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ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
“ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.11/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ฐานะการเงิน และผลการการดาเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”

หน้าที่ 1

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
: บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก และให้บริการออกแบบผลิต และซ่อมแซมแม่พิมพ์เพื่อ ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
ให้แก่ บริษั ทผู้ผลิ ตรถยนต์แ ละเครื่องใช้ไ ฟฟ้าชั้ นนาต่างๆ รวมทั้งผู้ ผลิตสินค้า ต้นแบบ (Original
Equipment Manufacturer : OEM)
ทุนจดทะเบียน
: บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว 214 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 214 ล้านหุ้น
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
: เลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แยก 21 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
ที่ตั้งโรงงาน
: 1. เลขที่ 59 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตาบลราชาเทวะ
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
2. เลขที่ 517 หมู่ที่ 9 ตาบลหนองกี่ อาเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 25110
3. เลขที่ 28/4 หมู่ที่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ ตาบลคลองอุดมชลจร
อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เลขทะเบียนบริษัท
: 0107547000010
โทรศัพท์
: 0-2211-2762, 0-2211-3732, 0-2212-4719
โทรสาร
: 0-2212-4864
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
: investor@tkrungthai.com
กรรมการอิสระ
: independentdirector@tkrungthai.com
Web Site
: www.tkrungthai.com
บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมาย

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โทรศัพท์ (02) 359-1200
โทรสาร (02) 359-1259
: บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด
138 อาคารบุญมิตร ชั้น 6 ห้อง บี 1 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ (02) 634-2484-6 โทรสาร (02) 634-2668
ผู้สอบบัญชี : นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899
: บริษัท สานักงานกฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จากัด
127/74-75 อาคาร อา เอส ทาวเวอร์ ชั้น 24
ถ. รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
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2. ปัจจัยความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคตเป็นเรื่องที่สาคัญ ซึ่งบริษัทมีความตระหนักดีว่าการบริหารความเสี่ยงนั้นเป็น
เครื่องมือที่บริษัทต้องนามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงในระดับสากล โดยบริษัทได้จัดท า
คู่มือการบริหารความเสี่ยง และตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management Committee) เพื่อประเมิน
และกาหนดมาตรการป้องกัน รวมทั้งกาหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามดูแล ทาการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงในระดับ
ปฏิบัติการทั้งองค์กร
ในปี 2555 บริษัทได้มีการเน้ นให้มีการทางานที่มีการเชื่อมโยงการบริ หารความเสี่ยงเข้ากับแผนกลยุ ทธ์ในการจัดการ
องค์กร เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อบริษัท จากการดาเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงในปี 2555 ที่ผ่านมาพบว่า
มีปัจจัยความเสี่ยงหลักๆ ด้านต่างๆ ดังนี้
2.1

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
 ความเสี่ยงจากการการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ในไตรมาส 4 ของปี 2554 อุตสาหกรรมฯ ในประเทศไทย ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัย ทาให้ปริมาณการ
ผลิ ต ในภาคอุ ต สาหกรรมช่ ว งปลายปี 2554 ผลิ ต ได้ น้ อ ยกว่ า ประมาณการที่ ตั้ ง ไว้ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามการผลิ ต ของของ
ภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่ไตรมาสที่1 ของปี 2555 มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และเป็นไปตามปริมาณที่คาดการไว้ ซึ่งสถานะด้าน
การขาดแรงงานยังรุนแรงในระดับหนึ่ง แต่ไม่ส่งผลกระทบกับบริษัทฯจนทาให้เกิดความเสียหาย
เรื่องการขาดแคลนแรงงานยังคงเป็นไปแบบต่อเนื่อง และคาดว่าในปี 2556 ประเทศไทย ก็ยังคงขาดแคลนแรงงานระดับ
ล่าง บริษั ทฯ มีน โยบายการบริหารความเสี่ ยงในเรื่อ งนี้ โดยมีการให้แ รงจูง ใจ และพัฒ นาฝีมือ แรงงาน และกระบวนการผลิ ต
ภายในบริษัท ฯ โดยหลักวิศวกรรม พั ฒนาเพื่อเพิ่ มผลผลิตอย่ างต่อเนื่อง อันเป็ นการลดผลกระทบจากความเสี่ยงเรื่องการขาด
แคลนแรงงานดังกล่ าว รวมทั้ งยังได้ทาการประเมินกาลัง การผลิตให้สอดคล้อ งกับความต้องการของตลาดอย่างมีระบบเพื่อลด
ความเสี่ยงในเรื่องนี้
 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่จานวนน้อยราย
เนื่องจากบริษัทฯ มีลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนา 2-3 ราย รวมมูลค่าการจาหน่ายมากกว่า
ร้อยละ 70 ของรายได้รวม ดังนั้นหากลูกค้ารายใดประสบปัญหาทางด้านการเงินและสภาพคล่อง หรือ เกิดการสูญเสียลูกค้าบาง
รายไป อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ได้
ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงเน้นให้ความสาคัญในการเพิ่มยอดขายโดยการหาลูกค้ารายใหม่ อีกทั้งยังเป็น
การลดสัดส่วนของลูกค้ารายใหญ่ในปัจจุบันลงด้วย โดยใช้กลยุทธ์การขาย และความน่าเชื่อถือของบริษัท ด้วยวิธีการสร้างความ
พึงพอใจให้กับลูกค้า โดยการเน้นเรื่องคุ ณภาพของสินค้า การส่งมอบที่ตรงต่อเวลา ราคาที่ แข่งขัน ได้ รวมทั้ งความสามารถทาง
วิศวกรรมและการบริการที่จะสนองตอบความต้องการของลูกค้าของบริษัทได้ จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ จึง ยังคงรักษาลูกค้ารายใหญ่ๆ
ไว้ได้ และจากการที่ลูกค้ารายใหญ่ที่มีชื่อเสียงทั้งผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ และบริษัทฯ ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนาให้การยอมรับต่อ
บริษัทฯ นั้น เป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจและมีลูกค้ารายใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอยู่เสมอก็จะเป็นการลดความเสี่ ยงจากการพึ่งพิง
ลูกค้ารายใหญ่ลง

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 3

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

2.2

ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน
 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯมีกลุ่มผู้ถือหุ้น ใหญ่ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 50
ณ ปัจจุบัน กลุ่มเตชะไกรศรี ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า ร้อยละ 50 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทฯ จึงทาให้กลุ่มเตชะไกรศรี สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือ
การขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กาหนดให้ต้องได้รับ
เสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้บริหารของบริษัทดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนน
เสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด การประชุ ม ใหญ่ สามั ญผู้ ถือ หุ้ น อย่ า งโปร่ ง ใส โดยจั ดให้ มี ผู้ ตรวจสอบที่ ท าหน้ า ที่ ใ นการ
ตรวจสอบกระบวนการลงคะแนนเสียงในการประชุม รวมถึงจัดให้มีระบบการลงคะแนนเสียงที่สามารถตรวจสอบภายในภายหลัง
โดยใช้บัตรลงคะแนนเสี ยงที่สามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสี ยงได้เอง รวมถึ งการให้สิทธิแก่ ผู้ถือ หุ้นส่ วนน้อ ยเสนอชื่ อ
บุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ และเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีการประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย
 ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้มีอานาจในการบริหารจัดการของบริษัทฯ
กลุ่มเตชะไกรศรีซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้มีอานาจในการบริหารการจัดการบริษัทฯ เนื่องจากกรรมการบริษัท
ฯ จานวน 5 ท่านจาก 14 ท่าน มาจากกลุ่มเตชะไกรศรี และกรรมการบริหารจานวน 4 ท่านจาก 7 ท่านเป็นกลุ่มเตชะไกรศรี ดังนั้น
จึงมีความเสี่ยงจากการที่กลุ่มเตชะไกรศรี มีอานาจเบ็ดเสร็จในการบริหารและการจัดการในบริษัทฯ
อย่ า งไรก็ ตามเพื่ อให้ เ กิ ด การถ่ ว งดุลในการบริ ห ารจั ดการ บริ ษั ท ฯ ได้เ ชิ ญบุ คคลภายนอกที่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารที่ มี
ประสบการณ์ในการบริหารการจัดการเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผู้บริหารของ
บริษัทฯ ด้วย และในปี 2553 บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนกรรมการอิสระอีกจานวน 1 ท่าน รวมเป็น 5 ท่าน (มากกว่า 1/3 ของจานวน
กรรมการทั้งหมด) เพื่อเป็นการถ่วงดุล และลดความเสี่ยงดังกล่าว
2.3

ความเสี่ยงด้านบัญชีและการเงิน
บริษัทฯ มีแนวนโยบายการลดภาระหนี้ สินและดอกเบี้ยจากเงินกู้ในปัจจุบัน เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการทางการเงินและรองรับการขยายตัว ของธุ รกิจในอนาคต และเพื่ อให้บ ริษัทฯ มีผลการดาเนิ นงานที่มั่นคงในด้ านการเงิ น
บริษัทฯ จึงให้ความสาคัญต่อดัชนีตัวชี้วัดที่สาคัญคือ D/E Ratio ซึ่งอยูท่ ี่ 1.55 เท่า ณ สิ้นปี 2555
 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษั ทฯ มี ความเสี่ ยงต่าด้า นอั ตราดอกเบี้ ยอั นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่ง จะมี
ผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ กับเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะยาว
บริษัทฯ ได้ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการวางแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ากว่าตลาดมา
ใช้ดาเนินงานไว้ล่วงหน้า อีกทั้งภาระดอกเบี้ยของบริษัทอยู่ในระดับค่อนข้างต่าเมื่อเทียบกับยอดรายได้
 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทฯ มีการทารายการบางรายการเป็น
เงินตราต่างประเทศ ซึ่งทาให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
จากปัญหาดังกล่าวบริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงนี้เป็นอย่างดี จึงมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการ
ทาสัญญาซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศเป็นการล่วงหน้า
 ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องจากลูกหนี้การค้า เนื่องจากลูกหนี้อาจไม่สามารถชาระหนี้ตาม
เงื่อนไขที่ตกลงไว้ ซึ่งอาจทาให้เกิดความสูญเสียทางการเงินได้
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ทั้ง นี้ บริ ษั ท ฯ ได้ กาหนดนโยบายในการป้อ งกั น ความเสี่ยงดั งกล่ า ว โดยการวิ เ คราะห์ ฐานะทางการเงิ น และ
พิจารณาความสามารถในการจ่ายชาระหนี้ของลูกค้าแต่ละรายในการพิจารณาให้สินเชื่อ อย่างเหมาะสม สาหรับลูกหนี้การค้าที่
คาดว่าจะไม่ได้รับชาระหนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้อย่างเพียงพอ
 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา
บริษัทฯ มีความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่ ปฏิบัติตามข้อกาหนดในสัญญา ทาให้เกิดความสูญเสี ย
ทางการเงินได้
เพื่อป้องกันความเสี่ยงนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการให้สินเชื่อที่รัดกุม มีการติดตามเร่ งรัดการชาระหนี้จากลูกหนี้อย่าง
สม่าเสมอ มีฐานของลูกค้าที่หลากหลาย ดังนั้น บริษัทฯ จึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายอย่างเป็นนัยสาคัญจากการเรียกเก็บ
หนี้จากลูกหนี้
2.4

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลั กทรัพย์ (กลต.) ได้ ออกกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนได้ปฏิบัติตามเพื่อการกากับดูแลกิจการที่ดี พร้อมด้วยบทลงโทษต่าง ๆ สาหรับบริษัทที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตาม
บริ ษั ท ฯ ตระหนั กและให้ ความสาคั ญในการปฏิ บั ติตามกฎเกณฑ์ ต่า งๆ อย่ า งเคร่ ง ครั ด โดยการกาหนดให้ มี
ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการประสานงาน ติดตามข้อมูลข่าวสารหรือข้อบังคับใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และปฏิบัติตาม เพื่อให้
มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลต.อย่างครบถ้วน และทันเวลา
2.5

ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ
 ความเสี่ยงจากการใช้โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ (Use of pirated software)
บริษัทฯ ได้จัดทานโยบายด้านสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมการใช้งานสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก รวมถึงได้มี
การควบคุมกาหนดสิทธิ์การใช้งานในระบบต่างๆ ของผู้ใช้งานทุกคนจากการติดตั้ งโปรแกรมต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งต้องดาเนินการ
ผ่านทางเจ้าหน้าที่แผนกสารสนเทศของบริษัทฯ เท่านั้น นอกจากนี้ ในด้านความครบถ้วนของการใช้โปรแกรมถูกลิขสิทธิ์นั้น
บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่พร้อมทั้งโปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์เข้ามาทดแทนเครื่องเก่ าที่มีอายุ
การใช้งานนาน รวมถึงจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมพื้นฐานให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนดตามแผน
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3.1

ประวัติความเป็นมา
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ ”) (“TKT”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2523 โดยกลุ่มเต
ชะไกรศรี และผู้ถือหุ้นต่างชาติ (เริ่มจัดตั้งเป็น หจก. ต.กรุงไทยอุตสาหกรรม เมื่อ 16 กันยายน 2516) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5
ล้านบาท เพื่อดาเนินธุรกิจบริการชุบชิ้นส่วนพลาสติกด้วยโครเมียมและทอง ต่อมาบริษัทฯ ได้พัฒนาเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
รวมทั้งพ่นสี พิมพ์สี ประกอบชิ้นส่วนพลาสติก และให้บริการออกแบบ ผลิต และซ่อมแซมแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วนพลาสติก โดยมี
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 214 ล้านบาท เรียกชาระแล้ว 214 ล้านบาท ปัจจุบัน กลุ่มเต
ชะไกรศรี ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหาร
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของบริษัทฯ

ปี 2548

เดือนมกราคม
1. บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการนาหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเป็นปีแรก โดยเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 เป็นระยะเวลา 5 ปี (เดิมอัตราร้อยละ 30)
เดือนกรกฎาคม
1. โรงงานที่สุวินทวงศ์ได้เริ่มดาเนินการให้บริการออกแบบ ผลิต และซ่อมแซมแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
จาหน่ายให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนา
เดือนกันยายน
1. บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบการทางานและประสิทธิภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง จนได้รับมาตรฐาน ISO/TS
16949 : 2002 NO.0411120021389 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2548 เป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพการ
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ให้กับลูกค้า ISO/TS16949 เป็นมาตรฐานสากลในการประกันคุณภาพที่ใช้กับอุตสาหกรรม
ยานยนต์ซึ่งคาว่านั้น TS ย่อมาจาก TECHNICAL SPECIFICATION (ข้อกาหนดเฉพาะของอุตสาหกรรมยาน
ยนต์) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบริษัท ฯ ให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการประกันมากกว่าการ
ตรวจจับ เพื่อลดความผันแปรในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง และ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
เดือนตุลาคม
1. เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม 2548 ชมรมความร่วมมือโตโยต้า (TCC) ได้จัดกิจกรรมแข่งขัน TPS (Toyota Production
System) บริษัทฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศของกลุ่ม New member ( ประกอบด้วยบริษัทฯ ในกลุ่ม ของ โตโยต้า 15
บริษัทฯ )
กิจกรรม TPS คือ การนาระบบการผลิตแบบโตโยต้า มาประยุกต์ใช้ ในกระบวนการผลิตของแต่ละ
Supplier โดยมีหัวข้อในการดาเนินการ คือ การใช้ Kanban System และ Kaizen เป็นเครื่องมือในการปรับปรุง
ซึ่งทาง Supplier แต่ละบริษัทฯ ต้องกาหนด Line ผลิตที่เป็นเป้าหมายของการปรับปรุง (Model Line) และ
ดาเนินการนาระบบการผลิต แบบโตโยต้ามาประยุกต์ใช้

ปี 2549

เดือนเมษายน
1. บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องจนได้รับประกาศนียบัตรมาตรฐาน ISO
14001/2004 No: Th21040601E/21.04.2006
ISO 14001 เป็ น ระบบมาตรฐานสากล การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม (ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT SYSTEM) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ป้องกันหรือลดมลพิษ
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ในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง มากกว่าการตรวจจับหรือแก้ไข และคานึงถึงผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง บริษัทฯ ได้
ตระหนั กถึ งปัญหาสิ่ง แวดล้อ มที่ เกิ ดจากกระบวนการผลิต หรือ กระบวนการอื่นๆ เช่น น้าเสี ย , เสี ยงดัง เกิ น
มาตรฐาน, กลิ่นเหม็น หรือฝุ่นละอองในอากาศ ถือเป็นมลพิษสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตมนุษย์ ,
สัตว์, และพืช รวมทั้งชุมชนรอบข้าง ถือเป็นความพยายามในการร่วมมือจากบริษัทฯ ซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งในอันจะ
นามาซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดขี องโลก
เดือนมิถุนายน
1. บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือทางเทคโนโลยี กับบริษัท ซินเซ พรีซิชั่น เอเชีย จากัด โดยทาการ
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีในการผลิตแม่พิมพ์
เดือนพฤศจิกายน
1. บริษัทฯ ได้เริ่มนากิจกรรมการค้นหาและประเมินอันตราย (CCCF หรือ Completely Check Completely Find
out ) เข้ามาใช้ในโรงงานเพื่อช่วยในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทางานให้มีความปลอดภัยมากขึ้น
เดือนพฤศจิกายน
1. บริษัทฯ ได้เริ่มดาเนินการจัดการนาระบบ มาตรฐานการทางานมาใช้ปรับปรุงการทางานกับโรงงานที่กบินทร์บุรี
และได้รับประกาศนียบัตรมาตรฐาน ISO 9001 ในต้นปี 2550
ปี 2550

เดือนกันยายน
1. บริ ษั ท ฯ ได้ ข ยายก าลั ง การผลิ ต ที่ ส าขากบิ น ทร์ บุ รี ซึ่ ง ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น เพื่ อ ใช้ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว น
เครื่องใช้ไฟฟ้า
เดือนพฤศจิกายน
1. บริษัทฯ ได้จัดหาโปรแกรม เพื่อช่วยในการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางานการออกแบบการผลิตแม่พิมพ์เพิ่มขึ้น

ปี 2551

เดือนตุลาคม
1. บริษัทฯ ได้ขยายกาลังการผลิตที่สาขากบินทร์บุรีสาหรับผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งยังคงได้รับสิทธิพิเศษจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ปี 2553

เดือนสิงหาคม
1. บริษัทฯ ได้ขยายกาลังการผลิตที่สาขากบิน ทร์บุรี และสุวินทวงศ์ โดยติดตั้งเสร็จ และเริ่มทาการผลิต ในเดือ น
มกราคม 2554 พร้อมกันนี้ ทางบริษัทฯ ได้ยื่นขอสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ
ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
เดือนธันวาคม
1. มีการปรั บ ปรุ ง และขยายกาลั งการผลิตแม่ พิ มพ์ ฉีดพลาสติ ก โดยการนาเข้ าเครื่อ งจั กร High speed CNC
Milling Machine เข้ามาทาการติดตั้งที่โรงงานทาแม่พิมพ์ ของสาขาสุวินทวงศ์ติดตั้งเสร็จสิ้น และสามารถ
ทาการผลิตได้ในเดือน กุมภาพันธ์ 2554

ปี 2554

เดือนกุมภาพันธ์
1. นาเข้าเครื่องจักรส่วนขยายแม่พิมพ์สาหรับฉีดพลาสติกที่สาขาสุวินทวงศ์ ติดตั้งแล้วเสร็จ สามารถเริ่มดาเนินการ
ผลิตได้ และได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
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เดือนธันวาคม
1. บริ ษั ท ได้ รั บ คะแนนดี เ ลิ ศ จากผลการประเมิ น การกากั บ ดู แ ลกิ จ การบริ ษั ท จดทะเบี ย นไทย (Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการ กลต.
ปี 2555

เดือนตุลาคม
1. นาเข้าเครื่องจักรสาหรับฉีดพลาสติกที่สาขาสุวินทวงศ์ เพื่อเพิ่มกาลังการผลิต และได้รับสิ ทธิประโยชน์ส่งเสริม
การลงทุนจาก BOI
2. นาเข้าเครื่องจักรสาหรับฉีดพลาสติกที่สาขากิ่งแก้ว เพื่อทดแทนเครื่องจักรเก่า
3. บริษัทได้รับคะแนนในระดับ”ดีเลิศ”) จากผลการประเมินการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการ กลต.

3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก รวมทั้งพ่นสี พิมพ์
สี ประกอบชิ้นส่วนพลาสติก และให้บริการออกแบบ ผลิต และซ่อมแซมแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วนพลาสติก จาหน่ายให้แก่ผู้ผลิ ต
รถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนา รวมทั้งผู้ผลิตสินค้าต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer : OEM) ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มี
บริษัทฯ ย่อยหรือบริษัทฯ ร่วมแต่อย่างใด
ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ มี โ รงงานผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นพลาสติ ก 3 แห่ ง โดยโรงงานแห่ ง ที่ 1 ตั้ ง อยู่ ที่ อ าเภอบางพลี จั ง หวั ด
สมุทรปราการ ดาเนินการผลิตโดยเน้นการผลิตเพื่อรองรับความต้องการชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับอุตสาหกรรม ยานยนต์ และ
ชิ้น ส่ ว นพลาสติ ก สาหรั บ อุตสาหกรรมเครื่อ งใช้ ไ ฟฟ้ า โรงงานแห่ ง ที่ 2 ตั้ ง อยู่ ที่อ าเภอกบิ น ทร์ บุรี จั ง หวั ดปราจีน บุ รี ซึ่ง ได้ เ ปิ ด
ดาเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2547 โดยมีการดาเนินการผลิตเน้นการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และ โรงงานแห่งที่ 3 ตั้งอยู่ที่ ถนน สุวนิ ทวงศ์ อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเปิดดาเนินการได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2548 โดย
เน้นการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และในปี 2555 ได้มีการเพิ่มเครื่องจักรขยายกาลังการผลิตแม่พิมพ์และฉีดเพิ่มอีกด้วย
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แผนที่โรงงานทั้ง 3 แห่ง

3.2.1. สายการผลิตของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้จาแนกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ตามประเภทของสินค้า ออกเป็น 2 สายการผลิต ดังนี้
1. สายการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
 สาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
 สาหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 สาหรับอุตสาหกรรมอื่น ๆ
2. สายการผลิตแม่พิมพ์เพื่อฉีดพลาสติก (Mold making)
3.2.2. เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
วิสัยทัศน์ (vision) ของบริษัทฯ คือ “ผู้นาตลาดของผู้ให้บริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกรถยนต์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ทั้งคุ ณภาพและบริ การโดยให้ผลตอบแทนแก่ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย ” ดัง นั้น การดาเนิ นธุ รกิ จของบริษั ทฯ จึง มุ่ง เน้ นในการพั ฒนา
คุณภาพของสินค้าภายใต้ การบริหารระบบคุณภาพระดับสากล และในขณะเดียวกันก็พัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้า ให้มีความ
สะดวก และ รวดเร็ วมากขึ้ น โดยการพั ฒ นาบุ คคลากรขององค์ กร โดยใช้น โยบาย One Stop Service เป็ น หลัก เพื่ อให้ ไ ด้
ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่พนักงาน และผู้ลงทุน
ด้วยเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทฯ จึงกาหนดนโยบาย การพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้า เป็น แบบ One Stop Service คือ
บริษัทฯ เล็งเห็นว่า การอานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าเป็นสิ่งที่จาเป็นและจะสามารถพัฒนาฐานลูกค้าให้ขยายออกไปได้อย่าง
มาก ดังนั้น บริษัทฯ จึงเริ่มดาเนินการพัฒนารูปแบบการให้บริการให้ได้ครบวงจร มากขึ้น จนปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถดาเนินการ
ให้ บ ริ การได้ ครบวงจรแล้ ว กล่า วคื อ บริ ษั ท ฯ ได้ เ ข้ าไปมี ส่วนร่ ว มตั้ง แต่ ขั้ น ตอนการออกแบบผลิ ตภั ณฑ์ ข องลูกค้ า และน ามา
ออกแบบแม่พิมพ์ ดาเนิ นการผลิ ตชิ้นงาน พ่นสี เคลือบสี พิมพ์ลาย ตลอดจนถึงกระบวนการประกอบชิ้นงานต่าง ๆ เข้าด้วยกั น
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 10

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้าได้อย่างมากมาย ตลอดจน
การออกแบบแม่พิมพ์ซึ่งบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการฉีดพลาสติกมามากกว่า 30 ปี นอกจากนี้การซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ สึก
หรอจากกระบวนการผลิต บริ ษัทฯ ก็สามารถดาเนินการได้ เอง ทาให้ได้คุณภาพชิ้นงานที่ มีคุณภาพดี และสามารถจั ดส่ง ให้ไ ด้
ภายในระยะเวลาที่กาหนดอีกด้วย
อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็ น อุ ตสาหกรรมที่มี การเจริ ญเติ บ โตอย่ างต่ อ เนื่ อ ง การเข้ า ร่ วมเป็ นพั น ธมิตรทางการค้ า กั บ
อุตสาหกรรมกลุ่มนี้ จะต้องสร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ และ มีประวัติการดาเนินธุรกิจ Past Recording ดังนั้นบริษัทฯ จึงใช้
กลยุทธ์ในเรื่องของคุณภาพ ราคา การส่งมอบ ความสามารถทางวิศวกรรม และ การจัดการ QCDME (Quality, Cost, Delivery,
Management, Engineering) โดยมีการสื่อสาร (Communication) อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งบริษัทฯ
มีความมั่นใจ ว่ามีศักยภาพตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมนี้ รวมถึง การพัฒนาการที่ต่อเนื่อง จึงเป็นที่ไว้วางใจให้เป็นส่วน
หนึ่งของการร่วมพันธมิตรทางการค้าเพื่อเติบโตร่วมกันกับอุตสาหกรรมยานยนต์
การพัฒ นาคุณภาพของสิ นค้ า บริ ษัท ฯ ตระหนั กอยู่เ สมอว่ าขั้น ตอนกระบวนการผลิตเป็ นหั วใจหลักในการที่จ ะได้ซึ่ ง
คุณภาพของสินค้าที่ดี ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการผลิตและควบคุมคุณภาพตลอดมาจนปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับ
มาตรฐานต่าง ๆ ดังนี้ ISO 9001 : 2000, QS-9000 : 1998 3rd edition ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับมาตรฐานการผลิตมากมาย แต่
บริษัทฯ ก็ยังมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงระบบการทางานและประสิทธิภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับมาตรฐาน ISO/TS 16949 :
2002 NO.0411120021389 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2548 และในปี 2549 บริษัทฯ ก็ได้รับประกาศนียบัตร ระบบมาตรฐานการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001/2004 No:TH21040601E/21.04.2006 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549
จากการพั ฒนาอย่า งต่อ เนื่อ งทั้ง ในด้ านมาตรฐานกระบวนการผลิตและการพัฒ นารู ปแบบ การให้ บริการแบบ One
Stop Service และ Past Recording นี้เอง บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะเป็นสิ่งที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและจะเป็นนโยบายสาคัญ
ในการรักษาฐานลูกค้าเดิมรวมถึงจะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการขยายฐานลูกค้า รายใหม่ๆ อีกด้วย รวมถึงบริษัทฯ มีการพัฒนาองค์กร
เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization เพื่อให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการก้าวกระโดดสาหรับ
เป็นพื้นฐานการพัฒนาองค์กรได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นพื้นฐานอันสาคัญของบริษัทฯ ต่อไป
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการกาหนดหลักการ และดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดย
มีกิจกรรม CSR และการพัฒนาชุมชน โดยยึดหลักที่ว่า กิจกรรมต่างๆ สามารถเอื้อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ด้วยความสมดุล และ
พอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้มุ่งหวังผลกาไรสูงสุด แต่เป็นการสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน บนความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
รางวัลที่ได้รับจากลูกค้าประจาปี 2555
จากการที่บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญกับลูกค้าทุกราย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายหลักหรือรายย่อยๆ จึงทาให้บริษัทฯ ได้รับ
รางวัลต่างๆ จากลูกค้า ทั้งนี้ ในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากลูกค้าดังนี้
 Certificate of The Best corporation during Flooding 2011-2012 จาก Tokai Eastern Rubber
(Thailand), LTD.
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กิจกรรมการต่างๆ ในปี 2555
บริษัทฯ ตระหนักดีว่านอกเหนือจากการดาเนินธุรกิจแล้ว บริษัทฯ จะต้องให้ความสาคัญกับกิจกรรมของพนักงานและ
สังคมรอบข้างของบริษัทฯ ในสาขาต่างๆ ด้วย ฉะนั้น ในทุกๆ ปี บริษัทฯ จึงจัดให้มีกิจกรรมเป็นประจา อาทิ กิจกรรมการปลูกป่า,
ทาบุญตักบาตร,ฟังธรรมในวันสาคัญทางศาสนา, ถวายเทียนพรรษา, การทอดกฐิน และทอดผ้าป่า ณ วัดบ้านเกิดของพนักงาน
ซึง่ ก็จะหมุนเวียนไปตามวัดในชนบทที่อยู่ในละแวกชุมชนบ้านเกิดของพนักงาน รวมทั้งมีกิจกรรมวันแม่, โครงการรณรงค์การ
ป้องกันโรคเอดส์, โครงการโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด, โครงการบริจาคโลหิตทุกไตรมาส และยังได้จัดกิจกรรม จิตอาสาโดย
บริษัทฯ ให้การสนับสนุนเงินทุนส่วนหนึ่งในโครงการ ” หมวกไหมพรม ต้านภัยหนาว ” เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสา
ร่วมกันถักหมวกไหมพรมเพื่อนาไปมอบให้แก่ผู้ที่ประสบภัยหนาว นอกจากนั้นยังจัดกิจกรรมหาทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV
โดยนารายได้ไปมอบให้ที่วัดพระบาทน้าพุ
3.3. โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) จาหน่ายสินค้าทั้งหมดของบริษัทฯ ให้ แก่ลูกค้าในประเทศ
ซึ่งมีโครงสร้างรายได้ ดังนี้
ตาราง โครงสร้างรายได้ของบริษัท
2553
มูลค่าการจาหน่าย

ล้านบาท

2554

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

2555
ล้านบาท

ร้อยละ

รายได้จากการขาย
อุตสาหกรรมยานยนต์
751.61 61.08 761.09 59.71 1,443.58 73.49
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
343.64 27.93 355.30 27.87
292.56 14.89
อุตสาหกรรมอื่น ๆ
47.62
3.87
59.51
4.67
107.93
5.49
การบริการผลิตแม่พิมพ์
87.57
7.12
98.72
7.75
120.26
6.12
รวมมูลค่าการจาหน่ายทั้งหมด 1,230.44 100.00 1,274.62 100.00 1,964.33 100.00

2,500.00

120.26

2,000.00

107.93
292.56

1,500.00
77.98
1,000.00

48.77
40.84
255.78

48.26
281.38

500.00
539.66

645.10

87.57

98.72

47.62

59.51

343.64

355.30

44.17
226.97
525.58

-
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4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
4.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 สายการผลิต
4.1.1. สายการฉีดชิ้นส่วนพลาสติก
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกด้วยกระบวนการฉีดขึ้ นรูปพลาสติก ภายหลังจากการฉีดขึ้ นรูป
แล้ว ชิ้ นส่ วนพลาสติ กบางชนิดจะผ่า นไปสู่กระบวนการอื่ น เช่น การพ่น สี (Spray Painting) การพิ มพ์ สี (Silk-Screen & Hot
Stamping) รวมถึงการประกอบชิ้นส่วนพลาสติก (Sub-Assembly) โดยบริษัทฯ แบ่งสายการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกออกเป็น 3 กลุ่ม
ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในกลุ่มนี้ เช่น ชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้ภายในห้องโดยสาร แผงหน้า กระจัง
ต่าง ๆ ฝาครอบล้อ ยางกันโคลน ฝาครอบเครื่องยนต์ ชุดแผงยึดหม้อน้า เป็นต้น
กลุ่มที่ 2 ชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์ ของบริษั ทฯในกลุ่ มนี้ เช่น ชิ้น ส่วนภายนอกและภายในของตู้เย็ น เครื่อ งปรั บอากาศ
เครื่องซักผ้า เครื่องรับโทรทัศน์ และเครื่องเสียง เป็นต้น
กลุ่มที่ 3 ชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับอุตสาหกรรมอื่น ๆ
ผลิ ตภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท ฯ ในกลุ่ ม นี้ จ ะเป็ น ชิ้ น ส่ ว นพลาสติ กที่ เ ป็ น ส่ ว นประกอบของบรรจุ ภั ณ ฑ์
สาหรับสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น กระปุกสาลี เป็นต้น
บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมคุณภาพของสินค้าโดยจะทาการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินค้าทุ ก
ขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจสอบวัตถุดิบนาเข้า การตรวจสอบในกระบวนการผลิตและการตรวจสอบในขั้นตอนสุ ดท้ายก่อนจัดส่งสินค้า
ให้ลูกค้า รวมถึ งการให้บริการของบริ ษัทฯ ที่ มีความรวดเร็ วและถูกต้องในการจัดส่ง ซึ่ง ทาให้ลูกค้ามีความเชื่อ มั่นและความพึ ง
พอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สูงสุด
4.1.2. สายการผลิต และซ่อมแซมแม่พิมพ์
ก) การออกแบบและผลิตแม่พิมพ์
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการออกแบบ และผลิต แม่พิมพ์สาหรับการฉีดพลาสติก บริษัทฯ มีทีมงานออกแบบ
และผลิตแม่พิมพ์โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการผลิตแม่พิมพ์มากกว่า 10 ปี ประกอบกับบริษัทฯ ได้นาคอมพิวเตอร์มาใช้
ในการทางาน เช่น การนา MoldFlow® มาใช้ในการวิเคราะห์การออกแบบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบและเขียน
แบบ (CAD : Computer Aid Design) และข้อมูลโครงแบบจะถูกส่งต่อมายังเครื่องผลิตแม่พิมพ์ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (CAM
: Computer Aid Manufacturing) ซึ่งทาให้แม่พิมพ์ที่ผลิตออกมานั้นมีคุณภาพดี มีความถู กต้องตามแบบที่ต้องการ นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้มีการจัดส่งช่างผลิตแม่พิมพ์ไปอบรมความรู้ในการผลิตแม่พิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนามาพัฒนาการ
ผลิตแม่พิมพ์ของบริษัทฯ
ข) การซ่อมแซมแม่พิมพ์
นอกเหนือจากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์แล้ว บริษัทฯ ยังมีบริการซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ชารุดที่เกิ ดจากการ
ใช้ง าน ซึ่ง การให้ บริ การในส่วนการซ่อ มแซมแม่พิ มพ์นี้ จะเป็น การสร้างความเชื่อ มั่น ในการบริ การของบริ ษัท ฯ เนื่ องจากหาก
แม่พิมพ์ของลูกค้าเกิดชารุดจากการผลิต ทีมซ่อมแซมแม่พิมพ์ของบริษัทฯ สามารถให้บริการซ่อมแซมได้ทัน ทีโดยไม่จาเป็นต้อง
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นาส่งแม่พิมพ์ไปทาการซ่อมแซมนอกสถานที่ทาให้เสียเวลาในการผลิต ดังนั้นลูกค้าของบริษัทฯ จึงมีความมั่นใจในบริการผลิต
ชิ้นส่วนพลาสติกของบริษัทฯ
การส่งเสริมการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
บริษั ท ที. กรุ งไทยอุ ตสาหกรรม จากั ด (มหาชน) ได้รับการส่ งเสริม การลงทุน จากสานั กงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในเขต 3 (จังหวัดปราจีนบุรี) สาหรับโรงงานแห่งที่ 2 ซึ่งตั้งสถานประกอบการอยู่ในเขตอุตสาหกรรม ซึ่ง
เริ่มรับรู้รายได้จากการประกอบกิจการในเดือนเมษายน 2547 โดยสรุปสาระสาคัญที่ได้รับการส่งเสริม ดังนี้
1. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า สาหรับเครื่องจักรใหม่ที่ใช้ในกิจการ
2. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่
เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน เป็นระยะเวลา 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
และ ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับกาไรสุทธิ 50% อีก 5 ปี หลังจากครบ 8 ปีแรก
3. ได้รับยกเว้นไม่ ต้องนาเงินปัน ผลจากกิ จการที่ ได้รับการส่งเสริมไปรวมคานวณ เพื่ อเสียภาษีเงิน ได้ตลอด
ระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า สาหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจาเป็น สาหรับส่วนที่ผลิต เพื่อการส่งออก เป็นระยะเวลา 5
ปี นับแต่วันนาเข้าครั้งแรก
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(BOI) ในเขต 2 (จังหวัดฉะเชิงเทรา) สาหรับโรงงานสุวินทวงศ์ ซึ่งสรุปสาระสาคัญที่ได้รับการส่งเสริม ดังนี้
1. ได้รับ ยกเว้ นภาษี เงินได้นิติบุ คคลสาหรับ กาไรสุทธิที่ ได้รับ จากการประกอบกิจการที่ได้ รับการส่งเสริม มี
กาหนดเวลา 8 ปี และ ได้รับการลดหย่อนภาษี เงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิ 50% อีก 5 ปี หลังจาก
ครบ 8 ปีแรก
2. ได้รับยกเว้นไม่ต้องนาเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมคานวณ เพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอด
ระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
3. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบและวัสดุจาเป็นที่ต้องนามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อ
การส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี
4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับผู้ที่ได้รับการส่งเสริมนาเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี
4.2

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
4.2.1. การตลาด
กลยุทธ์การตลาด
จากการดาเนินธุรกิจเป็นระยะเวลา 39 ปี ทาให้บริษัทฯ ทราบถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ว่า
ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ได้มุ่งเน้นด้านราคาเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งเน้นด้านความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจในคุณภาพของสินค้าและ
ความสามารถในการให้ บ ริ ก าร สาหรั บ การจั ดท าแผนการตลาดนั้ น บริ ษั ท มุ่ ง เน้ น ให้ ส อดรั บ กั บ โครงสร้ า งการดาเนิ น ธุ รกิ จ
ความสามารถในการแข่งขัน และโอกาสที่จะยืนหยัดอยู่ในธุรกิจอย่างยั่งยืนและเติบโต ดังนั้น บริษัทฯ จึงใช้กลยุทธ์การตลาดที่
มุ่งเน้นในการตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยกาหนดเป็นนโยบายของบริษัทฯ ไว้ดังนี้
Q (Quality)

: คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ต้องได้มาตรฐานและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและมีคุณภาพ
ที่สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นได้
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C (Cost)

: ต้นทุนการผลิตต่ากว่า อุตสาหกรรม บริษัท ฯ เน้นการควบคุมค่ าใช้จ่ายในการผลิต โดยการเพิ่มผลิตผล
ของการผลิตและลดปริมาณของเสียจากการผลิตให้ต่าที่สุด
D (Delivery)
: การจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพสามารถจัดส่งสินค้าได้ตรงตามเวลาและใช้ระยะเวลาการส่งมอบสั้น โดย
บริษัทฯ มีการจัดตั้งหน่วยบริการจัดส่งที่สามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างตรงเวลา
M (Management) : การบริ ห ารงานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ที่ ก ารก าหนดนโยบายและกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารจากคณะ
กรรมการบริหารซึ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภ าพในการบริหารงานและกาหนดแนว ทางการตลาด โดยน า
ระบบมาตรฐานคุณภาพต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการจัดการ เช่น QS 9000, ISO 9001 จนถึง ISO/ TS 16949
และ ISO 14000 รวมถึง TPM และ TPS เป็นต้น เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
E (Engineering) : ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางวิศวกรรมของบริษัทฯ ให้ทันสมัยและพัฒนาไปสู่การร่วมออกแบบ
ผลิตภัณฑ์กับลูกค้า เพื่อให้มีความสามารถในการบริการได้อย่างครบวงจร (One-Stop Service)
C (Communication): มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายนอกและภายในองค์กร
ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ
บริษัทฯ แบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ออกเป็น 4 กลุ่ม ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1. ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ บริษัทฯ ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนาต่างๆ รวมทั้งผู้ป้อน
ชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีสัด ส่ วนการจาหน่ ายลูกค้ ากลุ่มนี้ ในปี 2555 เท่า กับร้อยละ 77.0 ของรายได้รวม เช่น บริษัท โตโยต้ า
มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด, บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไฟรส์ (ประเทศไทย) จากัด
2. ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าสาหรับใช้ ในสานักงาน
และในครัวเรือนต่างๆ โดยมีสัดส่วนการจาหน่ายในปี 2555 เท่ากับร้อยละ 16.0 ของรายได้รวม เช่น บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน), บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จากัด, บริษัท บีเอสเอช โฮม แอ๊พพลายแอนเซส
แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด, บริษัท พานาโซนิค โฮม แอ็พไลแอ็นซ์ (ประเทศไทย) จากัด, บริษัท มิตตูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี จากัด
3. ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ที่ใช้พลาสติกเป็น ส่วนประกอบ เช่น
Packaging เป็นต้น การจาหน่ายในปี 2554 เท่ากับร้อยละ 1.0 ของรายได้รวม เช่น บริษัท แพรรี่ มาร์เก็ตติ้ง จากัด
4. ลูกค้ากลุ่มผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ ในปี 2555 มีสัดส่วนการจาหน่ายลูกค้ากลุ่มนี้ เท่ากับ ร้อยละ 6.0
ของรายได้รวม เช่น บริษัท โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย) จากัด, บริษัท มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์ ซิสเต็มส์ จากัด บริษัท ฟาล์วเทค
(ประเทศไทย) จากัด
ทั้งนี้ บริษัทมีลูกค้าที่เป็นรายสาคัญเกิน 30% จากรายได้รวมอยู่จานวน 1 ราย ซึ่งเป็นลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
คือ Toyota Group
การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
บริษัทฯ จาหน่ายสินค้าของบริษัทฯ โดยตรงกับลูกค้า (End User) โดยไม่ผ่านตัวแทนจาหน่ายและเป็นการ
จาหน่ายทั้งหมดภายในประเทศ แต่สินค้าของบริษัทฯ บางส่วนจะถูกนาไปประกอบและจาหน่ายไปยังต่างประเทศ (Indirect
Export) ในรูปแบบของสินค้าสาเร็จรูปและชิ้นส่วน ซึ่งลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นบริษัทฯ ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งโดยปรกติจะ
มีบริษัทฯ ในเครือเป็นผู้ผลิตหรือจัดหาสินค้าให้ แต่จากประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ ทาให้ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วน
พลาสติกของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับของผู้ผลิตยานยนต์ และผู้ผลิตเครื่อ งไฟฟ้าชั้นนาจากประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากบริษัทฯ ได้
เรียนรู้ระบบการทางานของบริษัทฯ ญี่ปุ่นและนามาพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทางานของบริษัทฯ ให้สามารถให้บริการได้เท่า
เทียมกับบริษัทฯ ญี่ปุ่น ประกอบกับ บริษัทฯ มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ รวมถึงมาตรฐานในการผลิตตลอดเวลา และมีการ
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ทางานร่ วมกัน อย่ างใกล้ชิ ดกั บลู กค้ า ทาให้ท ราบถึ งความต้ องการของลูกค้า เป็ นอย่ างดี ซึ่ง ทาให้ บริ ษัท ฯ เป็ นผู้ ผลิ ตชิ้ นส่ ว น
พลาสติกยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าสัญชาติไทยที่ได้การยอมรับในเรื่ องผลิตภัณฑ์แ ละบริการ และบริษัทฯ สามารถเข้าไป
เสนอบริการให้แก่ผู้ผลิตรายอื่นของทั้งสองกลุ่มอุตสาหกรรมได้
4.2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
โครงสร้างอุตสาหกรรม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ผลิ ตและจ าหน่ า ยให้ กับ ลู ก ค้ า เป็ น ชิ้ น ส่ ว นพลาสติ ก เพื่ อ การพาณิ ช ย์ ซึ่ ง เป็ น ธุ รกิ จ
อุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) ที่สาคัญ เนื่องจากชิ้นส่วนพลาสติกดังกล่าวจะนาไปประกอบเป็นสินค้าสาเร็จรูป
และจัดจาหน่ายให้กับผู้บริโภคขั้นสุดท้าย (End Users)
ปัจจุบันการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกแบบการฉีดขึ้นรูป (Injection Molding) เพื่อการพาณิชย์เป็นอุตสาหกรรมการ
ผลิตที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากชิ้นงานมีคุณสมบัติที่สามารถทนต่อแรงบิด แรงกระแทก น้าหนักเบา ที่เป็นที่ต้องการ
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกแบบการฉีด
ขึ้นรูป ดังนั้นภาวะอุตสาหกรรมหลักที่มีความเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะมีดังต่อไปนี้

ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ ปี 2555
ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ ปี 2555
อุตสาหกรรมรถยนต์ไทยในปี 2555 เป็นปีที่มีการเจริญเติบโตสูงมาก สามารถทาตัวเลขสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ทั้งยอดขายใน
ประเทศ ยอดการส่งออก และยอดการผลิต รวมถึงยังมีโอกาสก้าวขึ้นเป็นประเทศผู้ผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 9 ของ
โลก อันเนื่องมาจากหลากปัจจัยที่สนับสนุนอุตสาหกรรม เช่น ความสามารถในการฟื้นกาลังการผลิตได้อย่างรวดเร็วของค่ายรถ
หลังต้องเผชิญวิกฤตน้าท่วมครั้งใหญ่ช่วงปลายปี 2554 ผลจากนโยบายรถยนต์คันแรกซึ่งมียอดจองได้สูงถึง 1.256 ล้านคัน และ
การเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ออกสู่ตลาดซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างดี
หลังจากได้รับผลกระทบจากปัญหาน้าท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2554 แล้วนั้น อุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยก็ได้ส่ง
สัญญาณการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปี 2555 โดยการแสดงตัวเลขสถิติที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งตลาดในประเทศ การ
ส่งออก และการผลิต ซึ่งเหตุผลสาคัญประเด็นหนึ่งก็มาจากโครงการรถยนต์คันแรกที่ภาครัฐเปิดโอกาสให้ผู้ที่ซื้อหรือจองรถยนต์ใน
ปี 2555 ผลของโครงการรถยนต์คันแรก นอกจากจะทาให้ยอดขายรถยนต์ในประเทศปี 2555 นี้ พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์แล้ว
ยังมีผลทาให้เทรนด์ตลาดรถยนต์ในประเทศเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกัน โดยในช่วงก่อนมีโครงการดังกล่าว รถยนต์นั่งขนาด
เล็กต่ากว่า 1,500 ซีซี มีสัดส่วนราว 1 ใน 4 ของตลาดรถยนต์รวม อย่างไรก็ตามหลังจากเริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน สัดส่วนตลาด
รถยนต์นั่งขนาดเล็กได้ขยับขึ้นมาเป็นราว 1 ใน 3 ของตลาดรถยนต์รวม ซึ่งทิศทางดังกล่าวคาดว่าจะดาเนินต่อเนื่องนับจากนี้ โดย
นอกจากโครงการรถยนต์คันแรกที่มีผลในการผลักดันแล้ว
ยังเนื่องมาจากการที่รถยนต์รุ่นใหม่ที่ออกสู่ตลาดส่วนใหญ่จะเป็น
รถยนต์นั่งขนาดเล็กราคาประหยัดซึ่งผู้บริโภคสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้
ทิศทางการขยายความเป็นเมือง
(Urbanization) ที่กระจายออกสู่ต่างจังหวัดมากขึ้น ทาให้รสนิยมการซื้อรถของผู้บริโภคในต่างจังหวัดเปลี่ยนแปลงไปด้วย ตาม
รายได้ที่เพิ่มขึ้นและความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยที่ ต่างไปจากเดิม ส่งผลให้นอกจากรถยนต์นั่งขนาดเล็กทั่วไปแล้ว รถยนต์อี
โคคาร์ (ขนาดเครื่องยนต์ต่ากว่า 1,300 ซีซ)ี ที่มีระดับราคาเริ่มต้นไม่สูงนักกลายมาเป็นรถประเภทที่ได้รับความนิยมในตลาดและมี
ส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในตลาดรถยนต์ไทย
ในทานองเดียวกันกับตลาดรถยนต์ในประเทศ ตลาดส่งออกปี 2555 นี้ ก็มีโอกาสทาสถิติที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์เช่นเดียวกัน
โดยที่แม้ว่าตลอดปี 2555 เศรษฐกิจโลกจะต้องเผชิญกับวิกฤติหนี้ในยุโรป แต่การส่งออกรถยนต์ไปยุโรปที่มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 9
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ของการส่งออกรถยนต์รวมของไทยนั้นก็หดตัวลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ขณะที่ตลาดส่งออกกลับได้รับอานิสงส์จากการขยายตัวของ
ยอดการส่งออกไปยังตลาดหลักของไทยทั้งอาเซียน ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง เป็นต้น รวมถึงญี่ปุ่นที่ปัจจุบันไทยมีการส่งออก
รถยนต์นั่งขนาดเล็กกลุ่มรถยนต์อีโคคาร์เข้าไปเป็นจานวนมากอย่างต่อเนื่องจากผลของการย้ายฐานการผลิตออกนอกประเทศของ
ญี่ปุ่น ซึ่งนับจากนี้ไปก็คาดว่าการส่งออกรถยนต์ไปญี่ปุ่นของไทยน่าจะเพิ่มขึ้นได้ต่อ
ตลาดส่งออกรถยนต์ปี 2555 ของไทยก็น่าจะเป็นการทาตัวเลขสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ได้ที่ประมาณ 1,000,000 ถึง
1,040,000 คัน หรือขยายตัวถึงร้อยละ 36 ถึง 41 สูงขึ้นอย่างมากกว่าปีที่แล้วที่ทาได้เพียง 735,627 คัน และด้วยทิศทางการ
ขยายตัวของตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างมากจากปัจจัยบวกต่างๆดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ตัวเลขการผลิตรถยนต์ของไทยปี
2555 นี้สามารถทาสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์เช่นกัน ซึ่งมีการผลิตรถยนต์ถึง 2,453,717 คัน หรือขยายตัวถึงร้อยละ 68.3 สูงขึ้น
อย่างมากกว่าปีที่แล้วที่ทาได้เพียง 1,457,795 คัน และทาให้ในปี 2555 นี้ ไทยอาจก้าวกระโดดขึ้นเป็นประเทศผู้ผลิตรถยนต์ใหญ่
ที่สุดเป็นอันดับ 9 ของโลกได้ จากที่อยู่ในอันดับที่ 14 เมื่อปีที่แล้ว
แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ปี2556…
ภายใต้ปัจจัยบวกต่ออุตสาหกรรมที่ยังมีผลต่อเนื่องมาจากในปี 2555 น่าจะทาให้ปี 2556 จะเป็นอีกปีที่อุตสาหกรรม
รถยนต์ไทยยังมีโอกาสที่จะสามารถทาสถิติสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ได้ต่อในส่วนของตลาดส่งออกและภาคการผลิต
ด้านตลาดในประเทศ
แม้ว่าปัจจัยบวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดคงค้างส่งมอบรถยนต์ที่ยังมีอีกเป็นจานวนมากอัน
เนื่องมาจากผลของโครงการรถยนต์คันแรกได้ส่งผลทาให้มีการดึงความต้องการซื้อรถในอนาคตมาใช้ล่วงหน้า ทาให้ในช่วงครึ่งปี
หลังเมื่อค่ายรถยนต์เกือบทั้งหมดสามารถทยอยส่งมอบรถยนต์ที่คงค้างได้จนครบเรียบร้อยแล้ว ยอดขายรถยนต์ในประเทศอาจ
ต้องเข้าสู่ช่วงของการหดตัวอีกครั้งหลังจากขยายตัวมาอย่างต่อเนื่องกว่าปีครึ่ง อย่างไรก็ตาม การเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ที่คาดว่าจะ
ยังมีเข้ามานาเสนออย่างต่อเนื่องในช่วงปีหน้าโดยเฉพาะรถยนต์อีโคคาร์รุ่นใหม่อีกหนึ่งรุ่น ประกอบกับค่ายรถแต่ละค่ายก็น่าจะมี
การทากิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงครึ่งหลัง นอกจากนี้ เศรษฐกิจโลกที่เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นบ้าง
แล้วบางส่วนก็น่าจะช่วยผลักดันการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศของไทย ทาให้คาดว่าการหดตัวของตลาดรถยนต์ช่วงครึ่ง
หลังจะไม่ส่งผลทาให้ตลาดรถยนต์รวมตลอดทั้งปี 2556 หดตัวลงมากนัก คาดว่ายอดขายรถยนต์ในประเทศทั้งปี 2556 อาจลดลง
มาอยู่ที่ระดับ 1,340,000 ถึง 1,410,000 คัน หรือหดตัวเพียงร้อยละ 2 ถึง 7 ซึ่งก็ยังนับว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากเมื่อเทียบกับยอดขาย
รถยนต์ในอดีตก่อนหน้านี้ของไทย โดยรถยนต์นั่งมีโอกาสจะขยับสัดส่วนขึ้นมาใกล้เคียงหรือเท่ากันกับรถเพื่อการพาณิชย์ จากผล
ของโครงการรถยนต์คันแรกและการเปิดตัวของรถยนต์นั่งขนาดเล็กรุ่นใหม่ๆที่มีระดับราคาขายที่ใกล้เคียงกับรถกระบะ
ส่วนตลาดส่งออกในปี 2556 นอกจากจะได้รับอานิสงส์จ ากสภาพเศรษฐกิ จโลกที่มี แนวโน้ มฟื้นตัวดี ขึ้นแล้ว การปรั บ
สัดส่วนกาลังการผลิตรถยนต์ของค่ายรถกลับมาผลิตเพื่อรองรับตลาดส่งออกมากขึ้น หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการโยกกาลังการ
ผลิตไปเพื่อรองรับต่อความต้องการของตลาดในประเทศที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2555 รวมถึงการที่รถยนต์รุ่นใหม่ๆที่ลงทุนผลิต
ในไทยช่วงนี้ก็เป็นรถยนต์รุ่นที่เตรียมผลิตเพื่อรองรับตลาดส่งออกในสัดส่วนที่สูง ทาให้แม้ตลาดในประเทศจะหดตัวลงแต่ตลาด
ส่งออกที่มีแนวโน้มขยายตัวดีจะช่วยชดเชยการหดตัวดังกล่าวได้ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าการส่งออกรถยนต์ของไทยปี 2556
น่าจะขยับขึ้นไปแตะระดับสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ต่อที่ระดับ 1,230,000 ถึง 1,290,000 คัน หรือขยายตัวสูงร้อยละ 20 ถึง 26 ซึ่ง
จะส่งผลให้ปริมาณการผลิตรถยนต์ใ นประเทศยังขยายตัวได้ดีและขยับขึ้ นไปสู่ระดับที่สูงที่ สุดเป็นประวัติการณ์ได้อีกปีที่ตัวเลข
ระหว่าง 2,500,000 ถึง 2,600,000 คัน หรือขยายตัวร้อยละ 5 ถึง 9 ความเห็นของภาครัฐฯ โดยสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้ตัวเลขประมาณการว่า การผลิตรถยนต์ในปี 2556 จานวน 2.8 ล้านคัน โดยเป็นผลิตเพื่อจาหน่ายใน
ประเทศ 1.6 ล้านคัน และการผลิตเพื่อการส่งออก 1.2 ล้านคัน
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โดยสรุป ในปี 2555 นี้ นับว่าเป็นปีที่อุตสาหกรรมรถยนต์ไทยประสบความสาเร็จอย่างยิ่งใหญ่ด้วยตัวเลขทั้งยอดขายในประเทศ
ยอดการส่งออกและยอดการผลิตที่นอกจากจะสูงเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ทั้งหมดแล้วยังสามารถทาสถิติตัวเลขที่สูงที่สุดเป็น
ประวัติการณ์ ด้วยยอดการผลิตที่สูงถึงระดับ 2.45 ล้านคัน อาจจะทาให้ไทยสามารถขยับตาแหน่งขึ้นเป็นประเทศผู้ผลิตรถยนต์ที่
ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 9 ของโลกได้ โดยปัจจัยบวกที่สาคัญนอกจากการฟื้นคืนกาลังการผลิตสู่ระดับปกติได้อย่างรวดเร็วของค่ายรถ
หลังเกิดปัญหาน้าท่วมในปีที่แล้ว และการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการตลาดได้ดีแล้ว โครงการรถยนต์คัน
แรกนับว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญในการผลักดันตลาดรถยนต์ไทยในปีนี้ ส่วนทิศทางอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยในปี 2556 นั้น คาดว่า
น่าจะเป็นอีกปีที่ดีสาหรับอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะในส่วนของตลาดส่งออกที่การโยกกาลังการผลิตกลับมาเพื่อส่งออกมากขึ้น
น่าจะทาให้การส่งออกยังคงขยายตัวได้ดีและทาสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ได้ต่อที่ระดับ 1,230,000 ถึง 1,290,000 คัน ขยายตัว
ร้อยละ 20 ถึง 26 ซึ่งจะไปช่วยชดเชยตลาดในประเทศที่อาจจะหดตัวลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 2 ถึง 7 หรือคิดเป็นยอดขายประมาณ
1,340,000 ถึง 1,410,000 คัน หลังจากที่ผลของโครงการรถยนต์คันแรกทาให้ความต้องการรถยนต์ในอนาคตถูกดึงไปใช้แล้ว
ล่วงหน้า และส่งผลให้ยอดขายในช่วงครึ่งหลังมีโอกาสหดตัวลงจากช่วงเดียวกันในปี 2555 ซึ่งการส่งออกรถยนต์ที่เข้าไปช่วย
ชดเชยการหดตัวดังกล่าว ทาให้การผลิตรถยนต์ปี 2556 นี้มีโอกาสทาสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ได้เช่นเดียวกันที่ตัวเลขระหว่าง
2,600,000 ถึง 2,800,000 คัน หรือขยายตัวร้อยละ 6 ถึง 14

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย (ข้อมูลจากสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)
ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
จากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2555 มีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอยู่ที่ 125.01
ปรับตัวลดลงเล็กน้อย ร้อยละ 1.57 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่มบี างผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวเพี่มขึ้น เช่น สายไฟฟ้า พัดลม
และตู้เย็น เป็นต้น โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.04, 17.57, 13.49 สาเหตุจากการบริโภคภายในประเทศที่เพิ่มมากขึ้น
ส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ยังปรับตัวลดลงอยู่ได้แก่ โทรทัศน์สี (CRT) ขนาดจอ 21 นิ้ว และใหญ่กว่า 21 นิ้ว, โทรทัศน์สี
ขนาดจอเล็กกว่า หรือเท่ากับ 20 นิ้วและกระติกน้าร้อน โดยมีอัตราการหดตัว 53.57%, 19.57% และ 6.19% ตามลาดับ ทั้งนี้
เครื่องรับโทรทัศน์ (CRT-TV) ที่ปรับตัวลดลงเนื่องจากผู้บริโภคหันมาซื้อโทรทัศน์ในกลุ่มจอแบน ทั้งแอลซีดีทีวี แอลอีดีทีวี และ
จอพลาสม่า
ภาวะการตลาด
การส่งออก
การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2555 มีมูลค่า 19,208.51 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.09
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปีก่อ น โดยตลาดส่งออกที่ สาคัญได้ แก่ ประเทศในอาเชี่ยน มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดเท่ากั บ
3,433.04 ล้ านเหรียญสหรัฐ รองลงมาได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา โดยมีมูลค่าการส่ง ออกเท่ากับ 2,739.58 และ
2,451.69 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลาดับ
สาหรับ สิ นค้ า เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ า ที่มี มู ลค่ า ส่ง ออกสู ง สุด 3 อั น ดับ แรกในช่ว งเดื อ นมกราคมถึง ตุ ลาคม ปี 2555 ได้ แ ก่
เครื่องปรับอากาศ กล้องถ่ายวีดีโอ และ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับตัดต่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร โดยมีมูลค่าส่งออก 2,952.46 ล้าน
เหรียญสหรัฐ 1,920.01 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 1,647.42 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลาดับ
โครงสร้างตลาดส่งออกของเครื่องใช้ไฟฟ้า 3 อันดับแรก ประกอบด้วย ตลาดในภูมิภาคเอเซีย ร้อยละ17.87 ตามด้วย
ตลาดญี่ปุ่นร้อยละ 14.2 และสหรัฐอเมริการ้อยละ 12.76
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สาหรับตลาดอื่นๆ ของการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า ในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม ปี2555 มีมูลค่าส่งออก 5,262.86 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.24 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีสัดส่วนของการส่งออกคิดเป็นร้อย
ละ 27.40

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ปี 2555
ในปี 2555 อุ ตสาหกรรมเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ยั ง คงขยายตั ว ได้ แต่ มี อั ตราการขยายตั ว ที่ ไ ม่ สูง มากนั ก โดยอุ ตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 * เนื่องจากจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก ยังคงเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงทางด้านการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์
ในปี 2556 คาดการณ์ว่าการผลิตแม่พิมพ์ในประเทศไทยจะเติบโตเพิ่มขึ้น 15-20% เมื่อเทียบกับปี 2555 หรือคิดเป็น
มูลค่าประมาณ 32,000 ล้านบาท สูงขึ้นจากปีก่อนที่มีมูลค่าราว 28,000 ล้านบาท
“แม่พิมพ์ไทยจะมีการผลิตมากขึ้น ตลาดในประเทศมีแนวโน้มขยายตัวดี อันเป็นผลมาจากปัจจัยสาคัญ 2 เรื่อง คือ
1.ความต้องการซื้อแม่พิมพ์ เพิ่มขึ้นเนื่องจากระดับราคาแม่พิมพ์ที่มาจากประเทศจีนมีแนวโน้มราคาสูงขึ้น และมีปัญหาในการ
ปรับแต่งแม่พิมพ์ (Tuning)เมื่อนาแม่พิมพ์เข้ามาประเทศไทยแล้ว
2.อุตสาหกรรมยานยนต์ยัง สามารถเติบโต และมีการเตรียมทาแม่พิมพ์สาหรับการเปลี่ยนรุ่นใหม่ของยานยนต์ ที่จะทาการ
ผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ในปี 2556-2558 อีกหลายๆรุ่น
ในส่ว นของการส่ ง ออก อุ ตสาหกรรมแม่ พิม พ์ ไทยยัง คงต้ องแข่ง ขัน กั บผู้ ผลิ ตแม่ พิ มพ์ จาก ประเทศไต้ห วั น
เกาหลี และจีน การส่งออกแม่พิมพ์จากประเทศไทยไปยังประเทศอื่นๆถือว่าเป็นตัวเลขที่ยัง มีมูลค่ายังไม่สูงมากนัก การที่การผลิต
แม่ พิม พ์ใ นประเทศจีน มีอั ตราการเพิ่ม ของต้ น ทุน สูง และระดั บคุ ณภาพของแม่ พิ ม พ์ยังไม่แ น่ นอนมี ผลทาให้ แ ม่พิ มพ์ ที่ผลิตใน
ประเทศไทย มีโอกาสส่งออกสูงขึ้น
4.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
4.3.1 การผลิต ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานที่ใช้ดาเนินการจานวน 3 แห่ง
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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โรงงานที่ 1 : ตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 บนเนื้อที่ 9 ไร่
เป็นอาคารโรงงานพื้นที่ใช้สอย 10,200 ตารางเมตร ประกอบด้วยแผนกการตลาด แผนกวิศวกรรม แผนกการ
ผลิต โดยมีกาลังการผลิตเต็มที่ 3,600 ตัน/ปี
โรงงานที่ 2 : ตั้งอยู่เลขที่ 517 หมู่ที่ 9 ตาบลหนองกี่ อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 บนเนื้อที่ 13 ไร่ สาหรับ เป็น
อาคารโรงงานพื้น ที่ใช้สอย 6,000 ตารางเมตร การเพิ่ม กาลังการผลิตเพื่ อตอบสนองความต้องการของลูกค้ า
เริ่มดาเนินงานได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2547 โดยมีกาลังการผลิตเต็มที่ 5,040 ตัน/ปี
โรงงานที่ 3 : ตั้งอยู่เลขที่ 28/4 หมู่ที่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ ตาบลคลองอุดมชลจร อาเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 บนเนื้อ
ที่ 10 ไร่ เป็นอาคารโรงงานพื้นที่ใช้สอย 6,700 ตารางเมตร เป็นโรงงานผลิตแม่พิมพ์ที่สามารถผลิตแม่พิมพ์ใช้
กับเครื่องฉีดตั้งแต่ขนาด 30 - 1,800 ตัน
นโยบายการผลิตที่สาคัญ คือ เน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี ตรงกับความต้องการของลูกค้าและสามารถส่ง
สินค้าได้ตรงตามระยะเวลาที่กาหนด ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและเกิดความพึงพอใจ ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
4.3.2 การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
 วัตถุดิบสาหรับการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
วัตถุดิบหลักสาหรับการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกของบริษัทฯ คือ เม็ดพลาสติก โดยเป็นการสั่งซื้อจาก
ตัวแทนจาหน่ายในประเทศทั้งหมด ซึ่งการสั่งซื้อเม็ดพลาสติกจะแยกตามลักษณะของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้
 กลุ่มชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
การสั่งซื้อเม็ดพลาสติกเพื่อการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นการสั่งซื้อ
ล่วงหน้าจากผู้จาหน่ายในประเทศ โดยร้อยละ 95 ของการสั่งซื้อเม็ดพลาสติก ลูกค้าจะเป็นผู้กาหนดชนิดและประเภทของเม็ด
พลาสติกรวมทั้งผู้จาหน่ายเม็ดพลาสติก ซึ่งเป็นการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยฝ่าย
จัดซื้อของบริษัทฯ จะจัดซื้อเม็ดพลาสติกตามคาสั่งซื้อของลูกค้า
ทั้งนี้ จานวนผู้จัดจาหน่ายเม็ดพลาสติกของบริษัทฯ นั้นมีอยู่ 26 รายด้วยกัน
 กลุ่มชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
การสั่ง ซื้อเม็ดพลาสติ ก เพื่อ การผลิ ตชิ้ นส่ว นพลาสติก สาหรั บอุ ตสาหกรรมเครื่องใช้ ไฟฟ้ า มี 2
รูปแบบคือ ลูกค้าจัดหาวัตถุดิบ มาให้ และบริษั ทฯ ซื้อวัตถุดิบเอง โดยในปี 2556 สัดส่วนของการจัดซื้อวัตถุดิบระหว่างการที่
ลูกค้าจัดหาวัตถุดิบและบริษัทฯ เป็นผู้จัดซื้อวัตถุดิบเองคิดจากยอดขายเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 54.93
และร้อยละ 45.07 ตามลาดับ
อย่างไรก็ตามการสั่งซื้อเม็ดพลาสติกของทั้งสองกลุ่มนั้น บริษัทฯ สามารถที่จะตกลงกับลูกค้าใน
การจัดซื้อเม็ดพลาสติกได้ หากบริษัทฯ สามารถจัดหาแหล่งจาหน่ายเม็ดพลาสติกจากผู้จั ดจาหน่ายอื่นที่มีคุณภาพเทียบ เท่ากับ
ความต้องการของลูกค้าและมีราคาถูกกว่า ทาให้บริษัทฯ ไม่มีปัญหาในการจัดหาเม็ดพลาสติก
ประเภทของเม็ดพลาสติกที่ใช้ ใ นกิจการชองบริษัทฯ สามารถจ าแนกเป็นประเภทหลั กๆ ได้ดัง นี้
Polypropylene–PP (Engineering Grade), PC/ABS (PC alloy), Nylon (PA+GF), Poly Acetal (POM), Polystyrene –PS,
Acrylonitride Butadiene Styrene–ABS และอื่นๆ
4.3.3. การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแม่พิมพ์
 วัตถุดิบสาหรับการผลิตแม่พิมพ์
วั ตถุ ดิ บ หลั ก คื อ แบบแม่ พิ ม พ์ เ หล็ ก (Mold Base) และเหล็ ก ชิ้ น ส่ ว นแม่ พิ ม พ์ ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ สั่ ง ซื้ อ จากผู้ จั ดจ าหน่ า ย
ภายในประเทศหลายราย เป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ มานาน โดยเหล็กที่ใช้จะเป็นเหล็กที่มีคุณภาพตามความต้องการของแม่พิมพ์แต่ละ
ประเภท ซึ่งจะทาให้ผลงานที่ฉีดจากแม่พิมพ์ของบริษัทฯ มีอัตราการสูญเสียต่า
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การผลิตแม่พิมพ์ แบ่งเป็น 2 แบบ คือ
1. ผลิตแม่พิมพ์ใหม่ตามคาสั่งซื้อของลูกค้า
การผลิตแม่ พิ มพ์ ป ระเภทนี้ บริ ษั ทฯ จะทาการผลิ ต แม่พิ ม พ์ สาหรั บ การฉี ดพลาสติ กตามที่ ลูกค้ า
ต้องการ และผลิตแม่พิมพ์ตามแบบที่ได้ตกลงร่วมกัน
2. ลูกค้านาแม่พิมพ์มาให้ซ่อมแซมหรือปรับปรุง
ในส่วนนี้ลูกค้าจะนาแม่พิมพ์ของลูกค้ามาให้ซ่อมแซมหรือปรับปรุง ซึ่งบริษัทฯ จะร่วมกับลูกค้าใน
การแก้ไขลักษณะผิว โครงสร้างแบบแม่พิมพ์ที่ลูกค้า เพื่อเป็นการปรับปรุงหรือแก้ไขให้แม่พิมพ์พลาสติกได้การผลิตที่เร็วขึ้น หรือ
ตามลั กษณะที่ลูกค้ าต้ องการ ซึ่ง การให้ บ ริการในส่ว นนี้ จะเป็ นการสร้ างความเชื่ อมั่ นในการบริ การของบริ ษัท ฯ กับ ลูกค้า ใน
แม่พิมพ์ที่บริษัทฯ รับจ้างฉีดพลาสติก หากแม่พิมพ์ของลูกค้าเกิดชารุดเสียหาย
อนึ่งในการผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ บริษัทฯ กาหนดราคาค่าบริการจาก ขนาดของแม่พิมพ์ ความ
ยากง่ายในการซ่อมแซม และชั่วโมงการทางาน โดยบันทึกเป็นรายได้จากการขายและบริการ
4.3.4 การวิจัยและพัฒนาการผลิตแม่พิมพ์
จากการที่ บริ ษั ทฯ ได้ จัดสรรงบประมาณลงทุ น สาหรั บ ซื้อ โปรแกรม MoldFlow เพื่ อ ช่ว ยในการวิเ คราะห์
ปัญหาการไหลของพลาสติกฉีด และช่วยในการออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติ ก ซึ่งมีผลทาให้การออกแบบ และแม่พิมพ์ ที่
ผลิตออกมา มีคุณภาพสูงขึ้น
4.3.5 การซ่อมแซมแม่พิมพ์
นอกจากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์แล้วบริษัทฯ ยังให้บริการซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ชารุดที่เกิดจาก การใช้งาน
ซึ่งการให้บริการในส่วนการซ่อมแซมแม่พิมพ์นี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการบริการของบริษัทฯ เนื่องจากหากแม่พิมพ์ของ
ลูกค้าเกิดชารุดจากการผลิต ทีมซ่อมแซมแม่พิมพ์ของบริษัทฯ สามารถให้บริการซ่อมแซม ได้ทันที โดยไม่จาเป็นต้องนาส่งแม่พิมพ์
ไปทาการซ่อมแซมนอกสถานที่ทาให้เสียเวลาในการผลิต ดังนั้นลูกค้าของบริษัทฯ จึงมีความมั่นใจในบริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
ของบริษัทฯ
4.3.6 สิ่งแวดล้อม
ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ที่อาจมีผลกระทบต่อ พนักงาน การผลิต และคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ จึงได้ทาการร้องขอให้ศูนย์ความปลอดภัยการทางานพื้นที่ 6 ตาบลเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ และทางศูนย์
ความปลอดภัยการทางานพื้นที่ 6 ได้แจ้งการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมการทางาน ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547 ได้ผลการ
ตรวจประเมิน สภาพแวดล้อ มเกี่ยวกับการวัดระดับ เสียง, ระดับแสง, จานวนฝุ่นในอากาศ, สารโทลู อีน และสารเอ็น-เฮกเซน
ปรากฏค่าที่วัดได้อยู่ใกล้เคียงกับมาตรฐานที่กาหนดไว้
ในปี 2549 บริ ษัทฯ ได้ทาการปรับปรุ งมาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่างๆ จนสามารถได้รับประกาศนี ยบัตร ระบบ
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ISO 14001/2004 NO: TH 21040601E/ 21.04.2006 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549 ซึ่งเป็น
สิ่งที่ยืนยันในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนรอบๆ อีกด้วย
4.4
-

งานที่ยังไม่ส่งมอบ (เฉพาะกรณีโครงการหรือชิ้นงานมูลค่าสูง)
ไม่มี -
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การวิจัยและพัฒนา
“ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
5.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้
ลักษณะ มูลค่าสุทธิ
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
ภาระผูกพัน
กรรมสิทธิ์ (ล้านบาท)
1. ที่ดิน อาคารโรงงานและส่วนปรับปรุงอาคาร
เป็นเจ้าของ
40.11 ติดจานองกับสถาบันการเงิน
เลขที่ 59 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว
มูลค่า 127 ล้านบาท
ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 10540
2. ที่ดิน อาคารโรงงานและส่วนปรับปรุงอาคาร
เป็นเจ้าของ
47.34 ติดจานองกับสถาบันการเงิน
เลขที่ 517 หมู่ที่ 9 ตาบลหนองกี่ อาเภอ
มูลค่า 100 ล้านบาท
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
3. ที่ดิน อาคารโรงงานและส่วนปรับปรุงอาคาร
เป็นเจ้าของ
45.11 ติดจานองกับสถาบันการเงิน
เลขที่ 28/4 หมู่ที่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ ตาบลคลอง
มูลค่า 35 ล้านบาท
อุดมชลจร อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
24000
4. เครื่องจักรและอุปกรณ์ (ที่กิ่งแก้ว)
เป็นเจ้าของ
107.91 ติดจานองกับสถาบันการเงิน
มูลค่า 42.69 ล้านบาท
5. เครื่องจักรและอุปกรณ์ (ที่กบินทร์บุรี)
เป็นเจ้าของ
96.57 ติดจานองกับสถาบันการเงิน
มูลค่า 74.08 ล้านบาท
6. เครื่องจักรและอุปกรณ์ (ที่สุวินทวงศ์)
เป็นเจ้าของ
143.81 ติดจานองกับสถาบันการเงิน
มูลค่า 187 ล้านบาท
5. เครื่องมือเครื่องใช้
เป็นเจ้าของ
57.52
ไม่ติดภาระผูกพัน
6. เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
เป็นเจ้าของ
6.85
ไม่ติดภาระผูกพัน
7. ยานพาหนะ*
เป็นเจ้าของ
18.56
ไม่ติดภาระผูกพัน
8. ระบบไฟฟ้าและน้าประปา
เป็นเจ้าของ
13.27
ไม่ติดภาระผูกพัน
9. อื่น ๆ
เป็นเจ้าของ
27.99
ไม่ติดภาระผูกพัน
รวม
605.01
หมายเหตุ : * ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ยานพาหนะส่วนหนึ่งราคาทุน 18.18 ล้านบาท เกิดจากการทาสัญญาเช่าซื้อและสัญญา
เช่าทางการเงิน
5.2 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทฯ ร่วม
ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทฯ ร่วม
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โครงการในอนาคต
“ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย
- ไม่มี -
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7. โครงสร้างเงินทุน
7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเรียกชาระแล้ว 214 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 214
ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุ
ริมสิทธิ์
บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการ
บริหารงานของบริษัทฯ
7.2 ผู้ถือหุน้
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2555

ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รำยชื่อผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2555
จำนวนหุ้น(หุ้น)
สัดส่วนกำรถือหุ้น(ร้อยละ)
33,500,000
15.65
24,000,000
11.21
12,750,000
5.96
6,500,000
3.04
6,300,000
2.94
6,138,400
2.87
6,000,000
2.80
3,500,000
1.64
3,000,000
1.40
112,311,600
52.48
214,000,000
100

นำยสุเมธ เตชะไกรศรี
นำงยุพำ เตชะไกรศรี
นำยกำกวน กุน
นำยมิตร เตชะไกรศรี
นำงอุไรวรรณ แซ่แต้
คุณปรีชำ เตชะไกรศรี
นำงแต้เตียสี แซ่แต้
นำงอุ๋ยง้อ แซ่แต้
MRS. CHAN HUNG KAM
ผู้ถือหุ้นรำยย่อยอื่นๆ
รวม
ผู้ถือหุน้ สัญชาติไทย
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว

189,805,000 หุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 88.69
24,195,000 หุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 11.31

ข้อจากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้ว
7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิในแต่ละปี เว้นแต่ใน
กรณีที่บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น
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8. การจัดการ
8.1 โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นดังนี้
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8.2

รายชื่อกรรมการแต่ละคณะ และรายชื่อผู้บริหาร
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทฯ มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
กจ. 12/2543 เรื่อ ง การขออนุ ญาตและการอนุญาตให้เ สนอขายหุ้น ที่อ อกใหม่ฉบับ ลงวัน ที่ 22 มีน าคม 2543 ทุ กประการ
คณะกรรมการต่างๆ ของบริษัทฯ มีจานวน 5 ชุด ได้แก่
1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา
4. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
5. คณะกรรมการบริหาร
โดยมีรายชื่อและอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการของบริษั ทฯ ตามหนั งสือรั บรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิ ชย์ ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2555
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทจานวน 14 ท่าน จาแนกได้ดังนี้

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

1.

พลเอกเทอดศักดิ์

มารมย์

2.

นายไพรัช

สหเมธาพัฒน์

3.

นายเผ่าเทพ

โชตินุชิต

4.

นายวีระศักดิ์

สุตัณฑวิบูลย์

5.

นายสุเมธ

เตชะไกรศรี

6.

ดร. โกศล

สุรโกมล

7.

ดร.นฤพนธ์

พงษ์เจริญ

8.

นายคัมภีร์

จองธุระกิจ

9.

นายประสงค์

เตชะไกรศรี

ตาแหน่ง

การอบรมหลักสูตร
DCP และ DAP
DAP รุ่นที่ 10/2004

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
DCP รุ่นที่ 102/2008
อิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
DAP รุ่นที่ 11/2004
และกรรมการสรรหา/ประธานกรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรร
หา/กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ,กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา/
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ/กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา/
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการ
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 28

DAP รุ่นที่ 21/2004
DCP รุ่นที่ 137/2010

DCP รุ่นที่ 137/2010
DCP รุ่นที่ 105/2008
DCP รุ่นที่ 48/2004
DAP รุ่นที่ 11/2004
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10.
11.
12.
13.
14.

นางยุพา
นายอภิชาติ
นายโกเวท
นายปรีชา
นายจุมพล

เตชะไกรศรี
เกษมกุลศิริ
ลิ้มตระกูล
เตชะไกรศรี
เตชะไกรศรี

กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการ/กรรมการบริหาร

DCP รุ่นที่ 32/2003
DCP รุ่นที่ 73/2006
DCP รุ่นที่ 105/2008
DAP รุ่นที่ 10/2004
DCP รุ่นที่ 102/2008

ทั้งนี้ มีนายจุมพล เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กาหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการ ซึ่ง เท่ากับข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) คือ มีกรรมการอิสระ (Independent
director) อย่างน้อยหนึ่งในสาม ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(2) ไม่ เป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน/พนักงาน/ลู กจ้า ง/ที่ ปรึ กษาที่ไ ด้รับเงิ นเดือ นประจ า/ผู้ มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง
(ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่น
ใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ
(5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
(6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
(7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม (1) – (6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ตัดสินใจในการ
ดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วยนายสุเมธ เตชะไกรศรี ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางยุพา เตชะไกรศรี
หรือ นายจุมพล เตชะไกรศรี หรือ นายปรีชา เตชะไกรศรี รวมเป็นสองคนและประทับตราสาคัญของบริษัทฯ
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการมีความรับ ผิดชอบต่อ การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกากั บดูแ ลให้ การบริหารจัดการเป็นไปตาม
นโยบาย และเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ โดยอยู่ในกรอบของจริยธรรมที่ดี และคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่ง
ขอบเขตและอานาจของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้
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1. อ านาจหน้ าที่ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิ ชย์ รวมถึง กฎหมายอื่น ใดที่กาหนดให้ เป็ นอ านาจหน้ าที่ ของ
กรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัทฯ (มหาชน)จากัด
2. มีอานาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กาหนดให้เป็นของคณะกรรมการ
3. มีอานาจหน้าที่ดูแลและกาหนดนโยบายหลักในการดาเนินธุรกิจ นโยบายทางด้านการเงิน นโยบาย การระดมทุน
นโยบายในการบริหารเงินทุน นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
4. พิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการลงทุนของบริษัทฯ และกากับดูแลการดาเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่
วางไว้
5. กาหนดกลยุทธ์ในการทาธุรกิจ เป้าหมาย และแผนงานของบริษัทฯ
6. ดาเนินกิจการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือ
หุ้น และตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
7. แต่งตั้งคณะกรรมการจานวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน
หรือบุคคลอื่นกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ
8. จัดให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกากับดูแลกิจการ
เว้น แต่เ รื่องต่อไปนี้ จะกระท าได้ ต่อเมื่อ ได้รับอนุ มัติจ ากที่ ประชุมผู้ ถือหุ้ นก่อ น ทั้งนี้ กาหนดให้รายการที่กรรมการหรื อ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ บริษัทฯ หรือบริษัทฯ ย่อย ให้กรรมการ
ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 เรื่องที่กฎหมายกาหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 การทารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุม ผู้ถือหุ้นด้ว ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทฯ มหาชนอื่นหรือบริษัทฯ เอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
- การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุน
กัน
- การออกหุ้นใหม่เพื่อชาระแก่เจ้าหนี้ของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดจานวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัทฯ
- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee )
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด มีจานวน
อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็น
กรรมการที่เป็นอิสระและกาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในวาระ คราวละ 3 ปี ดังรายชื่อต่อไปนี้
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ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1.

นายไพรัช

สหเมธาพัฒน์

2.

นายเผ่าเทพ

โชตินุชิต

3.

นายวีระศักดิ์

สุตัณฑวิบูลย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
(มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน)
กรรมการตรวจสอบ
(มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน)
กรรมการตรวจสอบ
(มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน)

ทั้งนี้ มีนายจุมพล เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขต และ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบ
บัญชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจาปี
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดย
สอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดย
คานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น
รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทาการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิ จ ารณาการเปิ ด เผยข้ อ มู ลของบริ ษั ท ฯ ในกรณี ที่ เ กิ ดรายการเกี่ ยวโยง หรื อ รายการที่ อ าจมี ความขั ดแย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิ บั ติการอื่ น ใดตามที่ คณะกรรมการบริษั ท ฯ มอบหมาย โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่ น
ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
ผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานสาคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกาหนด
ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
7. จัดทารายงานกิจ กรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจ าปีข องบริษั ท ฯ ซึ่ งรายงาน
ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทาและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั กทรั พ ย์ ข้ อ กาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- รายงานอื่น ใดที่ เห็ นว่า ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน ทั่ว ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่แ ละความรั บผิดชอบที่ไ ด้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
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3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา
เพื่ อ ให้ เ ป็น ไปตามหลั กการกากับ ดู แลกิ จการที่ ดี และพึ ง ปฏิ บั ติที่ ดีสาหรับ กรรมการบริ ษั ทจดทะเบียนของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา โดยมี
กรรมการอิสระเป็นประธานฯ เพื่อทาหน้ าที่สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเ หมาะสมในการดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และท า
หน้าที่พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตามนโยบายที่ได้กาหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้
นโยบายการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
“การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น บริษัทฯ จะคานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มี
ขนาดใกล้เคียงกั นโดยค่า ตอบแทนกรรมการดังกล่ าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ใ ห้
บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่กาหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส” ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่
ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าบาเหน็จประจาปี
นโยบายการสรรหากรรมการ
“การสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะให้ความสาคัญกับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการ
ทางานที่ดี และมีภาวะผู้นา วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้
ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส”
ขอบเขต และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา
1. กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ
2. ดาเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่งกรรมการบริษั ทฯ และนาเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. กาหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการบริษัทฯ
4. พิจารณาเสนอค่า ตอบแทนกรรมการต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ เห็นชอบและนาเสนอต่อที่ป ระชุม ผู้ถือหุ้ นเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติ
5. กาหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของกรรมการ
ผู้จัดการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ดาเนินการทาแผนสืบทอดตาแหน่งงานของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและติดตาม
7. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดตั้ง คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 13
พฤศจิกายน 2551 รวมเป็นจานวน 4 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้
ลาดับ
1
2
3
4

ชื่อ-สกุล
นายเผ่าเทพ
นายสุเมธ
ดร.โกศล
นายคัมภีร์

โชตินุชิต
เตชะไกรศรี
สุรโกมล
จองธุระกิจ

ตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา
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ทั้งนี้ มีนายจุมพล เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการ
4. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
.
คณะกรรมการบริษั ท ฯ ให้ ความสาคั ญในการกากั บดู แลกิ จการที่ดี โดยเมื่อ วัน ที่ 20 กุ มภาพัน ธ์ 2556 ได้แ ต่ง ตั้ ง
คณะกรรมการกากับการดูแลกิจการที่ดี เพื่ อช่วยส่ งเสริม และกลั่ นกรอง การดาเนิน งานเกี่ ยวกับการกากั บดู แลกิ จการและการ
บริหารจัดการให้ดีเลิศ ภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคานึงถึงผู้ที่มีส่วน
ได้ส่ว นเสี ยโดยรวม มีคุณธรรมในการดาเนิน ธุรกิ จ มีความโปร่ง ใส และตรวจสอบได้ และติดตามการดาเนิ นงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม เพื่อให้คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีสามารถดาเนินงานด้านการดูแลผู้มี
ส่ว นได้ ส่ว นเสี ยได้ อย่ า งครบถ้ วนและมี ประสิท ธิภ าพยิ่ ง ขึ้น คณะกรรมการกากั บ ดูแ ลกิจ การที่ดี มี จานวนทั้ งหมด 4 ท่ า นซึ่ ง มี
กรรมการอิสระจานวน 2 ท่านด้วย รายชื่อดังต่อไปนี้
ลาดับ
1
2
3
4

ชื่อ-สกุล
นายเผ่าเทพ
นายสุเมธ
ดร.โกศล
นายคัมภีร์

โชตินุชิต
เตชะไกรศรี
สุรโกมล
จองธุระกิจ

ตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ มีนายจุมพล เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการ
ขอบเขต และ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
1. กาหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่สาคัญของกระบวนการกากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลที่เหมาะสม
2. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
3. ติดตามประกาศใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักปฏิบัติให้เหมาะสม
4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติและหลักการกากับดูแลกิจการที่ใช้ปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ
5. เสนอแนะข้อกาหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติสาหรับผู้บริหารและพนักงาน
6. มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดาเนิ นงานด้านความรับ ผิ ดชอบต่อสังคมชุนชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate
Social Responsibility: CSR)
5. คณะกรรมการบริหาร ( Executive Board of Director )
คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5
6.
7

ชือ่ -นามสกุล
นายสุเมธ
นางยุพา
นายปรีชา
นายจุมพล
นายอภิชาติ
นายโกเวท
ดร.นฤพนธ์

เตชะไกรศรี
เตชะไกรศรี
เตชะไกรศรี
เตชะไกรศรี
เกษมกุลศิริ
ลิ้มตระกูล
พงษ์เจริญ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ
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ขอบเขต และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้
1. ให้มีอานาจตัดสินใจในเรื่องการดาเนิ นงานที่สาคัญของบริษัทฯ โดยกาหนดขอบเขตประเภท หรือ ขนาดของ
ภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการกากับดูแล การดาเนินงานโดยรวม ผลผลิต
ความสัมพันธ์กับลูกค้า ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
2. พิจารณาและอนุ มัติการจั ดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึ งการซื้ อขายสิน ทรัพย์ถาวรของ
บริษัทฯ และจะพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หากการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงาน
รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ นั้น อยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ
3. มี อ านาจกระท าการและแสดงตนเป็ น ตั ว แทนของบริ ษั ท ฯ ต่ อ บุ คคลภายนอกในกิ จ การที่ เ กี่ ยวข้ อ งและเป็ น
ประโยชน์ต่อกิจการ
4. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
5. อนุมตั ิการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ
6. ดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของบริษัทฯ
7. พิจารณาและอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติคาขอจากฝ่ายงานต่างๆ
ของบริษัทฯ ที่เกินอานาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น
8. หากการดาเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใช้งบประมาณสูงเกินกว่างบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติร้อยละ 10 จะต้องนาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ทั้งนี้ การมอบอานาจดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มี
ส่วนได้เสีย หรือ อาจมี ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลั กษณะอื่นใดกับ บริ ษัทฯ และบริษัทฯย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการ
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระทาได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราว ๆ ไป
เลขานุการบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายจุมพล เตชะไกรศรี ทาหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทฯ ในการให้คาแนะนาด้านกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฎิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มี
การปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่
และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
1. ให้คาแนะนาเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มี
การปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติ
ต่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษั ทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติ ตามมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
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4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กากับบริษัทฯ ตามระเบียบ
และข้อกาหนดของหน่วยงานทางการ
5. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทฯ
6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ
ผู้บริหาร
คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย 7 ท่าน ดังต่อไปนี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ-นามสกุล

นายสุเมธ
นายโกเวท
ดร.นฤพนธ์
นายปรีชา
นายจุมพล
นายภูมิพงษ์
นายปริญญา

เตชะไกรศรี
ลิ้มตระกูล
พงษ์เจริญ
เตชะไกรศรี
เตชะไกรศรี
วรวัฒนะกุล
แก้วล้วน

ตาแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ที่ปรึกษากรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี/การเงิน

ขอบเขต และ อานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
1. ควบคุมดูแลการบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหาร
2. กาหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ
3. บริหารการปฏิบัติการและให้การสนับสนุนระบบการบริหารคุณภาพ
ทั้งนี้ การมอบอานาจดังกล่าวข้างต้น กรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรรมการ
ผู้จัดการไม่สามารถกระทาได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือคณะกรรมการบริหารเป็น
คราว ๆ ไป
8.3

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาทาหน้า ที่ สรรหากรรมการเพื่ อ ทดแทนกรรมการที่
ลาออก ครบวาระ หรือทดแทนตาแหน่งที่ว่างลงโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต มีประสบการณ์ในธุรกิจที่
เกี่ยวโยง และถูกต้องตามข้อกาหนดของสานั กงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ ตลาดหลักทรัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ
และขออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยมีวิธีการดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้
คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตาแหน่ง
อื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
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การเลือกตั้งกรรมการมีวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการประจาทุกปี โดยใช้เป้าหมายและ
หลักเกณฑ์ในการประเมิ นที่สอดคล้อ งกับ นโยบายการบริห ารงานของบริษั ท ฯ และกลยุทธ์ เพื่ อ พิจารณากาหนดค่าตอบแทนที่
เหมาะสม
8.4
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ก.
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษั ทฯ ในฐานะกรรมการประจาปี 2555 ได้มีการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่งใส โดยมีนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
ที่ เ หมาะสมกั บ สภาวะเศรษฐกิ จ ผลประกอบการของบริ ษั ท และเปรี ย บเที ย บกั บ ธุ ร กิ จ ที่ มี ข นาดและอยู่ ใ นกลุ่ ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน ก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป
ในปี 2555 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้กับกรรมการบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,362,800บาท แสดงในตาราง
ต่อไปนี้
ตารางแสดงรายละเอียดค่าตอบแทนและค่าบาเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารประจาปี 2555
ลาดับที่

รายชือ่ คณะกรรมการ

1
2
3

พลเอกเทอดศักดิ์
คุณไพรัช
คุณเผ่าเทพ

มารมย์
สหเมธาพัฒน์
โชตินุชิต

4
5

คุณวีระศักดิ์
คุณสุเมธ

สุตัณฑวิบูลย์
เตชะไกรศรี

6

ดร. โกศล

สุรโกมล

7

ดร.นฤพนธ์

พงษ์เจริญ

8

คุณคัมภีร์

จองธุระกิจ

ตาแหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ
/ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และคณะกรรมการสรรหา/ประธานกรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและประธานกรรมการบริ ห าร/
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการ
สรรหา/กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ /ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า
ค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา/กรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการ,กรรมการผู้จัดการ
และผู้บริหาร
กรรมการ/กรรมการคณะกรรมการพิจารณา
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9
10
11
12
13
14

คุณประสงค์
คุณยุพา
คุณอภิชาติ
คุณโกเวท
คุณปรีชา
คุณจุมพล

เตชะไกรศรี
เตชะไกรศรี
เกษมกุลศิริ
ลิ้มตระกูล
เตชะไกรศรี
เตชะไกรศรี

ค่ า ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา/
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการ
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริ ห าร, เลขานุ ก าร
คณะกรรมการ

รวม

145,200
244,200
244,200
2,362,800

ข. ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทจานวน 4 รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารทุก
รายที่อยู่ในลาดับขั้นเดียวกับผู้บริหารรายที่ 4 รวม 8 ท่าน แสดงดังตารางต่อไปนี้

รายการ

ค่าตอบแทน
จานวนราย (คน)

เงินเดือน

8

จานวนเงิน (บาท)
13,162,779

โบนัส
7
3,414,965
หมายเหตุ : สาหรับปี 2555 ประกอบด้วยผู้บริหาร 8 ท่าน ได้แก่ คุณสุเมธ เตชะไกรศรี, ดร. นฤพนธ์ พงษ์เจริญ, คุณ
ปรีชา เตชะไกรศรี, คุณโกเวท ลิ้มตระกูล, คุณจุมพล เตชะไกรศรี, คุณภูมิพงษ์ วรวัฒนะกุล และ คุณปริญญา แก้วล้วน
*คุณอังคณา ไทยจรัสเสถียร ลาออกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555
ค่าตอบแทนอื่น
ในรอบปี 2555 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้
รายการ

จานวนราย

จานวนเงิน

เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

5

155,118

หมายเหตุ : สาหรับปี 2555 ประกอบด้วยผู้บริหาร 5 ท่าน ได้แก่ ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ, คุณปรีชา เตชะไกรศรี, และคุณ
จุมพล เตชะไกรศรี,
*คุณอังคณา ไทยจรัสเสถียร ลาออกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555
8.5

การกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) สาหรับกรรมการบริษัทฯ จด
ทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้นาหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย บริษัท ฯ จึงได้กาหนดคู่ มือ “นโยบายการกากับดูแลกิจการ” และคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจ” เพื่ อ
แจกจ่ายให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
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ด้วยที่ว่าบริษัทได้ดาเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการกากับ ดูแลกิจการที่ดีดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น ทาให้ในปี 2555
บริษัทได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1. ได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 59 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring)
จากรายงานการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจาปี 2555 เป็นปีแรก ซึ่งบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมทาการ
สารวจทั้งหมด 513 บริษัท
2. ได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี 2555 ในระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง”
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
สาหรับปี 2555 นั้น บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด สรุปได้ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ตามที่กฎหมายกาหนดได้แก่ สิทธิการซื้อขาย หรือโอนหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ ยังได้
ดาเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิ และอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้
 บริ ษั ท ฯ เผยแพร่ ห นั ง สื อ เชิ ญประชุ ม ให้ กั บ ผู้ ถือ หุ้ น ทุ กคน และข้ อ มู ล ประกอบแต่ ละวาระการประชุ ม ทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้ า 37 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้
ถือ หุ้น ได้ ศึกษาข้ อมู ลในการประชุม และเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือ หุ้ นส่ งคาถามที่เ กี่ ยวข้อ งกั บวาระการประชุม ถึ ง
คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่ไว้ที่ www.tkrungthai.com ในส่วนของ “ข่าวสาร”
(Post วันที่ 4 มีนาคม 2556) โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 บริษัทฯ ได้ลงประกาศหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 3 วัน
เพื่อบอกกล่าวล่วงหน้าสาหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม
 บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2556 ในวันที่ 10 เมษายน 2556 ณ โรงแรม มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว
 กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครบทั้ง 14 ท่าน และผู้บริหารระดับสูงทุกคนร่วมชี้แจงและตอบข้อ
ซักถามของผู้ ถือ หุ้น ในเรื่ องที่เ กี่ยวข้อ ง นอกจากนี้ ยัง มีผู้แทนของผู้สอบบั ญชี จากสานั กงาน กริน ทร์ ออดิ ท
จากัด ร่วมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางกฎหมายจากสานักงานกฎหมายฟา
อีสต์ จากัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสอีกด้วย
 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ ประธานกรรมการบริษัทจะกล่าวแนะนา คณะกรรมการทุก
ท่าน และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยต่อผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการในการ
ลงคะแนนเสี ยงและสิทธิ ของผู้ถือหุ้น โดยประธานที่ประชุม ทาหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็น ไปตามลาดั บ
วาระที่แจ้งในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้ น จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เพียงพอสาหรับการนาเสนอประเด็นต่างๆ
ของแต่ละวาระ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ซักถามเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของ
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บริษัทฯ พร้อมทั้งมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สรุปการลงมติ และนับคะแนนเสียงด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม
 บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถื อหุ้นทราบล่วงหน้าใน
การประชุมผู้ถือหุ้นปี 2555 อีกทั้ง ยังให้สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และถามคาถามในที่ประชุมก่อนลงมติ
ใดๆ รายละเอียดตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2555
 บริษัทฯ มอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน บริษัทให้สิทธิ์ แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลังที่ได้เริ่มประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
และยังไม่ได้ลงมติ พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป
 ละเว้นการกระทาใดๆ ที่เป็นการจากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ
 บริษัทฯ แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลสาหรับแต่ละวาระอย่างเพียงพอต่อการ
ตั ดสิ น ใจให้ ผู้ถือ หุ้ น ทราบในหนั ง สื อ เชิ ญประชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น จั ดการให้ มี วิ ธี การลงคะแนนเสี ยงที่ ไ ม่ ยุ่ง ยาก มี
ประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่ายไม่สูง
 บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาที่เหมาะสมในการประชุม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และ
ตั้งคาถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัทฯ
 บริ ษั ท ฯ ได้จั ดให้ มี การจั ดท ารายงานการประชุ ม ผู้ ถือหุ้ น ให้ แ ล้ วเสร็ จ และเผยแพร่ ผ่า นช่ อ งทางของตลาด
หลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และ
ตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป
 ในปี 2556 บริษัทฯ นาเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานปี 2555 ในอัตรา
หุ้นละ 0.18 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.37 ของกาไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ
กาหนดไว้ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่นๆ
 บริษัทฯ ได้นาเสนอค่าตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจาทุกปี พร้อมทั้งนาเสนอหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นราย
ย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือชาวต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงและยั่งยืน
สาหรับปี 2555 นั้น บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้ นประจาปีจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนไทย
ในระดับ “ดีเยี่ยม และสมควรเป็นตัวอย่าง” โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั้งหมด 3 หมวด คือ ก่อนวันประชุม วันประชุม และ
หลังวันประชุม นอกจากนี้ ยังได้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันด้านอื่นๆ อีก ดังนี้
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 การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 วาระเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ บริษัทได้
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือก
กรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง
 เปิดโอกาสให้ ผู้ถือ หุ้น เสนอเรื่องเพื่ อบรรจุ เป็น วาระการประชุม และเสนอชื่อ บุคคลเพื่อพิ จารณาแต่ งตั้ง เป็ น
กรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้ า ในช่ วงวันที่ 28 กันยายน 2555 ถึง วันที่ 31 ธั นวาคม 2555 และได้
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมกับเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวบน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีการเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจานวนหุ้นที่มีอย่างเท่าเทียมกัน
 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันะ
ให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงแทนได้
 บริษัทฯ แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เอง
ในแต่ละวาระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับจริง พร้อมทั้งเผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข และ ค
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ด้วย
 บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองใน
การซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท และมีการ
ติดตามผลอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีรายงานการถือ หลักทรัพย์ครั้งแรก และรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ใน พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญโดยมิแจ้งล่วงหน้าต่อผู้ถือหุ้น
 บริษัทฯ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียน และตรวจสอบคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น เพื่อความรวดเร็ว และ
อานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
 บริษัทฯ ใช้บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อความรวดเร็ว และอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียง
รวมถึ ง ในวาระพิ จ ารณาเลื อ กตั้ ง กรรมการแทนกรรมการที่ อ อกตามวาระนั้ น มี การแยกให้ ลงคะแนนเสี ยง
เลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วย
ทั้งนี้ เนื่องด้วยบริษัทไม่มีบริษัทร่วม และบริษัทย่อย จึงไม่มีเรื่องการทารายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมที่อาจทาให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสาคัญ และไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน และผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกเพื่อเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ ง ความมั่นคงทางการเงิน และความ
ยั่งยืนของกิจการ รวมถึงการให้ความสาคัญกับการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอีกด้วย ทั้งนี้ จากนโยบายในการดูแลและ
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ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้จัดทาเป็นคู่มือจริยธรรมธุรกิจขึ้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงาน มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท โดยการส่ง
พนักงานไปอบรมหลักสูตรต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มด้วยกัน
ดังนี้
 พนักงาน

:

 คู่ค้า

:

 เจ้าหนี้
 ลูกค้า

:
:

 คู่แข่ง
:
 สิ่งแวดล้อม :
 ชุมชน

:

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม
ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย
และให้มีผลประโยชน์อื่น เช่น โบนัส กองทุนทารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าอย่าง
สุจริต รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามเงื่อนไขหรือข้อตกลง
บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยให้บริการที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน รวดเร็ว ตรงต่อเวลา และรักษาความลับลูกค้า
บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่แข่งในกรอบการแข่งขันอย่างสุจริต
บริษัทฯ คานึงถึงสภาพแวดล้อมจนได้ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ
ISO14001
บริษัทฯ ดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพสังคม
ด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน, การ
บริจาคโลหิต, กิจกรรมผ้าป่าสู่บ้านเกิดของพนักงาน เป็นต้น

บริษัทได้มีการกาหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์สินค้าต่างๆ
ต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงการส่งเสริมให้พ นักงานมีการใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น ปิดไฟเมื่อไม่มีความจาเป็นในการใช้งาน
นอกจากนี้ บริ ษัทยั ง มี การคุ้ม ครองพนักงานที่ใ ห้ข้ อมูลแก่ ทางการกรณีมี การท าผิดกฎหมาย หรื อผิดพระราชบั ญญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะได้รับความคุ้มครอง ซึ่งบริษัทไม่สามารถปฏิบั ติใดๆ โดยไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็น
การเปลี่ยนตาแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทางาน สานักงาน เลิกจ้าง อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งเบาะแส รวมถึงการ
ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้ และจัดการฝึกอบรมพนักงานทุกท่านให้มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และกาหนด
เป็นนโยบายให้เป็นแนวปฏิบัติ และเปิดเผยให้พนักงานทุกคนทราบ และยึดถือเป็นแนวเดียวกัน รวมถึงจัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้น
หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ/ร้องเรียนเรื่องต่างๆ ต่อกรรมการอิสระได้
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ มี นโยบายที่จ ะเป็ นบริษั ท ตัว อย่ า งที่ ดี ดาเนิ นงานด้ วยความโปร่ง ใส ตรวจสอบได้ มีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ จึงได้ดาเนินการดังต่อไปนี้
 จั ดส่ ง รายงานทางการเงิ น ต่ อ สานั กงานคณะกรรมการกากั บ หลั กทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั กทรั พ ย์ / ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กาหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเป็น
อย่างมีเงื่อนไข ทั้งนี้ ในปี 2555 บริษัทไม่ได้รับคาสั่งจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ให้แก้ไขงบการเงิน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด
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 ให้ความสาคัญกั บการเปิดเผยสารสนเทศอื่นๆ เช่น รายงานประจ าปี การประชุม ผู้ถือหุ้ น อย่างถู กต้อ ง
ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SET Community
Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Web Site ของบริษัทฯ
 คณะกรรมการรายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการแบบสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายกากับดูแล
กิจการผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และรายงานประจาปี
 คณะกรรมการได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่ไป
กับรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจาปีของบริษัทฯ
 เปิดเผยรายชื่อ กรรมการบริษัท ฯ และคณะกรรมการชุ ดย่ อย รวมทั้ง บทบาท หน้ าที่ และวาระการดารง
ตาแหน่ง ในรายงานประจาปีของบริษัทฯ
 เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับอุตสาหกรรม
เดียวกัน ผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที่รับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
 เปิดเผยจานวนครั้งของการประชุม และจานวนครั้ งที่กรรมการแต่ ละท่านเข้าร่ว มประชุ มคณะกรรมการ
ต่างๆ
 กาหนดให้ กรรมการต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล การมี ส่ว นได้ เ สี ยของตนและผู้ เ กี่ ยวข้ อ งในกรณี ที่ มี ส่ว นได้ เ สี ย
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
 เปิ ดเผยข้ อ มู ลเกี่ ยวกั บ การถื อ หุ้ น ของกรรมการและผู้ บ ริ ห ารไว้ อ ย่ า งชั ดเจน และก าหนดนโยบายให้
กรรมการและผู้บริหาร รายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัทต่อประธานกรรมการทราบทุกครั้ง โดยผ่านทาง
เลขานุการบริษัท
 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญต่อนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก จึ งได้มีการพบปะ
และให้ ข้อมู ลกั บผู้ถือหุ้ น นั กลงทุน นั กวิเ คราะห์ และนั กข่ าวอย่า งสม่ าเสมอ จะเห็ นได้จากการเข้า ร่ว ม
กิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกไตรมาส เพราะบริษัทฯ เล็งเห็นถึ ง
ความสาคัญของการเปิดเผยข้อมูลผลประกอบการของบริษัท ฯ ด้วยความโปร่งใส ไม่ว่าบริษัทฯ จะมีผล
ประกอบการในไตรมาสนั้นๆ เป็นอย่างไร รวมถึงจัดให้มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้น
เพื่อเป็นช่องทางให้บริษัทฯ สามารถสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจทั่วไปอย่างสะดวก และมี
ประสิทธิภาพ
 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้ น นักลงทุน หรือนักวิเคราะห์เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ (Company Visit) และ
พบปะพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2555 ได้จัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานสุวินทร์วงศ์ เมื่อวันที่
25 ตุลาคม 2555 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีช่องทางที่นักลงทุนติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ ได้
ทาง IR Contact โดยสามารถติดต่อได้ทาง E-mail Address : investor@tkrungthai.com โทรศัพท์ 02211-3732 ต่อ 104
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 42

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

บริษัทให้ความสาคัญต่อบทบาทและหน้าที่ของกรรมการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อให้ธุรกิจสามารถดาเนินไปได้ด้วยความโปร่งใส โดยดาเนินการในเรื่องต่อไปนี้
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เอื้อประโยชน์
ต่อการบริหารงานของบริษัท โดยมีจานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของบริษัท
บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งสิ้นจานวน 14 คน รายละเอียดเป็นดังนี้
o กรรมการอิสระ
จานวน 5 ท่าน
o กรรมการทีไ่ ม่เป็นผู้บริหาร จานวน 2 ท่าน
o กรรมการทีเ่ ป็นผู้บริหาร
จานวน 7 ท่าน

(คิดเป็นร้อยละ 35.7)
(คิดเป็นร้อยละ 14.3)
(คิดเป็นร้อยละ 50.0)

 กรรมการบริษัทไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 คณะกรรมการได้จั ดให้ มีระบบควบคุม ภายในที่เ หมาะสมและเพี ยงพอ โดยผู้ตรวจสอบภายในนั้น เป็ น
หน่วยงานภายนอกที่มีความเป็นอิสระ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการติดตามการ
บริหารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น (Risk Management)
เพื่อประเมินความเสี่ยงของสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทาง มาตรการป้องกันไม่ให้
เกิดผลกระทบ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนคือ 3 ปี และไม่จากัด
จานวนวาระการดารงตาแหน่ง โดยระบุไว้ในนโยบายกากับดูแลกิจการ
 บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลการดารงตาแหน่งของกรรมการแต่ละท่านให้ทราบ (รายละเอียดกรรมการ
และผู้บริหาร)
 ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และมีบทบาท อานาจ และหน้าที่
แยกออกจากกันอย่างชัดเจน
 คณะกรรมการได้มีการเลือกกรรมการอิสระเพื่อดารงตาแหน่งประธานกรรมการ
 บริ ษั ท ฯมี เ ลขานุ การบริ ษั ท คื อ คุ ณจุ ม พล เตชะไกรศรี ซึ่ ง ท าหน้ าที่ ใ ห้ คาแนะน าด้ า นกฎหมาย และ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติตาม
 บริษัทได้กาหนดนโยบายการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้คนละไม่เกิน 5 บริษัท และได้
เปิ ดเผยรายละเอี ยดข้ อ มูลการดารงตาแหน่ ง กรรมการในบริ ษั ท ฯ อื่ น ของกรรมการแต่ ละท่ า นไว้ อ ย่ า ง
ละเอียดในแบบ 56-1 และในรายงานประจาปี
 ในการประชุ ม สามั ญผู้ ถือ หุ้ น ประจ าปี กรรมการต้ อ งออกจากตาแหน่ ง จ านวนหนึ่ง ในสาม ถ้ า จ านวน
กรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงส่วนหนึ่งในสามที่สุด
 สาหรับจ านวนบริษัทที่กรรมการดารงตาแหน่ งนั้น บริษัทได้เ ปิดเผยรายละเอียดข้ อมูลการดารงตาแหน่ ง
กรรมการแต่ละคนที่บริษัทอื่นไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจาปี (Annual Report) ทั้งนี้ บริษัทมั่นใจว่า
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การที่กรรมการดารงตาแหน่ งในหลายบริ ษั ทนั้ น ไม่ กระทบต่อ การปฏิบั ติห น้า ที่ แต่ อ ย่า งใด เพราะได้ รับ
คาปรึกษาและคาแนะนาที่ดี มีประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจอย่างสม่าเสมอ และต่อเนื่อง
5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษั ท ฯ ได้ มี การแต่ง ตั้ งคณะกรรมการชุ ดย่ อ ย ได้ แ ก่ คณะกรรมการบริ ห าร คณะ กรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา โดยมีการกาหนดอานาจหน้าที่เอาไว้อย่างชัดเจน
ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย
5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 มีการกาหนดและแยกอานาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายจัดการในระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดย
ในการพิ จารณา และการตัดสิน ใจเรื่ องที่สาคั ญๆ จะต้ องผ่า นความเห็น ชอบของคณะกรรมการบริ ษัท เพื่ อ
ถ่วงดุลและสอบทาน เปิดเผยความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ส่ว นร่ ว มกั บ ฝ่ า ยบริ ห ารในการกาหนดวิ สัย ทั ศน์ ภารกิ จ กลยุ ท ธ์ เป้ า หมาย
แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ โดยมีการสัมมนากันระหว่า งคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
ระดับสูง
 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายกากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าว
 ประธานกรรมการบริ ษั ท มี ค วามเป็ น อิ ส ระจากฝ่ า ยบริ ห าร ฝ่ า ยจั ดการ และไม่ ไ ด้ ดารงต าแหน่ ง ใน
คณะกรรมการชุดย่อย
 การรวมหรื อ แยกตาแหน่ ง ประธานกรรมการบริ ษั ท เป็ น กรรมการที่ ไ ม่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารและไม่ เ ป็ น บุ คคล
เดียวกับประธานกรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยก
หน้ า ที่ ในการกาหนดนโยบายการกากั บ ดูแ ลและการบริ ห ารงานประจ าออกจากกั น อย่า งชั ดเจน ประธาน
กรรมการบริษัทมีหน้าที่เป็นกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้กาหนดนโยบาย แผนงาน และ
กลยุทธ์ที่สาคัญให้ฝ่ายบริหารนาไปปฏิบัติ โดยกรรมการบริษัททุกคนมีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการ
ประชุม การแสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่อง
ที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
 ประธานกรรมการบริหาร เป็นหัวหน้าคณะของฝ่ายบริหาร รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการดูแล
การดาเนินกิจการและปฏิบัติงานของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยมีการบริหาร
ติ ดตามการดาเนิ น งานของฝ่ า ยบริ ห าร และฝ่ า ยจั ดการโดยกาหนดให้ มี การประชุ ม ร่ ว มกั น เพื่ อ รายงาน
ความก้าวหน้าของผลการดาเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทเป็นประจาทุกเดือน มีการกระจายอานาจ
ลงไปสู่ฝ่ายบริหาร ในการกาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และวงเงิน
 คณะกรรมการได้มี การให้จั ดท าจริยธรรมธุรกิจ ที่เ ป็น ลายลั กษณ์อั กษร เพื่ อให้กรรมการ ผู้ บริ หาร และ
พนักงานทุกคนเข้าใจใช้ในการดาเนินธุรกิจ และปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
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บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

 คณะกรรมการได้มีการกาหนดนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Policy) โดยมี
คณะทางาน และมีการทบทวนประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 คณะกรรมการบริ ษั ทฯ ได้ จัดให้มี ระบบการควบคุ ม ด้ านการดาเนิน งาน ด้ า นรายงานทางการเงิ น การ
ปฏิบัติงาน การดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และนโยบาย โดยมีหน่วยงานที่มีความอิสระในการปฏิบั ติ
หน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดังกล่าว
 คณะกรรมการบริษั ทฯ จะรับ ผิดชอบต่ องบการเงินของบริษัท ฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ ปรากฎใน
รายงานประจาปี ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่ว ไปในประเทศไทย รวมทั้งมี
การเปิดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายที่กรรมการบริษัทต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ
 คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้กรรมการทุกท่านต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการให้บริษัททราบ
 คณะกรรมการบริ ษัท จัดให้ มีระบบการควบคุม ภายในที่ ครอบคลุ มทั้ ง ด้า นการเงิ น การปฏิบั ติง าน การ
ดาเนิ น การ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ และระเบี ย บที่ เ กี่ ยวข้ อ ง โดยมี ผู้ต รวจสอบภายใน ซึ่ ง เป็ น
หน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทเมื่อวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2556 และเห็นว่ามีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ
5.4 การประชุมคณะกรรมการ
 บริษัทฯ ได้มีการจัดทากาหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี โดยในปี 2555 กาหนดการ
ประชุมเอาไว้จานวน 9 ครั้ง และแจ้งให้ กรรมการแต่ละคนทราบถึงกาหนดการดั งกล่าวล่วงหน้า เพื่อให้
กรรมการสามารถจัดเวลา และเข้าร่วมประชุมได้
 จานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการจะพิจ ารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้ าที่ ความรับผิด ชอบของ
คณะกรรมการ และลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 ประธานกรรมการ และกรรมการผู้ จั ดการ ท าหน้ า ที่ ร่ ว มกั น ในการพิ จ ารณากาหนดวาระการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทฯ
 บริ ษั ท ฯ จั ดให้ มี เ อกสารประกอบการประชุ ม อย่ า งครบถ้ ว น เพี ยงพอ และจั ดส่ ง ให้ กับ คณะกรรมการ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม
 บริษัทฯ จัดสรรเวลาเอาไว้อย่ างเพี ยงพอที่ ฝ่ายจั ดการจะเสนอเรื่อ งเพื่อ อภิปรายกันอย่างรอบคอบ และ
ประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็น และข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม
 สนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง
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บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

 บริ ษัท ฯ มีน โยบายให้ กรรมการที่ไ ม่เ ป็ นผู้ บริ หารมี โ อกาสประชุ ม ระหว่ างกัน เพื่ ออภิป รายปัญหาต่า งๆ
เกี่ ยวกั บ การจั ดการที่ อ ยู่ ใ นความสนใจ โดยไม่ มี ฝ่ายจั ดการร่ ว มด้ วยเพื่ อ ความเป็ น อิสระในการแสดง
ความเห็นเพื่ อการพัฒนาการบริหารการจัดการของบริษัท และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการ
ประชุมด้วย ซึ่งในปี 2555 มีการประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555
 ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษัท กรรมการทุ กคนสามารถอภิ ป ราย และแสดงความคิดเห็น ได้ อย่ า ง
เปิดเผย โดยมีประธานเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และหลังจากผ่านการรับรองจากที่ประชุม จะถูกจัดเก็บไว้ที่ตู้เอกสาร
ชั้น 2 อาคารสานักงานตรอกจันทน์ สาหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
 คณะกรรมการบริษัท มีส่วนร่ วมกับฝ่ ายบริหารในการกาหนดนโยบาย ภารกิจ กลยุ ทธ์ เป้ าหมาย แผน
ธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท โดยมีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2555 มีดังนี้
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ลาดับ

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

รายชื่อคณะกรรมการ

1

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์

2

คุณไพรัช

สหเมธาพัฒน์

3

คุณเผ่าเทพ

โชตินุชิต

4

คุณวีระศักดิ์

สุตัณฑวิบูลย์

5

คุณสุเมธ

เตชะไกรศรี

6

ดร.โกศล

สุรโกมล

7
8

ดร.นฤพนธ์
คุณคัมภีร์

พงษ์เจริญ
จองธุระกิจ

9
10
11
12
13
14

คุณประสงค์
คุณยุพา
คุณอภิชาติ
คุณโกเวท
คุณปรีชา
คุณจุมพล

เตชะไกรศรี
เตชะไกรศรี
เกษมกุลศิริ
ลิ้มตระกูล
เตชะไกรศรี
เตชะไกรศรี

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา/
ประธานกรรมการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา/
ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการกากับดูแล
กิจการที่ดี
กรรมการอิสระ/กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและ
กรรมการสรรหา/
กรรมการกากับดูแล
กิจการที่ดี
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ/กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและ
สรรหา/กรรมการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร/
เลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ประชุมใหญ่
คณะกรรมการ คณะกรรมการ พิจารณา
สามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท
ตรวจสอบ
ค่าตอบแทน
ประจาปี
และสรรหา
2555
9/9
1/1

คณะ
กรรมการ
บริหาร
-

9/9

4/4

-

1/1

-

9/9

4/4

1/1

1/1

-

8/9

3/4

-

1/1

-

9/9

-

1/1

1/1

19/19

8/9

-

1/1

1/1

-

8/9
9/9

-

1/1

1/1
1/1

19/19
-

8/9
8/9
9/9
8/9
8/9
9/9

-

-

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

19/19
19/19
19/19
18/19
18/19

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา มีวาระเพื่ออนุมัติเรื่ องงบการเงินไตรมาสต่างๆ วาระเพื่อทราบใน
เรื่องผลการดาเนินการ และเรื่องของกลยุทธ์ในการบริหารงานต่างๆ
อนึ่ง ในปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 โดยมีกรรมการที่
เข้าร่วมประชุมดังนี้
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ลาดับ

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

รายชื่อคณะกรรมการ

1
2
3

พลเอกเทอดศักดิ์
คุณไพรัช
คุณเผ่าเทพ

มารมย์
สหเมธาพัฒน์
โชตินุชิต

4
5

คุณวีระศักดิ์
ดร.โกศล

สุตัณฑวิบูลย์
สุรโกมล

6

คุณคัมภีร์

จองธุระกิจ

7

คุณประสงค์

เตชะไกรศรี

จานวนครั้งของ
การเข้าประชุม

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา /
ประธานกรรมการกากับดูและกิจการที่ดี
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการสรรหา/กรรมการกากับดูและ
กิจการที่ดี
กรรมการ/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
สรรหา/กรรมการกากับดูและกิจการที่ดี
กรรมการบริษัท

1/1
1/1
1/1

1/1
1/1

1/1
0/1

นกรรมการบริหาร (CEO)
บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การประเมิ น ผลและการปฏิ บั ติ ง านของประธานกรรมการบริ ห าร โดยมี
วัตถุประสงค์ในการนาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรังปรุงการปฏิบัติหน้าที่ โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ การ
วางแผนกลยุ ทธ์ ความเป็ นผู้ นา ผลการดาเนิน งานด้ านการเงิ น การบริห ารกากั บดู แลการท าธุ รกรรม การจัดทาแผน
ทดแทนตาแหน่ง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การสื่อสาร และการสร้างความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัทฯ
5.6 การประเมินการปฏิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เป็นประจา
ทุกปี โดยท าการประเมิ นปี ละ 1 ครั้ง เพื่ อ พิ จารณาผลการดาเนิ นงาน และการกากั บดู แ ลให้ มี การกาหนดและ/หรื อ
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีหัวข้อการประเมินและสรุปผลได้ดังนี้

ลาดับ

ผลประเมิน (ร้อยละ)

หัวข้อประเมิน

ปี 2554

ปี 2555

1

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

91.40

94.46

2

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

82.00

91.47
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3

การประชุมคณะกรรมการ

90.40

97.32

4

การทาหน้าที่ของกรรมการ

90.10

96.17

5

ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

84.30

95.36

6

การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา
ผู้บริหาร

81.50

88.99

คะแนนเฉลี่ยรวม

86.25

93.96

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจาทุกปี โดยมี
หลักเกณฑ์ในการประเมินที่นาไปสู่ความสาเร็จของการบริหารงานตามกลยุทธ์ เพื่อพิจารณากาหนดค่าตอบแทน และ
แรงจูงใจที่อยู่ในระดับที่เหมาะสม
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะทาการปฐมนิเทศให้กั บกรรมการท่านใหม่ที่เข้ามา โดยการประชุมร่วมกันกับกรรมการ
บริษัทฯ ทุกท่าน เพื่อบรรยายสรุปลักษณะธุรกิจและแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทา
เอกสารที่ เ กี่ ยวข้ อ ง นอกจากนั้ น ยั ง ต้ อ งพาไปเยี่ ยมชมโรงงานทั้ ง 3 แห่ ง รวมถึ ง สานั กงานใหญ่ เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ ได้มากขึ้น ซึ่งในปี 2555 นั้น บริษัทฯ ไม่มีกรรมการท่านใหม่ จึงไม่มีการดาเนินการในเรื่องนี้
5.6 ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์ว่า พิจารณาจากการเปรียบเทียบกับ
ระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ นอกจากนี้ กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลกรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหารจะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้
กรรมการผู้จัดการทราบ

5.7 การพัฒนาความรู้ของกรรมการและผู้บริหาร และแผนสืบทอดตาแหน่ง
บริษัท ฯ เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการบริษั ทฯ และเพื่ อการ
กากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้รับการฝึกอบรม
ความรู้ต่ า งๆ ที่ จั ดขึ้ นโดยสมาคมส่ งเสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ทไทย ตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย สานั กงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ
Director Certification Program (DCP) นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการอบรมจากองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ และต่อเนื่องอีกด้วย
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8.6

นอกจากนี้ มี แผนการพัฒ นา และสืบ ทอดงานตาแหน่ง ผู้บริห ารของบริษั ท เพื่ อเตรี ยมพร้ อมในการท างานที่
ต่อ เนื่อ งในกรณี ที่ ตนไม่ สามารถปฏิบั ติหน้ า ที่ไ ด้ เพื่ อ ความมั่ น ใจได้ ว่า บริ ษั ทฯ มีผู้บ ริ หารที่มี ความรู้ ความสามารถ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ ยังมีการประชุมนอกสถานที่ โดยมีการหมุนเวียนไปประชุมตามโรงงานสาขา
เพื่อให้กรรมการของบริษัทได้เห็นการทางานอย่างแท้จริงของพนักงานอีกด้วย
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับ บริหารและระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มี ประสิทธิภาพ จึง
ได้กาหนดภาระหน้าที่ อานาจการดาเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการ
ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติ ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดย
บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอ
ผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ
บริ ษัท ฯ ได้ ว่า จ้า งบริษั ท สอบบั ญชี ไอ วี แอล จากัด เป็น ผู้ตรวจสอบภายในท าหน้า ที่ตรวจสอบเพื่ อให้ มั่ นใจว่ าการ
ปฏิบั ติง านหลั กและกิจ กรรมทางการเงิ นที่สาคั ญของบริ ษัท ฯ ได้ ดาเนิ นการตามแนวทางที่กาหนดและมี ประสิ ทธิ ภาพ รวมถึ ง
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
การบริหารความเสี่ยง
เพื่ อ ให้ บ รรลุ ถึง เป้ า หมายการมี ระบบการกากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Good Corporate Governance) และปกป้ อ ง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดทานโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึงกาหนดให้กระบวนการ
บริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหรือกิจกรรมของบริษัทฯ
และเพื่อลดผลกระทบของเหตุการณ์อันอาจเกิดขึ้นได้โดยคาดไม่ถึง นอกจากนี้ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นมา
โดยมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2552 เพื่อประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ทั้งนี้ การบริหาร
ความเสี่ยงจะครอบคลุมความเสี่ยง 5 ประเภท ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk)
ความเสี่ยงด้านบัญชีและการเงิน (Financial and Accounting Risk)
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)
ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ (Information System Risk)

ทั้ ง นี้ ผลของการประชุ ม ของคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง และแผนปฏิ บั ติ การต่ า งๆ นั้ น จะ มี ก ารน าเสนอให้
คณะกรรมการบริหารทราบ
8.7

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ จึงได้กาชับให้ฝ่ายบริหารดาเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมู ลที่
ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญและจะยึดถือปฏิบัติ
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ไปโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น ได้มอบหมายให้ นายจุมพล เตชะไกรศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทาหน้าที่
ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังจัดกิจกรรมให้แก่ผู้ลงทุนที่มีความสนใจในการดาเนินงานของบริษัท โดยการให้เข้าเยี่ยมชมโรงงานสุวินท
วงศ์ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเจตนารมย์ที่ดีในการที่จะเปิดโอกาสให้แก่นักวิเคราะห์ และนักลงทุนรายย่อยได้มีโอกาสรับทราบ
ความเคลื่อนไหว และผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างสม่าเสมอ และต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียน
พบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทุก ๆ ไตรมาส
8.8

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริ ษัท ฯ มี มาตรการป้อ งกั น มิใ ห้ กรรมการ ผู้บ ริ หาร และพนั กงาน มีการน าข้ อมู ลภายในไปใช้ เพื่ อประโยชน์ส่วนตั ว
ดังต่อไปนี้
1. บริ ษัท ฯ ให้ ความรู้ แ ก่กรรมการและผู้บ ริ หารเพื่ อให้ รับ ทราบถึง กฎเกณฑ์ ของการใช้ ข้ อมู ลภายใน หน้ าที่ ใ นการ
รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของคน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบท
ก าหนดโทษตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั กทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั กทรั พ ย์ พ.ศ. 2551 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม และตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กรรมการและผู้บริ หารมีหน้าที่จัดทาและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่ อยของตน คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยต้องรายงาน
ดังนี้
- รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชน หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
- รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทาการนับตั้งแต่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น และให้ส่ง
สาเนารายงานการถื อ หลั กทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ ภายในวั น ที่ ส่ ง รายงานดั ง กล่ า วให้ แ ก่
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสาคัญ ที่อาจส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่
บริษัทฯ จะมีการประกาศผลการดาเนินงาน (กาหนดเวลาในการประกาศผลการดาเนินงานคือ 45 วันนับจากวันสิ้น
ไตรมาส และ 60 วันนับจากวันสิ้นงวดบัญชี) หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
4. บริษัทฯ กาหนดมาตรการควบคุมตราประทับของบริษัทฯ ไว้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อควบคุมการดาเนินงานใดๆ
ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
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บริษัทฯ มี มาตรการการลงโทษหากพบว่ากรรมการหรื อผู้บริหารฝ่าฝืนนโยบายบริ ษัทฯ และทาให้บ ริษัทฯ ได้รับความ
เสื่อมเสียหรือเสียหาย และบริษัทฯ จะประสานงานกับหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
8.9

บุคลากร

จานวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ไม่รวมแรงงานจัดจ้างภายนอก : Outsource) มีจานวน
ดังต่อไปนี้
ฝ่าย
1. ฝ่ายสานักงาน
2. ฝ่ายโรงงาน
รวม

จานวนพนักงานทั้งสิ้น
ปี 2553
152
875

ปี 2554
163
932

2555
177
929

1,027

1,095

1,106

จานวนพนักงานแยกตามสายงานหลัก มีดังนี้
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ฝ่าย

31 ธ.ค. 53
604
38

1. แผนกผลิต
2. แผนกวิศวกรรม/แผนกวิจัยและพัฒนา
3. แผนกบริหารคุณภาพ/แผนกประกันคุณภาพ/
136
แผนกวางแผน/แผนกซ่อมบารุง
4. แผนกจัดซื้อ/แผนกขนส่ง
44
5. แผนกจัดเตรียมวัตถุดิบ/แผนกคลังสินค้า
79
6. แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ
35
7. แผนกขายและการตลาด
11
8. แผนกบัญชีและการเงิน/แผนกสารสนเทศ
27
9. ฝ่ายบริหารจัดการ/ฝ่ายบริหารสายปฏิบตั ิการ
53
รวม
1,027
หมายเหตุ : บริษัทไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานใดๆ ในปีที่ผ่านมา

จานวน (คน)
31 ธ.ค. 54
599
44

31 ธ.ค. 55
629
47

158

150

60
106
34
12
25
57
1,095

50
100
36
14
26
54
1,106

ผลตอบแทนพนักงาน
ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ ในปี 2555 มีจานวนเงินรวม 272,660,903.69 บาท เพิ่มขึ้น 60,281,480.31
บาท จากปี 2554 โดยค่าตอบแทนที่ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ นั้น อยู่ในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
และสวัสดิการอื่นๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจาปี เครื่องแบบพนักงาน บริการรถรับ-ส่งพนักงาน
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ ให้ความสาคัญในด้านบุคลากรไม่น้อยไปกว่าการให้ความสาคั ญในเรื่องของวัตถุดิบ หรือกระบวนการผลิต ด้วย
เหตุที่ว่าคุณภาพชิ้นงานที่ดีนอกจากจะมาจากวัตถุดิบที่ดีและกระบวนการผลิตที่ดีแล้ว แรงงานทั้งในส่วนทางตรงและทางอ้อมยัง
ต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยเช่นกัน
บริษัทฯ ให้ความสาคัญในเรื่องของบุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเข้าสู่องค์ กรโดยการจัดสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดีและปลอดภัย มีการจัดฝึกอบรมให้ทั้งภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กรรวมถึงการจัดส่งไปอบรมดูงานยังต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรทางอ้อมด้วย
การสรรหาบุคลากรชาวต่างชาติเข้ามารับตาแหน่งในองค์กรและเป็นที่ปรึกษาระยะสั้นด้วย อันจะเป็นการยกระดับความรู้ความ
ชานาญของพนักงานให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานภายในบริษัทฯ (In House Training) ซึ่งเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการสอนงาน
OJT (On the Job Training), ระบบการบริหาร ERP (Enterprise Resource Planning) การบริหารระบบคุณภาพมาตรฐาน
ISO/TS 16949, ISO 14001 และ การฝึกอบรมภายนอก ( Public Training)
จากการดาเนินนโยบายการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ พบว่าบุคลากรของบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมเป็นอย่าง
มากในการลดการสูญเสียในการผลิต และสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น จนส่งผลให้ต้นทุนการ
ผลิตของบริษัทฯ ต่าลง อันเป็นผลดีต่อการแข่งขันในตลาดของบริษัทฯ
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 53

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

การเตรียมผู้สืบทอดงาน
การเตรียมแผนเพื่อสืบทอดงานนั้น เป็นภารกิจที่ผู้บริหารขององค์กรต้องวางแผน และดาเนินการเพื่อเป็นการสร้า งความ
ต่อเนื่องในการบริหารงาน และเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับแผนงานการบริหารงานในอนาคตโดยใช้กลยุทธ์ในการกาหนดเกณฑ์ใน
การคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพ โดยจัดให้มีพี่เลี้ยงเป็นผู้สอนงาน ถ่ายทอด พัฒนา และเสริมจุดอ่อนของงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งๆ ขึ้นไป
8.10

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR)

สาหรับบริษัทฯ แล้ว เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมนั้น ไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรมเสริมของบริษัทฯ
เท่านั้น หากแต่เป็นภารกิจหลักของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยึดหลักในการดาเนิ นงานที่มีเป้าหมายด้า นธุรกิจควบคู่กับความ
รับผิดชอบดังคากล่าวของ Mr. Bjorn Stigson ประธานสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (World Business Council for
Sustainable Development หรือ WBCSD) ที่ว่า “ธุรกิจไม่สามารถประสบความสาเร็จได้ในสังคมที่ล้มเหลว” (Business cannot
succeed in a society that fails)
ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
รากฐานของการประกอบธุ ร กิ จ ที่ ดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ น มี รากฐานของทรั พ ยากรบุ ค คล เป็ น ปั จ จั ยสาคั ญที่ จ ะ
ขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสาเร็จไปได้ด้วยดี นั่นก็หมายความว่า ธุรกิจเองต้องเล็งเห็นถึงความสาคัญของพนักงาน
ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทางานที่ดี รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน และการ
ปฏิบัติต่อพนักงาน หรือแรงงานอย่างเป็นธรรมด้วย บริษัทฯ จึงปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางาน ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของพนักงาน โดยมีตัวอย่างของแนวปฏิบัติ ดังนี้
1.1 มีแนวปฏิบัติที่สนับสนุน และเคารพสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่ใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น
1.2 กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ด้านผลตอบแทนพนักงานและสวัสดิการอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส
เงินกองทุน สารองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายแล้ว ยังมีสวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่พนั กงาน เช่ น จัดให้มีข้ าวฟรี และ
อาหารกลางวันราคาพิเศษให้แก่พนักงาน, ติดตั้งตู้น้าดื่มระบบ RO อย่างถูกอนามัย, ปรับเพิ่มการจ่ายให้เบี้ย
ขยัน, เงินช่วยเหลือฌาปนกิจในกรณีบุคคลในครอบครั วของพนักงานเสียชีวิต , ให้ทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดา
ของพนักงานที่อยู่ในระดับอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น, ตรวจสุขภาพประจาปี มอบของขวัญวันเด็กและ
ทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงาน ฯลฯ
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อทาหน้าที่ดูแลด้านสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม
1.4 กาหนดนโยบายและจัดตั้งคณะทางานดูแลเรื่องความปลอดภัยต่างๆ ในโรงงาน และสถานที่ทางาน เช่น จัดให้
มีการซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจาทุกปี จัดให้มีการซ้อมหนีไฟประจาทุกปี และหมั่นตรวจสอบ
ความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิง
1.5 มีระบบการจัดการกับสภาพแวดล้อมในการทางาน ให้มีความปลอดภัย และถูกสุขอนามัย เช่น มีระบบการดูแล
สภาพแวดล้อ มภายในโรงงาน และในกระบวนการผลิต โดยไม่ ให้ กระทบต่ อสุ ขภาพของพนั กงาน , จัดให้ มี
กิจกรรมสัปดาห์ปลอดภัยในการทางาน, ติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพิ่มเติมเพื่อลดความร้อนใน Line การผลิต,
ให้มีสวนหย่อมขนาดเล็ก และมุมนั่งพักผ่อนสาหรับพนักงานได้ผ่อนคลายในยามพัก
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1.6 พัฒนาบุคลากร โดยการเปิดโอกาสให้พ นักงานมีการเรียนรู้ โดยการส่งพนักงานไปอบรมหลั กสูตรต่างๆ ทั้ ง
ภายในและภายนอกองค์กรเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และเลื่อนตาแหน่งให้ แก่พนักงาน
เมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม
1.7 มีกระบวนการร้องเรียนอย่างเหมาะสมหากพนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
1.8 ส่งเสริมให้พนักงานนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต รวมถึงการบาเพ็ญประโยชน์ และ
ทาดีเพื่อสังคมอีกด้วย
1.9 จัดให้มีโครงการด้านธรรมะ โดยจัดกิจ กรรมร่วมทาบุญผ้าป่าสู่บ้านเกิดของพนักงานประจาทุกปี และจัดให้มี
กิจกรรมฟังธรรมะบรรยายให้แก่พนักงานในวันแม่แห่งชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ สถานที่ทางานของบริษัท
1.10 ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และสืบสานเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ วันพ่อ วันแม่ เป็น
ต้น
1.11 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีความสามารถสอดคล้อ งกับกลยุทธ์ ของบริษัทในทุกระดับทั้ งในระยะสั้ นและ
ระยะยาว ภายใต้กรอบการบริห ารจั ดการความรู้ (Knowledge Management) โดยการนาองค์ กรไปสู่การ
เรียนรู้ (Learning Organization)
1.12 พั ฒ นาความพร้ อ มด้ า นการบริ ห าร และภาวะผู้ น าให้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารทุ กระดั บ ด้ ว ยการอบรม และสอนงาน
(Coaching) โดยการประกบตัวต่อตัว
1.13 จัดให้มีกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อส่งเสริมให้พนักงานออกกาลังกาย อีกทั้งยังเอื้อให้เกิดความสามัคคีอีกด้วย
1.14 มีการตรวจความแข็งแรงของมวลกระดูก และมะเร็งปากมดลูกให้แก่พนักงานของบริษัท
2. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่า โลกของเราในทุกวันนี้เกิดมลภาวะทั้งทางน้า อากาศ ขยะ สารพิษ ฯลฯ ส่งผลให้สิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศน์มีปัญหา ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนต้องช่วยกันลดปัญหาเหล่านี้ลง บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมโดยการพยายามปลูกฝังให้พนักงานทุกคนในองค์กร ใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ
โดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่างๆ, ร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงานเพื่อลดภาวะโลก
ร้อน, ปฏิบัติตามข้อกาหนดต่างๆ ของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ISO 14001 อย่างเคร่งครัด, มีระบบการ
บาบัดน้าที่เกิดจากกระบวนการผลิตก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่บริษัทฯ ดาเนิน
และปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน ทาความสะอาดหลอดไฟอย่าง
สม่าเสมอ, ลดการใช้กระดาษและกล่องโฟม, จัดให้มีที่ปรึกษาด้านการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และจัดสรรงบประมาณ
เพื่อลงทุนในอุปกรณ์และการประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น
3. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ธุรกิจ จะมั่ นคงได้ต้องอยู่ในชุมชน และสั งคมที่เข้ มแข็ ง และมีการพั ฒนาที่ยั่ง ยืน บริษั ทฯ จึงจั ดให้ มีกิจ กรรมทาง
สังคม รวมถึงการมีส่วนร่วมกับสังคมในการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม โดยหากระบวนการและวิธีการที่
เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจที่ดาเนินการอยู่ เช่น
3.1 จัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับชุมชนกิ่งแก้ว 56
3.2 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย
3.3 ร่วมกันทาบุญแห่เทียนพรรษา ณ วัดหนองเรือ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
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3.4 เปิดโอกาสให้กลุ่ มคนพิการตาบลบางกร่าง และชมรมคนพิการคลองข่อยนาสินค้า OTOP มาขายในโรงงาน
เพื่อนารายได้ช่วยเหลือคนพิการตามโครงการคนกิการสู่สากล
3.5 ด้วยความตั้งมั่นที่ว่า โรงงานของเราเป็นโรงงานสีขาว และสังคมรอบด้านเป็นสีขาว พนักงานของบริษัทจะต้อง
ไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติด จึงได้จัดให้มีการตรวจสารเสพติดให้กับพนักงานอย่างสม่าเสมอด้วย
3.6 จัดกิจกรรมหาทุนเพื่อนาไปช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV
3.7 ให้การสนับสนุน ร่วมมือกับโรงพยาบาลยุวประสาท ในการให้ใช้พื้นที่แก่ เด็ก Autistic
3.8 ผู้บริหารและพนักงานร่วมปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน ต.หนองเรือ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
3.9 จัดกิจกรรมสันทนาการแก่นักเรียนโรงเรียน บ้านท่าคาน ต.หนองเรือ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา พร้อม
มอบอุปกรณ์การกีฬา และทุนอาหารกลางวัน
3.10 มอบเงินทุนเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่พนักงานที่ประสบภัยน้าท่วมปลายปี 2554
3.11 สนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสาด้วยการมอบเงินทุนซื้ออุปกรณ์ ในโครงการ “ หมวกไหมพรม ต้านภัยหนาว ”
เพื่อใช้เวลาว่างในการถักหมวก และนาไปมอบให้แก่ ชาวไทยภูเขา จังหวัดเชียงใหม่ และ ที่ ต.นาแค อ.นายูง
จังหวัดอุดรธานี
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9. การควบคุมภายใน
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบ
กากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยทาหน้าที่
- สอบทานรายงานการบริหารและการดาเนินงานของบริษัทฯ
- สอบทานความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายใน
- สอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้อง
- สอบทานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนด

เพื่อให้มีการ

ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ซึ่งมีการพิจารณาในเรื่องที่สาคัญ สรุปได้ดังนี้
1. พิจารณาผลประกอบการและงบการเงินรายไตรมาสและรายปีร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อนาเสนอต่อ คณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณา
2. พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีเดิม
3. พิจารณานโยบายบัญชีที่สาคัญของบริษัทฯ
4. เสนอแนะแก่คณะกรรมการบริหารในด้านการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีการประชุมร่ว มกับคณะกรรมการตรวจสอบครั้ง ที่ 1/2556 เมื่อวั นที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยอ้างอิง “แบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เห็นพ้องกัน ว่ามี
ความเหมาะสมและมีข้อเสนอแนะให้มีการตรวจสอบเชิงปฏิ บัติการอย่างต่อเนื่ อง มีป ระสิทธิ ผล นอกจากนี้ยังให้มีการติดตาม
ควบคุมการดาเนินงานเพื่อป้องกันจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนาทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอานาจ และ
ดาเนินการแก้ไขผลจากการตรวจสอบในทุกประเด็นที่สาคัญ โดยเฉพาะประเด็นสาคัญที่อาจกระทบต่อการปฏิบัติงาน และรายการ
ที่เกี่ยวโยง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 5 ด้านคือ
1. องค์กรและสภาพแวดล้อม บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่ อการดาเนินงานให้บ รรลุเป้ าหมายที่ตั้งไว้
พร้อ มทั้ง มีการปรั บปรุ งการประเมินผลงานของพนั กงานให้ มีความสอดคล้อ งกับ พฤติ กรรมขององค์กรอย่ างสมเหตุสมผล เพื่ อ
คุณภาพทางการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึง
การให้ความสาคัญอย่างมากในการดูแลสิ่งแวดล้อม จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพ “ISO/TS 16949 และ ISO
14001”
บริษัทฯ กาหนดโครงสร้างการบังคับบัญชาแยกตามสายงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ และการกากับดูแล
กิจการ โดยมีแผนกตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้ส่งเสริม สนับสนุ น
นโยบายการกากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ให้มีความชัดเจนโปร่งใส มีการกาหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน คานึงถึง
ความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดทาคู่มือนโยบายกากับ
ดูแลกิ จการ และคู่มือ จริยธรรมทางธุ รกิจ รวมทั้งให้ จัดให้ มีนโยบายรับผิดชอบต่อสัง คม (CSR) ซึ่ง ให้ความสาคัญกั บการรักษา
ผลประโยชน์ของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน การเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
ทันเวลา การมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ การมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีการจัดอบรมเพื่อชี้แจงให้พนักงานทราบ
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2. การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงที่มาจากทั้งปัจจัยภายนอก และ
ปัจจัยภายในที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยคาดไม่ถึงทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการมีระบบกากับดูแลกิจการที่
ดี (Good Corporate Governance) และปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้จัดทานโยบายบริหารความเสี่ยง
ขึ้น เพื่อควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น ตั้งแต่ปี 2552 พร้อมด้วยมีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร
และมีการบังคับใช้ทั้งองค์กร รวมถึงมีการติดตามและรายงานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจน เช่น มี
การกาหนดขอบเขตและอานาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารทุกระดับเป็นลายลักษณ์อักษร การบันทึกรายการบัญชี และ
ข้อมูลสารสนเทศ การควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม
ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมีการควบคุมภายในที่
เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ
ในการอนุมัติการทาธุรกรรมของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้ นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุ คคลดังกล่าว จะ
คานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
4. ระบบสารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ มู ล บริ ษั ท ฯ ได้ จั ดให้ มี ข้ อ มู ลที่ สาคั ญเพื่ อ ใช้ ป ระกอบการตั ดสิ น ใจของ
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการจัดทารายงานวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบ จัดส่งข้อมูลเพื่อ
การศึกษาประกอบการตัดสินใจเป็นการล่วงหน้า 7 วัน และมีเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งมีหน้าที่ให้คาแนะนาด้านข้อบังคับและกฎเกณฑ์
ต่างๆ ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญั ติบริษัท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ที่
คณะกรรมการบริษัท ฯ ควรทราบ ในส่ว นของการจัด เก็บเอกสารประกอบการบันทึกบั ญชีและบัญชีต่างๆ นั้ น บริ ษัทฯ ได้มีการ
จัดเก็บไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ เพื่อความโปร่งใส และเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ ตรวจสอบภายใน และผู้ที่เกี่ ยวข้อ งเกี่ยวกับการจัดทางบ
การเงินของบริษัทฯ ทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับ
ลักษณะธุรกิจรวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความ
ทันสมัยอยู่เสมออีกด้วย
5. ระบบการติดตาม บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ฯ ในปี 2555 รวม 9 ครั้ง ส่วนการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในมีขึ้นอย่างสม่าเสมอทุกไตรมาส โดยผู้
ตรวจสอบภายในต้องจัดทารายงานผลการตรวจสอบ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องอันเป็น
สาระสาคัญ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในระยะเวลาอันสมควร รวมถึงการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพ และการควบคุมภายในของบริษัทฯ ว่า
ไม่มีจุดอ่อนที่เป็นสาระสาคัญ โดยไม่พบข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี
ในงบการเงิน จากการที่ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้เคยเสนอให้มีการจัดทาแผนงานทั้งปีและติดตามวัดผลเป็นระยะ ๆ ให้เป็น
รูปธรรมมากขึ้นกว่าที่ทาอยู่นั้น บริษัทฯ ได้เริ่มดาเนินการแล้ว และถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป
การตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)
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2.
3.
4.
5.

การตรวจสอบการดาเนินงาน (Operational Audit)
การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Performance Audit)
การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)
การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)
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10. รายการระหว่างกัน
10.1. รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2555 ดังนี้
ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์
ลักษณะและมูลค่าของรายการ
1. บริษัท แพรรี่มาร์เก็ตติ้ง จากัด
ประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภค

กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการและเป็น ผู้
ถื อ หุ้ น ใน บริ ษั ท แพรรี่ ม าร์ เ ก็ ต ติ้ ง จ ากั ด
จ านวน 1 ท่ า น คื อ นายสุ เ มธ เตชะไกรศรี
เป็นกรรมการผู้มีอานาจลงนามใน บริษัท แพร
รี่มาร์เก็ ตติ้ง จากัด และถือหุ้ นใน อั ตราส่ว น
ร้อยละ 6 ของทุนชาระแล้ว

บริษัทจ าหน่า ยกระปุ กสาลี พลาสติกให้ บริษัท แพรรี่
มาร์เก็ตติ้ง จากัด
ปี 2554 มียอดการขายกระปุ ก สาลี พลาสติก เท่ากั บ
3.60 ล้ า นบาท และ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2555 มี
ยอดลูกหนี้การค้าคงค้าง เท่ากับ 0.60 ล้านบาท

2. การเช่าอาคารสานักงานจาก
นายสุเมธ เตชะไกรศรี

นายสุเมธ เตชะไกรศรี
เป็นกรรมการของบริษัท

บริษัทฯ เช่าพื้นที่อาคารสามชั้นเลขที่ 23 ซอยจันทน์
43 แยก 21 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร โดยมี ระยะการเช่า 3 ปี เริ่มตั้งแต่
วัน ที่ 1 เมษายน 2553 ถึ งวั น ที่ 31 มีน าคม 2556
อัตราค่าเช่าเดือนละ 60,500 บาท
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ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล
รายการนี้เป็นการขายชิ้นส่วนพลาสติกของบริษัท
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามปกติ ข องบริ ษั ท และเป็ น เงื่ อ นไข
เหมือ นกั บลู กค้ า รายอื่ น ซึ่ง เป็ น การขายในราคา
ตลาดเท่ า กั บ ลู ก ค้ า ทั่ ว ไป ซึ่ ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิ จ ารณาการท ารายการดั ง กล่ า ว
ข้ า งต้ น แล้ ว เห็ น ว่ า การท ารายการนี้ เ ป็ น การท า
รายการที่สมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม
เป็ น การเช่ า พื้ นที่ ส านั ก งานเพื่ อความสะดวกใน
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ยุติธรรม
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10.2. ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ในปี 2555 การทารายการระหว่ างกัน เป็นความจ าเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทารายการเพื่อ ก่อให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เป็นการใช้กาลังการผลิตของเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะทาให้ได้กาไรเพิ่มขึ้น รายการ
ระหว่างกัน ดังกล่าวข้ างต้น บริ ษัทฯ ได้ให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิ จารณารายการที่เกิ ดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัท ฯ ได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคา
ยุติธรรม
10.3. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
บริษัทฯ ได้มีการกาหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน โดยจะกาหนดให้ในการเข้าทา
รายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องได้รับ
อนุ มัติ จ ากคณะกรรมการบริ ษัท ฯ ซึ่ งจะต้อ งมี กรรมการตรวจสอบเข้า ร่ วมประชุ มด้ วย โดยในการออกเสี ยงในที่ป ระชุ ม นั้น ๆ
กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
10.4. นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกัน
ในอนาคตหากบริษัท ฯ มีความจาเป็นต้องทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทฯ และบริษัทฯ มีนโยบายที่จะกาหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เ ป็นไปตามลักษณะการดาเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่ ง
สามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัท ฯ จะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทา
รายการด้วย
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้กาหนดขึ้นและกรรมการ
จะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และจะต้องเปิดเผย
รายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ซึ่งบริษัทฯจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม
ตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่า งกันของบริษัท ที .กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) เกิดขึ้นกับ บุคคลที่อ าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น
ตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 62

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

11. ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
11.1. งบการเงิน
11.1.1. ผู้สอบบัญชีและสรุ ปรายงานของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) ได้ แก่
ปี 2551

นายเจษฎา หังสพฤกษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด
ผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นถึงงบการเงินของบริ ษัทฯ ว่าได้ จดั ทาขึ ้นโดยถูกต้ อง ตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปอย่างไม่มีเงื่อนไข

ปี 2552

นายเจษฎา หังสพฤกษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด
ผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นถึงงบการเงินของบริ ษัทฯ ว่าได้ จดั ทาขึ ้นโดยถูกต้ อง ตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปอย่างไม่มีเงื่อนไข

ปี 2553

นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด
ผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นถึงงบการเงินของบริ ษัทฯ ว่าได้ จดั ทาขึ ้นโดยถูกต้ อง ตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปอย่างไม่มีเงื่อนไข

ปี 2554

นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด
ผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นถึงงบการเงินของบริ ษัทฯ ว่าได้ จดั ทาขึ ้นโดยถูกต้ อง ตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปอย่างไม่มีเงื่อนไข

ปี 2555

นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด
ผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นถึงงบการเงินของบริ ษัทฯ ว่าได้ จดั ทาขึ ้นโดยถูกต้ อง ตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปอย่างไม่มีเงื่อนไข
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บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

11.1.2. ตารางสรุ ปงบการเงิน
บริษัท ที.กรุ งไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 – 2555
หน่วย : พันบาท
2553

%

ตรวจสอบ
2554
%

2555

%

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

865.03

0.09

23,610.54

2.32

36,360,21

3.01

ลูกหนี ้และตัว๋ เงินรับการค้ า – สุทธิ

231,509.25

24.41

214,309.29

21.05

358,468.30

29.63

ลูกหนี ้การค้ ากิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

413.19

0.04

703.95

0.07

598.86

0.05

94,287.33

9.94

165,731.49

16.28

187,726.84

15.52

9,736.16

1.03

9,789.53

0.96

6,476.91

0.54

336,810.96

35.51

414,144.80

40.68

589,631.12

48.75

592,076.63

62.42

582,144.52

57.18

600,599.63

49.65

9,523.35

1.01

6,991.90

0.69

4,429.52

0.36

10,104.05

1.06

14,807.98

1.45

15,034.57

1.24

611,704.03

64.49

603,944.40

59.32

620,063.72

51.25

สินค้ าคงเหลือ-สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

948,514.99 100.00 1,018,089.20 100.00 1,209,694.84 100.00
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บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

บริษัท ที.กรุ งไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553-2555
หน่วย : พันบาท
2553

%

ตรวจสอบ
2554
%

2555

%

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน

160,884.58 16.96

235,000.00 23.08

255,000.07

21.08

เจ้ าหนี ้การค้ าและตัว๋ เงินจ่าย

132,550.62 13.97

159,574.02 15.67

268,327.25

22.18

เจ้ าหนี ้ค่าซื ้อทรัพย์สิน

76,137.11

8.03

4,560.44 0.45

26,305.89

2.17

หนี ้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี

30,045.28

3.17

53,518.49 5.26

37,841.15

3.13

1,875.25

0.20

2,324.49 0.23

3,385.35

0.28

32,568.52

3.43

33,040.45 3.24

31,666.03

2.62

434,061.36 45.76

488,017.89 47.93

622,525.74

51.46

เจ้ าหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อและสัญญาเช่าทาง
การเงินที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี ้สินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี ้สินระยะยาว-สุทธิ
เจ้ าหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อและสัญญาเช่าทาง
การเงิน - สุทธิ
หนี ้สินผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี ้สิน

58,540.20

6.17

111,780.20 10.98

87,543.85

7.24

4,118.52

0.44

4,567.73 0.45

5,340.55

0.44

0.00

0.00

16,605.63 1.63

19,060.47

1.58

62,658.72

6.61

132,953.56 13.06

111,944.87

9.26

496,720.08 52.37

620,971.45 60.99

734,470.61

60.72
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บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

บริษัท ที.กรุ งไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 – 2555
หน่วย : พันบาท
2553

%

ตรวจสอบ
2554
%

2555

214,000.00

214,000.00

%

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน

214,000.00

ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ ว

214,000.00

22.56

214,000.00

21.02

214,000.00

17.69

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

144,236.93

15.21

144,236.93

14.17

144,236.93

11.92

สารองตามกฎหมาย

14,325.47

1.51

14,325.47

1.41

18,765.80

1.55

ยังไม่ได้ จดั สรร

79,232.51

8.35

24,555.35

2.41

98,221.50

8.12

451,794.91

47.63

397,117.75

39.01

475,224.23

39.28

1,018,089.20 100.00

1,209,694.84

100.00

กาไร(ขาดทุน)สะสม

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

948,514.99 100.00
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บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

บริษัท ที.กรุ งไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 – 2555

2553

%

2554

หน่วย : พันบาท
2555
%

%

รายได้
รายได้ จากการขายและบริการ
รายได้ อื่น

1,230,442.82

100.00 1,274,619.12

6,723.89

0.55

7,830.18

100.00 1,964,326.56
0.61

9,582.76

100
0.49

1,237,166.71

100.55 1,282,449.30

100.61 1,973,909.32 100.49

1,032,327.51

83.90 1,125,455.56

88.30 1,667,855.49 84.91

133,903.07

10.88

140,905.33

11.05 170,967,58

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

14,555.20

1.18

16,283.56

รวมค่ าใช้ จ่าย

1,180,785.78

95.96

1,282,644.45

56,380.93

4.59

(195.15)

ต้ นทุนทางการเงิน

6,821.07

0.56

14,651.23

1.15

18,720.27

0.95

ภาษีเงินได้ นิติบคุ คล

8,915.49

0.73

0.00

0.00

10,156.17

0.52

40,644.37

3.30

(14,846.38)

(1.16)

88,806.48

4.52

รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขายและบริการ
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหาร

กาไร(ขาดทุน) ก่อนต้ นทุนทางการเงินและ
ภาษีเงินได้

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสาหรับงวด

1.28

17,403.33

0.19
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(0.07)

0.89

100.63 1,856,226.40 94.50
(0.02) 117,682.92

กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาทต่อหุ้น)

8.70

0.41

5.99

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

บริษัท ที.กรุ งไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 – 2555
หน่วย : พันบาท
2553
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

2554

2555

40,644.37

(14,846.38)

88,806.48

45,529.43

54,440.23

59,749.81

ค่าใช้ จา่ ยตัดบัญชี

3,249.76

3,747.70

2,985.07

ผลขาดทุนสินค้ าเคลื่อนไหวช้ า

3,269.00

2,767.98

1,797.11

(3,319.09)

(419.51)

(2,131.61)

(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์

(343.68)

(749.85)

(2,478.53)

(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ งั ไม่เกิดขึ ้น

(237.52)

0.00

(23.12)

0.00

2,454.84

2,454.84

ดอกเบี ้ยรับ

(49.75)

(145.58)

(193.58)

ดอกเบี ้ยจ่าย

6,821.07

14,651.23

18,720.27

695.85

727.82

105.83

8,915.49

0.00

10,156.17

105,174.94

62,628.48

179,948.74

(60,405.05)

17,199.96

(144,159.01)

50.01

(290.76)

105.09

(26,231.18)

(73,792.62)

(21,660.86)

(6,426.54)

(53.37)

3,312.62

(356.73)

(654.00)

193.16

(93,369.49)

(57,590.79)

(162,209.00)

รายการปรับปรุงกระทบกาไรสุทธิเป็ น
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคา

โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนสินค้ าเคลือ่ นไหวช้ า

ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์พนักงาน

ภาษีหกั ณ ที่จา่ ยตัดจ่าย
ภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี ้สินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ ้น) ลดลง
ลูกหนี ้การค้ าและตัว๋ เงินรับ
ลูกหนี ้การค้ ากิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ ้น) ลดลง
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บริษัท ที.กรุ งไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 – 2555
หน่วย : พันบาท
2553

2554

2555

หนี ้สินดาเนินงานเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เจ้ าหนี ้การค้ าและตัว๋ เงินจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รับคืนภาษีเงินได้ ถกู หัก ณ ที่จา่ ย
จ่ายภาษีเงินได้
หนี ้สินดาเนินงานเพิ่มขึ ้น (ลดลง)

19,671.87
12,942.39
5,197.23
(10,618.99)
27,192.50

27,023.40
158.93
7,253.53
(12,031.28)
22,404.58

108,776.36
(1,285.67)
1,597.67
(12,279.42)
96,808.94

38,997.95

27,442.27

114,548.68

49.75

145.58

193.58

(114,531.30)

(41,336.72)

(57,521.48)

372.24

834.94

4,145.04

(922.98)
(3,737.00)
(118,769.29)

(71,576.67)
(1,216.25)
(113,149.12)

3,942.95
(422.70)
(49,662.61)

จ่ายดอกเบี ้ย
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพิ่มขึ ้น (ลดลง)

(6,795.85)
19,451.70

(14,339.83)
74,115.42

(18,759.20)
20,000.07

เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
จ่ายชาระเจ้ าหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อและสัญญาเช่าทาง
การเงิน

90,884.58

76,713.21

(39,913.68)

(1,502.30)

(2,358.04)

(2,713.77)

(25,624.80)
76,413.33

(25,678.40)
108,452.36

(10,749.82)
(52,136.40)

(3,358.01)
4,223.04
865.03

22,745.51
865.03
23,610.54

12,749.67
23,610.54
36,360.21

เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี ้ย
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อสินทรัพย์
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์
เจ้ าหนี ้ค่าซื ้อสินทรัพย์เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ ้นปี
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อัตราส่ วนทางการเงิน

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้
ระยะเวลาชาระหนี ้
Cash Cycle
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรากาไรขันต้
้ น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่ วย

2553

2554

2555

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

0.78
0.54
0.002
6.10
60
12.72
29
8.41
43
45

0.85
0.49
0.05
5.70
64
8.66
42
7.71
47
59

0.95
0.64
0.18
6.84
53
9.44
38
7.06
51
40

ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ

16.10
4.58
3.30
9.00

11.70
(0.02)
(1.16)
(3.74)

15.09
5.99
4.52
18.69

ร้ อยละ
ร้ อยละ
เท่า

4.29
6.64
1.30

(1.46)
(2.46)
1.25

7.34
14.78
1.62

เท่า

1.10

1.56

1.55

เท่า

8.27

(0.01)

6.29

อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย
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คาอธิบายและการวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
1. ภาพรวมของการดาเนินงานที่ผ่านมา
บริ ษั ทฯ ดาเนินธุรกิจเป็ นผู้ผลิตชิ น้ ส่วนพลาสติก และรับออกแบบ ผลิต และซ่อมแซมแม่พิมพ์ เพื่อผลิตชิ น้ ส่วน
พลาสติก จาหน่ายให้ บริ ษัทผู้ผลิตยานยนต์และเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าชัน้ นาต่าง ๆ รวมทัง้ ผู้ผลิตสินค้ าต้ นแบบ (Original Equipment
Manufacturer :OEM) ที่อยูใ่ นประเทศเป็ นส่วนใหญ่ ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีรายได้ เพิ่มขึ ้นจากการฟื น้ ตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์
เนื่องมาจากผู้ผลิตหลายรายเพิ่มกาลังการผลิต เพื่อชดเชยกับยอดผลิตที่สู ญ เสียไปจากภาวะน ้าท่วมช่วงปลายปี 2554 และ
นโยบายรถคันแรก ทีช่ ่วยกระตุ้นยอดขายรถยนต์ให้ เพิ่มสูงขึ ้น ทาให้ ยอดขายชิ ้นส่วนของบริ ษัทฯ สูงตามไปด้ วย
2. ผลการดาเนินงาน
รายได้
ในปี 2555 มีรายได้ รวมเท่ากับ 1,964.33 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 689.71 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 54.11
โดยมีดชั นีรายได้ อยูท่ ี่ ร้ อยละ 159.64 เมื่อเทียบกับปี ฐาน (ปี 2553)
บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การที่ปรับตัว สูงขึ ้นเป็ นผลมาจากปริ มาณการสัง่ ซื ้อ โดยเฉพาะ ชิ ้นส่วน
ยานยนต์ที่เพิ่มสูงขึ ้น จากการฟื น้ ตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ และนโยบายรถคันแรก รวมถึงแม่พิมพ์ที่ยอดขายปรับเพิ่มขึ ้นจากปี
ก่อน จากคาสัง่ ซื ้อของลูกค้ ารายใหม่ ในส่วนของเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าปรับตัวลดลง เนื่องจากการลดยอดคาสัง่ ซื ้อของลูกค้ ารายใหญ่
และการย้ ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ
จากงบการเงิน พบว่ารายได้ ตามสายผลิตภัณฑ์ ในปี 2555 และ ปี 2554 มีรายได้ จากการผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์
จานวน 1,443.58 ล้ านบาท และ 761.09 ล้ านบาท(ตามลาดับ) รายได้ จากการผลิตชิ ้นส่วนเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า จานวน 292.56 ล้ าน
บาทและ 355.30 ล้ านบาท (ตามลาดับ) รายได้ จากการผลิตชิ ้นส่วนอุตสาหกรรมอื่นๆ จานวน 107.93 ล้ านบาท และ 59.51 ล้ าน
บาท (ตามลาดับ) รายได้ จากการผลิตแม่พิมพ์ จานวน 120.26 ล้ านบาท และ 98.72 ล้ านบาท (ตามลาดับ)
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ต้ นทุนขายและค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขายและบริการ
ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีต้นทุนขายและบริ การ เท่ากับ 1,667.86 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 542.40 ล้ านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ 48.19 โดยดัชนีต้นทุนขายมีอตั ราการเพิ่มขึ ้นเท่ากับร้ อยละ 161.56 เมื่อเทียบกับปี ฐาน(ปี 2553) เมื่อพิจารณาสัดส่วน
ต้ นทุนขายต่อยอดขายปี 2555 คิดเป็ นร้ อยละ 84.91 ลดลงจากปี ก่อนร้ อยละ 3.39 เนื่องจากบริ ษัทฯ สามารถลดต้ นทุนและความ
สูญเสียลงได้ ในปี 2555 ประมาณ 50 ล้ านบาท และในการวางแผนการผลิตที่สาขาสุวินทวงศ์ ดาเนินการในลักษณะที่ทาการฉีด
ชิ ้นงานต่อเนื่อง ทาให้ ลดเวลาในการผลิตลง ส่งผลให้ ได้ ประโยชน์ในลักษณะ Economy of scale เพิ่มขึ ้น ถึงแม้ ว่าจะมีการปรับ
อัตราค่าแรงขันต
้ ่าเพิ่มขึ ้น ในเดือนเมษายน 2555
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ หารในปี 2555 เท่ากับ 188.37 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 31.18 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 19.84 โดยมีดชั นีค่าใช้ จ่ายขายและบริ หารมีอตั ราการเพิ่มขึ ้นเท่ากับร้ อยละ 126.88 เมื่อเทียบกับปี ฐาน (ปี 2553)
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนเนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ ้นและจากการปรับอัตราค่าแรงขันต
้ ่าเพิ่มขึ ้นตังแต่
้ เดือน
เมษายน 2555 รวมถึงการรับพนักงานเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ คา่ ใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ ้น

ต้ นทุนทางการเงิน
บริ ษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินในปี 2555 เท่ากับ 18.72 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 4.07 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
27.78 เนื่องมาจากบริ ษัทฯ ได้ ใช้ เงินกู้ยืมระยะสันเพิ
้ ่มขึ ้น เพื่อชาระค่าวัตถุดิบที่เพิ่มขึ ้นตามการเพิ่มขึ ้นของยอดขาย รวมถึง จ่าย
ชาระหนี ้ดอกเบี ้ยเงินกู้ระยะยาวสาหรับการลงทุน ซื่อเครื่ องฉีดใหม่ทดแทนเครื่ องฉีดเดิมที่ประสิทธิภาพลดลง และไม่ค้ มุ ค่าในการ
ซ่อมบารุง
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โดยหากพิจารณาอัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี ้ย พบว่า ความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยของ
บริ ษัทฯ ในปี 2555 เท่ากับ 6.29 เท่า เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 6.30 เท่า เนื่องจากปี 2555 บริ ษัทฯ มีผลประกอบการกาไร และในปี
2554 บริ ษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีภาระภาษี เงินได้ นิติบคุ คล จานวน 10.16 ล้ านบาท เนื่องจากมีผลประกอบการกาไร และใน
ปี 2554 บริ ษัทฯ ไม่มีภาระภาษี เงินได้ นิติบคุ คลเนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน
กาไรสุทธิ
ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิเท่ากับ 88.81 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 4.52 ของรายได้ จากการขายสินค้ า สูง
กว่า ปี 2554 ที่มีขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 14.85 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.16 ของรายได้ จากการขายสินค้ า สัดส่วนกาไรต่อ
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รายได้ จ ากการขายสิน ค้ า เพิ ม ขึน้ ร้ อยละ 5.68 เนื่ อ งจากการเพิ่ ม ขึน้ ของยอดขายชิ น้ ส่วนยาน ยนต์ ที่ ม าจากการฟื ้น ตัวของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ และจากนโยบายรถยนต์คนั แรก รวมถึงการที่บริ ษัทฯ สามารถรักษาสัดส่วนการเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนขายให้
น้ อยกว่า การเพิ่มขึ ้นของยอดขาย จากการทากิจกรรมลดต้ นทุน และลดความสูญเสียถึงแม้ วา่ ในปี 2555 จะมีการปรับอัตราค่าแรง
ขันต
้ ่าเพิ่มขึ ้นก็ตาม

2. ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
เมื่อพิจารณาจากงบการเงินของบริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 31 ธันวาคม
2554 เท่ากับ 1,209.69 ล้ านบาท และ1,018.09 ล้ านบาท (ตามลาดับ) เพิม่ ขึ ้น 191.60 ล้ านบาทคิดเป็ นร้ อยละ 18.82
ลูกหนีแ้ ละตั๋วเงินรับการค้ า
บริ ษั ท ฯ มีย อดลูก หนีก้ ารค้ าสุทธิ ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 359.07 ล้ านบาท และเท่ากับ
215.01 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งคิดเป็ นอัตราส่วนลูกหนี ้ต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้ อยละ 29.68 และร้ อยละ 21.12
(ตามลาดับ)
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ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ยในปี 2555 ประมาณ 53 วัน ซึ่งดีขึ ้นเมื่อเทียบกับระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ยในปี 2554 ที่ประมาณ
64 วัน และสอดคล้ องกับเครดิตเทอมที่บริ ษัทฯ กาหนดไว้ ที่ระยะเวลา 60-90 วัน เนื่องจากลูกค้ าของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่เป็ นบริ ษัทฯ
ผู้ผลิตรถยนต์ และเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าชัน้ นา ที่มีระยะเวลาการชาระที่แน่นอน อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ จะรักษาระยะเวลาเก็ บหนีใ้ ห้
สอดคล้ องกับนโยบายของบริ ษัทฯ ต่อไป ซึง่ ลูกหนี ้และตัว๋ เงินรับการค้ าในปี 2553 ถึง ปี 2555 สามารถแยกอายุลกู หนี ้ ได้ ดงั นี ้
หน่วย : ล้ านบาท
อายุลูกหนี ้
2553
2554
2555
ที่อยูใ่ นกาหนดชาระ
144.53
172.24
229.20
ไม่เกิน 90 วัน
86.87
34.67
126.29
เกินกว่า 90 วัน ไม่เกิน 180 วัน
0.52
0.00
0.14
เกินกว่า 180 วัน ไม่เกิน 365 วัน
0.00
8.10
1.23
เกินกว่า 365 วัน
0.00
0.00
2.21
รวม
231.92
215.01
359.07
สินค้ าคงเหลือ
บริ ษัทฯ มียอดสิน ค้ าคงเหลือสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 187.73 ล้ านบาท และเท่ากับ
165.73 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึง่ คิดเป็ นอัตราส่วนสินค้ าคงเหลือต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้ อยละ 15.52 และ ร้ อยละ
16.28 (ตามลาดับ)
บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย ในปี 2555 เท่ากับ 38 วัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นแม่พิมพ์ที่อยู่
ระหว่างการผลิต แต่เมื่อไม่รวมแม่พิมพ์ที่อยู่ระหว่างการผลิตอัตราส่วนระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ยในปี 2555 เท่ากับ 25 วัน ทังนี
้ ้
บริ ษัทฯ ตระหนักดีถึงความสาคัญในการควบคุมปริ มาณสินค้ าคงเหลือ ประกอบกับบริ ษัทฯ ไม่ มีนโยบายผลิตสินค้ าและสัง่ ซื ้อ
วัตถุดิบเกินความจาเป็ น ดังนันบริ
้ ษัทฯ จะวางแผนการผลิตในแต่ละสัปดาห์ ระบุจานวนสินค้ าที่จะผลิตและจานวนวัตถุดิบที่ต้อง
สัง่ ซื ้อมาใช้ ในการผลิต ประกอบกับบริ ษัทฯ ได้ ทาการศึกษาวางแผน ปรับปรุงกระบวนการผลิตและจัดส่ง เพื่อรักษาระยะเวลาการ
ขายสินค้ าไว้ ในระดับที่เหมาะสม
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน(สุทธิ) เท่ากับ
605.02 ล้ านบาท และเท่ากับ 589.13 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งคิดเป็ นอัตราส่วนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน (สุทธิ) ต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้ อยละ 50.02 และ ร้ อยละ 57.87 (ตามลาดับ)

หนีส้ ินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวม เท่ากับ 734.47 ล้ านบาท โดยแบ่งเป็ นหนี ้สินหมุนเวียน
เท่ากับ 622.53 ล้ านบาท และหนี ้สินไม่หมุนเวียน เท่ากับ 111.94 ล้ านบาท ซึ่งสูงกว่าปี ก่อน 113.50 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
18.28 เนื่องจากเจ้ าหนี ้การค้ าและตัว๋ เงินจ่ายเพิ่มขึ ้น 108.75 ล้ านบาท ตามการขยายตัวของการผลิตและการขายที่เพิ่มขึ ้น เจ้ าหนี ้
ค่าซื ้อทรัพย์สนิ เพิ่มขึ ้น 21.75 ล้ านบาท จากการลงทุนในเครื่ องฉีด และอุปกรณ์ รวมถึงการจัดเตรี ยมแผนกพ่นสีในสาขาสุวินทวงศ์
และเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพิ่มขึน้ 20 ล้ านบาท เพื่อเป็ นทุนหมุนเวียนสาหรับการบริ หารสภาพคล่อง ในช่วงที่การ
ผลิตและการขายรวมถึงการพัฒนาสายการผลิตใหม่เพิ่มขึ ้น
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ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
บริ ษั ทฯ มี ส่วนของผู้ถือ หุ้น ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2555 เท่ากับ 475.22 ล้ านบาท เพิ่ มขึน้ จากปี ก่อ น
78.10 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 19.67
ตามมติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2555 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ได้ มีมติให้ จ่ายเงินปั นผล
จากกาไรสะสมสาหรับปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จานวนหุ้น 214 ล้ านหุ้น รวมเป็ นเงิน 10.70 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ ได้ จ่ายเงิน
ปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นเรี ยบร้ อยแล้ วในวันที่ 27 เมษายน 2555
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทฯ มีโครงสร้ างเงินทุนประกอบด้ วยหนี ้สินรวม 734.47 ล้ านบาท
และส่วนของผู้ถือหุ้น 475.22 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 1.55 เท่า

3. การวิเคราะห์ งบกระแสเงินสด
สภาพคล่ อง
สภาพคล่องของกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ ้นจานวน 12.75 ล้ านบาท ซึ่งเพิ่มขึ ้น
น้ อยกว่าปี 2554 ที่เพิ่มขึ ้นจานวน 22.75 ล้ านบาท เนื่องมาจากบริ ษัทฯ ได้ นาเงินสดสุทธิ ที่ได้ มาจากการดาเนินงานที่เพิ่มขึน้
จานวน 114.55 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นผลมาจากกาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี ้สินดาเนินงานเพิ่มขึ ้น
จานวน 179.95 ล้ านบาท สินทรัพย์ดาเนินงานเพิ่มขึ ้นจานวน 162.21 ล้ านบาท และหนี ้สินดาเนินงานเพิ่มขึ ้นจานวน 96.81 ล้ าน
บาท ไปใช้ ในกิจกรรมลงทุนจานวน 49.66 ล้ านบาท เพื่อจ่ายชาระหนี ้เจ้ าหนี ้เครื่ องจักรและอุปกรณ์ และนาไปใช้ ในกิจกรรมจัดหา
เงินจานวน 52.14 ล้ านบาท เพื่อชาระคืนเงินกู้ยืม ระยะยาวและดอกเบี ย้ รวมถึง การจ่ายเงิ นปั นผล ทัง้ นี ม้ ีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดต้ นงวดยกมาจานวน 23.61 ล้ านบาท เป็ นผลทาให้ กิจการมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือจานวน
36.36 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2555
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รายจ่ ายเงินลงทุน
ในปี 2555 เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน จานวน 49.66 ล้ านบาท รายการส่วนใหญ่เป็ นการลงทุน
เพิ่มในเครื่ องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงการจ่ายชาระหนี ้ค่าเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ถึงกาหนดชาระ
แหล่ งที่มาของเงินทุน
แหล่งเงินทุนของบริ ษัทฯ ในปี 2555 ได้ มาจากการเก็ บชาระหนี ้ และการลดยอดลูกหนีก้ ารค้ า การ
บริ หารการเก็บหนี ้ให้ อยู่ในระยะเวลาที่กาหนด โดยพิจารณาจากระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย 53 วัน ในปี 2555 ที่ดีขึ ้นเมื่อเทียบกับปี
2554 ซึ่ งมี ระยะเวลาเก็ บ หนี เ้ ฉลี่ย ที่ 64 วัน และในไตรมาส 3 ปี 2554 เพื่ อ ความสะดวกในการบริ ห ารสภาพคล่อ ง บริ ษั ท ฯ
กาหนดการรับเช็คและวางบิลใหม่ โดยผู้ขายรวบรวมรายการค่าใช้ จ่ายในแต่ละเดือน มาวางบิลทุกวันที่ 20 และ 21 ในเดือนถัดไป
ทาให้ ในปี 2555 ได้ รับเครดิตเทอมจากผู้ขายมากขึ ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยพิจารณาจากระยะเวลาการจ่ายชาระหนี ้ เท่ากับ 51
วันในปี 2555 และระยะเวลาการจ่ายชาระหนี ้เท่ากับ 47 วัน ในปี 2554 ส่งผลให้ สภาพคล่องโดยรวม สูงขึ ้นเมื่อเทียบกับในปี
2554 และถ้ าพิจารณาจากอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจากปี 2553, ปี 2554 และปี 2555 จะเท่ากับ 1.10, เท่า 1.56 เท่า
และ 1.55 เท่า ตามลาดับ แสดงให้ เห็นว่าการลงทุนของบริ ษัทฯ ในปี 2555 ส่วนใหญ่มาจากแหล่งเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
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12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
-ไม่ม-ี
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ส่วนที่ 3
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
“ข้ า พเจ้ า ได้ สอบทานข้ อ มู ลในแบบแสดงรายการข้ อ มู ลประจ าปี ฉ บั บ นี้ แ ล้ ว และด้ ว ยความระมั ด ระวั ง ในฐานะ
กรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน
ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีได้แสดงข้อมูลอย่า ง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงินผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
(2) ข้าพเจ้าเป็ นผู้รับ ผิดชอบต่อ การจั ดให้บ ริษัท มีระบบการเปิดเผยข้ อมูลที่ ดี เพื่ อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้
เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสาคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามระบบดังกล่าว
(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแ ลให้มีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกล่าวและข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ต่อผู้สอบ
บัญชีแ ละกรรมการตรวจสอบของบริษัท แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึ งข้อ บกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุ ม
ภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นายจุมพล เตชะไกรศรี เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อ
ของ นายจุมพล เตชะไกรศรี กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1. นายสุเมธ

เตชะไกรศรี

ประธานกรรมการบริหาร

2. นางยุพา

เตชะไกรศรี

กรรมการบริหาร

3. นายปรีชา

เตชะไกรศรี

กรรมการบริหาร

4. นายจุมพล

เตชะไกรศรี

กรรมการบริหาร

5. นายอภิชาติ

เกษมกุลศิริ

กรรมการบริหาร

6. นายโกเวท

ลิ้มตระกูล

กรรมการบริหาร

7. ดร. นฤพนธ์

พงษ์เจริญ

กรรมการผู้จัดการ

ชื่อผู้รับมอบอำนำจ
1. นายจุมพล

เตชะไกรศรี

ตำแหน่ง
กรรมการบริหาร
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ส่วนที่ 3
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการ
บริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือ ขาดข้อมูลที่ควรต้อง
แจ้งในสาระสาคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดี ยวกันกับที่ข้าพเจ้าได้ สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควร
สงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือ ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ข้าพเจ้าได้
มอบหมายให้นายจุมพล เตชะไกรศรี เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายจุมพล
เตชะไกรศรี กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ

ตำแหน่ง

1. พลเอกเทอดศักดิ์

มารมย์

ประธานกรรมการ

2. นายไพรัช

สหเมธาพัฒน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

3. นายเผ่าเทพ

โชตินชุ ิต

กรรมการตรวจสอบ

4. นายวีระศักดิ์

สุตัณฑวิบลู ย์

กรรมการตรวจสอบ

5. ดร. โกศล

สุรโกมล

กรรมการอิสระ

6. นายคัมภีร์

จองธุระกิจ

กรรมการ

7. นายประสงค์

เตชะไกรศรี

กรรมการ

ชื่อผู้รับมอบอำนำจ
1. นายจุมพล

เตชะไกรศรี

ตำแหน่ง
กรรมการบริหาร

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 3

ลำยมือชื่อ*

ลำยมือชื่อ*
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

เอกสารแนบ

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผู้มีอานาจควบคุม
ลาดับ
1.

ชื่อ – สกุล/ตาแหน่ง
พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
 ประธานกรรมการ
 กรรมการอิสระ

2.

นายไพรัช สหเมธาพัฒน์
 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประวัติการทางาน
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้น
ความสัมพันธ์
คุณวุฒิทางการศึกษา
ในบริษัท (ร้อยละ)
(ปี)
ปี
ตาแหน่ง - บริษัท
77  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.)
0.10
ไม่มี
2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(จปร.)
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม
2529 - ปัจจุบัน นายทหารพิเศษประจากรมทหารราบที่ 21
 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
รักษาพระองค์
 วิทยาลัยการทัพบก
2535 - ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิ ”ไตรแก้ว” โรงเรียนธรรม
 หลักสูตรกฎหมายสาหรับ
วาที
ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง, กระทรวงกลาโหม
2540 - ปัจจุบัน ราชองค์รักษ์พิเศษ
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
2547 – ปัจจุบัน นายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามใน
 อบรมหลักสูตร Director Accreditation
พระบรมราชูปถัมภ์
Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 จาก
2555 - ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
(ประเทศไทย)
ไทย (IOD)
69

 บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 อบรมหลักสูตร Director Certification

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

เอกสารแนบ

ไม่มี

ไม่มี

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

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

ลาดับ
3.

 กรรมการตรวจสอบ
 ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและ
คณะกรรมการสรรหา

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
(ปี)
80  M.Sc Metallurgical engineer,
University of Arizona USA.
 อบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
11/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 ประธานคณะกรรมการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
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ชื่อ – สกุล
นายเผ่าเทพ โชตินุชิต
 กรรมการอิสระ

4.

 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (ร้อยละ)

ความสัมพันธ์

0.001

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

 ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหกรรม,

Texas A&M University, Texas, USA.
 อบรมหลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004 จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)

เอกสารแนบ

ประวัติการทางาน
ปี
ตาแหน่ง - บริษัท
2547 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม
2549 – ปัจจุบัน กรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2538 – ปัจจุบัน President Qualine Management Co.,
Ltd.

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
2547 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม
2540 – ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่
ผูร้ ับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โตโยต้า ลิสซิ่ง(ประเทศไทย)
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ
2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อินโด คอร์ดซ่า
2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เดอะแกรนด์-ยูบี

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

ลาดับ
5.

ชื่อ - สกุล
ดร.โกศล สุรโกมล

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
(ปี)
74  ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล

สัดส่วนการถือหุ้น
ความสัมพันธ์
ในบริษัท (ร้อยละ)

ไม่มี

ไม่มี

ปี
2553 - ปัจจุบัน

Wayne State University, Michigan, U.S.A.

 กรรมการอิสระ
 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการสรรหา
 กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

 อบรมหลักสูตร Director Certification

2551 - 2553

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

2546 - 2549
2544 - 2546

2522 - 2543
6.

นายสุเมธ เตชะไกรศรี
 กรรมการ
 ประธานกรรมการบริหาร
 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการสรรหา
 กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
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 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ,

15.65

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 โครงการมินิ MBA, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 อบรมหลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่ น ที่ 10/2004 จาก
สมาคมส่งเสริ มสถาบั นกรรมการบริษั ท
ไทย (IOD)

เอกสารแนบ

บิดา
2523 – ปัจจุบัน
นายจุมพล
เตชะ
ไกรศรี 2521 – ปัจจุบัน
2527 - ปัจจุบัน
2530 - ปัจจุบัน
2546 – ปัจจุบัน

ประวัติการทางาน
ตาแหน่ง - บริษัท
กรรมการอิสระ
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ฟูจิ เอเชีย จากัด
กรรมการอานวยการฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จากัด
กรรมการบริหารและหัวหน้าคณะปฏิบัติการ
ฝ่ายผลิต
บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จากัด
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จากัด
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการ
บจ. กรีนแลนด์ มาร์เกตติ้ง
กรรมการบริหาร
บจ. ดาต้า โปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม
กรรมการบริหาร บจ. แพรรี่มาร์เก็ตติ้ง
กรรมการ บจ. ชินคาร่า

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

ลาดับ
7.

ชื่อ - สกุล
นางยุพา เตชะไกรศรี
 กรรมการ
 กรรมการบริหาร

ประวัติการทางาน
ตาแหน่ง - บริษัท
กรรมการและกรรมการบริหาร
บมจ.แอล.พี.เอ็นดีเวลลอปเมนท์
กรรมการ
บจ. ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์
บจ. ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส
บจ. พรสันติ
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม
2530 – ปัจจุบัน กรรมการ
บจ. ศรีสาอางซัพพลายเออร์

อายุ
สัดส่วนการถือหุ้น
ความสัมพันธ์
คุณวุฒิทางการศึกษา
ในบริษัท (ร้อยละ)
(ปี)
ปี
63  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์,
11.21
มารดา
2532 – ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
นายจุมพล
 Accounting Advance of Pitman
เตชะไกรศรี 2535 – ปัจจุบัน
Examination Institute
 อบรมหลักสู ตร Director Certification
Program (DCP) รุ่ น ที่ 32/2003 จาก
สมาคมส่งเสริ มสถาบั นกรรมการบริษั ท
2532 – ปัจจุบัน
ไทย (IOD)

เอกสารแนบ

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

ลาดับ
8.

ชื่อ - สกุล
นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
 กรรมการ
 กรรมการบริหาร

9.

นายโกเวท ลิ้มตระกูล
 กรรมการ
 กรรมการบริหาร

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
(ปี)
47  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 อบรมหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 73/2006 จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)

61

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (ร้อยละ)

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,

ไม่มี

เอกสารแนบ

ญาติ
นายปรีชา
เตชะไกรศรี
และ
นายจุมพล
เตชะไกรศรี

ปี
2547 - ปัจจุบัน
2548 - ปัจจุบัน
2548 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน

0.12

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

ความสัมพันธ์

ไม่มี

ประวัติการทางาน
ตาแหน่ง - บริษัท
กรรมการบริหาร
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) จากัด
กรรมการบริหาร
บริษัท ศรีสาอางค์ ซัพพลายเออร์ จากัด

2541 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

ลาดับ
10.

ชื่อ - สกุล
ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ
 กรรมการ
 กรรมการผู้จัดการ

11.

นายปรีชา เตชะไกรศรี
 กรรมการ
 กรรมการบริหาร
 รองกรรมการผู้จัดการ

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
(ปี)
56  ปริญญาโท การบริหาร,
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ปริญญาเอก การบริหาร, University of
South Australia, Australia
 อบรมหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 105/2008 จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
51  ปริญญาโท Marketing Youngstown
State University, USA.
 อบรมหลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (ร้อยละ)

ความสัมพันธ์

ไม่มี

ไม่มี

เอกสารแนบ

2.87

ประวัติการทางาน
ปี
ตาแหน่ง - บริษัท
2550 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บมจ.ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม
2549 – 2550 กรรมการผู้จัดการ
บจ. TMBP
2532 - 2549 ผู้จัดการโรงงาน
บจ. Thai – Swedish Assembly

หลาน
2554 – ปัจจุบัน
นายสุเมธ
เตชะไกรศรี 2539 - ปัจจุบัน
2540 - ปัจจุบัน
2536 - 2554

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม
กรรมการบริหาร บจ. ที ไทยแสน็ค ฟู๊ดส์
กรรมการบริหาร
บจ. ศรีสาอางซัพพลายเออร์
รองกรรมการผู้จัดการ
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

ลาดับ
12.

13.

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
(ปี)
นายจุมพล เตชะไกรศรี
33  ปริญญาตรี การเงิน - การธนาคาร
 กรรมการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 กรรมการบริหาร
 อบรมหลักสูตร Director Certification
 เลขานุการบริษัท
Program (DCP) รุ่นที่ 102/2008 จาก
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
นายคัมภีร์ จองธุระกิจ
59  ปริญญาตรี บริหารการตลาด ,
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 กรรมการ
 อบรมหลักสูตร Director Certification
 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
Program (DCP) รุ่นที่ 48/2004 จาก
และกรรมการสรรหา
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
 กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
ไทย (IOD)
ชื่อ - สกุล

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (ร้อยละ)

เอกสารแนบ

0.44

0.23

ประวัติการทางาน
ปี
ตาแหน่ง - บริษัท
บุตร
2546 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายสุเมธ 2547 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
เตชะไกรศรี
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม
และ
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ
นางยุพา
บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น
เตชะไกรศรี
น้า
2532 - ปัจจุบัน กรรมการ
นายจุมพล
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม
เตชะไกรศรี 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. ศรีสาอางค์ ซัพพลายเออร์

ความสัมพันธ์

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

ลาดับ
14

ชื่อ - สกุล
นายประสงค์ เตชะไกรศรี
 กรรมการ

15.

นายปริญญา แก้วล้วน
 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและ
การเงิน

อายุ
สัดส่วนการถือหุ้น
ความสัมพันธ์
คุณวุฒิทางการศึกษา
ในบริษัท (ร้อยละ)
(ปี)
ปี
45  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
1.36
หลาน
2547 - ปัจจุบัน
Ritsumeikan University, Japan
นายสุเมธ
 อบรมหลักสูตร Director Accreditation
เตชะไกรศรี 2539 – ปัจจุบัน
Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004 จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
47  ปริญญาตรี บัญชี,
ไม่มี
ไม่มี
2555 – ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 ปริญญาโท บัญชี,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารแนบ

ประวัติการทางาน
ตาแหน่ง - บริษัท
กรรมการ
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม
กรรมการผู้จัดการ
บจ. ชัยวัฒนาวัสดุภัณฑ์

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผูม้ ีอานาจควบคุมในบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท
รายชื่อกรรมการ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง *

บมจ. ที.กรุงไทย อุตสาหกรรม
1

พลเอกเทอดศักดิ์
นายไพรัช
นายเผ่าเทพ
นายวีระศักดิ์
นายสุเมธ
นายคัมภีร์
นายประสงค์
ดร.โกศล
นางยุพา
นายอภิชาติ
นายโกเวท
ดร.นฤพนธ์
นายปรีชา
นายจุมพล
หมายเหตุ

มารมย์
สหเมธาพัฒน์
โชตินุชติ
สุตณ
ั ฑวิบูลย์
เตชะไกรศรี
จองธุระกิจ
เตชะไกรศรี
สุรโกมล
เตชะไกรศรี
เกษมกุลศิริ
ลิ้มตระกูล
พงษ์เจริญ
เตชะไกรศรี
เตชะไกรศรี

X, O
XX, O
O, II, OX, XC
O, II
XXX , I, OXX, C
I, OXX, C
I
O, OXX, C
I, III
I, III
I, III
I, III, IV
I, III, V
I, III, V, S

2

III
I
IV

X ประธานกรรมการ
XX ประธานกรรมการตรวจสอบ
XXX ประธานกรรมการบริหาร
I กรรมการ
II กรรมการตรวจสอบ
III กรรมการบริหาร
IV กรรมการผู้จัดการ
V ผู้บริหาร
O กรรมการอิสระ
OX ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและประธานกรรมการสรรหา, XC ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
OXX กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา, C กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
S เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
* บริษัทที่เกี่ยวข้อง
1. บริษัท ชัยวัฒนาวัสดุภัณฑ์ จากัด
3. บริษัท ศรีสาอาง ซัพพลายเออร์ จากัด
2. บริษัท แพรรี่ มาร์เก็ตติ้ง จากัด
เอกสารแนบ

3

I
III

III

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย

- ไม่มี -

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) มีกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน คือนายไพรัช สหเมธาพั ฒน์
เป็นประธานตรวจสอบ นายเผ่าเทพ โชตินุชิต และนายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระทั้ง 3 ท่าน ซึ่ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ในปี 2555 โดยมีหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. พิจารณาผลประกอบการ และสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และประจาปี ร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ก่อนที่นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงิน ได้จัดทาขึ้นอย่างถูกต้องตามที่
ควร การเปิดเผยข้อ มู ลเพี ยงพอ เป็ น ไปตามมาตรฐานบั ญชีรับ รองทั่ ว ไป และรายงานที่ อาจมี ความขั ดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ได้มี การบวนการพิจารณาอย่า งโปร่งใส อีกทั้ง ยังมี ข้อเสนอแนะให้บ ริษัท ฯ ปฏิบัติระบบบัญชีให้ มี
ความสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี (TFRS)
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล โดย
สอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน เมื่อพิจารณาถึงผลการตรวจสอบแล้วเสนอข้อสังเกต
เพื่อให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดาเนินการ และปรับปรุงต่อไป
3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2555 ได้คัดเลือก บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติ
4. พิจารณานโยบายบัญชีที่สาคัญของบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
5. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งเสนอความเห็นในกรณีที่มีประเด็นที่จะพัฒนาระบบ
การควบคุมภายในให้เหมาะสมมากขึ้น
6. พิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่ เกี่ยวข้ องกับธุ รกิจของ
บริษัทฯ
7. ในด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในเรื่อง
ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยต่างๆ
จากรายงานผลการสอบทานระบบการควบคุ ม ภายใน และรายงานของผู้ ส อบบั ญชี ตลอดจนการหารื อ ร่ ว มกั น
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า บริษั ท ฯ มีกระบวนการจัดท าและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน ที่เหมาะสมและ
เชื่อถือได้ มีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยรวมที่เพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญ นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีคณะกรรมการบริหารในปี 2555 จานวน 1 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาที่พบจากการสอบบัญชี

(นายไพรัช สหเมธาพัฒน์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการจานวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการ อิสระ 2
ท่าน และประธานฯ เป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ คุณเผ่าเทพ โชตินุชิต (ประธาน), ดร. โกศล สุรโกมล (กรรมการอิสระ), คุณสุเมธ เต
ชะไกรศรี และ คุณคัมภีร์ จองธุระกิจ ซึ่งมีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป
ในรอบปี 2555 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา จัดให้มีการประชุม 1 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 เพื่อติดตาม และพิจารณาเรื่องสาคัญที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
สรุปสาระสาคัญของการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้
1. กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
2. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร และสอดคล้องกับ สภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป
3. ดูแลให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
4. กาหนดแนวทาง นาเสนอ และให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อ พิจารณาปรับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
5. ติดตามการทาแผนสืบทอดตาแหน่งของตาแหน่งกรรมการผู้จัดการเสนอคณะกรรมการบริษัท
6. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

………..…………………………………

(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต)
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา

