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บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

T.Krungthai Industries Public Company Limited

ส านักงานใหญ่ 23 ซอยจันทน์ 43 แยก 21  ถนนจันทน์  แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร : 0-2211-3732,  0-2211-2762  โทรสาร : 0-2212-4864

ส านักงานกลาง 589/51 อาคารเซ็นทรัล ซิตี้ ทาวเวอร์ ช้ันที่ 10 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทร : 0-2745-6743-4  โทรสาร : 0-2745-6754

โรงงาน 1 59 หมู่ที่ 6  ถนนกิ่งแก้ว ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

โทร : 0-2738-4690-9, 0-2326-8013-5  โทรสาร : 0-2326-8016

โรงงาน 2 517 หมู่ที่ 9, ต าบลหนองกี่ อ าเภอกบนิทร์บรีุ ปราจีนบรีุ 25110

โทร : 037-455-430-3,  037-455 435 โทรสาร : 037-455-434

โรงงาน 3 28/4 หมู่ที่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ ต าบลคลองอุดมชลจร อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทร 038-593-334-41 โทรสาร : 038-593-344
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บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด(มหาชน)          

2553 2552 2551

ผลการด าเนินงาน

รายได้จากการขายสินค้า-สุทธิ พันบาท 1,142,874 796,715 974,733

รายได้จากการขายแม่พิมพ์ พันบาท 87,568 66,800 77,985

ก าไรสุทธิ พันบาท 40,644 24,264 41,392

ข้อมูลเก่ียวกับงบดุล

สินทรัพย์รวม พันบาท 948,515 711,274 719,409

หนี้สินรวม พันบาท 496,720 274,444 281,162

ส่วนของผู้ถือหุ้น พันบาท 451,795 436,831 438,247

ข้อมูลเก่ียวกับหุ้นสามัญ

จ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้ว พันบาท 214,000 214,000 214,000

มูลค่าที่ตราไว้ บาท / หุ้น 1.00 1.00 1.00

มูลค่าตามบญัชี บาท / หุ้น 2.11 2.04 2.05

ก าไรต่อหุ้น(ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนกั) บาท / หุ้น 0.19 0.11 0.19

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน เทา่ 0.78 1.08 1.06

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เทา่ 6.13 5.37 6.52

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เทา่ 12.68 10.49 11.04

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ เทา่ 8.39 7.13 8.90

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เทา่ 1.10 0.63 0.64

อัตราเติบโตของยอดขาย ร้อยละ 42.49 (17.97) 18.94

อัตราก าไรจากการด าเนนิงาน ร้อยละ 4.58 3.63 5.32

อัตราก าไรสุทธิ ร้อยละ 3.30 2.81 3.93

ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ
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รายงานคณะกรรมการ 
 
 ในปี 2553 เป็นปีที่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย และต่างประเทศกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง หลังจากต้องเผชิญ
กับวิกฤตเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปี 2552 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นมาโดย
ตลอด จากข้อมูลของสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในปี 2553 มีปริมาณการผลิตรถยนต์รวม 1,654,304 คัน หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 65 จากปีที่แล้ว มีปริมาณการผลิตรถยนต์รวมภายในประเทศอยู่ที่ 800,357 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 46 
จากปีก่อน และการผลิตรถยนต์เพื่อการส่งออกจ านวน 895,831 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 67 จากปีก่อน อันเป็นผลมาจาก
การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ ประกอบกับการสนับสนุนของรัฐบาลไทยในการลดภาษีสรรพสามิต
ส าหรับรถยนต์นั่งที่ใช้พลังงานทดแทนอีกด้วย 
 
 จากภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทในปี 2553 ดีขึ้นกว่าปีก่อนอย่างมีนัยส าคัญ อีก
ทัง้ ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตตามภาวะของอุตสาหกรรม โดยมีโครงการลงทุน
ในเครื่องจักรต่างๆ เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาวอีกด้วย 
 
 นอกจากผลส าเร็จจากการด าเนินงานของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการยังได้ให้ความส าคัญกับการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี และการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” และน ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร
ของเรา ซึ่งเป้าหมายคือ ความสมดุล มั่นคง และยั่งยืนของชีวิตและสังคม รวมไปถึงการบริหารองค์กรให้สอดคล้องกับ
แนวคิดเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ” หรือ CSR ด้วยการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ดูแลรักษาสังคม และ
ส่ิงแวดล้อม ให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ ถือเป็นเป้าหมายส่วนหนึ่งในการเติบโตของบริษัทฯ 
อีกด้วย 
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงพนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ  ที่ได้ทุ่มเท
ก าลังกาย ความคิด และเวลา ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
และขอได้มั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัทฯ จะยึดมั่นด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เพื่อให้บริษัทฯ ได้เติบโตอย่างมี
เสถียรภาพสืบตลอดไป 
 
 
 
 
   
 

 
                 พลเอกเทอดศักดิ์  มารมย์              นายสุเมธ  เตชะไกรศร ี
                 ประธานกรรมการบรษิัท            ประธานกรรมการบริหาร 
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วิสัยทัศน ์(Vision) 
 

“ผู้น าตลาดของผู้ ให้บริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกรถยนต์  และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งคุณภาพและบริการโดยให้ผลตอบแทนแก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” 
 
 
 
 

พันธกิจ (Mission) 
   ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้านคุณภาพและบริการ 
  เพิ่มโอกาสการขยายตัวทางธุรกิจ 
  ปรับปรุงระบบการบริหารการจัดการ ระบบการผลิต และระบบคุณภาพ   

 ให้เป็นสากล 
  พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
  มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายใน และภายนอก 
  เสริมสร้างภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์ที่ดีให้กับพนักงาน, คู่ค้า และผู้ 

 ถือหุ้น 
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พลเอกเทอดศักดิ์  มารมย์   
ประธานกรรมการ   
อาย ุ  75   ปี  
ประวัติการท างาน  
    2547 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ, บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม                
    2529 – ปัจจุบัน  นายทหารพิเศษประจ ากรมทหารราบท่ี 21 รักษาพระองค ์

   2547 – ปัจจุบัน  นายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมป์ 
คุณวุฒิการศึกษา 
  - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)   
  - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก       -  วิทยาลัยการทัพบก 
  - หลักสูตรกฎหมายส าหรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง กระทรวงกลาโหม - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
  - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 10/2004 จาก IOD 

คุณสุเมธ  เตชะไกรศรี 
กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการคณะกรรมการพิจารณา 
ค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 
อาย ุ 64 ปี  
ประวัติการท างาน  
       2523 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท  
                                บมจ. ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม 
       2521 – ปัจจุบัน ประธานการบริหาร, บจ. กรีนแลนด์ มาร์เกตติ้ง 
       2527 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, บจ. ดาต้า โปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม 
       2530 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, บจ. แพรรี่มาร์เก็ตติ้ง 
       2546 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจ. ชินคาร่า 
คุณวุฒิการศึกษา 
       ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
       โครงการมินิ MBA, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 137/2010 จาก IOD 
 

คุณไพรัช  สหเมธาพัฒน ์
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ  67 ปี  
ประวัติการท างาน  

2547 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
2547 - ปัจจุบัน   กรรมการตรวจสอบ, บมจ. สยามสปอร์ต ซินดิเคท 
2547 - 2552      กรรมการตรวจสอบ, บมจ. บางกอกแรนด์ 
2543 - 2547      สรรพากรภาค 1, กรมสรรพากร 

คุณวุฒิการศึกษา 
บัญชีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 

    อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 102/2008 จาก IOD 
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คุณเผ่าเทพ  โชตนิุชติ 
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการพิจารณา 
ค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 
อาย ุ  78 ปี  
ประวัติการท างาน  
    2547 – ปัจจุบัน   กรรมการตรวจสอบ, บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
    2550 – ปัจจุบัน   กรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
    2538 – ปัจจุบัน   President, Qualine Management Co., Ltd. 
คุณวุฒิการศึกษา 
    M.Sc Metallurgical engineer, University of Arizona USA. 
    อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 11/2004 จาก IOD 

คุณวีระศักดิ์  สตุัณฑวิบูลย ์
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ  54 ปี  
ประวัติการท างาน  
    2548 – ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท, กรุงเทพประกันภัย จ ากัด(มหาชน) 
    2547 – ปัจจุบัน   กรรมการตรวจสอบ, บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
    2540 – ปัจจุบัน   ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่, EVP ผู้อ านวยการลูกค้าธุรกิจรายกลาง 
                               นครหลวง  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
   2544 – ปัจจุบัน    กรรมการ, บจ. โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) 
    2544 - ปัจจุบัน    กรรมการ, บจ. เอเซียอุตสาหกรรมหลอดไฟ 
    2544 - ปัจจุบัน    กรรมการ, บจ. อินโด คอร์ดซ่า 
    2551 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจ. เดอะแกรนด์-ยูบี 

 คุณวุฒิการศึกษา 
    ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหกรรม, Texas A&M University, Texas,USA. 
    อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 21/2004 จาก IOD 

 
 ดร.โกศล  สุรโกมล 
กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา 
อาย ุ  72 ปี  
ประวัติการท างาน  
   2553 – ปัจจุบัน    กรรมการอิสระ, บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
   2551 – 2553 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร, บริษัท ฟูจิ เอเชีย จ ากัด 
   2546 – 2549 กรรมการอ านวยการฝ่ายปฏิบัติการ, บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จ ากัด 
   2544 – 2546 กรรมการบริหารและหัวหน้าปฏิบัติการฝ่ายผลิต, บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จ ากัด 
   2522 – 2543 กรรมการผู้จัดการใหญ่, บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จ ากัด 
คุณวุฒิการศึกษา 
    ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล, Wayne State University, Michigan, U.S.A. 
    อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 137/2010 จาก IOD 
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คุณประสงค์  เตชะไกรศรี 
กรรมการ 
อาย ุ  43 ปี  
ประวัติการท างาน  

2547 – ปัจจุบัน  กรรมการ, บมจ. ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม 
2539 - ปัจจุบัน   กรรมการผู้จัดการ, บจ. ชัยวัฒนาวัสดุภัณฑ์ 

คุณวุฒิการศึกษา 
    ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์ Ritsumeikan University, Japan 
    อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 11/2004 จาก IOD 

คุณคัมภีร์  จองธุระกิจ 
กรรมการ 
อายุ   57 ปี  
ประวัติการท างาน  
   2532 – ปัจจุบัน  กรรมการ, บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
   2535 – ปัจจุบัน  กรรมการและกรรมการบริหาร, บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ 
   2535 – ปัจจุบัน  กรรมการ, บจ. ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ 
   2535 – ปัจจุบัน  กรรมการ, บจ. เอส.เอส.เอ. อุตสาหกรรม 
   2530 – ปัจจุบัน  กรรมการ, บจ. ศรีส าอางค์ ซัพพลายเออร์ 
คุณวุฒิการศึกษา 
   ปริญญาตรี  บริหารการตลาด, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
   อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)  รุ่นท่ี 48/2004 จาก IOD 

 

คุณยุพา  เตชะไกรศรี 
กรรมการ, กรรมการบริหาร 
อายุ   61 ปี  
ประวัติการท างาน  
    2532 – ปัจจุบัน  กรรมการและกรรมการบริหาร, บมจ. แอล.พี.เอ็นดเีวลลอปเมนท์ 
    2535 – ปัจจุบัน  กรรมการ, บจ. ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ 
    2532 – ปัจจุบัน  กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน 
                              บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
    2530 – ปัจจุบัน  กรรมการ, บจ. ศรีส าอางซัพพลายเออร์ 
   2550 – ปัจจุบัน  กรรมการ, บจ.แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลลอปเมนท์  
คุณวุฒิการศึกษา 
    ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
    Accounting Advance of Pitman Examination Institute 
    อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 32/2003 จาก IOD 
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คุณอภิชาติ  เกษมกลุศิริ 
กรรมการ, กรรมการบริหาร 
อาย ุ  44 ปี  
ประวัติการท างาน  
   2547 – ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร, บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
   2548 – ปัจจุบัน  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, ธนาคารสินเอเซีย จ ากัด(มหาชน) 
   2548 – ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร, บริษัท ลีสซิ่งสินเอเซีย จ ากัด 
   2550 – ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร, บริษัท ศรีส าอางค์ ซัพพลายเออร ์จ ากัด 
   2545 – 2548     ประธานเจ้าหน้าท่ีด้านการเงิน,  บมจ. สามารถไอ-โมบาย 
   2544 – 2545     Treasury  Manager, The Bank of Nova Scotia,  
                            Bangkok Branch 
คุณวุฒิการศึกษา 
    ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
    อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 73/2006 จาก IOD 
 

คุณปรีชา  เตชะไกรศรี 
กรรมการ, กรรมการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการสรรหา, กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการ  
อาย ุ  49 ปี  
ประวัติการท างาน  
    2536 – ปัจจุบัน   รองกรรมการผูจ้ัดการ, กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
                              ผูกพันบริษัท, บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
    2539 – ปัจจุบัน   กรรมการบริหาร, บจ. ที ไทยแสน็ค ฟู๊ดส์ 
    2540 – ปัจจุบัน   กรรมการ, บจ. ศรีส าอางค์ซัพพลายเออร์ 
คุณวุฒิการศึกษา 
    ปริญญาโท  Marketing Youngstown State University, USA  
    อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 10/2004 จาก IOD 

คุณโกเวท   ลิ้มตระกูล 
กรรมการ, กรรมการบริหาร 
อาย ุ  59 ปี  
ประวัติการท างาน  
    2541 – ปัจจุบัน   กรรมการ, บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 

คุณวุฒิการศึกษา 
    ปริญญาโท บริหารธุรกิจจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 105/2008 จาก IOD 
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คุณจุมพล  เตชะไกรศรี 
กรรมการ, กรรมการบริหาร, เลขานกุารบริษัท, ผู้ชว่ยกรรมการผู้จัดการ 
อาย ุ  31 ปี  
ประวัติการท างาน  
    2546 – ปัจจุบัน  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
    2547 – ปัจจุบัน  กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท, บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
   คุณวุฒิการศึกษา 
    ปริญญาตรี  การเงิน- การธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 102/2008 จาก IOD 
 

ดร. นฤพนธ์  พงษ์เจริญ 
กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ 
อายุ   53 ปี  
ประวัติการท างาน  
    2550 – ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ, บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
     2549 – 2550      กรรมการผู้จัดการ, บจ. TMBP 
     2532 – 2549      ผู้จัดการโรงงาน, บจ. Thai-Swedish Assembly 
คุณวุฒิการศึกษา 
     ปรญิญาโท การบริหาร, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

     ปรญิญาเอก การบริหาร, University of South Australia 

     อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 105/2008 จาก IOD 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท  

ชื่อบริษัท :  บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :  ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก  และให้บริการออกแบบ ผลิต และซ่อมแซมแม่พิมพ์เพื่อผลิต

ชิ้นส่วนพลาสติก ให้แก่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นน าต่างๆ รวมทั้งผู้ผลิต
สินค้าต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer : OEM) 

ทุนจดทะเบียน :  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 214 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 214 ล้านหุ้น 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ :  เลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แยก 21  แขวงทุ่งวัดดอน  
 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
ส านักงานกลาง    :  589/51 อาคารเซ็นทรัล ซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10  

      ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
                                                 โทร : 0-2745-6743-4  โทรสาร : 0-2745-6754 
ที่ตั้งโรงงาน :  1. เลขที่ 59 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแกว้ ต าบลราชาเทวะ 
                                                    อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
 2. เลขที่ 517 หมู่ที่ 9 ต าบลหนองกี่ อ าเภอกบินทร์บุรี  
 จังหวดัปราจีนบุรี 25110 

3. เลขที่ 28/4 หมู่ที่ 1 ถนนสุวินทวงศ์  ต าบลคลองอุดมชลจร 
 อ าเภอเมือง  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 

บุคคลอ้างองิ 
นายทะเบยีนหลักทรัพย ์ :  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
 อาคารตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โทรศัพท์ (02) 359-1200 
 โทรสาร (02) 359-1259 
ผู้สอบบัญชี :  บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด138  อาคารบุญมิตร ชั้น 6 ห้อง บี 1 ถนนสีลม 
 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทรศัพท์ (02) 634-2484-6 โทรสาร (02) 634-2668 
 ผู้สอบบัญชี : นางสาววมิลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่3899 
ที่ปรึกษากฎหมาย :  บริษัท ส านักงานกฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
    127/74-75 อาคาร อา เอส ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ. รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
    กรุงเทพฯ 10400 

 

mailto:investor@tkrungthai.com
http://www.tkrungthai.com/
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
 
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก รวมทั้งพ่นสี พิมพ์สี 
ประกอบชิ้นส่วนพลาสติก และให้บริการออกแบบ ผลิต และซ่อมแซมแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วนพลาสติก จ าหน่ายให้แก่
ผู้ผลิตรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นน า รวมทั้งผู้ผลิตสินค้าต้นแบบ (Original Equipment  Manufacturer : OEM)  
 
ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติก 3 แห่ง โดยโรงงานแห่งที่ 1 ตั้งอยู่ที่อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
ด าเนินการผลิตโดยเน้นการผลิตเพื่อรองรับความต้องการชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรม      ยานยนต์ และชิ้นส่วน
พลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า  โรงงานแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งได้เปิด
ด าเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2547 โดยมีการด าเนินการผลิตเน้นการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเพื่อรองรับอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า และ โรงงานแห่งที่ 3 ตั้งอยู่ที่ ถนนสุวินทวงศ์ อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเปิดด าเนินการได้ตั้งแต่ไตร
มาสที ่3 ปี 2548 โดยจะเน้นการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก  

 
 

แผนท่ีโรงงานท้ัง 3 แห่ง 
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การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ  

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ   แบ่งออกเป็น 2 สายการผลิต 
1. สายการฉีดชิน้สว่นพลาสติก  

บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก ภายหลังจากการฉีด
ขึน้รูปแล้ว ชิ้นส่วนพลาสติกบางชนิดจะผ่านไปสู่กระบวนการอื่น เช่น การพ่นสี (Spray Painting) การพิมพ์สี (Silk-Screen & 
Hot Stamping) รวมถึงการประกอบชิ้นส่วนพลาสติก (Sub-Assembly) โดยบริษัทฯ แบ่งสายการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
   กลุ่มที่  1  ชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 

 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในกลุ่มนี้ เช่น ชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้ภายในห้องโดยสาร แผงหน้า      
กระจังต่าง ๆ  ฝาครอบล้อ ยางกันโคลน ฝาครอบเครื่องยนต์ ชุดแผงยึดหม้อน้ า เป็นต้น 

   กลุ่มที่  2  ชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
    ผลิต ภัณฑ์ ของบริษั ทฯ ในก ลุ่มนี้  เ ช่ น  ชิ้ น ส่ วนภายนอกและภายในของตู้ เ ย็ น 

เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า เครื่องรับโทรทัศน์ และเครื่องเสียง เป็นต้น 
   กลุ่มที่  3  ชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมอื่น ๆ 

    ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในกลุ่มนี้จะเป็นชิ้นส่วนพลาสติกที่เป็นส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์  
ส าหรับสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น กระปุกส าลี เป็นต้น 

 
บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมคุณภาพของสินค้าโดยจะท าการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินค้า

ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจสอบวัตถุดิบน าเข้า การตรวจสอบในกระบวนการผลิตและการตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้ายก่อน
จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า รวมถึงการให้บริการของบริษัทฯ ที่มีความรวดเร็วและถูกต้องในการจัดส่ง ซึ่งท าให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่น
และความพึงพอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สูงสุด 

 
 2.   สายการผลิต และซ่อมแซมแม่พิมพ ์

 ก) การออกแบบและผลิตแม่พิมพ ์
  บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการออกแบบ และผลิต แม่พิมพ์ส าหรับการฉีดพลาสติก บริษัทฯ มีทีมงาน

ออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการผลิตแม่พิมพ์มากกว่า 10 ปี ประกอบกับบริษัทฯ  ได้น า
คอมพิวเตอร์มาใช้ในขั้นตอนการออกแบบ (CAD : Computer Aid Design) และข้อมูลโครงแบบจะถูกส่งต่อมายังเครื่อง
ผลิตแม่พิมพ์ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (CAM : Computer Aid Manufacturing) ซึ่งท าให้แม่พิมพ์ที่ผลิตออกมานั้นมี
คุณภาพดี มีความถูกต้องตามแบบที่ต้องการ นอกจากนี้บริษัทฯ   ได้มีการจัดส่งช่างผลิตแม่พิมพ์ไปอบรมความรู้ในการผลิต
แม่พิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อน ามาพัฒนาการผลิตแม่พิมพ์ของบริษัทฯ    

 ข) การซ่อมแซมแม่พิมพ ์
 นอกเหนือจากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์แล้ว บริษัทฯ ยังมีบริการซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ช ารุดที่เกิดจาก
การใช้งาน ซึ่งการให้บริการในส่วนการซ่อมแซมแม่พิมพ์นี้จะเป็นการสร้างความเชื่อ มั่นในการบริการของบริษัทฯ  เนื่องจาก
หากแม่พิมพ์ของลูกค้าเกิดช ารุดจากการผลิต ทีมซ่อมแซมแม่พิมพ์ของบริษัทฯ สามารถให้บริการซ่อมแซมได้ทันทีโดยไม่
จ าเป็นต้องน าส่งแม่พิมพ์ไปท าการซ่อมแซมนอกสถานที่ท าให้เสียเวลาในการผลิต ดังนั้นลูกค้าของบริษัทฯ   จึงมีความมั่นใจ
ในบริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกของบริษัทฯ    
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การส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI) 
บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในเขต 3 (จังหวัดปราจีนบุรี) ส าหรับโรงงานแห่งที่ 2 ซึ่งตั้งสถานประกอบการอยู่ในเขตอุตสาหกรรม 
ซึ่งเริ่มรับรู้รายได้จากการประกอบกิจการในเดือนเมษายน 2547 โดยสรุปสาระส าคัญที่ได้รับการส่งเสริม ดังนี้ 

1. ได้รับยกเว้นอากรขาเขา้ ส าหรับเครื่องจกัรใหม่ทีใ่ชใ้นกิจการ  
2. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม

รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน เป็นระยะเวลา 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ 

3. ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมค านวณ เพื่อเสียภาษีเงินได้
ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า ส าหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ าเป็น ส าห รับส่วนที่ผลิต เพื่อการส่งออก เป็น
ระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันน าเข้าครั้งแรก 

เมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม 2553 บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) ในเขต 2 (จังหวัดฉะเชิงเทรา) ส าหรับโรงงานแห่งที่ 3 ซึ่งสรุปสาระส าคัญที่ได้รับการส่งเสริม ดังนี้ 

1.  ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักรกึ่งหนึ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่
รายการเครื่องจักรที่มีอากรขาเข้าต่ ากว่าร้อยละสิบจะไม่ได้รับการลดหย่อน 

2. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน เป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ 

3. ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมค านวณ เพื่อเสียภาษีเงินได้
ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 
การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

1.  การตลาด 
     กลยุทธก์ารตลาด 

  จากการด าเนินธุรกิจเป็นระยะเวลา 38 ปี ท าให้บริษัทฯ  ทราบถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าของ
บริษัทฯ ว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ได้มุ่งเน้นด้านราคาเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งเน้นด้านความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจใน
คุณภาพของสินค้าและความสามารถในการให้บริการ ดังนั้น บริษัทฯ   จึงใช้กลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเน้นในการตอบสนองตาม
ความต้องการของลูกค้า ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว โดยก าหนดเป็นนโยบายของบริษัทฯ   ไว้ดังนี้ 

Q (Quality) : คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ต้องได้มาตรฐานและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและมี
คุณภาพท่ีสามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นได้ 

C (Cost) : ต้นทุนการผลิตต่ ากว่าอุตสาหกรรม บริษัทฯ เน้นการควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิต โดยการเพิ่ม
ผลิตผลของการผลิตและลดปริมาณของเสียจากการผลิตให้ต่ าที่สุด 

D (Delivery) : การจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพสามารถจัดส่งสินค้าได้ตรงตามเวลาและใช้ระยะเวลาการส่งมอบ
ส้ัน โดยบริษัทฯ   มีการจัดตั้งหน่วยบริการจัดส่งที่สามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างตรงเวลา 

M (Management) : การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพที่การก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหารจากคณะ
กรรมการบริหารซึ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและก าหนดแนว ทางการตลาด โดย
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น าระบบมาตรฐานคุณภาพต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการจัดการ เช่น QS 9000, ISO 9001 จนถึง ISO/ TS 
16949  และ ISO 14000 รวมถึง TPM และ TPS เป็นต้น เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  

E (Engineering) : ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางวิศวกรรมของบริษัทฯ ให้ทันสมัยและพัฒนาไปสู่การร่วม
ออกแบบผลิตภัณฑ์กับลูกค้า เพื่อให้มีความสามารถในการบริการได้อย่างครบวงจร (One-Stop 
Service) 

C (Communication): มีการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังภายในและภายนอกองค์กร 

 จากกลยุทธ์การตลาดข้างต้น ท าให้เราสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ และยังท าให้เราได้ฐานลูกค้าใหม่
ในปี 2553 ได้แก่ บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่  อินดัสตรี จ ากัด และ บริษัท มหาจักร แอร์คอนดิชั่น จ ากัด  ซึ่งเป็นผู้ผลิต
เครื่องปรับอากาศชั้นน าจากประเทศญี่ปุ่น 
  
  ลักษณะลกูค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษทัฯ    

บริษัทฯ  แบ่งกลุ่มลูกคา้เปา้หมายของบริษัทฯ  ออกเป็น 4 กลุ่ม ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ดังนี ้
   1.  ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ บริษัทฯ ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นน าต่างๆ รวมทั้งผู้

ป้อนชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีสัดส่วนการจ าหน่ายลูกค้ากลุ่มนี้ปี 2553 เท่ากับร้อยละ  61.08 ของรายได้รวม  เช่น บริษัท โต
โยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด, บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไฟรส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

2. ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าส าหรับใช้ใน
ส านักงานและในครัวเรือนต่างๆ โดยมีสัดส่วนการจ าหน่ายปี 2553 เท่ากับร้อยละ  27.93 ของรายได้รวม เช่น บริษัท ไฮเออร์ 
อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน), บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด, บริษัท บีเอสเอช โฮม 
แอ๊พพลายแอนเซส แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด, บริษัท พานาโซนิค โฮม แอ็พไลแอ็นซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด, บริษัท มิตตูบิชิ เฮฟวี่ 
อินดัสตรี จ ากัด และ บริษัท มหาจักร แอร์คอนดิชั่น จ ากัด 

              3.  ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ท่ีใช้พลาสติกเป็นส่วนประกอบ 
เช่น Packaging เป็นต้น การจ าหน่าย ปี 2553  เท่ากับร้อยละ 3.87 ของรายได้รวม เช่น บริษัท แพรร่ี มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 

  4. ลูกค้ากลุ่มผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ ในปี 2553 มีสัดส่วนการจ าหน่ายลูกค้ากลุ่มนี้ เท่ากับร้อยละ 
7.12 ของรายได้รวม เช่น บริษัท โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย) จ ากัด, บริษัท มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์ ซิสเต็มส์ จ ากัด 
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4%
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61%
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  การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
บริษัทฯ  จ าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ โดยตรงกับลูกค้า (End User) โดยไม่ผ่านตัวแทนจ าหน่ายและเป็น

การจ าหน่ายทั้งหมดภายในประเทศ แต่สินค้าของบริษัทฯ บางส่วนจะถูกน าไปประกอบและจ าหน่ายไปยังต่างประเทศ 
(Indirect Export) ในรูปแบบของสินค้าส าเร็จรูปและชิ้นส่วน ซึ่งลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นบริษัทฯ ของประเทศญี่ปุ่น 
ซึ่งโดยปรกติจะมีบริษัทฯ  ในเครือเป็นผู้ผลิตหรือจัดหาสินค้าให้ แต่จากประสบการณ์และผลงานท่ีผ่านมาของบริษัทฯ   ท า
ให้ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนพลาสติกของบริษัทฯ  เป็นที่ยอมรับของผู้ผลิตยานยนต์และผู้ผลิตเครื่องไฟฟ้าชั้นน าจากประเทศญี่ปุ่น 
เนือ่งจากบริษัทฯ ได้เรียนรู้ระบบการท างานของบริษัทฯ ญี่ปุ่นและน ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์และการท างานของบริษัทฯ  ให้
สามารถให้บริการได้เท่าเทียมกับบริษัทฯ ญี่ปุ่น ประกอบกับ บริษัทฯ มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ รวมถึงมาตรฐานใน
การผลิตตลอดเวลา และมีการท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า ท าให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี ซึ่ง
ท าให้บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าสัญชาติไทยที่ได้การยอมรับในเรื่องผลิตภัณฑ์และ
บริการ และบริษัทฯ   สามารถเข้าไปเสนอบริการให้แก่ผู้ผลิตรายอื่นของทั้งสองกลุ่มอุตสาหกรรมได้ 

 
              2.     ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 
   โครงสร้างอุตสาหกรรม 

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตและจ าหน่ายให้กับลูกค้า เป็นชิ้นส่วนพลาสติกเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งเป็นธุรกิจ
อุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) ที่ส าคัญ เนื่องจากชิ้นส่วนพลาสติกดังกล่าวจะน าไปประกอบเป็นสินค้า
ส าเร็จรูปและจัดจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคขั้นสุดท้าย (End Users)  

ปัจจุบันการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกแบบการฉีดขึ้นรูป (Injection Molding) เพื่อการพาณิชย์เป็น
อุตสาหกรรมการผลิตที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากชิ้นงานมีคุณสมบัติที่สามารถทนต่อแรงบิด แรงกระแทก น้ าหนัก
เบา ที่เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอุตสาหกรรมการผลิต
ชิ้นส่วนพลาสติกแบบการฉีดขึ้นรูป ดังนั้นภาวะอุตสาหกรรมหลักที่มีความเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  จะมี
ดังต่อไปนี ้

ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ ปี 2553 
สภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือนมกราคม – ธันวาคม 2553 มีปริมาณการผลิตรถยนต์รวม จ านวน 

1,654,304 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552 มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 65 ปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์ใน
ประเทศรวมจ านวน 800,357 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 46 ปริมาณการส่งออก
รถยนต์ จ านวน 895,831 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 67  

สถานการณ์การส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในเดือนมกราคม – ธันวาคม ปี 2553 จากข้อมูล
ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศพบว่า มีมูลค่าการส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์รวมทั้งสิ้น 779,954.20 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 43 จ าแนกเป็นส่งออกรถยนต์มูลค่า 398,409.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 58 ส่งออกรถจักรยานยนต์
มูลค่า 20,092.57 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 และส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ มูลค่า 361,452.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 
โดยการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์นั้นจ าแนกเป็นการส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์มูลค่า 344,285.11 ล้านบาท และการส่งออก
ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มูลค่า 17,167.52 ล้านบาท 

ส าหรับแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคตนั้น เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์มี
การเติบโตสูง จึงดึงดูดให้มีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น 
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ปัจจัยลบ  แม้ว่าเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศเริ่มกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง แต่ความขัดแย้งทางการเมืองที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ตลอดจนการบริโภคภาคครัวเรือน นอกจากนี้ ยังมีผลจากเขตการค้า
เสรีอาเซียน ที่มีการลดภาษีน าเข้าสินค้ายานยนต์เป็น 0% ตั้งแต่ 1 มกราคม 2553 ท าให้มีการน าเข้ารถยนต์และชิ้นส่วน
เพิ่มขึ้นอย่างมาก 

ปัจจัยบวก  การฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ ประกอบกับการลดภาษีสรรพสามิต
ส าหรับรถยนต์นั่งที่ใช้พลังงานทดแทน ส่งผลทางบวกกับอุตสาหกรรมยานยนต์โดยรวม โดยเฉพาะในตลาดรถยนต์นั่ง
ยังคงสามารถเติบโตได้ ในขณะที่รถกระบะ และรถเพื่อการพาณิชย์อื่นก็ได้รับอิทธิพลจากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ 

รถยนต์ 
ในปี 2553 (ม.ค. – ธ.ค.) มีปริมาณการผลิตรถยนต์ทั้งสิ้น 1,645,304 คัน โดยแบ่งเป็น รถยนต์นั่ง จ านวน 

554,387 คัน รถกระบะ 1 ตัน จ านวน 1,066,759 คัน และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1 ตัน) จ านวน 
24,158 คัน การผลิตรถยนต์รวมเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 59 โดยประเภทรถยนต์ที่มีอัตราการ
ผลิตเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ รถยนต์นั่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 77 และรถกระบะ มีการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 59 ส่วนรถยนต์
เพื่อการพาณิชย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1 ตัน) มีการผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 59 

 
ยอดผลิตรถยนตใ์นประเทศไทย 

รายการ 2547 2548 2549 2550 2551  
 

2552 
 

2553 
% การ

เปล่ียนแปลง 
53/52 

รถยนตนั่ง  304,349  277,603  298,819  315,444  401,474  313,442 554,387 76.87% 
รถยนตเพ่ือการ
พาณิชย(์ไมรวมรถ
กระบะ 1 ตัน)  25,818  24,846  22,456  23,522  17,780  

 
 

670,734 

 
 

1,066,759 59.04% 
รถกระบะ 1 ตัน 597,914  822,867  866,769  948,380  974,775  15,202 24,158 58.91% 
รวม  928,081  1,125,316  1,188,044  1,287,346  1,394,029  999,378 1,645,304 64.63% 

เพิ่มข้ึน/ ลดลง (%) 23.66% 21.25% 5.57% 8.36% 8.29% -28.31% 

หมายเหตุ : 1. ในปี 2533 – 2538 ยอดรถยนต์นั่งตรวจการณ์ไม่ได้แยกออกจากรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ 
         2. รถกระบะ 1 ตัน ได้รวมทั้งรถ Double Cab และ รถ PPV ไว้ในที่นี้ด้วย 
                  3. ตั้งแต่ป ี2547 เป็นต้นไป รถยนต์นั่งตรวจการณ์ (OPV) ได้รวมในรถยนต์นั่งตามการเก็บภาษีสรรพสามิต 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศยานยนต ์
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สรุปในปี 2553 (ม.ค. – ธ.ค.) มีปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์รวม 1,645,304 คัน ซึ่งคิดเป็นอตัราการ
เติบโตเพิม่ขึ้นร้อยละ 64.63 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รถจักรยานยนต์ 
 ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ในปี 2553 มีการผลิตจ านวนทั้งสิ้น 2,026,918 คัน ปริมาณการผลิตรวมเมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปี 2552 มีการผลิตรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 
 

ประเภท 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553
รวม 2,867,295 2,358,510 2,084,401 1,653,985 1,924,315 1,635,249 2,026,918

% การเปลี่ยนแปลง 18.25% -17.74% -11.62% -20.65% 16.34% -15.02% 23.95%

 
   ที่มา : ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ 

 ส าหรับตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศปี 2553 รถจักรยานยนต์มียอดขายรวมทั้งส้ิน 1,845,997 คัน มีอัตราการ
เติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

 
ชิ้นส่วนยานยนต์ 
 ส าหรับการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ในส่วนที่บริษัทผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ได้ท าการส่งออกในปี  2553 มูลค่า

ทั้งส้ิน 179,350.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2552 ร้อยละ 58 ชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีการส่งออกมากที่สุดคือ 
ชิ้นส่วนประกอบและอุปกรณ์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งส้ิน 141,422.74 ล้านบาท รองลงมาคือ เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 
21,610.40 ล้านบาท และชิ้นส่วนอะไหล่ มูลค่า 14,451.09 ล้านบาท 
 ข้อมูลกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์รวมชิ้นส่วนรถยนต์และชิ้นส่วน
รถจักรยานยนต์ของไทยในปี 2553 มีมูลค่าการส่งออกรวมทั้งสิ้น 361,452.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2552 
ร้อยละ 33 
 

459,418
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อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า (ข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) 
สรุปภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้า ช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2553  

ภาวะการผลิต 
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2553 ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 22.28 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ายังขยายตัวดี ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ 
และเนื่องจากค าส่ังซื้อที่เพิ่มขึ้นตามการฟ้ืนตัวของอุปสงค์ในตลาดส่งออกและตลาดในประเทศ อุตสาหกรรมที่มีการใช้ก าลัง
การผลิตเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากการส่งออกขยายตัวมากในกลุ่มประเทศอียู อาเซียน และ
ออสเตรเลีย อีกทั้งปัจจัยการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นหลายโครงการ รวมถึงอากาศที่ร้อนจัดและมาเร็ว ส่งผล
ต่อยอดการผลิตและจ าหน่ายเครื่องปรับอากาศที่สูงขึ้น 

 
  ดัชนีผลผลิตอุสาหกรรมไฟฟ้ารายเดือน ในช่วงเดือน ม.ค. – พ.ย. 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท    ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)       ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 18 

   ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า รายไตรมาสและช่วงเดือน ม.ค. – พ.ย. ปี 2553 

 
ภาวะของการตลาด 
มูลค่าส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าช่วงเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2553 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.71 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยมีมูลค่าส่งออก 18,562.52 ล้านเหรียญสหรัฐ ตลาดส่งออกหลักของสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีสินค้า
ส าคัญในตลาดหลักต่างๆ กล่าวคือ ในตลาดอียูมีสินค้าหลักที่ท าให้ตลาดนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้แก่ เครื่องปรับอากาศ และกล้อง
ถ่าย TV, VDO ส่วนตลาดอาเซียนและตลาดญี่ปุ่น มีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ตู้เย็น เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ส าหรับตัดต่อป้องกัน
วงจรไฟฟ้าฯ สายไฟ ชุดสายไฟ และส่วนประกอบและชิ้นส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น มอเตอร์ขนาดเล็ก เป็นต้น 

 
                มูลค่าส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2549 – 2553 (ช่วงเดือน ม.ค. – พ.ย.) 
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 สินค้าส่งออกในช่วง 11 เดือนของปี 2553 ที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุด 10 อันดับแรกซึ่งมีสัดส่วนการส่งออก 
66.85% ของการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้การส่งออกของเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมทั้งหมดปรับตัว
เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ส่วนใหญ่มูลค่าการส่งออกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงทั้งส้ิน ยกเว้น เครื่องรับโทรทัศน์สีที่มีมูลค่าส่งออกในช่วง
ดังกล่าวปรับตัวลดลง 10.51 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลง ในช่วงเดือน 
ก.พ. – ก.ค. 2553 ที่ผ่านมา โดยมีตลาดส่งออกโทรทัศน์สีทดแทน ได้แก่ ออสเตรเลีย โดยการใช้สิทธิ์ FTA อาเซียน-
ออสเตรเลีย ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553 ที่ผ่านมา 

 
            สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุด 10 อันดับแรก รายไตรมาสและช่วงเดือน ม.ค. – พ.ย. 53 
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อุตสาหกรรมแม่พิมพ์  
 
   ส าหรับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์นั้น ปี 2553 เพิ่มขึ้นจากปี 2552 เหตุเพราะสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของ
ประเทศไทย และประกอบกับการเตรียมตัวท าแม่พิมพ์ส าหรับการเปล่ียนรุ่นใหม่ของยานยนต์ ที่จะท าการผลิตรถยนต์รุ่น
ใหม่ๆ ในปี 2554-2555 มีหลายรุ่น จึง เป็นเหตุให้ความต้องการแม่พิมพ์ในตลาดรวมสูงขึ้นไปด้วย 
 
แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม และสภาพการแข่งขันในอนาคต 

 จากข้อมูลของระบบส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (EWS-AIE)  ได้ส่ง
สัญญาณคาดว่า ในเดือน มกราคม – เมษายน 2554 นั้น เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอยู่ในภาวะปกติ 

 แม้ว่าตัวแปรชี้น า อันได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของประเทศไทย ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหภาพยุโรป 
จะปรับลดลงจากเดือนก่อน รวมทั้ง ดัชนีราคาน าเข้าหมวดเชื้อเพลิง และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร จะปรับ
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนก็ตาม แต่ยังไม่ส่งผลกระทบท าให้อุตสาหกรรมยานยนต์อยู่ในภาวะผิดปกติ เนื่องจาก ยังคงมีก าลังซื้อ
ในประเทศจากราคาสินค้าเกษตรที่สูงขึ้น รวมทั้งตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
 
 ส่วนแนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าไตรมาสที่  1 ปี 2554 จากแบบจ าลองดัชนีชี้น าภาวะอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พบว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าในไตรมาสที่ 1 ปี 2554 คาดว่าจะ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.62 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และ
คอมเพรสเซอร์ โดยมีผลการคาดการณ์อัตราการขยายตัว ปรับตัวเพิ่มขึ้น 38.01% 17.48% และ 16.02% ตามล าดับ 
    
 ส าหรับแนวโน้มของแม่พิมพ์ในปี 2554 นั้น คาดว่าจะมีความต้องการแม่พิมพ์ในตลาดเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก บริษัท
รถยนต์หลายรายมีการเตรียมงานส าหรับเปล่ียนรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ส าหรับคุณภาพการผลิตและระยะเวลาส่งมอบในการผลิต
แม่พิมพ์มีการพัฒนาดีขึ้นเป็นล าดับ 

 
 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
          1.   การผลิต ปัจจุบันบริษัทฯ   มีโรงงานท่ีใช้ด าเนินการจ านวน 3 แห่ง  
ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
โรงงานที่ 1  : ตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทร ปราการ 10540 บนเนื้อ

ที่ 9 ไร ่เป็นอาคารโรงงานพ้ืนท่ีใช้สอย 10,200 ตารางเมตร ประกอบด้วยแผนกการตลาด แผนกวิศวกรรม 
แผนกการผลิต โดยมีก าลังการผลิตเต็มที่ 3,600 ตัน/ปี 

โรงงานที่ 2 : ตั้งอยู่เลขที่ 517 หมู่ที่ 9 ต าบลหนองกี่ อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 บนเนื้อที่ 13 ไร่ เป็น
อาคารโรงงานพ้ืนท่ีใช้สอย 6,000 ตารางเมตร ส าหรับการเพิ่มก าลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า เริ่มด าเนินงานได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2547 โดยมีก าลังการผลิตเต็มที่ 5,040 ตัน/ปี 

โรงงานที่ 3  : ตั้งอยู่เลขที่ 28/4 หมู่ที่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ ต าบลคลองอุดมชลจร อ าเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา  24000 
บนเนื้อท่ี 10 ไร่ เป็นอาคารโรงงานพ้ืนท่ีใช้สอย 6,700 ตารางเมตร เป็นโรงงานผลิตแม่พิมพ์ที่สามารถผลิต
แม่พิมพ์ใช้กับเครื่องฉีดตั้งแต่ขนาด 30 - 1,800 ตัน  
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นโยบายการผลิตที่ส าคัญ คือ เน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี ตรงกับความต้องการของลูกค้าและ
สามารถส่งสินค้าได้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและเกิดความพึงพอใจ ในผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทฯ    
 2.   การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก 

 วัตถุดิบส าหรับการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก   
 วัตถุดิบหลักส าหรับการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกของบริษัทฯ คือ เม็ดพลาสติก โดยเป็นการ

ส่ังซื้อจากตัวแทนจ าหน่ายในประเทศทั้งหมด ซึ่งการส่ังซื้อเม็ดพลาสติกจะแยกตามลักษณะของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

 กลุ่มชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 
 การส่ังซื้อเม็ดพลาสติกเพื่อการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นการ
ส่ังซื้อล่วงหน้าจากผู้จ าหน่ายในประเทศ โดยร้อยละ 95 ของการส่ังซื้อเม็ดพลาสติก ลูกค้าจะเป็นผู้ก าหนดชนิดและ
ประเภทของเม็ดพลาสติกรวมทั้งผู้จ าหน่ายเม็ดพลาสติก ซึ่งเป็นการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า โดยฝ่ายจัดซื้อของบริษัทฯ จะจัดซื้อเม็ดพลาสติกตามค าส่ังซื้อของลูกค้า  
 ทั้งนี้ จ านวนผู้จัดจ าหน่ายเม็ดพลาสติกของบริษัทฯ น้ันมีอยู่ 26 รายด้วยกัน 
 

 กลุ่มชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
 การส่ังซื้อเม็ดพลาสติก เพื่อการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ส าหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า มี 
2 รูปแบบคือ ลูกค้าจัดหาวัตถุดิบมาให ้และบริษัทฯ   ซื้อวัตถุดิบ โดยในปี 2553  สัดส่วนของการจัดซื้อวัตถุดิบระหว่างการที่
ลูกค้าจัดหาวัตถุดิบและบริษัทฯ เป็นผู้จัดซื้อวัตถุดิบเองคิดต่อยอดขายเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ  
54.42 และร้อยละ  45.58 ตามล าดับ 
 อย่างไรก็ตามการส่ังซื้อเม็ดพลาสติกของทั้งสองกลุ่มนั้นบริษัทฯ สามารถที่จะตกลงกับ
ลูกค้าในการจัดซื้อเม็ดพลาสติกได้ หากบริษัทฯ  สามารถจัดหาแหล่งจ าหน่ายเม็ดพลาสติกจากผู้จัดจ าหน่ายอื่นที่มีคุณภาพ
เทียบ เท่ากับความต้องการของลูกค้าและมีราคาถูกกว่า ท าให้บริษัทฯ  ไม่มีปัญหาในการจัดหาเม็ดพลาสติก  
       ประเภทของเม็ดพลาสติกที่ใช้ สามารถจ าแนกเป็นประเภทหลักๆ ได้ดังนี้ Polystyrene –PS, 
 Polypropylene–PP (Engineering Grade),  Acrylonitride Butadiene Styrene–ABS   และอื่นๆ  

 
3.   การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแม่พิมพ์ 

 วัตถุดิบส าหรับการผลิตแม่พิมพ์  
วัตถุดิบหลัก คือแบบแม่พิมพ์เหล็ก (Mold Base) และเหล็กชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ซึ่งบริษัทฯ   

ส่ังซื้อจากผู้จัดจ าหน่ายภายในประเทศหลายราย เป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ มานาน โดยเหล็กที่ใช้จะเป็นเหล็กที่มีคุณภาพตาม
ความต้องการของแม่พิมพ์แต่ละประเภท ซึ่งจะท าให้ผลงานที่ฉีดจากแม่พิมพ์ของบริษัทฯ มีอัตราการสูญเสียต่ าในการผลิต
แม่พิมพ์ แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 
 
     1. ผลิตแม่พิมพ์ใหม่ตามค าสั่งซื้อของลูกค้า 
   การผลิตแม่พิมพ์ประเภทน้ี บริษัทฯ จะท าการผลิตแม่พิมพ์ส าหรับ การฉีดพลาสติกตามที่ลูกค้าต้องการ 
และผลิตแม่พิมพ์ตามแบบที่ได้ตกลงร่วมกัน 
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    2. ลูกค้าน าแม่พิมพ์มาให้ซ่อมแซมหรือปรับปรุง 

ในส่วนนี้ลูกค้าจะน าแม่พิมพ์ของลูกค้ามาให้ซ่อมแซมหรือปรับปรุง ซึ่งบริษัทฯ จะร่วมกับลูกค้าในการ
แก้ไขลักษณะผิว โครงสร้างแบบแม่พิมพ์ที่ลูกค้า เพื่อเป็นการปรับปรุงหรือแก้ไขให้แม่พิมพ์พลาสติกได้การผลิตที่เร็วขึ้น หรือ
ตามลักษณะที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งการให้บริการในส่วนน้ีจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการบริการของบริษัทฯ   กับลูกค้า ใน
แม่พิมพ์ทีบ่ริษัทฯ  รับจ้างฉีดพลาสติก หากแม่พิมพ์ของลูกค้าเกิดช ารุดเสียหาย  

อนึ่งในการผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ บริษัทฯ ก าหนดราคาค่าบริการจาก ขนาดของแม่พิมพ์ ความยาก
ง่ายในการซ่อมแซม และชั่วโมงการท างาน โดยบันทึกเป็นรายได้จากการขายและบริการ 

 
4.    การวิจัยและพัฒนาการผลิตแม่พิมพ ์

จากการท่ี บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณลงทุน ส าหรับซื้อโปรแกรม MoldFlow® ใน 2ปี ที่ผ่านมา เพื่อ
ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาการไหลของพลาสติกฉีด และช่วยในการออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ซึ่งมีผลท าให้
การออกแบบ และแม่พิมพ์ที่ผลิตออกมา มีคุณภาพสูงขึ้น  

ในช่วงปลายปีบริษัทได้ด าเนินการปรับปรุงงาน ทางด้าน การพัฒนาการผลิต โดยการสร้างทีมวิศวกรมาวาง
แผนการผลิต และได้ขอความช่วยเหลือจาก โรงงานผลิตแม่พิมพ์ในประเทศญี่ปุ่น  ในการส่งวิศวกรชาวญี่ปุ่นมาช่วยเหลือ
เทคนิค ทางด้านการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และการฟิต-ประกอบแม่พิมพ์ โดยจะเริ่มมีวิศวกรชาวญี่ปุ่นมาให้ความ
ช่วยเหลือ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในเดือน มกราคม 2554 

 5.     การซ่อมแซมแม่พิมพ์ 

นอกจากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์แล้วบริษัทฯ   ยังให้บริการซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ช ารุดที่เกิดจาก   การใช้
งาน ซึ่งการให้บริการในส่วนการซ่อมแซมแม่พิมพ์นี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการบริการของบริษัทฯ    เนื่องจากหาก
แม่พิมพ์ของลูกค้าเกิดช ารุดจากการผลิต ทีมซ่อมแซมแม่พิมพ์ของบริษัทฯ สามารถให้บริการซ่อมแซม  ได้ทันที โดยไม่
จ าเป็นต้องน าส่งแม่พิมพ์ไปท าการซ่อมแซมนอกสถานที่ท าให้เสียเวลาในการผลิต ดังนั้นลูกค้าของบริษัทฯ   จึงมีความมั่นใจ
ในบริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกของบริษัทฯ    

 
                      6.      สิ่งแวดล้อม 

ทางบริษัทฯ   ได้ตระหนักถึงผลกระทบกับส่ิงแวดล้อม ที่อาจมีผลกระทบต่อ พนักงาน  การผลิต  และ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ จึงได้ท าการร้องขอให้ศูนย์ความปลอดภัยการท างานพ้ืนท่ี 6  ต าบลเทพารักษ์  จังหวัดสมุทรปราการ   
และทางศูนย์ความปลอดภัยการท างานพื้นที่  6 ได้แจ้งการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมการท างาน ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2547  ได้ผลการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการวัดระดับเสียง, ระดับแสง,จ านวนฝุ่นในอากาศ, สารโทลูอีน และ
สารเอ็น-เฮกเซน ปรากฏค่าที่วัดได้อยู่ใกล้เคียงกับมาตรฐานท่ีก าหนดไว้  
                        ในปี 2549 บริษัทฯ ได้ท าการปรับปรุงมาตรฐานส่ิงแวดล้อมต่างๆ จนสามารถได้รับประกาศนียบัตร 
ระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม หรื อ ISO 14001/2004  NO: TH 21040601E/ 21.04.2006  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 
2549 ซึ่งเป็นส่ิงที่ยืนยันในความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม และชุมชนรอบๆ อีกด้วย 
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งานท่ียังไม่ส่งมอบ (เฉพาะกรณีโครงการหรือชิ้นงานมูลค่าสูง) 
 

 - ไม่มี - 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ   

บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม  จ ากัด (มหาชน) จ าหน่ายสินค้าทั้งหมดของบริษัทฯ ให้แก่

ลูกค้าในประเทศ ซึ่งมีโครงสร้างรายได้ ดังนี้  
 
ตาราง โครงสร้างรายได้ของบริษัท

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขาย

    อุตสาหกรรมยานยนต์ 645.10 61.28 525.58 60.86 751.61 61.08

    อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 281.38 26.62 226.97 26.28 343.64 27.93

    อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 48.26 4.58 44.17 5.12 47.62 3.87

การบริการผลิตแม่พิมพ์ 77.98 7.41 66.80 7.74 87.57 7.12
รวมมูลค่าการจ าหน่ายท้ังหมด 1,052.72 100.00 863.52 100.00 1,230.44 100.00

25532551

มูลค่าการจ าหน่าย

2552
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เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

วิสัยทัศน์ (vision) ของบริษัทฯ คือ “ผู้น าตลาดของผู้ให้บริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกรถยนต์ และ

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งคุณภาพและบริการโดยให้ผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ” ดังนั้น การด าเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าภายใต้ การบริหารระบบคุณภาพระดับสากล และใน

ขณะเดียวกันก็พัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้าให้มีความสะดวก และ รวดเร็วมากขึ้นโดยการพัฒนาบุคคลากรของ

องค์กร  โดยใช้นโยบาย One Stop Service เป็นหลักเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่พนักงาน และผู้ลงทุน 

ด้วยเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบาย การพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้าเป็น แบบ One Stop 

Service คือ บริษัทฯ เล็งเห็นว่า การอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าเป็นส่ิงที่จ าเป็นและจะสามารถพัฒนาฐานลูกค้า

ให้ขยายออกไปได้อย่างมาก ดังนั้น บริษัทฯ จึงเริ่มด าเนินการพัฒนารูปแบบการให้บริการให้ได้ครบวงจร มากขึ้น จน

ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถด าเนินการให้บริการได้ครบวงจรแล้ว กล่าวคือ บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และน ามาออกแบบแม่พิมพ์ ด าเนินการผลิตชิ้นงาน พ่นสี เคลือบสี พิมพ์ลาย ตลอด

จนถึงกระบวนการประกอบชิ้นงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ปัจจุบันบริษัทฯ มีการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุน

อุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้าได้อย่างมากมาย ตลอดจนการออกแบบแม่พิมพ์ซึ่งบริษัทฯ มี

ความเชี่ยวชาญในเรื่องการฉีดพลาสติกมามากกว่า 30 ปี นอกจากนี้การซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่สึกหรอจากกระบวนการ

ผลิต บริษัทฯ ก็สามารถด าเนินการได้เอง ท าให้ได้คุณภาพชิ้นงานที่มีคุณภาพดี และสามารถจัดส่งให้ได้ภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนดอีกด้วย 

อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทาง

การค้ากับอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ จะต้องสร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ และ มีประวัติการด าเนินธุรกิจ  Past 

Recording ดังนั้นบริษัทฯ จึงใช้กลยุทธ์ในเรื่องของคุณภาพ ราคา การส่งมอบ ความสามารถทางวิศวกรรม และ การ

จัดการ  QCDME (Quality, Cost, Delivery, Management, Engineering) โดยมีการส่ือสาร (Communication) 

อย่างมีประสิทธิภาพท้ังภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งบริษัทฯ มีความมั่นใจ ว่ามีศักยภาพตรงกับความต้องการของ

อุตสาหกรรมนี้ รวมถึง การพัฒนาการที่ต่อเนื่อง จึงเป็นที่ไว้วางใจให้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมพันธมิตรทางการค้า

เพื่อเติบโตร่วมกันกับอุตสาหกรรมยานยนต์ 

การพัฒนาคุณภาพของสินค้า บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าขั้นตอนกระบวนการผลิตเป็นหัวใจหลักในการท่ี

จะได้ซึ่งคุณภาพของสินค้าที่ดี ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการผลิตและควบคุมคุณภาพตลอดมาจน

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับมาตรฐานต่าง ๆ ดังนี้ ISO 9001 : 2000, QS-9000 : 1998 3rd edition ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะ

ได้รับมาตรฐานการผลิตมากมาย แต่บริษัทฯ ก็ยังมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงระบบการท างานและประสิทธิภาพในการผลิต

อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับมาตรฐาน ISO/TS 16949 : 2002 NO.0411120021389 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2548 และ

ในปี 2549 บริษัทฯ ก็ได้รับประกาศนียบัตร ระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม  ISO 14001/2004  

No:TH21040601E/21.04.2006  เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2549 

จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านมาตรฐานกระบวนการผลิตและการพัฒนารูปแบบ   การให้บริการ

แบบ One Stop Service และ Past Recording นี้เอง บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะเป็นส่ิงที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

และจะเป็นนโยบายส าคัญในการรักษาฐานลูกค้าเดิมรวมถึงจะเป็นกลยุทธ์ท่ีใช้ในการขยายฐานลูกค้ารายใหม่ๆ อีก



บริษัท  ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 26 

ด้วย รวมถึงบริษัทฯ  มีการพัฒนาองค์กรเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization เพื่อให้พนักงานมีการ

พัฒนาความรู้ ความสามารถในการก้าวกระโดดส าหรับเป็นพ้ืนฐานการพัฒนาองค์กรได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่ง

เป็นพื้นฐานอันส าคัญของบริษัทฯ ต่อไป 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการก าหนดหลักการ และด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ

ต่อสังคม โดยมีกิจกรรม CSR และการพัฒนาชุมชน โดยยึดหลักที่ว่า กิจกรรมต่างๆ สามารถเอื้อประโยชน์ต่อสังคม 

ชุมชน ด้วยความสมดุล และพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้มุ่งหวังผลก าไรสูงสุด แต่เป็นการสร้าง

ผลตอบแทนอย่างยั่งยืน บนความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 

รางวัลที่ได้รับจากลูกค้าประจ าปี 2553  

จากการที่บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับลูกค้าทุกราย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายหลักหรือรายย่อยๆ จึงท าให้

บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ จากลูกค้า ท้ังนี้ ในปี 2553 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากลูกค้าดังนี้ 

 รางวัล Outstanding Communication Award จากบริษัท NITCO SIAM Co., Ltd. 

 รางวัล “สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม” 

จากกระทรวงอุตสาหกรรม โครงการธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม 

 รางวัล จาก Toyota Motor : QA Improvement Activity WINNER (Division 2) 

รางวัล จาก Toyota Motor : “Successful Achievement of 2010 TCC Safety Activity Target and 

Pass Audit in Level B” 

 
กิจกรรมการต่าง ๆ ในปี 2553 
บริษัทฯ ตระหนักดีว่านอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจแล้ว บริษัทฯ จะต้องให้ความส าคัญกับกิจกรรมของ

พนักงานและสังคมรอบข้างของบริษัทฯ ในสาขาต่างๆ ด้วย ฉะนั้น ในทุกๆ ปี บริษัทฯ จึงจัดให้มีกิจกรรมเป็นประจ า 
อาทิ  กิจกรรมการปลูกป่า, ท าบุญตักบาตร,ฟังธรรมในวันส าคัญทางศาสนา, ถวายเทียนพรรษา, การทอดกฐิน และ
ทอดผ้าป่า ณ วัดบ้านเกิดของพนักงาน  ซึ่ งก็จะหมุนเวียนไปตามวัดในชนบทที่อยู่ในละแวกชุมชนบ้านเกิดของ
พนักงาน รวมทั้งมีกิจกรรมวันแม่, โครงการรณรงค์การป้องกันโรคเอดส์ และโครงการโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด  
เป็นต้น 
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ท าบุญตักบาตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฟังธรรมะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 5 ส  
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ถวายเทียนพรรษา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ้าป่าสู่บ้านเกิด (พนักงาน)  
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บริจาคโลหิตประจ าป ี2553  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดสังฆราชา (วัดสอง)  
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กิจกรรมวันเด็กร่วมกับชมุชนกิ่งแกว้ 56 
 

 
 
 
 
 
  

อบรมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟประจ าปี 2553 
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สนับสนุนงานประเพณีรับบัวจังหวดัสมุทรปราการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บริจาคสิ่งของชว่ยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วมที่จงัหวดัปราจีนบุร ีและนครราชสีมา 
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ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กีฬาสี ประจ าป ี2553 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตรวจสุขภาพประจ าป ี2553 
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ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

  
การบริหารความเส่ียงในปัจจุบันและในอนาคตเป็นเรื่องที่ส าคัญ บริษัทฯก็ให้ความส าคัญเรื่องการบริหาร

ความเส่ียง โดยบริษัทฯได้จัดท าคู่มือการบริหารความเส่ียง และตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อประเมินและ
ก าหนดมาตรการป้องกัน รวมทั้งก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามดูแล ท าการวิเคราะห์ และบริหารความเส่ียง
ในระดับปฏิบัติการขึ้นทั้งองค์กร 

ส าหรับในปี 2553 บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการความเส่ียงด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ความเสี่ยงด้านกลยทุธ ์
 

 ความเสี่ยงจากการการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการฟื้นตวัของอุตสาหกรรมยานยนต์ 
และเครื่องใช้ไฟฟ้า  

ในไตรมาส 4 ของปี 2552 อุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ปรับตัวดีขึ้นจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่มีปัญหาท าให้ส่งผลกระทบการส่งออกของไทยทั้งภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่
เศรษฐกิจโลกสามารถฟื้นตัวอย่างรวดเร็วส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
ตั้งแต่ปลายปี 2552 และต่อเนื่องตลอดปี 2553  จากเดิมที่บริษัทในอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วน
ใหญ่ได้ปรับลดก าลังการผลิต จึงเกิดภาวการณ์ขาดแคลนก าลังการผลิตและบุคลากรท่ีมีทักษะ  

เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเส่ียงและติดตามสถานการณ์การฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจอยา่ง
ใกล้ชิด ท าให้บริษัทฯสามารถรับมือได้อย่างถูกต้องและทันเวลาในการเพิ่มก าลังการผลิต ท าให้บริษัทฯ ไม่ได้รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรง  นอกจากนั้น บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารความเส่ียงในเรื่องนี้ โดยมีในการพัฒนาแรงงาน
ภายในบริษัทฯ เพื่อยกระดับเป็นแรงงานมีฝีมืออย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบจากเรื่องแรงงานที่มีทักษะดังกล่าว 
รวมทั้งการประเมินก าลังการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างมีระบบเพื่อลดความเส่ียงในเรื่องนี้ 

  

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
ในปี 2553 ภาวการณ์เกี่ยวกับราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มที่จะผันผวนไปตามเศรษฐกิจ

โลก   ซึ่งจะท าให้เม็ดพลาสติกที่เป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ มีราคาปรับเพิ่มขึ้นลงตามราคาน้ ามันดิบที่ผันผวนไป
ด้วย  

อย่างไรก็ตาม การก าหนดราคาขายสินค้าระหว่างบริษัทฯ  และลูกค้าส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดใน
ปัจจุบัน ใช้นโยบายต้นทุนบวกก าไร รวมทั้งยังมีการทบทวนราคาขายสินค้าดังกล่าวกับลูกค้าทุกไตรมาส   ท าให้
บริษัทฯ สามารถรักษาส่วนต่างของก าไรได้ค่อนข้างคงที่ รวมทั้ง  บริษัทฯ มีการติดต่อกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดท าให้
สามารถชี้แจงและปรับราคาสินค้าตามต้นทุนที่เป็นจริงได้ ดังนั้นการเปล่ียนแปลงด้านราคาวัตถุดิบไม่ว่าจะสูงขึ้น
หรือต่ าลง มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
 

 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลกูคา้รายใหญ่จ านวนน้อยราย 
เนื่องจากบริษัทฯ มีลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่จ านวน 2-3 รายและบริษัทฯ ผู้ผลิต

เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นน า 3-4 ราย แต่มีมูลค่าการจ าหน่ายมากกว่าร้อยละ 80  ของรายได้รวม ดังนั้นหากลูกค้ารายใด
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ประสบปัญหาทางด้านการเงินและสภาพคล่อง หรือเกิดการสูญเสียลูกค้าบางรายไป ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างมีนัยส าคัญ  

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงเน้นให้ความส าคัญกับการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดย
การเน้นเรื่องคุณภาพของสินค้า การส่งมอบที่ตรงต่อเวลา ราคาที่แข่งขันได้ รวมทั้งความสามารถทางวิศวกรรมและ
การบริการท่ีจะสนองตอบความต้องการของลูกค้าของบริษัทได้ จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ จึง ยังคงรักษาลูกค้ารายใหญ่ๆ
ไว้ได้ และจากการท่ีลูกค้ารายใหญ่ที่มีชื่อเสียงทั้งผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ และบริษัทฯ ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นน าให้
การยอมรับต่อบริษัทฯ นั้น เป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจและมีลูกค้ารายใหม่ๆเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ  ก็จะเป็น
การลดความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลูกค้ารายใหญ่ลง 

 
  ความเสี่ยงด้านการด าเนนิงาน 

 ความเสี่ยงจากการที่บริษทัฯมกีลุ่มผู้ถือหุน้ใหญ่ถือหุน้รวมกนัมากกว่าร้อยละ 50 
ณ ปัจจุบัน กลุ่มเตชะไกรศรี ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงท าให้กลุ่มเตชะไกรศรี สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมาย
หรือข้อบังคับบริษัทฯ ก าหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้บริหารของบริษัท
ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส โดยจัดให้มี Inspector ที่ท าหน้าที่
ในการตรวจสอบกระบวนการลงคะแนนเสียงในการประชุม รวมถึงจัดให้มีระบบการลงคะแนนเสียงที่สามารถ
ตรวจสอบภายในภายหลัง โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เอง  รวมถึงการ
ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยมี
การประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย 

 

 ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เปน็ผู้มีอ านาจในการบริหารจัดการของบริษทัฯ 
กลุ่มเตชะไกรศรีซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้มีอ านาจในการบริหารการจัดการบริษัทฯ เนื่องจาก

กรรมการบริษัทฯ จ านวน 5 ท่านจาก 14 ท่าน มาจากกลุ่มเตชะไกรศรี และกรรมการบริหารจ านวน 4 ท่านจาก 7 
ท่านเป็นกลุ่มเตชะไกรศรี ดังนั้น จึงมีความเส่ียงจากการที่กลุ่มเตชะไกรศรี มีอ านาจเบ็ดเสร็จในการบริหารและการ
จัดการในบริษัทฯ  

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลในการบริหารจัดการ บริษัทฯ ได้เชิญบุคคลภายนอกที่เป็น
ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารการจัดการเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ  กรรมการบริหาร และกรรมการ
ตรวจสอบ รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ด้วย และในปี 2553 บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนกรรมการอิสระอีกจ านวน 1 ท่าน 
รวมเป็น 5 ท่าน (มากกว่า 1/3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด) เพื่อสัดส่วนกรรมการอิสระอันเป็นการถ่วงดุล และลด
ความเส่ียงดังกล่าว 
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  ความเสี่ยงด้านบัญชีและการเงิน 

 บริษัทฯ มีแนวนโยบายการลดภาระหน้ีสินและดอกเบี้ยจากเงินกู้ในปัจจุบัน  เพื่อให้มีความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการทางการเงินและรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต และเพื่อให้บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานที่
มั่นคงในด้านการเงิน บริษัทฯ จึงให้ความส าคัญต่อดัชนีตัวชี้วัดที่ส าคัญคือ  D/E Ratio ซึ่งอยู่ที่ 1.10  เท่า ณ  ส้ินปี 
2553 
 นอกจากนี้ ในการบริหารทางการเงิน  บริษัทฯ เน้นถึงความมีระเบียบวินัยทางการเงิน   รวมถึงการ
บริหารและการจัดการทางการเงินอย่างเป็นระบบ  มีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบจากปัจจัยความเส่ียงต่าง  ๆ อย่าง
สม่ าเสมอ  เพื่อป้องกันและเตรียมความพร้อมต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที  บริษัทฯ  จึงให้ความ
สนใจการป้องกันความเส่ียงทางการเงินอย่างใกล้ชิดที่มีผลกระทบถึงค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

 ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ย 
บริษัทฯ มีความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต 

ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ กับเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้
ยืมระยะยาว  

บริษัทฯ ได้ป้องกันความเส่ียงดังกล่าว โดยการวางแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ า
กว่าตลาดมาใช้ด าเนินงานไว้ล่วงหน้า อีกทั้งภาระดอกเบี้ยของบริษัทอยู่ในระดับค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับยอดรายได้ 
 

 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลีย่น 
บริษัทฯ มีความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน เนื่องจากบริษัทฯ มีการท ารายการบาง

รายการเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งท าให้เกิดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ  

จากปัญหาดังกล่าวบริษัทฯ ตระหนักถึงความเส่ียงนี้เป็นอย่างดี  จึงมีนโยบายป้องกันความเส่ียง
ดังกล่าว โดยการท าสัญญาซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศเป็นการล่วงหน้า 
 

 ความเสี่ยงจากการให้สนิเชื่อ 
บริษัทฯ มีความเส่ียงจากการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องจากลูกหนี้การค้า เนื่องจากลูกหนี้อาจไม่

สามารถช าระหนี้ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ ซึ่งอาจท าให้เกิดความสูญเสียทางการเงินได้  
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายในการป้องกันความเส่ียงดังกล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทาง

การเงินและพิจารณาความสามารถในการจ่ายช าระหนี้ของลูกค้าแต่ละรายในการพิจารณาให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม 
ส าหรับลูกหนี้การค้าที่คาดว่าจะไม่ได้รับช าระหนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไว้อย่างเพียงพอ 
 

 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา 
บริษัทฯ มีความเส่ียงอันอาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดในสัญญา ท าให้เกิด

ความสูญเสียทางการเงินได้  
เพื่อป้องกันความเส่ียงนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการให้สินเชื่อที่รัดกุม มีการติดตามเร่งรัดการช าระหนี้

จากลูกหนี้อย่างสม่ าเสมอ มีฐานของลูกค้าที่หลากหลาย ดังนั้น บริษัทฯ จึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายอย่าง
เป็นนัยส าคัญจากการเรียกเก็บหน้ีจากลูกหน้ี 
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  ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและข้อบังคบัที่เกี่ยวข้อง 
 

 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัตติามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (กลต.) ได้ออกกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนได้ปฏิบัติตามเพื่อการก ากับดูแลกิจการที่ดี พร้อมด้วยบทลงโทษต่าง ๆ 
ส าหรับบริษัทที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม  

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคัญในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยการ
ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงในการประสานงาน ติดตามข้อมูลข่าวสารหรือข้อบังคับใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 
และปฏิบัติตาม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลต.อย่างครบถ้วน และทันเวลา 

 
  ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ 

 

 ความเสี่ยงจากการใช้โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ (Use of pirated software) 
     บริษัทฯ ได้จัดท านโยบายด้านสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมการใช้งานสารสนเทศทั้งภายในและ

ภายนอก รวมถึงได้มีการควบคุม Authorized ของผู้ใช้งานทุกคนจากการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งต้อง
ด าเนินการผ่านทางเจ้าหน้าที่แผนกสารสนเทศของบริษัทฯ เท่านั้น นอกจากนี้ ในด้านความครบถ้วนของการใช้
โปรแกรมถูกลิขสิทธิ์น้ัน  

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่พร้อมทั้งโปรแกรมที่ถูกลิข สิทธิ์เข้ามาทดแทน
เครื่องเก่าที่มีอายุการใช้งานนาน รวมถึงได้จัดซื้อ License การใช้งานโปรแกรมพื้นฐานให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา
ที่ก าหนดตามแผน 
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โครงสร้างการถือหุน้ 
 
หลักทรัพย์ของบริษทัฯ   

  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเรียกช าระแล้ว 214 ล้านบาท เป็น
หุ้นสามัญ 214 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไข
แตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ์ 
 
 บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทฯ 
 
ผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุน้

1 นายสเุมธ  เตชะไกรศรี
2 นางยุพา    เตชะไกรศรี    
3 นายก ากวน กุน
4 นายมิตร    เตชะไกรศรี
5 นายปรีชา   เตชะไกรศรี
6 นางอุ๋ยง้อ  แซแ่ต้
7 นางแต้เตียส ี  แซแ่ต้
8 นางอุไรวรรณ  แซแ่ต้
9 นางจินตนา  เตชะไกรศรี

10 ผู้ถือหุน้รายย่อยอ่ืนๆ
รวม 214,000,000                100

24,000,000                  

3.04

2.806,000,000                    

3,000,000                    1.40
4,250,000                    1.99

52.27

6,138,400                    2.87

111,861,600                

6,000,000                    2.80

6,500,000                    

11.21
12,750,000                  5.96

15.65

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553
จ านวนหุน้(หุน้) สดัสว่นการถือหุน้(ร้อยละ)

33,500,000                  

 
 

 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย   189,435,000 หุ้น สัดส่วน (ร้อยละ)  88.52 
 ผู้ถือหุ้นสัญชาติตา่งด้าว   24,565,000 หุ้น สัดส่วน (ร้อยละ)  11.48 
 
นโยบายการจ่ายเงนิปนัผล 

บริษัทฯ  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิในแต่ละปี 
เว้นแต่ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น 
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แผนผังการบริหาร 
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2553  เป็นดังนี ้
 
 
 
 

 

Remuneration Committee 
and Nomination Committee 

Audit Committee 

Remuneration Committee 
and Nomination Committee 

Audit Committee 

Internal Audit 
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รายชื่อกรรมการแต่ละคณะ และรายชื่อผู้บริหาร 
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง

พระราชบัญญัติบริษัทฯ มหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลง
วันท่ี 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ คณะกรรมการต่างๆ ของบริษัทฯ มีจ านวน 4 ชุด ได้แก่  

1.  คณะกรรมการบริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ  
3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา  
4. คณะกรรมการบริหาร  

โดยมีรายชื่อและอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้
 
 1. คณะกรรมการบริษัทฯ   

คณะกรรมการของบรษิัทฯ  ตามหนังสือรับรองการจดทะเบยีนของกระทรวงพาณชิย์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2553 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒทิี่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทจ านวน 14 ท่าน 
จ าแนกไดด้ังนี ้

 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
การอบรมหลกัสตูร 

DCP และ DAP 

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

2. นายไพรัช สหเมธาพัฒน ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ 

DCP รุ่นที่ 102/2008 

3. นายเผ่าเทพ โชตินุชิต 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา 

DAP รุ่นที่ 11/2004 

4. นายวีระศักดิ ์ สุตัณฑวิบูลย ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ DAP รุ่นที่ 21/2004 

5. นายสุเมธ เตชะไกรศรี 
ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการ
สรรหา 

DCP รุ่นที่ 137/2010 

6. ดร. โกศล สุรโกมล 
กรรมการอิสระ,กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา 

DCP รุ่นที ่137/2010 

7. ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ กรรมการ/กรรมการผู้จดัการ DCP รุ่นที่ 105/2008 
8. นายคมัภีร์ จองธุระกจิ กรรมการ DCP รุ่นที่ 48/2004 
9. นายประสงค ์ เตชะไกรศรี กรรมการ DAP รุ่นที่ 11/2004 
10. นางยุพา เตชะไกรศรี กรรมการ/กรรมการบริหาร DCP รุ่นที่ 32/2003 
11. นายอภิชาต ิ เกษมกุลศิร ิ กรรมการ/กรรมการบริหาร DCP รุ่นที่ 73/2006 
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
การอบรมหลกัสตูร 

DCP และ DAP 

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

13. นายปรีชา เตชะไกรศรี 
กรรมการ/กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา 

DAP รุ่นที่ 10/2004 

14. นายจมุพล เตชะไกรศรี กรรมการ/กรรมการบริหาร DCP รุ่นที่ 102/2008 

ทั้งนี้ มีนายจุมพล  เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการ ซึ่ง เท่ากับข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) คือ มี
กรรมการอิสระ (Independent director) อย่างน้อยหน่ึงในสาม ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 

(2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า/ผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีมี
ความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น  
บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
ควบคุม   หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ 
                            ขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่น  
                            ใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 

(5) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 
(7) กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตาม (1) – (6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจใน

การด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้ 

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษทัฯ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ  ประกอบด้วยนายสุเมธ เตชะไกรศรี ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางยุพา 

เตชะไกรศรี หรือ นายจุมพล เตชะไกรศรี หรือ นายปรีชา เตชะไกรศรี รวมเป็นสองคนและประทับตราส าคัญของบริษัทฯ  
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการก ากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไป
ตามนโยบาย และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยอยู่ในกรอบของจริยธรรมที่ดี และค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกฝ่าย ซึ่งขอบเขตและอ านาจของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้ 

1.   อ านาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่
ของกรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัทฯ (มหาชน)จ ากัด 

2. มีอ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ก าหนดให้เป็นของคณะกรรมการ 
3.   มีอ านาจหน้าที่ดูแลและก าหนดนโยบายหลักในการด าเนินธุรกิจ นโยบายทางด้านการเงิน นโยบาย การ

ระดมทุน นโยบายในการบริหารเงินทุน นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ และนโยบายในการบริหารความ
เส่ียงของบริษัทฯ  

4.  พิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการลงทุนของบริษัทฯ และก ากับดูแลการด าเนินโครงการให้เป็นไปตาม
แผนงานท่ีวางไว้ 

5. ด าเนินกิจการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของที่ประชุม
ใหญ่ผู้ถือหุ้น และตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ 

6. แต่งตั้งคณะกรรมการจ านวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือ
หลายคน หรือบุคคลอื่นกระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการ 

7.  จัดให้มีการบริหารจัดการตามหลักการก ากับดูแลกิจการ 

เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ท้ังนี้ก าหนดให้รายการที่กรรมการ
หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ย่อย 
ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

 เรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 การท ารายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้
ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุม ผู้ถือหุ้น
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
- การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทฯ มหาชนอื่นหรือบริษัทฯ เอกชนมาเป็นของบริษัทฯ  
- การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ  หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์
จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

- การออกหุ้นใหม่เพื่อช าระแก่เจ้าหน้ีของบริษัทฯ  ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน 
- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  โดยการลดจ านวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น 
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัทฯ  
- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee ) 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 

มีจ านวนอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ  3 
ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระและก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในวาระ คราวละ 3 ปี  ดังรายชื่อต่อไปน้ี 

ล าดับ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง 

1. นายไพรัช สหเมธาพัฒน ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
(มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) 

2. นายเผ่าเทพ โชตินุชิต กรรมการตรวจสอบ 
3. นายวีระศักดิ ์ สุตัณฑวิบูลย ์ กรรมการตรวจสอบ 

(มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) 
 
ขอบเขต และ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงาน
กับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีรับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและ
ประจ าป ี

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ที่มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ 

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชีโดยค านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส านักงาน
ตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ท าการตรวจสอบบัญชีของบริษัท 

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีท่ีเกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานส าคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชน
ตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

7. จัดท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่ง
รายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปน้ี 

- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ  ถึงความ
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ 

- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  
- เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
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- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  

- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

3.  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา  
 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการสรรหา โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานฯ  เพื่อท าหน้าที่สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และท าหน้าที่พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตามนโยบายที่ได้
ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้ 

นโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
“การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการน้ัน บริษัทฯ จะค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบท่ี

ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันโดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมี
คุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่ก าหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส ” 
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าบ าเหน็จประจ าปี 

นโยบายการสรรหากรรมการ 
“การสรรหากรรมการน้ัน บริษัทฯ จะให้ความส าคัญกับบุคคลที่มคีวามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มี

ประวัติการท างานท่ีดี และมีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมทีัศนคติที่ดตี่อองคก์ร 
สามารถอุทศิเวลาให้ได้อย่างเพยีงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส” 

ขอบเขต และอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา 
1. ก าหนดหลักเกณฑว์ิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ทีจ่ะมาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
2. ด าเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ และ

น าเสนอต่อท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุัต ิ
3. ก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัทฯ 
4. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพือ่เห็นชอบและน าเสนอต่อท่ีประชมุผู้ถือ

หุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
5. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
6. ด าเนินการท าแผนสืบทอดต าแหน่งงานของประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการบริหารเสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
7. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
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 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา เมื่อ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 ประกอบด้วยกรรมการ 3 โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  และได้แต่งตั้งเพิ่มอีก
จ านวน 1 ท่าน เมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2553 รวมเป็นจ านวน 4 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1. นายเผ่าเทพ โชตินุชิต ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา 
2. นายสุเมธ เตชะไกรศรี กรรมการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา 
3. 
4. 

นายปรีชา 
ดร. โกศล 

เตชะไกรศรี 
สุรโกมล 

กรรมการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา 
กรรมการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา 

 ทั้งนี้ มีนายจุมพล  เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการ 
 
4.  คณะกรรมการบริหาร ( Executive Board of Director ) 

คณะกรรมการบริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 มีจ านวน 7 ท่าน ประกอบด้วย 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางยุพา  เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร 
3. นายปรีชา    เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร 
4. นายจมุพล   เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร 
5 นายอภิชาติ  เกษมกุลศิร ิ กรรมการบริหาร 
6. นายโกเวท ล้ิมตระกูล กรรมการบริหาร 
7 ดร.นฤพนธ์         พงษ์เจริญ กรรมการผู้จดัการ 

ขอบเขต และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้ 
1. ให้มีอ านาจตัดสินใจในเรื่องการด าเนินงานท่ีส าคัญของบริษัทฯ  โดยก าหนดขอบเขตประเภท หรือขนาด

ของภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการก ากับดูแล การด าเนินงาน
โดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า  ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ 

2. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์
ถาวรของบริษัทฯ  และจะพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หากการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่อง
การลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ นั้น อยู่นอกเหนือขอบเขตและ
งบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

3. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและ
เป็นประโยชน์ต่อกิจการ 

4. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  
5. อนุมตัิการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ  
6. ด าเนินกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของบริษัทฯ  
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7. พิจารณาและอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัทฯ  และพิจารณาอนุมัติค าขอจากฝ่าย
งานต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เกินอ านาจส่ังการของฝ่ายงานน้ัน 

8. หากการด าเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ใช้งบประมาณสูงเกินกว่า
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติร้อยละ 10 จะต้องน าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

ทั้งนี้ การมอบอ านาจดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและระเบียบวาระ
ต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทฯย่อย และ
จะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระท าได้ เว้นแต่จะได้รับ
มอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราว ๆ ไป 

เลขานุการบริษัทฯ 

  บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายจุมพล  เตชะไกรศรี ท าหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทฯ ในการให้ค าแนะน าด้าน
กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ   เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

1. ให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และ
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงที่มีนัยส าคัญแก่
กรรมการ 

2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึง
ปฏิบัติต่างๆ 

3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติ
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก ากับบริษัทฯ ตาม
ระเบียบและข้อก าหนดของหน่วยงานทางการ 

5. ติดต่อและส่ือสารกับผู้ถือหุ้นท่ัวไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทฯ 
6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ 
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ผู้บริหาร 
                     คณะผู้บริหารของบริษัทฯ  ประกอบด้วย 7 ท่าน ดังต่อไปนี ้

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายสุเมธ  เตชะไกรศร ี ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
2. นายโกเวท            ล้ิมตระกูล ที่ปรึกษากรรมการบริหาร 
3. ดร.นฤพนธ์           พงษ์เจริญ กรรมการผู้จดัการ 
4. นายปรีชา  เตชะไกรศร ี รองกรรมการผู้จัดการ 

5. 
6. 

นายจมุพล            เตชะไกรศรี 
นายภูมิพงษ์          วรวัฒนะกุล 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
รองกรรมการผู้จัดการ 

7. นางสาวอังคณา    ไทยจรัสเสถียร ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน 

 หมายเหต ุ:  คุณภูมิพงษ์ วรวัฒนะกุล เข้ามาด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 

ขอบเขต และ อ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 
1. ควบคมุดูแลการบริหารท่ัวไปใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหาร 
2. ก าหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติงานในดา้นต่างๆ 
3. บริหารการปฏิบัติการและให้การสนับสนุนระบบการบริหารคุณภาพ 

ทั้งนี้ การมอบอ านาจดังกล่าวข้างต้น กรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและระเบียบวาระ
ต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  และ/หรือคณะกรรมการบริหาร การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมา
ข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระท าได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ
หรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป 

 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาท าหน้าที่สรรหากรรมการเพื่อทดแทน
กรรมการที่ลาออก ครบวาระ หรือทดแทนต าแหน่งที่ว่างลงโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต มี
ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวโยง และถูกต้องตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 
 เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความ
เห็นชอบ และขออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ 
 
 ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ  ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง 
และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการ
ผู้จัดการ และต าแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้อง
มีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร 
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การเลือกตั้งกรรมการมีวิธีการดังต่อไปนี้ 
1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้  
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

 

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 

  คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการประจ าทุกปี โดยใช้
เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ และกลยุทธ์เพื่อพิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ก. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ในฐานะกรรมการประจ าปี 2553 ได้มีการ
พิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่งใส  โดยมีนโยบายและ
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัท และเปรียบเทียบกับ
ธุรกิจที่มีขนาดและอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ก่อนที่จะน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป 

ในปี 2553 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้กับกรรมการบริษัทฯ  แสดงในตารางต่อไปนี้ 

ตารางแสดงรายละเอียดค่าตอบแทนและค่าบ าเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารประจ าปี 2553 

ล าดับที ่ รายช่ือคณะกรรมการ 
 
 

ต าแหน่ง 
 
 

ค่าตอบแทน
ในฐานะ 
กรรมการ 

ค่าบ าเหน็จ 

1 พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย ์ ประธานกรรมการ 438,000 33,000 
2 คุณไพรัช สหเมธาพัฒน์ กรรมการและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
366,000 27,500 

3 คุณเผ่าเทพ โชตินุชิต กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ  
และประธานคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา 

258,000 16,500 

4 คุณวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 222,000 16,500 
5 คุณสุเมธ เตชะไกรศรี กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการสรรหา 

- - 

6 ดร. โกศล สุรโกมล กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา 

156,000  

7 ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ กรรมการ,กรรมการผู้จัดการ - - 
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และผู้บริหาร 
8 คุณคัมภีร ์ จองธุระกิจ กรรมการ 132,000 10,000 
9 คุณประสงค์ เตชะไกรศรี กรรมการ 132,000 10,000 
10 คุณยุพา เตชะไกรศรี กรรมการและกรรมการบริหาร 222,000 16,500 
11 คุณอภิชาติ เตชะไกรศรี กรรมการและกรรมการบริหาร 222,000 16,500 
12 คุณโกเวท ลิ้มตระกูล กรรมการและกรรมการบริหาร - - 
13 คุณปรีชา เตชะไกรศรี กรรมการ,กรรมการบริหาร 

และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการสรรหา 

- - 

14 คุณจุมพล เตชะไกรศรี กรรมการ,กรรมการบริหาร, เลขานุการ
คณะกรรมการ และผู้บริหาร 

- - 

 รวม  2,148,000 146,500 

หมายเหตุ : ดร. โกศล สุรโกมล เข้าด ารงต าแหน่งวันท่ี 7 เมษายน 2553 

ข. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทจ านวน 4 รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการ และ
ผู้บริหารทุกรายที่อยู่ในล าดับขั้นเดียวกับผู้บริหารรายที่ 4 รวม 7 ท่าน แสดงดังตารางต่อไปนี้ 
 

รายการ

จ านวนราย (คน) จ านวนเงิน (บาท)

เงนิเดือน 7 11,003,600

โบนัส 5 1,442,600

ค่าตอบแทน

 
  หมายเหตุ :  ส าหรับปี   2553  ประกอบด้วยผู้บริหาร  7 ท่าน   ได้แก่  คุณสุเมธ  เตชะไกรศรี, ดร. นฤพนธ์   
พงษ์เจริญ, คุณปรีชา เตชะไกรศรี, คุณโกเวท ล้ิมตระกูล, คุณจุมพล เตชะไกรศรี, คุณภูมิพงษ์ วรวัฒนะกุล และคุณ
อังคณา ไทยจรัสเสถียร  

   ค่าตอบแทนอื่น 
   ในรอบปี 2553 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้ 
 

รายการ จ านวนราย จ านวนเงนิ 

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 4 151,472 

 หมายเหตุ :  ส าหรับปี 2553 ประกอบด้วยผู้บริหาร 4 ท่าน ได้แก่ ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ, คุณปรีชา เตชะไกรศรี, 
คุณจุมพล เตชะไกรศรี และคุณอังคณา ไทยจรัสเสถียร 
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การก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) ส าหรับกรรมการ
บริษัทฯ จดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้น าหลักทรัพย์
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จึงได้ก าหนดคู่มือ “นโยบายการก ากับดูแลกิจการ” และคู่มือ 
“จริยธรรมธุรกิจ” เพื่อแจกจ่ายให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ส าหรับปี  2553 นั้น บริษัทได้
ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด สรุปได้ดังนี้  

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนดได้แก่ สิทธิการซื้อขาย หรือโอนหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ 
ยังได้ด าเนินการในเรื่องต่างๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิ และอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ 

 บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกคน และข้อมูลประกอบแต่ละวาระการประชุมทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า 34 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลในการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระ
การประชุมถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่ไว้ที่ www.tkrungthai.com 
ในส่วนของ “ข่าวสาร” (Post วันท่ี 4 มีนาคม 2553) โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 บริษัทฯ ได้ลงประกาศหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 
3 วัน เพื่อบอกกล่าวล่วงหน้าส าหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม 

 บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด บริษัทฯ จัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2553 ในวันที่ 7 เมษายน 2553 ณ โรงแรม มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว 

 กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครบทั้ง 14 ท่าน และผู้บริหารระดับสูงทุกคนร่วมชี้แจง
และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนของผู้สอบบัญชีจาก
ส านักงาน กรินทร์ ออดิท จ ากัด ร่วมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ และที่ปรึกษาทาง
กฎหมายจากส านักงานกฎหมายฟาอีสต์  จ ากัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อความ
โปร่งใสอีกด้วย 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ ประธานกรรมการบริษัทจะกล่าวแนะน า 
คณะกรรมการทุกท่าน และผู้สอบบัญชีของบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยต่อผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้
ถือหุ้นทราบถึงวิธีการในการลงคะแนนเสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยประธานที่ประชุมท าหน้าที่
ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามล าดับวาระที่แจ้งในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น จัดสรรเวลาให้
เหมาะสม เพียงพอส าหรับการน าเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
แสดงความคิดเห็น ซักถามเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งมีการบันทึกการ
ประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สรุปการลงมติ และนับคะแนนเสียงด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

http://www.tkrungthai.com/
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 บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงข้อมูลส าคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2553 อีกทั้ง ยังให้สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และถามค าถามใน
ที่ประชุมก่อนลงมติใดๆ รายละเอียดตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2553 

 บริษัทฯ มอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของ
บริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน บริษัทให้สิทธิ์แก่
ผู้ถือหุ้นท่ีเข้ามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลังที่ได้เริ่มประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้ลงมติ พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป 

 ละเว้นการกระท าใดๆ ที่เป็นการจ ากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลส าหรับแต่ละวาระอย่างเพียงพอ
ต่อการตัดสินใจให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น จัดการให้มีวิธีการลงคะแนนเสียงที่ไม่
ยุ่งยาก มีประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่ายไม่สูง  

 บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาที่เหมาะสมในการประชุม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความ
คิดเห็น และตั้งค าถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัทฯ 

 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และตรวจสอบได้ โดย
ไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป 

 ในปี 2553 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 105.85 ของก าไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่นๆ) 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้
ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือชาวต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง 

ส าหรับปี 2553 นั้น บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีจาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมส่งเสริม
บริษัทจดทะเบียนไทยในระดับ “ดี” โดยมีคะแนน 99 คะแนน จากคะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนน ทั้งหมด 3 หมวด คือ 
ก่อนวันประชุม วันประชุม และหลังวันประชุม นอกจากนี้ ยังได้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันด้านอื่นๆ อีก 
ดังนี ้
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 การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2553 วาระเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการท่ีต้องการได้อย่างแท้จริง 

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
เป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ในช่วงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 
2552 และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมกับเผยแพร่
หลักเกณฑ์ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย อย่างไรก็ตาม ในปี 2553 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ
การประชุมและไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการ
มอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงแทนได้ 

 บริษัทฯ แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ  ข  ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงได้เองในแต่ละวาระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับจริง พร้อมทั้งเผยแพร่หนังสือมอบฉันทะ
แบบ  ก,  ข  และ ค  ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ดาวน์โหลดได้ด้วย ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2553 มีผู้ถือหุ้นจ านวน 97 ราย มอบอ านาจให้
กรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบอ านาจให้ออกเสียงแทน 

 บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่
ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ และมีการติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้อง
มีรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ใน 
พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 

 ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลส าคัญโดยมิแจ้งล่วงหน้า
ต่อผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียน และตรวจสอบคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเพื่อความ
รวดเร็ว และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ใช้บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อความรวดเร็ว และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการ
ลงคะแนนเสียง รวมถึงในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระน้ัน มีการแยก
ใหล้งคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วย 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน และผู้มี
ส่วนได้เสียภายนอกเพื่อเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคง
ทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ  ทั้งนี้ จากนโยบายในการดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้
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จัดท าเป็นคู่มือจริยธรรมธุรกิจขึ้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ให้มี
กองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงาน มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท โดยการส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตร
ต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน  ท้ังนี้ บริษัทฯ มีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มด้วยกัน ดังนี้ 

 

 พนักงาน  : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม  
ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย 
และให้มีผลประโยชน์อื่น เช่น โบนัส 

 คู่ค้า  : บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าอย่าง 
สุจริต รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาคู่ค้าอย่างเคร่งครัด 

 เจ้าหน้ี : บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามเงื่อนไขหรือข้อตกลง 
 ลูกค้า : บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยให้บริการท่ีมีคุณภาพ  

มาตรฐาน รวดเร็ว ตรงต่อเวลา และรักษาความลับลูกค้า 
 คู่แข่ง : บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่แข่งในกรอบการแข่งขันอย่างสุจริต 
 ส่ิงแวดล้อม : บริษัทฯ ค านึงถึงสภาพแวดล้อมจนได้ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ  

ISO14001  
 ชุมชน : บริษัทฯ ด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพสังคม 

ด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน, การ 
บริจาคโลหิต, กิจกรรมผ้าป่าสู่บา้นเกิดของพนักงาน เป็นต้น 

บริษัทได้มีการก าหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์สินคา้
ต่างๆ ต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานมีการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ปิดไฟเมื่อไม่มีความจ าเป็นในการใช้งาน 

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลแก่ทางการกรณีมีการท าผิดกฎหมาย หรือผิด
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะได้รับความคุ้มครอง ซึ่งบริษัทไม่สามารถปฏิบัติใดๆ โดยไม่เป็นธรรม
ต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนต าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานท่ีท างาน ส านักงาน เลิกจ้าง อันเนื่องมาจากสาเหตุ
แห่งการแจ้งเบาะแส รวมถึงการส่งเสริมให้มีการให้ความรู้ และจัดการฝึกอบรมพนักงานทุกท่านให้มีความตระหนักถึง
ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม และก าหนดเป็นนโยบายให้เป็นแนวปฏิบัติ และเปิดเผยให้พนักงานทุกคนทราบ และ
ยึดถือเป็นแนวเดียวกัน 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มี
การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ จึงได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 ให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและสารสนเทศอื่นๆ เช่น รายงานประจ าปี อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ 
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SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Web Site ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2553 
บริษัทไม่ได้รับค าส่ังจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก้ไข
งบการเงิน หรือเอกสารท่ีเกี่ยวข้องแต่อย่างใด 

 คณะกรรมการรายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการแบบสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบาย
ก ากับดูแลกิจการผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี และรายงานประจ าปี 

 คณะกรรมการได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
แสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

 เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งบทบาท หน้าที่ และวาระการ
ด ารงต าแหน่ง ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

 เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับ
อุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที่รับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน 

 เปิดเผยจ านวนครั้งของการประชุม และจ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ 

 ก าหนดให้กรรมการต้องเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องในกรณีที่มีส่วนได้
เสียเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  

 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก จึงได้มี
การพบปะและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าวอย่างสม่ าเสมอ จะเห็นได้
จากการเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกไตรมาส 
เพราะบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลผลประกอบการของบริษัทฯ ด้วย
ความโปร่งใส ไม่ว่าบริษัทฯ จะมีผลประกอบการในไตรมาสนั้นๆ เป็นอย่างไร  รวมถึงจัดให้มี
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้บริษัทฯ สามารถส่ือสารกับ
ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจทั่วไปอย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพ 

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือนักวิเคราะห์เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ (Company 
Visit) และพบปะพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2553 ได้จัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน
สุวินทวงศ์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีช่องทางที่นักลงทุน
ติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ ได้ทาง IR Contact โดยสามารถติดต่อได้ทาง E-mail 
Address : investor@tkrungthai.com  โทรศัพท์ 02-211-3732 ต่อ 104 

 

 

mailto:investor@tkrungthai.com


บริษัท  ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 

 54 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนคือ 3 ปี และ
ไม่จ ากัดจ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง โดยระบุไว้ในนโยบายก ากับดูแลกิจการ 

 บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละท่านให้ทราบ (รายละเอียด
กรรมการและผู้บริหาร) 

 ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และมีบทบาท อ านาจ และ
หน้าที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน 

 คณะกรรมการได้มีการเลือกกรรมการอิสระเพื่อด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ 
 บริษัทฯมีเลขานุการบริษัท คือ คุณจุมพล  เตชะไกรศรี ซึ่งท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎหมาย 

และกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติตาม 
 กรรมการบริษัทไม่ด ารงต าแหน่งในหลายบริษัทมากเกินไป และมีการเปิดเผยข้อมูลการด ารง

ต าแหน่งของกรรมการแต่ละท่านให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการท้ังส้ินจ านวน 14 คน รายละเอยีดเป็นดังนี้ 

o กรรมการอิสระ   จ านวน 5 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 35.7) 
o กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร  จ านวน 2 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 14.3) 
o กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  จ านวน  7 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 50.0) 

ทั้งนี้ เพื่อการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้ด าเนินการเพิ่มกรรมการอิสระอีกจ านวน 1 ต าแหน่ง ใน
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2553 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 เป็นเหตุให้ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการที่เป็น
อิสระท้ังหมด 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 35.71 ของกรรมการท้ังหมด  

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี กรรมการต้องออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม ถ้า
จ านวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงส่วนหนึ่งในสาม
ที่สุด 

 ส าหรับจ านวนบริษัทที่กรรมการด ารงต าแหน่งนั้น บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการด ารง
ต าแหน่งกรรมการแต่ละคนที่บริษัทอื่นไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจ าปี (Annual Report) 
ทั้งนี้ บริษัทมั่นใจว่าการท่ีกรรมการด ารงต าแหน่งในหลายบริษัทนั้นไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่
แต่อย่างใด เพราะได้รับค าปรึกษาและค าแนะน าที่ดี มีประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจอย่าง
สม่ าเสมอ และต่อเนื่อง 
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5.2 คณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา โดยมีการก าหนดอ านาจ
หน้าที่เอาไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย 

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 มีการก าหนดและแยกอ านาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ ไว้อย่าง
ชัดเจน โดยในการพิจารณา และการตัดสินใจเรื่องที่ส าคัญๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อถ่วงดุลและสอบทาน เปิดเผยความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีส่วนร่วมกับฝ่ายบริหารในการก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิ จ กลยุทธ์ 
เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ โดยมีการสัมมนากันระหว่างคณะกรรมการ
บริษัท และผู้บริหารระดับสูง 

 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายก ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าว 

 ประธานกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ และไม่ได้ด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการชุดย่อย 

 การรวมหรือแยกต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่เป็น
บุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบรหิาร 
มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและการบริหารงานประจ าออกจากกัน
อย่างชัดเจน ประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่เป็นกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้
ก าหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ท่ีส าคัญให้ฝ่ายบริหารน าไปปฏิบัติ โดยกรรมการบริษัททุกคนมี
ความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชุม การแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของบริษัทใน
ด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มีความถูกต้อง 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

 ประธานกรรมการบริหาร เป็นหัวหน้าคณะของฝ่ายบริหาร รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทใน
การดูแลการด าเนินกิจการและปฏิบัติงานของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการ
บริษัท โดยมีการบริหาร ติดตามการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการโดยก าหนดให้มีการ
ประชุมร่วมกัน เพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทเป็น
ประจ าทุกเดือน มีการกระจายอ านาจลงไปสู่ฝ่ายบริหาร ในการก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ
วงเงิน 
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 คณะกรรมการได้มีการให้จัดท าจริยธรรมธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานทุกคนเข้าใจใช้ในการด าเนินธุรกิจ และปฏิบัติตามอย่างจริงจัง 

 คณะกรรมการได้มีการก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) 
โดยมีคณะท างาน และมีการทบทวนประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการด าเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน 
การปฏิบัติงาน การด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และนโยบาย โดยมีหน่วยงานที่มีความอิสระใน
การปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดังกล่าว 

 คณะกรรมการบริษัทฯ จะรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจ าปี ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
ประเทศไทย รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายที่กรรมการบริษัทต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์
ของบริษัทให้ท่ีประชุมคณะกรรมการทราบ 

 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการทุกท่านต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการให้
บริษัททราบ 

 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน 
การด าเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่ง
เป็นหน่วยงานอิสระท่ีรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 และเห็นว่ามีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอ 

5.4 การประชุมคณะกรรมการ 

 บริษัทฯ ได้มีการจัดท าก าหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี โดยในปี 2553 
ก าหนดการประชุมเอาไว้จ านวน 9 ครั้ง และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบถึงก าหนดการ
ดังกล่าวล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลา และเข้าร่วมประชุมได้ 

 จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการจะพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ และลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ท าหน้าที่ร่วมกันในการพิจารณาก าหนดวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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 บริษัทฯ จัดให้มี เอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับ
คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อน
เข้าประชุม 

 บริษัทฯ จัดสรรเวลาเอาไว้อย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องเพื่ออภิปรายกันอย่างรอบคอบ 
และประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็น และข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม 

 สนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่
เกี่ยวข้องโดยตรง 

 บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกัน เพื่ออภิปรายปัญหา
ต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการ
ผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย ซึ่งในปี 2553 มีการประชุมเมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2553 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกคนสามารถอภิปราย และแสดงความคิดเห็นได้
อย่างเปิดเผย โดยมีประธานเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม บันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และหลังจากผ่านการรับรองจากที่ประชุม 
จะถูกจัดเก็บไว้ที่ตู้เอกสารชั้น 2 อาคารส านักงานตรอกจันทน์ ส าหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได้ 
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รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ  ปี 2553 มีดังนี้ 

หมายเหตุ : ดร.โกศล สุรโกมล เข้ารับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2553 

 

 

 

 

ล า
ดับ

 

รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
คณะกรรมการ 

บริษัท 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
พิจารณา

ค่าตอบแทน 
และสรรหา 

ประชุมใหญ่ 
สามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าป ี
2552 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

1 พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย ์ ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ 

9/9 - - 1/1 - 

2 คุณไพรัช สหเมธาพัฒน์ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

9/9 4/4 - 1/1 - 

3 คุณเผ่าเทพ โชตินุชิต กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนและสรรหา 

9/9 4/4 3/3 1/1 - 

4 คุณวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ 

9/9 4/4 - 1/1 - 

5 คุณสุเมธ เตชะไกรศรี กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา/
ประธานกรรมการบริหาร 

9/9 - 3/3 1/1 14/14 

6 ดร.โกศล สุรโกมล กรรมการอิสระ/กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและ

กรรมการสรรหา 

7/9  3/3 1/1 - 

7 ดร.นฤพนธ ์ พงษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ 9/9 - - 1/1 14/14 
8 คุณคัมภีร ์ จองธุระกิจ กรรมการ 8/9 - - 1/1 - 
9 คุณประสงค์ เตชะไกรศรี กรรมการ 9/9 - - 1/1 - 
10 คุณยุพา เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร 9/9 - - 1/1 14/14 
11 คุณอภิชาติ เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร 8/9 - - 1/1 9/14 
12 คุณโกเวท ลิ้มตระกูล กรรมการบริหาร 8/9 - - 1/1 13/14 
13 คุณปรีชา เตชะไกรศรี กรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนและสรรหา/
กรรมการบริหาร 

9/9 - 3/3 1/1 11/14 

14 คุณจุมพล เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร/
เลขานุการคณะกรรมการ 

9/9 - - 1/1 14/14 
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อนึ่ง ในปี 2553 มีการประชุมคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจ านวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2553 โดยมี
กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมดังนี้ 

 

5.5  การประเมินการปฏิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 
เป็นประจ าทุกปี โดยท าการประเมินปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาผลการด าเนินงาน และการก ากับดูแลให้มีการ
ก าหนดและ/หรือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีหัวข้อการ
ประเมินและสรุปผลได้ดังนี้ 

ล าดับ หัวข้อประเมิน ผลประเมิน (ร้อยละ) 

1 โครงสร้างและคุณสมบตัิของคณะกรรมการ 88.25 

2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 81.25 

3 การประชุมคณะกรรมการ 92 

4 การท าหน้าที่ของกรรมการ 91 

5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจดัการ 90 

6 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 85.5 

คะแนนเฉล่ียรวม 86.75 

ล า
ดับ

 

รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนครั้ง
ของการเข้า
ประชุม 

1 พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 1/1 
2 คุณไพรัช สหเมธาพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 1/1 
3 คุณเผ่าเทพ โชตินุชิต กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ประธาน

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
1/1 

4 คุณวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 1/1 
5 ดร.โกศล สุรโกมล กรรมการอิสระ/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

และกรรมการสรรหา 
1/1 

6 คุณคัมภีร ์ จองธุระกิจ กรรมการบรษิัท 1/1 
7 คุณประสงค์ เตชะไกรศรี กรรมการบรษิัท 1/1 
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การปฐมนิเทศกรรมการใหม่  

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะท าการปฐมนิเทศให้กับกรรมการท่านใหม่ที่เข้ามา โดยการประชุมร่วมกันกับ
กรรมการบริษัทฯ ทุกท่าน เพื่อบรรยายสรุปลักษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่ง
เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ยังต้องพาไปเยี่ยมชมโรงงานทั้ง 3 แห่ง รวมถึง
ส านักงานใหญ่ เพื่อให้เข้าใจการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้มากขึ้น ซึ่งในวันที่ 23 เมษายน 2553 บริษัทได้ท า
การปฐมนิเทศให้กับ ดร. โกศล สุรโกมล ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระท่านใหม่ของบริษัทฯ 

       5.6  ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทฯ พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์ว่า พิจารณาจากการ
เปรียบเทียบกับระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการ นอกจากนี้ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลกรรมการผู้จัดการ และประธาน
กรรมการบริหารจะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จัดการทราบ 

5.7  การพัฒนาความรู้ของกรรมการและผู้บริหาร และแผนสืบทอดต าแหน่ง 

บริษัทฯ เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการบริษัทฯ  และ
เพื่อการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ จึงส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้กรรมการและเลขานุการบริษัท 
ได้รับการฝึกอบรมความรู้ต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่หลักสูตร  Director 
Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP) นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการอบรม
จากองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่องอีกด้วย  

นอกจากนี้ มีแผนการพัฒนา และสืบทอดงานต าแหน่งผู้บริหารของบริษัท เพื่อเตรียมพร้อมในการ
ท างานที่ต่อเนื่องในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ นอกจากนี้ ยังมีการประชุมนอกสถานที่ โดยมีการ
หมุนเวียนไปประชุมตามโรงงานสาขาเพื่อให้กรรมการของบริษัทได้เห็นการท างานอย่างแท้จริงของพนักงานอีก
ด้วย 

 
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มี      
ประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดภาระหน้าที่ อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน       
ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่ างเหมาะสม       
นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอ           
ผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ 
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บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า
การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินท่ีส าคัญของบริษัทฯ ได้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดและมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  (Compliance Control) และเพื่อให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึง
ก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผล
งานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย 

การบริหารความเส่ียง 

เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายการมีระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดท านโยบายบริหารความเส่ียงองค์กร รวมถึงก าหนดให้
กระบวนการบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร เพื่อควบคุมความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
หรือกิจกรรมของบริษัทฯ และเพื่อลดผลกระทบของเหตุการณ์อันอาจเกิดขึ้นได้โดยคาดไม่ถึง นอกจากนี้ ยังได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงขึ้นมา โดยมีผลเมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2552 เพื่อประเมินความเส่ียงทั่วทั้งองค์กร ทั้งที่เป็น
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ทั้งนี้ การบริหารความเส่ียงจะครอบคลุมความเส่ียง 5 ประเภท ดังนี้ 

1.  ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
2.  ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) 
3.  ความเส่ียงด้านบัญชีและการเงิน (Financial and Accounting Risk) 
4.  ความเส่ียงด้านกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) 
5.  ความเส่ียงด้านระบบสารสนเทศ (Information System Risk) 

ทั้งนี้ ผลของการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และแผนปฏิบัติการต่างๆ นั้น จะมีการน าเสนอให้
คณะกรรมการบริหารทราบ 

 ความสัมพนัธก์ับผู้ลงทนุ 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ จึงได้ก าชับให้ฝ่ายบริหารด าเนินการในเรื่องที่
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ 
ได้ให้ความส าคัญและจะยึดถือปฏิบัติไปโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น ได้มอบหมายให้ นายจุมพล 
เตชะไกรศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ท าหน้าที่ติดต่อส่ือสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังจัดกิจกรรมให้แก่ผู้ลงทุนที่มีความสนใจในการด าเนินงานของบริษัท โดยการให้เข้าเยี่ยมชม
โรงงานสุวินทวงศ์ เมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นอย่างมาก 
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเจตนารมณ์ที่ดีในการที่จะเปิดโอกาสให้แก่นักวิเคราะห์ และนักลงทุนรายย่อยได้มี
โอกาสรับทราบความเคล่ือนไหว และผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง บริษัทฯ  จึงได้เข้าร่วม
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทุก ๆ ไตรมาส 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีการน าข้อมูลภายในไปใช้ เพื่อประโยชน์
ส่วนตัวดังต่อไปนี้ 

1.  บริษัทฯ ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเพื่อให้รับทราบถึงกฎเกณฑ์ของการใช้ข้อมูลภายใน หน้าที่ใน
การรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของคน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ รวมถึงบทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดท าและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของตน คู่
สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
โดยต้องรายงานดังนี้ 

- รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย
หลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร 

- รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน 
หรือรับโอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ภายใน 3 วันท าการนับตั้งแต่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
หลักทรัพย์นั้น และให้ส่งส าเนารายงานการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่
ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

3. ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยส าคัญที่อาจ
ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
ในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทฯ จะมีการประกาศผลการด าเนินงาน (ก าหนดเวลาในการประกาศผลการ
ด าเนินงานคือ 45 วันนับจากวันส้ินไตรมาส และ 60 วันนับจากวันส้ินงวดบัญชี) หรือข้อมูลภายในนั้นจะ
เปิดเผยต่อสาธารณชน 

4. บริษัทฯ ก าหนดมาตรการควบคุมตราประทับของบริษัทฯ ไว้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อควบคุมการ
ด าเนินงานใดๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 บริษัทฯ มีมาตรการการลงโทษหากพบว่ากรรมการหรือผู้บริหารฝ่าฝืนนโยบายบริษัทฯ และท าให้บริษัทฯ ได้รับ
ความเส่ือมเสียหรือเสียหาย และบริษัทฯ จะประสานงานกับหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตามกฎหมาย
ต่อไป 
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 บุคลากร  

 จ านวนพนักงานท้ังหมดของบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ไม่รวมแรงงานจัดจ้างภายนอก : Outsource) 
มีจ านวนดังต่อไปนี ้

 
ฝ่าย จ านวนพนักงานทั้งสิน้ 

ปี 2551 ปี 2552 2553 
1. ฝ่ายส านักงาน 163 132 152 
2. ฝ่ายโรงงาน 801 642 875 

      รวม 964 774 1,027 

 
 

จ านวนพนกังานแยกตามสายงานหลัก มีดังนี ้

31-ธ.ค.-51 31-ธ.ค.-52 31-ธ.ค.-53

1. แผนกผลิต 530 408 604

2. แผนกวิศวกรรม/แผนกวิจัยและพัฒนา 39 38 38

3. แผนกบริหารคุณภาพ/แผนกประกันคุณภาพ/

    แผนกวางแผน/แผนกซ่อมบ ารุง

4. แผนกจัดซ้ือ/แผนกขนส่ง 53 34 44

5. แผนกจัดเตรียมวัตถุดิบ/แผนกคลังสินค้า 92 73 79

6. แผนกทรัพยากรบคุคลและธุรการ 40 35 35

7. แผนกขายและการตลาด 9 11 11

8. แผนกบญัชีและการเงิน/แผนกสารสนเทศ 32 27 27

9. ฝ่ายบริหารจัดการ/ฝ่ายบริหารสายปฏบิตัิการ 39 48 53

รวม 964 774 1027

ฝา่ย

130 100 136

จ านวน (คน)

  หมายเหตุ : บริษัทไม่มีข้อพิพาททางดา้นแรงงานใดๆ ในปีที่ผ่านมา 
 
ผลตอบแทนพนักงาน 

ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ ในปี 2553 มีจ านวนเงินรวม 194,280,537.86 บาท เพิ่มขึ้น 
40,209,681.64 บาท จากปี 2552 โดยค่าตอบแทนที่ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ นั้น อยู่ในรูปของเงินเดือน โบนัส เงิน
สมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ าปี เครื่องแบบพนักงาน 
บริการรถรับ-ส่งพนักงาน  รวมถึงการให้รางวัลส าหรับพนักงานที่มีความตั้งใจในการท างานจนมีอายุงานครบ 10 ปี เพื่อ
เป็นการจูงใจให้พนักงานของบริษัทฯ มีขวัญและก าลังใจในการท างานกับบริษัทฯ ในระยะยาวอีกด้วย 
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นโยบายการพัฒนาบคุลากร  

บริษัทฯ ให้ความส าคัญในด้านบุคลากรไม่น้อยไปกว่าการให้ความส าคัญในเรื่องของวัตถุดิบ หรือกระบวนการ
ผลิต ด้วยเหตุที่ว่าคุณภาพชิ้นงานที่ดีนอกจากจะมาจากวัตถุดิบที่ดีและกระบวนการผลิตที่ดีแล้ว แรงงานทั้งในส่วน
ทางตรงและทางอ้อมยังต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยเช่นกัน 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญในเรื่องของบุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคัดสรรบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถเข้าสู่องค์กรโดยการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีและปลอดภัย มีการจัดฝึกอบรมให้ทั้ง
ภายในองค์กรและภายนอกองค์กรรวมถึงการจัดส่งไปอบรมดูงานยังต่างประเทศ นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังมีนโยบายการ
พัฒนาบุคลากรทางอ้อมด้วยการสรรหาบุคลากรชาวต่างชาติเข้ามารับต าแหน่งในองค์กรและเป็นที่ปรึกษาระยะส้ันด้วย 
อันจะเป็นการยกระดับความรู้ความช านาญของพนักงานให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล 

 บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานภายในบริษัทฯ  (In House Training) ซึ่งเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการ
สอนงาน OJT (On the Job Training), ระบบการบริหาร ERP (Enterprise Resource Planning)  การบริหารระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO/TS 16949, ISO 14001 และ การฝึกอบรมภายนอก ( Public Training)   
           จากการด าเนินนโยบายการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ พบว่าบุคลากรของบริษัทฯ  ได้มีส่วนร่วม
เป็นอย่างมากในการลดการสูญเสียในการผลิต และสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  จน
ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ ต่ าลง อันเป็นผลดีต่อการแข่งขันในตลาดของบริษัทฯ 

 การเตรียมผู้สืบทอดงาน 

 การเตรียมแผนเพื่อสืบทอดงานนั้น เป็นภารกิจที่ผู้บริหารขององค์กรต้องวางแผน และด าเนินการเพื่อเป็นการ
สร้างความต่อเนื่องในการบริหารงาน และเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับแผนงานการบริหารงานในอนาคตโดยใช้กลยุทธ์ใน
การก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ท่ีมีศักยภาพ โดยจัดให้มีพี่เลี้ยงเป็นผู้สอนงาน ถ่ายทอด พัฒนา และเสริมจุดอ่อนของ
งาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป 

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) 

ส าหรับบริษัทฯ แล้ว เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมนั้น ไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรมเสริมของ
บริษัทฯ เท่านั้น หากแต่เป็นภารกิจหลักของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยึดหลักในการด าเนินงานที่มีเป้าหมายด้าน
ธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบดังค ากล่าวของ Mr. Bjorn Stigson ประธานสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (World 
Business Council  for Sustainable Development หรือ WBCSD) ที่ว่า “ธุรกิจไม่สามารถประสบความส าเร็จได้ใน
สังคมที่ล้มเหลว” (Business cannot succeed in a society that fails) 

ในปี 2553 บริษัทฯ ได้ด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1.  การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

รากฐานของการประกอบธุรกิจที่ดี มีประสิทธิภาพนั้น มีรากฐานของทรัพยากรบุคคล เป็นปัจจัยส าคัญที่
จะขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความส าเร็จไปได้ด้วยดี นั่นก็หมายความว่า ธุรกิจเองต้องเล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของพนักงาน  ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการท างานที่ดี รวมถึงการเคารพ
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สิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อพนักงาน หรือแรงงานอย่างเป็นธรรมด้วย บริษัทฯ จึงปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการท างาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยมีตัวอย่างของแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1.1 มีแนวปฏิบัติที่สนับสนุน และเคารพสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่ใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น 
1.2 ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านผลตอบแทนพนักงานในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส 

เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เช่น จัดให้มีข้าวฟรี และอาหารกลางวันราคาพิเศษให้แก่พนักงาน, ติดตั้งตู้
น้ าดื่มระบบ RO อย่างถูกอนามัย, ให้เบี้ยขยัน, เงินช่วยเหลือฌาปนกิจในกรณีบุคคลในครอบครัวของ
พนักงานเสียชีวิต, ให้ทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดา ของพนักงานท่ีอยู่ในระดับอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษา
ตอนต้น, ตรวจสุขภาพประจ าปี ฯลฯ 

1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อท าหน้าที่ดูแลด้านสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม 
1.4 ก าหนดนโยบายและจัดตั้งคณะท างานดูแลเรื่องความปลอดภัยต่างๆ ในโรงงาน และสถานที่ท างาน 

เช่น จัดให้มีการซ้อมหนีไฟประจ าทุกปี และหมั่นตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิง 
1.5 มีระบบการจัดการกับสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้มีความปลอดภัย และถูกสุขอนามัย เช่น มี

ระบบการดูแลสภาพแวดล้อมภายในโรงงาน และในกระบวนการผลิต โดยไม่ให้กระทบต่อสุขภาพของ
พนักงาน, จัดให้มีกิจกรรมสัปดาห์ปลอดภัยในการท างาน, ติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพิ่มเติมเพื่อลด
ความร้อนใน Line การผลิต, ให้มีสวนหย่อมขนาดเล็ก และมุมนั่งพักผ่อนส าหรับพนักงานได้ผ่อน
คลายในยามพัก 

1.6 พัฒนาบุคลากร โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้ โดยการส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตร
ต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกองค์กร และเล่ือนต าแหน่งให้แก่พนักงานเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม 

1.7 มีกระบวนการร้องเรียนอย่างเหมาะสมหากพนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
1.8 ส่งเสริมให้พนักงานน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต รวมถึงการบ าเพ็ญ

ประโยชน์ และท าดีเพื่อสังคมอีกด้วย 
1.9 จัดให้มีโครงการด้านธรรมะ โดยจัดกิจกรรมร่วมท าบุญผ้าป่าสู่บ้านเกิดของพนักงานประจ าทุกปี และ

จัดให้มีกิจกรรมฟังธรรมะบรรยายให้แก่พนักงานในวันแม่แห่งชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ณ สถานที่
ท างานของบริษัท 
 

2. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่า โลกของเราในทุกวันนี้เกิดมลภาวะทั้งทางน้ า อากาศ ขยะ สารพิษ ฯลฯ ส่งผลให้
ส่ิงแวดล้อม และระบบนิเวศน์มีปัญหา ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนต้องช่วยกันลดปัญหาเหล่านี้ลง บริษัทฯ มี
ความมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมโดยการพยายามปลูกฝังให้พนักงานทุกคนในองค์กร ใช้ทรัพยากรต่างๆ 
อย่างคุ้มค่า โดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่างๆ, ร่วมกิจกรรมรณรงค์ปิด
ไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กรุงเทพมหานครฯ จัดขึ้น, ปฏิบัติตามข้อก าหนดต่างๆ ของ
มาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม หรือ ISO 14001 อย่างเคร่งครัด, มีระบบการบ าบัดน้ าที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิตก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่บริษัทฯ ด าเนินและปฏิบัติมาอย่าง
ต่อเนื่องในเรื่องของการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม เช่น ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน, ลดการใช้กระดาษ, จัดให้มีที่ปรึกษา
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ด้านการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และจัดสรรงบประมาณเพื่อลงทุนในอุปกรณ์และการประหยัดพลังงานอย่าง
เป็นรูปธรรม เป็นต้น 

3. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

ธุรกิจจะมั่นคงได้ต้องอยู่ในชุมชน และสังคมที่เข้มแข็ง และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทฯ จึงจัดให้มีกิจกรรม
ทางสังคม รวมถึงการมีส่วนร่วมกับสังคมในการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม โดยหากระบวนการ
และวิธีการท่ีเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจที่ด าเนินการอยู่ เช่น 

3.1 จัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับชุมชนกิ่งแก้ว 56 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว 
3.2 ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัดสังฆราชา (วัดสอง) 
3.3 จัดให้มีการตรวจมะเร็งปากมดลูกให้กับพนักงานหญิงของบริษัทฯ และสตรีที่อยู่ในชุมชนบริเวณ

ใกล้เคียงกับโรงงาน 
3.4 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย 
3.5 ร่วมกันท าบุญแห่เทียนพรรษา ณ วัดกิ่งแก้ว 
3.6 บริจาคอาหารแห้ง และเรือ ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครราชสีมา 
3.7 สนับสนุนงานประเพณีรับบัวจังหวัดสมุทรปราการ 
3.8 ร่วมลงนามถวายพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โรงพยาบาลศิริราช 
3.9 ร่วมกับบริษัท โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย) จ ากัด ในโครงการ “Forest’s Plantation Day”  
3.10  ร่วมสนับสนุนชาวบ้านในชุมชน โดยการน าสินค้า OTOP ของจังหวัดสมุทรปราการมาจ าหน่ายที่

ร้านค้าของบริษัท 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เช่น กิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุในวัน
สงกรานต์, ท าบุญใส่บาตรในวันปีใหม่ เป็นต้น 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศกึษา 
สัดสว่นการถือหุ้น 
ในบริษัท (ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ 
ประวัติการท างาน 

ปี ต าแหน่ง - บริษัท 
1. พลเอกเทอดศักดิ์   มารมย ์

 ประธานกรรมการ 

 กรรมการอสิระ 

75    วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้(จปร.) 

 โรงเรียนเสนาธกิารทหารบก 

 วิทยาลัยการทัพบก 

 หลักสูตรกฎหมายส าหรับ
ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง, กระทรวงกลาโหม 

  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจกัร 
 อบรมหลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

0.10 ไม่มี 2547 - ปัจจุบัน 
 
2529 - ปัจจุบัน 
 
2547 - ปัจจุบัน 

ประธานกรรมการ 
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
นายทหารพิเศษประจ ากรมทหารราบที่ 21
รักษาพระองค ์
นายกสมาคมทหารผ่านศกึเวียดนามใน
พระบรมราชูปถมัภ์ 

2. นายไพรัช  สหเมธาพฒัน ์

 กรรมการอิสระ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

67   บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลัย 
  อบรมหลักสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุ่นที่ 102/2008 จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

ไม่มี ไม่มี 2547 - ปัจจุบัน 
 
2547 - ปัจจุบัน 
 
2547 –  2552 
2543 -  2547   

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
กรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามสปอร์ต
ซินดิเคท 
กรรมการตรวจสอบ บมจ. บางกอกแร้นช ์
สรรพากรภาค 1 , กรมสรรพากร 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศกึษา 
สัดสว่นการถือหุ้น 
ในบริษัท (ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ 
ประวัติการท างาน 

ปี ต าแหน่ง - บริษัท 
3. นายเผ่าเทพ  โชตินุชติ 

 กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและ
คณะกรรมการสรรหา 

78   M.Sc Metallurgical engineer, 
University of Arizona USA. 

  อบรมหลักสูตร Director  
Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 
11/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

0.01 ไม่มี 2547 – ปัจจุบัน 
 
2550 – ปัจจุบัน 
 
2538 – ปัจจุบัน 
 

กรรมการตรวจสอบ 
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
กรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
President Qualine Management Co., 
Ltd. 

4. นายวีระศักดิ์  สุตัณฑวิบูลย ์

 กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

54   ปริญญาโท วิศวกรรมอตุสาหกรรม, 
Texas A&M University, Texas, USA. 

  อบรมหลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004 จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

 

ไม่มี ไม่มี 2548 - ปัจจุบัน 
2547 – ปัจจุบัน 
 
2540 – ปัจจุบัน 
 
 
2544 - ปัจจุบัน  
2544 - ปัจจุบัน 
2544 – ปัจจุบัน 
2551 – ปัจจุบัน 

กรรมการ บมจ. กรุงเทพประกันภัย  
กรรมการตรวจสอบ  
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ ่
EVP ผู้อ านวยการลูกคา้ธุรกิจรายกลาง
นครหลวง ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั(มหาชน) 
กรรมการ บจ. โตโยต้า ลิสซิ่ง(ประเทศไทย) 
กรรมการ บจ. เอเชยีอุตสาหกรรมหลอดไฟ 
กรรมการ บจ. อินโด คอร์ดซ่า 
กรรมการ บจ. เดอะแกรนด-์ยูบี 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศกึษา 
สัดสว่นการถือหุ้น 
ในบริษัท (ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ 
ประวัติการท างาน 

ปี ต าแหน่ง - บริษัท 
5. ดร.โกศล  สุรโกมล 

 กรรมการอิสระ 

 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
และกรรมการสรรหา 

72   ปริญญาเอก วศิวกรรมเครื่องกล 
Wayne State University, Michigan, U.S.A. 

 อบรมหลักสูตร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที่ 137/2010 จาก
สมาคมส่งเสริมสถานบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

ไม่มี ไม่มี 2553  -  ปัจจุบัน 
 
2551  -  2553 
 
2546  -  2549 
 
2544  -  2546 
 
 
2522  -  2543 

กรรมการอิสระ 
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
บริษัท ฟูจิ เอเชีย จ ากัด 
กรรมการอ านวยการฝ่ายปฏิบัติการ 
บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จ ากดั 
กรรมการบริหารและหัวหน้าคณะปฏิบัติการ
ฝ่ายผลิต 
บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จ ากัด 
กรรมการผู้จดัการใหญ ่
บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จ ากัด 

6. นายสุเมธ  เตชะไกรศรี 

 กรรมการ 

 ประธานกรรมการบริหาร 

 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการสรรหา 

64   ปริญญาตรี   เศรษฐศาสตร,์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

  โครงการมินิ  MBA, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

  อบรมหลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

15.65 บิดา 
นายจมุพล   
เตชะ
ไกรศรี 

2523 – ปัจจุบัน 
 
 
2521 – ปัจจุบัน 
 
2527 - ปัจจุบัน 
 
2530 - ปัจจุบัน 
2546 – ปัจจุบัน 
 

ประธานกรรมการบริหาร   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท 
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
ประธานกรรมการบริหาร  
บจ. กรีนแลนด์ มาร์เกตติง้  
กรรมการบริหาร  
บจ. ดาตา้ โปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม 
กรรมการบริหาร  บจ. แพรรี่มาร์เก็ตติง้   
กรรมการ บจ. ชินคารา่ 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศกึษา 
สัดสว่นการถือหุ้น 
ในบริษัท (ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ 
ประวัติการท างาน 

ปี ต าแหน่ง - บริษัท 
7. นางยุพา  เตชะไกรศร ี

 กรรมการ 

 กรรมการบริหาร 
 

61   ปริญญาตรี   เศรษฐศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

  Accounting Advance of Pitman 
Examination Institute 

  อบรมหลักสูตร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที่ 32/2003 จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

11.21 มารดา 
นายจมุพล  
 เตชะไกรศร ี

2532 – ปัจจุบัน 
 
2535 – ปัจจุบัน 
 
2532 – ปัจจุบัน 
 
 
2530 – ปัจจุบัน 
 
2550 - ปัจจุบัน 

กรรมการและกรรมการบริหาร 
 บมจ.แอล.พี.เอ็นดีเวลลอปเมนท ์
กรรมการ 
บจ. ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ 
กรรมการและกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท 
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
กรรมการ 
บจ. ศรีส าอางซัพพลายเออร์ 
กรรมการ 
บจ. แกรนด์ ยูนิตี้ ดเิวลลอปเมนท์  
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ล าดับ ชื่อ - สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศกึษา 
สัดสว่นการถือหุ้น 
ในบริษัท (ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ 
ประวัติการท างาน 

ปี ต าแหน่ง - บริษัท 
8. นายอภิชาติ  เกษมกุลศิร ิ

 กรรมการ 

 กรรมการบริหาร 

44  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบนั
บัณฑิตบริหารธุรกจิ ศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 อบรมหลักสูตร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที่ 73/2006 จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

ไม่มี ญาต ิ
นายปรีชา 
เตชะไกรศรี

และ 
นายจมุพล      
เตชะไกรศรี 

 
 
 
 
 

2547 - ปัจจุบัน 
 

2548 - ปัจจุบัน 
 

2548 - ปัจจุบัน 
 

2550 - ปัจจุบัน 
 

2545 – 2548 
 

2544 – 2545 
 
 

กรรมการบริหาร 
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่
ธนาคารสินเอเซยี จ ากัด(มหาชน) 
กรรมการบริหาร 
บริษัท ลีสซิ่ง สินเอเซยี จ ากัด 
กรรมการบริหาร 
บริษัท ศรีส าอางค์ ซัพพลายเออร์ จ ากัด 
ประธานเจา้หน้าทีด่้านการเงิน 
บมจ. สามารถไอ-โมบาย 
Treasury  Manager 
The Bank of Nova Scotia, Bangkok 
Branch 

9. นายโกเวท  ล้ิมตระกูล 

 กรรมการ 

 กรรมการบริหาร 

59  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 อบรมหลักสูตร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที่ 105/2008 จาก 
(IOD) 

 
 

0.12 ไม่มี 2541 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศกึษา 
สัดสว่นการถือหุ้น 
ในบริษัท (ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ 
ประวัติการท างาน 

ปี ต าแหน่ง - บริษัท 
10. 

 
 
 
 

ดร.นฤพนธ์  พงษ์เจริญ 

 กรรมการ 

 กรรมการผู้จดัการ 

54  ปริญญาโท การบริหาร, 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 ปริญญาเอก การบริหาร, University of 
South Australia, Australia 

 อบรมหลักสูตร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที่ 105/2008 จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

ไม่มี ไม่มี 2550 – ปัจจุบัน 
 

2549 – 2550 
 

2532 - 2549 

กรรมการผู้จดัการ 
บมจ.ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
กรรมการผู้จดัการ 
บจ. TMBP 
ผู้จัดการโรงงาน 
บจ. Thai – Swedish Assembly 

11. นายปรีชา  เตชะไกรศร ี

 กรรมการ 

 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการสรรหา 

 กรรมการบริหาร 

 รองกรรมการผู้จัดการ 
 

49  ปริญญาโท  Marketing Youngstown 
State University, USA. 

 อบรมหลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

2.87 หลาน 
นายสุเมธ  
เตชะไกรศรี 

2536 – ปัจจุบัน 
 
 

2539 - ปัจจุบัน 
2540 - ปัจจุบัน 

 

รองกรรมการผู้จัดการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท 
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
กรรมการบริหาร  บจ. ที ไทยแสน็ค ฟู๊ดส ์
กรรมการบริหาร 
บจ. ศรีส าอางซัพพลายเออร์ 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศกึษา 
สัดสว่นการถือหุ้น 
ในบริษัท (ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ 
ประวัติการท างาน 

ปี ต าแหน่ง - บริษัท 
12. นายจมุพล  เตชะไกรศร ี

 กรรมการ 
 กรรมการบริหาร 
 เลขานุการบริษัท 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
 

31   ปริญญาตรี  การเงิน - การธนาคาร 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

  อบรมหลักสูตร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที่ 102/2008 จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

0.44 บุตร 
นายสุเมธ  
 เตชะไกรศร ี

และ 
นางยุพา   
เตชะไกรศรี 

2546 – ปัจจุบัน 
2547 – ปัจจุบัน 
 
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท 
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม  
 

13. นายคมัภีร์  จองธุระกิจ 

 กรรมการ 

57   ปริญญาตรี  บริหารการตลาด , 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  อบรมหลักสูตร Director Certification 
Program (DCP)  รุ่นที่ 48/2004 จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

0.23 น้า 
นายปรีชา   
 เตชะไกรศร ี

2532 - ปัจจุบัน 
 
2535 - ปัจจุบัน 
 
2535 – ปัจจุบัน 
 
2535 – ปัจจุบัน 
 
2530 - ปัจจุบัน 

กรรมการ 
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
กรรมการและกรรมการบริหาร 
บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ 
กรรมการ 
บจ. ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ 
กรรมการ  
บจ. เอส.เอส.เอ. อุตสาหกรรม 
กรรมการ 
บจ. ศรีส าอางค์ ซัพพลายเออร์ 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศกึษา 
สัดสว่นการถือหุ้น 
ในบริษัท (ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ 
ประวัติการท างาน 

ปี ต าแหน่ง - บริษัท 
14 นายประสงค์  เตชะไกรศร ี

 กรรมการ 

43   ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์ 
Ritsumeikan University, Japan 

  อบรมหลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004 จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

1.36 หลาน 
นายสุเมธ  
 เตชะไกรศร ี

2547 - ปัจจุบัน 
 
2539 – ปัจจุบัน 
 

กรรมการ 
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม  
กรรมการผู้จดัการ 
บจ. ชัยวฒันาวัสดุภัณฑ ์

15. นางสาวอังคณา  ไทยจรัสเสถยีร 
 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

34   ปริญญาตรี  บัญชี, 
     มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบญัชี, 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ไม่มี ไม่มี 2551 – ปัจจุบัน 
 
 

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
 บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
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รายการระหว่างกัน 
 
การเปิดเผยรายการระหว่างกัน 
 
รายละเอียดรายการบัญชีบุคคลหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่  4 รายการ
ระหว่างบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ในปี 2553 การท ารายการระหว่างกัน เป็นความจ าเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการท า
รายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เป็นการใช้ก าลังการผลิตของเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ส าหรับการซื้อวัตถุดิบทั้งชิ้นส่วนพลาสติกที่ต้องน าเข้า รวมถึงการซื้อแผ่นยาง เพื่อใช้รองสินค้าส าเร็จรูปของบริษัท
จากบริษัท ศรีส าอางค์ ซัพพลายเออร์ จ ากัดนั้น เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าของบริษัท ซึ่งจะท าให้ได้ก าไรเพิ่มขึ้น 
รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการที่เกิดขึ้น ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และ
บริษัทฯ ได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม 
 
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

บริษัทฯ ได้มีการก าหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน โดยจะ
ก าหนดให้ในการเข้าท ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชุมด้วย โดยในการออกเสียงในท่ีประชุมนั้น ๆ กรรมการท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกัน 

ในอนาคตหากบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทฯ มีนโยบายที่จะก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด าเนินการ
ค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่ เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทฯ จะได้ให้
คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึง
ความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท ารายการด้วย 

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้
ก าหนดขึ้นและกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ  และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณา  ซึ่งบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) เกิดขึ้นกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
อนาคต บรษิัทฯ  จะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความ
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จ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี 
ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ 
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วิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ในปี 2553 จากการ
วิเคราะห์งบแสดงผลการด าเนินงานและงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ  เป็นดังต่อไปน้ี 
 
1.  ผลการด าเนนิงาน 

 
รายได้ 
ในปี 2553 มีรายได้รวมเท่ากับ 1,230.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 366.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

42.49 โดยมีดัชนีรายได้อยู่ที่ ร้อยละ 116.88 เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 2551)  
จากการที่บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการที่ปรับตัวลดลงเป็นผลมาจากปริมาณการส่ังซื้อ

ผลิตภัณฑ์ทั้งชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์และแม่พิมพ์ลดน้อยลงจากปีก่อน ตามสภาวะเศรษฐกิจที่ลดลง 
จากงบการเงิน พบว่ารายได้ตามสายผลิตภัณฑ์ ในปี 2553 และ ปี 2552 มีรายได้จากการผลิตชิ้นส่วนยาน

ยนต์ จ านวน 751.61 ล้านบาท และ 525.58 ล้านบาท (ตามล าดับ) รายได้จากการผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า จ านวน 
343.64 ล้านบาท และ 226.97 ล้านบาท (ตามล าดับ) รายได้จากการผลิตแม่พิมพ์ จ านวน 87.57 ล้านบาท และ 66.80 
ล้านบาท (ตามล าดับ) 

 
ต้นทนุขายและค่าใช้จ่าย 
ต้นทนุขายและบริการ 
ในปี 2553 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการ เท่ากับ 1,029.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 313.47 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 43.80 โดยมีดัชนีต้นทุนขายมีอัตราการเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 118.68 เมื่อเทียบกับปีฐาน(ปี 2551) เมื่อ
พิจารณาสัดส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 83.64 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.76 เนื่องจากราคา
วัตถุดิบที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามราคาน้ ามันในตลาดโลกและค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น 

 
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2553 เท่ากับ 151.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 29.87 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 24.53 โดยมีดัชนีค่าใช้จ่ายขายและบริหารมีอัตราการเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 113.19 เมื่อเทียบกับปี
ฐาน (ปี 2551) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น 

 
ต้นทนุทางการเงนิ 
บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินในปี 2553 เท่ากับ 6.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อย

ละ 13.29 เนื่องมาจากบริษัทฯ ใช้เงินกู้ระยะส้ันระหว่างปีเพิ่มขึ้น 
โดยหากพิจารณาอัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย พบว่า ความสามารถในการช าระดอกเบี้ยของ

บริษัทฯ ในปี 2553 เท่ากับ 8.27 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.06 เท่า เนื่องจากก าไรจากการด าเนินงานเพิ่มขึ้นจากปี 2552 
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ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล 
ในปี 2553 บริษัทฯ มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล 8.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.86 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 741.51 เนื่องจากการยอดขายทีเ่พิ่มขึ้น  
 
ก าไรสุทธ ิ
ในปี 2553 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิเท่ากับ 40.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.30 ของรายได้จากการขายสินค้า 

สูงกว่าปี 2552 ที่มีก าไรสุทธิ เท่ากับ 24.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.81 ของรายได้จากการขายสินค้า สัดส่วน
ก าไรต่อรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.49 เนื่องจากปี 2553 มียอดขายที่สูงขึ้น และมีการบริหารค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหารได้ดีขึ้น โดยเฉพาะค่าขนส่งสินค้า 

 
2.  ฐานะทางการเงนิ 

 

สินทรัพย ์

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 
เท่ากับ 948.51 ล้านบาท และ 711.27 ล้านบาท (ตามล าดับ) เพิม่ขึ้น 237.24 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 33.35 

 

ลูกหนีก้ารค้าและตั๋วเงินรับ 
บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เท่ากับ 231.92 ล้านบาท และเท่ากับ 171.57 

ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนลูกหนี้ต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 24.45 และร้อยละ 
24.12 (ตามล าดับ) 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียในปี 2553 ประมาณ 60 วัน ซึ่งเก็บหน้ีได้เร็วกว่าปีก่อนและอยู่ในเครดิตเทอมที่บริษัทฯ 
ก าหนดไว้ที่ระยะเวลา 60-90 วัน เนื่องจากลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นบริษัทฯ ผู้ผลิตรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้น
น า ที่มีระยะเวลาการช าระที่แน่นอน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะรักษาระยะเวลาเก็บหนี้ให้สอดคล้องกับนโยบายของ
บริษัทฯ ต่อไป 

 

สินค้าคงเหลือ 
บริษัทฯ มียอดสินค้าคงเหลือสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 เท่ากับ 94.29 ล้านบาท และเท่ากับ 68.01 ล้าน

บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนสินค้าคงเหลือต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 9.94 และ ร้อยละ 
9.56 (ตามล าดับ) 

บริษัทฯ มีอัตราส่วนระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย ในปี 2553 เท่ากับ 29 วัน ซึ่งเร็วกว่าปีก่อน บริษัทฯ ตระหนักดี
ถึงความส าคัญในการควบคุมปริมาณสินค้าคงเหลือ ประกอบกับบริษัทฯ ไม่มีนโยบายผลิตสินค้าและส่ังซื้อวัตถุดิบเกิน
ความจ าเป็น ดังนั้นบริษัทฯ จะวางแผนการผลิตในแต่ละสัปดาห์ ระบุจ านวนสินค้าที่จะผลิตและจ านวนวัตถุดิบที่ต้อง
ส่ังซื้อมาใช้ในการผลิต ประกอบกับบริษัทฯ ได้ท าการศึกษาวางแผน ปรับปรุงกระบวนการผลิตและจัดส่ง เพื่อรักษา
ระยะเวลาการขายสินค้าไว้ในระดับที่เหมาะสม 
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ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) เท่ากับ 

601.60 ล้านบาท และเท่ากับ 450.23 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน(สุทธ)ิ ต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 63.43 และ ร้อยละ 63.30 (ตามล าดับ) 

ในปี 2553 บริษัทฯ มีการลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มจ านวน 200.18 
ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ ส าหรับขยายก าลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่
จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต รวมทั้งการเพิ่มสายการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับสิทธิพิเศษบาง
ประการจากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนในการผลิตสินค้าตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520  

 
หนี้สนิรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม เท่ากับ 496.72 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน 

เท่ากับ 434.06 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน เท่ากับ 62.66 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีก่อน 222.28 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 80.99 เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 90.88 ล้านบาท และเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น 74.98 ล้านบาท ส าหรับขยายก าลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต รวมทั้ง
การเพิ่มสายการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เท่ากับ 451.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 14.96 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.42 
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2553 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากก าไร

สุทธิส าหรับปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จ านวนหุ้น 214 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 25.68 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้
จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วในวันที่ 21 เมษายน 2553 

ทั้งนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนประกอบด้วยหนี้สินรวม 496.72 ล้านบาท และ
ส่วนของผู้ถือหุ้น 451.79 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 1.10 เท่า 
 
3.  การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด 

 
สภาพคล่อง 
สภาพคล่องของกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ลดลงจ านวน 3.36 ล้านบาท ซึ่งดีกว่าปี 2552 ที่

ลดลงจ านวน 23.18 ล้านบาท เนื่องมาจากเงินสดสุทธิได้มาจากการด าเนินงานเพิ่มขึ้นจ านวน 39.00 ล้านบาท เป็นผล
มาจากก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงานเพิ่มขึ้นจ านวน 105.17 ล้านบาท 
สินทรัพย์ด าเนินงานลดลงจ านวน 93.37 ล้านบาท และหน้ีสินด าเนินงานเพิ่มขึ้นจ านวน 27.19 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมี
เงินสดสุทธิได้มาจากการลงทุนลดลงจ านวน 118.77 ล้านบาท เป็นการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ เงินสดสุทธิ
ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้น จ านวน 76.41 ล้านบาท มาจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและมีการจ่ายเงิน
ปันผล ท้ังนีม้ีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดยกมาจ านวน 4.22 ล้านบาท เป็นผลท าให้กิจการมีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือจ านวน 0.87 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2553  

 
 



บริษัท  ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)         วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 80 

 
รายจ่ายเงินลงทุน 
ในปี 2553 รายการส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งมีจ านวน 114.53 ล้านบาท 

ส าหรับขยายก าลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต  
 

แหล่งที่มาของเงินทุน 
แหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ในปี 2553 ได้มาจากการเก็บช าระหนี้ และการลดยอดลูกหนี้การค้า  การบริหารการ

เก็บหน้ีให้เร็วขึ้นโดยพิจารณาจากระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย 60 วัน ในปี 2553 ซึ่งดีกว่าปี 2552 ที่มีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย
ที่ 68 วัน และถ้าพิจารณาจากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจากปี 2551  ปี 2552 และปี 2553 เป็น  0.64 เท่า  
0.63 เท่า และ 1.10  เท่า ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าการลงทุนของบริษัทฯ ในปี 2553 ส่วนใหญ่มาจากแหล่งของเงิน
กู้ยืมจากสถาบันการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ความเส่ียงของอัตราดอกเบี้ยจากหนี้สินท่ีเพิ่มขึ้นมี
อัตราค่อนข้างต่ าเนื่องมาจากผลการด าเนินงานท่ีสูงกว่าดอกเบี้ยจ่าย   
 

รายการ หน่วย 2547 2548 2549
ต้นทุนขาย ล้านบาท 550.27  772.14  659.59  
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ล้านบาท 86.11  109.48  113.53  
ดัชนีต้นทุนขาย % 100.00  140.32  119.87  
ดัชนีค่าใช้จ่ายในการขายฯ % 100.00  127.14  131.84  
    ล้านบาท
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บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

งบการเงิน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 

และรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
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ณ วันที่ ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 865,025.34               4,223,036.37            
ลูกหนีแ้ละต๋ัวเงินรับการค้า - สุทธิ 4,6 231,922,443.17        171,567,401.71        
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 7 94,287,333.34          68,006,063.01          
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 9,736,158.88            3,309,622.72            
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 336,810,960.73        247,106,123.81        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  - สุทธิ 8 592,076,627.23        441,171,996.59        
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 9 9,523,354.86            9,059,232.36            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 10 10,104,046.70          13,936,899.25          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 611,704,028.79        464,168,128.20        

รวมสินทรัพย์ 948,514,989.52        711,274,252.01        

บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

งบดุล

สินทรัพย์
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ณ วันที่ ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 11 160,884,577.52        70,000,000.00          
เจ้าหนีก้ารค้าและต๋ัวเงินจ่าย 132,550,622.79        112,878,754.95        
เจ้าหนีค้่าซือ้ทรัพย์สิน 76,137,112.62          1,160,500.60            
หนีส้ินระยะยาวทีถึ่งก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 11 30,045,281.19          24,571,859.76          
เจ้าหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้และสัญญาเช่าทางการเงิน

ทีถึ่งก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 12 1,875,248.93            1,084,416.41            
หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 13 32,568,517.59          19,545,708.13          
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 434,061,360.64        229,241,239.85        

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หนีส้ินระยะยาว - สุทธิ 11 58,540,198.35          44,561,913.68          
เจ้าหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้และสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ 12 4,118,516.39            640,554.49               
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 62,658,714.74          45,202,468.17          

รวมหนีสิ้น 496,720,075.38        274,443,708.02        

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน

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

ทุนทีอ่อกและเรียกช าระแล้ว
หุน้สามัญ 214,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 214,000,000.00        214,000,000.00        

ส่วนเกินทุน
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามัญ 144,236,932.71        144,236,932.71        

ก าไรสะสม
จัดสรรแล้ว

ส ารองตามกฎหมาย 15 14,325,472.67          12,293,254.16          
ยังไม่ได้จัดสรร 79,232,508.76          66,300,357.12          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 451,794,914.14        436,830,543.99        

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 948,514,989.52        711,274,252.01        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

งบดุล (ต่อ)

บาท
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หมายเหตุ 2553 2552

รายได้จากการขายชิ้นสว่นพลาสติก 4 1,142,874,354.05      796,715,277.97      

รายได้จากการขายแม่พิมพ์ 87,568,472.89           66,800,250.40        

รวมรายได้จากการขายและบริการ 1,230,442,826.94      863,515,528.37      

ต้นทุนขายและบริการ (1,029,128,311.20)     (715,658,193.30)    

ก าไร (ขาดทนุ) ขั้นต้น 201,314,515.74         147,857,335.07      

รายได้อ่ืน 6,723,887.91             5,273,466.94          

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนค่าใช้จ่าย 208,038,403.65         153,130,802.01      

ค่าใช้จ่ายในการขาย (22,819,751.83)          (15,622,374.40)      

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 4 (114,282,518.82)        (91,496,768.02)      

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (14,555,200.00)          (14,673,450.00)      

รวมค่าใช้จ่าย (151,657,470.65)        (121,792,592.42)    

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 56,380,933.00           31,338,209.59        

ต้นทุนทางการเงิน (6,821,074.61)            (6,015,108.13)        

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 49,559,858.39           25,323,101.46        

ภาษีเงินได้ (8,915,488.24)            (1,059,538.10)        
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี 40,644,370.15           24,263,563.36        

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
ก าไรสทุธิ (บาทต่อหุน้) 17 0.19                           0.11                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี้

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2553 และ  2552

งบก าไรขาดทนุ

บาท
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ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน

ทีอ่อกและช าระแล้ว มูลค่าหุน้ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร รวม

-ส ารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2552 214,000,000.00      144,236,932.71   11,080,075.99        68,929,971.93     438,246,980.63   

จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 15 -                              -                           1,213,178.17          (1,213,178.17)      -                           

ก าไรสุทธิส าหรับปี -                              -                           -                               24,263,563.36     24,263,563.36     

เงินปันผลจ่าย 14 -                              -                           -                               (25,680,000.00)   (25,680,000.00)   

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2552 214,000,000.00      144,236,932.71   12,293,254.16        66,300,357.12     436,830,543.99   

จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 15 -                              -                           2,032,218.51          (2,032,218.51)      -                           

ก าไรสุทธิส าหรับปี -                              -                           -                               40,644,370.15     40,644,370.15     

เงินปันผลจ่าย 14 -                              -                           -                               (25,680,000.00)   (25,680,000.00)   

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2553 214,000,000.00      144,236,932.71   14,325,472.67        79,232,508.76     451,794,914.14   

บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

ก าไรสะสม

บาท

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม  2553 และ  2552

หมายเหตุ
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2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรสทุธิ 40,644,370.15      24,263,563.36     

รายการปรับปรุงกระทบก าไรสทุธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเสื่อมราคา 45,529,433.97      44,435,030.96   

ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี 3,249,762.65        3,083,511.70     

ผลขาดทุนสนิค้าเคลื่อนไหวช้า 3,268,997.85        675,702.87        

โอนกลับค่าเผ่ือผลขาดทุนสนิค้าเคลื่อนไหวช้า (3,319,090.82)       (704,846.55)        

(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายสนิทรัพย์ (343,683.11)          150,221.75          

(ก าไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น (237,517.25)          -                     

ดอกเบี้ยรับ (49,748.56)            (50,884.68)          

ดอกเบี้ยจ่าย 6,821,074.61        6,015,108.13       

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย 695,851.35           560,592.01          

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 8,915,488.24        1,059,538.10       

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิด าเนินงาน 105,174,939.08    79,487,537.65     

สนิทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง

ลูกหนีก้ารค้าและต๋ัวเงินรับ (60,355,041.46)     (19,487,852.81)

สนิค้าคงเหลือ (26,231,177.36)     399,428.93

สนิทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (6,426,536.16)       (492,532.26)

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (356,729.79)          8,000.00

หนีส้นิด าเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนีก้ารค้าและต๋ัวเงินจ่าย 19,671,867.84      25,047,687.49

หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืน 12,942,386.89      852,140.81

รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 5,197,234.63        5,453,703.13

จ่ายภาษีเงินได้ (10,618,991.88)     (9,040,891.37)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 38,997,951.79      82,227,221.57     

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บาท

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี้
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2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

รับดอกเบี้ย 49,748.56             50,884.68

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อสนิทรัพย์ (114,531,304.00)   (36,815,149.05)

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสนิทรัพย์ 372,243.35           151,495.32

เจ้าหนีค้่าซื้อสนิทรัพย์เพ่ิมขึ้น(ลดลง) (922,983.35)          (32,435,362.97)

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน (3,737,000.00)       (4,484,100.00)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (118,769,295.44)   (73,532,232.02)   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  

จ่ายดอกเบี้ย (6,795,849.54)       (6,024,786.49)     

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 19,451,706.10      9,999,068.49       

เงินกู้ยืมระยะยาวเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 90,884,577.52      (8,220,867.77)     

จ่ายช าระเจ้าหนีต้ามสญัญาเช่าซื้อและสญัญาเช่าทางการเงิน (1,502,298.96)       (1,953,202.64)     

จ่ายเงินปันผล (25,624,802.50)     (25,677,682.82)   

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 76,413,332.62      (31,877,471.23)   

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) - สุทธิ (3,358,011.03)       (23,182,481.68)   

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันต้นปี 4,223,036.37        27,405,518.05     

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันสิ้นปี 865,025.34           4,223,036.37       

ข้อมลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

ซื้อทรัพย์สนิโดยการท าสญัญาเช่าซื้อ 5,771,093.38        -                     

มีภาระหนีส้นิจากการซื้อเคร่ืองจักร 76,137,112.62      -                     

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี้
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1. ข้อมูลทั่วไป 

  (ก) ภูมิล าเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษัท 

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 
มกราคม 2547 บริษัทตั้งอยู่เลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แยก 21 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และเมื่อ
วันที่ 15 ตุลาคม 2553 บริษัทได้จดทะเบียนตั้งสาขาเพิ่ม 1 แห่ง โดยตั้งอยู่เลขที่ 589/51 อาคารเซ็นทรัล ซิตี้ ทาวเวอร์ ช้ัน
ที่ 10 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นศูนย์กลางพัฒนาธุรกิจโดยมีโรงงาน 3 แห่ง 
ดังนี้ 

โรงงานแหง่ที่ 1  ตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
โรงงานแหง่ที่ 2  ตั้งอยู่เลขที่ 517 หมู่ที่ 9 ต าบลหนองกี่ อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจนีบุร ี  
โรงงานแหง่ที่ 3  ตั้งอยู่เลขที่ 28/4 หมู่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ ต าบลคลองอุดมชลจร อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือกลุ่มสกุล เตชะไกรศรี (ถือในสัดส่วนประมาณร้อยละ 56.89) 

  (ข) ลักษณะการด าเนินงานและกิจกรรมหลัก 

บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและธุรกิจเกี่ยวกับแม่พิมพ์เพื่อการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก 

(ค)    เกี่ยวกับพนกังาน 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
      2553  2552 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน (ล้านบาท) 207.79  164.58 
เงินสมทบกองทนุส ารองเลี้ยงชีพฯ (ล้านบาท)    2.14     1.70 

ค่าใช้จ่ายพนักงาน ได้แก่ เงินเดอืน โบนัส ค่าสวัสดิการ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน 
เป็นตน้ 

 
2. หลักเกณฑ์ในการจัดท างบการเงนิและนโยบายการบญัชีที่ส าคัญ 

2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

 งบการเงินบริษัทได้จัดท าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี  พ.ศ.2543                 
ซ่ึงหมายความถึง มาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี   
พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้ประกาศใช้แล้ว 

 งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม (เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้แล้วในนโยบายการบัญชี) 
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  บริษัทได้จัดท างบการเงินเป็นภาษาไทยและจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนว
ปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี  (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และจัดท าขึ้นตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย ซึ่งหลักการบัญชีที่ใช้อาจแตกต่างจากหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
ประเทศอื่นๆ และเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน บริษัทได้จัดท างบการเงินฉบับภาษาอังกฤษโดยแปลจาก
งบการเงินฉบับภาษาไทย เพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานภายในประเทศ 

2.2 การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ตามรายละเอียด
ข้างล่างนี้ 

 

ก) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 (เว้นแต่
แม่บทการบัญชีซ่ึงมีผลบังคับใช้ทันที) 

 

แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)  
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรบัปรุง 2552) การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรบัปรุง 2552) สินค้าคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรบัปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรบัปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ

ข้อผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรบัปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรบัปรุง 2552) สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรบัปรุง 2552) ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรบัปรุง 2552) สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรบัปรุง 2552) รายได้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชนข์องพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรบัปรุง 2552) ต้นทุนการกู้ยืม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรบัปรุง 2552) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์มื่อออกจากงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรบัปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรบัปรุง 2552) เงินลงทุนในบรษิัทร่วม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรนุแรง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรบัปรุง 2552) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรบัปรุง 2552) ก าไรต่อหุ้น 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรบัปรุง 2552) งบการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรบัปรุง 2552) การด้อยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรบัปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึน้ 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรบัปรุง 2552) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรบัปรุง 2552) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 การจ่ายโดยใช้หุ้นเปน็เกณฑ์ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 
(ปรับปรุง 2552) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5  
(ปรับปรุง 2552) 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 15 

สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 

 

ข) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรบัปรุง 2552) การบัญชีส าหรับเงนิอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรบัปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 
 

 ฝ่ายบริหารเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินส าหรับปีที่เริ่มใช้
มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้ที่ฝ่ายบริหารคาดว่าจะมีผลกระทบต่องบการเงิน
ในปีที่น ามาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 และกระทบต่อบริษัท ดังนี้ (ก) ต้นทุน    
การรื้อถอน การขนย้ายและการบูรณะสภาพของสินทรัพย์ ต้องถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์และอาจมีการคิดค่าเส่ือม
ราคาประจ าปี (ข) การก าหนดค่าเส่ือมราคา ต้องพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื่อแต่ละส่วนประกอบนั้นมี
สาระส าคัญ (ค) มูลค่าคงเหลือของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ต้องมีการประมาณด้วยมูลค่าที่กิจการคาดว่าจะได้รับใน
ปัจจุบันจากสินทรัพย์นั้น หากมีอายุและสภาพที่คาดว่าจะได้รับในปัจจุบันเมื่อส้ินสุดอายุการให้ประโยชน์ 
นอกจากนี้ต้องมีการสอบทานมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์อย่างน้อยทุกส้ินปี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) อนุญาตให้กิจการเลือกปรับไปข้างหน้าส าหรับปีที่เริ่มน ามาถือ
ปฏิบัติ บริษัทเลือกที่จะใช้ทางเลือกดังกล่าว ซ่ึงผู้บริหารพิจารณาแล้วไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน 
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   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี เรื่องผลประโยชน์ของพนักงานให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทจึงยังไม่ได้บันทึกบัญชีผลประโยชน์หลังออกจากงานภายใต้โครงการ
ผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น และผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจนกว่าจะเกิดค่าใช้จ่ายขึ้น ซ่ึงตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ก าหนดให้ต้องทยอยรับรู้ค่าใช้จ่ายและประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ตาม
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่พนักงานเริ่มให้บริการ โดยก าหนดให้มีข้อสมมติฐานในการค านวณตามหลักการคณิตศาสตร์
ประกันภัยเพื่อประเมินภาระผูกพันและค่าใช้จ่ายของผลประโยชน์ระยะยาว รวมถึงก าหนดให้ใช้วิธีการคิดลด
ผลประโยชน์เนื่องจากก าหนดเวลาการจ่ายช าระผลประโยชน์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่พนักงานได้ให้บริการ
เป็นเวลานาน ส าหรับการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 อนุญาตให้บันทึกประมาณการ
หนี้สินที่ค านวณจากระยะเวลาที่พนักงานให้บริการก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้ส่ีทางเลือก โดยผู้บริหารอยู่ระหว่าง
การพิจารณาทางเลือกในการบันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว 

ฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว ซ่ึงยังไม่
สามารถสรุปได้ในขณะนี้  

2.3 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

บริษัทได้ใช้นโยบายการบัญชีที่ส าคัญในการจัดท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เช่นเดียวกับที่
ใช้ส าหรับงบการเงินประจ าปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ยกเว้นการใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2 

 
2.3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากสถาบันการเงินประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน
ระยะส้ันที่มีสภาพคล่องสูง ซ่ึงพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจ านวนที่ทราบได้ และมีความเส่ียงต่อ      
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าน้อยหรือไม่มีนัยส าคัญ แต่ไม่รวมถึงเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อส้ินรอบระยะเวลา  
ที่ก าหนดเกินกว่าสามเดือน (เงินฝากประจ า) 

เงินฝากประจ าเกินกว่าสามเดือนแต่ไม่เกินสิบสองเดือน บริษัทบันทึกเป็นเงินลงทุนชั่วคราว (ถ้าม)ี 
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2.3.2 ลูกหนี้การค้า 

ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ส าหรับจ านวนหนี้ที่คาดว่าจะ
เก็บเงินไม่ได้โดยพิจารณาจากความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายตามความเห็นของฝ่าย
บริหาร 
 

2.3.3 สินค้าคงเหลือ 

สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า ราคาทุนของสินค้า
ค านวณตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 
สินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท า เข้าก่อนออกก่อน (ตามต้นทุนมาตรฐานใกล้เคียงต้นทุนจริง) 
วัตถุดิบ เข้าก่อนออกก่อน  

 
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่ซ้ือประกอบด้วยราคาซ้ือรวมค่าใช้จ่ายอื่นทุกประเภทที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ซ้ือสินค้านั้น กิจการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วย
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ขายสินค้านั้น 

 
2.3.4 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ที่ดินแสดงตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ค่าเส่ือมราคาค านวณ
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์  ซ่ึงได้ประมาณไว้ดังนี้ 
 

ส่วนปรับปรงุที่ดนิ 20    ปี 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 20    ปี 
อาคารพร้อมที่ดิน 20    ปี 
เครื่องจักรและอปุกรณ์ 10 – 20    ปี 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 10    ปี 
เครื่องตกแต่งและอปุกรณ์ 3-10    ปี 
ยานพาหนะ 5    ป ี
แม่พิมพ์ 5    ป ี

บริษัทบันทึกค่าเส่ือมราคาเป็นค่าใช้จ่ายประจ าปี และเมื่อบริษัทจ าหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชี บริษัทจะ
บันทึกตัดสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี พร้อมกับบันทึกผลก าไรขาดทุน
จากการจ าหน่ายไว้ในงบก าไรขาดทุน 
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ค่าใช้จ่ายในการต่อเติม ปรับปรุง หรือต่อสัญญาเช่า ซ่ึงมีผลท าให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น
เพิ่มขึ้นถือเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาสินทรัพย์ให้คงสภาพเดิม ถือเป็น
ค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนในปีที่เกิดรายการ 
 

2.3.5  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค ่า 
(ถ้าม)ี บริษัทตัดจ าหน่ายค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภายใน 5 ปี ด้วยวิธีเส้นตรง 
 

2.3.6 หนี้สิน ประมาณการหนี้สิน และค่าใช้จ่าย 

บริษัทบันทึกหนี้สิน ประมาณการหนี้สิน และค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงินเมื่อบริษัทมีภาระผูกพันตาม
กฎหมายหรือเป็นภาระผูกพันค่อนข้างแน่อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงอาจท าให้บริษัท
ต้องจ่ายช าระภาระผูกพันนั้นในจ านวนเงินที่สามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ 

บริษัทบันทึกเงินปันผลค้างจ่ายไว้ในงบการเงินในงวดที่มีการเสนอและประกาศจ่ายเงินปันผล ซ่ึงที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแล้ว 
 

2.3.7 การรับรู้รายได้ 

บริษัทรับรู้รายได้จากการขาย เมื่อบริษัทโอนความเส่ียงและผลตอบแทนในความเป็นเจ้าของสินค้าให้แก่
ลูกค้า และตามจ านวนเงินในใบก ากับสินค้า โดยสุทธิจากประมาณการส่วนลดหรือสินค้ารับคืน (ถ้าม)ี 

รายได้จากการให้บริการรับจ้างตามสัญญาที่เป็นสัญญาระยะส้ันรับรู้เป็นรายได้เมื่องานแล้วเสร็จและได้
ออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าแล้ว 

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง บริษัทจะหยุดรับรู้เมื่อมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการรับช าระดอกเบี้ย 

รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อสิทธิการรับเงินปันผลได้มีการเสนอและประกาศแล้ว 
 

2.3.8 ภาษีเงินได้ 

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ (ถ้าม)ี ตามจ านวนที่จะต้องจ่ายตามประมวลรัษฎากร 
 

2.3.9 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิที ่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจ านวนหุ้นสามัญ  
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ช าระแล้วและออกจ าหน่ายในระหว่างปี 
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2.3.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

บริษัทประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ทุกวันที่ในงบดุลหรือ เมื่อ
มีเหตุการณ์หรือข้อบ่งชี้ว่ามูลค่าที่จะได้รับคืนของสินทรัพย์ต่ ากว่าราคาตามบัญชี (มูลค่าที่จะได้รับคืนของ
สินทรัพย์คือราคาขายสุทธิของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์นั้น แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า )   
มูลค่าที่จะได้รับคืนของสินทรัพย์จะประมาณจากสินทรัพย์แต่ละรายการหรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อใหเ้กดิเงนิ
สดแล้วแต่กรณี 

บริษทับันทึกผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ในงบก าไรขาดทุนในปทีี่เกิดรายการ (ถ้าม)ี 

2.3.11 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

บริษัทแปลงค่ารายการบัญชีที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการ ผลต่างถือเป็นผลก าไรขาดทุนที่เกิดขึ้นแสดงในงบก าไรขาดทุน สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน
ในสกลุเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงยังคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบดุล ได้แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน 
ณ วันที่ในงบดุล ผลต่างถือเป็นผลก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นแสดงในงบก าไรขาดทุน 

2.3.12 สัญญาเช่า 

สัญญาเช่าที่ผู้เช่ารับทั้งความเส่ียงและผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของสินทรัพย์ที่เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน 
มูลค่าที่เกี่ยวกับการเช่ารับรู้เป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบดุลด้วยจ านวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่าค่าใช้จ่ายทาง
การเงินปันส่วนและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดบัญชีตลอดอายุสัญญาเช่าซ่ึงค านวณโดยอัตราดอกเบี้ย
คงที่ส าหรับยอดหนี้สินคงเหลือ  สัญญาเช่าที่นอกเหนือจากสัญญาเช่าการเงินถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนในงวดที่มีการใช้สินทรัพย์ 
 

2.3.13  การตั้งต้นทุนเงินกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 

บริษัทบันทึกต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์เมื่อบริษัทมีต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริงแล ะ
เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ซ่ึงอยู่ในช่วงระยะเวลาก่อนที่สินทรัพย์นั้นจะพร้อมใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 

2.3.14 เครื่องมือทางการเงิน 

บริษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อการค้า นโยบายการบัญชีส าหรับ            
การบันทึกและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ         
ที่เกี่ยวข้อง 
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2.3.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

บริษัทจัดให้มีเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุน บริษัทและ
พนักงานจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเข้ากองทุนฯ ด้วยจ านวนเงินที่เท่ากันคือร้อยละ 2 ถึง 4 ของเงินเดือน
พนักงาน ผลประโยชน์จะจ่ายแก่สมาชิกเมื่อสมาชิกเกษียณ ตาย หรือลาออกจากการเป็นสมาชิก ตาม
ข้อบังคับของกองทุนฯ 

เงินกองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยมี
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด เป็นผู้บริหารกองทุน 

 
3. การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 

ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ผลกระทบของเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อจ านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ านวนที่ประมาณการไว้ การใช้
ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ ได้แก่ 

สัญญาเช่าทางการเงิน 

บริษัทฯได้เข้าท าสัญญาเช่ายานพาหนะ ซ่ึงบริษัทฯได้พิจารณาและประเมินขอบเขตของความเสี่ยงและผลตอบแทนทีผู่เ้ปน็
เจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาแล้วพบว่า ความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดเป็นของ     
ผู้เช่า สัญญาเช่าดังกล่าวจัดเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน  

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหนี้จากความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยใช้การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้ราย
ตัว ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายุลูกหนี้และการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน อย่างไร
ก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกัน อาจมีผลต่อจ านวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้น การปรับปรุงค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจมีขึ้นได้ในอนาคต  

ค่าเส่ือมราคา 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารใชป้ระมาณอายุการใช้งานและมูลค่าซากเมื่อเลิกใช้งานของ
อาคารและอุปกรณ์ และได้มีการทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าซากหากมีการเปลี่ยนแปลง 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะตัดจ าหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ และจะพิจารณาการด้อยค่าหากมีข้อ
บ่งช้ี  
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4. รายการระหว่างบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 

รายการกับบุคคลหรือบริษทัทีเ่กี่ยวข้องกันที่ส าคัญสรปุได้ ดังนี ้

4.1  บริษทัมีความสัมพันธ์กับบคุคลและบริษทัทีเ่กี่ยวข้องกัน ดังนี้ 
 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั ลักษณะธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ 
บจ. แพรรี่ มาร์เก็ตติ้ง ซ้ือขายสินค้าอุปโภคบริโภค มีกรรมการร่วมกัน 
บจ. ชัยวัฒนา วัสดุภัณฑ์ ค้าวัสดุก่อสร้าง มีกรรมการร่วมกัน 
บจ. ศรีส าอางค์ ซัพพลายเออร์  ผลิตรองเท้า มีกรรมการร่วมกัน 
นายสุเมธ เตชะไกรศร ี                     - กรรมการ 

 
4.2  รายการบัญชีกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษทัทีเ่กี่ยวข้องกันมียอดคงเหลือระหว่างกันที่ส าคัญ ดงันี ้
  บาท 

  ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2553 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2552 

ลูกหนี้การค้า     
บริษทั แพรรี่ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด  413,189.76  463,203.00 

  
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ส าคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี ้

   บาท 
 

นโยบายการก าหนดราคาขาย 

 ส าหรับป ี
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2553  2552 
รายได้จากการขาย      

บริษทั แพรรี่ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด ราคาตลาดทั่วไป  2,652,483.87  2,691,599.61 
      
ค่าเช่าส านักงาน      

นายสุเมธ เตชะไกรศร ี เดือนละ 55,000 บาท 
(ส าหรับปี 2552 ถึงเดือนมีนาคม 2553) 

เดือนละ 60,500 บาท 
(ตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 ถึงมีนาคม 

2556) 

 709,500.00  660,000.00 
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บริษัทมีนโยบายการก าหนดราคาซ้ือขายสินค้าและบริการระหว่างบริษัทกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกนัในราคา
และเงื่อนไขทางการค้าเดียวกับที่ใช้ซ้ือขายกับบุคคลภายนอกโดยเป็นไปตามปกติธุรกิจ   และเงื่อนไขการค้าใน 
ราคาตลาดโดยทั่วไป 
 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ประกอบด้วย 
 บาท 

  ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2553 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2552 

เงินสด 185,000.00  160,000.00 
เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 461,623.95  3,777,555.44 
เงินฝากประเภทกระแสรายวัน 218,401.39  285,480.93 
รวม 865,025.34  4,223,036.37 

 
6. ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า – สุทธิ 

ประกอบด้วย 
 บาท 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2553 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2552 

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าแยกตามอายุหนี้ได้ดังนี้    
 ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าที่อยู่ในก าหนดช าระ 229,901,287.65  168,730,065.78 
 ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าที่เกินก าหนดช าระดังนี้:-    
  ไม่เกินกว่า 3 เดือน 2,021,155.52  2,503,495.93 
  เกินกว่า  3  เดือน ถึง   6  เดือน -        - 
  เกินกว่า  6  เดือน ถึง  12  เดือน  -        - 
  เกินกว่า 12 เดือน -  333,840.00 

 รวม 231,922,443.17  171,567,401.71 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -               - 

 สุทธิ 231,922,443.17  171,567,401.71 

 
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษทัได้ตัดจ าหน่ายลูกหน้ีการค้า ซึ่งได้มีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
แล้วเป็นจ านวนเงิน 2.52 ล้านบาท โดยการกลับรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
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7. สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 

ประกอบด้วย 
 บาท 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2553 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2552 

สินค้าส าเร็จรูป 16,822,763.03  15,353,063.16 
งานระหว่างท า 26,982,680.41  11,217,886.91 
วัตถุดิบและอื่นๆ 52,186,131.81  43,189,447.82 

รวม 95,991,575.25  69,760,397.89 
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า (1,704,241.91)  (1,754,334.88) 

สุทธ ิ 94,287,333.34  68,006,063.01 

ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัยมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้ 

 บาท 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2553 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2552 

ยอดยกมาต้นป ี (1,754,334.88)  (1,783,478.56) 
เพิ่มขึ้น (3,268,997.85)  (675,702.87) 
ลดลง 3,319,090.82  704,846.55 

ยอดคงเหลือส้ินงวด (1,704,241.91)  (1,754,334.88) 

ในปี 2553 และ 2552 บริษัทได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้นจ านวน 3.27 ล้านบาท และ 0.68 ล้านบาท 
ตามล าดับ และได้โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าจ านวน 3.32 ล้านบาทและ 0.70 ล้านบาท ตามล าดับ เนื่องจากใน
ระหว่างปีบริษัทมีการน ามาผลิตและท าลายสินค้าที่เคยตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าไว้ 
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8. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 
ประกอบด้วย 
 บาท 
 ยอดคงเหลือ        ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  เพิ่ม  ลด  โอนเข้า /  ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2553      (โอนออก)  31 ธันวาคม 2553 

 ราคาทุน          
 ที่ดิน 27,412,006.76 

 
                      -               -               -  27,412,006.76 

 ส่วนปรับปรุงที่ดนิ 9,972,753.05 
 
                      -               -               -  9,972,753.05 

 อาคารและส่ิงปลูกสร้าง      174,395,274.92  
 
 341,800.00                      -  15,679,425.00  190,416,499.92 

 อาคารพร้อมที่ดิน 3,274,906.00 
 
                      -                      -              -  3,274,906.00 

 เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
 

397,755,660.53 
 
 9,884,045.11  (128,481.72)  100,535,413.23  508,046,637.15 

 เครื่องมือและอปุกรณ์ 
 

     113,301,421.44  
 
 5,340,041.70                      -  12,364,575.10  131,006,038.24 

 เครื่องตกแตง่และอุปกรณ์ 
 

23,285,648.68 
 
 3,979,328.10  (29,650.00)  1,125,947.55  28,361,274.33 

 ยานพาหนะ 
 

27,370,266.46 
 
 7,695,102.80  (1,206,576.05)                    -  33,858,793.21 

 แม่พิมพ์ 
 

91,120,691.69 
 
                            -                      -                     -  91,120,691.69 

  สินทรัพย์ระหว่างสร้าง 
 

            637,458.00  
 
 169,199,192.29                      -  (129,705,360.88)  40,131,289.41 

 รวม 868,526,087.53 
 
 196,439,510.00  (1,364,707.77)  -  1,063,600,889.76 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ส่วนปรับปรงุที่ดนิ (3,080,154.37) 

 
 (498,257.85)                      -                      -  (3,578,412.22) 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (72,863,908.13) 
 
 (8,042,919.04)                      -  -  (80,906,827.17) 

อาคารพร้อมที่ดิน (883,564.21) 
 
 (162,122.05)                      -                      -  (1,045,686.26) 

เครื่องจักรและอปุกรณ์ 
 

(164,846,101.95) 
 
 (22,664,158.74)  123,045.33  -  (187,387,215.36) 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 
 

(54,943,649.35) 
 
 (10,704,211.11)                      -  -  (65,647,860.46) 

เครื่องตกแต่งและอปุกรณ์ 
 

(16,533,733.03) 
 
 (2,426,720.89)  29,643.00  -  (18,930,810.92) 

ยานพาหนะ 
 

(23,922,014.46) 
 
 (723,370.28)  1,206,574.05                      -  (23,438,810.69) 

แม่พิมพ์ 
 

(90,280,965.44) 
 
 (307,674.01)                      -                      -  (90,588,639.45) 

รวม (427,354,090.94) 
 
 (45,529,433.97)  1,359,262.38  -  (471,524,262.53) 

สุทธ ิ 441,171,996.59 
 
       592,076,627.23 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม     
2553         45,529,433.97 
2552         44,435,030.96 
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 บาท 
 ยอดคงเหลือ        ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  เพิ่ม  ลด  โอนเข้า /  ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2552      (โอนออก)  31 ธันวาคม 2552 

 ราคาทุน          
 ที่ดิน 27,412,006.76               -               -               -  27,412,006.76 

  ส่วนปรับปรุงที่ดนิ 9,972,753.05               -               -               -  9,972,753.05 
  อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 171,568,644.92  73,908.00 

 
              -  2,752,722.00 

 
      174,395,274.92  

  อาคารพร้อมที่ดิน 3,274,906.00               -               -               -  3,274,906.00 
  เครื่องจักรและอุปกรณ์ 

 
339,063,419.89  2,100,574.00 

 
 (590,000.00) 

 
 57,181,666.64  397,755,660.53 

  เครื่องมือและอปุกรณ์ 
 

107,943,992.97  3,050,491.41 
 
 (585,002.00) 

) 
 2,891,939.06 

 
      113,301,421.44  

  เครื่องตกแตง่และอุปกรณ์ 
 

20,961,215.95  2,266,710.73 
 
              -  57,722.00  23,285,648.68 

  ยานพาหนะ 
 

27,370,266.46               -               -               -  27,370,266.46 
  แม่พิมพ์ 

 
91,120,691.69               -               -               -  91,120,691.69 

  สินทรัพย์ระหว่างสร้าง 
 

34,174,042.79  29,323,464.91 
 
              -  (62,860,049.70)              637,458.00  

 รวม 832,861,940.48  36,815,149.05  (1,175,002.00)  24,000.00  868,526,087.53 
 ค่าเส่ือมราคาสะสม          

ส่วนปรับปรงุที่ดนิ (2,581,896.52)  (498,257.85) 
 
              -               -  (3,080,154.37) 

 อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (64,067,876.76)  (8,796,031.37) 
 
              -               -  (72,863,908.13) 

 อาคารพร้อมที่ดิน (721,442.16)  (162,122.05) 
 
              -               -  (883,564.21) 

 เครื่องจักรและอปุกรณ์ 
 

(146,364,536.13)  (19,021,662.69) 
 
 540,096.87 

 
              -  (164,846,101.95) 

 เครื่องมือและอุปกรณ์ 
 

(45,728,753.56)  (9,548,083.85) 
 
 

 333,188.06 
 

              -  (54,943,649.35) 
 เครื่องตกแต่งและอปุกรณ์ 

 
(14,162,405.03)  (2,362,638.42) 

 
              -  (8,689.58)   (16,533,733.03) 

 ยานพาหนะ 
 

(20,569,704.23)  (3,352,310.23) 
 
              -               -  (23,922,014.46) 

 แม่พิมพ์ 
 

(89,587,040.94)  (693,924.50) 
 
              -               -  (90,280,965.44) 

 รวม (383,783,655.33)  (44,435,030.96)  873,284.93  (8,689.58)             (427,354,090.94) 
 สุทธ ิ 449,078,285.15        441,171,996.59 
 ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม     

2552         44,435,030.96 
 2551         44,056,913.91 

 

ในระหว่างปีบริษัทซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ส าหรับขยายก าลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่จะมีเพิ่มขึ้น
ในอนาคต รวมทั้งการเพิ่มสายการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย นอกจากนี้บริษัทยังได้รับสิทธิพิเศษบางประการจากการได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนในการผลิตสินค้าตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 19 
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ในปี 2553 บริษัทได้มีการทบทวนมูลค่าซากของยานพาหนะใหม่ ท าให้ค่าเส่ือมราคาของยานพาหนะของปี 2553 ลดลง         
เป็นจ านวนเงิน 1.66 ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ที่ดิน ส่ิงปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ ราคาทุนจ านวน 498.38 ล้านบาท และ 498.51 
ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นมูลค่าสุทธิตามบัญชี 243.53 ล้านบาท และ 266.51 ล้านบาท ตามล าดับ เป็นหลักประกันหนี้สิน
เงินกู้ยืมตามหมายเหตุ 11 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ยานพาหนะส่วนหนึ่งราคาทุน 10.51 ล้านบาท และ 5.76 ล้านบาท ตามล าดับเกิดจาก
การท าสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าทางการเงิน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทมีทรัพย์สินที่ค านวณค่าเส่ือมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุน 
186.04 ล้านบาท และ 166.23 ล้านบาท ตามล าดับ 

 

9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 

ประกอบด้วย 
 บาท 

 ยอดคงเหลือ      ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  เพิ่ม  ลด  ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2553      31 ธันวาคม 2553 

ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 16,973,725.00  3,737,000.00  (24,683.17)  20,686,041.83 
หัก ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (7,914,492.64)  (3,249,762.65)  1,568.32  (11,162,686.97) 
สุทธ ิ 9,059,232.36      9,523,354.86 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทรัพย์สินไม่มีตัวตนที่ตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่โดยมีราคาทุน 3.09 
ล้านบาท 
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10. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น – สุทธิ 

ประกอบด้วย 
 บาท 

  ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2553 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2552 

ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคนื 9,684,856.91  13,874,439.25 
อื่นๆ 419,189.79  62,460.00 

รวม 10,104,046.70  13,936,899.25 

 
11. หนี้สินเงินกู้ยืม 

ประกอบด้วย 
 บาท 

  ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2553 

 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2552 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 160,884,577.52  70,000,000.00 

รวม เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 160,884,577.52  70,000,000.00 

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 30,045,281.19  24,571,859.76 

เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธ ิ 58,540,198.35  44,561,913.68 

รวม เงินกู้ยืมระยะยาว 88,585,479.54  69,133,773.44 

รวม 249,470,057.06  139,133,773.44 

ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ัน จ านวน 365 ล้านบาท และ 
365 ล้านบาท ตามล าดับ โดยเงนิกู้ยมืระยะส้ันเป็นเงินกู้ในรปูตั๋วสัญญาใช้เงิน เสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.65 - 
3.80 ต่อปี ครบก าหนดในระหว่างวันที ่14 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2554 และเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 
4.125 ต่อปี และ MLR – 1.50 ตอ่ปี ครบก าหนดในระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 
ตามล าดับ 

ข) ในระหว่างปี 2553 บริษทัไดท้ าสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงนิแห่งหนึ่งในประเทศโดยมีวงเงนิกูร้ะยะยาวเป็น
จ านวนเงนิ 160 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR-1.5 ต่อปี มีระยะเวลาการกู้ 5 ปี เพื่อซ้ือเครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วน
เพิ่มเครื่องจักร ซ่ึงเงินกู้ดงักล่าวค้ าประกันโดยเครื่องจักรดงักล่าว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีวงเงินที่ยังไม่ได้
เบิกใช้จ านวน 115 ล้านบาท  
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ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เงินกู้ยืมระยะยาวเป็นเงนิกู้จากสถาบันการเงินในประเทศสามแห่งและสอง
แห่งตามล าดับ เสียดอกเบี้ยในอตัราดอกเบี้ยอ้างอิงประเภท MLR – 1.5% การช าระคืนเงนิต้นเป็นไปตามเงื่อนไข
ของสัญญา แต่ต้องช าระคืนหมดในปี 2558 เฉพาะส่วนที่ต้องช าระคืนในอีก 12 เดือนถัดไปมี 30.05 ล้านบาท และ 
24.57 ล้านบาท ตามล าดับ โดยไดแ้ยกแสดงไวภ้ายใต้หัวข้อ “หนี้สินหมุนเวียน” 

ง) บริษทัต้องปฏบิัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ เช่น การรักษาอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ
ไว้ไม่เกิน 2.5 ต่อ 1 โดยเริ่มตัง้แต่งวดบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เท่ากับ 
1.10 ต่อ 1 

จ) ที่ดิน ส่ิงปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ (ตามหมายเหตุ 8) ได้ใช้เป็นหลักประกันหนี้สินเงินกู้ยืมดังกล่าว 

12. เจ้าหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน-สุทธิ 

ประกอบด้วย 
 บาท 
  ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2553 
 ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2552 
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า 5,993,765.32  1,724,970.90 
หัก ส่วนที่จะครบก าหนดช าระในหนึ่งปี (1,875,248.93)  (1,084,416.41) 

สุทธ ิ 4,118,516.39  640,554.49 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทลงนามในสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าทางการเงินของรถยนต์จ านวน 9  คัน 
และ 4 คัน ตามล าดับ มีก าหนดช าระ 48 เดือนๆ ละประมาณ 183,170 บาท และ 114,921 บาท ตามล าดับ โดยหนี้สินส่วนที่
ครบก าหนดช าระในอีก 12 เดือนถัดไปได้แยกแสดงเป็นหนี้สินหมุนเวียน 

13. หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

ประกอบด้วย 
 บาท 

  ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2553 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2552 

เงินมัดจ ารับ 10,820,300.00  1,770,400.00 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 10,457,237.32  9,746,270.21 
เจ้าหนี้อื่น 7,119,919.08  3,745,746.54 
อื่นๆ 4,171,061.19  4,283,291.38 

รวม 32,568,517.59  19,545,708.13 
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14. เงินปันผลจ่าย 

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2553 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิส าหรับ      
ปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จ านวนหุ้น 214 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 25.68 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้กับ        
ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วในวันที่ 21 เมษายน 2553 

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2552 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิส าหรับ      
ปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จ านวนหุ้น 214 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 25.68 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้กับ       
ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วในวันที่ 30 เมษายน 2552 
 

15. ส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จ ากัด บริษัทจะต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท 

 
16. ค่าใช้จ่ายแยกตามลักษณะค่าใช้จ่าย 

 รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส าคัญได้แก่ 

 
 บาท 
 2553 2552 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 209,933,544.61 166,276,166.27 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 48,779,196.62 47,518,542.66 

(ก าไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (300,266.20) (1,740,634.75) 

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 659,946,149.51 442,423,417.41 

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท า (17,643,346.43) 4,123,309.17 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 22,819,751.83 15,622,374.40 
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17. ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ ้นขั ้นพื ้นฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิที ่เป ็นของผู ้ถ ือหุ ้นสามัญด้วยจ านวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี ่ย  
ถ่วงน้ าหนักที่ช าระแล้วและออกจ าหน่ายอยู่ในระหว่างปี 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552       

 ก าไรสุทธิ  จ านวนหุน้สามัญ 
ถัวเฉลี่ย 

 ก าไรต่อหุ้น 

   ถ่วงน้ าหนัก   

 2553  2552  2553  2552  2553  2552 
 พันบาท  พันบาท  พันหุ้น  พันหุ้น  บาท  บาท 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน            
      ก าไรสุทธิ 40,644  24,264  214,000  214,000  0.19  0.11 

 
18. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

บริษัทด าเนินกิจการเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนพลาสติก และให้บริการออกแบบผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ โดยมี
ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน ดังนี้ 

  ล้านบาท 
  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 
  ผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วนพลาสติก  ผลิตและ

ซ่อมแซม
แม่พิมพ์ 

 

รวม 

  

ยานยนต์ 

 เครื่องใช ้
ไฟฟ้า 

 

อ่ืนๆ 

 

รวม 

  

       

ยอดขาย  751.61  343.64  47.62  1,142.87  87.57  1,230.44 

ก าไรจากการด าเนินงาน  31.57  14.44  2.00  48.01  8.37  56.38 

ต้นทุนทางการเงิน            (6.82) 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล            (8.92) 

ก าไรสุทธ ิ            40.64 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553             
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ  สิ

น
ท
รั
พ
ย์
ถ
า
ว
ร
แ
ล

  517.55  84.05  601.60 

สินทรัพย์อ่ืน            346.91 

รวมสินทรัพย์            948.51 
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  ล้านบาท 
  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 
  ผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วนพลาสติก  ผลิตและ

ซ่อมแซม
แม่พิมพ์ 

 

รวม 

  

ยานยนต์ 

 เครื่องใช ้
ไฟฟ้า 

 

อ่ืนๆ 

 

รวม 

  

       

ยอดขาย  525.58  226.97  44.17  796.72  66.80  863.52 

ก าไรจากการด าเนินงาน  15.82  6.84  1.32  23.98  7.36 
 

 31.34 

ต้นทุนทางการเงิน            (6.02) 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล            (1.06) 

ก าไรสุทธ ิ            24.26 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552             
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ  สิ

น
ท
รั
พ
ย์
ถ
า
ว
ร
แ
ล
ะ
สิ
น
ท
รั
พ
ย์
ไ
ม่
มี
ตั
ว
ต
น
-
สุ
ท
ธิ 

  407.34  42.89  450.23 

สินทรัพย์อ่ืน            261.04 
         รวมสินทรัพย ์            711.27 
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19. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยได้รับสิทธิประโยชน์บางรายการ 
ซ่ึงรายละเอียดปรากฏตามตารางข้างล่างนี้ 

 

1.  บัตรส่งเสริมเลขที ่ 1255(2)/2547 1549/2548 1899(2)/2553 1965(2)/2553 
2.  วันที่ตามบัตรส่งเสริม 1/4/2547 17/6/2548 27/8/2553 8/9/2553 
3.  วันที่เริ่มมีรายได้ 20/4/2547 5/1/2548 - 14/9/2553 
4.  ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ผลิตผลิตภัณฑ์ ผลิตชิ้นส่วน ผลิตผลิตภัณฑ์ ผลิตผลิตภัณฑ์ 
 พลาสติกหรือ ยานพาหนะ พลาสติกหรือ พลาสติกหรือ 
 เคลือบด้วยพลาสติก  เคลือบด้วยพลาสติก เคลือบด้วยพลาสติก 
5.  สิทธิและประโยชน์ส าคัญที่ได้รับการส่งเสริม     
5.1   ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับ 8 ปี - 3 ปี 8 ปี 
          ก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการ ที่ (ครบก าหนดวันที่     
         ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100  19 เมษายน 2555)    

   ของเงินลงทุน นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการ     
         ประกอบกิจการ     
5.2    ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจาก 8 ปี - 3 ปี 8 ปี 
          กิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับ (ครบก าหนดวันที่     
          ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ 5.1   19 เมษายน 2555)    
          ไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้     
5.3    ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบ 5 ปี 1 ปี - - 
          และวัสดุจ าเป็นที่ต้องน าเข้ามาจาก (ขยายเวลาถึงวันที่    
          ต่างประเทศเพ่ือใชใ้นการผลิตเพ่ือการ 4 เมษายน 2555)    

ส่งออก นับแต่วันที่น าเข้าครั้งแรก     
5.4    ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับของที่ผู้ 5 ปี 1 ปี - - 

ได้รับการส่งเสริมน าเข้าเพื่อส่งกลับ     
          ออกไป นับตั้งแต่วันที่น าเข้าครั้งแรก     
5.5    ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร น าเข้าภายใน น าเข้าภายใน - น าเข้าภายใน 

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 1 ตุลาคม 2549 17 ธันวาคม 2550  8 มีนาคม 2556 
5.6    ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าส าหรับเครื่อง - - น าเข้าภายใน - 

จักรกึ่งหนึ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณา   27 กุมภาพันธ์ 2556  
อนุมัติ เว้นแต่เครื่องจักรที่มีอากรขาเข้า     
ต่ ากว่าร้อยละ 10 จะไม่ได้รับลดหย่อน     

5.7   ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล - - - 5 ปี 
ส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนใน     
อัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ นับจาก     
วันที่พ้นก าหนดระยะเวลาตามข้อ  5.1     

5.8   ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่า - - - 10 ป ี
ประปา 2 เท่า ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว นับแต ่     
วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ     

 

ในฐานะที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บรษิัทจะต้องปฏิบัตติามเงือ่นไขและข้อก าหนดในบตัรส่งเสริมอย่างเคร่งครัด 
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งบก าไรขาดทนุ แยกตามประเภทกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน และกิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน 
บาท 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

 กิจการที่ได้รับ  กิจการที่ไม่ได้รับ  รวม 
 ส่งเสริมการลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

      
รายได้จากการขายช้ินส่วนพลาสติก 170,408,322.59  972,466,031.46  1,142,874,354.05 
รายได้จากการขายแม่พิมพ์                            -   87,568,472.89  87,568,472.89 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 170,408,322.59  1,060,034,504.35  1,230,442,826.94 
ต้นทุนขายและบริการ (142,426,837.65)  (886,701,473.55)  (1,029,128,311.20) 

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 27,981,484.94  173,333,030.80  201,314,515.74 
รายได้อื่น  228,348.70   6,495,539.21  6,723,887.91 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย 28,209,833.64  179,828,570.01  208,038,403.65 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (3,208,118.71)  (19,611,633.12)  (22,819,751.83) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (8,422,768.40)  (105,859,750.42)  (114,282,518.82) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (2,037,728.00)  (12,517,472.00)  (14,555,200.00) 

รวมค่าใช้จ่าย (13,668,615.11)  (137,988,855.54)  (151,657,470.65) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได ้ 14,541,218.53  41,839,714.47  56,380,933.00 
ต้นทุนทางการเงนิ (954,950.45)  (5,866,124.16)  (6,821,074.61) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได ้ 13,586,268.08  35,973,590.31  49,559,858.39 
ภาษีเงินได ้                            -   (8,915,488.24)  (8,915,488.24) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัป ี 13,586,268.08  27,058,102.07  40,644,370.15 
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บาท 

ส าหรับปีส้ินสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

 กิจการที่ได้รับ  กิจการที่ไม่ได้รับ  รวม 
 ส่งเสริมการลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

      
รายได้จากการขายช้ินส่วนพลาสติก 152,114,630.00  644,600,647.97  796,715,277.97  
รายได้จากการขายแม่พิมพ์              -  66,800,250.40  66,800,250.40 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 152,114,630.00   711,400,898.37   863,515,528.37  
ต้นทุนขายและบริการ (117,813,621.59)  (597,844,571.71)  (715,658,193.30) 

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 34,301,008.41   113,556,326.66   147,857,335.07  
รายได้อื่น 1,776,697.60   3,496,769.34   5,273,466.94  

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย 36,077,706.01   117,053,096.00   153,130,802.01  

ค่าใช้จ่ายในการขาย (2,377,599.11)  (13,244,775.29)  (15,622,374.40) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (8,073,267.14)  (83,423,500.88)  (91,496,768.02) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (2,641,221.00)  (12,032,229.00)  (14,673,450.00) 

รวมค่าใช้จ่าย (13,092,087.25)  (108,700,505.17)  (121,792,592.42) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได ้ 22,985,618.76  8,352,590.83  31,338,209.59  
ต้นทุนทางการเงนิ (1,083,412.43)  (4,931,695.70)  (6,015,108.13) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได ้ 21,902,206.33  3,420,895.13  25,323,101.46  
ภาษีเงินได ้              -  (1,059,538.10)  (1,059,538.10) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัป ี 21,902,206.33  2,361,357.03  24,263,563.36 

 

บริษัทถือเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายและดอกเบี้ยที่ไม่สามารถจัดประเภทว่าอยู่กิจการประเภทใดตามสัดส่วนยอดรายได้
แต่ละกิจการ 
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20. เครื่องมือทางการเงิน 

20.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

บริษัทมีความเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนซ่ึงบริษัท
จะพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีนโยบายที่จะถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อการเก็งก าไร 

 
20.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต  ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท กับเงินฝากธนาคาร เงินกู้ยืมระยะส้ัน และเงินกู้ยืมระยะยาว อย่างไรก็ดี 
บริษัทป้องกันความเส่ียงดังกล่าว โดยวางแผนจัดหาเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ ากว่าตลาดมาใช้ด าเนินงานไว้
ล่วงหน้า 
 

20.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทมีรายการบางรายการเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงท าให้เกิดความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันความเส่ียงดังกล่าว โดยการเข้าท าสัญญา
ซ้ือ-ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินทีเ่ป็นสกุลเงนิเยนจ านวน 187.60 ล้านเยน 
และบริษทัไม่มีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า   
 

20.4   ความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษัทมีความเส่ียงจากการให้สินเช่ือที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า เนื่องจากลูกหนี้อาจไม่สามารถช าระหนี้ตามเงื่อนไข
ที่ตกลงไว้ ซ่ึงอาจท าให้เกิดความสูญเสียทางการเงินได้ ทั้งนี้ บริษัทได้ก าหนดนโยบายในการป้องกันความเส่ียง
ดังกล่าว โดยวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และพิจารณาความสามารถในการจ่ายช าระหนี้ของลูกค้าแต่ละรายในการ
พิจารณาให้สินเช่ือ ส าหรับลูกหนี้การค้าที่คาดว่าจะไม่ได้รับช าระหนี้  บริษัทได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย 
จะสูญไว้อย่างเพียงพอแล้ว 
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20.5  มูลค่ายุติธรรม 

บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ซ่ึงฝ่ายบริหาร
ของบริษัทเช่ือว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะไม่แตกต่างอย่างเป็นนัยส าคัญ
กับมูลค่าตามบัญช ี

- เงินฝากสถาบันการเงนิ ลูกหนี้การค้า มีราคาตามบัญชีซ่ึงเท่ากับมลูค่ายุติธรรมโดยประมาณ เนื่องจากสินทรัพย์
ทางการเงินดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอันส้ัน 

- เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า มีราคาตามบัญชีซ่ึงเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ เนื่องจาก
หนี้สินทางการเงินดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะส้ัน 

-  เงินกู้ยืมระยะยาวทีเ่ป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว มีราคาตามบัญชีเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ 

20.6   ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา เกิดจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดในสัญญา ท าให้บริษัทฯ เกิด
ความสูญเสียทางการเงินได้ เพื่อป้องกันความเส่ียงนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการให้สินเช่ือที่รัดกุม  มีการติดตามเร่งรัดการ
ช าระหนี้จากลูกหนี้อย่างสม่ าเสมอ มีฐานของลูกค้าที่หลากหลาย ดังนั้น บริษัทฯ จึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหาย
อย่างเป็นนัยส าคัญจากการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ 

21. การบริหารจัดการทุน 

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯในการบริหารทางการเงิน คือ การด ารงไว้ซ่ึงความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  และ
การด ารงไว้ซ่ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบการเงินแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 1.10 : 1 

22. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

22.1  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทมีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ าประกัน  
การช าระค่าไฟฟ้าแกก่ารไฟฟ้าฯ และอื่นๆ จ านวน 8.48 ล้านบาท และ 6.26 ล้านบาท ตามล าดับ 

22.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทมีภาระผูกพันกับธนาคารพาณิชย์ ดังนี้ 

 ล้านบาท 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2553 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2552 

Letters of Guarantee    
-   วงเงินสินเช่ือ 12.50 ล้านบาทในปี 2553 และ 7.00 ล้านบาท ในปี 2552  
-   วงเงินที่ยังไม่ไดใ้ช้ 4.02  0.74 

วงเงินกู้ระยะยาวที่ยังไม่ได้ใช้ 115.00  - 
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22.3  ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า มีดังนี้ 

ก) บริษัทได้ท าสัญญาเช่าเครื่องใช้ส านักงานจ านวน 2 เครื่องจากนิติบุคคลแห่งหนึ่ง ระยะเวลา 48 เดือน อัตราค่า
เช่ารวมเดือนละ 58,300 บาท สัญญาส้ินสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2555 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 

ข) บริษัทได้ท าสัญญาเช่ารถโฟร์ลิฟท์ จ านวน 4 คันจากนิติบุคคลสองแห่ง ระยะเวลา 1 ปี อัตราค่าเช่ารวมเดือน
ละ 74,000 บาท สัญญาส้ินสุดวันที่ 2 สิงหาคม 2554 และวันที่ 2 ตุลาคม 2554 

ค) เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 บริษัทได้ท าสัญญาเช่าอาคารส านักงานจากกรรมการท่านหนึ่ง ระยะเวลา 3 ปี  
อัตราค่าเช่าเดือนละ 60,500 บาท สัญญาส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 

ง) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 บริษัทได้ท าสัญญาเช่าห้องเช่าจากบุคคลภายนอก ระยะเวลา 2 ปี อัตราค่าเช่า 
เดือนละ 34,500 บาท สัญญาส้ินสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 

จ) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2553 บริษัทได้ท าสัญญาเช่าห้องเช่าจากนิติบุคคลแห่งหนึ่ง ระยะเวลา 2 ปี อัตราค่าเช่า 
เดือนละ 62,837.50 บาท สัญญาส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2555 

ฉ) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 บริษัทได้ท าสัญญาเช่าคลังสินค้าจากนิติบุคคลแห่งหนึ่ง ระยะเวลา 3 ปี อัตราค่า
เช่าเดือนละ 45,000 บาท สัญญาส้ินสุดวันที่ 15 ธันวาคม 2556  

ช) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2552 บริษัทได้ท าสัญญาว่าจ้างพนักงานท าความสะอาดจากนิติบุคคลแห่งหนึ่ง
ระยะเวลา 1 ปี อัตราค่าบริการเดือนละ 27,800 บาท สัญญาส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และสามารถต่ออายุ
ได้โดยอัตโนมัติครั้งละ 1 ปี 

ซ) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2552 บริษัทได้ท าสัญญาว่าจ้างรักษาความปลอดภัยจากนิติบุคคลแห่งหนึ่ง ระยะเวลา    
1 ปี อัตราค่าบริการเดือนละ 58,000 บาท สัญญาส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และสามารถต่ออายุได้โดย
อัตโนมัติครั้งละ 1 ปี 

สรุปภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและบริการที่จะต้องช าระภายในสามปี มีดังนี้ 

ป ี จ านวนเงนิ (บาท) 
2554 4,371,350 
2555 2,386,275 
2556 789,000 

ฌ) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2553 บริษัทได้ท าสัญญาจ้างบริการรถรับส่งพนักงานจากนิติบุคคลแห่งหนึ่ง ระยะเวลา 1 
ปี อัตราค่าบริการค านวณตามระยะทางและราคาน้ ามันรถ สัญญาส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และสามารถ
ต่ออายุได้โดยอัตโนมัติครั้งละ 1 ปี  

ญ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซ้ือวัตถุดิบเป็นจ านวนเงิน 7.96 ล้านบาท  
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23. การจัดประเภทรายการใหม ่

รายการบางรายการในงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ได้จัดประเภทใหมใ่ห้สอดคล้องกับการแสดง
รายการในงบการเงนิส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

24. การอนุมตัิงบการเงิน 

งบการเงินนี้ได้รบัอนุมัตจิากผู้บรหิารของบริษทัแล้ว 



บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)                                                                                  รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  จ านวน 3 ท่าน มีนายไพรัช  สหเมธาพัฒน์   เป็นประธาน

กรรมการตรวจสอบ นายเผ่าเทพ  โชตินุชิต  และนายวีระศักดิ์  สุตัณฑวิบูลย์  เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระจ านวน 3 ท่าน ซึ่ง 2 ท่านเป็นผู้มีความรู้ และ
ประสบการณ์ด้านบัญชี  
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้งในปี 2553  ซึ่งมีการพิจารณาในเรื่องที่ส าคัญสรุปได้  ดังนี้ 
 
1. พิจารณาผลประกอบการ และสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และประจ าปี ร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชี

ของบริษัทฯ  ก่อนที่น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงิน ได้จัดท าขึ้นอย่าง
ถูกต้องตามที่ควร การเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีรับรองทั่วไป และรายงานที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้มีกระบวนการพิจารณาอย่างโปร่งใส 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล 
โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน เมื่อพิจารณาถึงผลการตรวจสอบแล้วเสนอ
ข้อสังเกตเพื่อให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด าเนินการ และปรับปรุงต่อไป 

3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2553 ได้คัดเลือก บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น
อนุมัติ 

4. พิจารณานโยบายบัญชีที่ส าคัญของบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ พร้อมทั้งเสนอความเห็นในกรณีที่มีประเด็นที่จะพัฒนาระบบการ

ควบคุมภายในให้เหมาะสมมากขึ้น 
6. พิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
7. ในด้านการบริหารความเส่ียง บริษัทได้ให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในเรื่อง

ความเส่ียงที่เกิดจากปัจจัยต่างๆ 
  

จากรายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน  และรายงานของผู้สอบบัญชี ตลอดจนการหารือร่วมกัน 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีกระบวนการจัดท าและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินท่ีเหมาะสม 
และเชื่อถือได้ มีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงโดยรวมที่เพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ  
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีคณะกรรมการบริหาร ไม่น้อย
กว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาที่พบจากการสอบบัญชี 
                                        

         
   

        (นายไพรัช  สหเมธาพัฒน)์ 
             ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา ประกอบด้วยประธานฯ ท่ีเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ คุณ

เผ่าเทพ โชตินุชิต, คุณสุเมธ เตชะไกรศรี และ คุณปรีชา เตชะไกรศรี ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี โดยมีผลบังคับ
ตั้งแต่วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติ แต่งตั้ง ดร.โกศล สุรโกมล กรรมการอิสระ ด ารง
ต าแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรระหา เพิ่มเติมอีก 1 ท่าน  

ในรอบปี 2553 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา จัดให้มีการประชุม 3 ครั้ง เพื่อติดตาม 
และพิจารณาเรื่องส าคัญที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระส าคัญของการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้ 

1.  ก าหนดนโยบายต่างๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาดังนี้ 
1.1 นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ 
1.2 นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ 

และคณะกรรมการชุดย่อย 
2.  คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 
3.  ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีขนาดและองค์ประกอบที่ เหมาะสมกับองค์กร และสอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
4.  ดูแลให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย 
5.  ก าหนดแนวทาง น าเสนอ และให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อ

พิจารณาปรับค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
6.  ติดตามการท าแผนสืบทอดต าแหน่งของต าแหน่งกรรมการผู้จัดการเสนอคณะกรรมการบริษัท 
7.  รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
8.  ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
 

                                 
 
 

 
            

        (นายเผ่าเทพ  โชตินุชิต) 
              ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา 
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