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บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน)

2555 2554 2553

ผลการดาเนินงาน

รายไดจากการขายสินคา-สุทธิ พันบาท 1,844,071 1,175,903 1,142,874

รายไดจากการขายแมพิมพ พันบาท 120,255 98,716 87,568

กาไรสุทธิ พันบาท 88,806 -14,846 40,644

ขอมูลเกี่ยวกับงบดุล

สินทรัพยรวม พันบาท 1,209,695 1,018,089 948,515

หนี้สินรวม พันบาท 734,471 620,971 496,720

สวนของผูถือหุน พันบาท 475,224 397,118 451,795

ขอมูลเกี่ยวกับหุนสามัญ

จานวนหุนที่ออกและชาระแลว พันบาท 214,000 214,000 214,000

มูลคาที่ตราไว บาท/ หุน 1.00 1.00 1.00

มูลคาตามบัญชี บาท/ หุน 2.22 1.86 2.11

กาไรตอหุน(ถัวเฉล่ียถวงนาหนัก) บาท/ หุน 0.41 -0.07 0.19

อัตราสวนทางการเงิน

อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน เทา 0.95 0.85 0.78

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา เทา 6.84 5.70 6.10

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เทา 9.44 8.66 12.72

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ เทา 7.06 7.71 8.41

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 1.55 1.56 1.10

อัตราเติบโตของยอดขาย รอยละ 54.10 3.59 42.49

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน รอยละ 5.99 -0.02 4.58

อัตรากาไรสุทธิ รอยละ 4.52 -1.16 3.30

ขอมูลทางการเงินที่สาคัญ
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รายงานคณะกรรมการ 
 
 ในป 2555 เปนปที่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการฟนตัวไดดีพอสมควรเมื่อเทียบกับปที่ผานมา ซึ่งไดรับ

ผลกระทบจากมหาอุทกภัยในชวงไตรมาส 4 ของป 2554 โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมยานยนตในป 2555 มีการฟนตัว

ขึ้นเปนอยางมาก โดยประเทศไทยมีปริมาณการผลิตรถยนตรวมจํานวน 2,453,717 คัน เพิ่มขึ้นจากป 2554 รอยละ 68 

ปริมาณการจําหนายรถยนตในประเทศรวม 1,436,335 คัน เพิ่มขึ้นจากป 2554 รอยละ 81 และปริมาณการสงออกรถยนต

จํานวน 1,026,671 คัน เพิ่มขึ้นจากป 2554 รอยละ 40 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของยอดการผลิตดังกลาวมีผลมาจากผูผลิตรถยนต

หลายรายเพิ่มกําลังการผลิตในป 2555 เพื่อชดเชยกับยอดผลิตที่สูญเสียไปจากภาวะน้ําทวมชวงปลายป 2554 และผลจาก

นโยบายรถยนตคันแรกของรัฐบาล  

  

จากผลดังกลาวทําใหยอดขายของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับความสําเร็จในการควบคุมตนทุน และลดความ

สูญเสียในการผลิต จึงทําใหผลประกอบการของบริษัทในป 2555 ดีขึ้นกวาปกอนอยางมีนัยสําคัญ แตบริษัทฯ ก็มิไดหยุดนิ่ง

แตเพียงเทานี้ เรายังคงมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพใหดียิ่งขึ้น และตอบสนองความตองการของลูกคา ดวยการ

ลงทุนทั้งเครื่องจักรอุปกรณ การคนควาและวิจัย ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาวอีกดวย 

 

นอกจากความเพียรพยายามในการปรับปรุง และขยายการดําเนินงานของบริษัทฯ แลว คณะกรรมการยังคงมุงมั่น

ที่จะบริหาร และกํากับดูแลบริษัทเพื่อใหเปนองคกรธรรมาภิบาลที่ดี และไดใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดย

นําหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาประยุกตใชเพื่อสรางความสมดุล ม่ังคง และยั่งยืนของพนักงาน องคกร และสังคม 

สงผลใหบริษัทฯ ไดรับผลการประเมินผลโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทยในระดับ “ดีเลิศ” เปนปที่สองติดตอกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงบริหารองคกรใหสอดคลองกับแนวคิดเรื่อง “ความ

รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ” หรือ CSR ดวยการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม ใหการสนับสนุนดูแลสังคม และส่ิงแวดลอม 

ใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งปจจัยเหลานี้ ถือเปนเปาหมายที่สําคัญในการเติบโตของบริษัทฯ อีกดวย 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผูที่มีสวนเกี่ยวของ รวมถึงพนักงานทุกระดับ และผูบริหารของบริษัทฯ ที่ไดทุมเท

กําลังกาย ความคิด และเวลา ในการสนับสนุนและสงเสริมใหบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจบรรลุตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว และ 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะยึดมั่นดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม และปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพื่อใหบริษัทฯ ไดเติบโตอยางมี

เสถียรภาพสืบตอไป 

  

 

  

      

…………………………………….     ……………………………………                   

      พลเอกเทอดศักดิ์  มารมย                นายสุเมธ   เตชะไกรศรี 

      ประธานกรรมการบริษัทฯ                            ประธานกรรมการบรหิาร 
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วิสัยทัศน (Vision)  

“ผูนําตลาดของผู ใหบริการผลิตชิ้นสวนพลาสติกรถยนตและ

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ทั้งคุณภาพและบริการโดยใหผลตอบแทน

แก ผูมีสวนไดสวนเสีย” 

พันธกิจ (Mission)  
  ตอบสนองความตองการของลูกคาดานคุณภาพและบริการ  
  เพิ่มโอกาสการขยายตัวทางธุรกิจ  

  ปรับปรุงระบบการบริหารการจัดการ ระบบการผลิต และระบบคุณภาพ ใหเปนสากล  

  พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และใหความรูอยางตอเนื่อง  
  มีการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทัง้ภายใน และภายนอก  

  เสริมสรางภาพลักษณ และความสัมพันธที่ดีใหกบัพนักงาน, คูคา และผู ถือหุน  
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท 

       

  พลเอกเทอดศกัดิ์   มารมย 
  ประธานกรรมการ  

อาย ุ 77 ป 
   ประวัติการทํางาน  
   2547 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ, บมจ. ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม 

 2529 – ปจจุบัน นายทหารพิเศษประจํากรมทหารราบที่ 21รักษาพระองค 

 2535 – ปจจุบัน ประธานมูลนิธิ ”ไตรแกว” โรงเรียนธรรมวาที 

 2540 – ปจจุบัน ราชองครักษพิเศษ 

 2547 – ปจจุบัน นายกสมาคมทหารผานศกึเวียดนามในพระบรมราชูปถมัภ 

 2555 – ปจจุบัน ประธานมูลนิธิสหพันธสันติภาพสากล(ประเทศไทย) 
 คุณวุฒิทางการศึกษา 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทบ.)โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (จปร.) 

- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 

- วิทยาลยัการทัพบก 

- หลักสูตรกฎหมายสําหรับผูบังคบับัญชาชั้นสูง, กระทรวงกลาโหม  

- วิทยาลยัปองกันราชอาณาจักร 

- อบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 10/2004 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

 
    นายสเุมธ  เตชะไกรศรี 

กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา, 
กรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ี      

     อายุ 66 ป 
     ประวัติการทํางาน 
     2523 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผูมีอํานาจลงนามผกูพันบริษัท  

บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 

2521 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ, บจ. กรีนแลนด มารเกตติ้ง 

2527 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร, บจ. ดาตา โปรดักส ทอปปง ฟอรม 

2530 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร,  บจ. แพรร่ีมารเก็ตติ้ง 

2546 – ปจจุบัน กรรมการ, บจ. ชินคารา  
คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปริญญาตรี   เศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

- โครงการมินิ  MBA, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  

- อบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 10/2004 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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นายไพรัช  สหเมธาพัฒน 
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ69 ป  
ประวัติการทํางาน 

 2547 – ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม 

 2547 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, บมจ. สยามสปอรตซินดิเคท 

 2547 –  2552 กรรมการตรวจสอบ, บมจ. บางกอกแรนช 

2543  -  2547 สรรพากรภาค 1 , กรมสรรพากร 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลยั 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 102/2008 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

นายเผาเทพ  โชตินชุิต 
  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
  และคณะกรรมการสรรหา, ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

อาย ุ80 ป 
ประวัติการทํางาน 
2547 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, บมจ. ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม 

2549 – ปจจุบัน กรรมการติดตามตรวจสอบและประเมนิผลงาน, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 

2538 – ปจจุบัน President Qualine Management Co., Ltd. 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
- M.Sc Metallurgical engineer, University of Arizona USA. 

- อบรมหลกัสตูร Director  Accreditation Program (DAP) รุนที่ 11/2004 จากสมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

นายวีระศักดิ์  สุตัณฑวิบูลย 
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ56 ป 
ประวัติการทํางาน  
2548 – ปจจุบัน กรรมการ, บมจ. กรุงเทพประกันภัย 

 2547 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, บมจ. ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม 

 2540 – ปจจุบัน รองผูจัดการใหญ, ผูรับผิดชอบสายลูกคาธุรกิจรายกลาง ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 2544 – ปจจุบัน กรรมการ, บจ. โตโยตา ลสิซิ่ง(ประเทศไทย) 

 2544 – ปจจุบัน กรรมการ, บจ. เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ 

 2544 – ปจจุบัน กรรมการ, บจ. อินโด คอรดซา 

 2551 – ปจจุบัน กรรมการ บจ. เดอะแกรนด-ยูบี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
- ปริญญาโท วิศวกรรมอตุสาหกรรม, Texas A&M University, Texas, USA. 

- อบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 21/2004 จากสมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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ดร.โกศล  สุรโกมล  
กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการสรรหา, 
กรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ี 
อาย ุ74 ป 
ประวัติการทํางาน 
2553 -  ปจจุบัน กรรมการอิสระ, บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 

2551  -  2553 ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ฟูจิ เอเชีย จํากัด 

2546  -  2549 กรรมการอํานวยการฝายปฏิบัตกิาร บริษัท ซัมมทิ โอโตซีท อินดสัตรี จํากดั 

2544  -  2546 กรรมการบริหารและหัวหนาคณะปฏิบัติการฝายผลติ  

บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต จํากัด 

 2522  -  2543 กรรมการผูจดัการใหญ, บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จํากัด 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล Wayne State University, Michigan, U.S.A. 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 137/2010 จากสมาคมสงเสริมสถานบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 
 

นายคัมภีร  จองธุรกิจ 
กรรมการ, กรรมการพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการสรรหา, 
กรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ี 
อาย ุ59 ป  
ประวัติการทํางาน 

 2532 – ปจจุบัน กรรมการม, บมจ. ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม 

 2535 – ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร, บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท 

 2535 – ปจจุบัน กรรมการม, บจ. ลุมพินี พรอพเพอรตี้ มาเนจเมนท 

 2535 – ปจจุบัน กรรมการ, บจ. เอส.เอส.เอ. อุตสาหกรรม 

 2530 – ปจจุบัน กรรมการ, บจ. ศรีสําอางค ซัพพลายเออร 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปริญญาตรี  บริหารการตลาด , มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP)  รุนที่ 48/2004 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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นางยุพา  เตชะไกรศรี 
กรรมการ, กรรมการบริหาร 
อาย ุ63 ป  
ประวัติการทํางาน 
2532 – ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร,  บมจ.แอล.พี.เอ็นดีเวลลอปเมนท 

2535 – ปจจุบัน กรรมการ, บจ. ลุมพินี พรอพเพอรตี้ มาเนจเมนท 

  กรรมการ, บจ. ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท เซอรวิส 

  กรรมการ, บจ. พรสันต ิ

2532 – ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร, กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 

 2530 – ปจจุบัน กรรมการ, บจ. ศรีสําอางซัพพลายเออร  
คุณวุฒิทางการศึกษา  
- ปริญญาตรี   เศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

-  Accounting Advance of Pitman Examination Institute 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 32/2003 จากสมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
 

นายประสงค  เตชะไกรศรี 
กรรมการ 
อาย ุ45 ป 
ประวัติการทํางาน 
2547 – ปจจุบัน กรรมการ, บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 

2539 – ปจจุบัน กรรมการผูจดัการ, บจ. ชัยวัฒนาวัสดภุัณฑ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร Ritsumeikan University, Japan 

- อบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 11/2004 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 
นายอภชิาติ  เกษมกุลศิริ 
กรรมการ, กรรมการบริหาร 
อาย ุ47 ป  
ประวัติการทํางาน 

               2547 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร, บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 

            2548 – ปจจุบัน       รองกรรมการผูจดัการใหญ, ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

               2548 – ปจจุบัน         กรรมการ, บริษัท ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) จํากดั 

               2550 - ปจจุบัน         กรรมการบริหาร, บริษัท ศรีสําอางค ซัพพลายเออร จํากัด  
คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบนับัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 73/2006 จากสมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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นายโกเวท  ลิม้ตระกูล 
กรรมการ, กรรมการบริหาร 
อาย ุ61 ป  
ประวัติการทํางาน 
2541 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร, บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม  
คุณวุฒิทางการศึกษา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 105/2008 จาก (IOD) 
 
 
 
 
นายปรีชา  เตชะไกรศร ี
กรรมการ, กรรมการบริหาร 
อาย ุ51 ป  
ประวัติการทํางาน 
2554 – ปจจุบัน กรรมการผูมีอํานาจลงนามผกูพนั บริษัท บมจ. ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม 

2539 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร,  บจ. ที ไทยแสน็ค ฟูดส 

2540 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร, บจ. ศรีสําอางซัพพลายเออร 

2536 – ปจจุบัน รองกรรมการผูจดัการ, บมจ. ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปริญญาโท  Marketing Youngstown State University, USA. 

- อบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 10/2004 จากสมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 
 

 

นายจุมพล  เตชะไกรศรี’ 
กรรมการ, กรรมการบริหาร, เลขานุการบริษัท, ผูชวยกรรมการผูจัดการ  
อาย ุ33 ป  
ประวัติการทํางาน 
2546 – ปจจุบัน  ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

2547 – ปจจุบัน กรรมการผูมีอํานาจลงนามผกูพนั บริษัท บมจ. ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม 

2554 – ปจจุบัน กรรมการ, บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปริญญาตรี  การเงิน - การธนาคาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 102/2008 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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ดร.นฤพนธ  พงษเจริญ 
กรรมการ, กรรมการผูจัดการ  
อาย ุ56 ป  
ประวัติการทํางาน  

 2550 – ปจจุบัน กรรมการผูจดัการ, บมจ.ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 

 2549 – 2550 กรรมการผูจดัการ, บจ. TMBP 

 2532 – 2549 ผูจัดการโรงงาน, บจ. Thai – Swedish Assembly 
คุณวุฒิทางการศึกษา  

- ปริญญาโท การบริหาร, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

- ปริญญาเอก การบริหาร, University of South Australia, Australia 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 105/2008 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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ขอมูลทั่วไปของบริษัท  

ชื่อบริษัท    : บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  : ผลิตชิ้นสวนพลาสติก และใหบริการออกแบบ ผลิต และซอมแซมแมพิมพเพื่อผลิต    

  ชิ้นสวนพลาสติก ใหแกบริษัทผูผลิตรถยนตและ เครื่องใชไฟฟาชั้นนําตางๆ รวมทั้งผูผลิต   

  สินคาตนแบบ (Original Equipment Manufacturer : OEM)  

ทุนจดทะเบียน : บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 214 ลานบาท เปนหุนสามัญ 214 ลานหุน 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ  : เลขที่ 23 ซอยจันทน 43 แยก 21 แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

ที่ตั้งโรงงาน  : 1. เลขที่ 59 หมูที่ 6 ถนนกิ่งแกว ตําบลราชาเทวะ  

      อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540  

  2. เลขที่ 517 หมูที่ 9 ตําบลหนองกี่ อําเภอกบินทรบุรี  

      จังหวัดปราจีนบุรี 25110  

  3. เลขที่ 28/4 หมูที่ 1 ถนนสุวินทวงศ ตําบลคลองอุดมชลจร  

      อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000  

เลขทะเบียนบริษัท   :  0107547000010  

โทรศัพท     :  0-2211-2762, 0-2211-3732, 0-2212-4719 

 โทรสาร     :  0-2212-4864  

แผนกนักลงทุนสัมพันธ   :  investor@tkrungthai.com   

กรรมการอิสระ    :  independentdirector@tkrungthai.com  

Web Site    :  www.tkrungthai.com  

 

บุคคลอางอิง  

นายทะเบียนหลักทรัพย : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

  อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 โทรศัพท (02) 359-1200 

 โทรสาร (02) 359-1259 

   

ผูสอบบัญชี  : บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด  

  138 อาคารบุญมิตร ชั้น 6 หอง บี 1 ถนนสีลม 

    แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ  

โทรศัพท (02) 634-2484-6 โทรสาร (02) 634-2668  

    ผูสอบบัญช ี: นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 

 

ที่ปรึกษากฎหมาย   : บริษัท ส านักงานกฎหมายฟารอีสท (ประเทศไทย) จํากัด 

    127/74-75 อาคาร อา เอส ทาวเวอร  

ชั้น 24 ถ. รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ 10400 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
 

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเปนผูใหบริการผลิตชิ้นสวนพลาสติก รวมทั้งพนสี 

พิมพสี ประกอบชิ้นสวนพลาสติก และใหบริการออกแบบ ผลิต และซอมแซมแมพิมพเพื่อผลิตชิ้นสวนพลาสติก จําหนายใหแก

ผูผลิตรถยนตและเครื่องใชไฟฟาชั้นนํา รวมทั้งผูผลิตสินคาตนแบบ (Original Equipment  Manufacturer : OEM) ปจจุบัน 

บริษัทฯ ไมมีบริษัทฯ ยอยหรือบริษัทฯ รวมแตอยางใด 

ปจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานผลิตชิ้นสวนพลาสติก 3 แหง โดยโรงงานแหงที่ 1 ตั้งอยูที่อําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ ดําเนินการผลิตโดยเนนการผลิตเพื่อรองรับความตองการชิ้นสวนพลาสติกสําหรับอุตสาหกรรม      ยานยนต 

และชิ้นสวนพลาสติกสําหรับอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา  โรงงานแหงที่ 2 ตั้งอยูที่อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งไดเปด

ดําเนินการตั้งแตเดือนเมษายน 2547 โดยมีการดําเนินการผลิตเนนการผลิตชิ้นสวนพลาสติกเพื่อรองรับอุตสาหกรรม

เครื่องใชไฟฟา และ โรงงานแหงที่ 3 ตั้งอยูที่ ถนน สุวินทวงศ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเปดดําเนินการไดตั้งแตไตรมาส

ที่ 3 ป 2548 โดยเนนการผลิตแมพิมพฉีดพลาสติก และในป 2555 ไดมีการเพิ่มเครื่องจักรขยายกําลังการผลิตแมพิมพและฉีด

เพิ่มเติมอีกดวย 

 

 

แผนที่โรงงานทั้ง 3 แหง  
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4.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ  
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ   แบงออกเปน 2 สายการผลิต 
4.1.1. สายการฉีดช้ินสวนพลาสติก  

บริษัทฯ เปนผูใหบริการผลิตชิ้นสวนพลาสติกดวยกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก ภายหลังจากการฉีดขึ้นรูป

แลว ชิ้นสวนพลาสติกบางชนิดจะผานไปสูกระบวนการอื่น เชน การพนสี (Spray Painting) การพิมพสี (Silk-Screen & Hot 

Stamping) รวมถึงการประกอบชิ้นสวนพลาสติก (Sub-Assembly) โดยบริษัทฯ แบงสายการผลิตชิ้นสวนพลาสติกออกเปน 3 

กลุม ดังนี้ 
   กลุมที่  1  ช้ินสวนพลาสติกสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต 

 ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ในกลุมนี้ เชน ชิ้นสวนพลาสติกที่ใชภายในหองโดยสาร แผงหนา      

กระจังตาง ๆ  ฝาครอบลอ ยางกันโคลน ฝาครอบเครื่องยนต ชุดแผงยดึหมอน้ํา เปนตน 
   กลุมที่  2  ช้ินสวนพลาสติกสําหรับอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา 

    ผลิตภัณฑของบริษัทฯในกลุมนี้ เชน ชิ้นสวนภายนอกและภายในของตูเย็น เครื่องปรับอากาศ 

เครื่องซักผา เครื่องรับโทรทัศน และเครื่องเสียง เปนตน 
   กลุมที่  3  ช้ินสวนพลาสติกสําหรับอุตสาหกรรมอื่น ๆ 

    ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ในกลุมนี้จะเปนชิ้นสวนพลาสติกที่เปนสวนประกอบของบรรจุภัณฑ  

สําหรับสินคาอุปโภคบริโภค เชน กระปุกสําลี เปนตน 

 

บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมคุณภาพของสินคาโดยจะทําการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินคาทุก

ขั้นตอน ตั้งแตการตรวจสอบวัตถุดิบนําเขา การตรวจสอบในกระบวนการผลิตและการตรวจสอบในขั้นตอนสุดทายกอนจัดสง

สินคาใหลูกคา รวมถึงการใหบริการของบริษัทฯ ที่มีความรวดเร็วและถูกตองในการจัดสง ซึ่งทําใหลูกคามีความเชื่อม่ันและความ

พึงพอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑของบริษัทฯ สูงสุด 

 
 4.1.2.  สายการผลิต และซอมแซมแมพิมพ 

 ก) การออกแบบและผลิตแมพิมพ 
  บริษัทฯ เปนผูใหบริการออกแบบ และผลิต แมพิมพสําหรับการฉีดพลาสติก บริษัทฯ มีทีมงานออกแบบ 

และผลิตแมพิมพโดยผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณในการผลิตแมพิมพมากกวา 10 ป ประกอบกับบริษัทฯ  ไดนําคอมพิวเตอรมา

ใชในการทํางาน เชน การนํา MoldFlow® มาใชในการวิเคราะหการออกแบบ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการออกแบบและ

เขียนแบบ (CAD : Computer Aid Design)  และขอมูลโครงแบบจะถูกสงตอมายังเครื่องผลิตแมพิมพที่ควบคุมดวยคอมพิวเตอร 

(CAM : Computer Aid Manufacturing) ซึ่งทําใหแมพิมพที่ผลิตออกมานั้นมีคุณภาพดี มีความถูกตองตามแบบที่ตองการ 

นอกจากนี้บริษัทฯ   ไดมีการจัดสงชางผลิตแมพิมพไปอบรมความรูในการผลิตแมพิมพทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อนํามา

พัฒนาการผลิตแมพิมพของบริษัทฯ    

 ข) การซอมแซมแมพิมพ 
 นอกเหนือจากการใหบริการผลิตแมพิมพแลว บริษัทฯ ยังมีบริการซอมแซมแมพิมพที่ชํารุดที่เกิดจากการ

ใชงาน ซึ่งการใหบริการในสวนการซอมแซมแมพิมพนี้จะเปนการสรางความเชื่อ ม่ันในการบริการของบริษัทฯ  เนื่องจากหาก

แมพิมพของลูกคาเกิดชํารุดจากการผลิต ทีมซอมแซมแมพิมพของบริษัทฯ สามารถใหบริการซอมแซมไดทันทีโดยไมจําเปนตอง

นําสงแมพิมพไปทําการซอมแซมนอกสถานที่ทําใหเสียเวลาในการผลิต ดังนั้นลูกคาของบริษัทฯ   จึงมีความมั่นใจในบริการผลิต

ชิ้นสวนพลาสติกของบริษัทฯ    
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การสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 
บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน (BOI) ในเขต 3 (จังหวัดปราจีนบุรี) สําหรับโรงงานแหงที่ 2 ซึ่งตั้งสถานประกอบการอยูในเขตอุตสาหกรรม ซึ่ง

เริ่มรับรูรายไดจากการประกอบกิจการในเดือนเมษายน 2547 โดยสรปุสาระสําคัญที่ไดรับการสงเสริม ดังนี้ 

1. ไดรับยกเวนอากรขาเขา สําหรับเครื่องจักรใหมที่ใชในกิจการ  

2. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกัน
ไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุน เปนระยะเวลา 8 ป นับจากวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกจิการ 

และ ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ 50% อีก 5 ป หลังจากครบ 8 ปแรก 

3. ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมไปรวมคํานวณ เพื่อเสียภาษีเงินไดตลอด

ระยะเวลาที่ไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

4. ไดรับยกเวนอากรขาเขา สําหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปน สําหรับสวนที่ผลิต เพื่อการสงออก เปนระยะเวลา 

5 ป นับแตวันนําเขาครั้งแรก 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2554  บริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

(BOI) ในเขต 2 (จังหวัดฉะเชิงเทรา) สําหรับโรงงานสุวินทวงศ ซึ่งสรุปสาระสําคัญที่ไดรับการสงเสริม ดังนี้ 

1. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม มี

กําหนดเวลา 8 ป  และ ไดรับการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ 50% อีก 5 ป หลังจาก

ครบ 8 ปแรก 

2. ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมไปรวมคํานวณ เพื่อเสียภาษีเงินไดตลอด

ระยะเวลาที่ไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

3. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนํามาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิต

เพื่อการสงออกเปนระยะเวลา 1 ป 

4. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับผูที่ไดรับการสงเสริมนําเขามาเพื่อสงกลับออกไปเปนระยะเวลา 1 ป 

4.2  การตลาดและภาวะการแขงขัน 
4.2.1.  การตลาด 

     กลยุทธการตลาด 
  จากการดําเนินธุรกิจเปนระยะเวลา 40 ป ทําใหบริษัทฯ  ทราบถึงความตองการของกลุมลูกคาของบริษัทฯ 

วา ลูกคาสวนใหญไมไดมุงเนนดานราคาเพียงอยางเดียว แตมุงเนนดานความนาเชื่อถือและความไววางใจในคุณภาพของสินคา

และความสามารถในการใหบริการ สําหรับการจัดทําแผนการตลาดนั้น บริษัทมุงเนนใหสอดรับกับโครงสรางการดําเนินธุรกิจ 

ความสามารถในการแขงขัน และโอกาสที่จะยืนหยัดอยูในธุรกิจอยางยั่งยืนและเติบโต ดังนั้น บริษัทฯ   จึงใชกลยุทธการตลาดที่

มุงเนนในการตอบสนองตามความตองการของลูกคา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยกําหนดเปนนโยบายของบริษัทฯ   ไวดังนี้ 

Q (Quality) : คุณภาพของผลิตภัณฑของบริษัทฯ ตองไดมาตรฐานและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของลูกคาและมี

คุณภาพที่สามารถแขงขันกับผูผลิตรายอื่นได 

C (Cost) : ตนทุนการผลิตต่ํากวาอุตสาหกรรม บริษัทฯ เนนการควบคุมคาใชจายในการผลิต โดยการเพิ่มผลิตผล

ของการผลิตและลดปริมาณของเสียจากการผลิตใหต่ําที่สุด 

D (Delivery) : การจัดสงสินคาที่มีประสิทธิภาพสามารถจัดสงสินคาไดตรงตามเวลาและใชระยะเวลาการสงมอบส้ัน 

โดยบริษัทฯ   มีการจัดตั้งหนวยบริการจัดสงที่สามารถจัดสงสินคาไดอยางตรงเวลา 
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M (Management) : การบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพที่การกําหนดนโยบายและกลยุทธการบริหารจากคณะ

กรรมการบริหารซึ่งเนนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและกําหนดแนว ทางการตลาด โดยนํา

ระบบมาตรฐานคุณภาพตาง ๆ เขามาใชในการจัดการ เชน QS 9000, ISO 9001 จนถึง ISO/ TS 

16949  และ ISO 14000 รวมถึง TPM และ TPS เปนตน เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา  

E (Engineering) : สงเสริมและพัฒนาความสามารถทางวิศวกรรมของบริษัทฯ ใหทันสมัยและพัฒนาไปสูการรวมออกแบบ

ผลิตภัณฑกับลูกคา เพื่อใหมีความสามารถในการบริการไดอยางครบวงจร (One-Stop Service) 

C (Communication): มีการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งภายนอกและภายในองคกร 

     
  ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทฯ    

บริษัทฯ  แบงกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทฯ  ออกเปน 4 กลุม ตามประเภทของผลิตภัณฑ ดังนี้ 

   1.  ลูกคากลุมอุตสาหกรรมยานยนต ลูกคากลุมนี้ ไดแก บริษัทฯ ผูผลิตรถยนตชั้นนําตางๆ รวมทั้งผูปอน

ชิ้นสวนยานยนต โดยมีสัดสวนการจําหนายลูกคากลุมนี้ในป 2555 เทากับรอยละ 77.0 ของรายไดรวม  เชน บริษัท โตโยตา 

มอเตอร เอเชีย แปซิฟค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด, บริษัท คาวาซากิ มอเตอร เอ็นเตอรไฟรส (ประเทศไทย) จํากัด 

2. ลูกคากลุมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา ลูกคากลุมนี้ ไดแก ผูผลิตเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในสํานักงาน

และในครัวเรือนตางๆ โดยมีสัดสวนการจําหนายในป 2555 เทากับรอยละ 16.0  ของรายไดรวม เชน บริษัท ไฮเออร อีเล็คทริค 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน), บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร โปรดักส (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท บีเอสเอช โฮม แอพพลายแอน

เซส แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด, บริษัท พานาโซนิค โฮม แอ็พไลแอ็นซ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท มิตตูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี จํากัด 

และ บริษัท มหาจักร แอรคอนดิชั่น จํากัด 

              3.  ลูกคากลุมอุตสาหกรรมอื่นๆ ลูกคากลุมนี้ ไดแก ผูผลิตสินคาตางๆ ที่ใชพลาสติกเปนสวนประกอบ 

เชน Packaging เปนตน การจําหนายในป 2554  เทากับรอยละ 1.0  ของรายไดรวม เชน บริษัท แพรรี่ มารเก็ตติ้ง จํากัด 

  4. ลูกคากลุมผลิตและซอมแซมแมพิมพ ในป 2555 มีสัดสวนการจําหนายลูกคากลุมนี้ เทากับรอยละ  

6.0 ของรายไดรวม เชน บริษัท โตโยดา โกเซ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท มาหเล สยาม ฟลเตอร ซิสเต็มส จํากัด บริษัท ฟาลว

เทค (ประเทศไทย) จํากัด 

 ทั้งนี้ บริษัทมีลูกคาที่เปนรายสําคัญเกิน 30% จากรายไดรวมอยูจํานวน 1 ราย ซึ่งเปนลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมยาน

ยนต คือ Toyota Group 

 
  การจําหนายและชองทางการจําหนาย 

บริษัทฯ  จําหนายสินคาของบริษัทฯ โดยตรงกับลูกคา (End User) โดยไมผานตัวแทนจําหนายและเปนการ

จําหนายทั้งหมดภายในประเทศ แตสินคาของบริษัทฯ บางสวนจะถูกนําไปประกอบและจําหนายไปยังตางประเทศ (Indirect 

Export) ในรูปแบบของสินคาสําเร็จรูปและชิ้นสวน ซึ่งลูกคาของบริษัทฯ สวนใหญเปนบริษัทฯ ของประเทศญี่ปุน ซึ่งโดยปรกติ

จะมีบริษัทฯ  ในเครือเปนผูผลิตหรือจัดหาสินคาให แตจากประสบการณและผลงานที่ผานมาของบริษัทฯ   ทําใหผลิตภัณฑ

ชิ้นสวนพลาสติกของบริษัทฯ  เปนที่ยอมรับของผูผลิตยานยนต และผูผลิตเครื่องไฟฟาชั้นนําจากประเทศญี่ปุน  เนื่องจาก

บริษัทฯ ไดเรียนรูระบบการทํางานของบริษัทฯ ญี่ปุนและนํามาพัฒนาผลิตภัณฑและการทํางานของบริษัทฯ  ใหสามารถ

ใหบริการไดเทาเทียมกับบริษัทฯ ญี่ปุน ประกอบกับ บริษัทฯ มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ รวมถึงมาตรฐานในการผลิต

ตลอดเวลา และมีการทํางานรวมกันอยางใกลชิดกับลูกคา ทําใหทราบถึงความตองการของลูกคาเปนอยางดี ซึ่งทําใหบริษัทฯ 



บริษัทฯ    ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)        ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 15 

เปนผูผลิตชิ้นสวนพลาสติกยานยนตและเครื่องใชไฟฟาสัญชาติไทยที่ไดการยอมรับในเรื่องผลิตภัณฑและบริการ และบริษัทฯ   

สามารถเขาไปเสนอบริการใหแกผูผลิตรายอื่นของทั้งสองกลุมอุตสาหกรรมได 

              4.2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

   โครงสรางอุตสาหกรรม 

ผลิตภัณฑที่บริษัทฯ ผลิตและจําหนายใหกับลูกคา เปนชิ้นสวนพลาสติกเพื่อการพาณิชย ซึ่งเปนธุรกิจ

อุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) ที่สําคัญ เนื่องจากชิ้นสวนพลาสติกดังกลาวจะนําไปประกอบเปนสินคา

สําเร็จรูปและจัดจําหนายใหกับผูบริโภคขั้นสุดทาย (End Users)  

ปจจุบันการผลิตชิ้นสวนพลาสติกแบบการฉีดขึ้นรูป (Injection Molding) เพื่อการพาณิชยเปนอุตสาหกรรม

การผลิตที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว เนื่องจากชิ้นงานมีคุณสมบัติที่สามารถทนตอแรงบิด แรงกระแทก น้ําหนักเบา ที่เปนที่

ตองการของอุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสซึ่งอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนพลาสติก

แบบการฉีดขึ้นรูป ดังนั้นภาวะอุตสาหกรรมหลักที่มีความเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  จะมีดังตอไปนี้ 

ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต และชิ้นสวนยานยนต ป 2555 

ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต ป 2555 

อุตสาหกรรมรถยนตไทยในป 2555 เปนปที่มีการเจริญเติบโตสูงมาก สามารถทําตัวเลขสถิติสูงสุดเปนประวัติการณทั้งยอดขาย

ในประเทศ ยอดการสงออก และยอดการผลิต รวมถึงยังมีโอกาสกาวขึ้นเปนประเทศผูผลิตรถยนตขนาดใหญที่สุดเปนอันดับ 9 

ของโลก อันเนื่องมาจากหลากปจจัยที่สนับสนุนอุตสาหกรรม เชน ความสามารถในการฟนกําลังการผลิตไดอยางรวดเร็วของคาย

รถหลังตองเผชิญวิกฤตน้ําทวมครั้งใหญชวงปลายป 2554 ผลจากนโยบายรถยนตคันแรกซึ่งมียอดจองไดสูงถึง 1.256 ลานคัน 

และการเปดตัวรถยนตรุนใหมออกสูตลาดซึ่งก็ไดรับการตอบรับอยางดี 

หลังจากไดรับผลกระทบจากปญหาน้ําทวมใหญที่เกิดขึ้นในชวงปลายป 2554 แลวนั้น อุตสาหกรรมรถยนตของไทยก็ไดสง

สัญญาณการฟนตัวอยางตอเนื่องตั้งแตชวงตนป 2555 โดยการแสดงตัวเลขสถิติที่ขยายตัวอยางตอเนื่องทั้งตลาดในประเทศ 

การสงออก และการผลิต ซึ่งเหตุผลสําคัญประเด็นหนึ่งก็มาจากโครงการรถยนตคันแรกที่ภาครัฐเปดโอกาสใหผูที่ซื้อหรือจอง

รถยนตในป 2555    ผลของโครงการรถยนตคันแรก นอกจากจะทําใหยอดขายรถยนตในประเทศป 2555 นี้ พุงสูงขึ้นเปน

ประวัติการณแลว ยังมีผลทําใหเทรนดตลาดรถยนตในประเทศเปลี่ยนแปลงไปดวยเชนเดียวกัน โดยในชวงกอนมีโครงการ

ดังกลาว รถยนตนั่งขนาดเล็กต่ํากวา 1,500 ซีซี มีสัดสวนราว 1 ใน 4 ของตลาดรถยนตรวม อยางไรก็ตามหลังจากเริ่มโครงการ

จนถึงปจจุบัน สัดสวนตลาดรถยนตนั่งขนาดเล็กไดขยับขึ้นมาเปนราว 1 ใน 3 ของตลาดรถยนตรวม ซึ่งทิศทางดังกลาวคาดวาจะ

ดําเนินตอเนื่องนับจากนี้ โดยนอกจากโครงการรถยนตคันแรกที่มีผลในการผลักดันแลว ยังเนื่องมาจากการที่รถยนตรุนใหมที่

ออกสูตลาดสวนใหญจะเปนรถยนตนั่งขนาดเล็กราคาประหยัดซึ่งผูบริโภคสามารถเปนเจาของไดงายขึ้น นอกจากนี้ ทิศทางการ

ขยายความเปนเมือง (Urbanization) ที่กระจายออกสูตางจังหวัดมากขึ้น ทําใหรสนิยมการซื้อรถของผูบริโภคในตางจังหวัด

เปล่ียนแปลงไปดวย ตามรายไดที่เพิ่มขึ้นและความตองการดานประโยชนใชสอยที่ตางไปจากเดิม สงผลใหนอกจากรถยนตนั่ง

ขนาดเล็กทั่วไปแลว รถยนตอีโคคาร (ขนาดเครื่องยนตต่ํากวา 1,300 ซีซี) ที่มีระดับราคาเริ่มตนไมสูงนักกลายมาเปนรถประเภทที่

ไดรับความนิยมในตลาดและมีสวนแบงเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในตลาดรถยนตไทย 
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ในทํานองเดียวกันกับตลาดรถยนตในประเทศ ตลาดสงออกป 2555 นี้ ก็มีโอกาสทําสถิติที่สูงที่สุดเปนประวัติการณเชนเดียวกัน 

โดยที่แมวาตลอดป 2555 เศรษฐกิจโลกจะตองเผชิญกับวิกฤติหนี้ในยุโรป แตการสงออกรถยนตไปยุโรปที่มีสัดสวนเพียงรอยละ 

9 ของการสงออกรถยนตรวมของไทยนั้นก็หดตัวลงเพียงเล็กนอยเทานั้น ขณะที่ตลาดสงออกกลับไดรับอานิสงสจากการขยายตัว

ของยอดการสงออกไปยังตลาดหลักของไทยทั้งอาเซียน ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง เปนตน รวมถึงญี่ปุนที่ปจจุบันไทยมีการ

สงออกรถยนตนั่งขนาดเล็กกลุมรถยนตอีโคคารเขาไปเปนจํานวนมากอยางตอเนื่องจากผลของการยายฐานการผลิตออกนอก

ประเทศของญี่ปุน ซึ่งนับจากนี้ไปก็คาดวาการสงออกรถยนตไปญี่ปุนของไทยนาจะเพิ่มขึ้นไดตอ 

ตลาดสงออกรถยนตป 2555 ของไทยก็นาจะเปนการทําตัวเลขสถิติสูงสุดเปนประวัติการณไดที่ประมาณ 1,000,000 ถึง 

1,040,000 คัน หรือขยายตัวถึงรอยละ 36 ถึง 41 สูงขึ้นอยางมากกวาปที่แลวที่ทําไดเพียง 735,627 คัน และดวยทิศทางการ

ขยายตัวของตลาดทั้งในและตางประเทศอยางมากจากปจจัยบวกตางๆดังกลาวขางตน สงผลใหตัวเลขการผลิตรถยนตของไทย

ป 2555 นี้สามารถทําสถิติสูงสุดเปนประวัติการณเชนกัน ซึ่งมีการผลิตรถยนตถึง 2,453,717 คัน หรือขยายตัวถึงรอยละ 68.3 

สูงขึ้นอยางมากกวาปที่แลวที่ทําไดเพียง 1,457,795 คัน และทําใหในป 2555 นี้ ไทยอาจกาวกระโดดขึ้นเปนประเทศผูผลิต

รถยนตใหญที่สุดเปนอันดับ 9 ของโลกได จากที่อยูในอันดับที่ 14 เมื่อปที่แลว 

แนวโนมอุตสาหกรรมยานยนตไทย ป2556… 

ภายใตปจจัยบวกตออุตสาหกรรมที่ยังมีผลตอเนื่องมาจากในป 2555 นาจะทําใหป 2556 จะเปนอีกปที่อุตสาหกรรม

รถยนตไทยยังมีโอกาสที่จะสามารถทําสถิติสูงที่สุดเปนประวัติการณไดตอในสวนของตลาดสงออกและภาคการผลิต 

ดานตลาดในประเทศ แมวาปจจัยบวกโดยเฉพาะอยางยิ่งยอดคงคางสงมอบรถยนตที่ยังมีอีกเปนจํานวนมากอัน

เนื่องมาจากผลของโครงการรถยนตคันแรกไดสงผลทําใหมีการดึงความตองการซื้อรถในอนาคตมาใชลวงหนา ทําใหในชวงครึ่งป

หลังเมื่อคายรถเกือบทั้งหมดสามารถทยอยสงมอบรถยนตที่คงคางไดจนครบเรียบรอยแลว ยอดขายรถยนตในประเทศอาจตอง

เขาสูชวงของการหดตัวอีกครั้งหลังจากขยายตัวมาอยางตอเนื่องกวาปครึ่ง อยางไรก็ตาม การเปดตัวรถยนตรุนใหมที่คาดวาจะ

ยังมีเขามานําเสนออยางตอเนื่องในชวงปหนาโดยเฉพาะรถยนตอีโคคารรุนใหมอีกหนึ่งรุน ประกอบกับคายรถแตละคายก็นาจะมี

การทํากิจกรรมสงเสริมการตลาดเพื่อกระตุนยอดขายในชวงครึ่งหลัง นอกจากนี้ เศรษฐกิจโลกที่เริ่มมีสัญญาณการฟนตัวขึ้นบาง

แลวบางสวนก็นาจะชวยผลักดันการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศของไทย ทําใหคาดวาการหดตัวของตลาดรถยนตชวงครึ่ง

หลังจะไมสงผลทําใหตลาดรถยนตรวมตลอดทั้งป 2556 หดตัวลงมากนัก คาดวายอดขายรถยนตในประเทศทั้งป 2556 อาจ

ลดลงมาอยูที่ระดับ 1,340,000 ถึง 1,410,000 คัน หรือหดตัวเพียงรอยละ 2 ถึง 7 ซึ่งก็ยังนับวาเปนตัวเลขที่สูงมากเมื่อเทียบกับ

ยอดขายรถยนตในอดีตกอนหนานี้ของไทย โดยรถยนตนั่งมีโอกาสจะขยับสัดสวนขึ้นมาใกลเคียงหรือเทากันกับรถเพื่อการ

พาณิชย จากผลของโครงการรถยนตคันแรกและการเปดตัวของรถยนตนั่งขนาดเล็กรุนใหมๆที่มีระดับราคาขายที่ใกลเคียงกับรถ

กระบะ 

สวนตลาดสงออกในป 2556 นอกจากจะไดรับอานิสงสจากสภาพเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโนมฟนตัวดีขึ้นแลว การปรับ

สัดสวนกําลังการผลิตรถยนตของคายรถกลับมาผลิตเพื่อรองรับตลาดสงออกมากขึ้น หลังจากที่กอนหนานี้ไดมีการโยกกําลังการ

ผลิตไปเพื่อรองรับตอความตองการของตลาดในประเทศที่พุงขึ้นอยางรวดเร็วในป 2555 รวมถึงการที่รถยนตรุนใหมๆที่ลงทุน

ผลิตในไทยชวงนี้ก็เปนรถยนตรุนที่เตรียมผลิตเพื่อรองรับตลาดสงออกในสัดสวนที่สูง ทําใหแมตลาดในประเทศจะหดตัวลงแต

ตลาดสงออกที่มีแนวโนมขยายตัวดีจะชวยชดเชยการหดตัวดังกลาวได โดยศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดวาการสงออกรถยนตของไทย

ป 2556 นาจะขยับขึ้นไปแตะระดบัสูงที่สุดเปนประวัติการณตอที่ระดับ 1,230,000 ถึง 1,290,000 คัน หรือขยายตัวสูงรอยละ 20 
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ถึง 26 ซึ่งจะสงผลใหปริมาณการผลิตรถยนตในประเทศยังขยายตัวไดดีและขยับขึ้นไปสูระดับที่สูงที่สุดเปนประวัติการณไดอีกป

ที่ตัวเลขระหวาง 2,500,000 ถึง 2,600,000 คัน หรือขยายตัวรอยละ 5 ถึง 9  ความเห็นของภาครัฐฯ โดยสํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ไดใหตัวเลขประมาณการวา การผลิตรถยนตในป 2556 จํานวน 2.8 ลานคัน  โดยเปนผลิต

เพื่อจําหนายในประเทศ 1.6 ลานคัน และการผลิตเพื่อการสงออก 1.2 ลานคัน 

โดยสรุป ในป 2555 นี้ นับวาเปนปที่อุตสาหกรรมรถยนตไทยประสบความสําเร็จอยางยิ่งใหญดวยตัวเลขทั้งยอดขายใน

ประเทศ ยอดการสงออกและยอดการผลิตที่นอกจากจะสูงเกินกวาที่คาดการณไวทั้งหมดแลวยังสามารถทําสถิติตัวเลขที่สูงที่สุด

เปนประวัติการณ ดวยยอดการผลิตที่สูงถึงระดับ 2.45 ลานคัน อาจจะทําใหไทยสามารถขยับตําแหนงขึ้นเปนประเทศผูผลิต

รถยนตที่ใหญที่สุดเปนอันดับ 9 ของโลกได โดยปจจัยบวกที่สําคัญนอกจากการฟนคืนกําลังการผลิตสูระดับปกติไดอยางรวดเร็ว

ของคายรถหลังเกิดปญหาน้ําทวมในปที่แลว และการเปดตัวรถยนตรุนใหมที่ตอบสนองตอความตองการตลาดไดดีแลว โครงการ

รถยนตคันแรกนับวาเปนปจจัยที่สําคัญในการผลักดันตลาดรถยนตไทยในปนี้  สวนทิศทางอุตสาหกรรมรถยนตไทยในป 2556 

นั้น คาดวานาจะเปนอีกปที่ดีสําหรับอุตสาหกรรม  โดยเฉพาะในสวนของตลาดสงออกที่การโยกกําลังการผลิตกลับมาเพื่อ

สงออกมากขึ้นนาจะทําใหการสงออกยังคงขยายตัวไดดีและทําสถิติสูงสุดเปนประวัติการณไดตอที่ระดับ 1,230,000 ถึง 

1,290,000 คัน ขยายตัวรอยละ 20 ถึง 26 ซึ่งจะไปชวยชดเชยตลาดในประเทศที่อาจจะหดตัวลงเล็กนอยที่รอยละ 2 ถึง 7 หรือ

คิดเปนยอดขายประมาณ 1,340,000 ถึง 1,410,000 คัน หลังจากที่ผลของโครงการรถยนตคันแรกทําใหความตองการรถยนตใน

อนาคตถูกดึงไปใชแลวลวงหนา และสงผลใหยอดขายในชวงครึ่งหลังมีโอกาสหดตัวลงจากชวงเดียวกันในป 2555 ซึ่งการสงออก

รถยนตที่เขาไปชวยชดเชยการหดตัวดังกลาว ทําใหการผลิตรถยนตป 2556 นี้มีโอกาสทําสถิติสูงสุดเปนประวัติการณได

เชนเดียวกันที่ตัวเลขระหวาง 2,600,000 ถึง 2,800,000 คัน หรือขยายตัวรอยละ 6 ถึง 14   

 
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไทย (ขอมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) 

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา 

 

จากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาในชวงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2555 มีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอยูที่

125.01 ปรับตัวลดลงเล็กนอย รอยละ 1.57 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน แตมีบางผลิตภัณฑที่ปรับตัวเพี่มขึ้น เชน 

สายไฟฟา พัดลม และตูเย็น เปนตน โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 23.04, 17.57, 13.49  สาเหตุจากการบริโภคภายในประเทศที่

เพิ่มมากขึ้น 

สวนของเครื่องใชไฟฟาที่ยังปรับตัวลดลงอยูไดแก โทรทัศนสี(CRT) ขนาดจอ 21 นิ้ว และใหญกวา 21 นิ้ว, โทรทัศนสี

ขนาดจอเล็กกวา หรือเทากับ 20 นิ้วและกระติกน้ํารอน โดยมีอัตราการหดตัว 53.57%, 19.57% และ 6.19% ตามลําดับ   ทั้งนี้

เครื่องรับโทรทัศน (CRT-TV) ที่ปรับตัวลดลงเนื่องจากผูบริโภคหันมาซื้อโทรทัศนในกลุมจอแบน ทั้งแอลซีดีทีวี แอลอีดีทีวี และ

จอพลาสมา 
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ภาวะการตลาด 

การสงออก 

การสงออกเครื่องใชไฟฟาในชวงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2555 มีมูลคา 19,208.51 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นรอยละ 

1.09   เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  โดยตลาดสงออกที่สําคัญไดแก ประเทศในอาเชี่ยน มีมูลคาการสงออกมากที่สุด

เทากับ 3,433.04 ลานเหรียญสหรัฐ รองลงมาไดแก ประเทศญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา โดยมีมูลคาการสงออกเทากับ 2,739.58 

และ 2,451.69 ลานเหรียญสหรัฐ ตามลําดับ 

สําหรับสินคาเครื่องใชไฟฟาที่มีมูลคาสงออกสูงสุด  3 อันดับแรกในชวงเดือนมกราคมถึงตุลาคม ป 2555 ไดแก 

เครื่องปรับอากาศ กลองถายวีดีโอ และ เครื่องอุปกรณไฟฟาสําหรับตัดตอปองกันไฟฟาลัดวงจร โดยมีมูลคาสงออก 2,952.46 

ลานเหรียญสหรัฐ  1,920.01 ลานเหรียญสหรัฐ และ 1,647.42 ลานเหรียญสหรัฐ ตามลําดับ 

โครงสรางตลาดสงออกของเครื่องใชไฟฟา 3 อันดับแรก ประกอบดวย ตลาดในภูมิภาคเอเซีย รอยละ17.87 ตามดวย

ตลาดญี่ปุนรอยละ 14.2 และสหรัฐอเมริการอยละ 12.76 

สําหรับตลาดอื่นๆ ของการสงออกเครื่องใชไฟฟาในชวงเดือนมกราคม-ตุลาคม ป2555 มีมูลคาสงออก 5,262.86 ลาน

เหรียญสหรัฐ  ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 4.24 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และมีสัดสวนของการสงออกคิดเปนรอย

ละ 27.40 

 
 

อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา ป 2555 
       ในป 2555 อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟายังคงขยายตัวได แตมีอัตราการขยายตัวที่ไมสูงมากนัก โดยอุตสาหกรรม

เครื่องใชไฟฟาปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 4 * เนื่องจากจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งตลาดในประเทศและตลาดสงออก  ยังคงเพิ่มขึ้น

อยางตอเนื่อง  แตยังมีปจจัยเสี่ยงทางดานการฟนตัวทางเศรษฐกิจของสหภาพยโุรป  

 
อุตสาหกรรมแมพิมพ  

 ในป 2556 คาดการณวาการผลิตแมพิมพในประเทศไทยจะเติบโตเพิ่มขึ้น 15-20% เมื่อเทียบกับป 2555 หรือคิดเปน

มูลคาประมาณ 32,000 ลานบาท สูงขึ้นจากปกอนที่มีมูลคาราว 28,000 ลานบาท  

“แมพิมพไทยจะมีการผลิตมากขึ้น ตลาดในประเทศมีแนวโนมขยายตัวดี อันเปนผลมาจากปจจัยสําคัญ 2 เรื่อง คือ  
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       1.ความตองการซื้อแมพิมพ เพิ่มขึ้นเนื่องจากระดับราคาแมพิมพที่มาจากประเทศจีนมีแนวโนมราคาสูงขึ้น และมีปญหาใน

การปรับแตงแมพิมพ (Tuning)เมื่อนําแมพิมพเขามาประเทศไทยแลว 

       2.อุตสาหกรรมยานยนตยังสามารถเติบโต และมีการเตรียมทําแมพิมพสําหรับการเปลี่ยนรุนใหมของยานยนต ที่จะทําการ

ผลิตรถยนตรุนใหมๆ ในป 2556-2558 อีกหลายๆรุน 

                             ในสวนของการสงออก อุตสาหกรรมแมพิมพไทยยังคงตองแขงขันกับผูผลิตแมพิมพจาก ประเทศไตหวัน 

เกาหลี และจีน การสงออกแมพิมพจากประเทศไทยไปยังประเทศอื่นๆถือวาเปนตัวเลขที่ยังมีมูลคายังไมสูงมากนัก การที่การ

ผลิตแมพิมพในประเทศจีนมีอัตราการเพิ่มของตนทุนสูง และระดับคุณภาพของแมพิมพยังไมแนนอนมีผลทําใหแมพิมพที่ผลิตใน

ประเทศไทย มีโอกาสสงออกสูงขึ้น   

 

 4.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 
          4.3.1 การผลิต ปจจุบันบริษัทฯ   มีโรงงานที่ใชดําเนินการจํานวน 3 แหง  

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

โรงงานที่ 1  : ตั้งอยูเลขที่ 59 หมูที่ 6 ถนนกิ่งแกว ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 บนเนื้อที่ 9 

ไร เปนอาคารโรงงานพื้นที่ใชสอย 10,200 ตารางเมตร ประกอบดวยแผนกการตลาด แผนกวิศวกรรม แผนก

การผลิต โดยมีกําลังการผลิตเต็มที่ 3,600 ตัน/ป 

โรงงานที่ 2 : ตั้งอยูเลขที่ 517 หมูที่ 9 ตําบลหนองกี่ อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 บนเนื้อที่ 13 ไร สําหรับ 

เปนอาคารโรงงานพื้นที่ใชสอย 6,000 ตารางเมตร การเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของ

ลูกคา เริ่มดําเนินงานไดในเดือนกุมภาพันธ 2547 โดยมีกําลังการผลิตเต็มที่ 5,040 ตัน/ป 

โรงงานที่ 3  : ตั้งอยูเลขที่ 28/4 หมูที่ 1 ถนนสุวินทวงศ ตําบลคลองอุดมชลจร อําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา 24000  บน

เนื้อที่ 10 ไร เปนอาคารโรงงานพื้นที่ใชสอย 6,700 ตารางเมตร เปนโรงงานผลิตแมพิมพที่สามารถผลิต

แมพิมพใชกับเครื่องฉีดตั้งแตขนาด 30 - 1,800 ตัน  

นโยบายการผลิตที่สําคัญ คือ เนนการผลิตสินคาที่มีคุณภาพดี ตรงกับความตองการของลูกคาและสามารถ

สงสินคาไดตรงตามระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้เพื่อใหลูกคามีความเชื่อม่ันและเกิดความพึงพอใจ ในผลิตภัณฑของบริษัทฯ    

 4.3.2 การจัดหาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตช้ินสวนพลาสติก 

• วัตถุดิบสําหรับการผลิตช้ินสวนพลาสติก   
 วัตถุดิบหลักสําหรับการผลิตชิ้นสวนพลาสติกของบริษัทฯ คือ เม็ดพลาสติก โดยเปนการสั่งซื้อ

จากตัวแทนจําหนายในประเทศทั้งหมด ซึ่งการสั่งซื้อเม็ดพลาสติกจะแยกตามลักษณะของกลุมผลิตภัณฑ ดังนี้ 

 

• กลุมชิ้นสวนพลาสติกสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต 
 การส่ังซื้อเม็ดพลาสติกเพื่อการผลิตชิ้นสวนพลาสติกสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต เปนการ

ส่ังซื้อลวงหนาจากผูจําหนายในประเทศ โดยรอยละ 95 ของการสั่งซื้อเม็ดพลาสติก ลูกคาจะเปนผูกําหนดชนิดและประเภท

ของเม็ดพลาสติกรวมทั้งผูจําหนายเม็ดพลาสติก ซึ่งเปนการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบใหตรงกับความตองการของลูกคา 

โดยฝายจัดซื้อของบริษัทฯ จะจัดซื้อเม็ดพลาสติกตามคําส่ังซื้อของลูกคา  

 ทั้งนี้ จํานวนผูจัดจําหนายเม็ดพลาสติกของบริษัทฯ นั้นมีอยู 26 รายดวยกัน 
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• กลุมชิ้นสวนพลาสติกสําหรับอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา 
 การสั่งซื้อเม็ดพลาสติก เพื่อการผลิตชิ้นสวนพลาสติก สําหรับอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา มี 2 

รูปแบบคือ ลูกคาจัดหาวัตถุดิบมาให และบริษัทฯ   ซื้อวัตถุดิบเอง โดยในป 2556  สัดสวนของการจัดซื้อวัตถุดิบระหวางการที่

ลูกคาจัดหาวัตถุดิบและบริษัทฯ เปนผูจัดซื้อวัตถุดิบเองคิดจากยอดขายเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาคิดเปนรอยละ  54.93 

และรอยละ  45.07 ตามลําดับ 

 อยางไรก็ตามการสั่งซื้อเม็ดพลาสติกของทั้งสองกลุมนั้นบริษัทฯ สามารถที่จะตกลงกับลูกคาใน

การจัดซื้อเมด็พลาสติกได หากบริษัทฯ  สามารถจัดหาแหลงจําหนายเม็ดพลาสติกจากผูจัดจําหนายอื่นที่มีคุณภาพเทียบ เทากับ

ความตองการของลูกคาและมีราคาถูกกวา ทําใหบริษัทฯ  ไมมีปญหาในการจัดหาเม็ดพลาสติก  

       ประเภทของเม็ดพลาสติกที่ใชในกิจการชองบริษัทฯ สามารถจําแนกเปนประเภทหลักๆ ไดดังนี้ 

Polypropylene–PP (Engineering Grade), PC/ABS (PC alloy), Nylon (PA+GF), Poly Acetal (POM), Polystyrene –PS, 

  Acrylonitride Butadiene Styrene–ABS   และอื่นๆ  
4.3.3. การจดัหาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตแมพิมพ 

• วัตถุดิบสําหรับการผลิตแมพิมพ  

             วัตถุดิบหลัก คือแบบแมพิมพเหล็ก (Mold Base) และเหล็กชิ้นสวนแมพิมพ ซึ่งบริษัทฯ   ส่ังซื้อจากผูจัดจําหนาย

ภายในประเทศหลายราย เปนคูคากับบริษัทฯ มานาน โดยเหล็กที่ใชจะเปนเหล็กที่มีคุณภาพตามความตองการของแมพิมพแต

ละประเภท ซึ่งจะทําใหผลงานที่ฉีดจากแมพิมพของบริษัทฯ มีอัตราการสูญเสียต่ํา 

                 การผลิตแมพิมพ แบงเปน 2 แบบ คือ 
     1. ผลิตแมพิมพใหมตามคําส่ังซื้อของลูกคา 
    การผลิตแมพิมพประเภทนี้ บริษัทฯ จะทําการผลิตแมพิมพสําหรับ การฉีดพลาสติกตามที่ลูกคา

ตองการ และผลิตแมพิมพตามแบบที่ไดตกลงรวมกัน 
    2. ลูกคานําแมพิมพมาใหซอมแซมหรือปรับปรุง 

ในสวนนี้ลูกคาจะนําแมพิมพของลูกคามาใหซอมแซมหรือปรับปรุง ซึ่งบริษัทฯ จะรวมกับลูกคาใน 

การแกไขลักษณะผิว โครงสรางแบบแมพิมพที่ลูกคา เพื่อเปนการปรับปรุงหรือแกไขใหแมพิมพพลาสติกไดการผลิตที่เร็วขึ้น หรือ

ตามลักษณะที่ลูกคาตองการ ซึ่งการใหบริการในสวนนี้จะเปนการสรางความเชื่อม่ันในการบริการของบริษัทฯ   กับลูกคา ใน

แมพิมพที่บริษัทฯ  รับจางฉีดพลาสติก หากแมพิมพของลูกคาเกิดชาํรุดเสียหาย  

อนึ่งในการผลิตและซอมแซมแมพิมพ บริษัทฯ กําหนดราคาคาบริการจาก ขนาดของแมพิมพ ความ 

ยากงายในการซอมแซม และชั่วโมงการทํางาน โดยบันทึกเปนรายไดจากการขายและบริการ 
4.3.4 การวิจัยและพัฒนาการผลิตแมพิมพ 

จากการที่ บริษัทฯ ไดจัดสรรงบประมาณลงทุน สําหรับซื้อโปรแกรม MoldFlow® เพื่อชวยในการวิเคราะห

ปญหาการไหลของพลาสติกฉีด และชวยในการออกแบบ และผลิตแมพิมพฉีดพลาสติก ซึ่งมีผลทําใหการออกแบบ และแมพิมพ

ที่ผลิตออกมา มีคุณภาพสูงขึ้น  
4.3.5 การซอมแซมแมพิมพ 
นอกจากการใหบริการผลิตแมพิมพแลวบริษัทฯ   ยังใหบริการซอมแซมแมพิมพที่ชํารุดที่เกิดจาก   การใชงาน 

ซึ่งการใหบริการในสวนการซอมแซมแมพิมพนี้จะเปนการสรางความเชื่อม่ันในการบริการของบริษัทฯ    เนื่องจากหากแมพิมพ

ของลูกคาเกิดชํารุดจากการผลิต ทีมซอมแซมแมพิมพของบริษัทฯ สามารถใหบริการซอมแซม  ไดทันที โดยไมจําเปนตองนําสง

แมพิมพไปทําการซอมแซมนอกสถานที่ทําใหเสียเวลาในการผลิต ดังนั้นลูกคาของบริษัทฯ   จึงมีความมั่นใจในบริการผลิต

ชิ้นสวนพลาสติกของบริษัทฯ    
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                      4.3.6 ส่ิงแวดลอม 
ทางบริษัทฯ   ไดตระหนักถึงผลกระทบกับส่ิงแวดลอม ที่อาจมีผลกระทบตอ พนักงาน  การผลิต  และ

คุณภาพของผลิตภัณฑ จึงไดทําการรองขอใหศูนยความปลอดภัยการทํางานพื้นที่ 6  ตําบลเทพารักษ  จังหวัดสมุทรปราการ   

และทางศูนยความปลอดภัยการทํางานพื้นที่  6 ไดแจงการตรวจประเมินสภาพแวดลอมการทํางาน ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2547  

ไดผลการตรวจประเมินสภาพแวดลอมเกี่ยวกับการวัดระดับเสียง,  ระดับแสง,  จํานวนฝุนในอากาศ,  สารโทลูอีน  และสารเอ็น-

เฮกเซน ปรากฏคาที่วัดไดอยูใกลเคียงกับมาตรฐานที่กําหนดไว  

                        ในป 2549 บริษัทฯ ไดทําการปรับปรุงมาตรฐานสิ่งแวดลอมตางๆ จนสามารถไดรับประกาศนียบัตร ระบบ

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม หรือ ISO 14001/2004  NO: TH 21040601E/ 21.04.2006  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549 ซึ่ง

เปนส่ิงที่ยืนยันในความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม และชุมชนรอบๆ อีกดวย  

 
4.4 งานที่ยังไมสงมอบ (เฉพาะกรณีโครงการหรือชิ้นงานมูลคาสูง) 

 

 - ไมมี - 
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โครงสรางรายไดของบริษัทฯ   

บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม  จํากัด (มหาชน) จําหนายสินคาทั้งหมดของบริษัทฯ ใหแกลูกคาในประเทศ 

ซึ่งมีโครงสรางรายได ดังนี้  

 
ตาราง โครงสรางรายไดของบริษัท

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

รายไดจากการขาย

    อุตสาหกรรมยานยนต 751.61 61.08 761.09 59.71 1,443.58 73.49

    อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา 343.64 27.93 355.30 27.87 292.56 14.89

    อุตสาหกรรมอื่น ๆ 47.62 3.87 59.51 4.67 107.93 5.49

การบริการผลิตแมพิมพ 87.57 7.12 98.72 7.75 120.26 6.12

รวมมูลคาการจําหนายทั้งหมด 1,230.44 100.00 1,274.62 100.00 1,964.33 100.00

25552553

มูลคาการจําหนาย

2554
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เปาหมายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
วิสัยทัศน (vision) ของบริษัทฯ คือ “ผูนําตลาดของผูใหบริการผลิตชิ้นสวนพลาสติกรถยนต และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ 

ทั้งคุณภาพและบริการโดยใหผลตอบแทนแกผูมีสวนไดสวนเสีย” ดังนั้น การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงมุงเนนในการพัฒนา

คุณภาพของสินคาภายใต การบริหารระบบคุณภาพระดับสากล และในขณะเดียวกันก็พัฒนาการใหบริการแกลูกคาใหมีความ

สะดวก และ รวดเร็วมากขึ้นโดยการพัฒนาบุคคลากรขององคกร  โดยใชนโยบาย One Stop Service เปนหลักเพื่อใหได

ผลตอบแทนที่เหมาะสมแกพนักงานและผูลงทุน 

ดวยเปาหมายที่ตั้งไว บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบาย การพัฒนาการใหบริการแกลูกคาเปน แบบ One Stop Service คือ 

บริษัทฯ เล็งเห็นวา การอํานวยความสะดวกใหแกลูกคาเปนส่ิงที่จําเปนและจะสามารถพัฒนาฐานลูกคาใหขยายออกไปไดอยาง

มาก ดังนั้น บริษัทฯ จึงเริ่มดําเนินการพัฒนารูปแบบการใหบริการใหไดครบวงจร มากขึ้น จนปจจุบันบริษัทฯ สามารถดําเนินการ

ใหบริการไดครบวงจรแลว กลาวคือ บริษัทฯ ไดเขาไปมีสวนรวมตั้งแตขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑของลูกคา และนํามา

ออกแบบแมพิมพ ดําเนินการผลิตชิ้นงาน พนสี เคลือบสี พิมพลาย ตลอดจนถึงกระบวนการประกอบชิ้นงานตางๆ เขาดวยกัน 

ปจจุบันบริษัทฯ มีการผลิตเปนผลิตภัณฑที่สนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนตและอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟาไดอยางมากมาย ตลอดจน

การออกแบบแมพิมพซึ่งบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการฉีดพลาสติกมามากกวา 30 ป นอกจากนี้การซอมแซมแมพิมพที่สึก

หรอจากกระบวนการผลิต บริษัทฯ ก็สามารถดําเนินการไดเอง ทําใหไดคุณภาพชิ้นงานที่มีคุณภาพดี และสามารถจัดสงใหได

ภายในระยะเวลาที่กําหนดอีกดวย 

อุตสาหกรรมยานยนต เปนอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง การเขารวมเปนพันธมิตรทางการคากับ

อุตสาหกรรมกลุมนี้ จะตองสรางความนาเชื่อถือ ความมั่นใจ และ มีประวัติการดําเนินธุรกิจ Past Recording ดังนั้นบริษัทฯ จึงใช

กลยุทธในเรื่องของคุณภาพ ราคา การสงมอบ ความสามารถทางวิศวกรรม และ การจัดการ  QCDME (Quality, Cost, Delivery, 

Management, Engineering) โดยมีการสื่อสาร (Communication) อยางมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกองคกร ซึ่งบริษัทฯ 

มีความมั่นใจ วามีศักยภาพตรงกับความตองการของอุตสาหกรรมนี้ รวมถึง การพัฒนาการที่ตอเนื่อง จึงเปนที่ไววางใจใหเปนสวน

หนึ่งของการรวมพันธมิตรทางการคาเพื่อเติบโตรวมกันกับอุตสาหกรรมยานยนต 

การพัฒนาคุณภาพของสินคา บริษัทฯ ตระหนักอยูเสมอวาขั้นตอนกระบวนการผลิตเปนหัวใจหลักในการที่จะไดซึ่ง

คุณภาพของสินคาที่ดี ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดมีการปรับปรุงขั้นตอนการผลิตและควบคุมคุณภาพตลอดมาจนปจจุบัน บริษัทฯ ไดรับ

มาตรฐานตาง ๆ ดังนี้ ISO 9001 : 2000, QS-9000 : 1998 3rd edition ถึงแมวาบริษัทฯ จะไดรับมาตรฐานการผลิตมากมาย แต

บริษัทฯ ก็ยังมุงมั่นที่จะปรับปรุงระบบการทํางานและประสิทธิภาพในการผลิตอยางตอเนื่อง โดยไดรับมาตรฐาน ISO/TS 16949 : 

2002 NO.0411120021389 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2548 และในป 2549 บริษัทฯ ก็ไดรับประกาศนียบัตร ระบบมาตรฐานการ

จดัการสิ่งแวดลอม  ISO 14001/2004  No:TH21040601E/21.04.2006  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549 

จากการพัฒนาอยางตอเนื่องทั้งในดานมาตรฐานกระบวนการผลิตและการพัฒนารูปแบบ   การใหบริการแบบ One 

Stop Service และ Past Recording นี้เอง บริษัทฯ เชื่อม่ันวาจะเปนส่ิงที่สรางความพึงพอใจใหแกลูกคาและจะเปนนโยบายสําคัญ

ในการรักษาฐานลูกคาเดิมรวมถึงจะเปนกลยุทธที่ใชในการขยายฐานลูกคารายใหมๆ อีกดวย รวมถึงบริษัทฯ  มีการพัฒนาองคกร

เปน องคกรแหงการเรียนรู Learning Organization เพื่อใหพนักงานมีการพัฒนาความรู ความสามารถในการกาวกระโดดสําหรับ

เปนพื้นฐานการพัฒนาองคกรไดอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ซึ่งเปนพื้นฐานอันสําคัญของบริษัทฯ ตอไป 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดมีการกําหนดหลักการ และดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม โดย

มีกิจกรรม CSR และการพัฒนาชุมชน โดยยึดหลักที่วา กิจกรรมตางๆ สามารถเอื้อประโยชนตอสังคม ชุมชน ดวยความสมดุล และ

พอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไมไดมุงหวังผลกําไรสูงสุด แตเปนการสรางผลตอบแทนอยางยั่งยืน บนความพึงพอใจของ

ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด 
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รางวัลที่ไดรับจากลูกคาประจําป 2555  

จากการที่บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับลูกคาทุกราย ไมวาจะเปนลูกคารายหลักหรือรายยอยๆ จึงทําใหบริษัทฯ ไดรับ

รางวัลตางๆ จากลูกคา ทั้งนี้ ในป 2555 บริษัทฯ ไดรับรางวัลจากลูกคาดังนี้ 

• Certificate of The Best corporation during Flooding 2011-2012 จาก Tokai Eastern Rubber 

(Thailand), LTD. 

      กิจกรรมการตางๆ ในป 2555 
 บริษัทฯ ตระหนักดีวานอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจแลว บริษัทฯ จะตองใหความสําคัญกับกิจกรรมของพนักงานและ

สังคมรอบขางของบริษัทฯ ในสาขาตางๆ ดวย ฉะนั้น ในทุกๆ ป บริษัทฯ จึงจัดใหมีกิจกรรมเปนประจํา อาทิ  กิจกรรมการปลูกปา, 

ทําบุญตักบาตร,ฟงธรรมในวันสําคัญทางศาสนา, ถวายเทียนพรรษา, การทอดกฐิน และทอดผาปา ณ วัดบานเกิดของพนักงาน  

ซึ่งก็จะหมุนเวียนไปตามวัดในชนบทที่อยูในละแวกชุมชนบานเกิดของพนักงาน รวมทั้งมีกิจกรรมวันแม, โครงการรณรงคการ

ปองกันโรคเอดส, โครงการโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด, โครงการบริจาคโลหิตทุกไตรมาส  และยังไดจัดกิจกรรม จิตอาสาโดย

บริษัทฯ  ใหการสนับสนุนเงินทุนสวนหนึ่งในโครงการ ” หมวกไหมพรม  ตานภัยหนาว ”  เพื่อสนับสนุนใหพนักงานมีจิตอาสา

รวมกันถักหมวกไหมพรมเพื่อนําไปมอบใหแกผูที่ประสบภัยหนาว  นอกจากนั้นยังจัดกิจกรรมหาทุนเพื่อชวยเหลือผูติดเชื้อ  HIV  

โดยนํารายไดไปมอบใหที่วัดพระบาทน้ําพุ 
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             ☺ ฟงธรรม ☺  
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             ☺  ปใหม และ 40 ป TKT ☺ 
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           ☺  ชวยเหลือคนพิการ  ☺ 
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              ☺ ปลูกปา ☺ 
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          ☺ หารายไดชวยเหลือผูติดเช้ือ  HIV วัดพระบาทน้ําพ ุ☺  
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              ☺ จิตอาสา: โครงการหมวกไหมพรม  ตานภัยหนาว ☺  
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☺ กีฬา ☺ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ☺ บริจาคโลหิต ☺ 
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   ☺ มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ☺ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

        ☺ วันแม ☺ 
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      ☺ วันพอ ☺ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ☺ เทศกาลสงกรานต ☺ 
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    ☺ ถวายเทียนพรรษา ☺  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

    ☺ ผาปาสูบานเกิด ☺ 
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 ☺  5ส  ☺ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ☺ อบรมและซอมดับเพลิง ☺ 
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ปจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 
 
 การบริหารความเสี่ยงในปจจุบันและอนาคตเปนเรื่องที่สําคัญ ซึ่งบริษัทมีความตระหนักดีวาการบริหาร

ความเสี่ยงนั้นเปนเครื่องมือที่บริษัทตองนํามาใชในการบริหารจัดการองคกรภายใตกรอบการบริหารความเสี่ยงใน

ระดับสากล โดยบริษัทไดจัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยง และตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk 

Management Committee) เพื่อประเมินและกําหนดมาตรการปองกัน รวมทั้งกําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการติดตาม

ดูแล ทําการวิเคราะหและบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการทั้งองคกร 

 ในป 2555 บริษัทไดมีการเนนใหมีการทํางานที่มีการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเขากับแผนกลยุทธใน

การจัดการองคกร เพื่อไมใหเกิดผลกระทบที่รุนแรงตอบริษัท จากการดําเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง

ในป 2555 ที่ผานมาพบวามีปจจัยความเสี่ยงหลักๆ ดานตางๆ ดังนี้ 
 

 ความเส่ียงดานกลยุทธ 
 

• ความเส่ียงจากการการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการฟนตัวของอุตสาหกรรมยานยนต 
และเครื่องใชไฟฟา 

 ในไตรมาส 4 ของป 2554 อุตสาหกรรมฯ ในประเทศไทย ไดรับผลกระทบจากมหาอุทกภัย ทําให

ปริมาณการผลิตในภาคอุตสาหกรรมชวงปลายป 2554 ผลิตไดนอยกวาประมาณการที่ตั้งไว แตอยางไรก็ตามการ

ผลิตของของภาคอุตสาหกรรมตั้งแตไตรมาสที่1   ของป 2555 มีการเติบโตอยางรวดเร็ว และเปนไปตามปริมาณที่

คาดการไว  ซึ่งสถานะดานการขาดแรงงานยังรุนแรงในระดับหนึ่ง แตไมสงผลกระทบกับบริษัทฯจนทําใหเกิดความ

เสียหาย 

เรื่องการขาดแคลนแรงงานยังคงเปนไปแบบตอเนื่อง และคาดวาในป 2556 ประเทศไทย ก็ยังคงขาดแคลน

แรงงานระดับลาง  บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงในเรื่องนี้ โดยมีการใหแรงจูงใจ และพัฒนาฝมือแรงงาน 

และกระบวนการผลิตภายในบริษัทฯ โดยหลักวิศวกรรม พัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตอยางตอเนื่อง อันเปนการลด

ผลกระทบจากความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนแรงงานดังกลาว รวมทั้งยังไดทําการประเมินกําลังการผลิตใหสอดคลอง

กับความตองการของตลาดอยางมีระบบเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องนี้ 

  

• ความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญจํานวนนอยราย 
เนื่องจากบริษัทฯ มีลูกคาที่เปนผูผลิตยานยนตและเครื่องใชไฟฟาชั้นนํา 2-3 ราย รวมมูลคาการ

จําหนายมากกวารอยละ 70  ของรายไดรวม ดังนั้นหากลูกคารายใดประสบปญหาทางดานการเงินและสภาพคลอง 

หรือเกดิการสูญเสียลูกคาบางรายไป อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได 

ดวยเหตุดังกลาวขางตน บริษัทฯ จึงเนนใหความสําคัญในการเพิ่มยอดขายโดยการหาลูกคาราย

ใหม อีกทั้งยังเปนการลดสัดสวนของลูกคารายใหญในปจจุบันลงดวย โดยใชกลยุทธการขาย และความนาเชื่อถือ

ของบริษัท ดวยวิธีการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาโดยการเนนเรื่องคุณภาพของสินคา การสงมอบที่ตรงตอเวลา 

ราคาที่แขงขันได รวมทั้งความสามารถทางวิศวกรรมและการบริการที่จะสนองตอบความตองการของลูกคาของ

บริษัทได จึงเปนเหตุใหบริษัทฯ จึง ยังคงรักษาลูกคารายใหญๆไวได และจากการที่ลูกคารายใหญที่มีชื่อเสียงทั้ง

ผูผลิตรถยนตรายใหญ และบริษัทฯ ผูผลิตเครื่องใชไฟฟาชั้นนําใหการยอมรับตอบริษัทฯ นั้น เปนเหตุใหบริษัทฯ 

ไดรับความไววางใจและมีลูกคารายใหมๆ เพิ่มขึ้นอยูเสมอก็จะเปนการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญลง  
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 ความเส่ียงดานการดําเนินงาน 

• ความเส่ียงจากการที่บริษัทฯมกีลุมผูถือหุนใหญถือหุนรวมกันมากกวารอยละ 50 
ณ ปจจุบัน กลุมเตชะไกรศรี ถือหุนในบริษัทฯ เกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว

ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงทําใหกลุมเตชะไกรศรี สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ไมวาจะเปนเรื่อง

การแตงตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมาย

หรือขอบังคับบริษัทฯ กําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน และผูถือหุนใหญเปนผูบริหารของบริษัท

ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นจึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอได  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดการประชุมใหญสามัญผูถือหุนอยางโปรงใส โดยจัดใหมีผูตรวจสอบที่ทําหนาที่

ในการตรวจสอบกระบวนการลงคะแนนเสียงในการประชุม รวมถึงจัดใหมีระบบการลงคะแนนเสียงที่สามารถ

ตรวจสอบภายในภายหลัง โดยใชบัตรลงคะแนนเสียงที่สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงไดเอง  รวมถึงการ

ใหสิทธิแกผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ และเสนอวาระการประชุมผูถือหุนโดยมี

การประกาศบนเว็บไซตของบริษัทฯ ดวย 

 

• ความเส่ียงจากการที่กลุมผูถือหุนใหญเปนผูมีอํานาจในการบริหารจัดการของบริษัทฯ 
กลุมเตชะไกรศรีซึ่งเปนกลุมผูถือหุนใหญเปนผูมีอํานาจในการบริหารการจัดการบริษัทฯ เนื่องจาก

กรรมการบริษัทฯ จํานวน 5 ทานจาก 14 ทาน มาจากกลุมเตชะไกรศรี และกรรมการบริหารจํานวน 4 ทานจาก 7 

ทานเปนกลุมเตชะไกรศรี ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงจากการที่กลุมเตชะไกรศรี มีอํานาจเบ็ดเสร็จในการบริหารและการ

จัดการในบริษัทฯ  

อยางไรก็ตามเพื่อใหเกิดการถวงดุลในการบริหารจัดการ บริษัทฯ ไดเชิญบุคคลภายนอกที่เปน

ผูบริหารที่มีประสบการณในการบริหารการจัดการเขามาเปนกรรมการบริษัทฯ  กรรมการบริหาร และกรรมการ

ตรวจสอบ รวมทั้งผูบริหารของบริษัทฯ ดวย และในป 2553 บริษัทฯ ไดเพิ่มสัดสวนกรรมการอิสระอีกจํานวน 1 ทาน 

รวมเปน 5 ทาน (มากกวา 1/3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด) เพื่อเปนการถวงดุล และลดความเสี่ยงดังกลาว 

 

 ความเส่ียงดานบัญชีและการเงิน 
 บริษัทฯ มีแนวนโยบายการลดภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจากเงินกูในปจจุบัน  เพื่อใหมีความคลองตัวใน

การบริหารจัดการทางการเงินและรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต และเพื่อใหบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานที่

ม่ันคงในดานการเงิน บริษัทฯ จึงใหความสําคัญตอดัชนีตัวชี้วัดที่สําคัญคือ D/E Ratio ซึ่งอยูที่ 1.55 เทา ณ  ส้ินป 

2555 

 นอกจากนี้ ในการบริหารทางการเงิน  บริษัทฯ เนนถึงความมีระเบียบวินัยทางการเงิน   รวมถึงการ

บริหารและการจัดการทางการเงินอยางเปนระบบ  มีการวิเคราะหถึงผลกระทบจากปจจัยความเสี่ยงตาง ๆ อยาง

สมํ่าเสมอ  เพื่อปองกันและเตรียมความพรอมตอผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นไดอยางทันทวงที  บริษัทฯ จึงใหความ

สนใจการปองกันความเสี่ยงทางการเงินอยางใกลชิดที่มีผลกระทบถึงคาใชจายทางการเงิน 

• ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 
บริษัทฯ มีความเสี่ยงต่ําดานอัตราดอกเบี้ยอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต 

ซึ่งจะมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ กับเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู

ยืมระยะยาว  
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บริษัทฯ ไดปองกันความเสี่ยงดังกลาว โดยการวางแผนจัดหาเงินทุนจากแหลงที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ํา

กวาตลาดมาใชดําเนินงานไวลวงหนา อีกทั้งภาระดอกเบี้ยของบริษัทอยูในระดับคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับยอดรายได 
 

• ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทฯ มีการทํารายการบาง

รายการเปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งทําใหเกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ  

จากปญหาดังกลาวบริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงนี้เปนอยางดี  จึงมีนโยบายปองกันความเสี่ยง

ดังกลาว โดยการทําสัญญาซื้อ-ขายเงินตราตางประเทศเปนการลวงหนา 
 

• ความเส่ียงจากการใหสินเชื่อ 
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องจากลูกหนี้การคา เนื่องจากลูกหนี้อาจไม

สามารถชําระหนี้ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว ซึ่งอาจทําใหเกิดความสูญเสียทางการเงินได  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายในการปองกันความเสี่ยงดังกลาว โดยการวิเคราะหฐานะทาง

การเงินและพิจารณาความสามารถในการจายชําระหนี้ของลูกคาแตละรายในการพิจารณาใหสินเชื่ออยางเหมาะสม 

สําหรับลูกหนี้การคาที่คาดวาจะไมไดรับชําระหนี้ บริษัทฯ ไดพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวอยางเพียงพอ 
 

• ความเส่ียงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา 
บริษัทฯ มีความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา ทําใหเกิด

ความสูญเสียทางการเงินได  

เพื่อปองกันความเสี่ยงนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการใหสินเชื่อที่รัดกุม มีการติดตามเรงรัดการชําระหนี้

จากลูกหนี้อยางสม่ําเสมอ มีฐานของลูกคาที่หลากหลาย ดังนั้น บริษัทฯ จึงคาดวาจะไมไดรับความเสียหายอยาง

เปนนัยสําคัญจากการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ 
 

 ความเส่ียงดานกฎระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ 
 

• ความเส่ียงจากการไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ไดออกกฎระเบียบและ

ขอบังคับตาง ๆ เพื่อใหบริษัทจดทะเบียนไดปฏิบัติตามเพื่อการกํากับดูแลกิจการที่ดี พรอมดวยบทลงโทษตาง ๆ 

สําหรับบริษัทที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม  

บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญในการปฏิบัติตามกฎเกณฑตางๆ อยางเครงครัด โดยการ

กําหนดใหมีผูรับผิดชอบโดยตรงในการประสานงาน ติดตามขอมูลขาวสารหรือขอบังคับใหมๆที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ 

และปฏิบัติตาม เพื่อใหม่ันใจวาบรษิัทฯ ไดปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลต.อยางครบถวน และทันเวลา 

 

 ความเส่ียงดานระบบสารสนเทศ 
 

• ความเส่ียงจากการใชโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ (Use of pirated software) 
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     บริษัทฯ ไดจัดทํานโยบายดานสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมการใชงานสารสนเทศทั้งภายในและ

ภายนอก รวมถึงไดมีการควบคุมกําหนดสิทธิ์การใชงานในระบบตางๆ ของผูใชงานทุกคนจากการติดตั้งโปรแกรม

ตางๆ ดวยตนเอง ซึ่งตองดําเนินการผานทางเจาหนาที่แผนกสารสนเทศของบริษัทฯ เทานั้น นอกจากนี้ ในดานความ

ครบถวนของการใชโปรแกรมถูกลิขสิทธิ์นั้น  

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรใหมพรอมทั้งโปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์เขามาทดแทน

เครื่องเกาที่มีอายุการใชงานนาน รวมถึงจัดซื้อลิขสิทธิ์การใชงานโปรแกรมพื้นฐานใหครบถวนภายในระยะเวลาที่

กําหนดตามแผน 
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โครงสรางการถือหุน 
หลักทรัพยของบริษัทฯ   

 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเรียกชําระแลว 214 ลานบาท เปน

หุนสามัญ 214 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ไมมีหุนประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไข

แตกตางจากหุนสามัญ เชน หุนบุริมสิทธิ์ 

           บริษัทฯ ไมมีขอตกลงระหวางผูถือหุนรายใหญในเรื่องที่มีผลกระทบตอการออกและเสนอขาย

หลักทรัพยหรือการบริหารงานของบริษัท 

 
ผูถือหุน 

รายช่ือผูถือหุนรายใหญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2555 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผูถือหุนสัญชาติไทย   189,805,000 หุน สัดสวน (รอยละ) 88.69 

 ผูถือหุนสัญชาติตางดาว     24,195,000 หุน สัดสวน (รอยละ) 11.31 

 
ขอจํากัดการถือหุนของชาวตางชาติ 
 ผูถือหุนที่เปนชาวตางชาติสามารถถือครองหุนของบริษัทรวมกันไดไมเกินรอยละ 40 ของจํานวนหุนที่ออก

และชําระแลว 

 
นโยบายการจายเงินปนผล 
  บริษัทฯ  มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิในแตละป 

เวนแตในกรณีที่บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น 

ลําดับ รายช่ือผูถือหุน

1 นายสุเมธ  เตชะไกรศรี

2 นางยุพา    เตชะไกรศรี    

3 นายกํากวน กุน

4 นายมิตร    เตชะไกรศรี

5 นางอุไรวรรณ  แซแต

6 คุณปรีชา เตชะไกรศรี

7 นางแตเตียสี   แซแต

8 นางอุยงอ แซแต

9 Mrs. CHAN HUNG KAM

10 ผูถือหุนรายยอยอ่ืนๆ

รวม

6,500,000                 

11.21

12,750,000              5.96

15.65

ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2555

จํานวนหุน(หุน) สัดสวนการถือหุน(รอยละ)

33,500,000              

52.48

6,300,000                 2.94

112,311,600            

6,138,400                 2.87

214,000,000            100

24,000,000              

3.04

2.806,000,000                 

3,000,000                 1.40

3,500,000                 1.64
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แผนผังการบรหิาร 

โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2555  เปนดังนี้ 
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รายชื่อกรรมการแตละคณะ และรายชื่อผูบริหาร 
 

คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ  ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหง

พระราชบัญญัติบริษัทฯ มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และไมมีลักษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหมฉบับลง

วันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ คณะกรรมการตางๆ ของบริษัทฯ มีจํานวน 5 ชุด ไดแก  

1. คณะกรรมการบริษัท 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  

3. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา  

4. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

5. คณะกรรมการบริหาร  

โดยมีรายชื่อและอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 
 1. คณะกรรมการบริษัทฯ   

คณะกรรมการของบริษัทฯ  ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2555 ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณ ที่เปนประโยชนตอบริษัทจํานวน 14 ทาน 

จําแนกไดดังนี้ 

 

ลําดับที่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 
การอบรมหลักสูตร 

DCP และ DAP 

1. พลเอกเทอดศักดิ์  มารมย ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ DAP รุนที่ 10/2004 

2. นายไพรัช สหเมธาพัฒน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ

อิสระ 
DCP รุนที่ 102/2008 

3. นายเผาเทพ โชตินุชิต 

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

และกรรมการสรรหา/ประธานกรรมการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี 

DAP รุนที่ 11/2004 

4. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ DAP รุนที่ 21/2004 

5. นายสุเมธ เตชะไกรศรี 

ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนและกรรมการสรร

หา/กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

DCP รุนที่ 137/2010 

6. ดร. โกศล สุรโกมล 

กรรมการอิสระ,กรรมการพิจารณา

คาตอบแทนและกรรมการสรรหา/

กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

DCP รุนที่ 137/2010 

7. ดร.นฤพนธ พงษเจริญ กรรมการ/กรรมการผูจัดการ DCP รุนที่ 105/2008 
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8. นายคัมภีร จองธุระกิจ 

กรรมการ/กรรมการพิจารณา

คาตอบแทนและกรรมการสรรหา/

กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

DCP รุนที่ 48/2004 

9. นายประสงค เตชะไกรศรี กรรมการ DAP รุนที่ 11/2004 

10. นางยุพา เตชะไกรศรี กรรมการ/กรรมการบริหาร DCP รุนที่ 32/2003 

11. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ กรรมการ/กรรมการบริหาร DCP รุนที่ 73/2006 

12. นายโกเวท ล้ิมตระกูล กรรมการ/กรรมการบริหาร DCP รุนที่ 105/2008 

13. นายปรีชา เตชะไกรศรี กรรมการ/กรรมการบริหาร DAP รุนที่ 10/2004 

14. นายจุมพล เตชะไกรศรี กรรมการ/กรรมการบริหาร DCP รุนที่ 102/2008 

ทั้งนี้ มีนายจุมพล  เตชะไกรศรี เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนิยามความเปนอิสระของกรรมการ ซึ่งเทากับขอกําหนดของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) คือ มี

กรรมการอิสระ (Independent director) อยางนอยหนึ่งในสาม ที่เปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

(1) ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

(2) ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจาง/ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา/ผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่มี

ความขัดแยง (ปจจุบันและชวง 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง) 

(3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน  

บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร  รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ

ควบคุม   หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

(4) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน และไมมีลักษณะอื่น  

                            ใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

(5) ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน

ซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

(6) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได 
(7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม (1) – (6) อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจใน

การดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ (collective decision) ได 
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กรรมการผูมีอาํนาจลงนามผกูพันบริษัทฯ 
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ  ประกอบดวยนายสุเมธ เตชะไกรศรี ลงลายมือชื่อรวมกับ นางยุพา 

เตชะไกรศรี หรือ นายจุมพล เตชะไกรศรี หรือ นายปรีชา เตชะไกรศรี รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ  

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกํากับดูแลใหการบริหารจัดการเปนไป

ตามนโยบาย และเปาหมายที่ไดกําหนดไว โดยอยูในกรอบของจริยธรรมที่ดี และคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดสวน

เสียทุกฝาย ซึ่งขอบเขตและอํานาจของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้ 

1.   อํานาจหนาที่ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่

ของกรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัทฯ (มหาชน)จํากัด 

2. มีอํานาจหนาที่ตามขอบังคับของบริษัทฯ ที่กําหนดใหเปนของคณะกรรมการ 

3.   มีอํานาจหนาที่ดูแลและกําหนดนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจ นโยบายทางดานการเงิน นโยบาย การ

ระดมทุน นโยบายในการบริหารเงินทุน นโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงของผลประโยชน และนโยบายในการบริหารความ

เส่ียงของบริษัทฯ  

4.  พิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการลงทุนของบริษัทฯ และกํากับดูแลการดําเนินโครงการใหเปนไปตาม

แผนงานที่วางไว 

5.  กําหนดกลยุทธในการทําธุรกิจ เปาหมาย และแผนงานของบริษัทฯ 

6. ดําเนินกิจการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ และตามมติของที่ประชุม

ใหญผูถือหุน และตามที่ระบุไวในหนังสือบริคณหสนธิ 

7. แตงตั้งคณะกรรมการจํานวนหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือ

หลายคน หรือบุคคลอื่นกระทําการอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการ 

8.  จัดใหมีการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการ 

เวนแตเรื่องตอไปนี้ จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน ทั้งนี้กําหนดใหรายการที่กรรมการ

หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ยอย 

ใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

• เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน 

• การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมาย หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยระบุให

ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

• นอกจากนั้นในกรณีดังตอไปนี้ จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุม ผูถือหุน

ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 

- การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทฯ มหาชนอื่นหรือบริษัทฯ เอกชนมาเปนของบริษัทฯ  

- การทํา แกไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การ

มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ  หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค

จะแบงกําไรขาดทุนกัน 



บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)                                                                                            โครงสรางการถือหุนและการจัดการ  

45 

- การออกหุนใหมเพื่อชําระแกเจาหนี้ของบริษัทฯ  ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน 

- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  โดยการลดจํานวนหุน หรือลดมูลคาหุน 

- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัทฯ  

- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด 
 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee ) 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

มีจํานวนอยางนอย 3 คน และอยางนอย 1 คน ตองมีความรูดานบัญชีและการเงิน ซึ่งปจจุบันประกอบดวยกรรมการ  3 

ทาน ทุกทานเปนกรรมการที่เปนอิสระและกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบอยูในวาระ คราวละ 3 ป  ดังรายชื่อตอไปนี้ 

ลําดับ ช่ือ-สกุล  ตําแหนง 

1. นายไพรัช สหเมธาพัฒน ประธานกรรมการตรวจสอบ  

(มีความรูและประสบการณในการสอบทานงบการเงิน) 

2. นายเผาเทพ โชตินุชิต กรรมการตรวจสอบ 

(มีความรูและประสบการณในการสอบทานงบการเงิน) 

3. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย กรรมการตรวจสอบ 

(มีความรูและประสบการณในการสอบทานงบการเงิน) 

ทั้งนี้ มีนายจุมพล  เตชะไกรศรี เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขต และ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงาน

กับผูสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารของบริษัทฯ ที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและ

ประจําป 

2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ที่มีความเหมาะสมและมี

ประสิทธผิล โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักทรัพย 

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบ

บัญชีโดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงาน

ตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท 

5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน 

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เชน ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจของผูบริหาร ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัทฯ ในรายงานสําคัญ ๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชน

ตามที่กฎหมายกําหนด ไดแก บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน 
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7. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่ง

รายงานดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกลาวควรประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 

- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ  ถึงความ

ถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือได 

- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  

- เหตุผลที่เชื่อวาผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้งตอไปอีกวาระหนึ่ง 

- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ  

- รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

- รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส 

3. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา  
 เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และ

คณะกรรมการสรรหา โดยมีกรรมการอิสระเปนประธานฯ  เพื่อทําหนาที่สรรหาผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารง

ตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ และทําหนาที่พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร ตามนโยบายที่ได

กําหนดไวเปนลายลักษณอักษร ดังนี้ 

นโยบายการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
“การกําหนดคาตอบแทนกรรมการนั้น บริษัทฯ จะคํานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนาที่ ความรับผิดชอบที่

ไดรับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงไดกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่อยูใน

อุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกลเคียงกันโดยคาตอบแทนกรรมการดังกลาวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจใหกรรมการมี

คุณภาพและสามารถปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่กําหนด โดยมีกระบวนการที่โปรงใส” 

ทั้งนี้ คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ไดแก คาตอบแทนรายเดือน และคาบําเหน็จประจําป 

 นโยบายการสรรหากรรมการ 
“การสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะใหความสําคัญกับบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ มี

ประวัติการทํางานที่ดี และมีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอองคกร 

สามารถอุทิศเวลาใหไดอยางเพียงพอ อันเปนประโยชนตอการดําเนินกิจการของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการที่โปรงใส” 

ขอบเขต และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา 
1. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑวิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผูที่จะมาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ 

2. ดําเนินการสรรหาและเสนอแนะผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ และ

นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

3. กําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการกําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัทฯ 

4. พิจารณาเสนอคาตอบแทนกรรมการตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบและนําเสนอตอที่ประชุมผูถือ

หุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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5. กําหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ และพิจารณาเสนอคาตอบแทนของ
กรรมการผูจัดการตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

6. ดําเนินการทําแผนสืบทอดตําแหนงงานของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารเสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและติดตาม 

7. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา เมื่อ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 รวมเปนจํานวน 4 ทาน ซึ่งประกอบดวยรายชื่อดังตอไปนี ้

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

1 นายเผาเทพ   โชตินุชิต ประธานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา 

2 นายสุเมธ เตชะไกรศรี กรรมการพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา 

3 ดร.โกศล สุรโกมล กรรมการพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา 

4 นายคัมภีร จองธุระกิจ กรรมการพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา 

 ทั้งนี้ มีนายจุมพล  เตชะไกรศรี เปนเลขานุการ 

4.  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ด ี 
. คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ  2556 ไดแตงตั้ง

คณะกรรมการกํากับการดูแลกิจการที่ดี เพื่อชวยสงเสริมและกลั่นกรอง การดําเนินงานเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการและ

การบริหารจัดการใหดีเลิศ  ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มุงเนนการสรางประโยชนสูงสุดใหแกผูถือหุน โดย

คํานึงถึงผูที่มีสวนไดสวนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความโปรงใส และตรวจสอบได และติดตามการ

ดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมเพิ่มเติม เพื่อใหคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

สามารถดําเนินงานดานการดูแลผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการกํากับดูแล

กิจการที่ดีมีจํานวนทั้งหมด 4 ทานซึ่งมีกรรมการอิสระจํานวน 2 ทานดวย รายชื่อดังตอไปนี้   

  

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

1 นายเผาเทพ   โชตินุชิต ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

2 นายสุเมธ เตชะไกรศรี กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

3 ดร.โกศล สุรโกมล กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

4 นายคัมภีร จองธุระกิจ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
   

ทั้งนี้ มีนายจุมพล  เตชะไกรศรี เปนเลขานุการ 

 ขอบเขต และ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ด ี
1. กําหนดหลักการและขอพึงปฏิบัติที่สําคัญของกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลที่เหมาะสม 

2. เสนอแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

3. ติดตามประกาศใหมๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักปฏิบัติใหเหมาะสม 
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4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ใชปฏิบัติใหมีความตอเนื่องและเหมาะสมกับ

ธุรกิจ 

5. เสนอแนะขอกําหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และขอพึงปฏิบัติสําหรับผูบริหารและพนักงาน 

6. มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมชุนชนและสิ่งแวดลอม 

(Corporate Social Responsibility: CSR)  
5.  คณะกรรมการบริหาร ( Executive Board of Director ) 

คณะกรรมการบริหาร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวน 7 ทาน ประกอบดวย 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

1. นายสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร 

2. นางยุพา  เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร 

3. นายปรีชา    เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร 

4. นายจุมพล   เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร 

5 นายอภิชาติ  เกษมกุลศิริ กรรมการบริหาร 

6. นายโกเวท ล้ิมตระกูล กรรมการบริหาร 

7 ดร.นฤพนธ         พงษเจริญ กรรมการบริหาร, กรรมการผูจัดการ 

ขอบเขต และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้ 

1. ใหมีอํานาจตัดสินใจในเรื่องการดําเนินงานที่สําคัญของบริษัทฯ  โดยกําหนดขอบเขตประเภท หรือขนาด

ของภารกิจ วัตถุประสงค แนวทางและนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการกํากับดูแล การดําเนินงาน

โดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธกับลูกคา ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการ 

2. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจาง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย

ถาวรของบริษัทฯ  และจะพิจารณาเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ หากการจัดซื้อจัดจาง ตลอดจนเรื่อง

การลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพยถาวรของบริษัทฯ นั้น อยูนอกเหนือขอบเขตและ

งบประมาณที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

3. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของและ

เปนประโยชนตอกิจการ 

4. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ  

5. อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ  

6. ดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานโดยทั่วไปของบริษัทฯ  

7. พิจารณาและอนุมัติแผนการปฏิบัติของแตละฝายงานของบริษัทฯ  และพิจารณาอนุมัติคําขอจากฝาย

งานตางๆ ของบริษัทฯ ที่เกินอํานาจสั่งการของฝายงานนั้น 

8. หากการดําเนินงานตามแผนงานที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ใชงบประมาณสูงเกินกวา

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติรอยละ 10 จะตองนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
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ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลาวขางตน คณะกรรมการบริหารจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและระเบียบวาระ

ตาง ๆ ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตองไมอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทฯยอย และ

จะตองเปดเผยรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน คณะกรรมการบริหารไมสามารถกระทําได เวนแตจะไดรับ

มอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เปนคราว ๆ ไป 

เลขานุการบริษัทฯ 

  บริษัทฯ ไดมอบหมายให นายจุมพล  เตชะไกรศรี ทําหนาที่เปนเลขานุการบริษัทฯ ในการใหคําแนะนําดาน

กฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการจะตองทราบ และปฎิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ

รวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ   เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ

บริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทมีหนาที่และความรบัผิดชอบหลัก ดังนี้ 

1. ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการเกี่ยวกับขอกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ของบริษัทฯ และ

ติดตามใหมีการปฏิบัติตามอยางถูกตองและสม่ําเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญแก

กรรมการ 

2. จัดการประชุมผูถือหุน และประชุมคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัทฯ และขอพึง

ปฏิบัติตางๆ 

3. บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติ

ตามมติที่ประชุมผูถือหุน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

4. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตอหนวยงานที่กํากับบริษัทฯ ตาม

ระเบียบและขอกําหนดของหนวยงานทางการ 

5. ติดตอและสื่อสารกับผูถือหุนทั่วไปใหไดรับทราบสิทธิตางๆ ของผูถือหุน และขาวสารของบริษัทฯ 

6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
ผูบริหาร 
                     คณะผูบริหารของบริษัทฯ  ประกอบดวย 7 ทาน ดังตอไปนี้ 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

1. นายสุเมธ  เตชะไกรศรี ประธานเจาหนาที่บริหาร 
2. นายโกเวท            ล้ิมตระกูล ที่ปรึกษากรรมการบริหาร 
3. ดร.นฤพนธ           พงษเจริญ กรรมการผูจัดการ 
4. นายปรีชา  เตชะไกรศรี รองกรรมการผูจัดการ 

5. 

6. 

นายจุมพล            เตชะไกรศรี 

นายภูมิพงษ          วรวัฒนะกุล 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

รองกรรมการผูจัดการ 
7. นายปริญญา          แกวลวน ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชี/การเงิน 
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 ขอบเขต และ อํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ 
1. ควบคุมดูแลการบริหารทั่วไปใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายที่ไดรับจากคณะกรรมการบริหาร 
2. กําหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติงานในดานตางๆ 

3. บริหารการปฏิบัติการและใหการสนับสนุนระบบการบริหารคุณภาพ 

ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลาวขางตน กรรมการผูจัดการจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและระเบียบวาระ

ตาง ๆ ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  และ/หรือคณะกรรมการบริหาร การอื่นใดนอกเหนือจากที่กลาวมา

ขางตน กรรมการผูจัดการไมสามารถกระทําได เวนแตจะไดรับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ

หรือคณะกรรมการบริหารเปนคราว ๆ ไป 

8.3 การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาทําหนาที่สรรหากรรมการเพื่อทดแทน

กรรมการที่ลาออก ครบวาระ หรือทดแทนตําแหนงที่วางลงโดยพิจารณาจากความรู ความสามารถ ซื่อสัตย สุจริต มี

ประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวโยง และถูกตองตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

 เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสมจึงเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหความ

เห็นชอบ และขออนุมัติแตงตั้งเปนกรรมการตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนโดยมีวิธีการดังตอไปนี้ 

 
 ขั้นตอนการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ  ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 ทาน โดยใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูพิจารณาเลือกตั้ง 

และใหคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดวยกันเปนประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการ

ผูจัดการ และตําแหนงอื่นตามที่เห็นเหมาะสมดวยก็ได และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตอง

มีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 

การเลือกตั้งกรรมการมีวิธีการดังตอไปนี้ 
1.  ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

2.  ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได  

แตจะแบงคะแนนเสียงแกผูหนึ่งผูใดมากหรือนอยเพียงใดไมได  

3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง

เทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

 

การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการผูจัดการ 

  คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการประจําทุกป โดยใช

เปาหมายและหลักเกณฑในการประเมินที่สอดคลองกับนโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ และกลยุทธเพื่อพิจารณา

กําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสม 
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8.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 ก. คาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ  
 ในฐานะกรรมการประจําป 2555 ไดมีการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณา

คาตอบแทนอยางโปรงใส โดยมีนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ ผล

ประกอบการของบริษัท และเปรียบเทียบกับธุรกิจที่มีขนาดและอยูในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน กอนที่จะนําเสนอตอที่

ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาตอไป 

ในป 2555 บริษัทฯ จายคาตอบแทนกรรมการ ใหกับกรรมการบริษัทฯ รวมเปนเงินทั้งส้ิน 2,362,800 บาท  

แสดงในตารางตอไปนี้ 

ตารางแสดงรายละเอียดคาตอบแทนและคาบําเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารประจําป 2555 

ลําดับที่ รายชื่อคณะกรรมการ 
 
 

ตําแหนง 
 
 

คาตอบแทนในฐานะ 
กรรมการ 

1 พลเอกเทอดศักด์ิ มารมย ประธานกรรมการ 481,800 

2 คุณไพรัช สหเมธาพัฒน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 402,600 

3 คุณเผาเทพ โชตินุชิต กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ  

/ประธานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

และคณะกรรมการสรรหา/ประธานกรรมการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี 

283,800 

4 คุณวีระศักด์ิ สุตัณฑวิบูลย กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 244,200 

5 คุณสุเมธ เตชะไกรศรี กรรมการและประธานกรรมการบริหาร /

กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและกรรมการ

สรรหา/กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

- 

6 ดร. โกศล สุรโกมล ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ /ก ร ร ม ก า ร พิ จ า รณ า

คาตอบแทนและกรรมการสรรหา/กรรมการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี 

171,600 

7 ดร.นฤพนธ พงษเจริญ กรรมการ,กรรมการผูจัดการ 

และผูบริหาร 

- 

8 คุณคัมภีร จองธุระกิจ กรรมการ/กรรมการคณะกรรมการพิจารณา

คาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา /

กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

145,200 

9 คุณประสงค เตชะไกรศรี กรรมการ 145,200 

10 คุณยุพา เตชะไกรศรี กรรมการและกรรมการบริหาร 244,200 

11 คุณอภิชาติ เกษมกุลศิริ กรรมการและกรรมการบริหาร 244,200 

12 คุณโกเวท ลิ้มตระกูล กรรมการและกรรมการบริหาร - 

13 คุณปรีชา เตชะไกรศรี กรรมการและกรรมการบริหาร - 

14 คุณจุมพล เตชะไกรศรี กรรมการและกรรมการบริหาร, เลขานุการ

คณะกรรมการ  

- 

 รวม  2,362,800 
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ข. คาตอบแทนผูบริหาร 

คาตอบแทนคณะกรรมการบริหาร และผูบริหารของบริษัทจํานวน 4 รายแรกตอจากกรรมการผูจัดการ และ

ผูบริหารทุกรายที่อยูในลําดับขั้นเดียวกับผูบริหารรายที่ 4 รวม 8 ทาน แสดงดังตารางตอไปนี้ 

รายการ

จํานวนราย (คน) จํานวนเงิน (บาท)

เงินเดือน 8 13,162,779

โบนัส 7 3,414,965

คาตอบแทน

 
  หมายเหตุ : สําหรับป 2555 ประกอบดวยผูบริหาร 8 ทาน ไดแก คุณสุเมธ เตชะไกรศรี, ดร. นฤพนธ พงษเจริญ, 

คุณปรีชา  เตชะไกรศรี,  คุณโกเวท  ล้ิมตระกูล, คุณจุมพล  เตชะไกรศรี,  คุณภูมิพงษ  วรวัฒนะกุล, 

 และ คุณปริญญา แกวลวน 

*คุณอังคณา  ไทยจรัสเสถียร ลาออกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 

  คาตอบแทนอื่น 

  ในรอบป 2555 บริษัทฯ ไดสมทบเงินเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกผูบริหารของบริษัทฯ ดังนี้ 

รายการ จํานวนราย จํานวนเงิน 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 5 155,118 

 หมายเหตุ :  สําหรับป 2555 ประกอบดวยผูบริหาร 5 ทาน ไดแก ดร.นฤพนธ พงษเจริญ, คุณปรีชา เตชะไกรศรี, 

และคุณจุมพล เตชะไกรศรี,  

*คุณอังคณา  ไทยจรัสเสถียร ลาออกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 

 
8.5 การกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) สําหรับกรรมการ

บริษัทฯ จดทะเบียนที่เปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายหลังจากที่บริษัทฯ ไดนําหลักทรัพย

เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทฯ จึงไดกําหนดคูมือ “นโยบายการกํากับดูแลกิจการ” และคูมือ 

“จริยธรรมธุรกิจ” เพื่อแจกจายใหกรรมการผูบริหาร และพนักงาน ยึดถือเปนแนวปฏิบัติ  

ดวยที่วาบริษัทไดดําเนินธุรกิจภายใตกรอบของการกํากับดูแลกิจการที่ดีดังที่ไดกลาวมาขางตนแลวนั้น ทําใหใน

ป 2555 บริษัทไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้ 

1. ไดรับการประเมินผลใหเปน 1 ใน 59 บริษัทจดทะเบียนที่ไดรับคะแนนอยูในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG 

Scoring) จากรายงานการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจําป 2555 เปนปแรก ซึ่งบริษัทจด

ทะเบียนที่เขารวมทําการสํารวจทั้งหมด 513 บริษัท 

2. ไดรับผลการประเมินคุณภาพการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2555 ในระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรเปน

ตัวอยาง” (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
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สําหรับป 2555 นั้น บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด สรุปไดดังนี้  

1.  สิทธิของผูถือหุน (Rights of Shareholders) 

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนดไดแก สิทธิการซื้อขาย หรือโอนหลักทรัพยแลว บริษัทฯ 

ยังไดดําเนินการในเรื่องตางๆ ที่เปนการสงเสริมการใชสิทธิ และอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุนดังตอไปนี้ 

 บริษัทฯ เผยแพรหนังสือเชิญประชุมใหกับผูถือหุนทุกคน และขอมูลประกอบแตละวาระการประชุมทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหผูถือหุนบนเว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนา 37 วันกอนวันประชุมผูถือหุน 

เพื่อใหผูถือหุนไดศึกษาขอมูลในการประชุม และเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามที่เกี่ยวของกับวาระ

การประชุมถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ลวงหนากอนวันประชุม โดยเผยแพรไวที่ www.tkrungthai.com 

ในสวนของ “ขาวสาร” (Post วันที่ 4 มีนาคม 2556) โดยแจงผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ 

 บริษัทฯ ไดลงประกาศหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในหนังสือพิมพรายวันติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุม 

3 วัน เพื่อบอกกลาวลวงหนาสําหรับการเตรียมตัวกอนมาเขารวมประชุม 

 บริษัทฯ เคารพสิทธิของผูถือหุนโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด บริษัทฯ จัดประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2556 ในวันที่ 10 เมษายน 2556 ณ โรงแรม มณเฑียร ริเวอรไซด เพื่ออํานวย

ความสะดวกใหแกผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะที่มาเขารวมประชุมในวันดังกลาว 

 กรรมการของบริษัทฯ เขารวมประชุมผูถือหุนครบทั้ง 14 ทาน และผูบริหารระดับสูงทุกคนรวมชี้แจง

และตอบขอซักถามของผูถือหุนในเรื่องที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ ยังมีผูแทนของผูสอบบัญชีจาก

สํานักงาน กรินทร ออดิท จํากัด รวมตอบขอซักถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ และที่ปรึกษาทาง

กฎหมายจากสํานักงานกฎหมายฟาอีสต  จํากัด เปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อความ

โปรงใสอีกดวย 

 ในการประชุมผูถือหุน กอนเริ่มการประชุมตามวาระ ประธานกรรมการบริษัทจะกลาวแนะนํา 

คณะกรรมการทุกทาน และผูสอบบัญชีของบริษัทที่เขารวมประชุมดวยตอผูถือหุน พรอมทั้งชี้แจงใหผู

ถือหุนทราบถึงวิธีการในการลงคะแนนเสียงและสิทธิของผูถือหุน โดยประธานที่ประชุมทําหนาที่

ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามลําดับวาระที่แจงในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน จัดสรรเวลาให

เหมาะสม เพียงพอสําหรับการนําเสนอประเด็นตางๆ ของแตละวาระ รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุน

แสดงความคิดเห็น ซักถามเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ พรอมทั้งมีการบันทึกการ

ประชุมอยางถูกตอง ครบถวน สรุปการลงมติ และนับคะแนนเสียงดวยความโปรงใสและเปนธรรม 

 บริษัทฯ ไมมีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบ

ลวงหนาในการประชุมผูถือหุนป 2555 อีกทั้ง ยังใหสิทธิในการแสดงความคิดเห็น และถามคําถามใน

ที่ประชุมกอนลงมติใดๆ รายละเอียดตามรายงานการประชุมผูถือหุนป 2555 

 บริษัทฯ มอบให บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของ

บริษัทฯ เปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุม 14 วัน บริษัทใหสิทธิ์แก
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ผูถือหุนที่เขามารวมประชุมผูถือหุนในภายหลังที่ไดเริ่มประชุมแลว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน

วาระที่อยูระหวางการพิจารณา และยังไมไดลงมติ พรอมนับเปนองคประชุมตั้งแตวาระที่เขารวม

ประชุมและออกเสียงเปนตนไป 

 ละเวนการกระทําใดๆ ที่เปนการจํากัดโอกาสของผูถือหุนในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ แจงกฎเกณฑและวิธีการเขารวมประชุมผูถือหุน พรอมขอมูลสําหรับแตละวาระอยางเพียงพอ

ตอการตัดสินใจใหผูถือหุนทราบในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน จัดการใหมีวิธีการลงคะแนนเสียงที่ไม

ยุงยาก มีประสิทธิภาพ และคาใชจายไมสูง  

 บริษัทฯ ไดจัดสรรเวลาที่เหมาะสมในการประชุม และสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสในการแสดงความ

คิดเห็น และตั้งคําถามตอที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัทฯ 

 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนใหแลวเสร็จ และเผยแพรผานชองทางของ

ตลาดหลักทรัพย และเว็บไซตของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม เพื่อใหผูถือหุนไดแสดง

ความคิดเห็น และตรวจสอบได โดยไมตองรอใหถึงการประชุมครั้งตอไป 

 ในป 2556 บริษัทฯ นําเสนอขออนุมัติจากผูถือหุนในการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2555 

ในอัตราหุนละ 0.18 บาท หรือคิดเปนรอยละ 43.37 ของกําไรสุทธิ ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการ

จายเงินปนผลที่บริษัทฯ กําหนดไว (ไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ เวนแตกรณีที่บริษัทฯ มี

โครงการจะลงทุนในโครงการอื่นๆ 

 บริษัทฯ ไดนําเสนอคาตอบแทนใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปนประจําทุกป พรอมทั้งนําเสนอ

หลักเกณฑเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทนกรรมการใหแกผูถือหุนทราบ 

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันอยางเปนธรรม ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผู

ถือหุนรายยอย นักลงทุนสถาบัน หรือชาวตางชาติ เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันอยางแทจริงและยั่งยืน 

สําหรับป 2555 นั้น บริษัทฯ ไดรับผลการประเมินคุณภาพการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําปจาก

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมกับสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย และสมาคมสงเสริม

บริษัทจดทะเบียนไทยในระดับ “ดีเยี่ยม และสมควรเปนตัวอยาง” โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั้งหมด 3 หมวด คือ 

กอนวันประชุม วันประชุม และหลังวันประชุม นอกจากนี้ ยังไดมีการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันดานอื่นๆ อีก 

ดังนี้ 

 การประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2556 วาระเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ 

บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเปดโอกาสให

ผูถือหุนมีสิทธิเลือกกรรมการที่ตองการไดอยางแทจริง 
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 เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแตงตั้ง

เปนกรรมการของบริษัทฯ เปนการลวงหนา ในชวงวันที่ 28 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

และไดประชาสัมพันธใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ พรอมกับเผยแพร

หลักเกณฑดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัทฯ ดวย อยางไรก็ตาม ในป 2555 นั้น ไมมีผูถือหุนเสนอวาระ

การประชุมและไมมีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการ 

 ใหสิทธิออกเสียงแกผูถือหุนตามจํานวนหุนที่มีอยางเทาเทียมกัน 

 บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขาประชุมดวยตนเองสามารถใชสิทธิออกเสียงโดยการ

มอบฉันะใหผูอื่นหรือกรรมการอิสระเขาประชุมและออกเสียงแทนได 

 บริษัทฯ แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ  ข  ซึ่งเปนแบบที่ผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนน

เสียงไดเองในแตละวาระไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับจริง พรอมทั้งเผยแพรหนังสือมอบฉันทะ

แบบ  ก,  ข  และ ค  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนสามารถ

ดาวนโหลดไดดวย  

 บริษัทฯ มีมาตรการปองกันกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใชขอมูลภายในเพื่อหาผลประโยชนแก

ตนเองในการซื้อขายหุนของบริษัท หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการซื้อขายหุน

ของบริษัท และมีการติดตามผลอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารจะตองมีรายงานการถือ

หลักทรัพยครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตามมาตรา 59 ใน พรบ. 

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551 

 ผูถือหุนที่เปนผูบริหารไมมีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลงขอมูลสําคัญโดยมิแจงลวงหนา

ตอผูถือหุน 

 บริษัทฯ ใชระบบคอมพิวเตอรในการลงทะเบียน และตรวจสอบคะแนนเสียงของผูถือหุนเพื่อความ

รวดเร็ว และอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุน 

 บริษัทฯ ใชบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อความรวดเร็ว และอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนในการ

ลงคะแนนเสียง รวมถึงในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น มีการแยก

ใหลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเปนรายบุคคลดวย 

ทั้งนี้ เนื่องดวยบริษัทไมมีบริษัทรวม และบริษัทยอย จึงไมมีเรื่องการทํารายการระหวางกันกับบริษัทรวมที่

อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอยางมีนัยสําคัญ และไมมีการใหความชวยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไมใช

บริษัทยอย 

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (Roles of Stakeholders) 

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน และผูมี

สวนไดเสียภายนอกเพื่อเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียในการสรางความมั่งคั่ง ความมั่นคง
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ทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ รวมถึงการใหความสําคัญกับการรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมและสังคมอีกดวย  

ทั้งนี้ จากนโยบายในการดูแลและปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ จึงไดจัดทําเปนคูมือจริยธรรมธุรกิจขึ้น เพื่อให

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เชน ใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงาน มี

นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท โดยการสงพนักงานไปอบรมหลักสูตรตางๆ อยางเปนรูปธรรม และไมละเมิด

สิทธิมนุษยชน  ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผูมีสวนไดเสียหลายกลุมดวยกัน ดังนี้ 

 พนักงาน  : บริษัทฯ ไดปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียมกัน เปนธรรม  

ใหผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและถูกตองตามกฎหมาย 

และใหมีผลประโยชนอื่น เชน โบนัส กองทุนทํารองเลี้ยงชีพ 

 คูคา  : บริษัทฯ มีการซื้อสินคาและบริการจากคูคาตามเงื่อนไขทางการคาอยาง 

สุจริต รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาคูคาอยางเครงครัด 

 เจาหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงินตามเงื่อนไขหรือขอตกลง 

 ลูกคา : บริษัทฯ เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา โดยใหบริการที่มีคุณภาพ  

มาตรฐาน รวดเร็ว ตรงตอเวลา และรักษาความลับลูกคา 

 คูแขง : บริษัทฯ ปฏิบัติกับคูแขงในกรอบการแขงขันอยางสุจริต 

 ส่ิงแวดลอม : บริษัทฯ คํานึงถึงสภาพแวดลอมจนไดใบรับรองมาตรฐานคณุภาพ  

ISO14001  

 ชุมชน : บริษัทฯ ดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อสนับสนุนและสงเสริมคุณภาพสังคม 

ดานตางๆ เชน กิจกรรมมอบทุนการศึกษาใหแกบุตรพนักงาน, การ 

บริจาคโลหิต, กิจกรรมผาปาสูบานเกิดของพนักงาน เปนตน 

บริษัทไดมีการกําหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์

สินคาตางๆ ตอตานการทุจริต และหามจายสินบนเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงการสงเสริมใหพนักงานมี

การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เชน ปดไฟเมื่อไมมีความจําเปนในการใชงาน 

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการคุมครองพนักงานที่ใหขอมูลแกทางการกรณีมีการทําผิดกฎหมาย  หรือผิด

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะไดรับความคุมครอง ซึ่งบริษัทไมสามารถปฏิบัติใดๆ โดยไมเปนธรรม

ตอพนักงาน ไมวาจะเปนการเปลี่ยนตําแหนงงาน ลักษณะงาน สถานที่ทํางาน สํานักงาน เลิกจาง อันเนื่องมาจากสาเหตุ

แหงการแจงเบาะแส รวมถึงการสงเสริมใหมีการใหความรู และจัดการฝกอบรมพนักงานทุกทานใหมีความตระหนักถึง

ความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม และกําหนดเปนนโยบายใหเปนแนวปฏิบัติ และเปดเผยใหพนักงานทุกคนทราบ และ

ยึดถือเปนแนวเดียวกัน รวมถึงจัดใหมีชองทางใหผูถือหุน หรือผูมีสวนไดเสียสามารถติดตอ/รองเรียนเรื่องตางๆ ตอ

กรรมการอิสระได 

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency) 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปนบริษัทตัวอยางที่ดี ดําเนินงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได มี

การเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอแกผูเกี่ยวของทุกฝาย ดังนั้น การเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ จึงไดดําเนินการดังตอไปนี้ 
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 จัดสงรายงานทางการเงินตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย/

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กําหนด และไมมีรายการที่ผูสอบบัญชีแสดง

ความคิดเปนอยางมีเงื่อนไข ทั้งนี้ ในป 2555 บริษัทไมไดรับคําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหแกไขงบการเงิน หรือเอกสารที่เกี่ยวของแตอยางใด 

 ใหความสําคัญกับการเปดเผยสารสนเทศอื่นๆ เชน รายงานประจําป การประชุมผูถือหุน อยาง

ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเปดเผยขอมูลผานระบบ 

SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพยฯ และ Web Site ของบริษัทฯ  

 คณะกรรมการรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการแบบสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบาย

กํากับดูแลกิจการผานทางแบบแสดงรายการขอมูลประจําป และรายงานประจําป 

 คณะกรรมการไดจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 

แสดงควบคูไปกับรายงานของผูสอบบัญชี ในรายงานประจําปของบริษัทฯ 

 เปดเผยรายชื่อกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย รวมทั้งบทบาท หนาที่ และวาระการ

ดํารงตําแหนง ในรายงานประจําปของบริษทัฯ 

 เปดเผยคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับ

อุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัทฯ และหนาที่รับผิดชอบของกรรมการแตละทาน 

 เปดเผยจํานวนครั้งของการประชุม และจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุม

คณะกรรมการตางๆ 

 กําหนดใหกรรมการตองเปดเผยขอมูลการมีสวนไดเสียของตนและผูเกี่ยวของในกรณีที่มีสวนได

เสียเกี่ยวของกับบริษัทฯ  

 เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการถือหุนของกรรมการและผูบริหารไวอยางชัดเจน และกําหนดนโยบาย

ใหกรรมการและผูบริหาร รายงานการซื้อขายหุนของบริษัทตอประธานกรรมการทราบทุกครั้ง 

โดยผานทางเลขานุการบริษัท 

 ความสัมพันธกับผูลงทุน บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอนักลงทุนสัมพันธเปนอยางมาก จึงไดมี

การพบปะและใหขอมูลกับผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะห และนักขาวอยางสม่ําเสมอ จะเห็นได

จากการเขารวมกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทุกไตรมาส 

เพราะบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญของการเปดเผยขอมูลผลประกอบการของบริษัทฯ ดวย

ความโปรงใส ไมวาบริษัทฯ จะมีผลประกอบการในไตรมาสนั้นๆ เปนอยางไร รวมถึงจัดใหมี

แผนกนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) ขึ้น เพื่อเปนชองทางใหบริษัทฯ สามารถสื่อสารกับ

ผูถือหุน นกัวิเคราะห และผูที่สนใจทั่วไปอยางสะดวก และมีประสิทธิภาพ 



บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)                                                                                            โครงสรางการถือหุนและการจัดการ  

58 

 เปดโอกาสใหผูถือหุน นักลงทุน หรือนักวิเคราะหเขาเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ (Company 

Visit) และพบปะพูดคุยกับผูบริหารของบริษัทฯ ซึ่งในป 2555 ไดจัดใหมีกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน

สุวินทรวงศ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดจัดใหมีชองทางที่นักลงทุนติดตอ

สอบถามขอมูลของบริษัทฯ ไดทาง IR Contact โดยสามารถติดตอไดทาง E-mail Address : 

investor@tkrungthai.com  โทรศัพท 02-211-3732 ตอ 104 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

บริษัทใหความสําคัญตอบทบาทและหนาที่ของกรรมการเพื่อรักษาผลประโยชนของผูถือหุนและผูมี

สวนไดเสียเพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนินไปไดดวยความโปรงใส โดยดําเนินการในเรื่องตอไปนี้ 

5.1 โครงสรางคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบไปดวยบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณที่เอื้อ

ประโยชนตอการบริหารงานของบริษัท โดยมีจํานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของบริษัท 

  บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งส้ินจํานวน 14 คน รายละเอียดเปนดังนี้ 

o กรรมการอิสระ   จํานวน 5 ทาน (คิดเปนรอยละ 35.7) 

o กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร  จํานวน 2 ทาน (คิดเปนรอยละ 14.3) 

o กรรมการที่เปนผูบริหาร  จํานวน  7 ทาน (คิดเปนรอยละ 50.0) 

 กรรมการบริษัทไมมีประวัติการกระทําผิดกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย/ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 คณะกรรมการไดจัดใหมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยผูตรวจสอบภายในนั้น

เปนหนวยงานภายนอกที่มีความเปนอิสระ โดยรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการ

ติดตามการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ โดยไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น 

(Risk Management) เพื่อประเมินความเสี่ยงของสถานการณตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น พรอมทั้งหา

แนวทาง มาตรการปองกันไมใหเกิดผลกระทบ และสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนไดเสียของ

บริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการไวอยางชัดเจนคือ 3 ป และ

ไมจํากัดจํานวนวาระการดํารงตําแหนง โดยระบุไวในนโยบายกํากับดูแลกิจการ 

 บริษัทฯ ไดมีการเปดเผยขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการแตละทานใหทราบ (รายละเอียด

กรรมการและผูบริหาร) 

 ประธานกรรมการบริษัทฯ ไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ และมีบทบาท อํานาจ และ

หนาที่แยกออกจากกันอยางชัดเจน 

 คณะกรรมการไดมีการเลือกกรรมการอิสระเพื่อดํารงตําแหนงประธานกรรมการ 
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 บริษัทฯมีเลขานุการบริษัท คือ คุณจุมพล  เตชะไกรศรี ซึ่งทําหนาที่ใหคําแนะนําดานกฎหมาย 

และกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการจะตองทราบ และปฏิบัติตาม 

 บริษัทไดกําหนดนโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนไดคนละไมเกิน 5 แหง 

และไดเปดเผยรายละเอียดขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมกาในบริษัทฯ อื่นของกรรมการแตละคน

ไวอยางละเอียดในแบบ 56-1 และในรายงานประจําป 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป กรรมการตองออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม ถา

จํานวนกรรมการแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงสวนหนึ่งในสาม

ที่สุด 

 สําหรับจํานวนบริษัทที่กรรมการดํารงตําแหนงนั้น บริษัทไดเปดเผยรายละเอียดขอมูลการดํารง

ตําแหนงกรรมการแตละคนที่บริษัทอื่นไวในแบบ 56-1 และรายงานประจําป (Annual Report) 

ทั้งนี้ บริษัทมั่นใจวาการที่กรรมการดํารงตําแหนงในหลายบริษัทนั้นไมกระทบตอการปฏิบัติหนาที่

แตอยางใด เพราะไดรับคําปรึกษาและคําแนะนําที่ดี มีประโยชนตอการดําเนินธุรกิจอยาง

สมํ่าเสมอ และตอเนื่อง 

5.2 คณะกรรมการชุดยอย  

คณะกรรมการบริษัทฯ  ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย  ไดแก  คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและกรรมการสรรหา โดยมีการกําหนดอํานาจ

หนาที่เอาไวอยางชัดเจน ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการไมเปนประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอย 

5.3 บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 มีการกําหนดและแยกอํานาจของคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการในระดับตางๆ ไวอยาง

ชัดเจน โดยในการพิจารณา และการตัดสินใจเรื่องที่ สําคัญๆ จะตองผานความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อถวงดุลและสอบทาน เปดเผยความโปรงใส และเปนธรรมตอผูที่เกี่ยวของ

ทุกฝาย 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีสวนรวมกับฝายบริหารในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ 

เปาหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ โดยมีการสัมมนากันระหวางคณะกรรมการ

บริษัท และผูบริหารระดับสูง 

 คณะกรรมการจัดใหมีนโยบายกํากับดูแลกิจการของบริษัทเปนลายลักษณอักษร และปฏิบัติตาม

นโยบายดังกลาว 

 ประธานกรรมการบริษัทมีความเปนอิสระจากฝายบริหาร ฝายจัดการ และไมไดดํารงตําแหนงใน

คณะกรรมการชุดยอย 

 การรวมหรือแยกตําแหนง ประธานกรรมการบริษัทเปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหารและไมเปน

บุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการบริษัทมีความเปนอิสระจากฝายบริหาร 
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มีการแบงแยกหนาที่ในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจําออกจากกัน

อยางชัดเจน ประธานกรรมการบริษัทมีหนาที่เปนกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเปนผู

กําหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธที่สําคัญใหฝายบริหารนําไปปฏิบัติ โดยกรรมการบริษัททุกคนมี

ความเปนอิสระในการเสนอวาระการประชุม การแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงานของบริษัทใน

ดานตางๆ รวมถึงพิจารณาอยางรอบคอบในเรื่องที่อาจขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อใหมีความถูกตอง 

โปรงใส สามารถตรวจสอบได 

 ประธานกรรมการบริหาร เปนหัวหนาคณะของฝายบริหาร รับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทใน

การดูแลการดําเนินกิจการและปฏิบัติงานของบริษัทใหสอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการ

บริษัท โดยมีการบริหาร ติดตามการดําเนินงานของฝายบริหาร และฝายจัดการโดยกําหนดใหมีการ

ประชุมรวมกัน เพื่อรายงานความกาวหนาของผลการดําเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทเปน

ประจําทุกเดือน มีการกระจายอํานาจลงไปสูฝายบริหาร ในการกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ และ

วงเงิน 

 คณะกรรมการไดมีการใหจัดทําจริยธรรมธุรกิจที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร 

และพนักงานทุกคนเขาใจใชในการดําเนินธุรกิจ และปฏิบัติตามอยางจริงจัง 

 คณะกรรมการไดมีการกําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) 

โดยมีคณะทํางาน และมีการทบทวนประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการควบคุมดานการดําเนินงาน ดานรายงานทางการเงิน 

การปฏิบัติงาน การดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ และนโยบาย โดยมีหนวยงานที่มีความอิสระใน

การปฏิบัติหนาที่เปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดังกลาว 

 คณะกรรมการบริษัทฯ จะรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่

ปรากฎในรายงานประจําป ทั้งนี้ งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไปใน

ประเทศไทย รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 คณะกรรมการจัดใหมีนโยบายที่กรรมการบริษัทตองรายงานการซื้อ-ขายหุน/ถือครองหลักทรัพย

ของบริษัทใหที่ประชุมคณะกรรมการทราบ 

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการทุกทานตองรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการให

บริษัททราบ 

 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งดานการเงิน การปฏิบัติงาน 

การดําเนินการ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของ โดยมีผูตรวจสอบภายใน 

ซึ่งเปนหนวยงานอิสระที่รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของฝายจัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2556 และเห็นวามีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ 
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5.4 การประชุมคณะกรรมการ 

 บริษัทฯ ไดมีการจัดทํากําหนดการประชุมคณะกรรมการเปนการลวงหนาทั้งป โดยในป 2555 

กําหนดการประชุมเอาไวจํานวน 9 ครั้ง และแจงใหกรรมการแตละคนทราบถึงกําหนดการ

ดังกลาวลวงหนา เพื่อใหกรรมการสามารถจัดเวลา และเขารวมประชุมได 

 จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการจะพิจารณาใหเหมาะสมกับภาระหนาที่ ความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ และลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 ประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการ ทําหนาที่รวมกันในการพิจารณากําหนดวาระการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

 บริษัทฯ  จัดให มีเอกสารประกอบการประชุมอยางครบถวน  เพียงพอ  และจัดสงใหกับ

คณะกรรมการลวงหนาอยางนอย 7 วัน เพื่อใหกรรมการมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอน

เขาประชุม 

 บริษัทฯ จัดสรรเวลาเอาไวอยางเพียงพอที่ฝายจัดการจะเสนอเรื่องเพื่ออภิปรายกันอยางรอบคอบ 

และประธานกรรมการเปนผูประมวลความเห็น และขอสรุปที่ไดจากที่ประชุม 

 สนับสนุนใหกรรมการผูจัดการเชิญผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่

เกี่ยวของโดยตรง 

 บริษัทฯ มีนโยบายใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีโอกาสประชุมระหวางกัน เพื่ออภิปรายปญหา

ตางๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความสนใจ โดยไมมีฝายจัดการรวมดวยเพื่อความเปนอิสระใน

การแสดงความเห็นเพื่อการพัฒนาการบริหารการจัดการของบริษัท และแจงใหกรรมการผูจัดการ

ทราบถึงผลการประชุมดวย ซึ่งในป 2555 มีการประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกคนสามารถอภิปราย และแสดงความคิดเห็นได

อยางเปดเผย โดยมีประธานเปนผูประมวลความเห็นและขอสรุปที่ไดจากที่ประชุม บันทึกเปน

ลายลักษณอักษร โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และหลังจากผานการรับรองจากที่ประชุม 

จะถูกจัดเก็บไวที่ตูเอกสารชั้น 2 อาคารสํานักงานตรอกจันทน สําหรับกรรมการและผูที่เกี่ยวของ

ตรวจสอบได 

 คณะกรรมการบริษัท มีสวนรวมกับฝายบริหารในการกําหนดนโยบาย ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย 

แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท โดยมีการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ 

 

 



บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)                                                                                            โครงสรางการถือหุนและการจัดการ  

62 

รายละเอียดการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ  ป 2555 มีดังนี้ 

 

ลํา
ดับ

 

รายช่ือคณะกรรมการ ตําแหนง 
คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

พิจารณา

คาตอบแทน 

และสรรหา 

ประชุมใหญ 

สามัญผูถือหุน 

ประจําป 

2555 

คณะ 

กรรมการ 

บริหาร 

1 พลเอกเทอดศักด์ิ มารมย ประธานกรรมการ/

กรรมการอิสระ 

9/9 - - 1/1 - 

2 คุณไพรัช สหเมธาพัฒน ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

9/9 4/4 - 1/1 - 

3 คุณเผาเทพ โชตินุชิต กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ/ประธาน

กรรมการพิจารณา

คาตอบแทนและสรรหา/

ประธานกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี 

9/9 4/4 1/1 1/1 - 

4 คุณวีระศักด์ิ สุตัณฑวิบูลย กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ 

8/9 3/4 - 1/1 - 

5 คุณสุเมธ เตชะไกรศรี กรรมการพิจารณา

คาตอบแทนและสรรหา/

ประธานกรรมการบริหาร/

กรรมการกํากับดูแล

กิจการที่ดี 

9/9 - 1/1 1/1 19/19 

6 ดร.โกศล สุรโกมล กรรมการอิสระ/กรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนและ

กรรมการสรรหา/

กรรมการกํากับดูแล

กิจการที่ดี 

8/9 - 1/1 1/1 - 

7 ดร.นฤพนธ พงษเจริญ กรรมการผูจัดการ 8/9 - - 1/1 19/19 

8 คุณคัมภีร จองธุระกิจ กรรมการ/กรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนและ

สรรหา/กรรมการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี 

9/9 - 1/1 1/1 - 

9 คุณประสงค เตชะไกรศรี กรรมการ 8/9 - - 1/1 - 

10 คุณยุพา เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร 8/9 - - 1/1 19/19 

11 คุณอภิชาติ เกษมกุลศิริ กรรมการบริหาร 9/9 - - 1/1 19/19 

12 คุณโกเวท ลิ้มตระกูล กรรมการบริหาร 8/9 - - 1/1 19/19 

13 คุณปรีชา เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร 8/9 - - 1/1 18/19 

14 คุณจุมพล เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร/

เลขานุการคณะกรรมการ 

9/9 - - 1/1 18/19 
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ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปที่ผานมา มีวาระเพื่ออนุมัติเรื่องงบการเงินไตรมาสตางๆ วาระเพื่อ

ทราบในเรื่องผลการดําเนินการ และเรื่องของกลยุทธในการบริหารงานตางๆ 

อนึ่ง ในป 2555 มีการประชุมคณะกรรมการที่ไมใชผูบริหารจํานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 โดยมี

กรรมการที่เขารวมประชุมดังนี้ 

 

5.5 การประเมินประธานกรรมการบริหาร (CEO) 

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอการประเมินผลและการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร โดยมี

วัตถุประสงคในการนําผลการประเมินไปใชประโยชนในการปรังปรุงการปฏิบัติหนาที่งาน โดยประเมินในดาน

ตางๆ คือ การวางแผนกลยุทธ ความเปนผูนํา ผลการดําเนินงานดานการเงิน การบริหารการกํากับดูแลการทํา

ธุรกรรม การจัดทําแผนทดแทนตําแหนง การบริหารทรัพยากรมนุษย การสื่อสาร และการสรางความสัมพันธกับ

คณะกรรมการบริษัทฯ 

5.6  การประเมินการปฏิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 

เปนประจําทุกป โดยทําการประเมินปละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงาน และการกํากับดูแลใหมีการ

กําหนดและ/หรือดําเนินการปรับปรุงแกไขไดอยางเพียงพอ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีหัวขอการ

ประเมินและสรุปผลไดดังนี ้

 

ลํา
ดับ

 

รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหนง 
จํานวนครั้งของ

การเขาประชุม 

1 พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 1/1 

2 คุณไพรัช สหเมธาพัฒน ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 1/1 

3 คุณเผาเทพ โชตินุชิต กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ประธาน

กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา/

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

1/1 

4 คุณวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 1/1 

5 ดร.โกศล สุรโกมล กรรมการอิสระ/กรรมการพิจารณาคาตอบแทน

และกรรมการสรรหา/กรรมการกํากับดูแล

กิจการที่ดี 

1/1 

6 คุณคัมภีร จองธุระกิจ กรรมการ/กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและ

สรรหา/กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

1/1 

7 คุณประสงค เตชะไกรศรี กรรมการบริษัท 0/1 
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ลําดับ 
หัวขอประเมิน 

ผลประเมิน (รอยละ) 

ป 2554 ป 2555 

1 โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 91.40 94.46 

2 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 82.00 91.47 

3 การประชุมคณะกรรมการ 90.40 97.32 

4 การทําหนาที่ของกรรมการ 90.10 96.17 

5 ความสัมพันธกับฝายจัดการ 84.30 95.36 

6 
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา

ผูบริหาร 
81.50 88.99 

คะแนนเฉลี่ยรวม 86.25 93.96 

การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการผูจัดการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการเปนประจําทุก

ป โดยมีหลักเกณฑในการประเมินที่นําไปสูความสําเร็จของการบริหารงานตามกลยุทธ เพื่อพิจารณากําหนด

คาตอบแทน และแรงจูงใจที่อยูในระดับที่เหมาะสม 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม  

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะทําการปฐมนิเทศใหกับกรรมการทานใหมที่เขามา โดยการประชุมรวมกันกับ

กรรมการบริษัทฯ ทุกทาน เพื่อบรรยายสรุปลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่ง

เลขานุการบริษัทเปนผูจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของ นอกจากนั้น ยังตองพาไปเยี่ยมชมโรงงานทั้ง 3 แหง รวมถึง

สํานักงานใหญ เพื่อใหเขาใจการดําเนินงานของบริษัทฯ ไดมากขึ้น ซึ่งในป 2555 นั้น บริษัทฯ ไมมีกรรมการ

ทานใหม จึงไมมีการดําเนินการในเรื่องนี้  

       5.6  คาตอบแทนกรรมการ 

บริษัทฯ พิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑวา พิจารณาจากการ

เปรียบเทียบกับระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัทฯ และหนาที่ความรับผิดชอบของ

กรรมการ นอกจากนี้ กรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูประเมินผลกรรมการผูจัดการ และประธาน

กรรมการบริหารจะเปนผูแจงผลการพิจารณาใหกรรมการผูจัดการทราบ 

5.7  การพัฒนาความรูของกรรมการและผูบริหาร และแผนสืบทอดตําแหนง 
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บริษัทฯ เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาความรู ความสามารถของคณะกรรมการบริษัทฯ  และ

เพื่อการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหกรรมการและเลขานุการบริษัท 

ไดรับการฝกอบรมความรูตางๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดแกหลักสูตร Director 

Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP) นอกจากนี้ ยังจัดใหมีการอบรม

จากองคกรอิสระตางๆ เพื่อเสริมสรางความรู ปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่องอีกดวย  

นอกจากนี้ มีแผนการพัฒนา และสืบทอดงานตําแหนงผูบริหารของบริษัท เพื่อเตรียมพรอมในการ

ทํางานที่ตอเนื่องในกรณีที่ตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได เพื่อความมั่นใจไดวา บริษัทฯ มีผูบริหารที่มีความรู 

ความสามารถเพียงพอตอการปฏิบัติงานได นอกจากนี้ ยังมีการประชุมนอกสถานที่ โดยมีการหมุนเวียนไป

ประชุมตามโรงงานสาขาเพื่อใหกรรมการของบริษัทไดเหน็การทํางานอยางแทจริงของพนักงานอีกดวย 

 
8.6 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ  ไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานเพื่อใหมี      

ประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงาน ผูบริหาร ไวเปนลายลักษณอักษรอยาง

ชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ ผูปฏิบัติงาน       

ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม       

นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบรายงานทางการเงินเสนอ           

ผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ 

บริษัทฯ ไดวาจางบริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จํากัด เปนผูตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบเพื่อใหม่ันใจวา

การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯ ไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ 

รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ  (Compliance Control) และเพื่อให

หนวยงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ คณะกรรมการจึง

กําหนดใหฝายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับการประเมินผล

งานจากคณะกรรมการตรวจสอบดวย 

การบรหิารความเสี่ยง 

เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายการมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และปกปอง

ผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงไดจัดทํานโยบายบริหารความเสี่ยงองคกร รวมถึงกําหนดให

กระบวนการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการองคกร เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับธุรกรรม

หรือกิจกรรมของบริษัทฯ และเพื่อลดผลกระทบของเหตุการณอันอาจเกิดขึ้นไดโดยคาดไมถึง นอกจากนี้ ยังไดแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นมา โดยมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2552 เพื่อประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร ทั้งที่เปน

ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงจะครอบคลุมความเสี่ยง 5 ประเภท ดังนี้ 

1.  ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) 
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2.  ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk) 

3.  ความเสี่ยงดานบัญชีและการเงิน (Financial and Accounting Risk) 

4.  ความเสี่ยงดานกฎระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ (Compliance Risk) 

5.  ความเสี่ยงดานระบบสารสนเทศ (Information System Risk) 

ทั้งนี้ ผลของการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการตางๆ นั้น จะมีการนําเสนอให

คณะกรรมการบริหารทราบ 

8.7 ความสัมพันธกับผูลงทุน 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีวาขอมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไมใชการเงิน ลวนมีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูที่มีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ จึงไดกําชับใหฝายบริหารดําเนินการในเรื่องที่

เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลที่ครบถวน ตรงตอความเปนจริง เชื่อถือได สมํ่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝายบริหารของบริษัทฯ 

ไดใหความสําคัญและจะยึดถือปฏิบัติไปโดยตลอด ในสวนของงานดานผูลงทุนสัมพันธนั้น ไดมอบหมายให นายจุมพล 

เตชะไกรศรี ผูชวยกรรมการผูจัดการ ทําหนาที่ติดตอส่ือสารกับผูลงทุนสถาบัน ผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะหและภาครัฐที่

เกี่ยวของ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังจัดกิจกรรมใหแกผูลงทุนที่มีความสนใจในการดําเนินงานของบริษัท โดยการใหเขาเยี่ยมชม

โรงงานสุวินทวงศ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 ซึ่งไดรับความสนใจจากผูลงทุนเปนอยางมาก 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเจตนารมยที่ดีในการที่จะเปดโอกาสใหแกนักวิเคราะห และนักลงทุนรายยอยไดมี

โอกาสรับทราบความเคลื่อนไหว และผลประกอบการของบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง บริษัทฯ  จึงไดเขารวม

กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในทุก ๆ ไตรมาส 

8.8 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

 บริษัทฯ มีมาตรการปองกันมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน มีการนําขอมูลภายในไปใช เพื่อประโยชน

สวนตัวดังตอไปนี้ 

1.  บริษัทฯ ใหความรูแกกรรมการและผูบริหารเพื่อใหรับทราบถึงกฎเกณฑของการใชขอมูลภายใน หนาที่ใน

การรายงานการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอยของคน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติ

ภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551 และที่แกไข

เพิ่มเติม และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. กรรมการและผูบริหารมีหนาที่จัดทําและสงรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอยของตน คู

สมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

โดยตองรายงานดังนี้ 

- รายงานการถือหลักทรัพยครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแตวันปดการเสนอขาย

หลักทรัพยตอประชาชน หรือวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหาร 
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- รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย (แบบ 59-2) อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน 

หรือรับโอนหลักทรัพย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน

หลักทรัพยนั้น และใหสงสําเนารายงานการถือหลักทรัพยดังกลาวใหแกบริษัทฯ ภายในวันที่

สงรายงานดังกลาวใหแกสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

3. ประกาศใหทราบทั่วกันวา กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่รับทราบขอมูลภายในที่มีนัยสําคัญที่อาจ

สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ 

ในชวง 1 เดือนกอนที่บริษัทฯ จะมีการประกาศผลการดําเนินงาน (กําหนดเวลาในการประกาศผลการ

ดําเนินงานคือ 45 วันนับจากวันส้ินไตรมาส และ 60 วันนับจากวันส้ินงวดบัญชี) หรือขอมูลภายในนั้นจะ

เปดเผยตอสาธารณชน 

4. บริษัทฯ กําหนดมาตรการควบคุมตราประทับของบริษัทฯ ไวที่ฝายเลขานุการบริษัท เพื่อควบคุมการ

ดําเนินงานใดๆ ใหเปนไปอยางถูกตอง โปรงใส และตรวจสอบได 

 บริษัทฯ มีมาตรการการลงโทษหากพบวากรรมการหรือผูบริหารฝาฝนนโยบายบริษัทฯ และทําใหบริษัทฯ ไดรับ

ความเสื่อมเสียหรือเสียหาย และบริษัทฯ จะประสานงานกับหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย

ตอไป 
 
8.9 บุคลากร  

 จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ไมรวมแรงงานจัดจางภายนอก : Outsource) 

มีจํานวนดังตอไปนี ้
 

ฝาย จํานวนพนักงานทั้งส้ิน 

ป 2553 ป 2554 2555 

1. ฝายสํานักงาน 152 163 177 

2. ฝายโรงงาน 875 932 929 

      รวม 1,027 1,095 1,106 
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จํานวนพนักงานแยกตามสายงานหลัก มีดังนี้ 

31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 55

1. แผนกผลิต 604 599 629

2. แผนกวิศวกรรม/แผนกวิจัยและพัฒนา 38 44 47

3. แผนกบริหารคุณภาพ/แผนกประกันคุณภาพ/

    แผนกวางแผน/แผนกซอมบํารุง

4. แผนกจัดซ้ือ/แผนกขนสง 44 60 50

5. แผนกจัดเตรียมวัตถุดิบ/แผนกคลังสินคา 79 106 100

6. แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ 35 34 36

7. แผนกขายและการตลาด 11 12 14

8. แผนกบัญชีและการเงิน/แผนกสารสนเทศ 27 25 26

9. ฝายบริหารจัดการ/ฝายบริหารสายปฏิบัติการ 53 57 54

รวม 1,027 1,095 1,106

ฝาย

136 158 150

จํานวน (คน)

  หมายเหตุ : บริษัทไมมีขอพิพาททางดานแรงงานใดๆ ในปที่ผานมา 

 

ผลตอบแทนพนักงาน 

ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ ในป 2555 มีจํานวนเงินรวม 272,660,903.69 บาท เพิ่มขึ้น 

60,281,480.31บาท จากป 2554 โดยคาตอบแทนที่ใหแกพนักงานของบริษัทฯ นั้น อยูในรูปของเงินเดือน โบนัส 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ เชน คารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจําป 

เครื่องแบบพนักงาน บริการรถรับ-สงพนักงาน   
 

นโยบายการพฒันาบุคลากร  

บริษัทฯ ใหความสําคัญในดานบุคลากรไมนอยไปกวาการใหความสําคัญในเรื่องของวัตถุดิบ หรือ

กระบวนการผลิต ดวยเหตุที่วาคุณภาพชิ้นงานที่ดีนอกจากจะมาจากวัตถุดิบที่ดีและกระบวนการผลิตที่ดีแลว 

แรงงานทั้งในสวนทางตรงและทางออมยังตองมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดวยเชนกัน 

บริษัทฯ ใหความสําคัญในเรื่องของบุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เร่ิมตั้งแตขั้นตอนการคัดสรร

บุคลากรที่มีความรูความสามารถเขาสูองคกรโดยการจัดสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดีและปลอดภัย มีการจัด

ฝกอบรมใหทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกรรวมถึงการจัดสงไปอบรมดูงานยังตางประเทศ นอกจากนี้ 

บริษัทฯ ยังมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรทางออมดวยการสรรหาบุคลากรชาวตางชาติเขามารับตําแหนงใน

องคกรและเปนที่ปรึกษาระยะสั้นดวย อันจะเปนการยกระดับความรูความชํานาญของพนักงานใหอยูในระดับ

มาตรฐานสากล 
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 บริษัทฯ ไดจัดการฝกอบรมใหกับพนักงานภายในบริษัทฯ  (In House Training) ซึ่งเปนหลักสูตร

เกี่ยวกับการสอนงาน OJT (On the Job Training), ระบบการบริหาร ERP (Enterprise Resource Planning)  

การบริหารระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/TS 16949, ISO 14001 และ การฝกอบรมภายนอก ( Public Training)   

           จากการดําเนินนโยบายการพัฒนาบุคลากรดังกลาวขางตน บริษัทฯ พบวาบุคลากรของบริษัทฯ  ไดมี

สวนรวมเปนอยางมากในการลดการสูญเสียในการผลิต และสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากขึ้น จนสงผลใหตนทุนการผลิตของบริษัทฯ ต่ําลง อันเปนผลดีตอการแขงขันในตลาดของบริษัทฯ 

 การเตรียมผูสืบทอดงาน 

 การเตรียมแผนเพื่อสืบทอดงานนั้น เปนภารกิจที่ผูบริหารขององคกรตองวางแผน และดําเนินการเพื่อ

เปนการสรางความตอเนื่องในการบริหารงาน และเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับแผนงานการบริหารงานในอนาคต

โดยใชกลยุทธในการกําหนดเกณฑในการคัดเลือกผูที่มีศักยภาพ โดยจัดใหมีพี่เล้ียงเปนผูสอนงาน ถายทอด 

พัฒนา และเสริมจุดออนของงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป 

8.10 กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) 

สําหรับบริษัทฯ แลว เร่ืองความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอมนั้น ไมใชเปนเพียงกิจกรรม

เสริมของบริษัทฯ เทานั้น หากแตเปนภารกิจหลักของบริษัทฯ ดวย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดยึดหลักในการดําเนินงานที่มี

เปาหมายดานธุรกิจควบคูกับความรับผิดชอบดังคํากลาวของ Mr. Bjorn Stigson ประธานสภาธุรกิจโลกเพื่อการ

พัฒนาท่ียั่งยืน (World Business Council  for Sustainable Development หรือ WBCSD) ที่วา “ธุรกิจไม

สามารถประสบความสําเร็จไดในสังคมที่ลมเหลว” (Business cannot succeed in a society that fails) 

ในป 2555 บริษัทฯ ไดดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม ดังตัวอยางตอไปน้ี 

1.  การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

รากฐานของการประกอบธุรกิจที่ดี มีประสิทธิภาพนั้น มีรากฐานของทรัพยากรบุคคล เปนปจจัย

สําคัญที่จะขับเคลื่อนธุรกิจใหประสบความสําเร็จไปไดดวยดี นั่นก็หมายความวา ธุรกิจเองตองเล็งเห็น

ถึงความสําคัญของพนักงาน  ใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพแวดลอมและเงื่อนไขในการทํางาน

ที่ดี รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติตอพนักงาน หรือแรงงานอยางเปนธรรมดวย บริษัทฯ 

จึงปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน สงเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยมีตัวอยางของแนว

ปฏิบัติ ดังนี้ 

1.1 มีแนวปฏิบัติที่สนับสนุน และเคารพสิทธิมนุษยชน เชน ไมใชแรงงานเด็ก เปนตน 

1.2 กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติดานผลตอบแทนพนักงานและสวัสดิการอื่นๆ นอกเหนือจาก

เงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายแลว ยังมีสวัสดิการเพิ่มเติมใหแก

พนักงาน เชน จัดใหมีขาวฟรี และอาหารกลางวันราคาพิเศษใหแกพนักงาน, ติดตั้งตูน้ําดื่ม

ระบบ RO อยางถูกอนามัย, ปรับเพิ่มการจายใหเบี้ยขยัน, เงินชวยเหลือฌาปนกิจในกรณี
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บุคคลในครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต, ใหทุนการศึกษาแกบุตร ธิดา ของพนักงานที่อยูใน

ระดับอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาตอนตน, ตรวจสุขภาพประจําป มอบของขวัญวันเด็กและ

ทุนการศึกษาใหกับบุตรของพนักงาน ฯลฯ 

1.3 แตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อทําหนาที่ดูแลดานสวัสดิการตางๆ ใหแกพนักงานอยาง

เหมาะสม 

1.4 กําหนดนโยบายและจัดตั้งคณะทํางานดูแลเรื่องความปลอดภัยตางๆ ในโรงงาน และสถานที่

ทํางาน เชน จัดใหมีการซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟประจําทุกป จัดใหมีการซอมหนี

ไฟประจําทุกป และหมั่นตรวจสอบความพรอมของอุปกรณดับเพลิง 

1.5 มีระบบการจัดการกับสภาพแวดลอมในการทํางาน ใหมีความปลอดภัย และถูกสุขอนามัย เชน 

มีระบบการดูแลสภาพแวดลอมภายในโรงงาน และในกระบวนการผลิต โดยไมใหกระทบตอ

สุขภาพของพนักงาน, จัดใหมีกิจกรรมสัปดาหปลอดภัยในการทํางาน, ติดตั้งพัดลมระบาย

อากาศเพิ่มเติมเพื่อลดความรอนใน Line การผลิต, ใหมีสวนหยอมขนาดเล็ก และมุมนั่ง

พักผอนสําหรับพนักงานไดผอนคลายในยามพัก 

1.6 พัฒนาบุคลากร โดยการเปดโอกาสใหพนักงานมีการเรียนรู โดยการสงพนักงานไปอบรม
หลักสูตรตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกรเพื่อสรางความสามารถในการแขงขันขององคกร 

และเลื่อนตําแหนงใหแกพนักงานเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม 

1.7 มีกระบวนการรองเรียนอยางเหมาะสมหากพนักงานไดรับการปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 

1.8 สงเสริมใหพนักงานนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต รวมถึงการบําเพ็ญ

ประโยชน และทําดีเพื่อสังคมอีกดวย 

1.9 จัดใหมีโครงการดานธรรมะ โดยจัดกิจกรรมรวมทําบุญผาปาสูบานเกิดของพนักงานประจําทุก

ป และจัดใหมีกิจกรรมฟงธรรมะบรรยายใหแกพนักงานในวันแมแหงชาติ และวันพอแหงชาติ 

ณ สถานที่ทํางานของบริษัท 

1.10 สงเสริมประเพณีทองถิ่น และสืบสานเทศกาลตางๆ เชน เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต วัน  

   พอ วันแม เปนตน 

1.11 พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความสามารถสอดคลองกับกลยุทธของบริษัทในทุกระดับทั้งใน 

   ระยะสั้นและระยะยาว ภายใตกรอบการบริหารจัดการความรู (Knowledge Management)  

  โดยการนําองคกรไปสูการเรียนรู (Learning Organization) 

1.12 พัฒนาความพรอมดานการบริหาร และภาวะผูนําใหแกผูบริหารทุกระดับดวยการอบรม และ 

   สอนงาน (Coaching) โดยการประกบตัวตอตัว 

1.13 จัดใหมีกิจกรรมดานกีฬา เพื่อสงเสริมใหพนักงานออกกําลังกาย อีกทั้งยังเอื้อใหเกิดความ 

   สามัคคีอีกดวย 

 1.14  มีการตรวจความแข็งแรงของมวลกระดูก และมะเร็งปากมดลูกใหแกพนักงานของบริษัท 
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2. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

เปนที่ทราบกันดีอยูวา โลกของเราในทุกวันนี้เกิดมลภาวะทั้งทางน้ํา อากาศ ขยะ สารพิษ ฯลฯ 

สงผลใหส่ิงแวดลอม และระบบนิเวศนมีปญหา ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของทุกคนตองชวยกันลดปญหา

เหลานี้ลง บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดลอมโดยการพยายามปลูกฝงใหพนักงานทุกคน

ในองคกร ใชทรัพยากรตางๆ อยางคุมคา และมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีการฝกอบรมพนักงานในเรื่อง

ส่ิงแวดลอม และผลกระทบตางๆ, รวมรณรงคประหยัดพลังงานเพื่อลดภาวะโลกรอน, ปฏิบัติตาม

ขอกําหนดตางๆ ของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม หรือ ISO 14001 อยางเครงครัด, มีระบบการ

บําบัดน้ําที่เกิดจากกระบวนการผลิตกอนปลอยสูธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่

บริษัทฯ ดําเนินและปฏิบัติมาอยางตอเนื่องในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม เชน ปดไฟเมื่อไมใช

งาน ทําความสะอาดหลอดไฟอยางสม่ําเสมอ, ลดการใชกระดาษและกลองโฟม, จัดใหมีที่ปรึกษาดาน

การลดการใชพลังงานไฟฟา และจัดสรรงบประมาณเพื่อลงทุนในอุปกรณและการประหยัดพลังงาน

อยางเปนรูปธรรม เปนตน 

3. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 

ธุรกิจจะมั่นคงไดตองอยูในชุมชน และสังคมที่เขมแข็ง และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทฯ จึงจัดใหมี

กิจกรรมทางสังคม รวมถึงการมีสวนรวมกับสังคมในการสงเสริมความเขมแข็งแกชุมชนและสังคม โดย

หากระบวนการและวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจที่ดําเนินการอยู เชน 

3.1 จัดกิจกรรมวันเด็กรวมกับชุมชนกิ่งแกว 56  

3.2 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตใหแกสภากาชาดไทย 

3.3 รวมกันทําบุญแหเทียนพรรษา ณ วัดหนองเรือ   อ.ทาตะเกียบ   จ.ฉะเชิงเทรา 

3.4 เปดโอกาสใหกลุมคนพิการตําบลบางกราง และชมรมคนพิการคลองขอยนําสินคา OTOP  

มาขายในโรงงานเพื่อนํารายไดชวยเหลือคนพิการตามโครงการคนกิการสูสากล 

3.5 ดวยความตั้งมั่นที่วา โรงงานของเราเปนโรงงานสีขาว และสังคมรอบดานเปนสีขาว พนักงาน

ของบริษัทจะตองไมของเกี่ยวกับส่ิงเสพติด จึงไดจัดใหมีการตรวจสารเสพติดใหกับพนักงาน

อยางสม่ําเสมอดวย 

3.6 จัดกิจกรรมหาทุนเพื่อนําไปชวยเหลือผูติดเชื้อ HIV 

3.7 ใหการสนับสนุน รวมมือกับโรงพยาบาลยุวประสาท  ในการใหใชพื้นที่แก เด็ก Autistic  

3.8 ผูบริหารและพนักงานรวมปลูกปาเพื่อลดภาวะโลกรอน  ต.หนองเรือ  อ.ทาตะเกียบ   

จ.ฉะเชิงเทรา 

3.9 จัดกิจกรรมสันทนาการแกนักเรียนโรงเรียน บานทาคาน ต.หนองเรือ  อ.ทาตะเกียบ   

จ.ฉะเชิงเทรา พรอมมอบอุปกรณการกีฬา และทุนอาหารกลางวัน 

      3.10 มอบเงินทุนเพื่อซอมแซมที่อยูอาศัยแกพนักงานที่ประสบภัยน้ําทวมปลายป 2554 
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3.10  สนับสนุนใหพนักงานมีจิตอาสาดวยการมอบเงินทุนซื้ออุปกรณ ในโครงการ  “ หมวกไหมพรม  

ตานภัยหนาว ”   เพื่อใชเวลาวางในการถักหมวก และนําไปมอบใหแก ชาวไทยภูเขา จังหวัด

เชียงใหม  และที่ ต.นาแค   อ.นายูง  จังหวัดอุดรธานี 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบรหิาร และผูมีอํานาจควบคุม 

ลําดับ ชื่อ – สกุล/ตําแหนง 
อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดสวนการถือหุน 

ในบริษัท (รอยละ) 
ความสัมพันธ 

ประวัติการทํางาน 

ป ตําแหนง - บริษัท 

1. พลเอกเทอดศักดิ์   มารมย 

• ประธานกรรมการ 
• กรรมการอิสระ 

77 •   วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทบ.) 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา(จปร.) 

• โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 

• วิทยาลัยการทัพบก 

• หลักสูตรกฎหมายสําหรับ
ผูบังคับบัญชาชั้นสูง, กระทรวงกลาโหม 

•  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
• อบรมหลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุนที่ 10/2004 จาก

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

0.10 ไมมี 2547 - ปจจุบัน 

 

2529 - ปจจุบัน 

 

2535 - ปจจุบัน 

 

2540 - ปจจุบัน 

2547 – ปจจุบัน 

 

2555 - ปจจุบัน 

ประธานกรรมการ 

บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 

นายทหารพิเศษประจํากรมทหารราบที่ 21

รักษาพระองค 

ประธานมูลนิธิ ”ไตรแกว” โรงเรียนธรรม

วาที 

ราชองครักษพิเศษ 

นายกสมาคมทหารผานศึกเวียดนามใน

พระบรมราชูปถัมภ 

ประธานมูลนิธิสหพันธสันติภาพสากล

(ประเทศไทย) 

2. นายไพรัช  สหเมธาพัฒน 

• กรรมการอิสระ 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ 

69 •  บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย 

•  อบรมหลักสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุนที่ 102/2008 จาก

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

ไมมี ไมมี 2547 – ปจจุบัน 

 

2547 - ปจจุบัน 

 

2547 –  2552 

2543 -  2547   

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 

กรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามสปอรต

ซินดิเคท 

กรรมการตรวจสอบ บมจ. บางกอกแรนช 

สรรพากรภาค 1 , กรมสรรพากร 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล 
อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดสวนการถือหุน 

ในบริษัท (รอยละ) 
ความสัมพันธ 

ประวัติการทํางาน 

ป ตําแหนง - บริษัท 

3. นายเผาเทพ  โชตินุชิต 

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 

• ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทนและ

คณะกรรมการสรรหา 

• ประธานคณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี 

80 •  M.Sc Metallurgical engineer, 

University of Arizona USA. 

•  อบรมหลักสูตร Director  

Accreditation Program (DAP) รุนที่ 

11/2004 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

0.001 ไมมี 2547 – ปจจุบัน 

 

2549 – ปจจุบัน 

 

2538 – ปจจุบัน 

 

กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
กรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

President Qualine Management Co., 

Ltd. 

4. นายวีระศักดิ์  สุตัณฑวิบูลย 

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 

56 •  ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหกรรม, 

Texas A&M University, Texas, USA. 

•  อบรมหลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุนที่ 21/2004 จาก

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

 

ไมมี ไมมี 2548 - ปจจุบัน 

2547 – ปจจุบัน 

 

2540 – ปจจุบัน 

 

 

2544 - ปจจุบัน  

2544 - ปจจุบัน 

2544 – ปจจุบัน 

2551 – ปจจุบัน 

กรรมการ บมจ. กรุงเทพประกันภัย  

กรรมการตรวจสอบ  

บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 

รองผูจัดการใหญ 

ผูรับผิดชอบสายลูกคาธุรกิจรายกลาง 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) 

กรรมการ บจ. โตโยตา ลิสซิ่ง(ประเทศไทย) 

กรรมการ บจ. เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ 

กรรมการ บจ. อินโด คอรดซา 

กรรมการ บจ. เดอะแกรนด-ยูบี 
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ลําดับ ชื่อ - สกุล 
อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดสวนการถือหุน 

ในบริษัท (รอยละ) 
ความสัมพันธ 

ประวัติการทํางาน 

ป ตําแหนง - บริษัท 

5. ดร.โกศล  สุรโกมล 

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

และกรรมการสรรหา 

• กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

74 •  ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล 
Wayne State University, Michigan, U.S.A. 

• อบรมหลักสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุนที่ 137/2010 จาก

สมาคมสงเสริมสถานบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

ไมมี ไมมี 2553  -  ปจจุบัน 

 

2551  -  2553 

 

2546  -  2549 

 

2544  -  2546 

 

 

2522  -  2543 

กรรมการอิสระ 

บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัท ฟูจิ เอเชีย จํากัด 

กรรมการอํานวยการฝายปฏิบัติการ 

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จํากัด 

กรรมการบริหารและหัวหนาคณะปฏิบัติการ

ฝายผลิต 

บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต จํากัด 

กรรมการผูจัดการใหญ 

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จํากัด 

6. นายสุเมธ  เตชะไกรศรี 

• กรรมการ 
• ประธานกรรมการบริหาร 
• กรรมการพิจารณาคาตอบแทน

และกรรมการสรรหา 

• กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

66 •  ปริญญาตรี   เศรษฐศาสตร, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

•  โครงการมินิ  MBA, จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย  

•  อบรมหลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุนที่ 10/2004 จาก

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

15.65 บิดา 

นายจุมพล   

เตชะ

ไกรศรี 

2523 – ปจจุบัน 

 

 

2521 – ปจจุบัน 

 

2527 - ปจจุบัน 

 

2530 - ปจจุบัน 

2546 – ปจจุบัน 

 

ประธานกรรมการบริหาร   

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 

ประธานกรรมการ 

บจ. กรีนแลนด มารเกตติ้ง  

กรรมการบริหาร  

บจ. ดาตา โปรดักส ทอปปง ฟอรม 

กรรมการบริหาร  บจ. แพรรี่มารเก็ตติ้ง   

กรรมการ บจ. ชินคารา 
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ลําดับ ชื่อ - สกุล 
อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดสวนการถือหุน 

ในบริษัท (รอยละ) 
ความสัมพันธ 

ประวัติการทํางาน 

ป ตําแหนง - บริษัท 

7. นางยุพา  เตชะไกรศรี 

• กรรมการ 
• กรรมการบริหาร 
 

63 •  ปริญญาตรี   เศรษฐศาสตร, 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

•  Accounting Advance of Pitman 

Examination Institute 

•  อบรมหลักสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุนที่ 32/2003 จาก

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

11.21 มารดา 

นายจุมพล  

 เตชะไกรศรี 

2532 – ปจจุบัน 

 

2535 – ปจจุบัน 

 

 

 

2532 – ปจจุบัน 

 

 

2530 – ปจจุบัน 

 

 

กรรมการและกรรมการบริหาร 

 บมจ.แอล.พี.เอ็นดีเวลลอปเมนท 

กรรมการ  

บจ. ลุมพินี พรอพเพอรตี้ มาเนจเมนท 

บจ. ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท เซอรวิส  

บจ. พรสันติ 

กรรมการและกรรมการบริหาร 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 

กรรมการ 

บจ. ศรีสําอางซัพพลายเออร 
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ลําดับ ชื่อ - สกุล 
อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดสวนการถือหุน 

ในบริษัท (รอยละ) 
ความสัมพันธ 

ประวัติการทํางาน 

ป ตําแหนง - บริษัท 

8. นายอภิชาติ  เกษมกุลศิริ 

• กรรมการ 
• กรรมการบริหาร 

47 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบัน

บัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทรแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• อบรมหลักสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุนที่ 73/2006 จาก

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

ไมมี ญาติ 

นายปรีชา 

เตชะไกรศรี

และ 

นายจุมพล    

เตชะไกรศรี 

 

 

2547 - ปจจุบัน 

 

2548 - ปจจุบัน 

 

2548 - ปจจุบัน 

 

2550 - ปจจุบัน 

 

 

 

 

กรรมการบริหาร 

บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 

รองกรรมการผูจัดการใหญ 

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษัท ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด 

กรรมการบริหาร 

บริษัท ศรีสําอางค ซัพพลายเออร จํากัด 

9. นายโกเวท  ลิ้มตระกูล 

• กรรมการ 
• กรรมการบริหาร 

61 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• อบรมหลักสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุนที่ 105/2008 จาก 

(IOD) 

 

 

 

 

0.12 ไมมี 2541 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร 

บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
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ลําดับ ชื่อ - สกุล 
อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดสวนการถือหุน 

ในบริษัท (รอยละ) 
ความสัมพันธ 

ประวัติการทํางาน 

ป ตําแหนง - บริษัท 

10. 

 

 

 

 

ดร.นฤพนธ  พงษเจริญ 

• กรรมการ 
• กรรมการผูจัดการ 

56 • ปริญญาโท การบริหาร, 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

• ปริญญาเอก การบริหาร, University of 

South Australia, Australia 

• อบรมหลักสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุนที่ 105/2008 จาก

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

ไมมี ไมมี 2550 – ปจจุบัน 

 

2549 – 2550 

 

2532 - 2549 

กรรมการผูจัดการ 

บมจ.ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 

กรรมการผูจัดการ 

บจ. TMBP 

ผูจัดการโรงงาน 

บจ. Thai – Swedish Assembly 

11. นายปรีชา  เตชะไกรศรี 

• กรรมการ 
• กรรมการบริหาร 
• รองกรรมการผูจัดการ 

 

51 • ปริญญาโท  Marketing Youngstown 

State University, USA. 

• อบรมหลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุนที่ 10/2004 จาก

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

2.87 หลาน 

นายสุเมธ  

เตชะไกรศรี 

2554 – ปจจุบัน 

 

2539 - ปจจุบัน 

2540 - ปจจุบัน 

 

2536 - 2554 

 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 

กรรมการบริหาร  บจ. ที ไทยแสน็ค ฟูดส 

กรรมการบริหาร 

บจ. ศรีสําอางซัพพลายเออร 

รองกรรมการผูจัดการ 

บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
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ลําดับ ชื่อ - สกุล 
อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดสวนการถือหุน 

ในบริษัท (รอยละ) 
ความสัมพันธ 

ประวัติการทํางาน 

ป ตําแหนง - บริษัท 

12. นายจุมพล  เตชะไกรศรี 

• กรรมการ 

• กรรมการบริหาร 

• เลขานุการบริษัท 

• ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

 

33 •  ปริญญาตรี  การเงิน - การธนาคาร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

•  อบรมหลักสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุนที่ 102/2008 จาก

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

0.44 บุตร 

นายสุเมธ  

 เตชะไกรศรี 

และ 

นางยุพา   

เตชะไกรศรี 

2546 – ปจจุบัน 

2547 – ปจจุบัน 

 

2554 – ปจจุบัน 

 

 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม  

กรรมการ 

บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น 

 

13. นายคัมภีร  จองธุระกิจ 

• กรรมการ 
• กรรมการพิจารณาคาตอบแทน

และกรรมการสรรหา 

• กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 

59 •  ปริญญาตรี  บริหารการตลาด , 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

•  อบรมหลักสูตร Director Certification 

Program (DCP)  รุนที่ 48/2004 จาก

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

0.23 นา 

นายจุมพล   

 เตชะไกรศรี 

2532 - ปจจุบัน 

 

2535 - ปจจุบัน 

 

2535 – ปจจุบัน 

 

2535 – ปจจุบัน 

 

2530 - ปจจุบัน 

กรรมการ 

บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 

กรรมการและกรรมการบริหาร 

บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท 

กรรมการ 

บจ. ลุมพินี พรอพเพอรตี้ มาเนจเมนท 

กรรมการ  

บจ. เอส.เอส.เอ. อุตสาหกรรม 

กรรมการ 

บจ. ศรีสําอางค ซัพพลายเออร 
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ลําดับ ชื่อ - สกุล 
อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดสวนการถือหุน 

ในบริษัท (รอยละ) 
ความสัมพันธ 

ประวัติการทํางาน 

ป ตําแหนง - บริษัท 

14 นายประสงค  เตชะไกรศรี 

• กรรมการ 

45 •  ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร 
Ritsumeikan University, Japan 

•  อบรมหลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุนที่ 11/2004 จาก

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

1.36 หลาน 

นายสุเมธ  

 เตชะไกรศรี 

2547 - ปจจุบัน 

 

2539 – ปจจุบัน 

 

กรรมการ 

บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม  

กรรมการผูจัดการ 

บจ. ชัยวัฒนาวัสดุภัณฑ 

15. นายปริญญา แกวลวน 

• ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและ

การเงิน 

47 •  ปริญญาตรี  บัญชี, 
     มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

•  ปริญญาโท บัญชี,  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ไมมี ไมมี 2555 – ปจจุบัน 

 

 

ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน  

 บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
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รายการระหวางกัน 
 
การเปดเผยรายการระหวางกัน 
 
รายละเอียดรายการบัญชีบุคคลหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกันไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 3 รายการ

บัญชีกับบุคคลหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกัน 

 
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

 

ในป 2555 การทํารายการระหวางกัน เปนความจําเปนและมีความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพื่อ

กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ   เปนการใชกําลังการผลิตของเครื่องจักรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

สําหรับการซื้อวัตถุดิบทั้งชิ้นสวนพลาสติกที่ตองนําเขา รวมถึงการซื้อแผนยาง เพื่อใชรองสินคาสําเร็จรูปของ

บริษัทจากบริษัท ศรีสําอางค ซัพพลายเออร จํากัดนั้น เปนการเพิ่มมูลคาใหแกสินคาของบริษัท ซึ่งจะทําให

ไดกําไรเพิ่มขึ้น  รายการระหวางกันดังกลาวขางตน บริษัทฯ ไดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณา

รายการที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการที่เปนไปตาม

ลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทฯ ไดรับและจายคาตอบแทนในราคายุติธรรม 
 
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
 

บริษัทฯ ไดมีการกําหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน โดยจะกําหนดให   ในการเขาทํา

รายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน จะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ

จะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ซึ่งจะตองมีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวย โดยในการออก

เสียงในที่ประชุมนั้น ๆ กรรมการที่มีสวนไดสวนเสียจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกัน 
 

ในอนาคตหากบริษัทฯ มีความจําเปนตองทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับ

บริษัทฯ และบริษัทฯ มีนโยบายที่จะกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติและเปนราคา

ตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทฯ จะไดใหคณะกรรมการตรวจสอบ

หรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ หรือผูเชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา

และความสมเหตุสมผลของการทํารายการดวย 

 

รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะตองปฏิบัติตามระเบียบตาง ๆ ที่ไดกําหนดขึ้นและ

กรรมการจะตองไมอนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ในลักษณะ   อื่นใดกับ

บริษัทฯ  และจะตองเปดเผยรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา  ซึ่ง

บริษัทฯ จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง 

หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผย
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ขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

 

ทั้งนี้หากมีรายการระหวางกันของบริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) เกิดขึ้นกับบุคคล     ที่อาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯ  จะไดให

คณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราคาตอบแทน รวมทั้งความจําเปนและความเหมาะสม

ของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกัน ที่อาจ

เกิดขึ้น บริษัทฯ จะไดใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกัน

ดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถือหุนตามแตกรณี ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปดเผย

รายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
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คําอธิบายและการวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน 
 
        ภาพรวมของการดําเนนิงานทีผ่านมา 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตชิ้นสวนพลาสติก และรับออกแบบ ผลิต และซอมแซมแมพิมพเพื่อผลิต

ชิ้นสวนพลาสติก จําหนายใหบริษัทผูผลิตยานยนตและเครื่องใชไฟฟาชั้นนําตาง ๆ รวมทั้งผูผลิตสินคาตนแบบ 

(Original Equipment Manufacturer :OEM) ที่อยูในประเทศเปนสวนใหญ ในป 2555  บริษัทฯ มีรายไดเพิ่มขึ้นจาก

การฟนตัวของอุตสาหกรรมยานยนตเนื่องมาจากผูผลิตหลายรายเพิ่มกําลังการผลิต เพื่อชดเชยกับยอดผลิตที่สูญเสียไป

จากภาวะน้ําทวมชวงปลายป 2554 และนโยบายรถคันแรก ที่ชวยกระตุนยอดขายรถยนตใหเพิ่มสูงขึ้น  ทําใหยอดขาย

ชิ้นสวนของบรษิัทฯ สูงตามไปดวย 
 
1. ผลการดําเนินงาน 
 

รายได 
  ในป 2555 มีรายไดรวมเทากับ 1,964.33 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 689.71 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

54.11 โดยมีดัชนีรายไดอยูที่ รอยละ 159.64 เมื่อเทียบกับปฐาน (ป 2553)  

บริษัทฯ มีรายไดจากการขายสินคาและบริการที่ปรับตัวสูงขึ้นเปนผลมาจากปริมาณการสั่งซื้อ โดยเฉพาะ 

ชิ้นสวนยานยนตที่เพิ่มสูงขึ้น จากการฟนตัวของอุตสาหกรรมยานยนต และนโยบายรถคันแรก รวมถึงแมพิมพที่

ยอดขายปรับเพิ่มขึ้นจากปกอน จากคําส่ังซื้อของลูกคารายใหม ในสวนของเครื่องใชไฟฟาปรับตัวลดลง เนื่องจากการ

ลดยอดคําส่ังซื้อของลูกคารายใหญ และการยายฐานการผลิตไปตางประเทศ 

จากงบการเงิน พบวารายไดตามสายผลิตภัณฑ ในป 2555 และ ป 2554 มีรายไดจากการผลิตชิ้นสวนยาน

ยนต จํานวน  1,443.58 ลานบาท และ 761.09  ลานบาท(ตามลําดับ) รายไดจากการผลิตชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟา 

จํานวน 292.56 ลานบาทและ 355.30 ลานบาท (ตามลําดับ) รายไดจากการผลิตชิ้นสวนอุตสาหกรรมอื่นๆ จํานวน 

107.93 ลานบาท และ 59.51 ลานบาท (ตามลําดับ) รายไดจากการผลิตแมพิมพ จํานวน  120.26 ลานบาท และ 98.72 

ลานบาท (ตามลําดับ)  

              
ตนทุนขายและคาใชจาย  

ตนทุนขายและบริการ  
ในป 2555 บริษัทฯ มีตนทุนขายและบริการ เทากับ 1,667.86 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน   542.40 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 48.19 โดยดัชนีตนทุนขายมีอัตราการเพิ่มขึ้นเทากับรอยละ 161.56 เมื่อเทียบกับปฐาน(ป 

2553) เมื่อพิจารณาสัดสวนตนทุนขายตอยอดขายป 2555 คิดเปนรอยละ 84.91 ลดลงเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 3.39 

เนื่องจากบริษัทฯ  สามารถลดตนทุนและความสูญเสียลงไดในป 2555 ประมาณ 50 ลานบาท และในการวางแผนการ

ผลิตที่สาขาสุวินทวงศ ดําเนินการในลักษณะที่ทําการฉีดชิ้นงานตอเนื่อง ทําใหลดเวลาในการผลิตลง สงผลใหได

ประโยชนในลักษณะ Economy of scale เพิ่มขึ้น  ถึงแมวาจะมีการปรับอัตราคาแรงขั้นต่ําเพิ่มขึ้น ในเดือนเมษายน 

2555  

คาใชจายในการขายและบริหาร  
บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารในป 2555 เทากับ 188.37 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน  

31.18 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.84 โดยมีดัชนีคาใชจายขายและบริหารมีอัตราการเพิ่มขึ้นเทากับรอยละ 126.88  

เมื่อเทียบกับปฐาน (ป 2553) คาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากปกอนเนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นและจากการ
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ปรับอัตราคาแรงขั้นต่ําเพิ่มขึ้นตั้งแตเดือนเมษายน 2555 รวมถึงการรับพนักงานเพิ่มขึ้น สงผลใหคาใชจายที่เกี่ยวกับ

พนักงานเพิ่มขึ้น 

 

ตนทุนทางการเงิน  
บริษัทฯ มีตนทุนทางการเงินในป 2555 เทากับ 18.72 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 4.07 ลานบาท คิด

เปนรอยละ 27.78 เนื่องมาจากบริษัทฯ ไดใชเงินกูยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น เพื่อชําระคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของ

ยอดขาย รวมถึงจายชําระหนี้ดอกเบี้ยเงินกูระยะยาวสําหรับการลงทุนซื้อเครื่องฉีดใหมทดแทนเครื่องฉีดเดิมที่

ประสิทธิภาพลดลง และไมคุมคาในการซอมบํารุง 

โดยหากพิจารณาอัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย พบวา ความสามารถในการชําระดอกเบี้ยของ

บริษัทฯ ในป 2555 เทากับ 6.29 เทา เพิ่มขึ้นจากปกอน  6.30 เทา เนื่องจากป 2555 บริษัทฯ มีผลประกอบการกําไร 

และในป 2554 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนทุน  
 
 ภาษีเงินไดนิตบุิคคล  
ในป 2555 บริษัทฯ มีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคล จํานวน 10.16 ลานบาท เนื่องจากมีผลประกอบการกําไร  

และในป 2554 บริษัทฯ ไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลเนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน  
 
กําไรสุทธิ 

         ในป 2555 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเทากับ 88.81 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 4.52 ของรายไดจากการขายสินคา 

สูงกวาป 2554 ที่มีขาดทุนสุทธิ เทากับ 14.85 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.16  ของรายไดจากการขายสินคา สัดสวน

กําไรตอรายไดจากการขายสินคาเพิ่มขึ้นรอยละ 5.68 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายชิ้นสวนยาน ยนตที่มาจากการ

ฟนตัวของอุตสาหกรรมยานยนต และจากนโยบายรถยนตคันแรก รวมถึงการที่บริษัทฯ สามารถรักษาสัดสวนการ

เพิ่มขึ้นของตนทุนขายใหนอยกวา การเพิ่มขึ้นของยอดขาย จากการทํากิจกรรมลดตนทุน และลดความสูญเสียถึงแมวา

ในป 2555 จะมีการปรบัอัตราคาแรงขั้นต่ําเพิ่มขึ้นก็ตาม 

 

2. ฐานะทางการเงิน  

สินทรัพย  

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 

เทากับ 1,209.69 ลานบาท และ1,018.09 ลานบาท (ตามลําดับ) เพิ่มขึ้น 191.60 ลานบาทคิดเปนรอยละ 18.82  

 

 ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา  
                 บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การคาสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทากับ 359.07 ลานบาท และเทากับ 215.01 

ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งคิดเปนอัตราสวนลูกหนี้ตอสินทรัพยรวม เทากับรอยละ 29.68 และรอยละ 

21.12 (ตามลําดับ) 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียในป 2555 ประมาณ 53 วัน ซึ่งดีขึ้นเมื่อเทียบกับระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียในป 2554  ที่

ประมาณ 64 วัน และสอดคลองกับเครดิตเทอมที่บริษัทฯ กําหนดไวที่ระยะเวลา 60-90 วัน เนื่องจากลูกคาของบริษัทฯ 

สวนใหญเปนบริษัทฯ ผูผลิตรถยนตและเครื่องใชไฟฟาชั้นนํา ที่มีระยะเวลาการชําระที่แนนอน อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะ



บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)         วิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 85

รักษาระยะเวลาเก็บหนี้ใหสอดคลองกับนโยบายของบริษัทฯ ตอไป ซึ่งลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาในป 2553 ถึง ป 2555  

สามารถแยกอายุลูกหนี้ ไดดังนี้ 

 

สินคาคงเหลือ  
บริษัทฯ มียอดสินคาคงเหลือสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทากับ 187.73 ลานบาท และเทากับ 165.73 

ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งคิดเปนอัตราสวนสินคาคงเหลือตอสินทรัพยรวม เทากับรอยละ 15.52 และ รอย

ละ 16.28 (ตามลําดับ) 

บริษัทฯ มีอัตราสวนระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย ในป 2555 เทากับ 38 วัน ซึ่งสวนใหญเปนแมพิมพที่อยูระหวาง

การผลิต แตเมื่อไมรวมแมพิมพที่อยูระหวางการผลิตอัตราสวนระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยในป 2555 เทากับ 25 วัน ทั้งนี้

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสําคัญในการควบคุมปริมาณสินคาคงเหลือ ประกอบกับบริษัทฯ ไมมีนโยบายผลิตสินคา

และส่ังซื้อวัตถุดิบเกินความจําเปน ดังนั้นบริษัทฯ จะวางแผนการผลิตในแตละสัปดาห ระบุจํานวนสินคาที่จะผลิตและ

จํานวนวัตถุดิบที่ตองส่ังซื้อมาใชในการผลิต ประกอบกับบริษัทฯ ไดทําการศึกษาวางแผน ปรับปรุงกระบวนการผลิตและ

จัดสง เพื่อรักษาระยะเวลาการขายสินคาไวในระดับที่เหมาะสม  
 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน(สุทธิ) เทากับ 605.02 

ลานบาท และเทากับ 589.13 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งคิดเปนอัตราสวนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และ

สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ) ตอสินทรัพยรวม เทากับรอยละ 50.02 และ รอยละ 57.87 (ตามลําดับ) 

 

หนี้สินรวม  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม เทากับ 734.47 ลานบาท โดยแบงเปนหนี้สินหมุนเวียน 

เทากับ 622.53 ลานบาท และหนี้สินไมหมุนเวียน เทากับ 111.94 ลานบาท ซึ่งสูงกวาปกอน 113.50 ลานบาท หรือคิด

เปนรอยละ 18.28 เนื่องจากเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจายเพิ่มขึ้น 108.75 ลานบาท ตามการขยายตัวของการผลิตและ

การขายที่เพิ่มขึ้น เจาหนี้คาซื้อทรัพยสินเพิ่มขึ้น  21.75 ลานบาท จากการลงทุนในเครื่องฉีด และอุปกรณ รวมถึงการ

จัดเตรียมแผนกพนสีในสาขาสุวินทวงศ  และเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 20 ลานบาท เพื่อเปนทุน

หมุนเวียนสาํหรับการบริหารสภาพคลอง ในชวงที่การผลิตและการขายรวมถึงการพัฒนาสายการผลิตใหมเพิ่มขึ้น  

สวนของผูถือหุน  
บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทากับ 475.22 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 78.10 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.67  

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ไดมีมติใหจายเงินปนผลจากกําไร

สะสมสําหรับป 2554 ในอัตราหุนละ 0.05 บาท จํานวนหุน 214 ลานหุน รวมเปนเงิน 10.70  ลานบาท โดยบริษัทฯ ได

จายเงินปนผลใหกับผูถือหุนเรียบรอยแลวในวันที่ 27 เมษายน 2555 

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทัฯ มีโครงสรางเงินทุนประกอบดวยหนี้สินรวม 734.47 ลานบาท และ

สวนของผูถือหุน  475.22 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนประมาณ 1.55 เทา 
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3. การวิเคราะหงบกระแสเงินสด  

สภาพคลอง  
สภาพคลองของกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้นจํานวน 12.75 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นนอยกวา

ป 2554 ที่เพิ่มขึ้นจํานวน 22.75 ลานบาท เนื่องมาจากบริษัทฯ ไดนําเงินสดสุทธิที่ไดมาจากการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้น

จํานวน 114.55 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากกําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สิน

ดําเนินงานเพิ่มขึ้นจํานวน 179.95 ลานบาท สินทรัพยดําเนินงานเพิ่มขึ้นจํานวน 162.21 ลานบาท และหนี้สิน

ดําเนินงานเพิ่มขึ้นจํานวน 96.81 ลานบาท ไปใชในกิจกรรมลงทุนจํานวน 49.66 ลานบาท เพื่อจายชําระหนี้เจาหนี้

เครื่องจักรและอุปกรณ และนําไปใชในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 52.14 ลานบาท เพื่อชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวและ

ดอกเบี้ย รวมถึงการจายเงินปนผล ทั้งนี้มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวดยกมาจํานวน 23.61 ลานบาท เปน

ผลทําใหกิจการมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือจํานวน  36.36  ลานบาท ณ ส้ินป 2555 

 

รายจายเงินลงทุน  

ในป 2555 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน จํานวน 49.66 ลานบาท รายการสวนใหญเปนการลงทุนเพิ่มใน

เครื่องจักรและอุปกรณ รวมถึงการจายชําระหนี้คาเครื่องจักรและอุปกรณที่ถึงกําหนดชําระ 

แหลงที่มาของเงินทนุ  
  แหลงเงินทุนของบริษัทฯ ในป 2555 ไดมาจากการเก็บชําระหนี้ และการลดยอดลูกหนี้การคา  การบริหารการ

เก็บหนี้ใหอยูในระยะเวลาที่กําหนด โดยพิจารณาจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย 53 วัน ในป 2555  ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับป 

2554 ซึ่งมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียที่ 64 วัน และในไตรมาส 3 ป 2554 เพื่อความสะดวกในการบริหารสภาพคลอง บริษัท

ฯ กําหนดการรับเช็คและวางบิลใหม โดยผูขายรวบรวมรายการคาใชจายในแตละเดือน  มาวางบิลทุกวันที่ 20 และ 21 

ในเดือนถัดไป ทําใหในป 2555 ไดรับเครดิตเทอมจากผูขายมากขึ้นเมื่อเทยีบกับปกอน โดยพิจารณาจากระยะเวลาการ

จายชําระหนี้ เทากับ 51 วันในป 2555 และระยะเวลาการจายชําระหนี้เทากับ 47 วัน ในป 2554  สงผลใหสภาพคลอง

โดยรวม สูงขึ้นเมื่อเทียบกับในป 2554 และถาพิจารณาจากอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนจากป 2553, ป 2554 

และป 2555  จะเทากับ  1.10, เทา 1.56 เทา และ 1.55  เทา ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาการลงทุนของบริษัทฯ ในป 

2555 สวนใหญมาจากแหลงเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถือหุนของบริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)  

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับป
สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ และหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยง
ดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของ
กิจการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี 
ที่ผูบริหารและความสมเหตุสมผลของการประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนอ 
งบการเงินโดยรวม 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
 

*****/2 
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ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
และผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
(นางสาววิมลศรี  จงอุดมสมบัติ) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3899 
 
บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2556 
 
 
 
 
 

 



ณ วันที่ ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 36,360,207.41        23,610,538.26        

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา - สุทธิ 6 359,067,155.96      215,013,243.74      

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 7 187,726,843.61      165,731,488.38      

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 6,476,908.07          9,789,526.30          

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 589,631,115.05      414,144,796.68      

สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  - สุทธิ 8 600,599,634.12      582,144,527.54      

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 9 4,429,524.35          6,991,898.45          

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 10 15,034,564.09        14,807,977.31        

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 620,063,722.56      603,944,403.30      

รวมสินทรัพย 1,209,694,837.61  1,018,089,199.98  

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

บาท

สินทรัพยหมุนเวียน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย
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ณ วันที่ ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 11 255,000,066.69      235,000,000.00      

เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 268,327,250.41      159,574,018.63      

เจาหนี้คาซ้ือทรัพยสิน 26,305,893.62        4,560,441.90          

หนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 11 37,841,146.67        53,518,485.11        
เจาหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือและสัญญาเชาทางการเงิน

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 12 3,385,346.81          2,324,493.23          

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 13 31,666,032.00        33,040,452.47        

รวมหนี้สินหมุนเวียน 622,525,736.20      488,017,891.34      

หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินระยะยาว - สุทธิ 11 87,543,853.33        111,780,200.00      
เจาหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือและสัญญาเชาทางการเงิน - สุทธิ 12 5,340,553.60          4,567,732.47          
หนี้สินผลประโยชนพนักงาน 14 19,060,468.23        16,605,626.31        

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 111,944,875.16      132,953,558.78      

รวมหนี้สิน 734,470,611.36      620,971,450.12      

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 214,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 214,000,000.00      214,000,000.00      

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
หุนสามัญ 214,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 214,000,000.00      214,000,000.00      

สวนเกินทุน
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 144,236,932.71      144,236,932.71      

กําไรสะสม
จัดสรรแลว

สํารองตามกฎหมาย 16 18,765,796.49        14,325,472.67        
ยังไมไดจัดสรร 98,221,497.05        24,555,344.48        

รวมสวนของผูถือหุน 475,224,226.25      397,117,749.86      

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,209,694,837.61  1,018,089,199.98  

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
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หมายเหตุ 2555 2554

รายไดจากการขายชิ้นสวนพลาสติก 1,844,071,174.53     1,175,903,117.72     

รายไดจากการขายแมพิมพ 120,255,384.06        98,715,997.67          

รวมรายไดจากการขายและบริการ 1,964,326,558.59     1,274,619,115.39     

ตนทุนขายและบริการ (1,667,855,486.34)   (1,125,455,564.99)   

กําไรขั้นตน 296,471,072.25        149,163,550.40        

รายไดอ่ืน 9,582,759.71            7,830,180.77            

กําไรกอนคาใชจาย 306,053,831.96        156,993,731.17        

คาใชจายในการขาย 17 (40,189,442.95)        (29,241,053.22)        

คาใชจายในการบริหาร 4 (130,778,139.33)      (111,664,275.27)      

คาตอบแทนผูบริหาร (17,403,333.08)        (16,283,556.08)        

รวมคาใชจาย (188,370,915.36)      (157,188,884.57)      

กําไร(ขาดทุน)กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 117,682,916.60        (195,153.40)              

ตนทุนทางการเงิน (18,720,270.29)        (14,651,226.21)        

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได 98,962,646.31          (14,846,379.61)        

ภาษีเงินได (10,156,169.92)        -                                

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับป 88,806,476.39          (14,846,379.61)        

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาทตอหุน) 18 0.41                          (0.07)                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2555 และ  2554

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บาท
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ทุนเรือนหุน สวนเกิน

ที่ออกและชําระแลว มูลคาหุน จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร รวม

หมายเหตุ -สํารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 214,000,000.00 144,236,932.71 14,325,472.67 65,081,724.09 437,644,129.47     

เงินปนผลจาย 15 -                         -                      -                          (25,680,000.00)    (25,680,000.00)      

ขาดทุนและขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป -                         -                      -                          (14,846,379.61)    (14,846,379.61)      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 214,000,000.00 144,236,932.71 14,325,472.67 24,555,344.48 397,117,749.86

เงินปนผลจาย 15 -                         -                      -                          (10,700,000.00)    (10,700,000.0)

จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 16 -                         -                      4,440,323.82           (4,440,323.82)      -                        

กําไรและกําไรเบ็ดเสรจ็สําหรับป -                         -                      -                          88,806,476.39     88,806,476.39      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 214,000,000.00     144,236,932.71  18,765,796.49        98,221,497.05    475,224,226.25    

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

บาท
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2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 88,806,476.39         (14,846,379.61)        

รายการปรับปรุงกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเส่ือมราคา 59,749,810.46 54,440,226.12         

คาใชจายตัดบัญชี 2,985,074.10 3,747,706.78           

ผลขาดทุนสินคาเคลื่อนไหวชา 1,797,113.67 2,767,978.04           

โอนกลับคาเผื่อผลขาดทุนสินคาเคลื่อนไหวชา -2,131,607.34 (419,510.80)             

(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย -2,478,530.81 (749,848.12)             

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น -23,127.02 -                               

ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน 2,454,841.92 2,454,841.64           

ดอกเบี้ยรับ -193,580.53 (145,583.06)             

ดอกเบี้ยจาย 18,720,270.29 14,651,226.21         

ภาษีหัก ณ ที่จายตัดจาย 105,833.54 727,820.28              

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 10,156,169.92 -                               

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 179,948,744.59       62,628,477.48         

สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา (144,053,912.22)      16,909,199.43         

สินคาคงเหลือ (21,660,861.56)        (73,792,622.28)        

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 3,312,618.23           (53,367.42)               

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 193,162.50              (654,000.00)             

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 108,776,358.80       27,023,395.84         

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (1,285,672.09)          158,934.70              

รับคืนภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย 1,597,670.10           7,253,532.99           

จายภาษีเงินได (12,279,422.84)        (12,031,283.88)        

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 114,548,685.51       27,442,266.86         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

สําหรับแตละปส้ินสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

บาท

งบกระแสเงินสด
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2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี้ย 193,580.53              145,583.06              

เงินสดจายเพ่ือซ้ือสินทรัพย (57,521,480.86)        (41,336,722.24)        

เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพย 4,145,040.89           834,943.93              

เจาหนี้คาซ้ือสินทรัพยเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 3,942,951.72           (71,576,670.72)        

เงินสดจายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (422,700.00)             (1,216,250.37)          

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (49,662,607.72)        (113,149,116.34)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  

จายดอกเบี้ย (18,759,201.12)        (14,339,826.55)        

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น 20,000,066.69         74,115,422.48         

เงินกูยืมระยะยาวเพ่ิมขึ้น(ลดลง) (39,913,685.11)        76,713,205.57         

จายชําระเจาหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือและสัญญาเชาทางการเงิน (2,713,771.55)          (2,358,039.62)          

จายเงินปนผล (10,749,817.55)        (25,678,399.48)        

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (52,136,408.64)        108,452,362.40       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ 12,749,669.15         22,745,512.92         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 23,610,538.26         865,025.34              

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 36,360,207.41         23,610,538.26         

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไมใชเงินสด

ซ้ือทรัพยสินโดยการทําสัญญาเชาซ้ือ 4,547,446.26           3,256,500.00           

มีภาระหนี้สินจากการซ้ือเครื่องจักร 17,802,500.00         -                          

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
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บริษัท ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
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1. ขอมูลท่ัวไป 

 (ก) ภูมิลําเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษัท 

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนจํากัด ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 
22 มกราคม 2547 บริษัทตั้งอยูเลขที่ 23 ซอยจันทน 43 แยก 21 แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดย 
มีโรงงาน 3 แหง ดังนี้ 

โรงงานแหงที่ 1  ต้ังอยูเลขที่ 59 หมูที่ 6 ถนนกิ่งแกว ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
โรงงานแหงที่ 2  ต้ังอยูเลขที่ 517 หมูที่ 9 ตําบลหนองกี่ อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี   
โรงงานแหงที่ 3  ต้ังอยูเลขที่ 28/4 หมู 1 ถนนสุวินทวงศ ตําบลคลองอุดมชลจร อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ คือกลุมสกุล เตชะไกรศรี (ถือในสัดสวนประมาณรอยละ 56.89) 

 (ข) ลักษณะการดําเนินงานและกิจกรรมหลัก 

บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตช้ินสวนพลาสติกและธุรกิจเกี่ยวกับแมพิมพเพื่อการผลิตช้ินสวนพลาสติก 

2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 เกณฑการถือปฏิบัติ 

งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชี 
ที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของและตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย 

งบการเงินนี้นําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศ และจัดทําเปนภาษาไทย งบการเงิน 
ฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําขึ้นจากงบการเงินภาษาไทย 

มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และการตีความ
มาตรฐานการบัญชีใหมที่มีผลบังคับใชแตบริษัทยังไมไดนํามาถือปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคับใช มีดังตอไปนี้  

มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม  2556 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผย

ขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่อง สวนงานดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 เรื่อง ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยาง

เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 



 
 
บริษัท ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
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การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เรื่อง ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมได 
คิดคาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 เรื่อง ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรือของผูถือหุน 

มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม  2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา
หรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

ผูบริหารของบริษัทไดประเมินและเห็นวามาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง มาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินใหม และการตีความมาตรฐานการบัญชีใหมดังกลาวจะไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญ 
ตอขอมูลทางการเงินที่นําเสนอ ยกเวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได โดย ผูบริหารของบริษัทอยูใน
ระหวางการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบบันี้ 

2.2 เกณฑการวัดมูลคา 

งบการเงินนี้จัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม 

2.3 สกุลเงินที่นําเสนองบการเงิน 

งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท ขอมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปดเศษในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปนหลักพันหรือหลักลานบาท ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอื่น 

2.4 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

ในการจัดทํางบการเงินนี้เปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชดุลยพินิจการประมาณและ
ขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ 
สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากที่ประมาณการไว 

ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณ
การทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ไดรับผลกระทบ 

ขอมูลเกี่ยวกับการประมาณความไมแนนอนและขอสมมติฐานที่สําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี 
มีผลกระทบสําคัญตอการรับรูจํานวนเงินในงบการเงิน และรวมอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปนี้ 

หมายเหตุ 14  อัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน อัตราการหมุนเวียนพนักงานและอัตรามรณะ 
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3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

นโยบายการบัญชีที่นําเสนอดังตอไปนี้ไดถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน  

3.1 การรับรูรายได 

บริษัทรับรูรายไดจากการขาย เมื่อบริษัทโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในความเปนเจาของสินคาใหแกลูกคา และ
ตามจํานวนเงินในใบกํากับสินคา โดยสุทธิจากประมาณการสวนลดหรือสินคารับคืน (ถามี) 

รายไดจากการใหบริการรับจางตามสัญญาที่เปนสัญญาระยะสั้นรับรูเปนรายไดเมื่องานแลวเสร็จและไดออกใบแจง
หนี้ใหกับลูกคาแลว 

รายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑคงคาง บริษัทจะหยุดรับรูเมื่อมีความไมแนนอนเกี่ยวกับการรับชําระดอกเบี้ย 

รายไดเงินปนผลรับรูเมื่อสิทธิการรับเงินปนผลไดมีการเสนอและประกาศแลว 

3.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากสถาบันการเงินประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะ
สั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งพรอมที่จะเปลี่ยนเปนเงินสดในจํานวนที่ทราบได และมีความเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลง
ในมูลคานอยหรือไมมีนัยสําคัญ แตไมรวมถึงเงินฝากที่ตองจายคืนเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาที่กําหนดเกินกวา 
สามเดือน (เงินฝากประจํา) 

เงินฝากประจําเกินกวาสามเดือนแตไมเกินสิบสองเดือน บริษัทบันทึกเปนเงินลงทุนช่ัวคราว (ถามี) 

3.3 ลูกหนี้การคา 

ลูกหน้ีการคาแสดงตามมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สําหรับจํานวนหนี้ที่คาดวาจะเก็บเงิน
ไมไดโดยพิจารณาจากความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้แตละรายตามความเห็นของฝายบริหาร 

3.4 สินคาคงเหลือ 

สินคาคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนของสินคาคํานวณตาม
เกณฑ ดังนี้ 

สินคาสําเรจ็รูปและงานระหวางทํา เขากอนออกกอน (ตามตนทุนมาตรฐานใกลเคียงตนทุนจริง) 
วัตถุดิบ เขากอนออกกอน  

ตนทุนของสินคาคงเหลือที่ซื้อประกอบดวยราคาซื้อรวมคาใชจายอื่นทุกประเภทที่เกี่ยวของโดยตรงกับการซื้อ
สินคานั้น กิจการประมาณมูลคาสุทธิที่จะไดรับจากราคาที่คาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจหักดวยคาใชจายที่
จําเปนตองจายเพื่อใหขายสินคานั้น 
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3.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา 

ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรง ที่เกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยที่กิจการ
กอสรางเอง รวมถึงตนทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพย
เพื่อใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงค ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย  
การบูรณะสถานที่ต้ังของสินทรัพยและตนทุนการกูยืม นอกจากนี้ตนทุนอาจรวมถึงกําไรหรือขาดทุนจากการ
ปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งถูกโอนจาก 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธซอฟแวรซึ่งไมสามารถทํางานไดโดยปราศจาก 
ลิขสิทธซอฟแวรนั้นใหถือวาลิขสิทธซอฟแวรดังกลาวเปนสวนหนึ่งของอุปกรณและถือเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

สวนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณแตละรายการที่มีอายุการใหประโยชนไมเทากันตองบันทึก 
แตละสวนประกอบที่มีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน  

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ คือผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับจาก 
การจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ โดยรับรูสุทธิเปนรายไดอื่นในกําไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยที่เชา 

การเชาซึ่งบริษัทไดรับความเสี่ยงและผลตอบแทนสวนใหญจากการครอบครองสินทรัพยที่เชานั้นๆ จัดประเภท
เปนสัญญาเชาทางการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ไดมาโดยทําสัญญาเชาทางการเงินบันทึกเปนสินทรัพยดวย
มูลคายุติธรรมหรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใด จะต่ํากวาหักดวย
คาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา คาเชาที่ชําระจะแยกเปนสวนที่เปนคาใชจายทางการเงินและสวนที่
จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อทําใหอัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยูในแตละงวดมีอัตราคงที่ 
คาใชจายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรือขาดทุน 

ตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง 

ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
ถามีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัด
มูลคาตนทุนของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ ช้ินสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหนายตามมูลคาตามบัญชี ตนทุน
ที่เกิดขึ้นในการซอมบํารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เกิดขึ้นเปนประจําจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 

คาเสื่อมราคา 

คาเสื่อมราคาคํานวณจากมูลคาเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพย
หรือตนทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย 

คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธี เสนตรงตามเกณฑอายุการใชงาน
โดยประมาณของสวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ ดังตอไปนี้ 
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สวนปรับปรุงที่ดิน 20    ป 
อาคารและสิ่งปลูกสราง 20    ป 
อาคารพรอมที่ดิน 20    ป 
เครื่องจักรและอุปกรณ 10 – 20    ป 
เครื่องมือและอุปกรณ 10    ป 
เครื่องตกแตงและอุปกรณ 3-10    ป 
ยานพาหนะ 5    ป 
แมพิมพ 5    ป 

3.6 สินทรัพยไมมีตัวตน 

คาโปรแกรมคอมพิวเตอรแสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม และคาเผ่ือผลขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) 
บริษัทตัดจําหนายคาโปรแกรมคอมพิวเตอร ภายใน 5 ป ดวยวิธีเสนตรง 

3.7 ผลประโยชนพนักงาน 

ภาระผูกพันของกลุมบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชนหลังออกจากงาน เปนผลประโยชนในอนาคตที่เกิดจากการ
ทํางานของพนักงานในปจจุบันและงวดกอนไดบันทึกในงบการเงินดวยวิธีคิดลดเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบันแตละ
หนวยที่ประมาณการไว ซึ่งคํานวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย 

กําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการกําไรขาดทุน   
เบ็ดเสร็จอื่น และรับรูคาใชจายของโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวในกําไรหรือขาดทุน  

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 

ภาระผูกพันผลประโยชนระยะสั้นของพนักงานวัดมูลคาโดยมิไดคิดลดกระแสเงินสดและรับรูเปนคาใชจาย 
เมื่อพนักงานทํางานให 

หนี้สินรับรูดวยมูลคาที่คาดวาจะจายชําระสําหรับการจายโบนัสเปนเงินสดระยะสั้น หากบริษัทมีภาระผูกพันตาม  
กฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะตองจายอันเปนผลมาจากการที่พนักงานไดทํางานใหในอดีตและภาระ 
ผูกพันนี้สามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผลบริษัทฯรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุน 
ประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ 

3.8 ธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุม 
โดยบริษัทไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท 

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัท
ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัท 
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3.9 เงินตราตางประเทศ 

รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพยและ
หนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศคงเหลืออยู ณ วันที่ในรายงานไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน  
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคาํนวณผลการดําเนินงาน 

3.10 การดอยคาของสินทรัพย 

ยอดสินทรัพยตามบัญชีของบริษัท ไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานวามีขอบงช้ีเรื่องการดอยคาหรือไม 
ในกรณีที่มีขอบงช้ีจะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย
ไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน หรือยังไมพรอมใชงานจะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ทุกป ในชวงเวลาเดียวกัน  

ขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสด สูงกวามูลคาที่จะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุน เวนแตเมื่อมีการกลับรายการ
การประเมินมูลคาของสินทรัพยเพิ่มขึ้นของสินทรัพยช้ินเดียวกันกับที่เคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมี 
การดอยคาในเวลาตอมา ในกรณีนี้รับรูในสวนของผูถือหุน 

การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือ
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของ
สนิทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึง
ภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอ
สินทรัพย  สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่น จะพิจารณามูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืนรวมกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นเกี่ยวของดวย 

การกลับรายการดอยคา 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงิน ที่เคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่
ออกรายงานวามีขอบงช้ีเรื่องการดอยคาหรือไม ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการที่ใชในการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเทาที่
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหนึ่ง
ไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน 
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3.11 หนี้สิน ประมาณการหนี้สิน และคาใชจาย 

บริษัทบันทึกหนี้สิน ประมาณการหนี้สิน และคาใชจายไวในงบการเงินเมื่อบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือ
เปนภาระผูกพันคอนขางแนอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ซึ่งอาจทําใหบริษัทตองจายชําระภาระ
ผูกพันนั้นในจํานวนเงินที่สามารถประมาณไดอยางนาเชื่อถือ 

บริษัทบันทึกเงินปนผลคางจายไวในงบการเงินในงวดที่มีการเสนอและประกาศจายเงินปนผล ซึ่งที่ประชุม 
ผูถือหุนมีมติอนุมัติแลว 

3.12 ภาษีเงินได 

 บริษัทบันทึกภาษีเงินได (ถามี) ตามจํานวนที่จะตองจายตามประมวลรัษฎากร 

3.13 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

กําไรต อหุ นขั ้นพื ้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรส ุทธ ิที ่เป นของผู ถ ือหุ นสาม ัญดวยจํานวนหุ นสาม ัญ 
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ชําระแลวและออกจําหนายในระหวางป 

3.14 สัญญาเชา 

สัญญาเชาที่ผูเชารับทั้งความเสี่ยงและผลประโยชนสวนใหญของสินทรัพยที่เชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน มูลคาที่
เกี่ยวกับการเชารับรูเปนสินทรัพยและหนี้สินในงบดุลดวยจํานวนเทากับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือ
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวาคาใชจายทางการเงินปนสวนและ
รับรูเปนคาใชจายในแตละงวดบัญชีตลอดอายุสัญญาเชาซึ่งคํานวณโดยอัตราดอกเบี้ยคงที่สําหรับยอดหนี้สิน
คงเหลือ สัญญาเชาที่นอกเหนือจากสัญญาเชาการเงินถือเปนสัญญาเชาดําเนินงานคาใชจายที่เกี่ยวกับสัญญาเชา
ดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนในงวดที่มีการใชสินทรัพย 

3.15 การต้ังตนทุนเงินกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพย 

บริษัทบันทึกตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพยเมื่อบริษัทมีตนทุนการกูยืมที่เกิดขึ้นจริงและเกี่ยวของกับ
สินทรัพยซึ่งอยูในชวงระยะเวลากอนที่สินทรัพยนั้นจะพรอมใชงานไดตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

3.16 เครื่องมือทางการเงิน 

บริษัทไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมอนุพันธทางการเงินเพื่อการคา นโยบายการบัญชีสําหรับการบันทึกและ
การวัดมูลคาของสินทรัพยทางการเงนิและหนี้สินทางการเงินไดเปดเผยไวในหมายเหตุที่เกี่ยวของ 
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3.17 การใชประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางสถานการณฝายบริหารอาจตองใชการประมาณ
และการตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ดวยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว 

4. รายการระหวางบริษัทท่ีเก่ียวของกัน 

รายการกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวของกันที่สําคัญสรุปได ดังนี้ 

4.1 บริษัทมีความสัมพันธกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ดังนี้ 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ลักษณะธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ 

บจ. แพรรี่ มารเก็ตติ้ง ซื้อขายสินคาอุปโภคบริโภค มีกรรมการรวมกัน 

บจ. ชัยวัฒนา วัสดุภัณฑ คาวัสดุกอสราง มีกรรมการรวมกัน 

บจ. ศรีสําอางค ซัพพลายเออร  ผลิตรองเทา มีกรรมการรวมกัน 

นายสุเมธ เตชะไกรศรี                     - กรรมการ 

4.2 รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 รายไดและคาใชจายที่สําคัญกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554  
มีดังนี้ 

 
นโยบายการกําหนดราคาขาย 

 บาท 
  2555  2554 

คาเชาสํานักงาน    

นายสุเมธ เตชะไกรศรี เดือนละ 60,500 บาท ( ต้ังแตเดือน
เมษายน 2553 ถึงมีนาคม 2556) 

 726,000.00  726,000.00 

บริษัทมีนโยบายการกําหนดราคาซื้อขายสินคาและบริการระหวางบริษัทกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันใน
ราคาและเงื่อนไขทางการคาเดียวกับที่ใชซื้อขายกับบุคคลภายนอกโดยเปนไปตามปกติธุรกิจ และเงื่อนไขการคาใน
ราคาตลาดโดยทั่วไป 
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5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

ประกอบดวย 
 บาท 

  ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2555 

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2554 

เงินสด 180,000.00  180,000.00 
เงินฝากประเภทออมทรัพย 33,039,388.66  7,854,366.74 
เงินฝากประเภทกระแสรายวัน 3,140,818.75  15,576,171.52 
รวม 36,360,207.41  23,610,538.26 

6. ลูกหนี้และต๋ัวเงินรับการคา – สุทธิ 

ประกอบดวย 

 บาท 

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2555 

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2554 

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาแยกตามอายุหนี้ไดดังนี้    
 ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาที่อยูในกําหนดชําระ 229,197,399.39  172,238,209.51 
 ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาที่เกินกําหนดชําระดังนี้:-    
  ไมเกินกวา 3 เดือน 126,288,650.27  34,675,562.23 
  เกินกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน 144,450.00  - 
  เกินกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน  1,225,670.66  8,099,472.00 
  เกินกวา 12 เดือน 2,210,985.64  - 
รวม 359,067,155.96  215,013,243.74 

ลูกหนี้การคาที่มียอดคางชําระมากกวา 12 เดือนขึ้นไป จํานวน 2.21 ลานบาท เนื่องจากฝายบริหารเชื่อวาจะไดรับชําระ
ภายใน 1 ป 
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7. สินคาคงเหลือ-สุทธิ 

ประกอบดวย 

 บาท 

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2555 

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2554 

สินคาสําเร็จรูป 79,593,601.56  23,421,042.21 
งานระหวางทํา 85,627,138.97  77,761,016.53 
วัตถุดิบและอื่นๆ 26,224,318.56  68,602,138.79 
รวม 191,445,059.09  169,784,197.53 
หัก คาเผื่อการลดมูลคาสินคา (3,718,215.48)  (4,052,709.15) 
สุทธิ 187,726,843.61  165,731,488.38 

คาเผื่อมูลคาสินคาลาสมัยมีการเปลี่ยนแปลงในระหวางป ดังนี้ 

 บาท 

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2555 

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2554 

ยอดยกมาตนงวด (4,052,709.15)  (1,704,241.91) 
เพิ่มขึ้น (1,797,113.67)  (2,767,978.04) 
ลดลง 2,131,607.34  419,510.80 
ยอดคงเหลือสิ้นงวด (3,718,215.48)  (4,052,709.15) 

ในป 2555 และ 2554 บริษัทไดพิจารณาตั้งคาเผื่อการลดมูลคาสินคาเพิ่มขึ้นจํานวน 1.80 ลานบาท และ 2.77 ลานบาท 
ตามลําดับ และไดโอนกลับคาเผื่อการลดมูลคาสินคาจํานวน 2.13 ลานบาทและ 0.42 ลานบาท ตามลําดับ เนื่องจากใน
ระหวางปบริษัทมีการนํามาผลิตและทําลายสินคาที่เคยตั้งคาเผื่อการลดมูลคาสินคาไว 



 
 
บริษัท ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
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8. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ 

ประกอบดวย 

 บาท 
 ยอดคงเหลือ        ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่  เพิ่ม  ลด  โอนเขา /  ณ วันที ่
 1 มกราคม 2555      (โอนออก)  31 ธันวาคม 2555 

ราคาทุน          
ที่ดิน 27,412,006.76  -  -  -  27,412,006.76 
สวนปรับปรุงที่ดนิ 9,972,753.05  -  -  1,295,000.00  11,267,753.05 
อาคารและสิ่งปลกูสราง 195,186,803.92  72,300.00  -  1,725,050.00  196,984,153.92 
อาคารพรอมทีด่ิน 3,274,906.00  -  -  -  3,274,906.00 
เครื่องจักรและอุปกรณ 560,327,849.97  8,099,273.00  (6,372,138.00)  23,313,473.07  585,368,458.04 
เครื่องมือและอปุกรณ 146,930,895.49  9,378,007.21  (2,038,090.15)  9,074,413.36  163,345,225.91 
เครื่องตกแตงและอุปกรณ 33,369,342.17  2,564,239.76  (1,653,417.02)  439,900.00  34,720,064.91 
ยานพาหนะ 35,970,877.71  6,207,308.42  (7,122,676.64)  -  35,055,509.49 
แมพิมพ 92,408,868.02  -  -  -  92,408,868.02 
สินทรัพยระหวางกอสราง 856,263.40  53,550,298.73  -  (35,847,836.43)  18,558,725.70 

รวม 1,105,710,566.49  79,871,427.12  (17,186,321.81)  -  1,168,395,671.80 
     
คาเสื่อมราคาสะสม          
สวนปรับปรุงที่ดนิ (4,076,670.07)  (512,622.31)  -  -  (4,589,292.38) 
อาคารและสิ่งปลกูสราง (90,110,105.18)  (9,530,560.12)  -  -  (99,640,665.30) 
อาคารพรอมทีด่ิน (1,207,808.31)  (162,566.22)  -  -  (1,370,374.53) 
เครื่องจักรและอุปกรณ (213,892,049.37)  (28,246,473.47)  5,059,514.09  -  (237,079,008.75) 
เครื่องมือและอปุกรณ (78,751,312.27)  (15,639,653.68)  1,827,757.71  -  (92,563,208.24) 
เครื่องตกแตงและอุปกรณ (22,437,487.97)  (3,698,980.98)  1,509,871.29  -  (24,626,597.66) 
ยานพาหนะ (22,120,597.37)  (1,496,102.79)  7,122,668.64  -  (16,494,031.52) 
แมพิมพ (90,970,008.41)  (462,850.89)  -  -  (91,432,859.30) 

รวม (523,566,038.95)  (59,749,810.46)  15,519,811.73  -  (567,796,037.68) 
สุทธิ 582,144,527.54        600,599,634.12 

     
คาเสื่อมราคาสําหรับป  ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม     

2555         59,749,810.46 
2554         54,440,226.12 

 
 



 
 
บริษัท ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
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 บาท 
 ยอดคงเหลือ        ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่  เพิ่ม  ลด  โอนเขา /  ณ วันที ่
 1 มกราคม 2554      (โอนออก)  31 ธันวาคม 2554 

ราคาทุน          
ที่ดิน 27,412,006.76  -  -  -  27,412,006.76 
สวนปรับปรุงที่ดนิ 9,972,753.05  -  -  -  9,972,753.05 
อาคารและสิ่งปลกูสราง 190,416,499.92  2,212,355.00  -  2,557,949.00  195,186,803.92 
อาคารพรอมทีด่ิน 3,274,906.00  -  -  -  3,274,906.00 
เครื่องจักรและอุปกรณ 508,046,637.15  5,991,436.91  -  46,289,775.91  560,327,849.97 
เครื่องมือและอปุกรณ 131,006,038.24  10,233,802.06  (217,932.81)  5,908,988.00  146,930,895.49 
เครื่องตกแตงและอุปกรณ 28,361,274.33  3,352,535.25  (35,697.20)  1,691,229.79  33,369,342.17 
ยานพาหนะ 33,858,793.21  4,342,000.00  (2,229,915.50)  -  35,970,877.71 
แมพิมพ 91,120,691.69  -  -  1,288,176.33  92,408,868.02 
สินทรัพยระหวางกอสราง 40,131,289.41  18,461,093.02  -  (57,736,119.03)  856,263.40 

รวม 1,063,600,889.76  44,593,222.24  (2,483,545.51)  -  1,105,710,566.49 
     
คาเสื่อมราคาสะสม          
สวนปรับปรุงที่ดนิ (3,578,412.22)  (498,257.85)  -  -  (4,076,670.07) 
อาคารและสิ่งปลกูสราง (80,906,827.17)  (9,203,278.01)  -  -  (90,110,105.18) 
อาคารพรอมทีด่ิน (1,045,686.26)  (162,122.05)  -  -  (1,207,808.31) 
เครื่องจักรและอุปกรณ (187,387,215.36)  (26,504,834.01)  -  -  (213,892,049.37) 
เครื่องมือและอปุกรณ (65,647,860.46)  (13,246,632.50)  143,180.69  -  (78,751,312.27) 
เครื่องตกแตงและอุปกรณ (18,930,810.92)  (3,532,032.56)  25,355.51  -  (22,437,487.97) 
ยานพาหนะ (23,438,810.69)  (911,700.18)  2,229,913.50  -  (22,120,597.37) 
แมพิมพ (90,588,639.45)  (381,368.96)  -  -  (90,970,008.41) 

รวม (471,524,262.53)  (54,440,226.12)  2,398,449.70  -  (523,566,038.95) 
สุทธิ 592,076,627.23        582,144,527.54 

     
คาเสื่อมราคาสําหรับป  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม     

2554         54,440,226.12 
2553         45,529,433.97 

 



 
 
บริษัท ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ที่ดิน สิ่งปลูกสราง เครื่องจักรและอุปกรณ ราคาทุนจํานวน 652.28 ลานบาทและ 
659.92 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนมูลคาสุทธิตามบัญชี 359.65 ลานบาท และ 372.92 ลานบาท ตามลําดับเปน
หลักประกันหนี้สินเงินกูยืมตามหมายเหต ุ11 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ยานพาหนะสวนหนึ่งราคาทุน 18.18 ลานบาท และ 12.67 ลานบาท ตามลําดับ เกิด
จากการทําสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาทางการเงิน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีทรัพยสินที่คํานวณคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู โดยมีราคาทุน 
197.89 ลานบาทและ 199.62 ลานบาท ตามลําดับ 

9. สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ 

ประกอบดวย 

 บาท 
 ยอดคงเหลือ      ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  เพิ่ม  ลด  ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2555      31 ธันวาคม 2555 

คาโปรแกรมคอมพิวเตอร 21,902,292.20  422,700.00  -  22,324,992.20 
หัก คาตัดจําหนายสะสม (14,910,393.75)  (2,985,074.10)  -  (17,895,467.85) 

สุทธิ 6,991,898.45      4,429,524.35 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทรัพยสินไมมีตัวตนที่ตัดจายเปนคาใชจายหมดแลว แตยังใชงานอยูโดยมีราคาทุน 
8.19 ลานบาท 

10. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น – สุทธิ 

ประกอบดวย 
 บาท 

  ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2555 

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2554 

  ภาษีถูกหัก ณ ที่จายรอขอคืน 14,154,536.80  13,734,787.52 
  อื่นๆ 880,027.29   1,073,189.79 

  รวม 15,034,564.09  14,807,977.31 

 
 



 
 
บริษัท ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
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11. หนี้สินเงินกูยืม 

ประกอบดวย 
 บาท 

  ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2555 

 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2554 
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 255,000,066.69  235,000,000.00 
รวม เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 255,000,066.69  235,000,000.00 
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 37,841,146.67  53,518,485.11 
เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิ 87,543,853.33  111,780,200.00 
รวม เงินกูยืมระยะยาว 125,385,000.00  165,298,685.11 
รวม 380,385,066.69  400,298,685.11 

ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น จํานวน 445 ลานบาท  
และ 460 ลานบาท ตามลําดับ โดยเงินกูยืมระยะสั้นเปนเงินกูในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน เสียดอกเบี้ยในอัตรารอยละ  
4.25 – 7.48 ตอป ครบกําหนดในระหวางวันที่ 4 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2556 และเสียดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละ 4.25 – 5.875 ตอป ครบกําหนดในระหวางวันที่ 15 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2555 ตามลําดับ 

ข) ในระหวางป 2555 บริษัทไดทําสัญญากูยืมเงินจากสถาบันการเงินแหงหนึ่งในประเทศโดยมีวงเงินกูระยะยาวเปน
จํานวนเงิน 35.19 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย MLR – 2% ถึง MLR – 1.5% ตอป มีระยะเวลาการกู 5 ป เพื่อซื้อ
เครื่องจักรและอุปกรณสวนเพิ่มเครื่องจักร ซึ่งเงินกูดังกลาวค้ําประกันโดยเครื่องจักรดังกลาว โดย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2555 มีวงเงินที่ยังไมไดเบิกใชจํานวน 21.58 ลานบาท  

ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เงินกูยืมระยะยาวเปนเงินกูจากสถาบันการเงินในประเทศสองแหงและสาม
แหงตามลําดับ เสียดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยอางอิงประเภท MLR – 2% ถึง MLR – 1.5% และ MLR – 1.5% 
ตามลําดับ การชําระคืนเงินตนเปนไปตามเงื่อนไขของสัญญา แตตองชําระคืนหมดในป 2561 เฉพาะสวนที่ตอง
ชําระคืนในอีก 12 เดือนถัดไปมี 37.84 ลานบาท และ 53.52 ลานบาท ตามลําดับ โดยไดแยกแสดงไวภายใตหัวขอ 
“หนี้สินหมุนเวียน” 

ง) บริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่ระบุไวในสัญญาเงินกู เชน การรักษาอัตราสวนของหนี้สินตอสวนของเจาของ
ไวไมเกิน 2.5 ตอ 1 โดยเริ่มตั้งแตงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทากับ 
1.55 ตอ 1 

จ) ที่ดิน สิ่งปลูกสราง เครื่องจักรและอุปกรณ (ตามหมายเหตุ 8) ไดใชเปนหลักประกันหนี้สินเงินกูยืมดังกลาว 



 
 
บริษัท ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
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12. เจาหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาทางการเงิน-สุทธิ 

ประกอบดวย 
 บาท 

  ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2555 

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2554 

เจาหนี้ตามสัญญาเชา 8,725,900.41  6,892,225.70 
หัก สวนที่จะครบกําหนดชําระในหนึ่งป (3,385,346.81)  (2,324,493.23) 
สุทธิ 5,340,553.60  4,567,732.47 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทลงนามในสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาทางการเงินของรถยนตจํานวน 18 คัน 
และ 10 คัน ตามลําดับ มีกําหนดชําระ 48 เดือนๆ ละประมาณ 322,095 บาท และ 216,689 บาท ตามลําดับ โดยหนี้สิน
สวนที่ครบกําหนดชําระในอีก 12 เดือนถัดไปไดแยกแสดงเปนหนี้สินหมุนเวียน 

13. หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

ประกอบดวย 
 บาท 

  ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2555 

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2554 

เงินมัดจํารับ 3,802,000.00  11,986,200.00 
คาใชจายคางจาย 15,416,854.32  11,453,820.70 

อื่นๆ 12,447,177.68  9,600,431.77 

รวม 31,666,032.00  33,040,452.47 

14. ภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงาน 

บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนพนักงาน ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 
2554  

บริษัทจายคาชดเชยผลประโยชนหลังออกจากงาน ตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใน
การใหผลประโยชนเมื่อเกษียณแกพนกังานตามสิทธิและอายุงาน 



 
 
บริษัท ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
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การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน 

 บาท 
 2555  2554 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม    
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 1 มกราคม  16,605,626.31  14,150,784.67 
ตนทุนบริการปจจุบันและดอกเบี้ย 2,454,841.92  2,454,841.64 
ผลประโยชนจายโดยโครงการ -  - 
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  19,060,468.23  16,605,626.31 

ขอสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่รายงาน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม     
อัตราคิดลด (รอยละ) 3.80  3.80 
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินดือน (รอยละ) 4  4 
อายุครบเกษียณ (ป) 60  60 

15. เงินปนผลจาย 

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ไดมีมติใหจายเงินปนผลจากกําไรสะสม
สําหรับป 2554 ในอัตราหุนละ 0.05 บาท จํานวนหุน 214 ลานหุน รวมเปนเงิน 10.70 ลานบาท โดยบริษัทไดจายเงินปนผล
ใหกับผูถือหุนเรียบรอยแลวในวันที่ 27 เมษายน 2555 

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 ไดมีมติใหจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิสําหรับ
ป 2553 ในอัตราหุนละ 0.12 บาท จํานวนหุน 214 ลานหุน รวมเปนเงิน 25.68 ลานบาท โดยบริษัทไดจายเงินปนผล 
ใหกับ ผูถือหุนเรียบรอยแลวในวันที่ 27 เมษายน 2554 

16. สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จํากัด บริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวา
รอยละหาของกําไรสุทธิประจําป จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนครบถวนตามขอบังคับของบริษัท 

17. คาใชจายแยกตามลักษณะคาใชจาย 

รายการคาใชจายตามลักษณะที่สําคัญไดแก 

 บาท 

 2555  2554 

เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน 297,999,231.06  235,237,958.17 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 62,734,884.56  58,187,932.90 
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(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (336,718.16)  (2,180,875.75) 

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 1,001,510,859.35  721,832,852.04 

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา (10,869,520.42)  (55,742,457.16) 

คาใชจายในการขาย 40,189,442.95  29,241,053.22 

18. กําไร(ขาดทุน)ตอหุน 

กําไรตอหุ นขั ้นพื ้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิที ่เปนของผู ถือหุ นสามัญดวยจํานวนหุ นสามัญ  
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ชําระแลวและออกจําหนายอยูในระหวางป 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิ  จํานวนหุนสามัญ 
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

 กําไร(ขาดทุน)ตอหุน 

 2555  2554  2555  2554  2555  2554 

 พันบาท  พันบาท  พันหุน  พันหุน  บาท  บาท 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน            
         กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 88,806  (14,846)  214,000  214,000  0.41  (0.07) 

19. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทดําเนินกิจการเปนผูผลิตและจําหนายช้ินสวนพลาสติก และใหบริการออกแบบผลิตและซอมแซมแมพิมพ โดยมี
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน ดังนี้ 

  ลานบาท 
  สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
  ผลิตและจําหนายชิ้นสวนพลาสติก  ผลิตและ

ซอมแซม
แมพิมพ 

 

รวม 
  

ยานยนต 
 เครื่องใช 

ไฟฟา 
 

อื่นๆ 
 

รวม 
  

       
ยอดขาย  1,443.58  292.56  107.93  1,844.07  120.26  1,964.33 

กําไรจากการดําเนินงาน  71.86  14.57  5.37  91.80  25.89  117.69 

ตนทุนทางการเงิน            (18.72) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล            (10.16) 
กําไรสุทธิ            88.81 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555          
สินทรัพยถาวรและสินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ    529.07  75.96  605.03 

สินทรัพยอื่น            604.66 
รวมสินทรัพย            1,209.69 
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  ลานบาท 
  สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
  ผลิตและจําหนายชิ้นสวนพลาสติก  ผลิตและ

ซอมแซม
แมพิมพ 

 

รวม 
  

ยานยนต 
 เครื่องใช 

ไฟฟา 
 

อื่นๆ 
 

รวม 
  

       
ยอดขาย  761.09  355.30  59.51  1,175.90  98.72  1,274.62 

กําไรจากการดําเนินงาน  (0.09)  (0.04)  (0.01)  (0.14)  (0.06)  (0.20) 

ตนทุนทางการเงิน            (14.65) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล            - 
ขาดทุนสุทธิ            (14.85) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554          
สินทรัพยถาวรและสินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ    507.45  81.69  589.14 

สินทรัพยอื่น            428.95 
รวมสินทรัพย            1,018.09 
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20. สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน 

บริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยไดรับสิทธิประโยชนบางรายการ ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามตารางขางลางนี้ 
 

1.   บัตรสงเสริมเลขที ่ 1255(2)/2547 1549/2548* 1899(2)/2553 1965(2)/2553 1241(1)/2554 2593(2)/2555 

2.   วันที่ตามบัตรสงเสริม 1/4/2547 17/6/2548 27/8/2553 8/9/2553 25/2/2554 19/9/2555 

3.   วันที่เริ่มมีรายได 20/4/2547 5/1/2548 12/1/2554 14/9/2553 15/9/2554 - 

4.   ประเภทกิจการที่ไดรับการสงเสริม ผลิตผลิตภัณฑ ผลิตชิ้นสวน ผลิตผลิตภัณฑ ผลิตผลิตภัณฑ ผลิตแมพิมพ ผลิตผลิตภัณฑ 

   พลาสติกหรอื ยานพาหนะ พลาสติกหรอื พลาสติกหรอื และซอมแซม พลาสติกหรอื 

   เคลือบดวยพลาสติก  เคลือบดวยพลาสติก เคลือบดวยพลาสติก แมพิมพที่ผลติเอง เคลือบดวยพลาสติก 

5.   สิทธิและประโยชนสําคัญที่ไดรับการสงเสริม       

 5.1    ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่
ไดจากการประกอบกิจการ ที่ไดรับการสงเสริมรวมกัน
ไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุน นับแตวันที่เริ่มมี
รายไดจากการประกอบกิจการ 

8 ป - 3 ป 8 ป 8 ป 3 ป 

  (ครบกําหนดวันที ่      

  19 เมษายน 2555)      

        
 5.2 ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับ

การสงเสริม ซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตาม
ขอ 5.1 ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได 

8 ป - 3 ป 8 ป 8 ป 3 ป 

  (ครบกําหนดวันที ่      

  19 เมษายน 2555)      
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1.   บัตรสงเสริมเลขที ่(ตอ) 1255(2)/2547 1549/2548* 1899(2)/2553 1965(2)/2553 1241(1)/2554 2593(2)/2555 

 5.3 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุ
จําเปนที่ตองนําเขามาจากตางประเทศเพื่อใชในการ
ผลิตเพื่อการสงออก นับแตวันที่นําเขาครั้งแรก 

5 ป 1 ป - - 1 ป 1 ป 

  (ขยายเวลาถึงวันที ่      

 4 เมษายน 2555)      

 5.4 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับของที่ผูไดรับการ
สงเสริมนําเขาเพื่อสงกลับออกไป นับตั้งแตวันที่
นําเขาครั้งแรก 

5 ป 1 ป - - 1 ป 1 ป 

       

        
 5.5 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่

คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 
นําเขาภายใน นําเขาภายใน - นําเขาภายใน นําเขาภายใน - 

 1 ตุลาคม 2549 17 ธันวาคม 2550  8 มีนาคม 2556 25 สิงหาคม 2556  

 5.6 ไดรับลดหยอนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรกึ่งหนึ่ง
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ เวนแตเครื่องจกัรที่
มีอากรขาเขาต่ํากวารอยละ 10 จะไมไดรับลดหยอน 

- - นําเขาภายใน - - นําเขาภายใน 

   27 กุมภาพนัธ 2556   25 เมษายน 2558 

       
 5.7 ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ

ที่ไดจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ 
นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาตามขอ  5.1 

- - - 5 ป 5 ป - 

       

       
 5.8 ไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปา 2 

เทา ของคาใชจายดังกลาว นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจาก
การประกอบกิจการ 

- - - 10 ป 10 ป - 

       

       
* บัตรสงเสริมเลขที่ 1549/2548 บริษัทไดแจงยกเลิกบัตรสงเสริมแลว ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ บ.308/2555 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 
ในฐานะที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน บริษัทจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดในบัตรสงเสริมอยางเครงครัด 
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กําไรหรือขาดทุน แยกตามประเภทกิจการที่ไดรับสงเสริมการลงทุน และกิจการที่ไมไดรับสงเสริมการลงทุน 
 

บาท 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 กิจการที่ไดรับ  กิจการที่ไมไดรับ  รวม 

 สงเสริมการลงทุน  สงเสริมการลงทุน   

      

รายไดจากการขายชิ้นสวนพลาสติก 157,659,014.92  1,686,412,159.61  1,844,071,174.53 

รายไดจากการขายแมพิมพ 76,768,677.00  43,486,707.06  120,255,384.06 

รวมรายไดจากการขายและบริการ 234,427,691.92  1,729,898,866.67  1,964,326,558.59 

ตนทุนขายและบริการ (179,049,958.48)  (1,488,805,527.86)  (1,667,855,486.34) 

กําไรขั้นตน 55,377,733.44  241,093,338.81  296,471,072.25 

รายไดอื่น  -  9,582,759.71  9,582,759.71 

กําไรกอนคาใชจาย 55,377,733.44  250,676,098.52  306,053,831.96 

คาใชจายในการขาย (5,659,021.12)  (34,530,421.83)  (40,189,442.95) 

คาใชจายในการบริหาร (19,267,012.20)  (111,511,127.13)  (130,778,139.33) 

คาตอบแทนผูบริหาร (2,088,399.97)  (15,314,933.11)  (17,403,333.08) 

รวมคาใชจาย (27,014,433.29)  (161,356,482.07)  (188,370,915.36) 

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 28,363,300.15  89,319,616.45  117,682,916.60 

ตนทุนทางการเงิน (2,246,432.42)  (16,473,837.87)  (18,720,270.29) 

กําไรกอนภาษีเงินได 26,116,867.73  72,845,778.58  98,962,646.31 

ภาษีเงินได -  (10,156,169.92)  (10,156,169.92) 

กําไร(ขาดทุน)สําหรับป 26,116,867.73  62,689,608.66  88,806,476.39 
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บาท 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

 กิจการที่ไดรับ  กิจการที่ไมไดรับ  รวม 

 สงเสริมการลงทุน  สงเสริมการลงทุน   

      

รายไดจากการขายชิ้นสวนพลาสติก 253,236,971.28  922,666,146.44  1,175,903,117.72 

รายไดจากการขายแมพิมพ 48,966,000.00  49,749,997.67  98,715,997.67 

รวมรายไดจากการขายและบริการ 302,202,971.28  972,416,144.11  1,274,619,115.39 

ตนทุนขายและบริการ (258,689,515.24)  (866,766,049.75)  (1,125,455,564.99) 

กําไรขั้นตน 43,513,456.04  105,650,094.36  149,163,550.40 

รายไดอื่น  -  7,830,180.77  7,830,180.77 

กําไรกอนคาใชจาย 43,513,456.04  113,480,275.13  156,993,731.17 

คาใชจายในการขาย (6,977,600.38)  (22,263,452.84)  (29,241,053.22) 

คาใชจายในการบริหาร (23,532,500.40)  (88,131,774.87)  (111,664,275.27) 

คาตอบแทนผูบริหาร (3,908,053.46)  (12,375,502.62)  (16,283,556.08) 

รวมคาใชจาย (34,418,154.24)  (122,770,730.33)  (157,188,884.57) 

กําไร(ขาดทุน)กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 9,095,301.80  (9,290,455.20)  (195,153.40) 

ตนทุนทางการเงิน (3,516,294.29)  (11,134,931.92)  (14,651,226.21) 

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได 5,579,007.51  (20,425,387.12)  (14,846,379.61) 

ภาษีเงินได -  -  - 

กําไร(ขาดทุน)สําหรับป 5,579,007.51  (20,425,387.12)  (14,846,379.61) 

บริษัทถือเกณฑการปนสวนคาใชจายและดอกเบี้ยที่ไมสามารถจัดประเภทวาอยูกิจการประเภทใดตามสัดสวนยอดรายได
แตละกิจการ 
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21. เคร่ืองมือทางการเงิน 

21.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

บริษัทมีความเสี่ยงอันเกี่ยวเน่ืองกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งบริษัท
จะพิจารณาใชเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
อยางไรก็ตาม บริษัทไมมีนโยบายที่จะถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกาํไร 

21.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต  ซึ่งจะมีผลกระทบตอ 
ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท กับเงินฝากธนาคาร เงินกูยืมระยะสั้น และเงินกูยืมระยะยาว  
อยางไรก็ดี บริษัทปองกันความเสี่ยงดังกลาว โดยวางแผนจัดหาเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ ตํ่ากวาตลาดมาใช
ดําเนินงานไวลวงหนา 

21.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทมีรายการบางรายการเปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งทําใหเกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายปองกันความเสี่ยงดังกลาว โดยการเขาทําสัญญา
ซื้อ-ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทไมมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา   

21.4 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

บริษัทมีความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อที่ เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา เนื่องจากลูกหนี้อาจไมสามารถชําระหนี้ 
ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว ซึ่งอาจทําใหเกิดความสูญเสียทางการเงินได ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกัน
ความเสี่ยงดังกลาว โดยวิเคราะหฐานะทางการเงิน และพิจารณาความสามารถในการจายชําระหนี้ของลูกคาแตละ
รายในการพิจารณาใหสินเชื่อ สําหรับลูกหนี้การคาที่คาดวาจะไมไดรับชําระหนี้ บริษัทไดพิจารณาตั้งคาเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญไวอยางเพียงพอ 

21.5 มูลคายุติธรรม 

บริษัทใชวิธีการและขอสมมติฐานดังตอไปนี้ในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งฝายบริหาร
ของบริษัทเชื่อวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะไมแตกตางอยางเปนนัยสําคัญ 
กับมูลคาตามบัญชี 
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- เงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้การคา มีราคาตามบัญชีซึ่งเทากับมูลคายุติธรรมโดยประมาณ เนื่องจากสินทรัพย
ทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 

- เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคา มีราคาตามบัญชีซึ่งเทากับมูลคายุติธรรมโดยประมาณ เนื่องจาก
หนี้สินทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะสั้น 

-  เงินกูยืมระยะยาวที่เปนอัตราดอกเบี้ยลอยตัว มีราคาตามบัญชีเทากับมูลคายุติธรรมโดยประมาณ 

21.6 ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา 

ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา เกิดจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา ทําใหบริษัทเกิด 
ความสูญเสียทางการเงินได เพื่อปองกันความเสี่ยงนี้ บริษัท มีนโยบายการใหสินเชื่อที่รัดกุม มีการติดตามเรงรัด 
การชําระหนี้จากลูกหนี้อยางสม่ําเสมอ มีฐานของลูกคาที่หลากหลาย ดังนั้น บริษัทฯ จึงคาดวาจะไมไดรับความเสียหาย
อยางเปนนัยสําคัญจากการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ 

22. การบริหารจัดการทุน 

วัตถุประสงคของบริษัทในการบริหารทางการเงิน คือ การดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  
และการดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบการเงินแสดงอัตราสวนหนี้สินตอทุนเปน 1.55 : 1 

23. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

23.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ําประกัน
ใหแกบริษัท ดังนี้ 

 ลานบาท 
 ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2555 
 ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2554 
การค้ําประกันการชําระเงินคากระแสไฟฟา 9.07  8.72 

23.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีภาระผูกพันกับธนาคารพาณิชย ดังนี้ 
 ลานบาท 
 ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2555 
 ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2554 
Letters of Guarantee    

-   วงเงินสินเชื่อ 12.50 ลานบาทในป 2555 และ 2554  
-   วงเงินที่ยังไมไดใช 3.43  3.78 

วงเงินกูระยะยาวที่ยังไมไดใช 21.58  - 
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23.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีภาระผูกพันจากรายจายฝานทุน ดังนี้ 
 ลานบาท 
 ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2555 
 ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2554 
-   ซื้อวัตถุดิบ 46.61  12.89 
-   ซื้อทรัพยสิน 25.66  - 

23.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีภาระผูกพันจากสัญญาเชาและบริการ ดังนี้ 

 บาท 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2555 

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2554 

ภายในระยะเวลาหนึ่งป 5,155,272.00  5,620,032.00 
ระยะเวลามากกวาหนึ่งปถึงสามป 45,000.00  1,058,250.00 
รวม 5,200,272.00  6,678,282.00 

24. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากผูบริหารของบริษัทแลว 



บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากัด (มหาชน)   รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท  ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม  จํากัด  (มหาชน)  มีกรรมการตรวจสอบจํานวน  3  ทาน  คือนายไพรัช  

สหเมธาพัฒน เปนประธานตรวจสอบ นายเผาเทพ โชตินุชิต และนายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย เปนกรรมการตรวจสอบ 

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มีความเปนอิสระทั้ง 3 ทาน ซึ่ง 3 ทานเปนผูมี

ความรู และประสบการณดานบัญชี 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวม 4 ครั้ง ในป 2555 โดยมีหัวขอตางๆ ดังนี้ 

1. พิจารณาผลประกอบการ และสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และประจําป รวมกับฝายบริหาร และ

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ กอนที่นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหม่ันใจวารายงานทางการเงิน 

ไดจัดทําขึ้นอยางถูกตองตามที่ควร การเปดเผยขอมูลเพียงพอ เปนไปตามมาตรฐานบัญชีรับรองทั่วไป 

และรายงานที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ไดมีการบวนการพิจารณาอยางโปรงใส อีกทั้ง ยังมี

ขอเสนอแนะใหบริษัทฯ ปฏิบัติระบบบัญชีใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี (TFRS) 

2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมี

ประสิทธิผล โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอก และผูตรวจสอบภายใน เมื่อพิจารณาถึงผลการ

ตรวจสอบแลวเสนอขอสังเกตเพื่อใหฝายบริหารพิจารณาดําเนินการ และปรับปรุงตอไป 

3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของ

ผูสอบบัญชี เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ ในป 2555 ไดคัดเลือก บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด 

เพื่อเสนอตอผูถือหุนอนุมัติ 

4. พิจารณานโยบายบัญชีที่สําคัญของบริษัทฯ รวมกับฝายบริหารและผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

5. รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ พรอมทั้งเสนอความเห็นในกรณีที่มีประเด็นที่จะ

พัฒนาระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมมากขึ้น 

6. พิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ 

7. ในดานการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ไดใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพในเรื่องความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยตางๆ 

จากรายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และรายงานของผูสอบบัญชี ตลอดจนการหารือ

รวมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทฯ มีกระบวนการจัดทําและเปดเผยขอมูลในรายงานทางการ

เงินที่เหมาะสมและเชื่อถือได มีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยรวมที่เพียงพอ ไมมี

ขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี โดยไม
มีคณะกรรมการบริหารในป 2555 จํานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 เพ่ือรับทราบประเด็นปญหา
ที่พบจากการสอบบัญชี 

 
 

      
      (นายไพรัช  สหเมธาพัฒน) 

      ประธานกรรมการตรวจสอบ 



บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)                                            รายงานของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและกรรมการสรรหา        
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รายงานของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและกรรมการสรรหา  

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและกรรมการสรรหา ประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 ทาน โดยมีกรรมการ อิสระ 2 

ทาน และประธานฯ เปนกรรมการอิสระ ไดแก คุณเผาเทพ โชตินุชิต (ประธาน), ดร. โกศล สุรโกมล (กรรมการอิสระ), คุณสุเมธ 

เตชะไกรศรี และ คุณคัมภีร จองธุระกิจ  ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป โดยมีผลบังคับตั้งแตวันที่ 13 พฤศจิกายน 2554 
 

ในรอบป 2555 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการสรรหา จัดใหมีการประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 15 

ธันวาคม 2555 เพื่อติดตาม และพิจารณาเรื่องสําคัญที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระสําคัญของการ

ปฏิบัติหนาที่ไดดังนี้  

1.   กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ วิธีการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่น ที่จายใหแกคณะกรรมการบริษัทฯ และ

คณะกรรมการชุดยอย เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา  

2.   ดูแลใหคณะกรรมการบริษัทฯ มีขนาดและองคประกอบที่เหมาะสมกับองคกร และสอดคลองกับ สภาพแวดลอมที่

เปล่ียนแปลงไป  

3.   ดูแลใหกรรมการไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่ และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย  

4.   กําหนดแนวทาง นําเสนอ และใหความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ เพื่อ พิจารณา

ปรับคาตอบแทนที่เหมาะสม  

5.  ติดตามการทําแผนสืบทอดตําแหนงของตําแหนงกรรมการผูจัดการเสนอคณะกรรมการบริษัท  

6.  รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอยปละ 1 ครั้ง  

7.  ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

       ………..………………………………… 

                             (นายเผาเทพ โชตินุชิต) 

          ประธานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและกรรมการสรรหา 
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