ีการเพิม่วาระการประชมุ หรือเปลีย่นแปลงข้อมลูส าคญัโดยมิแจ้งลว่งหน้าตอ่ผู้ ถือหุ้น 
2.9 บริษัทฯ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบยีน และตรวจสอบคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นเพื่อความรวดเร็ว และอ านวย

ความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
2.10  บริษัทฯ ใช้บตัรลงคะแนนเสยีงเพื่อความรวดเร็ว และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการลงคะแนนเสยีง รวมถงึ

ใน วาระพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระนัน้ มีการแยกให้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้เป็น
รายบคุคล 

ทัง้นี ้เนื่องด้วยบริษัทฯ ไมม่ีบริษัทร่วม และบริษัทยอ่ย จึงไม่มีเร่ืองการท ารายการระหวา่งกนักบับริษัทร่วม ที่อาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งมีนยัส าคญั และไมม่ีการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินกบับริษัทท่ีไมใ่ช่บริษัทยอ่ย 

3. หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ไมว่า่จะเป็นผู้มีสว่นได้เสยีภายใน และผู้มีสว่นได้เสยีภายนอก
เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความร่วมมอืระหวา่งบริษัทฯ กบัผู้มีสว่นได้เสยี ในการสร้างความมัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงิน และความ
ยัง่ยืนของกิจการ รวมถงึการให้ความส าคญักบัการรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม และสงัคมอีกด้วย 

http://www.tkrungthai.com/
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บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการปฏิบตัิที่เป็นธรรม และรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ซึง้หมายความรวมถึงผู้ถือหุ้น หรือผู้
ลงทนุ พนกังาน ลกูค้า คูค้่า คู่แขง่ เจ้าหนี ้ชมุชนท่ีบริษัทตัง้อยู่  สงัคม สิง่แวดล้อม ภาครัฐ และหนว่ยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องแสดงไว้
อยา่งชดัเจนใน ”คูม่อืจริยธรรมธรุกิจ” เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั ได้ปฏิบตัิไปในทิศทางเดียวกนั และไม่
ละเมิดสทิธิมนษุยชน บริษัทฯ มีผู้มีสว่นได้เสยีหลายกลุม่ด้วยกนั ดงันี ้

 ผู้ถอืหุ้น  บริษัทฯ ตระหนกัดีวา่ ผู้ ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ และบริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมลูคา่เพิ่ม แก่ผู้ ถือหุ้นใน 
ระยะยาว และปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเสมอภาคเทา่เทียมกนั เช่น ปฏิบตัิหน้าที่ ด้วยความซือ่สตัย์สจุริต ตลอดจนตดัสินใจ
ด าเนินการใดๆ ด้วยจิตอนับริสทุธ์ิ ด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และรายยอ่ย เพ่ือประโยชน์
สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม และน าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมลูทางการเงิน การบญัชี และ
รายงานอื่นๆ โดยสม ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมทัง้ห้ามไมใ่ห้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่น โดยใช้ข้อมลู
ใดๆ ของบริษัทฯ ซึง่ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณะ หรือด าเนินการใดๆ ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั
องค์กร เป็นต้น 

 พนักงาน บริษัทฯ ตระหนกัดวีา่ พนกังาน เป็นปัจจยัแหง่ความส าเร็จของการบรรลเุป้าหมายของบริษัทฯ ที่มีคณุคา่ 
ยิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้การปฏิบตัิ ที่เป็นธรรมทัง้ในด้านโอกาส คา่ตอบแทนที่เหมาะสม  โดยบริษัทฯ มีนโยบายการ
ประเมินผลของการปฏิบตัิงานด้วยตวัชีวดั KPI เพื่อใช้วดัผลส าเร็จจริงเทยีบกบัความคาดหวงัที่ตกลงกนัไว้ (Objective 
Measurement)  รวมทัง้สวสัดิการอื่นๆ อีก เช่น โบนสั กองทนุส ารองเลีย้งชีพ จดัการดแูลให้ตรวจสขุภาพประจ าปี ดแูลรักษาสถาพ
แวดล้อมการท างานให้มีความปลอดภยัและถกูสขุลกัษณะอนามยั สง่เสริมกิจกรรมตา่งๆ รวมทัง้การแตง่ตัง้ โยกย้ายให้รางวลั และ
จดัอบรมให้ความรู้ พฒันาศกัยภาพพนกังานอยา่งตอ่เนื่องอยา่งเป็นรูปธรรม  

 ลูกค้า บริษัทฯ เอาใจใสแ่ละรับผิดชอบตอ่ลกูค้า โดยให้บริการท่ีมคีณุภาพ มาตรฐาน รวดเร็ว ตรงตอ่เวลา และ 
รักษาความลบัของลกูค้า  และให้ข้อมลูขา่วสารท่ีถกูต้อง เพยีงพอ ทนัตอ่เหตกุารณ์แก่ลกูค้า เพื่อให้ทราบเก่ียวกบัสนิค้าและบริการ 
รวมทัง้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ที่มีตอ่ลกูค้าอยา่งเคร่งครัด กรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัติามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลกูค้าทราบ 
เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยไมช่กัช้า เป็นต้น 

 คู่ ค้า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การปฏิบตัิตอ่คูค้่า อยา่งเสมอภาค เป็นธรรม โดยค านงึถงึประโยชน์สงูสดุของ 
บริษัทฯ และตัง้อยูบ่นพืน้ฐาน ของการได้รับผลตอบแทน ที่เป็นธรรมตอ่กนัทัง้สองฝ่าย หลกีเลีย่งสถานการณ์ ที่ท าให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ปฏิบตัิตามพนัธสญัญาอยา่งเคร่งครัด ให้ข้อมลูที่เป็นจริง รายงานท่ีถกูต้อง การเจรจาแก้ปัญหา 
และหาทางออก ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ไมเ่รียก หรือไมรั่บ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไมส่จุริต ในการค้ากบัคูค้่า และ/หรือเจ้าหนี ้
2. ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ที่ตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบ

แจ้งให้เจ้าหนีทราบลว่งหน้า เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
 เจ้าหนี ้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการกู้ยมืเงินตามเง่ือนไขหรือข้อตกลง 
 คู่แข่ง บริษัทฯ ปฏิบตัิกบัคูแ่ขง่ในกรอบการแขง่ขนัอยา่งสจุริต ไมล่ะเมิดความลบัหรือลว่งรู้ความลบัทางการค้าของคู ่

แขง่ด้วยวิธีฉ้อฉล จะปฏิบตัิภายใต้กรอบกติการของการแขง่ขนัท่ีดี ไมท่ าลายช่ือเสยีง ของคูแ่ขง่ทางการค้า ด้วยการกลา่วหาใสร้่าย 
 สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ค านงึถึงสภาพแวดล้อม จึงก าหนดนโยบาย และประกาศเพื่อให้พนกังานตระหนกัถงึความ 

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานหลกัเกณฑ์ จนได้ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ  ISO14001 ร่วมทัง้ปฏิบตัิ
ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) จนกลายเป็นวฒันธรรม
องค์กร และในปี 2558 ได้สง่เสริมรณรงค์ให้พนกังานใช้ทรัพยากรอยา่งประหยดัและให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ เช่น ปิดไฟเมื่อไม่มี
ความจ าเป็นในการใช้งาน และปิดแอร์ช่วงพกัเที่ยง การใช้กลอ่งหมนุเวียน การจดัรถรับสง่แบบ Carpool เป็นต้น 
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 ชุมชน บริษัทฯ ด าเนินกิจกรรมตา่งๆ เพื่อสนบัสนนุและสง่เสริมคณุภาพสงัคมทัง้ภายใน และภายนอก โดยจดั 
กิจกรรมร่วมกบัชมุชน  เช่น กิจกรรมวนัเดก็ร่วมกบัชมุชน, มอบทนุการศกึษาให้แก่บตุรพนกังาน, การบริจาคโลหิต, กิจกรรมผ้าป่า
สูบ้่านเกิด (ชมุชนที่พนกังานอาศยั) เป็นต้น 

 ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน บริษัทฯ มีตระหนกัและเลง็เห็นถงึความส าคญั ของ 
ความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน รวมถงึความหว่งใยตอ่ชีวิต และสขุภาพพนกังานทกุระดบั บริษัทฯ 
ได้ก าหนดนโยบาย เพื่อให้พนกังานใช้เป็นแนวในการปฏิบตัิ  บริษัทฯ มีเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานระดบัวชิาชีพ (จป.) 
เป็นผู้ควบคมุดแูล จดัอบรม และให้พนกังานปฏิบตัิตามนโยบายด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อมในการท างาน 
ส าหรับปี 2558 บริษัทฯ มีสถิตกิารเกิดอบุตัิเหตจุากการท างาน 8 ครัง้ เป็นอบุตัเหตจุากโรงงานฉีด 8 ครัง้ และโรงงานแมพ่มิพ์ 0 
ครัง้  ซึง่ไมม่ีกรณีรุนแรง หรือเสยีชีวติ และบริษัทฯ ได้ท าการสอบสวนหาสาเหต ุ และแนวทางป้องกนัไมใ่ห้เกิดซ า้ในอนาคต และ
สือ่สารให้ผู้ เก่ียวข้องทกุระดบัตระหนกั และปฏิบตัิงานตามขัน้ตอนด้วยความระมดัระวงัอยา่งเคร่งครัด 

 การละเมิดสทิธิมนุษยชน บริษัทฯ ตระหนกัถึงสทิธิในความเป็นมนษุย์ และความเทา่เทียมกนั จงึได้ก าหนด  
นโยบายเพื่อเป็นแนวการปฏิบตัิตอ่ผู้ เก่ียวข้อง ด้วยความเป็นธรรม ไมเ่ลอืกปฏิบตัิ ตอ่บุคคลหนึง่บคุคล ใดเนื่องจากความเมอืน 
หรือความแตกตา่ง ไมว่า่จะทางกาย หรือจิตใจ เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ อาย ุการศกึษา หรือเร่ืองอื่นใด และจดัให้มีอปุกรณ์
อ านวยความสะดวก พร้อมสวสัดกิารท่ีเหมาะสมส าหรับลกูจ้างที่ทพุพลภาพ 

 การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลขิสิทธ์ิ บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบาย และแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการไม่ 
ลว่งละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญา หรือลขิสทิธ์ิสนิค้าตา่งๆ 

 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ก าหนดนโยบายที่จะไมใ่ห้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ใช้โอกาสจาก 
การเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์สว่นตน จงึก าหนดเป็นข้อปฏิบตัิ ส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานของบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตามคูม่ือ “จริยธรรมธุรกิจ”  

 การป้องกนั / ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ไมส่นบัสนนุการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้ทกุประเภทใน 
องค์กร เช่น การให้และรับสนิบน เงินบริจาค อื่นๆ เป็นต้น  และบริษัทฯ ก าหนดนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยจดัท าเป็น
รูปเลม่ เพื่อใช้ในการสือ่สารกบัคณะกรรมการ และอบรมพนกังานทกุระดบั ให้มีแนวทางการปฏิบตัิที่ชดัเจน และยดึถือปฏิบตัิอยา่ง
เคร่งครัด 

กระบวนการในการประเมินความเสีย่ง เพื่อป้องกนัและปราบปรามการทจุริตฯ โดยท าการประเมินระดบัความเสีย่งทัง้
โอกาสเกิด และผลกระทบตอ่การทจุริตฯ เพื่อก าหนดมาตรการป้องกนั และติดตามประเมินผลอยา่งตอ่เนื่อง 

แนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการกบัดแูลและควบคมุ เพื่อป้องกนัและติดตาม  โดยจดัให้มีระบบควบคมุภายในและการบริหาร 
ความเสีย่ง ท่ีครอบคลมุระบบงานขององค์กร   

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทจุริตให้กบัพนกังาน เพื่อใช้ในการร้องเรียนหากพบเห็นการทจุริตใน
องค์กร โดยผู้ ร้องเรียนจะต้องระบรุายละเอียดของเร่ืองทีจ่ะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนพร้อมช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ที่
สามารถติดตอ่ได้ และสง่มายงัชอ่งทางรับเร่ือง ดงันี ้

1. แจ้งผา่นช่องทางอเีมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) independent@tkrungthai.com 
2. แจ้งผา่นช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (นกัลงทนุสมัพนัธ์ \ การแจ้งเบาะแส) 
3. แจ้งผา่นจดหมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 23 ซอย

จนัทน์ 43 แยก 21 แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กทม. 10120 
บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายมาตรการคุ้มครอง และปกป้องพนกังาน กรณีแจ้งการทจุริต หรือการท าผิดกฎหมาย หรือ

ผิดพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์  โดยได้รับความคุ้มครอง ซึง่บริษัทฯ ไมส่ามารถปฏิบตัิใดๆ โดยไมเ่ป็นธรรมตอ่
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พนกังาน ไมว่า่จะเป็นการเปลีย่นต าแหนง่งาน ลกัษณะงาน สถานที่ท างาน ส านกังาน เลกิจ้าง อนัเนื่องมาจากสาเหตแุหง่การแจ้ง
เบาะแส  

รวมถงึจดัให้มชี่องทางส าหรับผู้ ถือหุ้น หรือผู้มีสว่นได้เสยี สามารถติดตอ่ / ร้องเรียนเร่ืองตา่งๆ ตอ่กรรมการอิสระได้
โดยตรงที่ E-Mail : independent@tkrungthai.com 

ส าหรับผู้มีสว่นได้เสยีที่ถกูละเมดิสทิธิ สามารถแจ้ง หรือร้องเรียน ได้ที่เบอร์โทร 02-211-3732 ส านกังานสว่นกลาง  
หรือ คณุจมุพล เตชะไกรศรี เลขานกุารบริษัทฯ E-Mail : chumpol@tkrungthai.com หรือแจ้งผา่นจดหมายมาถงึงคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 23 ซอยจนัทน์43 แยก 21 แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กทม. 10120 

บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน และเก็บรักษาข้อมลูและรายละเอยีดตา่งๆ เป็นความลบั หากเห็นวา่การ
เปิดเผยจะท าให้เกิดความไมป่ลอดภยัตอ่ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน 

ส าหรับปี 2558  บริษัทฯ ได้ด าเนินการท าแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ เพื่อเข้าสู่
กระบวนการขอรับการรับรอง จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต  และในเร่ืองการแจ้ง
เบาะแส  ไมป่รากฏวา่มีพนกังาน หรือ ผู้มีสว่นได้เสยี ได้แจ้งหรือร้องเรียนเก่ียวกบัการคอร์รัปชัน่  

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเป็นบริษัทฯ ตวัอย่างที่ดี ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผย
ข้อมลูอยา่งเพียงพอแก่ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย และได้เปิดเผยนโยบายตา่งๆ เช่น นโยบายบริษัทฯ นโยบายสิง่แวดล้อม นโยบายอนรัุกษ์
พลงังาน นโยบาย IT นโยบายสิ่งแวดล้อม นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย เป็นต้น โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.tkrungthai.com) หวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์/การก ากบัดแูลกิจการที่ดี  

นอกจากนัน้บริษัทฯ ยงัได้ด าเนินการเปิดเผยข้อมลู ดงัตอ่ไปนี ้
4.1 จดัสง่รายงานทางการเงินต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์/ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยภายในระยะเวลาที่ก าหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบญัชีแสดงความคิดเป็นอย่างมีเง่ือนไข ทัง้นี ้ในปี  
2558 บริษัทฯ ไม่ได้รับค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้แก้ไขงบการเงิน 
หรือเอกสารท่ีเก่ียวข้องแตอ่ยา่งใด 

4.2 ให้ความส าคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศอื่นๆ เช่น รายงานประจ าปี การประชุมผู้ ถือหุ้น อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
ทนัเวลา โปร่งใส ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ โดยเปิดเผยข้อมลูผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัทฯ (www.tkrungthai.com) 

4.3 คณะกรรมการรายงานนโยบายการก ากบัดแูลกิจการแบบสรุป และผลการปฏิบตัิตามนโยบายก ากบัดแูลกิจการผา่น
ทางแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี 

4.4 คณะกรรมการได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่ไปกับ
รายงานของผู้สอบบญัชี ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

4.5 เปิดเผยรายช่ือกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้บทบาท หน้าที่ และวาระการด ารงต าแหน่ ง ใน
รายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

4.6 เปิดเผยคา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบกบัระดบัอตุสาหกรรมเดียวกนั ผล
ประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที่รับผิดชอบของกรรมการแตล่ะทา่น 

4.7 เปิดเผยจ านวนครัง้ของการประชมุ และจ านวนครัง้ ที่กรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตา่งๆ 
4.8 ก าหนดให้กรรมการต้องเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ เก่ียวข้องในกรณีที่มีส่วนได้เสียเก่ียวข้องกับ

บริษัท 

mailto:chumpol@tkrungthai.com
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4.9   บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด (whistle Blowing) เพื่อสง่เสริมความร่วมมือระหวา่ง
บริษัทฯ กบัผู้มีสว่นได้เสยีในการสร้างเสริมผล การด าเนินงานของบริษัทฯ  จึงก าหนดกลไกคุ้มครองสทิธิของผู้แจ้ง
เบาะแส ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ในประเด็นเก่ียวกบัการท าผิดกฎหมาย ความถกูต้องของรายงานงบการเงิน ระบบ
ควบคมุภายในท่ีบกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ ผา่น คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
(independent@tkrungthai.com) ของบริษัทฯ โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ (www.tkrungthai.com) หวัข้อนกั
ลงทนุสมัพนัธ์ 

4.10 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ไว้อยา่งชดัเจน และ
ก าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ ตอ่ประธานกรรมการทราบทกุครัง้ โดย
ผา่นทางเลขานกุารบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
4.11 ความสมัพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัต่อนักลงทุนสมัพันธ์เป็นอย่างมาก จึงได้มีการพบปะ และให้

ข้อมลูกบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ และนกัขา่วอยา่งสม ่าเสมอ จะเห็นได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity 
Day ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยทกุไตรมาส เพราะบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส าคญัของการเปิดเผยข้อมูล
ผลประกอบการของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ไม่วา่บริษัทฯ จะมีผลประกอบการในไตรมาสนัน้ๆ เป็นอยา่งไร รวมถึง
จัดให้มีแผนกนักลงทุนสมัพันธ์ (Investor Relations) ขึน้ เพื่อเป็นช่องทางให้บริษัทฯ สามารถสื่อสารกับผู้ ถือหุ้ น 
นกัวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจทัว่ไปอยา่งสะดวก และมีประสทิธิภาพ 

จ ำนวนหุ้นที่ถือ ณ จ ำนวนหุ้นที่ถือ ณ 

วันที่ 31 ธันวำคม 2557 วันที่ 31 ธันวำคม 2558

1 พลเอกเทอดศกัดิ์   มำรมย์ ประธำนกรรมกำรบริษัท (กรรมกำรอิสระ) 220,000 220,000 0 0.10
คู่สมรส และบตุรที่ยังไมบ่รรลนิุติภำวะ 0 0 0 0

2 นำยไพรัช  สหเมธำพฒัน์ กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ (กรรมกำรอิสระ) 0 0 0 0
คู่สมรส และบตุรที่ยังไมบ่รรลนิุติภำวะ 0 0 0 0

3 นำยเผ่ำเทพ  โชตินชิุต ประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนและกรรมสรรหำ 5,000 5,000 0 0.002
คู่สมรส และบตุรที่ยังไมบ่รรลนิุติภำวะ ประธำนคณะกรรมกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี 0 0 0 0

กรรมกำร /กรรมกำรตรวจสอบ (กรรมกำรอิสระ)

4 นำยวีระศกัดิ์  สตุณัฑวิบลูย์ กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ (กรรมกำรอิสระ) 0 0 0 0
คู่สมรส และบตุรที่ยังไมบ่รรลนิุติภำวะ 0 0 0 0

5 ดร.โกศล  สรุโกมล กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 0 0 0 0
คู่สมรส และบตุรที่ยังไมบ่รรลนิุติภำวะ กรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ 0 0 0 0

กรรมกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี

6 นำยสเุมธ  เตชะไกรศรี กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร 33,500,000 33,500,000 0 15.65
คู่สมรส และบตุรที่ยังไมบ่รรลนิุติภำวะ กรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ 24,000,000 24,000,000 0 11.21

กรรมกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี

7 นำยคมัภร์ี  จองธุระกิจ กรรมกำร / กรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ 500,000 500,000 0 0.23
คู่สมรส และบตุรที่ยังไมบ่รรลนิุติภำวะ กรรมกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี 0 0 0 0

8 นำยปรีชำ  เตชะไกรศรี กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร 6,138,400 6,138,400 0 2.87
คู่สมรส และบตุรที่ยังไมบ่รรลนิุติภำวะ กรรมกำรผู้ จดักำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 3,258,940 3,258,940 0 1.52

9 นำยจมุพล  เตชะไกรศรี กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / ผู้ ชว่ยกรรมกำรผู้ จดักำร 956,940 956,940 0 0.45
คู่สมรส และบตุรที่ยังไมบ่รรลนิุติภำวะ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริษัทฯ 0 0 0 0

10 นำยโกเวท  ลิม้ตระกูล กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร 275,000 275,000 0 0.13
คู่สมรส และบตุรที่ยังไมบ่รรลนิุติภำวะ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 0 0 0 0

11 นำงยุพำ  เตชะไกรศรี กรรมกำร 24,000,000 24,000,000 0 11.21
คู่สมรส และบตุรที่ยังไมบ่รรลนิุติภำวะ 33,500,000 33,500,000 0 15.65

12 นำยอภชิำติ  เกษมกุลศิริ กรรมกำร 0 0 0 0
คู่สมรส และบตุรที่ยังไมบ่รรลนิุติภำวะ 0 0 0 0

13 นำยประสงค์  เตชะไกรศรี กรรมกำร 2,903,606 2,903,606 0 1.36
คู่สมรส และบตุรที่ยังไมบ่รรลนิุติภำวะ 0 0 0 0

ล ำดบั รำยช่ือคณะกรรมกำร ต ำแหนง่
จ ำนวนหุ้นที่

เปลี่ยนแปลง เพ่ิมขึน้/

(ลดลง) ในปี 2558

สดัส่วนกำรถือหุ้น

ในบริษัท (%)

ข้อมูลกำรถือหุ้นของกรรมกำรบริษัทฯ

http://www.tkrungthai.com/
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4.12 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ หรือนกัวิเคราะห์เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ (Company Visit) และพบปะพดูคยุ
กบัผู้บริหารของบริษัทฯ ซึง่ในปี 2558 ได้จดัให้มีกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานสวุินทวงศ์ เมื่อวนัจนัทร์ที่ 22 กนัยายน 2558  

        นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีช่องทางที่นักลงทุนติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ ได้ทาง IR Contact โดย
สามารถติดตอ่ได้ทาง E-mail Address : investor@tkrungthai.com  โทรศพัท์ 02-211-3732 ตอ่ 104   

5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อบทบาท และหน้าที่ของกรรมการ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสีย เพื่อให้
ธุรกิจสามารถด าเนินไปได้ด้วยความโปร่งใส โดยด าเนินการในเร่ืองตอ่ไปนี ้

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

5.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เอือ้ประโยชน์
ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ อาทิ เช่น ความรู้ด้านอุตสาหกรรม ด้านบญัชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการ
จดัการ ด้านทกัษะความช านาญงานแม่พิมพ์ และยงัประกอบด้วยความหลากหลายทัง้ด้านอาย ุและเพศ   
โดยมีกรรมการผู้หญิงจ านวน 1 ทา่น จากจ านวนคณะกรรมการทัง้สิน้ 13 ทา่น ซึง่ แบง่เป็น 

 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  จ านวน 4 ทา่น (คิดเป็นร้อยละ 30.77) 
 กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร  จ านวน 9 ทา่น (คิดเป็นร้อยละ 69.23) 

     โดยเป็นกรรมการอิสระ  จ านวน 5 ทา่น (คิดเป็นร้อยละ 38.46) 
5.1.2 กรรมการบริษัทฯ ไม่มีประวตัิการกระท าผิดกฎระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์/ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
5.1.3 คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยผู้ตรวจสอบภายในนัน้เป็น

หนว่ยงานภายนอกที่มีความเป็นอิสระ โดยรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
5.1.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการติดตามการ

บริหารความเสี่ยงอยา่งสม ่าเสมอ โดยได้จดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อ
ประเมินความเสีย่งของสถานการณ์ตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ พร้อมทัง้หาแนวทาง มาตรการป้องกนัไม่ให้เกิดผล
กระทบ และสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ 

5.1.5 คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการไว้อย่างชดัเจนคือ 3 ปี และไม่จ ากัด
จ านวนวาระการด ารงต าแหนง่ โดยระบไุว้ในนโยบายก ากบัดแูลกิจการ 

5.1.6 บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละท่านให้ทราบ (รายละเอียดกรรมการ
และผู้บริหาร) 

5.1.7 ประธานกรรมการบริษัทฯ ไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนักบักรรมการผู้จดัการ และมีบทบาท อ านาจ และหน้าที่แยก
ออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

5.1.8 คณะกรรมการได้มีการเลอืกกรรมการอิสระเพื่อด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการ 
5.1.9 บริษัทฯ มีเลขานกุารบริษัทฯ คือ คณุจุมพล  เตชะไกรศรี และมีคณะที่ปรึกษากฎหมายมืออาชีพ เป็นผู้ ให้

ค าแนะน าด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบตัิตาม  
5.1.10 บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัจ านวนบริษัทจดทะเบียน ที่กรรมการของบริษัทฯ ไปด ารงต าแหนง่ได้คน

ละไม่เกิน 5 บริษัท และได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ อ่ืนของกรรมการ
แตล่ะทา่นไว้อยา่งละเอียดในแบบ 56-1 และในรายงานประจ าปี 

5.1.11 บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการ ท่ีบริษัทอื่นของกรรมการผู้จดัการได้ไม่เกิน 2 
บริษัท โดยบริษัทดงักลา่ว จะต้องไมม่ีผลประโยชน์ขดัแย้งกบับริษัทฯ และก่อนการไปด ารงต าแหนง่ จะต้อง 
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ชีแ้จงรายละเอียดตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบ  
5.1.12 บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายจ ากดัจ านวนบริษัทจดทะเบียน ที่กรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหนง่กรรมการ

ไมเ่กิน 3 แหง่ 
5.1.13 ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี กรรมการต้องออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม ถ้าจ านวน

กรรมการแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงสว่นหนึง่ในสามที่สดุ 
5.1.14 ส าหรับจ านวนบริษัทที่กรรมการด ารงต าแหน่งนัน้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมลูการด ารงต าแหน่ง

กรรมการแต่ละคนที่บริษัทอื่นไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจ าปี (Annual Report) ทัง้นี ้บริษัทฯ มัน่ใจ
ว่าการที่กรรมการด ารงต าแหน่งในหลายบริษัทนัน้ไม่กระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่แต่อย่างใด เพราะได้รับ
ค าปรึกษาและค าแนะน าที่ดี มีประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจอยา่งสม ่าเสมอ และตอ่เนื่อง 

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย จ านวน 5 คณะ   ได้แก่ 1) คณะกรรมการบริหาร  
2) คณะกรรมการตรวจสอบ   3) คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา   4) คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
5) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  โดยมีการก าหนดอ านาจหน้าที่เอาไว้อยา่งชดัเจน ทัง้นี ้ประธานคณะกรรมการไมเ่ป็นประธาน
หรือสมาชิกในคณะกรรมการชดุยอ่ย 

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
5.3.1 มีการก าหนดและแยกอ านาจของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจดัการในระดบัตา่งๆ ไว้อยา่งชดัเจน โดย

ในการพิจารณา และการตดัสินใจเร่ืองที่ส าคญัๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
ถ่วงดลุและสอบทาน เปิดเผยความโปร่งใส และเป็นธรรมตอ่ผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

5.3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการทบทวน และอนมุตัิวิสยัทศัน์ ภารกิจ ของบริษัทอยา่งน้อยทกุๆ 5 ปี 
5.3.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมกบัฝ่ายบริหาร ในการทบทวน อนมุตัิวิสยัทศัน์ ภารกิจ การวางกล

ยทุธ์ เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ เป็นประจ าทกุปี 
5.3.4 คณะกรรมการจดัให้มีนโยบายก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร และปฏิบตัิตามนโยบาย

ดงักลา่ว 
5.3.5 ประธานกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ และไม่ได้ด ารงต าแหน่งใน

คณะกรรมการชดุยอ่ย 
5.3.6 การรวมหรือแยกต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหารและไม่เป็นบุคคล

เดียวกับประธานกรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการ
แบ่งแยกหน้าที่ในการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและการบริหารงานประจ าออกจากกันอย่างชัดเจน
ประธานกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่เป็นกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่เป็นผู้ก าหนดนโยบาย 
แผนงาน และกลยุทธ์ที่ส าคญัให้ฝ่ายบริหารน าไปปฏิบตัิ โดยกรรมการบริษัทฯ ทุกคนมีความเป็นอิสระใน
การเสนอวาระการประชุม การแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ รวมถึง
พิจารณาอย่างรอบคอบในเร่ืองที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ 

5.3.7 ประธานกรรมการบริหาร เป็นหวัหน้าคณะของฝ่ายบริหาร รับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ในการดแูล
การด าเนินกิจการและปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบันโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการ
บริหาร ติดตามการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ โดยก าหนดให้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อ
รายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นประจ าทกุเดือน มีการ
กระจายอ านาจลงไปสูฝ่่ายบริหาร ในการก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และวงเงิน 
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5.3.8 คณะกรรมการได้มีการให้จดัท าคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ ที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานทกุคนเข้าใจใช้ในการด าเนินธุรกิจ และปฏิบตัิตามอยา่งจริงจงั 

5.3.9 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) 
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และมีการทบทวนประสิทธิผลของการจดัการ
ความเสีย่งอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

5.3.10 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการด าเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน การ
ปฏิบตัิงาน การด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และนโยบาย โดยมีหนว่ยงานท่ีมีความอิสระในการปฏิบตัิ
หน้าที่เป็นผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคมุดงักลา่ว 

5.3.11 คณะกรรมการบริษัทฯ จะรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎใน
รายงานประจ าปี ทัง้นี ้งบการเงินดังกล่าว จัดท าขึน้ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย 
รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

5.3.12 คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารระดบัสงู แจ้งต่อคณะกรรมการเก่ียวกับ
การซือ้ขายหุ้นอยา่งน้อย 1 วนั ลว่งหน้าก่อนท าการซือ้ขาย 

5.3.13 คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการทุกท่านต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการให้บริษัทฯ
ทราบ 

5.3.14 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลมุทัง้ด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การ
ด าเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยมีผู้ ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็น
หน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
จดัการ ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกนัประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2559 และเห็นว่ามีระบบควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอ 

5.3.15 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมประชุมกบัผู้บริหารระดบัสงู เพื่อรับทราบรายงานผลการด าเนินงานที่ผา่นมา 
ของฝ่ายต่างๆ  และการก าหนดแผนงาน และตัวชีว้ดั/เป้าหมาย (Key Performance Index : KPI)  เป็น
ประจ าทกุปี  

5.4 การประชุมคณะกรรมการ 

5.4.1 บริษัทฯ ได้มีการจดัท าก าหนดการประชมุคณะกรรมการเป็นการลว่งหน้าทัง้ปี โดยในปี 2558 ก าหนดการ 
ประชมุเอาไว้จ านวน 8 ครัง้ และแจ้งให้กรรมการแตล่ะคนทราบถึงก าหนดการดงักลา่วลว่งหน้า เพื่อให้ 
กรรมการสามารถจดัเวลา และเข้าร่วมประชมุได้ 

5.4.2 จ านวนครัง้ของการประชมุ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาให้เหมาะสมกบัภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของกรรมการ และลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

5.4.3 ประธานกรรมการ และกรรมการผู้ จัดการ ท าหน้าที่ร่วมกันในการพิจารณาก าหนดวาระก ารประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ 

5.4.4 บริษัทฯ จดัให้มีเอกสารประกอบการประชมุอยา่งครบถ้วน เพียงพอ และจดัสง่ให้กบัคณะกรรมการลว่งหน้า
อยา่งน้อย 7 วนั เพื่อให้กรรมการมีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าประชมุ 

5.4.5 บริษัทฯ จัดสรรเวลาเอาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเร่ืองเพื่ ออภิปรายกันอย่างรอบคอบ และ
ประธานกรรมการ เป็นผู้ประมวลความเห็น และข้อสรุปท่ีได้จากที่ประชมุ 

5.4.6 สนับสนุนให้กรรมการผู้ จัดการ เชิญผู้ บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองที่
เก่ียวข้องโดยตรง 
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5.4.7 บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกัน เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ 
เก่ียวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยเพื่อความเป็นอิสระในการแสดง
ความเห็นเพื่อการพฒันาการบริหารการจัดการของบริษัท และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการ
ประชมุด้วย ซึง่ในปี 2558 มีการประชมุเมื่อวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2558 

5.4.8 บริษัทฯ มีนโยบายในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการทกุคนสามารถอภิปราย และแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม และในขณะ
การลงมติจะต้องมีกรรมการไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด จึงจดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์
อกัษร โดยเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ และหลงัจากผ่านการรับรองจากที่ประชุม จะถกูจดัเก็บไว้ที่ตู้
เอกสารชัน้ 2 อาคารส านกังานตรอกจนัทน์ ส าหรับกรรมการและผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบได้ 

5.4.9 คณะกรรมการบริษัทฯ มีส่วนร่วมกับฝ่ายบริหารในการก าหนดนโยบาย ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผน
ธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ โดยมีการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ                                                  

 
 

ทัง้นีใ้นการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  มีวาระเพื่อการทบทวน อนมุตัิ เร่ืองงบการเงินไตรมาสต่างๆ วาระเพื่อทราบใน
เร่ือง ผลการด าเนินการ  เร่ืองของกลยทุธ์ในการบริหารงานตา่งๆ  และได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหารจ านวน  
1 ครัง้ เมื่อวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2558 

5.5 การประเมินประธานกรรมการบริหาร (CEO) 

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัต่อการประเมินผลและการปฏิบตัิงานของประธานกรรมการบริหาร โดยมีวตัถปุระสงค์ใน
การน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรังปรุงการปฏิบตัิหน้าที่  โดยประเมินในด้านตา่งๆ คือ การวางแผนกลยทุธ์ ความเป็น
ผู้น า ผลการด าเนินงานด้านการเงิน การบริหารก ากบัดูแลการท าธุรกรรม การจัดท าแผนทดแทนต าแหน่ง การบริหารทรัพยากร
มนษุย์ การสื่อสาร และการสร้างความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตวัอย่าง”แบบ
ประเมินผลงานของ CEO” ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกบัลกัษณะเฉพาะของบริษัทฯ 

ล ำดบั ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง
คณะกรรมกำร

บริษัทฯ

คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ

คณะกรรมกำรพิจำรณำ

คำ่ตอบแทน และ

คณะกรรมกำรสรรหำ

คณะกรรมกำรก ำกับ

ดแูลกิจกำรทีด่ี

คณะกรรมกำร

บริหำร

ประชุมสำมญัผู้ ถือ

หุ้นประจ ำปี 2558

1 พลเอกเทอดศกัดิ ์  มำรมย์ ประธำนกรรมกำรบริษัท/กรรมกำรอิสระ 7/8 --- --- --- --- 1/1
2 นำยไพรัช  สหเมธำพฒัน์ กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 8/8 4/4 --- --- --- 1/1
3 นำยเผำ่เทพ  โชตนิุชิต กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ /กรรมกำรอิสระ 8/8 4/4 2/2 2/2 --- 1/1

ประธำนกรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ

ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี

4 นำยสเุมธ  เตชะไกรศรี กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร 8/8 --- 2/2 2/2 13/13 1/1
กรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ

กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี

5 ดร.โกศล  สรุโกมล กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 8/8 --- 2/2 2/2 --- 1/1
กรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ

กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี

6 นำยวีระศกัดิ ์ สตุณัฑวิบลูย์ กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ  / กรรมกำรอิสระ 8/8 4/4 --- --- --- 1/1
7 นำยคมัภีร์  จองธรุะกิจ กรรมกำร / กรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนและกรรมกำร 8/8 --- 2/2 2/2 --- 1/1

กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี

8 นำยปรีชำ  เตชะไกรศรี กรรมกำร / กรรมกำรผู้จัดกำร/กรรมกำรบริหำร 8/8 --- --- --- 12/13 1/1
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง

9 นำยจุมพล  เตชะไกรศรี กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร 8/8 --- --- --- 12/13 1/1
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง / เลขำนุกำรคณะกรรมกำร

10 นำยโกเวท  ลิม้ตระกลู กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร 8/8 --- --- --- 12/13 1/1
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง

11 นำงยพุำ  เตชะไกรศรี กรรมกำร 7/8 --- --- --- --- 1/1
12 นำยอภิชำต ิ เกษมกลุศริิ กรรมกำร 7/8 --- --- --- --- 1/1
13 นำยประสงค์  เตชะไกรศรี กรรมกำร 8/8 --- --- --- --- 1/1
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5.6 การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ 

       คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ าทุกปี เพื่อ
พิจารณาผลการด าเนินงาน และการก ากับดูแลให้มีการก าหนดและ/หรือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเพียงพอ  และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยท าการประเมิน 3 แบบ คือ 1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ 2) แบบประเมินกรรมการ
รายบุคคล 3) แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย  โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับปรุงมาจากตวัอย่างแบบประเมินของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกบัลกัษณะของคณะกรรมการบริษัทฯ  

หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ และการประเมินกรรมการรายบคุคล ใช้หลกัเกณฑ์การให้คะแนน
ในการวดัระดบั ดงันี ้

    คะแนน (%) ระดบั 
90 – 100  ดีมาก 
80 – 89  ดี 
70 – 79  มาตรฐาน 
60 – 69  พอใช้ 
50 – 59   ต้องปรับปรุง 

ขัน้ตอนกระบวนการประเมิน ด าเนินการโดยเลขานกุารบริษัท เป็นผู้บรรจแุบบประเมินคณะกรรมการทัง้คณะในซอง และ
จดัสง่ให้กบักรรมการแตล่ะทา่นเพื่อท าประเมิน  ส าหรับแบบประเมินกรรมการรายบคุคล จะใช้วิธีการสุม่จบัโดยกรรมการเป็นผู้สุม่
หยิบเองจากกลอ่งและท าการประเมิน  หลงัจากกรรมการท าประเมินทัง้สองชุดเสร็จเรียบร้อย จะน าสง่คืนเลขานกุารบริษัทฯ เพื่อ
ท าสรุปรายงานผลประเมิน และในปี 2558 ได้ด าเนินการประเมินคณะกรรมการในแตล่ะคณะดงันี ้

1. การประเมินคณะกรรมการทัง้คณะ ประกอบด้วย 6 หวัข้อหลกั ซึ่งมีผลการประเมินคะเเนนเฉลี่ยรวม อยู่ในเกณฑ์
ระดบัดีมาก คือ 94% รายละเอียดดงันี ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การประเมินกรรมการรายบคุคล ประกอบด้วย 3 หวัข้อหลกั ซึ่งมีผลการประเมินคะเเนนเฉลี่ยรวม อยู่ในเกณฑ์ระดบัดี
มาก คือ 96% รายละเอียดดงันี ้

  
 
 
 
 
 

 

ล ำดบั หวัข้อ
ผลประเมิน 

(%)

1 โครงสร้ำงและคณุสมบตัขิองคณะกรรมกำร 94

2 บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 91

3 กำรประชุมคณะกรรมกำร 97

4 กำรท ำหน้ำที่ของกรรมกำร 95

5 ควำมสมัพนัธ์กบัฝ่ำยจัดกำร 95

6 กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำผู้บริหำร 91

คะแนนเฉล่ียรวม 94

ล ำดบั หวัข้อประเมิน
ผลประเมิน

 (%)

1 โครงสร้ำงและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำร 98

2 กำรประชมุของคณะกรรมกำร 95

3 บทบำท หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 96

คะแนนเฉล่ียรวม 96
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3. การประเมินคณะกรรมการชดุยอ่ย แตล่ะคณะ ซึง่ประกอบด้วย  1) คณะกรรมการตรวจสอบ  2) คณะกรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 3)  คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 4) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มีการ
ประเมินตนเองเป็นประจ าทกุปี เพื่อน าผลประเมินมาพฒันาการปฏิบตัิหน้าที่ในการสนบัสนนุการท างานของคณะกรรมการบริษัท
และการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ทัง้นีผ้ลการประเมินประจ าปี 2558 สรุปได้วา่ คณะกรรมการชดุยอ่ย แตล่ะชดุมีการปฏิบตัิหน้าที่
ครบถ้วนและมีประสทิธิผล 

การประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการเป็นประจ าทกุปี โดยมี

หลกัเกณฑ์ในการประเมินที่น าไปสูค่วามส าเร็จของการบริหารงานตามกลยทุธ์ เพื่อพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทน และแรงจงูใจที่
อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะท าการปฐมนิเทศให้กบักรรมการทา่นใหมท่ี่เข้ามา โดยการประชมุร่วมกนักบักรรมการบริษัทฯ 

ทกุทา่น เพื่อบรรยายสรุปลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่เลขานุการบริษัทเป็นผู้จดัท าเอกสารที่เก่ียวข้อง 
นอกจากนัน้ ยงัต้องพาไปเยี่ยมชมโรงงานทัง้ 3 แหง่ รวมถงึส านกังานใหญ่ เพื่อให้เข้าใจการด าเนนิงานของบริษัทฯ ได้

มากขึน้ ซึง่ในปี 2558 นัน้ บริษัทฯ ไมม่ีกรรมการทา่นใหม ่จึงไมม่กีารด าเนินการในเร่ืองนี ้
5.7   ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทฯ พิจารณาคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีหลกัเกณฑ์วา่ พิจารณาจากการเปรียบเทียบกบัระดบั
อตุสาหกรรมเดียวกนั ผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ นอกจากนี ้กรรมการพิจารณาคา่ตอบ 
แทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบตังิานของประธานกรรมการบริหาร  

5.7 การพัฒนาความรู้ของกรรมการและผู้บริหาร และแผนสืบทอดต าแหน่ง 
    บริษัทฯ เลง็เห็นความส าคญัของการพฒันาความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อการก ากบัดแูล 

กิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงสง่เสริมและอ านวยความสะดวกให้กรรมการและเลขานกุารบริษัท ได้รับการฝึกอบรมความรู้ต่างๆ ท่ีจดั
ขึน้โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ได้แก่หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP)  

นอกจากนี ้ยงัจัดให้มีการอบรมจากองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบตัิงานอย่างสม ่าเสมอ 
และตอ่เนื่องอีกด้วย 

ในปี 2558 กรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการอบรม  ดงันี ้
1. กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมสมัมนา “เร่ือง ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบกบับทบาทการสอบทาน

ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช้การเงิน” จัดโดย ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

2. กรรมการผู้จดัการ เข้าร่วมงาน”SEC for CEO forum 1/2014 “เร่ือง บทบาทของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน
กบัการพฒันาตลาดทนุไทย” จดัโดย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

3. กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมรับฟัง “การปรับปรุงกระบวนการใหม่ในการขอรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต (CAC)” จดัโดย สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

4. กรรมการ เข้าร่วมสมัมนา CG Forum 3/2015  “Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board”” 
จดัโดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

นอกจากนี ้มีแผนการพฒันา และสืบทอดงานต าแหนง่ผู้บริหารของบริษัท เพื่อเตรียมพร้อมในการท างานท่ีตอ่เนื่องในกรณี
ที่ตนไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ เพื่อความมัน่ใจได้ว่า บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบตัิงานได้ 
นอกจากนี ้ยงัมีการประชุมนอกสถานที่ โดยมีการหมุนเวียนไปประชุมตามโรงงานสาขาเพื่อให้กรรมการของบริษัทได้เห็นการ
ท างานอยา่งแท้จริงของพนกังานอีกด้วย  



บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

 36 

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

      คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย จ านวน 5 คณะ ดงัตอ่ไปนี ้ 
1) คณะกรรมการบริหาร   
2) คณะกรรมการตรวจสอบ   
3) คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา    
4) คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   
5) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  

โดยมีการก าหนดอ านาจหน้าทีเ่อาไว้อยา่งชดัเจน ทัง้นี ้ประธานคณะกรรมการไมเ่ป็นประธาน หรือสมาชิกใน
คณะกรรมการชดุยอ่ย  
1.  คณะกรรมการบริหาร ( Executive Board of Director ) 

คณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558 มีจ านวน 4 ทา่น ประกอบด้วย 
 

ล ำดบั ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายสเุมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายปรีชา    เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จดัการ 
3. นายจมุพล   เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร 
4. นายโกเวท ลิม้ตระกลู กรรมการบริหาร 

ขอบเขต และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี ้

1. ให้มีอ านาจตดัสนิใจในเร่ืองการด าเนินงานท่ีส าคญัของบริษัทฯ  โดยก าหนดขอบเขตประเภท หรือขนาดของภารกิจ 
วตัถปุระสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการก ากบัดแูล การด าเนินงานโดยรวม ผลผลติ ความสมัพนัธ์กบั
ลกูค้า ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

2. พิจารณาและอนมุตัิการจดัซือ้จดัจ้าง ตลอดจนเร่ืองการลงทนุขยายงาน รวมถงึการซือ้ขายสนิทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ 
และจะพิจารณาเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ หากการจดัซือ้จดัจ้าง ตลอดจนเร่ืองการลงทนุขยายงาน รวมถงึการ  
ซือ้ขายสนิทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ นัน้ อยูน่อกเหนือขอบเขตและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

3. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษัทฯ ตอ่บคุคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ตอ่
กิจการ 

4. พิจารณาเร่ืองการระดมทนุของบริษัทฯ เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ  
5. อนมุตัิการแตง่ตัง้ที่ปรึกษาด้านตา่งๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ  
6. ด าเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานโดยทัว่ไปของบริษัทฯ  
7. พิจารณาและอนมุตัิแผนการปฏิบตัิของแตล่ะฝ่ายงานของบริษัทฯ  และพิจารณาอนมุตัิค าขอจากฝ่ายงานตา่งๆ ของ

บริษัทฯ ที่เกินอ านาจสัง่การของฝ่ายงานนัน้ 
8. หากการด าเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ใช้งบประมาณสงูเกินกวา่งบประมาณที่

ได้รับอนมุตัิร้อยละ 10 จะต้องน าเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
ทัง้นี ้ การมอบอ านาจดงักลา่วข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดและระเบียบวาระตา่ง ๆ ที่ได้รับ

อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ และต้องไมอ่นมุตัิรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้
เสยี หรืออาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัทฯ และบริษัทฯยอ่ย และจะต้องเปิดเผยรายการดงักลา่วตอ่
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คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาการอื่นใดนอกเหนือจากทีก่ลา่วมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่
สามารถกระท าได้ เว้นแตจ่ะได้รับมอบหมายจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราว ๆ ไป  
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee ) 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึง่มีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด มีจ านวนอยา่ง
น้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ  3 ท่าน ทุกท่านเป็น
กรรมการท่ีเป็นอิสระและก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบอยูใ่นวาระ คราวละ 3 ปี  ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้ 

ล ำดบั ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง 

1. นายไพรัช สหเมธาพฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
(มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) 

2. นายเผา่เทพ โชตินชิุต กรรมการตรวจสอบ 
(มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) 

3. นายวีระศกัดิ ์ สตุณัฑวิบลูย์ กรรมการตรวจสอบ 
(มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) 

            ทัง้นี ้มีนายจมุพล  เตชะไกรศรี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
ขอบเขต และ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้อง และเปิดเผยอยา่งเพียงพอ โดยการประสานงานกบัผู้สอบ

บญัชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่รับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงิน ทัง้รายไตรมาสและประจ าปี 
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดย

สอบทานร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน 
3. สอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ 
4. พิจารณาคดัเลือก เสนอแตง่ตัง้ และเลกิจ้างผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  รวมถึงพิจารณาเสนอคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี

โดยค านงึถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส านกังานตรวจสอบบญัชีนัน้ 
รวมถึงประสบการณ์ของบคุลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ท าการตรวจสอบบญัชีของบริษัท 

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเก่ียวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 

6. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร 
ทบทวนร่วมกบัผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานส าคญั ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ บท
รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

7. จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึง่รายงานดงักลา่ว
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดงักลา่วควรประกอบด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

- ความเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัท าและการเปิดเผยข้อมลูในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ  ถึงความถกูต้อง 
ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ 

- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ  
- เหตผุลที่เช่ือวา่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เหมาะสมที่จะได้รับการแตง่ตัง้ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
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- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ  

- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

- รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทกุไตรมาส 

3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา (Remuneration Committee and Nomination   

    Committee) 

เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และพงึปฏิบตัิที่ดสี าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา โดยมีกรรมการ
อิสระเป็นประธานฯ  เพื่อท าหน้าที่สรรหาผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมในการด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทฯ และท าหน้าที่
พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตามนโยบายที่ได้ก าหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงันี ้

นโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

“การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการนัน้ บริษัทฯ จะค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กบับริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยที่อยูใ่นอตุสาหกรรม และธุรกิจที่มี
ขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดงักลา่วนัน้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคณุภาพ และสามารถปฏิบตัิหน้าที่ให้
บรรลเุป้าหมาย และทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่ก าหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส” ทัง้นี ้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้แก่ คา่ตอบแทนรายเดือน และคา่โบนสัประจ าปี  

ขอบเขต และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  

1. ก าหนดหลกัเกณฑ์ หรือวิธีการก าหนดคา่ตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัทฯ 
2. พิจารณาเสนอคา่ตอบแทนกรรมการตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพือ่เห็นชอบ และน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อ

พิจารณาอนมุตั ิ
3. ก าหนดแนวทาง ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานกรรมการบริหาร และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ

ประธานกรรมการบริหาร เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุตัิ 
4. ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
นโยบายการสรรหากรรมการ 
“การสรรหากรรมการนัน้ บริษัทฯ จะให้ความส าคญักบับุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวตัิการท างานที่

ดี และมีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์กว้างไกล รวมทัง้มีคณุธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอทุิศเวลาให้ได้อย่าง
เพียงพอ อนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินกิจการของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส” 

ขอบเขต และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา 

1. ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์วิธีการสรรหาและคณุสมบตัิ ของผู้ที่จะมาด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ 
2. ด าเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมในการด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ และน าเสนอตอ่ที่

ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตั ิ
3. ด าเนินการสรรหาผู้สบืทอดต าแหนง่ประธานกรรมการบริหารร่วมกบัประธานกรรมการบริหารเดิม เพื่อน าเสนอตอ่ที่

ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ พจิารณาอนมุตัิ 
4. พิจารณาเห็นชอบผู้สบืทอดต าแหนง่กรรมการผู้จดัการ ที่ถกูน าเสนอโดยประธานกรรมการบริหาร เพื่อน าเสนอตอ่ที่

ประชมุกรรมการบริษัทฯ อนมุตั ิ
5. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อน าเสนอตอ่ท่ีประชมุกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุตั ิ
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6. ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนมุตัจิดัตัง้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา จ านวน 4 ทา่น โดยมี
วาระการด ารงต าแหนง่ 3 ปี เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 13 สงิหาคม 2558 ถึง 12 สงิหาคม 2561 ซึง่ประกอบด้วยรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

ล ำดบั ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายเผ่าเทพ   โชตนิชุิต ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ) 

2 ดร.โกศล สรุโกมล กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา (กรรมการอสิระ) 

3 นายสเุมธ เตชะไกรศรี กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา 

4 นายคมัภีร์ จองธุระกิจ กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา 

       ทัง้นี ้มีนายจมุพล  เตชะไกรศรี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา 

4.  คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี 

. คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคญัในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยเมื่อวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2556 ได้แตง่ตัง้

คณะกรรมการก ากบัการดแูลกิจการท่ีดี เพื่อชว่ยสง่เสริมและกลัน่กรอง การด าเนินงานเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการและการ

บริหารจดัการให้ดีเลศิ  ภายใต้หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มุง่เน้นการสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยค านงึถงึผู้ที่มีสว่น

ได้สว่นเสยีโดยรวม มีคณุธรรมในการด าเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ และติดตามการด าเนินงานด้านความ

รับผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อมเพิ่มเติม เพื่อให้คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีสามารถด าเนินงานด้านการดแูลผู้มี

สว่นได้สว่นเสยีได้อยา่งครบถ้วนและมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดมีีจ านวนทัง้หมด 4 ทา่น ซึง่เป็น

กรรมการอิสระจ านวน 2 ทา่นด้วย รายช่ือดงัตอ่ไปนี ้   

ล ำดบั ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายเผา่เทพ   โชตินชิุต ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (กรรมการอิสระ) 
2 ดร.โกศล สรุโกมล กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (กรรมการอิสระ) 
3 นายสเุมธ เตชะไกรศรี กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
4 นายคมัภีร์ จองธุระกิจ กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

    ทัง้นีม้ี นายจมุพล  เตชะไกรศรี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 ขอบเขต และ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ด ี

1. ก าหนดหลกัการและข้อพงึปฏิบตัิที่ส าคญัของกระบวนการก ากบัดแูลกิจการท่ีมีประสทิธิผลที่เหมาะสม 
2. เสนอแนวปฏิบตัิด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 
3. ติดตามประกาศใหม่ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อพิจารณาปรับปรุงหลกัปฏิบตัิให้เหมาะสม 
4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบตัิและหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีใช้ปฏิบตัิให้มีความตอ่เนื่องและเหมาะสมกบัธุรกิจ 
5. เสนอแนะข้อก าหนดเก่ียวกบัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และข้อพงึปฏิบตัิส าหรับผู้บริหารและพนกังาน 
6. มอบนโยบายและแนวปฏิบตัิในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมชุนชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate 

Social Responsibility: CSR) 
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5.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) 

คณะกรรมการบริษัทฯ มมีติแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เมื่อวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2557  โดยมีวาระการด ารง
ต าแหนง่คราวละ 3 ปี เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2557 ถึง 25 กมุภาพนัธ์ 2560 ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร
ระดบัสงู จ านวน 7 ทา่น ดงันี ้ 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

   
                     ทัง้นีม้ี นางสาวพรทิพย์ พว่งทรัพย์ เป็นเลขาคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ขอบเขต และ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. ศกึษา ทบทวน และประเมินความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ รวมทัง้แนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีตอ่บริษัทฯ  
2. ก าหนดนโยบายบริหารความเสีย่งเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ  
3. ก าหนดกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบันโยบายบริหารความเสีย่งและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ 
4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารจดัการความเสีย่ง เพื่อการบง่ชี ้การประเมิน การติดตาม และ

ควบคมุความเสีย่ง  
5. สนบัสนนุผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือ และติดตามผลในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรเทาหรือขจดัความเสี่ยง ให้

เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
6. สนบัสนนุและพฒันาการบริหารความเสีย่งให้เกิดขึน้อยา่งตอ่เนื่องทัว่ทัง้บริษัทฯ และสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล 
7. จดัให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึน้อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ทัง้ในภาวะปกติ และภาวะ

วิกฤติ เพื่อให้มัน่ใจวา่การส ารวจความเสีย่งได้ครอบคลมุทกุขัน้ตอนของการด าเนินธุรกิจ และรายงานตอ่คณะกรรมการ
บริษัทฯ อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

8.3  การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาท าหน้าที่สรรหากรรมการใหม ่หรือกรรมการ เพื่อทดแทน
กรรมการท่ีลาออก ครบวาระ หรือทดแทนต าแหนง่ที่วา่งลง โดยพจิารณาจากความรู้ ความสามารถ ซื่อสตัย์ สจุริต มีประสบการณ์
ในธุรกิจทีเ่ก่ียวโยง และถกูต้องตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย และพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ 

ในการพิจารณาสรรหาบคุคล เพือ่มาด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาจะพจิารณาบคุคลจากแหลง่ตา่งๆ 
ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นและมีสทิธิออกเสยีงรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท 
2. ฐานข้อมลูกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
3. บริษัทท่ีปรึกษานอก 

ล ำดบั ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 
2 

นายโกเวท 
ดร.โกศล   

ลิม้ตระกลู 
สรุโกมล 

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
กรรมการบริหารความเสีย่ง (กรรมการอิสระ) 

3 นายปรีชา เตชะไกรศรี กรรมการบริหารความเสีย่ง 
4 นายจมุพล เตชะไกรศรี กรรมการบริหารความเสีย่ง 
5 นายพงศกรณ์ เพ็ชรประยรูพนู กรรมการบริหารความเสีย่ง 
6 
7 

นายพิษณ ุ
นายศกัดิ์สทิธ์ิ 

วิลาวลัย์จิตต์ 
เลศิหสัดีรัตน์ 

กรรมการบริหารความเสีย่ง 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 
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4. กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้แนะน า 
เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่เหมาะสมจงึเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ และขอ

อนมุตัิแตง่ตัง้เป็นกรรมการตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น โดยปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้ 

ขัน้ตอนการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัทฯ  
คณะกรรมการบริษัทฯ  ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน โดยให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตัง้ และให้

คณะกรรมการเลอืกตัง้กรรมการด้วยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจเลอืกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จดัการ และต าแหนง่
อื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

การเลือกตัง้กรรมการมีวิธีการดังต่อไปนี ้

1.  ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
2.  ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  แต่จะ

แบง่คะแนนเสยีงแก่ผู้หนึง่ผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไมไ่ด้  
3.  บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการ    
     ที่จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีง 
     เทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

การประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการประจ าทกุปี โดยใช้เป้าหมายและ 
หลกัเกณฑ์ในการประเมินที่สอดคล้องกบันโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ และกลยทุธ์เพื่อพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนที ่
เหมาะสม  
8.4 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกนัข้อมลูภายในอยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งข้อมลูภายในท่ียงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ หรือ
ข้อมลูที่มีผลกระทบตอ่การด าเนนิธุรกิจ และราคาหุ้น  โดยมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน น าข้อมลูภายในไปใช้ เพื่อ
ประโยชน์สว่นตวั บริษัทฯ ได้วางนโยบายดงันี ้

1. บริษัทฯ ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเพื่อให้รับทราบถงึกฎเกณฑ์ของการใช้ข้อมลูภายใน หน้าที่ในการรายงาน
การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยของคน คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ รวมถงึบทก าหนดโทษ
ตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2. กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จดัท าและสง่รายงานการถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยของตน คูส่มรส และ
บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยต้องรายงานดงันี ้

- รายงานการถือหลกัทรัพย์ครัง้แรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วนันบัแตว่นัปิดการเสนอขายหลกัทรัพย์ตอ่
ประชาชน หรือวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการหรือผู้บริหาร 

- รายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ (แบบ 59-2) อนัเนื่องมาจากการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน
หลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ภายใน 3 วนัท าการนบัตัง้แตม่กีารซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์นัน้ และให้สง่ส าเนา
รายงานการถือหลกัทรัพย์ดงักลา่วให้แก่บริษัทฯ ภายในวนัท่ีสง่รายงานดงักลา่วให้แก่ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

3. ประกาศให้ทราบทัว่กนัวา่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานท่ีรับทราบข้อมลูภายในท่ีมีนยัส าคญัทีอ่าจสง่ผลตอ่การ
เปลีย่นแปลงของราคาซือ้ขายหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่
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บริษัทจะมกีารประกาศผลการด าเนินงาน (ก าหนดเวลาในการประกาศผลการด าเนินงานคือ 45 วนันบัจากวนัสิน้ไตร
มาส และ 60 วนันบัจากวนัสิน้งวดบญัชี) หรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยตอ่สาธารณชน 

4. บริษัทฯ ก าหนดมาตรการควบคมุตราประทบัของบริษัทฯ ไว้ที่ฝ่ายเลขานกุารบริษัท เพื่อควบคมุการด าเนินงานใดๆ ให้
เป็นไปอยา่งถกูต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

บริษัทฯ มีมาตรการการลงโทษหากพบวา่กรรมการ หรือผู้บริหาร ฝ่าฝืนนโยบายบริษัทฯ และท าให้บริษัทฯ ได้รับความเสือ่ม
เสยี หรือเสยีหาย และบริษัทฯ จะประสานงานกบัหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้องเพื่อด าเนินการตามกฎหมายตอ่ไป 

8.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
 
1. คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี รอบปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

รายการท่ี ช่ือบริษัทผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบญัชี คา่สอบบญัชี 

1 บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) บริษัท กรินทร์ ออดทิ จ ากดั 908,000.00 

รวมคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี 908,000.00 

2. คา่บริหารอื่นๆ (Non-Audit Fee) 

       -ไมม่ี   

8.6 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกัดีวา่ข้อมลูของบริษัทฯ ทัง้ที่เก่ียวกบัการเงินและที่ไมใ่ช่การเงิน ล้วนมีผลตอ่กระบวนการ
ตดัสนิใจของผู้ลงทนุและผู้ที่มีสว่นได้สว่นเสยีของบริษัทฯ จงึได้ก าชบัให้ฝ่ายบริหารด าเนินการในเร่ืองที่เก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูที่
ครบถ้วน ตรงตอ่ความเป็นจริง เช่ือถือได้ สม ่าเสมอ และทนัเวลา ซึง่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัและจะยดึถือปฏิบตัิ
ไปโดยตลอด ในสว่นของงานด้านผู้ลงทนุสมัพนัธ์นัน้ ได้มอบหมายให้ นายจมุพล เตชะไกรศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ท าหน้าที่
ติดตอ่สือ่สารกบัผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นกัวิเคราะห์และภาครัฐที่เก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้จดักิจกรรมให้แก่ผู้ลงทนุท่ีมีความสนใจในการด าเนินงานของบริษัท โดยการให้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ซึง่
จดัเป็นประจ าปีละหนึง่ครัง้ 

ส าหรับปี 2558 บริษัทฯ ได้จดักิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานสวุินทวงศ์ เมื่อวนัท่ี 22 กนัยายน 2558 ซึง่ได้รับความสนใจจากผู้
ลงทนุเป็นอยา่งมาก 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัมีเจตนารมณ์ที่ดีในการท่ีจะเปิดโอกาสให้แก่นกัวเิคราะห์ และนกัลงทนุรายยอ่ยได้มีโอกาสรับทราบ
ความเคลือ่นไหว และผลประกอบการของบริษัทฯ อยา่งสม ่าเสมอ และตอ่เนื่อง บริษัทฯ  จึงได้เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบยีน
พบผู้ลงทนุ (Opportunity Day) ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในทกุ ๆ ไตรมาส  
9. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) 

ส าหรับบริษัทฯ แล้ว เร่ืองความรับผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อมนัน้ ไมใ่ช่เป็นเพียงกิจกรรมเสริมของบริษัทฯ 

เทา่นัน้ หากแตเ่ป็นภารกิจหลกัของบริษัทฯ ด้วย ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ยดึหลกัในการด าเนินงานท่ีมเีป้าหมายด้านธุรกิจควบคูก่บัความ

รับผิดชอบดงัค ากลา่วของ Mr. Bjorn Stigson ประธานสภาธุรกิจโลกเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน (World Business Council  for 

Sustainable Development หรือ WBCSD) ที่วา่ “ธุรกิจไมส่ามารถประสบความส าเร็จได้ในสงัคมที่ล้มเหลว” (Business cannot 

succeed in a society that fails)  
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นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม ความปลอดภยั อาชวีอนามัย และสิ่งแวดล้อม  

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจภายใต้หลกัจริยธรรม และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ควบคูไ่ปกบัการใสใ่จดแูลรักษาสิง่แวดล้อมและ
สงัคม โดยมุง่หวงัเพื่อน าไปสูก่ารพฒนาธุรกิจอยา่งยัง่ยืน มีความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยคณะกรรมการบริษัท
ฯ ได้อนมุตัิแนวนโยบายการด าเนนิงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ   

โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อท่ีจะด าเนนิธุรกิจที่เป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจและสงัคม ให้ความส าคญักบัการดแูล รักษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ินที่หนว่ยงานของบริษัทฯ ตัง้อยู ่นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีนโยบายยดึมัน่ ปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองที่ดี 
ปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องอยา่งครบถ้วน มุง่มัน่ท่ีจะใช้ความพยายามอยา่งตอ่เนื่อง ทัง้ที่ด าเนินการเอง หรือ
ร่วมมือกบัภาครัฐและชมุชนในการยกระดบัคณุภาพของสงัคม 

การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 

บริษัทฯ ได้ด าเนินการและจดัท ารายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคมของกิจการเป็นรูปเลม่ ซึ่งมีรายละเอียดและแนวทางใน
การด าเนินงานตามหลกัการ 8 ข้อ ที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และได้น าเผยแพร่ขึน้เว็บไซต์บริษัทฯ 
(www.tkrungthai.com) ส าหรับในปี 2558 บริษัทฯ ได้ด าเนินการท ากิจกรรมเพื่อสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม ตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

1.  การเคารพสทิธิมนษุยชน และการปฏิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 
รากฐานของการประกอบธุรกิจที่ดี มีประสทิธิภาพนัน้ มีรากฐานของทรัพยากรบคุคล เป็นปัจจยัส าคญัที่จะขบัเคลือ่นธุรกิจ

ให้ประสบความส าเร็จไปได้ด้วยดี นัน่ก็หมายความว่า ธุรกิจเองต้องเล็งเห็นถึงความส าคญัของพนกังาน  ให้พนกังานมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี มีสภาพแวดล้อมและเง่ือนไขในการท างานที่ดี รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบตัิต่อพนกังาน หรือแรงงาน
อย่างเป็นธรรมด้วย บริษัทฯ จึงปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน สง่เสริมคณุภาพชีวิตของพนกังาน โดยมีตวัอย่างของแนว
ปฏิบตัิ ดงันี ้

1.1    มีแนวปฏิบตัิที่สนบัสนนุ และเคารพสทิธิมนษุยชน เช่น ไมใ่ช้แรงงานเดก็ และไมใ่ช้แรงงานผิดกฏหมาย เป็นต้น 
1.2    ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิด้านผลตอบแทนพนกังานและสวสัดิการอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน    

โบนสั เงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพตามกฎหมายแล้ว ยงัมีสวสัดิการเพิ่มเติมให้แก่พนกังาน เช่น จดัให้มีข้าวฟรี และ 
อาหารกลางวนัราคาพิเศษให้แก่พนกังาน, เงินช่วยเหลอืฌาปนกิจในกรณีบคุคลใน ครอบครัวของพนกังานเสยีชีวิต,  
ให้ทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดา ของพนกังานที่อยู่ในระดบัอนุบาลจนถึงมธัยมศึกษาตอนต้น, ตรวจสขุภาพประจ าปี 
มอบของขวญัวนัเด็กและทนุการศกึษาให้กบับตุร ของพนกังาน ฯลฯ 

1.3 ก าหนดนโยบายความปลอดภยัต่างๆ ในโรงงาน และสถานท่ีท างาน เช่น จดัให้มีการซ้อมดบัเพลงิและ ฝึกซ้อมอพยพ
หนีไฟประจ าทกุปี ตรวจความพร้อมของอปุกรณ์ดบัเพลิงตาแผนที่ก าหนด จดัหาอปุกรณ์ป้องกนัภยัสว่นบุคคลให้แก่
ผู้ปฏิบตัิงานท่ีเหมาะสมตามลกัษณงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบตัิมีความมัน่ใจและปลอดภยัในการท างาน 

1.4 มีระบบการจัดการกับสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้มีความปลอดภยั และถูกสขุอนามยั เช่น มี ระบบการดูแล
สภาพแวดล้อมภายในโรงงาน และในกระบวนการผลิต โดยไม่ให้กระทบต่อสขุภาพของพนักงาน, จดัให้มีกิจกรรม
สปัดาห์ความปลอดภยั, จดัมมุนัง่พกัผอ่นส าหรับพนกังานได้ผอ่นคลายในยามพกั 

1.5 จัดหา สิ่งอ านวยความสะดวกอุปโภคบริโภค ให้อย่างเพียงพอและเหมาะสม   ปลอดภัย  ถูกสุขอนามัย และ
ด าเนินการตรวจประเมินตามรอบท่ีก าหนด   เช่น    โรงอาหาร    เคร่ืองท าน า้ดื่ม   ห้องสขุา   ฯลฯ 

1.6 ดูแล ตรวจสอบ  และจัดให้มีการตรวจวดั สภาพแวดล้อมภายในโรงงาน และในกระบวนการผลิต เพื่อไม่ให้ส่งผล
กระทบตอ่สขุภาพของพนกังาน,ผู้ที่อยูภ่ายในโรงงาน และชมุชนข้างเคียง  เช่น  ระบบบ าบดัน า้ทิง้ 

1.7 มีกระบวนการร้องเรียนอยา่งเหมาะสมหากพนกังานได้รับการปฏิบตัิอยา่งไมเ่ป็นธรรม  

http://www.tkrungthai.com/
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1.8 พฒันาบุคลากร โดยการเปิดโอกาสให้พนกังานมีการเรียนรู้ โดยการส่งพนกังานไปอบรมหลกัสตูร ต่างๆ ทัง้ภายใน  
และภายนอกองค์กรเพื่อสร้างความสามารถในการแขง่ขนัขององค์กร และเลื่อน ต าแหนง่ให้แก่พนกังานเมื่อมีโอกาส
ที่เหมาะสม 

1.9 พฒันาบคุลากรทกุระดบัให้มีความรู้   ทกัษะ   และความสามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทในทุกระดบัทัง้ใน
ระยะสัน้ และระยะยาว ภายใต้กรอบการบริหารจดัการความรู้ (Knowledge Management)  โดยการน าองค์กรไปสู ่
การเรียนรู้ (Learning Organization) 

1.10 พฒันาความพร้อมด้านการบริหาร และภาวะผู้น าให้แก่ผู้บริหารทกุระดบัด้วยการอบรม และสอนงาน (Coaching)    
                   โดยการประกบตวัตอ่ตวั 

1.11 จดัให้มีโครงการด้านธรรมะ โดยจดักิจกรรมร่วมท าบญุผ้าป่าสูบ้่านเกิดของพนกังานประจ าทกุปี และจดัให้มีกิจกรรม
ฟังธรรมะบรรยายให้แก่พนกังานในวนัแมแ่หง่ชาติ และวนัพอ่แหง่ชาติ ณ สถานท่ีท างานของบริษัท 

1.12 สง่เสริมให้พนกังานน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต รวมถึงการบ าเพ็ญประโยชน์ และท าดี
เพื่อสงัคม 

1.13 สง่เสริมกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อให้พนกังานมีสขุภาพท่ีแข็งแรง และหา่งไกลยาเสพติด 
1.14 จดัให้มีการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกูให้แก่พนกังานของบริษัท 
1.15 เพื่อให้พนกังาน และผู้ที่เข้ามาในบริเวณของโรงงานมีความปลอดภยั  ด้วยการเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการ

ปลอดภยั เฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  
1.16 สง่เสริมประเพณีท้องถ่ิน และสบืสานเทศกาลตา่งๆ เช่น เทศกาลปีใหม ่เทศกาลสงกรานต์ วนัพอ่ วนัแม ่เป็นต้น 

2. การดแูลรักษาสิง่แวดล้อม  
บริษัทฯ ให้ความส าคญั และตระหนกัถึงผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม ที่อาจจะสง่ผลกระทบตอ่พนกังาน และชมุชนรอบข้าง 

ด้วยการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องอยา่งตอ่เนื่อง และมีการตรวจวดัคณุภาพของสิง่แวดล้อมประจ าทกุปี 
ส าหรับในปี 2558  ผลการตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดล้อมภายในโรงงาน อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน โดยบริษัท ได้วา่จ้างให้ 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากดั  เป็นผู้ด าเนินการตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดล้อมตา่งๆ ดงันี ้ 
คณุภาพน า้ทิง้ ผลการตรวจวดัคณุภาพน า้ทิง้ อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานท่ีกฏหมายก าหนด 
ระดบัความเข้มของแสง ระดบัความดงัของเสยีง ระดบัความร้อนคณุภาพอากศ ปริมาณสารเจือปน รวมทัง้ระบบนิเวศน์ 

ผลการตรวจวดัอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานท่ีกฏหมายก าหนด 
บริษัท ได้จดัฝึกอบรมพนกังาน ในเร่ืองสิง่แวดล้อม พนงังาน และผลกระทบตา่งๆ ให้กบัพนกังาน และจดัรณรงค์การการใช้

ทรัพยากรอยา่งรู้คณุคา่และเทา่ทีจ่ าเป็น รวมถงึให้การสนบัสนนุกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัการใช้ทรัพยากรอยา่งประหยดั เช่น ปิดไฟ 
ปิดแอร์หลงัเลกิใช้งาน การจดัรถรับสง่แบบ Carpool การใช้กลอ่งหมนุเวยีน การใช้กระดาษสองหน้า ลดการพิมพ์สกีรณีที่ไม่
จ าเป็น ฯลฯ 

จดัให้มีที่ปรึกษาด้านการลดการใช้พลงังานไฟฟ้า และจดัสรรงบประมาณเพื่อลงทนุในอปุกรณ์การประหยดัพลงังานอยา่ง
เป็นรูปธรรม  และปฏิบตัิตามข้อก าหนดของมาตรฐานการจดัการสิง่แวดล้อม หรือ ISO 14001 และกฏหมายอยา่งเคร่งครัด  

3. การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม 
ธุรกิจจะมัน่คงได้ต้องอยูใ่นชุมชน และสงัคมที่เข้มแข็ง และมกีารพฒันาที่ยัง่ยืน บริษัทฯ จงึจดัให้มกิีจกรรมทางสงัคม 

รวมถงึการมีสว่นร่วมกบัสงัคมในการสง่เสริมความเข้มแขง็แกช่มุชนและสงัคม โดยหากระบวนการและวิธีการท่ีเหมาะสมกบั
ลกัษณะธุรกิจที่ด าเนินการอยู ่เชน่ 

3.1 สนบัสนนุของขวญัวนัเด็ก แก่โรงเรียนโรงเรียนบพุราหมณ์  
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3.2 ให้ความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาด้วยการให้  นกัเรียน  นิสติ  นกัศกึษา ได้เข้าฝึกงานในหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องและ  

        สอดคล้องกบัสาขาวิชาที่ก าลงัศกึษาอยู ่ ได้แก่ นกัเรียน  นิสติ  นกัศกึษา จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพ้ระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ   มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี   วิทยาลยัเทคโนโลยีไทย -

ญ่ีปุ่ น มหาวิทยาลยัสยาม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เป็นต้น 

3.3 สนบัสนนุการรับนกัศกึษาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  และลงนามบนัทกึข้อตกลงให้ความร่วมมือ กบัสถาบนัอาชีวะ

ศึกษา  ได้แก่ วิทยาลยัเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยียานยนต์มมหาชยั   วิทยาลยัเทคนิคฉะเชิงเทรา   วิทยาลยัเทคนิค

จฬุาภรณ์ (ลาดขวาง)   

3.4 มอบแท้งค์น า้ดื่ม  คอมพิวเตอร์  พร้อมอปุกรณ์การเรียนการสอน   เพื่อสนบัสนนุการศกึษาแก่เยาวชน โรงเรียนศาลา

น้อย    อ าเภอดา่นซ้าย    จงัหวดัเลย 

3.5 จดักิจกรรมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย ประจ าทกุไตรมาส  

3.6 ให้การสนบัสนนุ ร่วมมือกบัโรงพยาบาลยวุประสาท  โดยการให้เด็ก Autistic  เข้าฝึกงานในหนว่ยงานตา่งๆ 

3.7 เปิดโอกาสให้กลุ่มคนพิการต าบลบางกร่าง และชมรมคนพิการคลองข่อยน าสินค้า OTOP มาขายในโรงงานเพื่อน า

รายได้ช่วยเหลอืคนพิการตามโครงการคนพิการสูส่ากล 

3.8 ท าบญุถวายเทียนพรรษา ณ ส านกัสงฆ์แสงธรรมสอ่งใจ 

3.9 โครงการผ้าป่าสูบ้่านเกิด  เพื่อสนบัสนนุพนกังานในการพฒันาภมูิล าเนาบ้านเกิดประจ าทกุปี 

3.10 บริษัทฯ การสนบัสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ด้วยการตรวจคดักรองผู้ เสพสาร

เสพติด และส่งไปเข้ารับการบ าบดั กับสถานพยาบาลของรัฐ และได้รับ การรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ปี 2556 - 2559       

            กจิกรรมประจ ำปี 2558  
   

  เทศกำลส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่   
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      ประเพณวีนัสงกรำนต์   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     ผ้ำป้ำสู่ บ้ำนเกดิ   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ถวำยเทยีนเข้ำพรรษำ   
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  กำรบรรยำยธรรมะในโรงงำน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    มอบทุนกำรศึกษำบุตรพนักงำน   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  มอบแท้งค์น ำ้ดื่ม  อปุกรณ์กำรเรียนกำรสอน แก่โรงเรียนศำลำน้อย    
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  กจิกรรม วนัแม่    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  กจิกรรม วนัพ่อ   
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                                         บริจำคโลหิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           มอบของขวญัวนัเดก็ให้แก่โรงเรียนบุพรำหมณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              เรียนรู้เร่ืองกำรด ำรงชีพตำมแบบเศรษฐกจิพอเพยีง ศูนย์ภูมรัิกษ์ธรรมชำติ นครนำยก 
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                 ซ้อมดับเพลงิ และซ้อมอพยพหนีไฟ   
 

 
 
 
 
 
 

                               อบรมกำรปฐมพยำบำลและกำรกู้ชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อบรมเจ้ำหน้ำทีค่วำมปลอดภัยระดับหัวหน้ำงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
                   กจิกรรมท ำควำมสะอำดสถำนทีท่ ำงำน  เพือ่สุขอนำมยัทีด่ี  “ Big Cleaning Day ”    
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                   ศึกษำดูงำน ห้อง Lab MONODZUKURI   ที ่ สถาบนัเทคโนโยยไีทย-ญ่ีปุ่น (TNI)   
 
 
 
 
 
 
  

                                  ร่วมลงนำม MOU  กบัสถำบันอำชีวะศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
                                               รับรำงวลัด้ำนกำรปรับปรุงและเพิม่ผลผลติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         รับรางวัล “ESG100 Certificate” 
ในฐานะท่ีเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนจาก 
การคดัเลือกทัง้หมด 567 บริษัทจดทะเบียนท่ีมี 
ความโดดเดน่ในการด าเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม 
สงัคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social  
and Governance : ESG) 
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                   ผู้ถือหุ้นเยีย่มชมโรงงำนสุวนิทวงศ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
   
10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง  

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัตอ่ระบบควบคมุภายในทัง้ในระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิงานเพื่อให้มี ประสทิธิภาพ จึงได้
ก าหนดภาระหน้าที่ อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบตัิงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน มีการควบคมุดแูลการใช้
ทรัพย์สนิของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบง่แยกหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ติดตามควบคมุและประเมินผลออกจากกนั เพื่อให้
เกิดการถว่งดลุและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากนีย้งัมกีารควบคมุภายในท่ีเก่ียวกบัระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้
จดัให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอ ผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท (compliance) 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2559 ครัง้ที่ 1/2559 ได้มีมตใิห้วา่จ้าง บริษัท สอบบญัชี ไอ 
วี แอล จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจวา่การปฏิบตัิงานหลกัและกิจกรรมทางการเงินที่ส าคญัของ
บริษัทฯ ได้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดและมีประสทิธิภาพ รวมถงึตรวจสอบการปฏิบตัติามกฎหมายและข้อก าหนดที่
เก่ียวข้องกบับริษัทฯ  (Compliance Control) และเพื่อให้หนว่ยงานตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระ สามารถท าหน้าที่ตรวจสอบ
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และถ่วงดลุได้อยา่งเต็มที่ คณะกรรมการจงึก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
การบริหารความเสี่ยง  

เพื่อให้บรรลถุึงเป้าหมายการมีระบบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) และปกป้องผลประโยชน์
ของผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จดัท านโยบายบริหารความเสีย่งองค์กร รวมถึงก าหนดให้กระบวนการบริหารความ
เสีย่งเป็นสว่นหนึง่ของการบริหารจดัการองค์กร เพื่อควบคมุความเสีย่งที่เก่ียวข้องกบัธุรกรรมหรือกิจกรรมของบริษัทฯ และเพื่อลด
ผลกระทบของเหตกุารณ์อนัอาจเกิดขึน้ได้โดยคาดไมถ่ึง  

นอกจากนี ้ยงัได้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เพื่อประเมินความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร ทัง้ทีเ่ป็นปัจจยัภายในและ
ปัจจยัภายนอก ทัง้นี ้การบริหารความเสีย่งจะครอบคลมุความเสีย่ง 6 ด้าน ดงันี ้

1.  ความเสีย่งด้านการด าเนินธุรกิจ และกลยทุธ์  
2.  ความเสีย่งด้านการด าเนินงาน 
3.  ความเสีย่งด้านบญัชี และการเงิน  
4.  ความเสีย่งด้านการบริหาร และการจดัการ 
5.  ความเสีย่งด้านกฎระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 
6.  ความเสีย่งด้านระบบสารสนเทศ  
ในปี 2558 ได้น าเสนอผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และแผนปฏิบตัิการต่างๆ ต่อคณะกรรมการ

บริษัทฯ เป็นจ านวน 2 ครัง้ 

11. รายการระหว่างกัน 
การเปิดเผยรายการระหวา่งกนั 
รายละเอียดรายการบญัชีบคุคลหรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกนัได้แสดงไว้ในหมายเหตปุระกอบงบบการเงินท่ี 3 รายการบญัชี

กบับคุคลหรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกนั  

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ในปี 2558 การท ารายการระหวา่งกนั เป็นความจ าเป็นและมคีวามสมเหตสุมผลของการท ารายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุตอ่บริษัทฯ เป็นการใช้ก าลงัการผลติของเคร่ืองจกัรให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ ซึง่จะท าให้ได้ก าไรเพิ่มขึน้  รายการระหวา่งกนั
ดงักลา่วข้างต้น บริษัทฯ ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการท่ีเกิดขึน้ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว
เห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการท่ีเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจทัว่ไป และบริษัทฯ ได้รับและจ่ายคา่ตอบแทนในราคายตุิธรรม 

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 

บริษัทฯ ได้มีการก าหนดมาตรการและขัน้ตอนการอนมุตัิการท ารายการระหวา่งกนั โดยจะก าหนดให้ในการเข้าท ารายการ
กบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องได้รับอนมุตัจิาก
คณะกรรมการบริษัทฯ  ซึง่จะต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุด้วย โดยในการออกเสยีงในที่ประชมุนัน้ ๆ กรรมการท่ีมีสว่น
ได้สว่นเสยีจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนั 

ในอนาคตหากบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องท ารายการระหวา่งกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ 
และบริษัทฯ มีนโยบายทีจ่ะก าหนดเง่ือนไขตา่งๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึง่สามารถ
เปรียบเทียบได้กบัราคาที่เกิดขึน้กบับคุคลภายนอก ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ หรือ
ผู้ เช่ียวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการท ารายการด้วย 
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รายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้องปฏิบตัิตามระเบียบตา่ง ๆ ที่ได้ก าหนดขึน้และกรรมการจะต้องไม่
อนมุตัิรายการใด ๆ ที่ตนหรือบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัทฯ และจะต้องเปิดเผยรายการ
ดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ   เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา  ซึง่บริษัทฯจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมตลอดถึง
การปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิของ
บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

ทัง้นี ้หากมีรายการระหว่างกนัของบริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) เกิดขึน้กบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์หรือมีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัราคา อตัราค่าตอบแทน รวมทัง้ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไมม่ีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนั ที่อาจเกิดขึน้ บริษัทฯจะได้ให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักลา่ว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้น
ตามแต่กรณี ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี
ของบริษัทฯ 

ช่ือ/ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ความสมัพนัธ์ ลกัษณะและมลูคา่ของรายการ ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผล 

1.  บริษัท แพรร่ีมาร์เก็ตติง้   
     จ ากดั ประกอบธุรกิจซือ้ขาย 
     สินค้าอปุโภคบริโภค  

กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการ
และเป็น    ผู้ ถือหุ้นใน บริษัท แพร
ร่ีมาร์เก็ตติง้ จ ากดั จ านวน 1 ท่าน 
คือ นายสเุมธ เตชะไกรศรี   เป็น
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามใน 
บริษัท แพรร่ีมาร์เก็ตติง้  จ ากดั 
และถือหุ้นใน อตัราส่วนร้อยละ  6  
ของทนุช าระแล้ว 

บริษัทจ าหน่ายกระปกุส าลีพลาสติก
ให้ บริษัท แพรร่ี มาร์เก็ตติง้  จ ากดั    
ปี 2558 มียอดการขายกระปกุส าลี
พลาสตกิ เท่ากบั 2.09 ล้านบาท และ 
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2558  มี  ยอด
ลกูหนีก้ารค้าคงค้าง เท่ากบั 0.55 
ล้านบาท   

รายการนีเ้ป็นการขายชิน้สว่นพลาสติก
ของบริษัท ที่เกิดขึน้ตามปกติของ
บริษัท และเป็นเง่ือนไขเหมือนกบั
ลกูค้ารายอ่ืน ซึง่เป็นการขายในราคา
ตลาดเทา่กบัลกูค้าทัว่ไป ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
การท ารายการดงักลา่วข้างต้นแล้วเห็น
วา่การท ารายการนีเ้ป็นการท ารายการ
ที่สมเหตสุมผล และมีราคายตุิธรรม 

2.   การเช่าอาคารส านกังาน
จาก นายสเุมธ  เตชะไกรศรี 

 
 
 

นายสเุมธ  เตชะไกรศรี   
เป็นกรรมการของบริษัท 

บริษัทฯ เช่าพืน้ท่ีอาคารสามชัน้เลขท่ี 
23 ซอยจนัทน์ 43 แยก 21 ถนนจนัทน์ 
แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร  โดยมีระยะการเช่า 
3 ปี เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2556 
ถงึวนัท่ี 31 มีนาคม 2559  อตัราคา่
เช่าเดือนละ 66,550 บาท   

เป็นการเชา่พืน้ที่ส านกังานเพ่ือความ
สะดวกใน การติดตอ่ธุรกิจ และอตัรา
คา่เชา่ไมแ่ตกตา่งจากอตัราทัว่ไปใน
บริเวณใกล้เคียง ซึง่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นวา่เป็น
การท ารายการเชา่ที่สมเหตสุมผลและ
มีอตัราคา่เชา่ยตุิธรรม 

3. บริษัท ทีไทย แสน็ค ฟู้ ดส์ 
จ ากดั ประกอบธุรกิจผลิต
และจ าหน่ายปลาหมกึปรุง
รสอบกรอบ ถัว่ลิสงเคลือบ
แป้งอบกรอบ 

กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการ
และเป็นผู้ ถือหุ้นใน บริษัท ที ไทย 
แสน็คฟู้ ดส์  จ ากดั จ านวน 2 ทา่น 
ดงันี ้
1.) คณุสเุมธ เตชะไกรศรี ถือหุ้น      
     1.38% 
2.) คณุปรีชา เตชะไกรศรี ถือหุ้น  
     4.62% 

บริษทัฯ จ าหน่ายปลาหมกึปรุงรสอบ
กรอบ ถัว่ลิสง เคลือบแป้งอบกรอบ ใน
ปี 2558 มียอดซือ้ปลาหมกึ อบกรอบ
จ านวน 123,734.80 บาท และ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ไม่มียอด
ลกูหนีก้ารค้าคงค้างระหวา่งกนั 

รายการนีเ้ป็นรายการที่ซือ้ให้กบัลกูค้า 
และหรือให้ในเทศกาลปีใหม ่และเป็น
เง่ือนไขเหมือนกบัลกูค้ารายอ่ืนซึง่เป็น
การขายในราคาตลาดเทา่กบัลกูค้า
ทัว่ไป ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาการท ารายการดงักลา่ว
ข้างต้นแล้วเห็นวา่การท ารายการนีเ้ป็น
รายการที่สมเหตสุมผลและมีราคา
ยตุิธรรม 
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12. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
13.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

       ภาพรวมของการด าเนินงานที่ผ่านมา 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตชิน้ส่วนพลาสติก และรับออกแบบ ผลิต และซ่อมแซมแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิน้ส่วนพลาสติก 
จ าหนา่ยให้บริษัทผู้ผลติยานยนต์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าชัน้น าตา่ง ๆ  รวมทัง้ผู้ผลติสนิค้าต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer 
:OEM) ที่อยู่ในประเทศเป็นสว่นใหญ่ ในปี 2558  บริษัทฯ มีรายได้ลดลงจากจากเดิม จ านวน 267.32 ล้านบาท เนื่องจากสภาพ
เศรษฐกิจที่ชะลอตวั สง่ผลให้ภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือนระมดัระวงัเร่ืองการลงทนุและการใช้จ่าย  

1. ผลการด าเนินงาน 

รายได้ 

ในปี 2558  มีรายได้รวมจากการขายและบริการเทา่กบั 1,356.40 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 267.32 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 19.71  โดยมีดชันีรายได้อยูท่ี่ ร้อยละ 70.84 เมื่อเทียบกบัปีฐาน (ปี 2555)  

2558 2557 2556
ผลการดาเนินงาน

รายไดจ้ากการขายสินคา้-สุทธิ พนับาท   1,218,751   1,403,258 1,778,213 

รายไดจ้ากการขายแมพิ่มพ์ พนับาท      137,646      220,462 146,146    

กาไรสุทธิ พนับาท        12,396        19,447 38,966      

ข้อมูลเกีย่วกบังบดุล

สินทรัพยร์วม พนับาท   1,138,498   1,216,373   1,212,256

หน้ีสินรวม พนับาท      677,687      746,558      732,777

ส่วนของผูถื้อหุ้น พนับาท      460,811      469,815      479,479

ข้อมูลเกีย่วกบัหุ้นสามญั

จานวนหุ้นท่ีออกและชาระแลว้ พนับาท      214,000      214,000      214,000

มลูคา่ท่ีตราไว้ บาท/ หุ้น            1.00            1.00            1.00

มลูคา่ตามบญัชี บาท/ หุ้น            2.15            2.19            2.24

กาไรต่อหุ้น(ถวัเฉล่ียถ่วงน้าหนัก) บาท/ หุ้น            0.06            0.09            0.18

อตัราส่วนทางการเงิน

อตัราส่วนสินทรัพยห์มนุเวียนต่อหน้ีสินหมนุเวียน เทา่            0.67            0.81            0.89

อตัราส่วนหมนุเวียนลูกหน้ีการคา้ เทา่            5.23            4.79            5.88

อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ เทา่            6.54            8.48            9.18

อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หน้ี เทา่            7.25            6.69            6.89

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เทา่            1.47            1.59            1.53

อตัราเติบโตของยอดขาย ร้อยละ -16.46 -15.64            0.53

อตัรากาไรจากการดาเนินงาน ร้อยละ            2.38            2.63            3.52

อตัรากาไรสุทธิ ร้อยละ            0.91            1.19            2.01
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บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการที่ปรับตวัลดลง เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอลงเนื่องจาก ปัจจยัที่
ก าลงัซือ้ของประชาชนลดลง หนีภ้าคครัวเรือนอยูใ่นระดบัสงูอีกทัง้จ านวนท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จพร้อมโอนชะลอตวัลง สง่ผลให้ภาค
ธุรกิจและภาคครัวเรือนระมดัระวงัเร่ืองการลงทุนและค่าใช้จ่าย ขณะเดียวกันในส่วนของยอดขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดส่งออกที่ยังประสบปัญหาจากสภาวะเศรษฐกิจ ภายหลงัยุติมาตรการ QE (การผ่อนปรน
ทางด้านการเงินในยโุรป และอเมริกา) และเกิดปัจจยัทางลบตอ่เศรษฐกิจโลกในปัจจบุนั ท าให้มลูคา่สง่ออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของไทย
และประเทศผู้สง่ออกรายอื่นๆ ลดลงเช่นเดียวกนั  

จากงบการเงิน พบวา่รายได้ตามสายผลติภณัฑ์ ในปี 2558 และ ปี 2557 มีรายได้จากการผลติชิน้สว่นยานยนต์ จ านวน  
1,054.71 ล้านบาท และ 1,212.50  ล้านบาท (ตามล าดบั) รายได้จากการผลติชิน้สว่นเคร่ืองใช้ไฟฟ้า จ านวน 146.40  ล้านบาท
และ 144.47  ล้านบาท (ตามล าดบั) รายได้จากการผลติแมพ่ิมพ์ จ านวน  137.65 ล้านบาท  

และ 220.46  ล้านบาท(ตามล าดบั) และรายได้จากอตุสาหกรรมอืน่ๆ 17.64 ล้านบาท และ 46.29  ล้านบาท(ตามล าดบั) 

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนขายและบริการ 
ในปี 2558 บริษัทฯ มีต้นทนุขายและบริการ เทา่กบั 1,166.48 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน  251.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

17.74  โดยดชันีต้นทนุขายมีอตัราเท่ากบัร้อยละ 72.11 เมื่อเทียบกบัปีฐาน (ปี 2555)  เมื่อพิจารณาสดัสว่นต้นทนุขายต่อยอดขาย
ปี  2558 คิดเป็นร้อยละ 86.02 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.31 เนื่องจากบริษัทฯ  มีนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
บริหารจดัการปัจจยัการผลติภายใน รวมถึงควบคมุคา่ใช้จ่ายให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที่ยอดขายปรับตวัลดลง  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2558 เทา่กบั 165.92 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน  2.80 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 1.66 โดยดชันีคา่ใช้จา่ยขายและบริหารมีอตัราเทา่กบัร้อยละ 88.08  เมื่อเทียบกบัปีฐาน (ปี 2555)  สดัสว่นคา่ใช้จา่ยใน
การขายและบริหารเมื่อเทียบกบัยอดขายถือวา่ใกล้เคยีงกบัปีก่อนเนื่องจากบริษัทฯ พยายามปรับลดคา่ใช้จ่ายด้านตา่ง ๆ ให้
สอดคล้องกบัยอดขายที่ลดลง เขน่ คา่ใช้จา่ยส านกังาน, คา่ขนสง่ที่ลดจ านวนเที่ยวที่จดัสง่ให้สอดคล้องกบัยอดขายที่ลดลง สง่ผล
ให้สดัสว่นคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารใกล้เคยีงกบัปีก่อน 

ต้นทุนทางการเงนิ 
บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินในปี 2558 เท่ากบั 17.93 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2557  เป็นเงินเท่ากบั 1.98 ล้านบาท คิด

เป็นร้อยละ 0.12  หากพิจารณาอตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ พบวา่ ความสามารถในการช าระดอกเบีย้ของบริษัท
ฯ ในปี 2558 เทา่กบั 1.80 เทา่ ลดลงจากปีก่อน  0.34 เทา่ เนื่องจากปี 2558 บริษัทฯ มียอดขายลดลง 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้นิติบุคคล 
ในปี 2558 บริษัทฯ มีภาระภาษีเงินได้นิติบคุคล จ านวน 1.95  ล้านบาท เนื่องจากผลประกอบการมีก าไรจากการด าเนิน

ธุรกิจ ทัง้นีบ้ริษัทมีภาระภาษีที่ต้องช าระในปี 2558 เทา่กบั 0.30 ล้านบาท และสว่นท่ีเหลอือีก 1.60 ล้านบาท เกิดจากผลแตกตา่ง
ชัว่คราวทีเ่กิดสนิทรัพย์ภาษีเงินได้ และหนีส้นิภาษีเงินได้ที่บริษัทฯ มีภาระท่ีอาจต้องช าระในอนาคต   

ก าไรสุทธิ 
ในปี 2558 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิเทา่กบั 12.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.91 ของรายได้จากการขายลดลงจากปี 2557 

ที่มีผลก าไรสทุธิเทา่กบั 19.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.19   ของรายได้รวม และอตัราก าไรสทุธิลดลง 1.19% จากปี 2014
เนื่องจาก 

1. ยอดขายลดลงเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองยงัไม่มีเสถียรภาพ  ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตวัต่อเนื่อง 
รวมถึงราคาพืชผลทางการเกษตรตกต ่า ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอลง หนีภ้าคครัวเรือนอยูใ่นระดบัสงู สง่ผลกระทบตอ่การ
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ตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค ขณะเดียวกนัในสว่นของยอดขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ตลาดสง่ออกที่ยงัประสบปัญหาจากสภาวะเศรษฐกิจ ภายหลงัยตุิมาตรการ QE (การผอ่นปรนทางด้านการเงินในยโุรป 
และอเมริกา) และเกิดปัจจยัทางลบตอ่เศรษฐกิจโลกในปัจจบุนั ท าให้มลูค่าสง่ออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของไทยและประเทศ
ผู้สง่ออกรายอื่นๆ ลดลงเช่นเดียวกนั  

2. ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 
เมื่อพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 เทา่กบั 

1,141.97 ล้านบาท และ 1,216.37 ล้านบาท (ตามล าดบั) ลดลง 74.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.12 

ลูกหนีแ้ละตั๋วเงนิรับการค้า 

บริษัทฯ มียอดลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 เทา่กบั 184.19 และ 340.52 ล้าน
บาท จากการจดัประเภทบญัชีใหม ่และมีเฉพาะยอดลกูหนีก้ารค้าสทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  เทา่กบั 182.78 
ล้านบาท ซึง่คิดเป็นอตัราสว่นลกูหนีก้ารค้าตอ่สนิทรัพย์รวม เทา่กบัร้อยละ 16.01 และร้อยละ 27.82 (ตามล าดบั) 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ในปี 2558  ประมาณ 70 วนั ซึง่ใกล้คียงกบัปีก่อนเมื่อเทยีบกบัระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ในปี 2557  ที่
ประมาณ 74 วนั  เนื่องจากลกูค้ารายใหญ่บางรายได้รับเครดิตจากบริษัทฯ 30 วนั แตล่กูค้ารายนัน้มีระเบียบการจา่ยภายในวนัที่ 
10 ของเดอืนถดัไป สง่ผลให้เกิดยอดลกูหนีค้งค้าง และบางรายขอขยายระยะเวลาช าระออกไปจากภาวะเศรษฐกิจทีช่ะลอตวั 
อยา่งไรก็ตามยงัคงสอดคล้องกบัเครดิตเทอมที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ที่ระยะเวลา 60-90 วนั เนื่องจากลกูค้าของบริษัทฯ สว่นใหญ่เป็น
บริษัทฯ ผู้ผลติรถยนต์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าชัน้น า มีระยะเวลาการช าระท่ีแนน่อน ที่ผา่นมาจงึไมม่ปัีญหาในการเรียกเก็บ อยา่งไรก็
ตาม บริษัทฯ จะรักษาระยะเวลาเก็บหนีใ้ห้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ตอ่ไป ซึง่ลกูหนีแ้ละตัว๋เงินรับการค้าในปี 2555 ถึง ปี 
2558  สามารถแยกอายลุกูหนี ้ได้ดงันี ้                                                                                  

อายุลูกหนี ้ 2555 2556 2557 2558 
ที่อยูใ่นก าหนดช าระ 229.20 193.01 240.81 126.39 
ไมเ่กิน 90 วนั 126.29 102.17 95.11 54.59 
เกินกวา่ 90 วนั ไมเ่กิน 180 วนั 0.14 0.003 0.0001 1.30 
เกินกวา่ 180 วนั ไมเ่กิน 365 วนั 1.23 - 0.18 0.48 
เกินกวา่ 365 วนั 2.21 - 2.30 0.02 

รวม 359.07 295.18 338.40 182.78 
 
สินค้าคงเหลือ 

บริษัทฯ มียอดสินค้าคงเหลือสทุธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 191.10 ล้านบาท และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
เทา่กบั 158.63 ล้านบาท ซึง่คิดเป็นอตัราสว่นสนิค้าคงเหลอืตอ่สนิทรัพย์รวม เทา่กบัร้อยละ 16.73 และ ร้อยละ 13.04 (ตามล าดบั) 
เนื่องจากบริษัทฯ ได้ด าเนินการปรับปริมาณ Stock ให้สอดคล้องค าสัง่ซือ้ที่เพิ่มขึน้  

บริษัทฯ มีอตัราสว่นระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ ในปี 2558 เทา่กบั 55 วนั ซึง่สว่นหนึง่เป็นแมพ่มิพ์ที่อยูร่ะหวา่งการผลติ แต่
เมื่อไมร่วมแมพ่ิมพ์ที่อยูร่ะหวา่งการผลติอตัราสว่นระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ในปี 2558 เทา่กบั 33 วนั ทัง้นีบ้ริษัทฯ ตระหนกัดีถงึ
ความส าคญัในการควบคมุปริมาณสนิค้าคงเหลอื ประกอบกบับริษัทฯ ไมม่ีนโยบายผลติสนิค้าและสัง่ซือ้วตัถดุิบเกินความจ าเป็น 
ดงันัน้บริษัทฯ จะวางแผนการผลติในแตล่ะสปัดาห์ ระบจุ านวนสนิค้าที่จะผลติและจ านวนวตัถดุิบที่ต้องสัง่ซือ้มาใช้ในการผลติ 
ประกอบกบับริษัทฯ ได้ท าการศกึษาวางแผน ปรับปรุงกระบวนการผลติและจดัสง่ เพื่อรักษาระยะเวลาการขายสนิค้าไว้ในระดบัท่ี
เหมาะสม 

หนว่ย : ล้านบาท
บาท 
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ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ และสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน(สทุธิ) เทา่กบั 727.27 ล้านบาท 

และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เทา่กบั 706.80 ล้านบาท ซึง่คิดเป็นอตัราสว่นที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ และสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 

(สทุธิ) ตอ่สนิทรัพย์รวม เทา่กบัร้อยละ 63.88 และ ร้อยละ 58.11 (ตามล าดบั) 

หนีส้นิรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวม เทา่กบั 677.69  ล้านบาท (หนีส้นิหมนุเวียน เทา่กบั 612.52 ล้านบาท 

และหนีส้นิไมห่มนุเวียน เทา่กบั 65.17 ล้านบาท) ซึง่ลดลงจากปีกอ่น 68.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ -9.22 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ มีสว่นของผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 เทา่กบั 460.81 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 9.00 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 1.92  

ตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2558 ได้มีมติให้จา่ยเงินปันผลจากการด าเนินงาน

ประจ าปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท จ านวนหุ้น 214 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน  21.40  ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้กบัผู้

ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทนุประกอบด้วยหนีส้นิรวม 677.69 ล้านบาท และสว่นของผู้ ถือหุ้น  

460.81 ล้านบาท คิดเป็นอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นประมาณ 1.47 เทา่ 

  
3. การวิเคราะห์งบกระแสเงนิสด 

สภาพคล่อง 

สภาพคลอ่งของกระแสเงินสด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 เพิ่มขึน้จ านวน 26.39 ล้านบาท ซึง่แตกตา่งจากปี 2557  ทีล่ดลง

จ านวน 27.74 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับช าระหนีจ้ากลกูหนีเ้ตามก าหนด สง่ผลให้ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนึอ้ื่นลดลง 156.33 

ลบ. ท าให้มีเงินสดสทุธิที่ได้มาจากการด าเนินงานจ านวน 136.62 ลบ.ซึง่สงูกวา่ช่วงเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 94.86 ล้านบาท ใน

สว่นกิจกรรมลงทนุมีจ านวน 59.02  ซึ่งต ่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 7.7 ลบ. จากการลดลงของการลงทุนในสินทรัพย์ประมาณ 

6.5 ลบ.  และจากการควบคมุการใช้เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้  สง่ผลให้การใช้สนิเช่ือระยะสัน้ลดลงจ านวน 46.7 ลบ.    

โดยมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นงวดยกมาจ านวน  8.83ล้านบาท เป็นผลท าให้กิจการมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงิน

สดคงเหลอืจ านวน  35.22  ล้านบาท ณ สิน้ปี 2558 
 
รายจ่ายเงนิลงทุน 

ในปี 2558 เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ จ านวน 58.43 ล้านบาท รายการสว่นใหญ่เป็นการลงทุนเพิ่มในเคร่ืองจักร

และอปุกรณ์ เพื่อรองรับค าสัง่ซือ้ของลกูค้ารายใหม ่รวมถึงการจ่ายช าระหนีค้า่เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่ถึงก าหนดช าระ 
 
แหล่งที่มาของเงนิทุน 

แหลง่เงินทนุของบริษัทฯ ในปี 2558 ได้มาจากการเก็บช าระหนี ้และการลดยอดลกูหนีก้ารค้า  รวมถึงเงินกู้ยืมระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงิน บริษัทฯได้บริหารการเก็บหนีใ้ห้อยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด โดยในปี 2558ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย 70 วนั ซึ่งลดลง 

เมื่อเทียบกนัในปี 2557  ที่มีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย 74 วนั   อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้พยายามติดตามให้ลกูค้าช าระภายในเครดิต

เทอมที่ได้รับคือ ระหว่าง 60-90  วนั ซึ่งยงัคงเป็นไปตามนโยบายการให้เครดิตของบริษัท หากพิจารณาจากระยะเวลาการจ่าย
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ช าระหนี ้เท่ากบั 55 วนัในปี 2557 และระยะเวลาการจ่ายช าระหนีเ้ท่ากบั 50 วนั ในปี 2558 ซึ่งยงัเป็นไปตามเครดิตเทอมที่ได้รับ 

อยา่งไรก็ตามผลตา่งระหวา่งระยะเวลาเก็บช าระหนี ้และระยะเวลาจ่ายช าระหนี ้สบืเนื่องจากลกูค้ารายใหญ่บางรายมีระเบียบการ

จ่ายภายในวนัท่ี 10 ของเดือนถดัไป แตใ่นระบบก าหนดเครดิตที่ 30 วนั จึงท าให้เกิดยอดค้างช าระ และที่ผา่นมาไมม่ีปัญหาในการ

ช าระ นอกจากนีบ้างรายขอขยายระยะเวลาการช าระเงิน  ซึง่คาดวา่นา่จะเป็นช่วงระยะเวลาที่สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอ

ตวั  

ถ้าพิจารณาจากอตัราสว่นหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นจากปี 2556, ปี 2557 และปี 2558  จะเท่ากบั  1.53, เท่า ,1.59 เท่า 

และ 1.47  เท่า ตามล าดบั ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯยงัคงสามารถรักษาสดัส่วนหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นให้อยู่ในระดบัต ่าใน

อตัราที่ใกล้เคียงกนั 
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งบการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2558 
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหุน้บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

ข้ าพ เจ้ า ไ ด้ ต ร ว จ ส อ บ งบ ก าร เ งิ น  ณ  วัน ท่ี  31 ธั น ว าค ม  2558 ซ่ึ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ง บ แ ส ด ง ฐ าน ะ ก าร เ งิ น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ 
 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงก าหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง 
อนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเก่ียวกบัจ านวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความ
เส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ของกิจการเพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี 
ท่ีใช้และความสมเหตุสมผลของการประมาณการทางบัญชีท่ีจัดท าข้ึนโดยผู ้บริหาร รวมทั้ งการประเมินการน าเสนอ 
งบการเงินโดยรวม 

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2558 ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน 
 
เร่ืองอืน่ 
 

งบแสดงฐานะการเงินของ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูล
เปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2558            
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด ของ บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
 
 
 
 
 
 
 
(นายจิโรจ  ศิริโรโรจน)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5113 

บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
24 กมุภาพนัธ์ 2559             
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บรษัิท ท.ีกรงุไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุ "จัดประเภทใหม"่

สินทรพัย์

สินทรพัย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 35,226,588.16              8,838,312.14               
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 6 184,189,792.27            340,520,624.98           
สินค้าคงเหลอื - สุทธิ 7 191,103,578.59            158,628,094.48           
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 8 707,575.80                   1,590,082.17               
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 411,227,534.82            509,577,113.77           

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  - สุทธิ 9 665,493,862.10            673,593,137.35           
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 10 11,847,570.63              9,920,225.25               
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 11 49,928,662.38              23,282,853.64             
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 727,270,095.11            706,796,216.24           

รวมสินทรพัย์ 1,138,497,629.93         1,216,373,330.01        

บาท

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้  63



บรษัิท ท.ีกรงุไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุ "จัดประเภทใหม"่

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีส้ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 13 397,531,146.74            349,613,492.71           
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 164,755,415.85            216,586,953.24           
เจ้าหนีค้่าซื้อทรัพย์สิน 4,833,985.92                2,595,112.73               
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 13 41,355,768.00              49,857,768.00             
หนีส้ินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน

ที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 14 1,454,761.40                1,861,371.56               
หนีส้ินผลประโยชน์พนักงานที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 15 218,401.00                   204,664.00                  
เงินมัดจ ารับ 2,371,732.54                11,118,290.00             
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 612,521,211.45            631,837,652.24           

หนีส้ินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ 13 45,908,992.00              95,213,760.00            
หนีส้ินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ 14 1,680,769.89                1,775,817.31              
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 12 4,063,037.56                2,408,131.05              
หนีส้ินผลประโยชน์พนักงาน 15 13,512,814.86              15,323,125.00            
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 65,165,614.31              114,720,833.36           

รวมหนีส้ิน 677,686,825.76            746,558,485.60          

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน

หุน้สามัญ 214,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 214,000,000.00            214,000,000.00           
ทุนที่ออกและเรียกช าระแลว้

หุน้สามัญ 214,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 214,000,000.00            214,000,000.00           
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามัญ 144,236,932.71            144,236,932.71           

ก าไรสะสม
จัดสรรแลว้

ส ารองตามกฎหมาย 17 21,400,000.00              21,400,000.00             
ยังไม่ได้จัดสรร 81,173,871.46              90,177,911.70             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 460,810,804.17            469,814,844.41           

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,138,497,629.93         1,216,373,330.01        

บาท

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้  64



บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2558

หมายเหตุ 2558 2557

รายได้จากการขายชิ้นสว่นพลาสติก 1,218,750,938.45       1,403,258,195.11          
รายได้จากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์ 137,645,633.00          220,462,114.74             
รวมรายได้จากการขายและบริการ 1,356,396,571.45       1,623,720,309.85          
ต้นทุนขายและบริการ (1,166,489,189.22)      (1,418,094,413.74)        
ก าไรขั้นต้น 189,907,382.23          205,625,896.11             
รายได้อ่ืน 8,298,435.80              5,747,801.54                 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 198,205,818.03          211,373,697.65             
ค่าใช้จ่ายในการขาย 18 (32,259,900.28)           (35,169,355.63)             
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (115,275,620.69)         (115,815,288.86)           
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 4 (18,393,314.36)           (17,737,047.33)             
รวมค่าใช้จ่าย (165,928,835.33)         (168,721,691.82)           
ก าไรก่อนต้นทนุทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 32,276,982.70            42,652,005.83               
ต้นทุนทางการเงิน (17,930,465.14)           (19,912,955.15)             
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 14,346,517.56            22,739,050.68               
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 12 (1,950,557.80)             (3,291,941.47)               
ก าไรส าหรับปี 12,395,959.76            19,447,109.21               

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน
ก าไรจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย -                             3,735,924.07                 
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                             (747,184.81)                  

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี- สุทธิจากภาษี -                             2,988,739.26                 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 12,395,959.76            22,435,848.47               

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
ก าไรสทุธิ (บาทต่อหุน้) 19 0.058                          0.091

บาท
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บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกนิ

ที่ออกและช ำระแลว้ มูลคำ่หุ้นสำมัญ จัดสรรแลว้ ยังไม่ได้จัดสรร รวม

หมำยเหตุ -ส ำรองตำมกฎหมำย

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 214,000,000.00       144,236,932.71     20,714,112.95          100,527,950.28    479,478,995.94      

เงินปันผลจ่ำย 16 -                           -                         -                            (32,100,000.00)      (32,100,000.00)        

จัดสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย 17 -                           -                         685,887.05                (685,887.05)           -                          

ก ำไรส ำหรับปี -                           -                         -                            19,447,109.21       19,447,109.21        

ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                           -                         -                            2,988,739.26         2,988,739.26          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 214,000,000.00       144,236,932.71     21,400,000.00          90,177,911.70      469,814,844.41      

เงินปันผลจ่ำย 16 -                           -                         -                            (21,400,000.00)      (21,400,000.00)        

จัดสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย 17 -                           -                         -                            -                        -                          

ก ำไรส ำหรับปี -                           -                         -                            12,395,959.76      12,395,959.76        

ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                           -                         -                            -                        -                          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2558 214,000,000.00       144,236,932.71     21,400,000.00          81,173,871.46      460,810,804.17      

บำท

ก ำไรสะสม
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บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

2558 2557
"จัดประเภทใหม่"

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก ำไร (ขำดทุน) สทุธิ 12,395,959.76           19,447,109.21          
รำยกำรปรับปรุงกระทบก ำไร(ขำดทุน)สทุธิเป็นเงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ค่ำเสื่อมรำคำ 68,088,287.64           70,664,756.21          
ค่ำใช้จ่ำยตัดบัญชี 1,574,214.62             1,955,392.82            
ผลขำดทุนจำกมูลค่ำสนิค้ำลดลง 658,433.02                2,589,267.09            
โอนกลับค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกมูลค่ำสนิค้ำลดลง (173,460.37)               (2,210,418.46)          
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรัพย์ (354,891.32)               595,091.98               
(ก ำไร) ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น -                                 13,772.59                 
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน (1,796,573.14)            758,916.07               
ดอกเบี้ยรับ (100,609.62)               (108,796.48)             
ต้นทุนทำงกำรเงิน 17,930,465.14           19,912,955.15          
ภำษีหัก ณ ที่จ่ำยตัดจ่ำย -                                 18,000.00                 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 1,950,557.80            3,291,941.47            

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิด ำเนินงำน 100,172,383.53         116,927,987.65         
สนิทรัพย์ด ำเนินงำน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 156,330,832.69         (45,330,889.06)        
สนิค้ำคงเหลือ (32,960,456.76)          16,746,590.79          
สนิทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 882,506.37                6,484,289.12            
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (9,599,530.20)            (4,410,811.16)          

หนีส้นิด ำเนินงำนเพ่ิมขึ้น (ลดลง)
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น (52,117,273.40)          (16,068,154.72)        
เงินมัดจ ำรับ (8,746,557.46)            (18,593,518.37)        
รับคืน (จ่ำย) ภำษีเงินได้ (17,341,929.83)          (14,002,389.49)        

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 136,619,974.94         41,753,104.76           

บำท
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บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

2558 2557
"จัดประเภทใหม่"

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
รับดอกเบี้ย 100,609.64                108,796.48               
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อสนิทรัพย์ (56,195,635.71)          (65,819,400.85)        
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสนิทรัพย์ 567,359.79                255,101.06               

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน (3,501,560.00)            (1,246,208.70)          

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (59,029,226.28)          (66,701,712.01)        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายดอกเบี้ย (17,715,397.04)          (19,954,844.65)        
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น 47,917,654.03           94,613,492.71          
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น - 15,000,000.00          

จ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (57,806,768.00)          (57,227,768.00)        

จ่ายช าระหนีส้นิตามสญัญาเช่าซื้อและสญัญาเช่าทางการเงิน (2,268,629.54)            (3,129,399.74)          

จ่ายเงินปันผล (21,329,332.09)          (32,089,227.14)        

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน (51,202,472.64)          (2,787,746.82)            

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 26,388,276.02           (27,736,354.07)          

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันต้นปี 8,838,312.14             36,574,666.21          

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันสิ้นปี 35,226,588.16           8,838,312.14             

ข้อมลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

ซื้อทรัพย์สนิโดยการท าสญัญาเช่าซื้อ 1,766,971.96             1,085,625.00             

บาท
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บริษัท ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 
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1. ข้อมูลทั่วไป 
 (ก) ภูมิล ำเนำและสถำนะทำงกฎหมำยของบริษัท 

บริษทั ท.ีกรุงไทยอุตสำหกรรม จ ำกัด (มหำชน) ได้จดทะเบียนเปน็บริษทัมหำชนจ ำกัด ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 
2547 บริษัทตั้งอยู่เลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แยก 21 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร  
โดยมโีรงงำน 3 แห่ง ดังนี ้
โรงงำนแห่งที่ 1  ตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ต ำบลรำชำเทวะ อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 
โรงงำนแห่งที่ 2  ตั้งอยู่เลขที่ 517 หมู่ที่ 9 ต ำบลหนองกี่ อ ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี 
โรงงำนแห่งที่ 3  ตั้งอยู่เลขที่ 28/4 หมู่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ ต ำบลคลองอุดมชลจร อ ำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ คือกลุ่มสกุล เตชะไกรศรี (ถือในสัดส่วนประมำณร้อยละ 48.81) 

 (ข) ลักษณะกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมหลัก 
บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตชิ้นส่วนพลำสติกและธุรกิจเกี่ยวกับแม่พิมพ์เพื่อกำรผลิตชิ้นส่วนพลำสติก 

 (ค) ภำพรวม 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2558 บริษัทได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่มำใช้ ซ่ึงในกำรปฏิบัติตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของบริษัทอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ
ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุข้อ 2  
 

2. หลักเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 เกณฑ์กำรถือปฏิบัติ 

งบกำรเงินนี้จดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน รวมถึงกำรตีควำมและแนวปฏบิัติทำงกำรบัญชี  
ที่ประกำศใช้โดยสภำวิชำชีพบัญชีฯ (“สภำวิชำชีพบัญชี”) กฎระเบยีบและประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ทีเ่กี่ยวข้อง  

เพื่อควำมสะดวกของผู้อ่ำนงบกำรเงิน บริษัทได้จัดท ำงบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษขึ้นจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้ ซ่ึงได้
น ำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของกำรรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อใช้ในประเทศ 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีป่ระกำศใช้ 

สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับส ำหรับงบกำรเงินที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1  มกรำคม 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรบัปรุง 2557) กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) สินค้ำคงเหลือ 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำง 

บัญชี และข้อผดิพลำด 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) ภำษีเงินได้ 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญำเช่ำ 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) รำยได้ 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์ของพนักงำน 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) กำรบัญชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผย 

ข้อมูลเกี่ยวกับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงิน 

ตรำต่ำงประเทศ 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) ต้นทุนกำรกู้ยืม 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เมื่อออก 

จำกงำน 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) ก ำไรต่อหุ้น 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) งบกำรเงินระหว่ำงกำล 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) ประมำณกำรหนี้สิน หนี้สินที่อำจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่ 

อำจเกิดขึ้น 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 2  

(ปรับปรุง 2557) 
กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3  
(ปรับปรุง 2557) 

กำรรวมธุรกิจ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4  
(ปรับปรุง 2557) 

สัญญำประกันภัย 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5 
(ปรับปรุง 2557) 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรด ำเนินงำน 
ที่ยกเลิก 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 6  
(ปรับปรุง 2557) 

กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 8  
(ปรับปรุง 2557)   

ส่วนงำนด ำเนินงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10  งบกำรเงินรวม 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11  กำรร่วมกำรงำน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12  กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจกำรอื่น 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 10  
(ปรับปรุง 2557) 

ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล-กรณีที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้อง 
อย่ำงเฉพำะเจำะจงกับกิจกรรมด ำเนินงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 15 
(ปรับปรุง 2557) 

สัญญำเช่ำด ำเนินงำน-ส่ิงจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 25 
(ปรับปรุง 2557) 

ภำษีเงินได้-กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของ 
กิจกำรหรือผู้ถือหุ้น 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27  
(ปรับปรุง 2557) 

กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ท ำขึ้นตำมรูปแบบกฎหมำย 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29  
(ปรับปรุง 2557) 

กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31 
(ปรับปรุง 2557) 

รำยได้-รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 32  
(ปรับปรุง 2557) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 1 
(ปรับปรุง 2557) 

กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้อถอน  
กำรบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 4 
(ปรับปรุง 2557) 

กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 5 
(ปรับปรุง 2557) 

สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรรื้อถอน กำรบูรณะ  
และกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 7 
(ปรับปรุง 2557) 

กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29 
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 10 
(ปรับปรุง 2557) 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ 
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 12 
(ปรับปรุง 2557) 

ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 13 
(ปรับปรุง 2557) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 14 ข้อจ ำกัดสินทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์  
ข้อก ำหนดเงินทุนขั้นต่ ำและปฏิสัมพันธ์ของรำยกำร 
เหล่ำนี้ ส ำหรับมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) 
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 15 
(ปรับปรุง 2557) 

สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 17 
(ปรับปรุง 2557) 

กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 18 
(ปรับปรุง 2557) 

กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 20 ต้นทุนกำรเปิดหน้ำดินในช่วงกำรผลิตส ำหรับเหมืองผิวดิน 

ผู้บริหำรได้ประเมินแล้วว่ำ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและ ปรับปรุงใหม่ตำมประกำศสภำวิชำชีพบัญชี ดังกล่ำว ไม่มี
ผลกระทบที่มีสำระส ำคัญต่องบกำรเงินส ำหรับปีปัจจุบัน 

2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน  

บริษัทฯได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับใหม่ที่ออกโดยสภำวิชำชีพบัญชี 
ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2558  มำถือปฏิบัติ  มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค ำและค ำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน 
กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัท
ฯ อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินตำมที่กล่ำวข้ำงต้นบำงฉบับมีกำร เปลี่ยนแปลงหลักกำรส ำคัญซึ่ง
ประกอบด้วยมำตรฐำนดังต่อไปนี้  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มำตรฐำนฉบับปรับปรุงนี้ก ำหนดให้กิจกำรต้องรับรู ้รำยกำรก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัยทันทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในขณะที่มำตรฐำนฉบับเดิมอนุญำตให้กิจกำรเลือกรับรู้รำยกำรดังกล่ำวทันทีใน
ก ำไรขำดทุน หรือในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในก ำไรขำดทุนก็ได้   

 มำตรฐำนฉบับปรับปรุงดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินนี้เนื่องจำกบริษัทฯรับรู้รำยกำรก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณ
กำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยทันทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยู่แต่เดิมแล้ว  
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 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง และลดควำมซ้ ำซ้อนของค ำนิยำมของมูลค่ำ
ยุติธรรมโดยกำรก ำหนดค ำนิยำม และแหล่งข้อมูลในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม และกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรับใช้ในมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน มำตรฐำนดังกล่ำวไม่ส่งผลกระทบกับงบกำรเงินของกลุ่มบริษัท ยกเว้นเรื่องกำรเปิดเผยข้อมูล  

2.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยังไม่มีผลบังคับใช้  

 ในระหว่ำงปี สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง  2558) จ ำนวนหลำย
ฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1  มกรำคม 2559 มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำ เทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำน ทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงดังกล่ำวจะไม่มีผลกระทบ
อย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินเมื่อน ำมำถือปฏิบัติ  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) สินค้ำคงเหลือ 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชี และ

ข้อผิดพลำด 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) ภำษีเงินได้ 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญำเช่ำ 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) รำยได้ 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนักงำน 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) กำรบัญชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผย  ข้อมูล

เกี่ยวกับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงิน 

ตรำต่ำงประเทศ 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) ต้นทุนกำรยืม 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เมื่อออก 

จำกงำน 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 
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มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) ก ำไรต่อหุ้น 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) งบกำรเงินระหว่ำงกำล 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) 

 
ประมำณกำรหนี้สิน หนี้สินที่อำจะเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อำจ
เกิดขึ้น 

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 41 เกษตรกรรม 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 2             
(ปรับปรุง 2558) 

กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3              
(ปรับปรุง 2558) 

กำรรวมธุรกิจ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4             
(ปรับปรุง 2558) 

สัญญำประกันภัย 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5             
(ปรับปรุง 2558) 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรด ำเนินงำนที่
ยกเลิก 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 6             
(ปรับปรุง 2558) 

กำรส ำรวจและกำรประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 8             
(ปรับปรุง 2558) 

ส่วนงำนด ำเนินงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10            
(ปรับปรุง 2558) 

งบกำรเงินรวม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11           
(ปรับปรุง 2558) 

กำรร่วมงำนกัน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12             
(ปรับปรุง 2558) 

กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจกำรอื่น 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13            
(ปรับปรุง 2558) 

กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 10               
(ปรับปรุง 2558) 

ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล-กรณีที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องอย่ำง
เฉพำะเจำะจงกับกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 15               
(ปรับปรุง 2558) 

สัญญำเช่ำด ำเนินงำน-ส่ิงจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่ำ 
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 25               
(ปรับปรุง 2558) 

ภำษีเงินได้-กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรือ
ของผู้ถือหุ้น 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27               
(ปรับปรุง 2558) 

กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ท ำขึ้นตำมรูปแบบกฎหมำย 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29               
(ปรับปรุง 2558) 

กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31               
(ปรับปรุง 2558) 

รำยได้-รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 32               
(ปรับปรุง 2558) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซด์ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 1 
(ปรับปรุง 2558) 

กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้อถอน กำรบูรณะ 
และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 4 
(ปรับปรุง 2558) 

กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 5 
(ปรับปรุง 2558) 

สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนรื้อถอน กำรบูรณะ และกำร
ปรับปรุงสภำพแวดล้อม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 7 
(ปรับปรุง 2558) 

กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่  29 
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจ
ที่เงินเฟ้อรุนแรง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 10 
(ปรับปรุง 2558) 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 12 
(ปรับปรุง 2558) 

ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 13 
(ปรับปรุง 2558) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 14 
(ปรับปรุง 2558) 

ข้อจ ำกัดสินทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ข้อก ำหนดเงินทุน
ขั้นต่ ำและปฏิสัมพันธ์ของรำยกำรเหล่ำนี้  

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 15 
(ปรับปรุง 2558) 

สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 17 
(ปรับปรุง 2558) 

กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 18 
(ปรับปรุง 2558) 

กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 20 ต้นทุนกำรเปิดหน้ำดินในช่วงกำรผลิตส ำหรับเหมืองผิวดิน 
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(ปรับปรุง 2558) 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 21  เงินที่น ำส่งรัฐ 

2.5 เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำ 

งบกำรเงินนี้ได้จัดท ำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์กำรบันทึกตำมรำคำทุนเดิม (เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้แล้วในนโยบำยบัญชี) 

2.6 สกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนและน ำเสนองบกำรเงิน 

งบกำรเงินแสดงหน่วยเงินตรำเป็นเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของบริษัท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น  

2.7 กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญ 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ำยบริหำรอำจต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรผลกระทบของ
เหตุกำรณ์ที่ไม่แน่นอนในอนำคตที่อำจมีผลกระทบต่อจ ำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรทำงบัญชีที่
ส ำคัญ ได้แก ่

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เกิดจำกกำรปรับมูลค่ำของลูกหนี้จำกควำมเส่ียงด้ำนเครดิตที่อำจเกิดขึ้น ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจ
ในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยใช้กำรวิเครำะห์สถำนะของลูกหนี้รำยตัว ประสบกำรณ์กำร
เก็บเงินในอดีต กำรวิเครำะห์อำยุลูกหนี้และกำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบันอย่ำงไรก็ตำม กำรใช้ประมำณกำรและข้อ
สมมติฐำนที่แตกต่ำงกัน อำจมีผลต่อจ ำนวนค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้น กำรปรับปรุงค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอำจมีขึ้นได้ในอนำคต 

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน 

บริษัทพิจำรณำค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน เมื่อพบว่ำมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่ำวลดลงอย่ำงมีสำระส ำคัญ และเป็นระยะ
เวลำนำน ซ่ึงควำมมีสำระส ำคัญและระยะเวลำนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร 

ค่ำเส่ือมรำคำ 

ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรใช้ประมำณอำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำซำกเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและ
อุปกรณ์ และได้มีกำรทบทวนอำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำคงเหลือหำกมีกำรเปลี่ยนแปลง 

กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 
กลุ่มบริษัทประมำณมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับเงินลงทุนเผื่อขำย อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน และเงินกู้ยืมระยะยำว โดยมูลค่ำยุติธรรม
สำมำรถจ ำแนกตำมวิธีประมำณมูลค่ำควำมแตกต่ำงของระดับข้อมูลได้ดังนี้ 

- รำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกัน (ข้อมูลระดับ 1) 
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 ทั้งที่สำมำรถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลรำคำ)      หรือ
โดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ค ำนวณมำจำกรำคำ) ส ำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2) 

- ข้อมูลส ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซ่ึงไม่ได้มำจำกข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้จำกตลำด (ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้)  
(ข้อมูลระดับที่ 3) 
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กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยวิธีกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำรที่กล่ำวข้ำงต้นไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่เกี่ยวข้อง 

 
3. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

นโยบำยกำรบัญชีที่น ำเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ ำเสมอส ำหรับงบกำรเงินทุกรอบระยะเวลำที่รำยงำน ยกเว้นที่กล่ำวไว้ใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 2  

3.1 เงินตรำต่ำงประเทศ 
รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรำยกำร สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น
เ งิ น ต ร ำต่ ำ ง ป ร ะ เ ท ศค ง เ หลื อ อ ยู่  ณ  วั นที่ ใ น ร ำ ย ง ำน ได้ แปล งค่ ำ เ ป็ น เ งิ นบ ำท โด ย ใ ช้ อั ต ร ำ แลก เ ปลี่ ย น  
ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ก ำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

3.2 เครื่องมือทำงกำรเงิน 
บริษัทไม่มีนโยบำยที่จะประกอบธุรกรรมอนุพันธ์ทำงกำรเงินเพื่อกำรค้ำ นโยบำยกำรบัญชีส ำหรับกำรบันทึกและ         กำรวัด
มูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินได้เปิดเผยไว้ในหมำยเหตุที่เกี่ยวข้อง 

3.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสด เงินฝำกสถำบันกำรเงินประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะส้ันที่มี สภำพ
คล่องสูง ซ่ึงพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจ ำนวนที่ทรำบได้ และมีควำมเส่ียงต่อกำรเปลี่ยนแปลง   ในมูลค่ำน้อยหรือไม่มี
นัยส ำคัญ แต่ไม่รวมถึงเงินฝำกที่ต้องจ่ำยคืนเมื่อส้ินรอบระยะเวลำที่ก ำหนดเกินกว่ำสำมเดือน (เงินฝำกประจ ำ)เงินฝำกประจ ำ
เกินกว่ำสำมเดือนแต่ไม่เกนิสิบสองเดือน บริษัทบันทึกเป็นเงินลงทุนชั่วครำว (ถ้ำม)ี 

3.4 ลูกหนี้กำรค้ำ 
ลูกหนี้กำรค้ำแสดงตำมมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ บริษัทตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ส ำหรับจ ำนวนหนี้ที่คำดว่ำจะเก็บเงินไม่ได้โดย
พิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละรำยตำมควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร 

3.5 สินค้ำคงเหลือ 
สินค้ำคงเหลือแสดงตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ ำกว่ำ รำคำทุนของสินค้ำค ำนวณ 
ตำมเกณฑ์ ดังนี้ 

สินค้ำส ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท ำ เข้ำก่อนออกก่อน (ตำมต้นทุนมำตรฐำนใกล้เคียงต้นทุนจริง) 
วัตถุดิบ เข้ำก่อนออกก่อน  

ต้นทุนของสินค้ำคงเหลือที่ซ้ือประกอบด้วยรำคำซ้ือรวมค่ำใช้จ่ำยอื่นทุกประเภทที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรซ้ือสินค้ำนั้น กิจกำร
ป ร ะ ม ำ ณ มู ล ค่ ำ สุ ท ธิ ที่ จ ะ ไ ด้ รั บ จ ำ ก ร ำ ค ำ ที่ ค ำ ด ว่ ำ จ ะ ข ำ ย ไ ด้ ต ำ ม ป ก ติ ข อ ง ธุ ร กิ จ หั ก ด้ ว ย ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย  
ที่จ ำเป็นต้องจ่ำยเพื่อให้ขำยสินค้ำนั้น 

3.6 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์แสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำรำคำทุนรวมถึงต้นทุนทำงตรง  ที่
เกี่ยวข้องกับกำรได้มำของสินทรัพย์ ต้นทุนของกำรก่อสร้ำงสินทรัพย์ที่กิจกำรก่อสร้ำงเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ  แรงงำน
ทำงตรง และต้นทุนทำงตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภำพที่พร้อมจะใช้งำนได้ตำม



บริษัท ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 
 

78 

ควำมประสงค์ ต้นทุนในกำรรื้อถอน กำรขนย้ำย กำรบูรณะสถำนที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนกำรกู้ยืมนอกจำกนี้ต้นทุนอำจ
รวมถึงก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรป้องกันควำมเสี่ยงกระแสเงินสดจำกกำรซ้ือที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
ซ่ึงถูกโอนจำกงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธ์ซอฟแวร์ซ่ึงไม่สำมำรถท ำงำนได้โดยปรำศจำกลขิ
สิทธ์ซอฟแวร์นั้นให้ถือว่ำลิขสิทธ์ซอฟแวร์ดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์และถือเป็นที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  ส่วนประกอบ
ของรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์แต่ละรำยกำรที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่เท่ำกันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยส ำคัญ
แยกต่ำงหำกจำกกัน  
ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ คือผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนสุทธิที่ได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยกับมูลค่ำ
ตำมบัญชีของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรำยได้อื่นในก ำไรหรือขำดทุน 

สินทรัพย์ที่เช่ำ 
กำรเช่ำซ่ึงบริษัทได้รับควำมเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จำกกำรครอบครองสินทรัพย์ที่เช่ำนั้นๆ จัดประเภทเป็นสัญญำเช่ำ
ทำงกำรเงิน ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่ได้มำโดยท ำสัญญำเช่ำทำงกำรเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือมูลค่ำ
ปัจจุบันของจ ำนวนเงินขั้นต่ ำที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่จ ำนวนใด จะต่ ำกว่ำหักด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและขำดทุนจำกกำร
ด้ อ ย ค่ ำ  ค่ ำ เ ช่ ำ ที่ ช ำ ร ะ จ ะ แ ย ก เ ป็ น ส่ ว น ที่ เ ป็ น ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย ท ำ ง ก ำ ร เ งิ น แ ล ะ ส่ ว น 
ที่จะหักจำกหนี้ตำมสัญญำ เพื่อท ำให้อัตรำดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตรำคงที่ ค่ำใช้จ่ำยทำง
กำรเงินจะบันทึกโดยตรงในก ำไรหรือขำดทุน 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภำยหลัง 
ต้นทุนในกำรเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ำตำมบัญชีของรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ถ้ำมีควำม
เป็ นไปได้ ค่ อนข้ ำ ง แน่ ที่ บ ริ ษั ท จะ ได้ รั บประโยชน์ เ ชิ ง เ ศ รษฐกิ จ ในอนำคตจ ำกร ำยกำรนั้ น  และสำมำรถ  
วัดมูลค่ำต้นทุนของรำยกำรนั้นได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ ช้ินส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจ ำหน่ำยตำมมูลค่ำตำมบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นใน
กำรซ่อมบ ำรุงที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ ำจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเมื่อเกิดขึ้น 

ค่ำเส่ือมรำคำ 
ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณจำกมูลค่ำเส่ือมสภำพของรำยกำรอำคำรและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบด้วยรำคำทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนใน
กำรเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย์ 
ค่ำเส่ือมรำคำบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในก ำไรหรือขำดทุน ค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุกำรใช้งำนโดยประมำณของ
ส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรำยกำร ดังต่อไปนี้ 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 20    ปี 
อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 20    ปี 
อำคำรพร้อมที่ดิน 20    ปี 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 10 - 20    ปี 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 10    ปี 
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ 3 - 10    ปี 
ยำนพำหนะ 5    ปี 
แม่พิมพ์ 5    ป ี
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3.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ที่ บริษัทซ้ือมำและมีอำยุกำรใช้งำนจ ำกัด แสดงในรำคำทุนหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมและขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำสะสม  
รายจ่ายหลังการรับรู้รายการ 
รำยจ่ำยภำยหลังกำรรับรู้รำยกำรจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่
สำมำรถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่ำใช้จ่ำยอื่น รวมถึงค่ำควำมนิยมและตรำผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภำยในรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเมื่อ
เกิดขึ้น 
ค่าตัดจ าหน่าย 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยค ำนวณโดยน ำรำคำทุนของสินทรัพย์หรือจ ำนวนอื่นที่ใช้แทนรำคำทุนหักด้วยมูลค่ำคงเหลือ 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์ในอนำคต
จำกสินทรัพย์นั้นตำมระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซ่ึงไม่รวมค่ำควำมนิยม   โดยเริ่มตัดจ ำหน่ำย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ 
ระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์ส ำหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้ 

ค่ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5    ป ี
วิธีกำรตัดจ ำหน่ำย ระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์ และ มูลค่ำคงเหลือ จะได้รับกำรทบทวนทุกส้ินรอบปีบัญชีและ
ปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม  

3.8 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย ์
ยอดสินทรัพย์ตำมบัญชีของบริษัท ได้ รับกำรทบทวน ณ ทุก วันที่ รำยงำนว่ำมีข้อบ่ ง ช้ี เ รื่องกำรด้อยค่ำหรือไม่ 
ในกรณีที่มีข้อบ่งช้ีจะท ำกำรประมำณมูลค่ำสินทรัพย์ที่คำดว่ำจะได้รับคืน มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่
มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมใช้งำนจะประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลำเดียวกัน  
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำรับรู้เมื่อมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่ำตำมบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด สูงกว่ำ
มูลค่ำที่จะได้รับคืน ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำบันทึกในก ำไรหรือขำดทุน  เว้นแต่เมื่อมีกำรกลับรำยกำรกำรประเมินมูลค่ำของ
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ช้ินเดียวกันกับที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีกำรด้อยค่ำในเวลำต่อมำ ในกรณีนี้รับรู้ใน
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

กำรค ำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน 
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน หมำยถึง มูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพย์หักต้นทุนในกำรขำยแล้วแต่มูลค่ำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย์ ประมำณกำรกระแส
เงินสดที่จะได้รับในอนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบันโดยใช้อัตรำคิดลดก่อนค ำนึงภำษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่ำที่อำจ
ประเมินได้ในตลำดปัจจุบัน ซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำมเส่ียงที่มีต่อสินทรัพย์ ส ำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด
รับโดยอิสระจำกสินทรัพย์อื่น จะพิจำรณำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้น
เกี่ยวข้องด้วย 

กำรกลับรำยกำรด้อยค่ำ 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรำยงำน
ว่ำมีข้อบ่งช้ีเรื่องกำรด้อยค่ำหรือไม่ ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะถูกกลับรำยกำร หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรที่ใช้ในกำร
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ค ำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะถูกกลับรำยกำรเพียงเท่ำที่มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ำ
มูลค่ำตำมบัญชีภำยหลังหักค่ำเส่ือมรำคำหรือค่ำตัดจ ำหน่ำย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีกำรบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำมำก่อน 

3.9   เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 
 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นแสดงในรำคำทุน 

3.10  ผลประโยชน์พนักงำน 
ภำระผูกพันของบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชน์หลังออกจำกงำน เป็นผลประโยชน์ในอนำคตที่เกิดจำกกำรท ำงำนของพนักงำนใน
ปัจจุบันและงวดก่อนได้บันทึกในงบกำรเงินด้วยวิธีคิดลดเพื่อให้เป็นมูลค่ำปัจจุบันแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ ซ่ึงค ำนวณโดย
นกัคณิตศำสตร์ประกันภัย 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้ก ำไร
ขำดทุนจำกกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์พนักงำนเมื่อเกิดขึ้น 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงำน 
ภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงำนวัดมูลค่ ำโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้ เป็นค่ำใช้จ่ ำย 
เมื่อพนักงำนท ำงำนให้ 
หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่ำที่คำดว่ำจะจ่ำยช ำระส ำหรับกำรจ่ำยโบนัสเป็นเงินสดระยะส้ัน หำกบริษัทมีภำระผูกพันตำม  กฎหมำยหรือ
ภำระผูกพันโดยอนุมำนที่จะต้องจ่ำยอันเป็นผลมำจำกกำรที่พนักงำนได้ท ำงำนให้ในอดีตและภำระ ผูกพันนี้สำมำรถประมำณได้
อย่ำงสมเหตุสมผลบริษัทฯรับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส เงินสมทบกองทุน ประกันสังคมและกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพเป็นค่ำใช้จ่ำย
เมื่อเกิดรำยกำร 

3.11 หนี้สิน ประมำณกำรหนี้สิน และค่ำใช้จ่ำย 
บริษัทบันทึกหนี้สิน ประมำณกำรหนี้สิน และค่ำใช้จ่ำยไว้ในงบกำรเงินเมื่อบริษัทมีภำระผูกพันตำมกฎหมำยหรือเป็นภำระ
ผูกพันค่อนข้ำงแน่อันเป็นผลสืบเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ซ่ึงอำจท ำให้บริษัทต้องจ่ำยช ำระภำระผูกพันนั้นในจ ำนวนเงินที่
สำมำรถประมำณได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ 
บริษัทบันทึกเงินปันผลค้ำงจ่ ำยไว้ในงบกำรเงินในงวดที่ มีกำรเสนอและประกำศจ่ำยเงินปันผล ซ่ึงที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแล้ว 

3.12 ธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
บุคคลหรือกิจกำรที่ เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ ำนำจควบคุมบริษัท  หรือถูกควบคุม 
โดยบริษัทไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัท 
นอกจำกนี้บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญกับบริษัทผู้บริหำรส ำคัญ 
กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัท ที่มีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

3.13 กำรรับรู้รำยได้ 
บริษัทรับรู้รำยได้จำกกำรขำย เมื่อบริษัทโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนในควำมเป็นเจ้ำของสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ และตำม
จ ำนวนเงินในใบก ำกับสินค้ำ โดยสุทธิจำกประมำณกำรส่วนลดหรือสินค้ำรับคืน (ถ้ำม)ี 
รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับจ้ำงตำมสัญญำที่ เป็นสัญญำระยะส้ันรับรู้ เป็นรำ ยได้ เมื่องำนแล้วเสร็จและได้ออก 
ใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้ำแล้ว 
รำยได้ดอกเบี้ยรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง บริษัทจะหยุดรับรู้เมื่อมีควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับกำรรับช ำระดอกเบี้ย 
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รำยได้เงินปันผลรับรู้เมื่อสิทธิกำรรับเงินปันผลได้มีกำรเสนอและประกำศแล้ว 

3.14 กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย 
ค่ำใช้จ่ำยบันทึกตำมเกณฑ์คงค้ำง 

3.15 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
ต้นทุนทำงกำรเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ ำยของเงินกู้ ยืมและประมำณกำรหนี้ สินส่วนที่ เพิ่มขึ้นเนื่องจำกเวลำ  
ที่ผ่ ำนไป และส่ิงตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำย ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรั พย์ทำงกำรเงินที่ถือไว้ เพื่อขำย  
เงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิซ่ึงถูกจัดประเภทเป็นหนี้สิน  ขำดทุนจำกมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่รับรู้ในก ำไร
หรือขำดทุน หรือขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน (นอกเหนือลูกหนี้กำรค้ำ) และขำดทุนจำกเครื่องมือป้องกัน
ควำมเสี่ยง รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
ต้นทุนกำรกู้ยืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับกำรได้มำ  กำรก่อสร้ำงหรือ กำรผลิตสินทรัพย์ที่เข้ำเงื่อนไข รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน โดยใช้วิธี
อัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง 

3.16 สัญญำเช่ำ – กรณีที่บรษิัทเปน็ผู้เช่ำ  
กำรเช่ำรถยนต์ อุปกรณ์ ซ่ึงพิจำรณำว่ำควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของทั้งหมดได้โอนให้บริษัทแล้ว   เป็น
สัญญำเช่ำกำรเงิน บริษัทจะบันทึกมูลค่ำของสินทรัพย์เป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนตำมมูลค่ำยุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์ที่เช่ำหรือมูลค่ำ
ปัจจุบันสุทธิของจ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ แล้วแต่จ ำนวนใดจะต่ ำกว่ำ โดยจ ำนวนเงินที่ต้อง     จ่ำยจะแบ่งเป็นส่วน
ของหนี้สินและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน เพื่อให้จ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยในแต่ละงวดมีจ ำนวนคงที่ ค่ำเช่ำซ่ึงต้องจ่ำยตำมภำระผูกพัน
หักกับค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน ส่วนค่ำใช้จ่ำย ทำงกำรเงินจะบันทึกในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุของกำรใช้งำนของ
สินทรัพย์นั้น    
กำรเช่ำสินทรัพย์ โดยที่ควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของตกอยู่กับผู้ให้เช่ำ จะถูกจัดเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
กำรช ำระเงินภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำน จะถูกบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุ
สัญญำเช่ำ ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนก่อนหมดอำยุกำรเช่ำ เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ำยให้ผู้ให้เช่ำ จะถูก
บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในรอบระยะเวลำบัญชีที่มีกำรยกเลิกสัญญำ 

3.17 สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
รำยจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนบันทึกในก ำไรขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ  
ค ่ำ เช ่ำที ่อำจเก ิดขึ ้นต ้องน ำมำรวมค ำนวณจ ำนวนเง ินขั ้นต่ ำที ่ต ้องจ ่ำยตำมระยะเวลำที ่คง เหล ือของสัญญำเช ่ำ  
เมื่อได้รับกำรยืนยันกำรปรับค่ำเช่ำ 
กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ 
ณ ว ันที ่เ ริ ่มต ้นข ้อตกลง  บร ิษ ัทจะพ ิจ ำรณำว ่ำข ้อตกลงด ังกล ่ำ วประกอบด ้วยส ัญญำ เช ่ำหร ือม ีส ัญญำ เช ่ำ  
เป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจำรณำจำกสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพำะเจำะจง ถ้ำกำรปฏิบัติตำมข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กับกำร
ใช้สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพำะเจำะจง และข้อตกลงนั้นจะน ำไปสู่สิทธิในกำรใช้สินทรัพย์ ถ้ำท ำให้บริษัทมีสิทธิในกำร
ควบคุมกำรใช้สินทรัพย์  
ณ วันที ่เริ ่มต ้นข ้อตกลง หร ือ ม ีกำรประเมินข ้อตกลงใหม่ บร ิษ ัทแยกค่ำตอบแทนส ำหรับสัญญำเช ่ำ และส่วน  
ที ่เป ็นองค ์ประกอบอื ่นโดยใช ้ม ูลค ่ำย ุต ิธรรมเ ป ็น เกณฑ์ในกำรแยก หำกบร ิษ ัทสร ุปว ่ำ เป ็นส ัญญำเช ่ำกำร เง ิน  
แต ่ไม ่สำมำรถแบ ่งแยกจ ำนวนด ังกล ่ำวได ้อย ่ำงน ่ำ เ ชื ่อถ ือ  ให ้ร ับรู ้ส ินทร ัพย ์และหนี ้ส ินในจ ำนวนที ่เท ่ำก ับ  
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มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพำะเจำะจงนั้น หลังจำกนั้นจ ำนวนหนี้สินจะลดลงตำมจ ำนวนที่จ่ำย และต้นทุน
ทำงกำรเงินตำมนัยจำกหนี้สินจะรับรู้โดยใช้อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัท  

3.18  กำรบัญชีเกี่ยวกับภำษีเงินได้ 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรับปีประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้
รอกำรตัดบัญชีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวข้องในกำรรวมธุรกิจ หรือ รำยกำรที่รับรู้โดยตรง
ในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
ภำษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภำษีที่คำดว่ำจะจ่ำยช ำระหรือได้รับช ำระ โดยค ำนวณจำกก ำไรหรือขำดทุนประจ ำปีที่ต้องเสียภำษี โดย
ใ ช้ อั ต ร ำ ภ ำษี ที่ ป ร ะ ก ำศ ใ ช้หรื อที่ ค ำด ว่ ำมี ผ ลบั ง คั บ ใ ช้  ณ  วันที่ ร ำ ย ง ำน  ตลอดจนกำ รป รั บป รุ ง ท ำ ง ภ ำษี  
ที่เกี่ยวกับรำยกำรในปีก่อนๆ  
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีบันทึกโดยค ำนวณจำกผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่เกิดขึ้นระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน
แ ล ะ จ ำ น ว น ที่ ใ ช้ เ พื่ อ ค ว ำ ม มุ่ ง ห ม ำ ย ท ำ ง ภ ำ ษี  ภ ำ ษี เ งิ น ไ ด้ ร อ ก ำ ร ตั ด บั ญ ชี จ ะ ไ ม่ ถู ก รั บ รู้ เ มื่ อ เ กิ ด จ ำ ก  
ผลแตกต่ ำ ง ช่ั วครำวต่ อไปนี้  ก ำรรั บรู้ ค่ ำควำมนิ ยม ในครั้ ง แรก  กำรรั บรู้ สินทรัพย์หรื อหนี้ สิน ในครั้ ง แรก  
ซ่ึ ง เป็นรำยกำรที่ ไม่ ใ ช่กำรรวมธุรกิ จและรำยกำรนั้นไม่มี ผลกระทบต่อก ำไรขำดทุนทำงบัญชีหรือทำงภำษี  
และผลแตกต่ำงที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำหำกเป็นไปได้ว่ำจะไม่มีกำรกลับรำยกำร  ในอนำคตอันใกล้ภำษีเงินได้
รอกำรตัดบัญชีวัดมูลค่ำโดยใช้อัตรำภำษีที่คำดว่ำจะใช้กับผลแตกต่ำงช่ัวครำวเมื่อมีกำรกลับรำยกำรโดยใ ช้อัตรำภำษีที่
ประกำศใช้หรือที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รำยงำน 
ในกำรก ำหนดมูลค่ำของภำษเีงินได้ปัจจุบนัและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี บรษิัทต้องค ำนึงถงึผลกระทบของสถำนกำรณ์ทำง
ภำษีที่ไม่แน่นอนและอำจท ำใหจ้ ำนวนภำษีที่ต้องจ่ำยเพิ่มขึน้ และมีดอกเบี้ยที่ต้องช ำระบริษัทเช่ือว่ำได้ตั้งภำษีเงินไดค้้ำงจ่ำย
เพียงพอส ำหรับภำษีเงินไดท้ี่จะจ่ำยในอนำคต ซ่ึงเกิดจำกกำรประเมินผลกระทบจำกหลำยปัจจัย รวมถึงกำรตคีวำมทำงกฏหมำย
ภำษี และจำกประสบกำรณ์ในอดีต กำรประเมินนี้อยูบ่นพื้นฐำนกำรประมำณกำรและข้อสมมติฐำนและอำจจะเกี่ยวข้องกบักำร
ตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ในอนำคต  ข้อมูลใหม่ๆอำจจะท ำให้ บริษัทเปลี่ยนกำรตัดสินใจ โดยขึ้นอยู่กับควำมเพียงพอของภำษี
เงินไดค้้ำงจ่ำยที่มีอยู่  
กำรเปลี่ยนแปลงในภำษเีงินไดค้้ำงจ่ำยจะกระทบต่อค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได้ในงวดทีเ่กิดกำรเปลี่ยนแปลง 
สินทรัพย์ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้ สินภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชีสำมำรถหักกลบได้ เมื่อกิจกำรมีสิทธิ  
ตำมกฎหมำยที่จะน ำสินทรัพย์ภำษี เงินได้ของงวดปัจจุบันมำหักกลบกับหนี้ สินภำษี เงินได้ของงวดปัจจุบันและ  
ภำษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกันส ำหรับหน่วยภำษีเดียวกันหรือหน่วยภำษีต่ำงกัน ส ำหรับ
หน่วยภำษีต่ำงกันนั้นกิจกำรมีควำมตั้งใจจะจ่ำยช ำระหนี้สินและสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะ
รับคืนสินทรัพย์และจ่ำยช ำระหนี้สินในเวลำเดียวกัน 
สินทรัพย์ภำษี เ งินได้ รอกำรตัดบัญชีจะบันทึกต่อ เมื่ อมีควำม เป็นไปได้ค่อนข้ ำงแ น่นอนว่ำก ำไร เพื่ อ เ สียภำษี 
ในอนำคตจะมีจ ำนวนเพียงพอกับกำรใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงช่ัวครำวดังกล่ำว สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวันที่รำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำที่ประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใช้จริง 

3.19 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

ก ำไรต ่อหุ ้นขั ้นพื ้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธ ิที ่เป ็นของผู ้ถ ือหุ ้นสำม ัญด ้วยจ ำนวนหุ ้นสำม ัญถ ัว เฉลี ่ย  
ถ่วงน้ ำหนักที่ช ำระแล้วและออกจ ำหน่ำยในระหว่ำงปี 
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4. รายการระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
รำยกำรกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่ส ำคัญสรุปได้ ดังนี้ 
4.1 บริษัทมีควำมสัมพันธ์กับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้ 

บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั ลักษณะธุรกิจ ลักษณะควำมสัมพันธ์ 
บจ. แพรรี่ มำร์เก็ตติ้ง ซ้ือขำยสินค้ำอุปโภคบริโภค มีกรรมกำรร่วมกัน 
บจ. ชัยวัฒนำ วัสดุภัณฑ ์ ค้ำวัสดุก่อสร้ำง มีกรรมกำรร่วมกัน 
บจ. ศรีส ำอำงค์ ซัพพลำยเออร์  ผลิตรองเท้ำ มีกรรมกำรร่วมกัน 
บจ. ที ไทย แสน็ค ฟู้ดส์ จ ำกัด ผลิตปลำหมึกปรุงรสอบ- 

กรอบ,ถั่วลิสงอบแห้ง 
มีกรรมกำรร่วมกัน 

นำยสุเมธ เตชะไกรศรี - กรรมกำร 
ผู้บริหำร - บุคคลที่มีอ ำนำจและควำมรับผิดชอบกำรวำงแผน 

ส่ังกำรและควบคุมกิจกรรมต่ำงๆ ของกิจกำรไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมกำรของ
บริษัท (ไม่ว่ำจะท ำหน้ำที่ในระดับบริหำรหรือไม่) 

4.2  รำยกำรบัญชีกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่ส ำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ส ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 มีดังนี้ 

 
นโยบำยกำรก ำหนดรำคำขำย 

 บำท 
  2558  2557 

ค่าเช่าส านักงาน      
นำยสุเมธ เตชะไกรศรี - ตั้งแต่เดือนเมษำยน 56  

ถึงมีนำคม 59 เดือนละ 66,550 บำท 
 798,600.00  798,600.00 

ค่าตอบแทนผู้บริหารผู้ส าคัญ      
ผลประโยชน์ระยะสั้น   18,089,029.40  17,471,246.33 
ผลประโยชน์ระยะยำว   304,284.96  265,801.00 
 รวม   18,393,314.36  17,737,047.33 

บริษัทมีนโยบำยกำรก ำหนดรำคำซ้ือขำยสินค้ำและบริกำรระหว่ำงบริษัทกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันในรำคำและเงื่อนไข
ทำงกำรค้ำเดียวกับที่ใช้ซ้ือขำยกับบุคคลภำยนอกโดยเป็นไปตำมปกติธุรกิจ และเงื่อนไขกำรค้ำในรำคำตลำดโดยทั่วไป 
 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ประกอบด้วย 

 บำท 
  ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 2558 
 ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 2557 
เงินสด 180,000.00  180,000.00 
เงินฝำกประเภทออมทรัพย์ 8,436,050.96  8,378,589.76 
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เงินฝำกประเภทกระแสรำยวัน 26,610,537.20  279,722.38 
รวม 35,226,588.16  8,838,312.14 

 
6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

ประกอบด้วย 
 บำท 
 ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 2558 
 ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 2557 
ลูกหนี้กำรค้ำ แยกตำมอำยุหนี้ได้ดังนี้    

 ลูกหนี้กำรค้ำ ที่อยู่ในก ำหนดช ำระ          126,393,568.92  241,517,539.37 
 ลูกหนี้กำรค้ำ ที่เกินก ำหนดช ำระดังนี้:-    
  ไม่เกินกว่ำ 3 เดือน 54,588,786.59  95,215,843.64 
  เกินกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,302,687.05  143.01 
  เกินกว่ำ 6 เดือน ถึง 12 เดือน  483,392.13  183,872.83 
  เกินกว่ำ 12 เดือน 18,286.89  2,295,475.22 
รวมลูกหนี้กำรค้ำ 182,786,721.58  339,212,874.07 
ลูกหนี้อื่น 1,403,070.69  1,307,750.91 
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 184,189,792.27  340,520,624.98 

ลูกหนี้ที่มีระยะเวลำค้ำงช ำระเกินก ำหนด ไม่มีกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจ ำนวน เนื่องจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินจำกลูกหนี้
ในอดีตและสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน ฝ่ำยบริหำรมีกำรติดตำมอยู่อย่ำงต่อเนื่องและเชื่อว่ำท้ำยที่สุดจะสำมำรถเก็บเงินได้ทั้งจ ำนวน 
 

7. สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 
ประกอบด้วย 

 บำท 
 ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 2558 
 ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 2557 
วัตถุดิบและอื่นๆ 92,101,337.10  63,771,665.51 
งำนระหว่ำงท ำ 66,095,743.22  77,358,092.80 
สินค้ำส ำเร็จรูป 36,568,812.25  20,675,677.50 
รวม 194,765,892.57  161,805,435.81 
หัก ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินค้ำ (3,662,313.98)  (3,177,341.33) 
สุทธ ิ 191,103,578.59  158,628,094.48 
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ค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำล้ำสมัยมีกำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงปี ดังนี้ 
 บำท 
 ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 2558 
 ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 2557 
ยอดยกมำต้นงวด (3,177,341.33)  (2,528,492.70) 
เพิ่มขึ้น (658,433.02)  (2,859,267.09) 
ลดลง 173,460.37  2,210,418.46 
ยอดคงเหลือส้ินงวด (3,662,313.98)  (3,177,341.33) 

ในปี 2558 และ 2557 บริษัทได้พิจำรณำตั้งค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินค้ำเพิ่มขึ้นจ ำนวน 0.66 ล้ำนบำท และ 2.86 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ และ
ได้โอนกลับค่ ำ เผื่อกำรลดมูลค่ำ สินค้ ำจ ำนวน 0.17 ล้ ำนบำทและ 2.21 ล้ำนบำท  ตำมล ำดับ  เนื่องจำก 
ในระหว่ำงปีบริษัทมีกำรน ำมำผลิตและท ำลำยสินค้ำที่เคยตั้งค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินค้ำไว้ 
 

8. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 
ประกอบด้วย 

 
บำท 

  ณ วันที่ 
 

ณ วันที่ 

 
31 ธันวำคม 2558 31 ธันวำคม 2557 

ภำษีซ้ือยังไม่ถึงก ำหนดขอคืน 699,475.80 
 

937,620.10 

อื่นๆ 8,100.00 
 

652,462.07 

รวม 707,575.80 
 

1,590,082.17 
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9. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 
รำยกำรเปลี่ยนแปลงที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้ 

 บำท 

 
ที่ดิน 

ส่วนปรับปรุง
ที่ดิน 

อำคำรและสิ่ง
ปลูกสร้ำง 

อำคำรพร้อม
ที่ดิน 

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ 

เครื่องมือและ
อุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์ ยำนพำหนะ แม่พิมพ์ 

สินทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 

ราคาทุน            
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557 45,191,709.76 11,267,753.05 210,327,763.92 3,274,906.00 656,133,788.35 182,363,845.96 39,394,645.49 29,601,684.26 93,314,098.02 32,537,752.26 1,303,407,947.07 
ซื้อเพิ่มขึ้น - - 463,500.00 - 8,016,040.00 12,044,060.93 4,583,320.89 1,447,500.00 - 39,501,744.24 66,056,166.06 
ตัดจ ำหน่ำย - - - - (2,386,684.35) (197,000.00) (727,917.29) - - - (3,311,601.64) 
โอนเข้ำ(โอนออก) - - 825,986.24 - 5,077,487.95 3,246,818.14 9,545.00 - - (9,359,787.88) (199,950.55) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 45,191,709.76 11,267,753.05 211,617,250.16 3,274,906.00 666,840,631.95 197,457,725.03 43,259,594.09 31,049,184.26 93,314,098.02 62,679,708.62 1,365,952,560.94 

ซื้อเพ่ิมขึ้น - 312,800.00 15,941,208.85 - 6,796,383.90 3,442,804.03 837,715.02 1,770,242.99 - 33,832,436.32 62,933,591.11 
ตัดจ ำหน่ำย - - - - (440,000.00) (1,002,500.00) (161,613.33) (959,813.08) - - (2,563,926.41) 
โอนเข้ำ(โอนออก) - - - - 60,434,173.01 27,322,295.5 1,229,520.00 - 2,519,161.72 (91,885,802.20) (380,652.32) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 45,191,709.76 11,580,553.05 227,558,459.01 3,274,906.00 733,631,188.86 227,220,324.21 45,165,215.78 31,859,614.17 95,833,259.74 4,626,342.74 1,425,941,573.32 
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 บาท 

 

ที่ดิน 
ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน 
อำคำรและสิ่ง
ปลูกสร้ำง 

อำคำรพร้อม
ที่ดิน 

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ 

เครื่องมือและ
อุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์ ยำนพำหนะ แม่พิมพ์ 

สินทรัพย์
ระหว่ำง
ก่อสร้ำง รวม 

ค่าเสื่อมราคาสะสม            
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557 - (5,149,581.98) (109,430,128.26) (1,532,496.58) (263,704,247.82) (111,459,320.15) (27,786,340.98) (13,445,637.05) (91,848,273.71) - (624,356,026.53) 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี - (560,126.29) (10,814,733.58) (162,122.05) (35,881,378.73) (17,841,485.34) (3,928,351.60) (1,021,054.41) (455,504.21) - (70,664,756.21) 
ตัดจ ำหน่ำย - - - - 1,779,527.15 177,053.60 704,778.40 - - - 2,661,359.15 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 - (5,709,708.27) (120,244,861.84) (1,694,618.63) (297,806,099.40) (129,123,751.89) (31,009,914.18) (14,466,691.46) (92,303,777.92) - (692,359,423.59) 

ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี - (562,081.99) (11,072,364.77) (162,119.87) (36,933,074.98) (16,426,650.53) (3,900,251.24) (1,146,043.81) (787,167.45) - (70,989,754.65) 
ตัดจ ำหน่ำย - - - - 183,136.24 1,049,748.36 708,770.33 959,812.08 - - 2,901,467.01 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 - (6,271,790.26) (131,317,226.61) (1,856,738.50) (334,556,038.14) (144,500,654.06) (34,201,395.09) (14,652,923.19) (93,090,945.37) - (760,447,711.22) 

มูลค่าตามบัญช ี            
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 45,191,709.76 5,558,044.78 91,372,388.32 1,580,287.37 369,034,532.55 68,333,973.14 12,249,679.91 16,582,492.80 1,010,320.10 62,679,708.62 673,593,137.35 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 45,191,709.76 5,308,762.79 96,241,232.40 1,418,167.50 399,075,150.72 82,719,670.15 10,963,820.69 17,206,690.98 2,742,314.37 4,626,342.74 665,493,862.09 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 2558 และ 2557 ของบริษัทมีจ ำนวนเงิน 70.99 ล้ำนบำท และ 70.66 ล้ำนบำทตำมล ำดับ ได้รวมอยู่ในต้นทุนขำยและบริกำรจ ำนวน 65.58 ล้ำนบำท และ 65.69 
ล้ำนบำทตำมล ำดับ และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร จ ำนวนเงิน 5.41 ล้ำนบำท และ 4.97 ล้ำนบำทตำมล ำดับ 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ที่ดิน ส่ิงปลูกสร้ำง เครื่องจักรและอุปกรณ์ รำคำทุนจ ำนวน 720.71 ล้ำนบำทและ720.55 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 328.50  
ล้ำนบำท และ 355.51 ล้ำนบำท ตำมล ำดับเป็นหลักประกันหนี้สินเงินกู้ยืมตำมหมำยเหตุ 13 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ยำนพำหนะส่วนหนึ่งรำคำทุน 9.88 ล้ำนบำท และ14.07 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ เกิดจำกกำรท ำสัญญำเช่ำซ้ือและสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษัทมีทรัพย์สินที่ค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำหมดแล้วแต่ยังใช้งำนอยู่ โดยมีรำคำทุน 297.35 ล้ำนบำทและ 269.87 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
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10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 
ประกอบด้วย 

 บำท 
 ยอดคงเหลือ      ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  เพิ่ม  ลด  ณ วันที่ 
 1 มกรำคม 2558      31 ธันวำคม 2558 

ค่ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 25,396,000.90  876,000.00  -  26,272,000.90 
ทรัพย์สินระหว่ำงก่อสร้ำง 6,899,760.00  2,625,560.00  -  9,525,320.00 
รวมรำคำทุน 32,295,760.90  3,501,560.00  -  35,797,320.90 
หัก ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม (22,375,535.65)  (1,574,214.62)  -  (23,949,750.27) 
สุทธ ิ 9,920,225.25      11,847,570.63 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทมีทรัพย์สินไม่มีตัวตนที่ตัดจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยหมดแล้ว แต่ยังใช้งำนอยู่โดยมีรำคำทุน  
20.75 ล้ำนบำท 
 

11. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น – สุทธิ 
ประกอบด้วย 

 บำท 
  ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 2558 
 ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 2557 
  ภำษีถูกหัก ณ ที่จ่ำยรอขอคืน 33,819,661.47  16,773,382.93 
ค่ำใช้จ่ำยรอตัดบัญชี 15,878,673.62  6,284,143.42 

  อื่นๆ 230,327.29  225,327.29 
  รวม 49,928,662.38  23,282,853.64 

 
12. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
       ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีค ำนวณจำกผลแตกต่ำงช่ัวครำวตำมวิธีหนี้สินโดยใช้อัตรำภำษีร้อยละ 20 
       ประกอบด้วย 

 บำท 
  ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 2558 
 ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 2557 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    

สินค้ำคงเหลือ 732,462.78  635,468.26 
หนี้สินผลประโยชน์พนักงำน 2,746,243.17  3,105,557.80 
รวม 3,478,705.95  3,741,026.06 
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 บำท 
  ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 2558 
 ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 2557 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ (7,541,743.51)  (6,149,157.11) 
รวม (7,541,743.51)  (6,149,157.11) 

สุทธิ (4,063,037.56)  (2,408,131.05) 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
 บำท 
  2558  2557 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    
ยอดคงเหลือต้นปี 3,741,026.08  4,206,657.94 
ภำษีเงินได้ที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน               (262,320.11)  281,552.93 
ภำษีเงินได้ที่รับรู้ในก ำไรเบ็ดเสร็จอื่น                       -  (747,184.81) 
ยอดคงเหลือปลำยปี 3,478,705.97  3,741,026.06 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    
ยอดคงเหลือต้นปี (4,670,072.89)  (3,217,540.39) 
ภำษีเงินได้ที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน (1,479,084.22)  (1,452,532.50) 
ยอดคงเหลือปลำยปี (6,149,157.11)  (4,670,072.89) 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสุทธิ (1,197,531.29)  (1,184,050.26) 

สินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีจะหักกลบกันก็ต่อเมื่อสินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้ดังกล่ำวเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงำนจัดเก็บภำษีเดียวกัน 

 บำท 
 2558  2557 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน    
ภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับปี 295,651.29  (2,094,410.18) 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงช่ัวครำว 1,654,906.51  (1,197,531.29) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 1,950,557.80  (3,291,941.47) 
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กำรกระทบยอดเพื่อหำอัตรำภำษีที่แท้จริง 
 บำท 
 อัตรำภำษี 

(ร้อยละ) 2558 
อัตรำภำษี  
(ร้อยละ) 2557 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้  14,346,517.56  22,739,050.68 
จ ำนวนภำษีตำมอัตรำภำษีเงนิได ้ 20 2,869,303.51 20 4,547,810.14 
ก ำไรจำกสิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน  (1,279,257.87)  (1,442,606.95) 
ค่ำใช้จ่ำยบวกกลับทำงภำษี  2,016,272.99  2,026,172.91 
รำยจ่ำยที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นทำงภำษี  (1,655,760.83)  (1,839,434.63) 
รวม 14 1,950,557.80 14 3,291,941.47 

ในเดือนตุลำคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลจำกอัตรำร้อยละ 30  เป็น ร้อยละ 23 
ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป และในเดือนธันวำคม 2554 ได้มีพระรำชกฤษฎีกำประกำศ 
ลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำวส ำหรับปี 2555 – 2558 บริษัทได้สะท้อน
ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำภำษีดังกล่ำวในกำรค ำนวณภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีตำมที่แสดงไว้ข้ำงต้นแล้ว 

ทั้งนี้เป็นที่เช่ือได้ว่ำรัฐบำลจะด ำเนินกำรแก้ไขกฎหมำยเพื่อให้อัตรำภำษีไม่สูงไปกว่ำร้อยละ 20 ส ำหรับรอบระยะเวลำ
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 
2554 ในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

กำรรับรู้ภำษี เงินได้ขึ้นอยู่กับกำรประมำณกำรที่ดีที่ สุดของฝ่ำยบริหำรเกี่ ยวกับอัตรำภำษี เงินได้ประจ ำปี                        
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่คำดไว้ส ำหรับปีทำงกำรเงินเต็มปีที่ใช้กับก ำไรก่อนภำษีของงวด อัตรำภำษีเงินได้ที่แท้จริงรวม
ของบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องเป็นระยะเวลำสิบสองเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 คือร้อยละ 14              
(31 ธันวำคม 2557 : ร้อยละ 14) 
อัตรำภำษีเงินได้ที่แท้จริงไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจำกสัดส่วนภำษีเงินได้ต่อก ำไรก่อนภำษียังคงเดิม  
 

13. หนี้สินเงินกู้ยืม 
ประกอบด้วย 

 บำท 
  ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 2558 
 

ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2557 

เงินเบิกเกินบัญชี 2,531,146.74  6,947,874.21 
เจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีท -  40,065,618.50 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 395,000,000.00  302,600,000.00 
รวม เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 397,531,146.74  349,613,492.71 
เงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 41,355,768.00  49,857,768.00 
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เงินกู้ยืมระยะยำว-สุทธิ 45,908,992.00  95,213,760.00 
รวม เงินกู้ยืมระยะยำว 87,264,760.00  145,071,528.00 
รวม 484,795,906.74  494,685,020.71 

ก) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ัน จ ำนวน 870 ล้ำนบำท  
และ 635 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยเงินกู้ยืมระยะส้ันเป็นเงินกู้ในรูปตั๋วสัญญำใช้เงิน เสียดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ  
3.00 - 7.40  ต่อปี ครบก ำหนดในระหว่ำงวันที่ 5 มกรำคม - 13 พฤษภำคม 2559 และเสียดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ  
3.55 - 7.425 ต่อปี ครบก ำหนดในระหว่ำงวันที่ 12 มกรำคม -  25 มีนำคม 2558 ตำมล ำดับ 

ข) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทมีวงเงินกู้ระยะยำวจ ำนวน 292.16 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ย MLR - 2% ถึง MLR - 
1.5% ต่อปี มีระยะเวลำกำรกู้ 5 ปี เพื่อซ้ือเครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนเพิ่มเครื่องจักร ซ่ึงเงินกู้ดังกล่ำวค้ ำประกันโดย
เครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนเพิ่มเครื่องจักรดังกล่ำว  

ค) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 เงินกู้ยืมระยะยำวเป็นเงินกู้จำกสถำบันกำรเงินในประเทศสองแห่ง  
เสียดอกเบี้ยในอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงประเภท MLR – 2% ถึง MLR – 1.5% กำรช ำระคืนเงินต้นเป็นไปตำมเงื่อนไข
ของสัญญำ แต่ต้องช ำระคืนหมดในปี 2562 เฉพำะส่วนที่ต้องช ำระคืนในอีก 12 เดือนถัดไปมี 41.36 ล้ำนบำท และ 
57.81 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยได้แยกแสดงไว้ภำยใต้หัวข้อ “หนี้สินหมุนเวียน” 

ง) บริษัทต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่ระบุไว้ในสัญญำเงินกู้ เช่น กำรรักษำอัตรำส่วนของหนี้สินต่อส่วนของเจ้ำของ
ไว้ไม่เกิน 2.5 ต่อ 1 โดยเริ่มตั้งแต่งวดบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2547 และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เท่ำกับ 
1.48 ต่อ 1 

จ) ที่ดิน ส่ิงปลูกสร้ำง เครื่องจักรและอุปกรณ์ (ตำมหมำยเหตุ 9) ได้ใช้เป็นหลักประกันหนี้สินเงินกู้ยืมดังกล่ำว 
 

14. หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน-สุทธิ 
ประกอบด้วย 

 บำท 
  ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 2558 
 ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 2557 
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ 3,135,531.29  3,637,188.87 
หัก ส่วนที่จะครบก ำหนดช ำระในหนึ่งปี (1,454,761.40)  (1,861,371.56) 
สุทธ ิ 1,680,769.89  1,775,817.31 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษัทลงนำมในสัญญำเช่ำซ้ือและสัญญำเช่ำทำงกำรเงินของรถยนต์จ ำนวน 13 คัน 
และ 20 คัน ตำมล ำดับ มีก ำหนดช ำระ 48 เดือนๆ ละประมำณ 171,769.76 บำท และ 344,597.56 บำท ตำมล ำดับ โดย
หนี้สินส่วนที่ครบก ำหนดช ำระในอีก 12 เดือนถัดไปได้แยกแสดงเป็นหนี้สินหมุนเวียน 
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15. ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน 

บริษัทจ่ำยค่ำชดเชยผลประโยชน์หลังออกจำกงำน ตำมข้อก ำหนดของพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541  
ในกำรให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงำนตำมสิทธิและอำยุงำน 
 บำท 
 2558  2557 
หนี้สินผลประโยชน์พนักงำนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 218,401.00  204,664.00 
หนี้สินผลประโยชน์พนักงำน – สุทธ ิ 13,512,814.86  15,323,125.00 
รวมภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ 13,731,215.86  15,527,789.00 

กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ 
 บำท 
 2558  2557 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม    
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกรำคม  15,527,789.00  18,504,797.00 
ต้นทุนบริกำรปัจจุบันและดอกเบี้ย 764,126.00  758,916.07 
ผลประโยชน์จ่ำยโดยโครงกำร (2,560,700.00)  - 
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักกำรคณิตศำสตร์ประกันภัย -  (3,735,924.07) 
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม  13,731,215.00  15,527,789.00 

 
ค่ำใช้จ่ำยพนักงำนภำยหลังเกษียณอำยุที่แสดงรวมอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 
และ 2557 มีดังนี้ 
 บำท 
 2558  2557 
จ านวนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน    
ต้นทุนบริกำรปจัจบุันและดอกเบีย้ 764,126.00  758,916.07 

จ านวนที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที 
รับรู้ในระหว่ำงป ี -  (3,735,924.07) 

ข้อสมมุติหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักกำรคณิตศำสตร์ประกันภัย ณ วันที่รำยงำน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม     
อัตรำคิดลด (ร้อยละ) 3.12 – 3.99  4.28-4.47 
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินดือน (ร้อยละ) 4.20 – 6.10  4.68-6.52 
อำยุครบเกษียณ (ปี) 60  60 
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ในปี 2558 บริษัทได้มีกำรทบทวนกำรประมำณกำรผลประโยชน์พนักงำนใหม่ เนื่องจำกมีพนักงำนลำออกก่อนครบ
ก ำหนดเกษียณอำย ุนักคณิตศำสตร์ประกันภัยภำยนอกได้ประมำณกำรภำระผูกพันและกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวตำม
รำยงำนของนักคณิตศำสตร์ประกันภัยลงวันที่ 29 ธันวำคม 2558 
 

16. เงินปันผลจ่าย 

ตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2558 ได้มีมติจ่ำยเงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี 2557 อัตรำหุ้นละ 0.10 บำท จ ำนวนหุ้น 214 ล้ำนหุ้น รวมเป็นเงิน 21.40 ล้ำนบำท โดยบริษัทได้จ่ำยเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วในวันที่ 8 พฤษำภำคม  2558 
ตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2557 เมื่อวันที่ 10 เมษำยน 2557 ได้มีมติจ่ำยเงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี 2556 อัตรำหุ้นละ 0.15 บำท จ ำนวนหุ้น 214 ล้ำนหุ้น รวมเป็นเงิน 32.10 ล้ำนบำท โดยบริษัทได้จ่ำยเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วในวันที่ 29 เมษำยน 2557 
 

17. ส ารองตามกฎหมาย 

ตำมพระรำชบัญญัติบริษัท มหำชน จ ำกัด บริษัทจะต้องจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละห้ำของก ำไรสุทธิประจ ำปี จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมีจ ำนวนครบถ้วนตำมข้อบังคับของบริษัท ซ่ึงปัจจุบันมีกำร
จัดสรรทุนส ำรองครบตำมข้อบังคับแล้ว 
 

18. ค่าใช้จ่ายแยกตามลักษณะค่าใช้จ่าย 
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะที่ส ำคัญได้แก่ 
 บำท 
 2558  2557 

เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน 308,957,479.33  303,266,942.00 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 72,563,969.27  72,620,149.03 
(ก ำไร)ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 270,402.60  151,767.38 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 704,731,743.85  883,887,573.33 
กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำส ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท ำ 10,788,142.03  14,964,048.32 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 32,259,900.28  35,169,355.63 
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19. ก าไรต่อหุ้น 
ก ำไรต่อหุ ้นขั ้นพื ้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิที ่เป็นของผู ้ถือหุ ้นส ำมัญด้วยจ ำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี ่ย 
ถ่วงน้ ำหนักที่ช ำระแล้วและออกจ ำหน่ำยอยู่ในระหว่ำงปี 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 

 ก ำไรสุทธิ  จ ำนวนหุน้สำมัญ 
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก 

 ก ำไรต่อหุ้น 

 2558  2557  2558  2557  2558  2557 
 พันบำท  พันบำท  พันหุ้น  พันหุ้น  บำท  บำท 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน            
ก ำไรสุทธ ิ 12,395  19,447  214,000  214,000  0.058  0.091 

 
20. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

บริษัทด ำเนินกิจกำรเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนพลำสติก และให้บริกำรออกแบบผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ โดย
มีข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน ดังนี้ 

  ล้ำนบำท 
  ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม 2558 
  ผลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนพลำสติก  ผลิตและ

ซ่อมแซม
แม่พิมพ์ 

 

รวม 
  

ยำนยนต ์
 เครื่องใช้ 

ไฟฟ้ำ 
 

อื่นๆ 
 

รวม 
  

       
ยอดขำย  1,054.71  146.40  17.64  1,218.75  137.65  1,356.40 

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำน  (3.28)  (0.45)  (0.12)  (3.85)  36.13  32.28 

ต้นทุนทำงกำรเงิน            (17.93) 
ภำษีเงินได้นิติบุคคล            (1.95) 
ก ำไรสุทธ ิ            12.40 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558          
สินทรัพย์ถำวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธ ิ     615.24  61.85  677.09 

สินทรัพย์อื่น            461.41 
รวมสินทรัพย์            1,138.50 
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  ล้ำนบำท 
  ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม 2557 
  ผลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนพลำสติก  ผลิตและ

ซ่อมแซม
แม่พิมพ์ 

 

รวม 
  

ยำนยนต ์
 เครื่องใช ้

ไฟฟ้ำ 
 

อื่นๆ 
 

รวม 
  

       
ยอดขำย  1,212.50  144.47  46.29  1,403.26  220.46  1,623.72 

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำน  (8.54)  (1.02)  (0.34)  (9.90)  52.55  42.65 

ต้นทุนทำงกำรเงิน            (19.91) 
ภำษีเงินได้นิติบุคคล            (3.29) 
ก ำไรสุทธิ            19.45 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557          
สินทรัพย์ถำวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธ ิ     620.78  62.73  683.51 

สินทรัพย์อื่น            532.86 
รวมสินทรัพย์            1,216.37 
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21. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน  พ.ศ. 2520 โดยได้รับสิทธิประโยชน์บำง
รำยกำร ซ่ึงรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงข้ำงล่ำงนี้ 

1.   บัตรส่งเสริมเลขที่ 1899(2)/2553 1965(2)/2553 1241(1)/2554 2593(2)/2555 
2.   วันที่ตำมบัตรส่งเสริม 27/8/2553 8/9/2553 25/2/2554 19/9/2555 
3.   วันที่เริ่มมีรำยได ้ 12/1/2554 14/9/2553 15/9/2554 16/5/2556 
4.   ประเภทกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม ผลิตผลิตภัณฑ์ ผลิตผลิตภัณฑ์ ผลิตแม่พิมพ์ ผลิตผลิตภัณฑ์ 
   พลำสติกหรือ พลำสติกหรือ และซ่อมแซม พลำสติกหรือ 
   เคลือบด้วย

พลำสติก 
เคลือบด้วย
พลำสติก 

แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง เคลือบด้วย
พลำสติก 

5.   สิทธิและประโยชน์ส ำคัญที่ได้รับกำรส่งเสริม     
 5.1    ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิ 

ที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำร ที่ได้รับกำรส่งเสริม
รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน นับแต่วันที่
เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร 

3 ปี 8 ปี 8 ปี 3 ป ี
      
      
      
 5.2 ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกจิกำรที่ได้รับ

กำรส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
ตำมข้อ 5.1 ไปรวมค ำนวณเพ่ือเสียภำษีเงินได้ 

3 ปี 8 ปี 8 ปี 3 ป ี
      

      
 5.3 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับวัตถุดิบและวัสดุ

จ ำเป็นที่ต้องน ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศเพ่ือใช้ใน 
กำรผลิตเพ่ือกำรส่งออก นับแต่วันที่น ำเข้ำครั้งแรก 

- - 1 ปี 1 ป ี
      

      
 5.4 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับของที่ผู้ได้รับ 

กำรส่งเสริมน ำเข้ำเพื่อส่งกลับออกไป นับตั้งแต่
วันที่น ำเข้ำครั้งแรก 

- - 1 ปี 1 ป ี
      

      
 5.5 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเครื่องจักรตำมที่

คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ 
- น ำเข้ำภำยใน น ำเข้ำภำยใน - 

   8 มีนำคม 2557 25 สิงหำคม 2557  
 5.6 ได้รับลดหย่อนอำกรขำเข้ำส ำหรับเครื่องจักรกึ่งหนึ่ง

ตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ เว้นแต่เครื่องจักร
ที่มีอำกรขำเข้ำต่ ำกว่ำร้อยละ 10 จะไม่ได้รับลดหย่อน 

น ำเข้ำภำยใน - - น ำเข้ำภำยใน 
  27 กุมภำพันธ์ 2557   25 เมษำยน 2558 
      

 5.7 ได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไร
สุทธิที่ได้จำกกำรลงทุนในอัตรำร้อยละ 50 ของอัตรำ
ปกติ นับจำกวันที่พ้นก ำหนดระยะเวลำตำมข้อ  5.1 

- 5 ปี 5 ปี - 
      
      

 5.8 ได้รับอนุญำตให้หักค่ำขนส่ง ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำประปำ 
2 เท่ำ ของค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้
จำกกำรประกอบกิจกำร 

- 10 ปี 10 ปี - 
      
      

ในฐำนะที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน บริษัทจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อก ำหนดในบัตรส่งเสริมอย่ำงเคร่งครัด 
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ก ำไรหรือขำดทุน แยกตำมประเภทกิจกำรที่ได้รับส่งเสริมกำรลงทุน และกิจกำรที่ไม่ได้รับส่งเสริมกำรลงทุน 
 

บำท 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 

 กิจกำรที่ได้รับ  กิจกำรที่ไม่ได้รับ  รวม 
 ส่งเสริมกำรลงทุน  ส่งเสริมกำรลงทุน   

      
รำยได้จำกกำรขำยช้ินส่วนพลำสติก 18,946,104.90  1,199,804,833.55  1,218,750,938.45 
รำยได้จำกกำรให้บริกำรผลิตแม่พิมพ์ 70,279,300.00  67,366,333.00  137,645,633.00 

รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 89,225,404.90  1,267,171,166.55  1,356,396,571.45 
ต้นทุนขำยและบริกำร 65,845,855.16  1,100,643,334.06  1,166,489,189.22 

ก ำไรขั้นต้น 23,379,549.74  166,527,832.49  189,907,382.23 
รำยได้อื่น  -  8,298,435.80  8,298,435.80 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 23,379,549.74  174,826,268.29  198,205,818.03 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย (1,790,659.12)  (30,469,241.16)  (32,259,900.28 ) 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร (11,206,149.03)  (104,069,471.66)  (115,275,620.69 ) 
ค่ำตอบแทนกรมมกำรและผู้บริหำร (1,103,598.86)  (17,289,715.50)  (18,393,314.36 ) 

รวมค่ำใช้จ่ำย 14,100,407.01  151,828,428.32  (165,928,835.33) 

ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 9,279,142.73  22,997,839.97  32,276,982.70 
ต้นทุนทำงกำรเงิน 2,882,853.39  15,047,611.75  (17,930,465.14) 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 6,396,289.34  7,950,228.22  14,346,517.56 
ภำษีเงินได้ -  1,950,557.80  (1,950,557.80) 

ก ำไรส ำหรับปี 6,396,289.34  5,999,670.42  12,395,959.76  
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บำท 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 

 กิจกำรที่ได้รับ  กิจกำรที่ไม่ได้รับ  รวม 
 ส่งเสริมกำรลงทุน  ส่งเสริมกำรลงทุน   

      
รำยได้จำกกำรขำยช้ินส่วนพลำสติก 52,343,167.38  1,350,915,027.73  1,403,258,195.11 
รำยได้จำกกำรให้บริกำรผลิตแม่พิมพ์ 82,967,845.00  137,494,269.74  220,462,114.74 

รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 135,311,012.38  1,488,409,297.47  1,623,720,309.85 
ต้นทุนขำยและบริกำร (109,183,276.48)  (1,308,911,137.26)  (1,418,094,413.74) 

ก ำไรขั้นต้น 26,127,735.90  179,498,160.21  205,625,896.11 
รำยได้อื่น  -  5,747,801.54  5,747,801.54 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 26,127,735.90  185,245,961.75  211,373,697.65 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย (2,591,888.82)  (32,577,466.81)  (35,169,355.63) 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร (9,323,738.28)  (106,491,550.58)  (115,815,288.86) 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร (1,418,963.79)  (16,318,083.54)  (17,737,047.33) 

รวมค่ำใช้จ่ำย (13,334,590.89)  (155,387,100.93)  (168,721,691.82) 

ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 12,793,145.01  29,858,860.82  42,652,005.83 
ต้นทุนทำงกำรเงิน (5,580,110.25)  (14,332,844.90)  (19,912,955.15) 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 7,213,034.76  15,526,015.92  22,739,050.68 
ภำษีเงินได้ -  (3,291,941.47)  (3,291,941.47) 

ก ำไรส ำหรับปี 7,213,034.76  12,234,074.45  19,447,109.21 

บริษัทถือเกณฑ์กำรปันส่วนค่ำใช้จ่ำยและดอกเบี้ยที่ไม่สำมำรถจัดประเภทว่ำอยู่กิจกำรประเภทใดตำมสัดส่วนยอดรำยได้แต่
ละกิจกำร 
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22. เครื่องมือทางการเงิน 

22.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน 
บริษัทมีควำมเส่ียงอันเกี่ยวเนื่องกับกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ย และควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนซ่ึง
บริษัทจะพิจำรณำใช้เครื่องมือทำงกำรเงินที่เหมำะสม เพื่อป้องกันควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศอย่ำงไรก็ตำม บริษัทไม่มีนโยบำยที่จะถือหรือออกเครื่องมือทำงกำรเงินเพื่อกำรเก็งก ำไร 

22.2 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย 
ควำมเส่ียงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยในอนำคต ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อ  
ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษัท กับเงินฝำกธนำคำร เงินกู้ยืมระยะส้ัน และเงินกู้ยืมระยะยำว  
อย่ำงไรก็ดี บริษัทป้องกันควำมเส่ียงดังกล่ำว โดยวำงแผนจัดหำเงินทุนที่มีอัตรำดอกเบี้ยที่ต่ ำกว่ำตลำดมำใช้
ด ำเนินงำนไว้ล่วงหน้ำ 

22.3 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 
บริษัทมีรำยกำรบำงรำยกำรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ซ่ึงท ำให้เกิดควำมเส่ียงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำ
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ มีนโยบำยป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำว โดยกำรเข้ำท ำสัญญำ
ซ้ือ-ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทไม่มีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ   

22.4 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 
บริษัทมีควำมเส่ียงจำกกำรให้สินเช่ือที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้กำรค้ำ เนื่องจำกลูกหนี้อำจไม่สำมำรถช ำระหนี้ 
ตำมเงื่อนไขที่ตกลงไว้ ซ่ึงอำจท ำให้เกิดควำมสูญเสียทำงกำรเงินได้ ทั้งนี้ บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยในกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยงดังกล่ำว โดยวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิน และพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระหนี้ของลูกค้ำแต่ละ
รำยในกำรพิจำรณำให้สินเช่ือ ส ำหรับลูกหนี้กำรค้ำที่คำดว่ำจะไม่ได้รับช ำระหนี้ บริษัทได้พิจำรณำตั้งค่ำเผื่อ 
หนี้สงสัยจะสูญไว้อย่ำงเพียงพอ 

22.5 มูลค่ำยุติธรรม 
บริษัทใช้วิธีกำรและข้อสมมติฐำนดังต่อไปนี้ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน ซ่ึงฝ่ำย
บริหำรของบริษัทเช่ือว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินจะไม่แตกต่ำงอย่ำงเป็น
นัยส ำคัญกับมูลค่ำตำมบัญชี 
- เงินฝำกสถำบันกำรเงิน ลูกหนี้กำรค้ำ มีรำคำตำมบัญชีซ่ึงเท่ำกับมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณ เนื่องจำก

สินทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำวจะครบก ำหนดในระยะเวลำอันสั้น 
- เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน เจ้ำหนี้กำรค้ำ มีรำคำตำมบัญชีซ่ึงเท่ำกับมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณ 

เนื่องจำกหนี้สินทำงกำรเงินดังกล่ำวจะครบก ำหนดในระยะส้ัน 
-   เงินกู้ยืมระยะยำวที่เป็นอัตรำดอกเบี้ยลอยตัว มีรำคำตำมบัญชีเท่ำกับมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณ 

22.6 ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ 
ควำมเส่ียงจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ เกิดจำกกำรที่คู่สัญญำไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดในสัญญำ ท ำให้บริษัท 
เกิดควำมสูญเสียทำงกำรเงินได้ เพื่อป้องกันควำมเส่ียงนี้ บริษัท มีนโยบำยกำรให้สินเช่ือที่รัดกุม มีกำรติดตำม
เร่งรัดกำรช ำระหนี้จำกลูกหนี้อย่ำงสม่ ำเสมอ มีฐำนของลูกค้ำที่หลำกหลำย ดังนั้น บริษัทจึงคำดว่ำจะไม่ได้รับ
ควำมเสียหำยอย่ำงเป็นนัยส ำคัญจำกกำรเรียกเก็บหนี้จำกลูกหนี้ 
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23. การบริหารจัดการทุน 

วัตถุประสงค์ของบริษัทในกำรบริหำรทำงกำรเงิน คือ กำรด ำรงไว้ซ่ึงควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง  
และกำรด ำรงไว้ซ่ึงโครงสร้ำงของทุนที่เหมำะสม 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 งบกำรเงินแสดงอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 1.48 : 1 
 

24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

24.1 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษัทมีภำระหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรที่ธนำคำรออกหนังสือค้ ำประกัน
ให้แก่บริษัท ดังนี้ 

 ล้ำนบำท 
 ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 2558 
 ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 2557 
กำรค้ ำประกันกำรช ำระเงินค่ำกระแสไฟฟ้ำ 9.82  9.82 

 
24.2 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษัทมีภำระผูกพันกับธนำคำรพำณิชย์ ดังนี้ 

 ล้ำนบำท 
 ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 2558 
 ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 2557 
หนังสือค้ ำประกันธนำคำร    

-   วงเงินสินเช่ือ 12.50 ล้ำนบำทในปี 2558 และ 2557  
-   วงเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 17.68  2.68 

วงเงินกู้ระยะยำวที่ยังไม่ได้ใช้ -  29.93 
 

24.3 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษัทมีภำระผูกพันจำกรำยจ่ำยฝ่ำยทุน ดังนี้ 
 ล้ำนบำท 
 ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 2558 
 ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 2557 
-   ซ้ือวัตถุดิบ 91.26  37.75 
-   ซ้ือทรัพย์สิน  4.38   1.51 
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24.4 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษัทมีภำระผูกพันจำกสัญญำเช่ำและบริกำร ดังนี้ 
 บำท 
 ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 2558 
 ณ วันที่  

31 ธันวำคม 2557 
ภำยในระยะเวลำหนึ่งปี 3,290,340.00  4,389,890.00 
ระยะเวลำมำกกว่ำหนึ่งปีถึงสำมปี -  1,341,450.00 
รวม 3,290,340.00  5,731,340.00 

 

25. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ 

งบกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ที่น ำมำเปรียบเทียบได้จัดประเภทใหม่ให้สอดคล้องกับกำรแสดงรำยกำรในงบ
กำรเงิน ดังนี้ 

 
    

ล้ำนบำท 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
  

ก่อนจัดประเภท   จัดประเภท   หลังจดัประเภท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 
       

 
ลูกหนี้และตั๋วเงนิรับกำรค้ำ 

 
338.41 

 
(338.41) 

 
- 

 
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อืน่ 

 
- 

 
340.52 

 
340.52 

 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

  
3.70 

 
(2.11) 

 
1.59 

          

 
เจ้ำหนี้กำรค้ำและตั๋วเงนิจ่ำย 

 
191.25 

 
(191.25) 

 
- 

 
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อืน่ 

 
- 

 
216.58 

 
216.58 

 
หนี้สินหมนุเวียนอื่น                                                                                

 
                             36.45 

 
(36.45) 

 
- 

 
เงินมัดจ ำรับ 

  
- 

 
11.12 

 
11.12 

 
26. การอนุมัติงบการเงิน 

งบกำรเงินนี้ได้รับกำรอนุมัติโดยคณะกรรมกำรของบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2559 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

 

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความส าคญัตอ่หน้าที่ และความรับผิดชอบตอ่รายงานทางการเงิน และสารสนเทศทางการเงิน

ที่ปรากฏในรายงานประจ าปี ซึง่งบการเงินดงักลา่ว ได้จดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลอืกใช้นโยบายบัญชีที่

เหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัในการจดัท า รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูส าคญัอยา่ง

เพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไปอยา่งโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนกัถึงความรับผิดชอบในการก ากบัดแูลรายงานทางการเงินให้มีประสทิธิภาพ โดยได้แตง่ตัง้

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิ เพื่อท าหน้าที่สอบทานนโยบายบญัชีและคณุภาพของรายงานทางการเงิน 

สอบทานระบบบริหารความเสีย่ง ระบบการควบคมุภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมลูรายการระหวา่งกนั และการ

ป้องกนัหรือลดความเสีย่งที่อาจจะเกิดจากการทจุริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติ เพื่อให้มัน่ใจได้วา่ข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง 

ครบถ้วนเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สนิของบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวา่ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีนา่พอใจ และสามารถสร้าง

ความมัน่ใจอยา่งมีเหตผุลได้วา่ งบการเงินของบริษัทฯ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ซึง่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบญัชีที่รับรองทัว่ไป และแสดงความเห็นวา่งบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานโดยถกูต้อง

ตามที่ควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป 

 

     

      

 

 

 

 

 

 
 
               พลเอกเทอดศกัดิ ์ มารมย์                      นายปรีชา เตชะไกรศรี 

      ประธานกรรมการบริษัทฯ                                      กรรมการผู้จดัการ 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) มีกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทัง้หมด เป็น

ผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการบญัชี ทัง้ 3 ทา่น คือ  
1. นายไพรัช  สหเมธาพฒัน์  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. นายเผา่เทพ โชตินชิุต   กรรมการตรวจสอบ 
3. นายวีระศกัดิ์ สตุณัฑวิบลูย์  กรรมการตรวจสอบ 
และ คณุจมุพล เตชะไกรศรี  เลขานกุารกรรมการตรวจสอบ 

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จดัให้มีการประชมุรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ เพื่อตรวจสอบและน าเสนอรายงานตอ่
คณะกรรมการบริษัทฯ  โดยแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะอยา่งอิสระ และปฏิบตัิภารกิจตา่งๆ ดงันี ้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี รวมถึงรายการระหวา่งกนั รายการท่ีอาจมีความ 
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ร่วมกบัฝ่ายบริหาร และได้เชิญผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชุมทกุครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามใน
เร่ืองความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่ส าคัญ ความเพียงพอและขอบเขตการตรวจสอบ การ
เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ เพื่อให้มัน่ใจว่าการจัดท างบการเงินไปตามมาตรฐานบญัชีรับรองทัว่ไปที่มีความ
เช่ือถือได้และทนัเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กบันกัลงทนุหรือผู้ใช้งบการเงิน  

2. สอบทานและทบทวนระบบความคมุภายใน โดยพิจารณาในเร่ือง การด าเนินงาน การป้องกนัความ 
เสยียหาย ลดความผิดพลาดในการปฏิบตัิงาน การร่ัวไหลหรือการทจุริต รวมทัง้ประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั 
ร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารทกุไตรมาส เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้รับข้อเสนอแนะในการน าไปปรับปรุงระบบควบคมุ
ภายในให้มีความเหมาะสมและมปีระสทิธิภาพตอ่องค์กรมากยิ่งขึน้  

3. พิจารณาแผนงาน และกระบวนการบริหารความเสีย่ง (Risk Management) รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะตอ่ฝ่ายบริหาร ได้ 
น าไปปรับปรุงเพิ่มประสทิธิผลของกระบวนการบริหารความเสีย่งให้ดียิ่งขึน้ 

4. สอบทานแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ เพื่อเข้าสูก่ระบวนการขอรับการรับรอง จากคณะ 
กรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต 

5. พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชี และพิจารณาเสนอคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี ซึง่ในปี 2558 ได้เสนอ บริษัท กรินทร์  
ออดิท จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ และน าเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

6. รายงานผลการปฏิบตัิงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทัง้เสนอความเห็น ในกรณีที่มีประเด็นที่จะพฒันาระบบควบ 
คมุภายในให้เหมาะสมมากขึน้ 

นอกจากนี ้ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่
มีฝ่ายบริหาร จ านวน 1 ครัง้ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เพื่อรับทราบและพิจารณาขอบเขตแนวทางแผนการสอบ
บัญชีประจ าปีของผู้สอบบัญช ีและแผนการตรวจสอบประจ าปีจากผู้ตรวจสอบภายใน รวมทัง้รับทราบประเดน็ที่ส าคัญ
และข้อสังเกตได้อย่างอิสระ  

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขตอ านาจ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความรู้ ความสามารถ ความระมดัระวงั รอบคอบ มีความเป็นอิสระอยา่งเพียงพอ เพื่อประโยชน์ตอ่ผู้มี
สว่นได้เสยีอยา่งเทา่เทยีมกนั และจากผลการสอบทานระบบการควบคมุภายใน และรายงานของผู้สอบบญัชี คณะกรรมการ
ตรวจสอบมคีวามคดิเห็นวา่ บริษัทฯ มีกระบวนการจดัท าและเปิดเผยข้อมลูในรายงานทางการเงินท่ีเหมาะสมและนา่เช่ือถือได้ มี
ระบบการควบคมุภายใน และการบริหารความเสีย่งโดยรวมที่เพยีงพอ ไมม่ีข้อบกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญั  
 
 

           …………………………………………. 
       ( นายไพรัช  สหเมธาพฒัน์ ) 
       ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการ
ด ารงต าแหนง่ 3 ปี เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 13 สงิหาคม 2558 ถึง 12 สงิหาคม 2561  กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา 
ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 4 ทา่น ดงันี ้

1. คณุเผา่เทพ โชตินชิุต  ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ) 

2. ดร.โกศล สรุโกมล       กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ) 

3. คณุสเุมธ เตชะไกรศรี  กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา 

4. คณุคมัภีร์ จองธุระกิจ   กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา 

และ คณุจมุพล เตชะไกรศรี เลขานกุารคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ได้จดัให้มกีารประชมุ 2 ครัง้ เพื่อติดตาม 

และพิจารณาเร่ืองส าคญั ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  สรุปสาระส าคญัของการปฏิบตัิหน้าที่ มีดงันี ้ 

ด้านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  

1.   พิจารณาผลตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุยอ่ย ตามหลกัเกณฑ์วิธีการจา่ยคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ 

      โดยค านงึถึงความเหมาะสมทัง้ทางด้านผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และเปรียบเทียบอ้างองิกบัธุรกิจในระดบั 

      เดียวกนั ตลอดจนความเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา และน า 

      เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

2.   ได้ทบทวนหลกัเกณฑ์ผลตอบแทนและผลประโยชน์ตา่งๆ ให้กบักรรมการอยา่งเหมาะสมสอดคล้องกบัความรับผิดชอบ

ที่ได้รับมอบหมาย 

3. ได้ก าหนดแนวทาง ในการประเมนิผลการปฏิบตัิงานของประธานกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาน าเสนอคา่ตอบแทน 

ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุตั ิ

ด้านคณะกรรมการสรรหา 

1.   พิจารณาคดัเลอืกบคุคลเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ น าเสนอตอ่คณะกรรมการ 

      บริษัทฯ เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้  

2.   ได้ทบทวนความเหมาะสม ของคณะกรรมการของบริษัท ให้มีขนาดและองค์ประกอบ ทีม่ีความสอดคล้องกบัธุรกิจ  

3.   ได้ติดตามการท าแผนสบืทอดต าแหนง่ ของต าแหนง่กรรมการผู้จดัการ น าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ    
 
 
 
 
 
 
                     

                                  (นายเผา่เทพ โชตินชิุต) 
          ประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 
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รายงานของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการด ารงต าแหนง่ 3 ปี เร่ิมตัง้แต่

วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2558 ถึง วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2561 กรรมการก ากบัดแูลกิจที่ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ทา่น ดงันี ้ 

1. คณุเผา่เทพ โชตินชิุต  ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ) 

2. ดร.โกศล สรุโกมล       กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ) 

3. คณุสเุมธ เตชะไกรศรี  กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี

4. คณุคมัภีร์ จองธุระกิจ   กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี

และคณุจมุพล เตชะไกรศรี เลขานกุารคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการทีด่ ี
 
 ในรอบปี 2558 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ีได้จดัให้มีการประชมุ 2 ครัง้ เพื่อทบทวนและพจิารณาเร่ืองตา่งๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ได้น าเสนอหลกัเกณฑ์การประเมนิด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มกีารพฒันา
ปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่อง 

2. ได้ท าการทบทวนปรับปรุง คูม่ือจริยธรรมธุรกิจ และนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อให้เป็นปัจจบุนัและ
สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์ฯ น าเสนอขออนมุตัิเห็นชอบตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ  

3. ได้ติดตาม ให้ฝ่ายจดัการ ด าเนินการสือ่สาร คูม่ือจริยธรรมธุรกิจ และนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี กบัพนกังาน
ทกุระดบั เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด  

4. ได้ติดตามและดแูลการปฏิบตัิงานของกรรมการ และฝ่ายจดัการ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

5. ได้ให้ความเห็นชอบจดัท านโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ และจดัท าแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการ
ตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ เพื่อเข้าสูก่ระบวนการขอรับการรับรอง จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย
ในการตอ่ต้านทจุริต  

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ได้ดแูลและพฒันาการก ากบัดแูลกิจการอยา่งตอ่เนื่อง สง่ผลให้บริษัทฯ ได้รับการ
ประเมินในระดบัดีเลศิ บริษัทฯ เช่ือมัน่วา่ การพฒันาด าเนินการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดอียา่งตอ่เนื่อง เป็นสว่นส าคญัใน
ความมัง่คงและการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กบัองค์กรในระยะยาว 

ทัง้นี ้คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จะคอยติดตาม และทบทวนหลกัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ให้มี
ประสทิธิภาพ และสง่เสริมการด าเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืน เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับความเช่ือมัน่จากผู้มีสว่นได้เสยี และเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัสากลยิ่งขึน้ไป 
 
 
 
 

          
                                (นายเผา่เทพ โชตินชิุต) 
                   ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดยมวีาระการด ารงต าแหนง่ 3 ปี เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 

26 กมุภาพนัธ์ 2557 ถึง วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2560  กรรมการประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดบัสงู รวมกนัทัง้หมดมี

จ านวน  7  ทา่น ดงันี ้

1. คณุโกเวท ลิม้ตระกลู   ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

2. ดร.โกศล สรุโกมล   กรรมการบริหารความเสีย่ง (กรรมการอิสระ) 

3. คณุปรีชา เตชะไกรศรี      กรรมการบริหารความเสีย่ง 

4. คณุจมุพล เตชะไกรศรี   กรรมการบริหารความเสีย่ง 

5. คณุพงศกรณ์ เพ็ชรประยรูพนู กรรมการบริหารความเสีย่ง 

6. คณุพิษณ ุ วิลาวลัย์จิตต์    กรรมการบริหารความเสีย่ง 

7. คณุศกัดิ์สทิธ์ิ  เลศิหสัดีรัตน์    กรรมการบริหารความเสีย่ง 
 

และ คณุพรทิพย์ พว่งทรัพย์ เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ได้จดัให้มีการประชมุ 2 ครัง้  เพื่อด าเนินการตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย 

และน าเสนอผลประเมินความเสีย่ง ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระส าคญัของการปฏิบตังิานได้ ดงันี ้

1. ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง ได้สือ่สารระเบียบบริหารความเสีย่ง และวิธีการประเมินความเสีย่ง  ใหผู้ เก่ียวข้อง

รับทราบ เพื่อด าเนินการประเมินความเสีย่งในเร่ืองที่ตนเองรับผิดชอบ 

2.  ติดตาม ดแูล ให้มกีารปฏิบตัิตามมาตรการท่ีก าหนดไว้ในระเบยีบบริหารความเสีย่ง 

3. จดัประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เพื่อให้ผู้ เก่ียวข้อง (ผู้ประเมิน) น าเสนอผลประเมิน ท่ีตนเองรับผิดชอบท า

ประเมิน  รายงานตอ่คณะกรรมการบริหารความเสีย่งทกุ 6 เดือน 

4. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ได้ทบทวนผลประเมินความเสีย่ง วา่มคีวามเสีย่งด้านใดเพิ่มขึน้ หรือเปลีย่นแปลงไปจาก

เดิม เพื่อจะได้หาวิธีป้องกนั / ปรับปรุง ลดผลกระทบความเสีย่ง และให้การบริหารความเสีย่งมีประสิทธิภาพอยา่งตอ่เนื่อง 

5. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ได้น าเสนอผลประเมินความเสีย่งตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ จ านวน 2 ครัง้ (ทกุๆ 6 เดือน) 

6. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ได้ท าการทบทวนระเบียบการบริหารความเสีย่ง / วิธีประเมินและควบคมุความเสีย่ง ซึง่

ผลการทบทวน ระบบการประเมนิที่ใช้ในปัจจบุนั ยงัมีความเหมาะสม และสอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจบุนัอยู่ 

 
    

     
 
 

            ………- รอลงนาม-………… 

                             (นายโกเวท  ลิม้ตระกลู) 
                                  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 



ช่ือ – สกลุ อายุ สดัสว่น

ล าดบั ต าแหนง่ (ป)ี คณุวุฒิทางการศกึษา / การอบรม การถอืหุ้น

ในบริษทัฯ(%) ช่วงเวลา ต าแหนง่ - บริษทั

พลเอกเทอดศกัดิ์   มารมย์ 79 •  วิทยาศาสตรบณัฑิต (ทบ.) 0.10 ไม่มี 2556 - ปจัจุบนั ประธานมมูลนธิิไลออนสใ์นประเทศไทย

•  ประธานกรรมการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้(จปร.) 2555 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นเิทค

•  กรรมการอิสระ •  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 2555 - ปจัจุบนั ประธานมูลนธิิสหพันธ์สนัตภิาพสากล(ประเทศไทย)

วันที่ 6 มกราคม 2547 •  วิทยาลยัการทพับก 2555 - ปจัจุบนั Global Vice Presidents Sun Moon University,Chungnam Republic of korea.

•  หลกัสตูรกฎหมายส าหรับผู้บงัคบับญัชาช้ันสงู 2547 - ปจัจุบนั นายกสมาคมทหารผา่นศกึเวียดนามในพระบรมราชูปถมัภ์

กระทรวงกลาโหม 2547 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม

•  วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจักร 2540 - ปจัจุบนั ราชองครั์กษพิ์เศษ

•  อบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program 2535 - ปจัจุบนั ประธานมูลนธิิ ”ไตรแกว้” โรงเรียนธรรมวาที

(DAP) รุ่นที่ 10/2004 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั 2530 - ปจัจุบนั ประธานที่ปรึกษาและกรรมการ บจ.อี.เทค วิทยาลยัเทคโนโลยีภาคตะวันออก

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 2529 - ปจัจุบนั นายทหารพิเศษประจ ากรมทหารราบที่ 21รักษาพระองค์

•  วิทยาศาสตร์ ดษุฎีบณัฑิต สาขานวัตกรรม และ

เทคโนโลยี่ทางดา้นการศกึษา (กติตมิศกัดิ์)

จากมหาวิทยาลยั เทคโนโลย ีราชมงคล พระนคร

นายไพรัช  สหเมธาพัฒน์ 71 •  บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั ไม่มี ไม่มี 2547 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม

•  กรรมการ •  อบรมหลกัสตูร Director Certification Program 2547 - ปจัจุบนั กรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามสปอร์ตซินดเิคท

•  ประธานกรรมการตรวจสอบ (DCP) รุ่นที่ 102/2008 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั 2547 - 2552 กรรมการตรวจสอบ บมจ. บางกอกแร้นช์

•  กรรมการอิสระ กรรมการบริษทัไทย (IOD) 2543 - 2547 สรรพากรภาค 1 , กรมสรรพากร

วันที่ 6 มกราคม 2547

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1

2

ประวัตกิารท างาน

วันที่รับต าแหน่งกรรมการคร้ังแรก

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร
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ช่ือ – สกลุ อายุ สดัสว่น

ล าดบั ต าแหนง่ (ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษัทฯ(%) ชว่งเวลา ต าแหนง่ - บริษัท

ประวตักิารท างาน

วนัที่รับต าแหน่งกรรมการครัง้แรก

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

นายเผา่เทพ  โชตนิชิุต 82 •  M.Sc Metallurgical engineer, 0.002 ไมมี่ 2549 - 2556 กรรมการตดิตามตรวจสอบและประเมินผลงาน

•  ประธานกรรมการพิจารณาคา่ University of Arizona USA. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี

ตอบแทนและกรรมการสรรหา •  อบรมหลกัสตูร Director  Accreditation Program 2547 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บมจ. ท.ีกรุงไทยอตุสาหกรรม

•  ประธานกรรมการก ากบัดแูล (DAP) รุ่นที่ 11/2004 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั 2538 - ปัจจบุนั President, Qualine Management Co., Ltd.

กิจการที่ดี กรรมการบริษัทไทย (IOD)

•  กรรมการอิสระ

•  กรรมการตรวจสอบ

•  กรรมการ

วนัที่ 6 มกราคม 2547

นายสเุมธ  เตชะไกรศรี 68 •  ปริญญาตรี   เศรษฐศาสตร์ 15.65 บดิา 2546 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ชินคาร่า

•  ประธานกรรมการบริหาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ นายจมุพล   เตชะไกรศรี 2530 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บจ. แพรร่ีมาร์เก็ตติง้  

•  กรรมการ •  โครงการมินิ  MBA, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2528 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. พีทแอนด์ลฟีวิง่

•  กรรมการพิจารณาคา่ตอบ •  อบรมหลกัสตูร Director Certification Program 2527 - 2558 กรรมการบริหาร บจ. ดาต้า โปรดกัส์ ทอปปัง ฟอร์ม

แทนและกรรมการสรรหา (DAP) รุ่นที่ 137/2010 จากสมาคมสง่เสริมสถานบนั 2523 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท  

•  กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี กรรมการบริษัทไทย (IOD) บมจ. ท.ีกรุงไทยอตุสาหกรรม

วนัที่ 6 มกราคม 2547 •  อบรมหลกัสตูร "ผู้บริหารระดบัสงู(วตท.) รุ่นที่ 17 " 2521 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. กรีนแลนด์ มาร์เกตติง้

จากสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ

4

3
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ช่ือ – สกลุ อายุ สดัสว่น

ล าดบั ต าแหนง่ (ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษัทฯ(%) ชว่งเวลา ต าแหนง่ - บริษัท

ประวตักิารท างาน

วนัที่รับต าแหน่งกรรมการครัง้แรก

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ดร.โกศล  สรุโกมล 75 •  ปริญญาเอก วิศวกรรมเคร่ืองกล ไมมี่ ไมมี่ 2556  -  ปัจจบุนั ที่ปรึกษา ส านกักรรมการผู้จดัการใหญ่ บมจ. ลอ็กซเลย่

•  กรรมการอิสระ Wayne State University, Michigan, U.S.A. 2553  -  ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. ท.ีกรุงไทยอตุสาหกรรม

•  กรรมการ •  อบรมหลกัสตูร Director Certification Program 2551  -  2553 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. ฟจิู เอเชีย 

•  กรรมการพิจารณาคา่ตอบ (DCP) รุ่นที่ 137/2010 จากสมาคมสง่เสริมสถานบนั 2546  -  2549 กรรมการอ านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร บจ. ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี 

แทนและกรรมการสรรหา กรรมการบริษัทไทย (IOD) 2544  -  2546 กรรมการบริหารและหวัหน้าคณะปฏิบตักิารฝ่ายผลติ

•  กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี บจ. ธนบรีุประกอบรถยนต์ 

•  กรรมการบริหารความเสี่ยง 2522  -  2543 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บจ. บางชนัเยนเนอเรลเอเซมบลี

วนัที่ 7 เมษายน 2553 2515  -  2521 Engine & Powertrain Department, Design Engineer

Ford  Motor Company, Michigan, U.S.A

2508  -  2512 Chemical Engineer, Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd. 

นายวีระศกัดิ์  สตุณัฑวิบลูย์ 58 •  ปริญญาโท วิศวกรรมอตุสาหกรรม, ไมมี่ ไมมี่ 2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. บางปะกง เทอร์มินอล

•  กรรมการอิสระ Texas A&M University, Texas, USA. 2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. กรุงเทพประกนัภยั

•  กรรมการตรวจสอบ •  อบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program 2551 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เดอะแกรนด์-ยบูี

•  กรรมการ (DAP) รุ่นที่ 21/2004 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั 2547 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บมจ. ท.ีกรุงไทยอตุสาหกรรม

วนัที่ 6 มกราคม 2547 กรรมการบริษัทไทย (IOD) 2544 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. โตโยต้า ลสิซ่ิง(ประเทศไทย)

2544 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เอเชียอตุสาหกรรมหลอดไฟ

2544 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไทยอินโด คอร์ดซา่

2540 - ปัจจบุนั รองผู้จดัการใหญ่ผู้ รับผิดชอบสายลกูค้า ธุรกิจรายกลาง

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน)

6

5
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ช่ือ – สกลุ อายุ สดัสว่น

ล าดบั ต าแหนง่ (ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษัทฯ(%) ชว่งเวลา ต าแหนง่ - บริษัท

ประวตักิารท างาน

วนัที่รับต าแหน่งกรรมการครัง้แรก

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

นายคมัภีร์  จองธุระกิจ 61 •  ปริญญาตรี  บริหารการตลาด 0.23 น้า 2535 - ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดเีวลลอปเมนท์

•  กรรมการ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั นายจมุพล เตชะไกรศรี 2535 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ลมุพินี พรอพเพอร์ตี ้มาเนจเมนท์

•  กรรมการพิจารณาคา่ตอบ •  อบรมหลกัสตูร Director Certification Program 2535 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เอส.เอส.เอ. อตุสาหกรรม

แทนและกรรมการสรรหา (DCP)  รุ่นที่ 48/2004 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั 2532 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ท.ีกรุงไทยอตุสาหกรรม

•  กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี กรรมการบริษัทไทย (IOD) 2530 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ศรีส าอางค์ ซพัพลายเออร์

วนัที่ 6 มกราคม 2547

นายปรีชา  เตชะไกรศรี 53 •  ปริญญาโท  Marketing Youngstown State 2.87 หลาน 2558 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บมจ. ท.ีกรุงไทยอตุสาหกรรม

•  กรรมการ University, USA. นายสเุมธ  เตชะไกรศรี 2554 - ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท บมจ. ท.ีกรุงไทยอตุสาหกรรม

•  กรรมการบริหาร •  อบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program 2540 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บจ. ศรีส าอางซพัพลายเออร์

•  กรรมการผู้จดัการ (DAP) รุ่นที่ 10/2004 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั 2539 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร  บจ. ท ีไทยแสน็ค ฟู๊ ดส์

•  กรรมการบริหารความเสี่ยง 2536 – 2557 รองกรรมการผู้จดัการ บมจ. ท.ีกรุงไทยอตุสาหกรรม

วนัที่ 6 มกราคม 2547 กรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายจมุพล  เตชะไกรศรี 35 •  ปริญญาตรี  การเงิน - การธนาคาร 0.45 บตุร 2554 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เพซ ดเีวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่

•  กรรมการ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นายสเุมธ เตชะไกรศรี 2547 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท บมจ. ท.ีกรุงไทยอตุสาหกรรม 

•  กรรมการบริหารความเสี่ยง •  อบรมหลกัสตูร Director Certification Program และ 2546 – ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ บมจ. ท.ีกรุงไทยอตุสาหกรรม 

•  กรรมการบริหาร (DCP) รุ่นที่ 102/2008 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั นางยพุา  เตชะไกรศรี

•  เลขานกุารบริษัท กรรมการบริษัทไทย (IOD)

•  ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ •  อบรมหลกัสตูร ผู้ปฏิบตังิานเลขานกุารบริษัท (FPCS)

วนัที่ 6 มกราคม 2547 รุ่นที่ 21/2009 จากสมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย
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ช่ือ – สกลุ อายุ สดัสว่น

ล าดบั ต าแหนง่ (ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษัทฯ(%) ชว่งเวลา ต าแหนง่ - บริษัท

ประวตักิารท างาน

วนัที่รับต าแหน่งกรรมการครัง้แรก

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

นายโกเวท  ลิม้ตระกลู 63 •  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 0.13 ไมมี่ 2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. มลัตแิมกซ์

•  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2541 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บมจ. ท.ีกรุงไทยอตุสาหกรรม

•  กรรมการ •  อบรมหลกัสตูร Director Certification Program

•  กรรมการบริหาร (DCP) รุ่นที่ 105/2008 จาก (IOD)

วนัที่ 6 มกราคม 2547

นางยพุา  เตชะไกรศรี 65 •  ปริญญาตรี   เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลยัรามค าแหง 11.21 มารดา 2535 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ลมุพินี พรอพเพอร์ตี ้มาเนจเมนท์

•  กรรมการ •  Accounting Advance of Pitman Examination นายจมุพล   เตชะไกรศรี 2535 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ลมุพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส 

วนัที่ 6 มกราคม 2547 Institute 2535 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. พรสนัติ

•  อบรมหลกัสตูร Director Certification Program 2532 - ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท

(DCP) รุ่นที่ 32/2003 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั บมจ. ท.ีกรุงไทยอตุสาหกรรม

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 2532 - ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ.แอล.พี.เอ็นดเีวลลอปเมนท์

2530 - 2558 กรรมการ บจ. ศรีส าอางซพัพลายเออร์

นายอภิชาต ิ เกษมกลุศริิ 49 •  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ไมมี่ ญาติ 2550 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร  บจ. ศรีส าอางค์ ซพัพลายเออร์

•  กรรมการ ศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นายปรีชา เตชะไกรศรี 2548 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ลสีซ่ิง ไอซีบซีี (ไทย) 

วนัที่ 6 มกราคม 2547 •  อบรมหลกัสตูร Director Certification Program และ 2548 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารไอซีบซีี (ไทย) 

(DCP) รุ่นที่ 73/2006 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั นายจมุพล เตชะไกรศรี 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ท.ีกรุงไทยอตุสาหกรรม

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายประสงค์  เตชะไกรศรี 47 •  ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์ 1.36 หลาน 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ท.ีกรุงไทยอตุสาหกรรม

•  กรรมการ Ritsumeikan University, Japan นายสเุมธ  เตชะไกรศรี 2539 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บจ. ชยัวฒันาวสัดภุณัฑ์

วนัที่ 6 มกราคม 2547 •  อบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program

(DAP) รุ่นที่ 11/2004 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)
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ช่ือ – สกลุ อายุ สดัสว่น

ล าดบั ต าแหนง่ (ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษัทฯ(%) ชว่งเวลา ต าแหนง่ - บริษัท

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวตักิารท างาน

วนัที่รับต าแหน่งกรรมการครัง้แรก

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

นายพงศกรณ์ เพ็ชรประยรูพนู 45 •  ปริญญาตรี บญัชีต้นทนุโรงงาน - เกียรตนิิยม 1 ไมมี่ ไมมี่ 2534 - 2538 ผู้จดัการฝ่ายปฏิบตักิารต้นทนุโรงงาน บมจ. ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั 

•  รองกรรมการผู้จดัการ ม.หอการค้าไทย ( โครงการ ไทย ออสเตรเลยี ) 2539 - 2546 ผู้จดัการฝ่ายบญัชีการเงิน บริษัท จีอี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั

•  กรรมการบริหารความเสี่ยง •  ปริญญาโท การจดัการธุรกิจโรงงาน 2547 - 2551 CFO (Asia Pacific),  Robert Bosch LTD, Singapore

ม.จฬุาลงกรณ์ ( โครงการ SCG ) 2552 - 2556 CFO Administration, บริษัท เอ เอ็ม เอส กรุ๊ป จ ากดั 

•  ใบอนญุาตกิารตรวจสอบบญัชี (CIA) 2557 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน

Melbourne University, Australia

นายปริญญา  แก้วล้วน 49 •  ปริญญาตรี บญัชี,  มหาวิทยาลยัรามค าแหง ไมมี่ ไมมี่ 2555 - ปัจจบุนั ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน 

•  ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี •  ปริญญาโท บญัชี, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บมจ. ท.ีกรุงไทยอตุสาหกรรม

และการเงิน

ด ารงต าแหนง่ผู้บริหารครัง้แรก 

วนัที่ 18  เมษายน 2557

ด ารงต าแหนง่ผู้บริหารครัง้แรก 

วนัที่  2  พฤษภาคม 2555
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