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ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

 
“ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.11/2552 เร่ืองหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ
ฐานะการเงิน และผลการการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้ยกเลิกหัวข้อนี้” 
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ส่วนท่ี 2 
บริษัทท่ีออกหลักทรัพย ์

1.  ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท                              :  บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ    :  ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก และให้บริการออกแบบผลิต และซ่อมแซมแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วนพลาสติก 

ให้แก่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าชั้นน าต่างๆ รวมทั้งผู้ผลิตสินค้าต้นแบบ (Original 
Equipment Manufacturer : OEM) 

ทุนจดทะเบียน :  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 214 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 214 ล้านหุ้น 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ :  เลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แยก 21 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร 
 กรุงเทพมหานคร 10120 
ที่ตั้งโรงงาน :  1. เลขที่ 59 หมู่ที่ 6 ถนนก่ิงแก้ว ต าบลราชาเทวะ 
                                                    อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
 2. เลขที่ 517 หมู่ที่ 9 ต าบลหนองก่ี อ าเภอกบินทร์บุรี  
 จังหวัดปราจีนบุรี 25110 

3. เลขที่ 28/4 หมู่ที่ 1 ถนนสุวินทวงศ์  ต าบลคลองอุดมชลจร 
 อ าเภอเมือง  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 :  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โทรศัพท์ (02) 359-1200 
 โทรสาร (02) 359-1259 
ผู้สอบบัญชี :  บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด 
    138  อาคารบุญมิตร ชั้น 6 ห้อง บ ี1 ถนนสีลม 
 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ  
 โทรศัพท์ (02) 634-2484-6 โทรสาร (02) 634-2668 
 ผู้สอบบัญชี : นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 
ที่ปรึกษากฎหมาย :  บริษัท ส านักงานกฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
    127/74-75 อาคาร อา เอส ทาวเวอร์ ชั้น 24  
  ถ. รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
    กรุงเทพฯ 10400 

mailto:investor@tkrungthai.com
http://www.tkrungthai.com/


บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  

ส่วนท่ี 2 หน้าท่ี 3 

2.  ปัจจัยความเส่ียง 
 
 การบริหารความเส่ียงในปัจจุบันและอนาคตเป็นเร่ืองที่ส าคัญ ซึ่งบริษัทมีความตระหนักดีว่าการบริหารความเส่ียงนั้นเป็น
เคร่ืองมือที่บริษัทต้องน ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้กรอบการบริหารความเส่ียงในระดับสากล โดยบริษัทได้จัดท า
คู่มือการบริหารความเส่ียง และต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Enterprise Risk Management Committee) เพื่อประเมิน
และก าหนดมาตรการป้องกัน รวมทั้งก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามดูแล ท าการวิเคราะห์และบริหารความเส่ียงในระดับ
ปฏิบัติการทั้งองค์กร 
 ในปี 2555 บริษัทได้มีการเน้นให้มีการท างานที่มีการเชื่อมโยงการบริหารความเส่ียงเข้ากับแผนกลยุทธ์ในการจัดการ
องค์กร เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อบริษัท จากการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารความเส่ียงในปี 2555 ที่ผ่านมาพบว่า
มีปัจจัยความเส่ียงหลักๆ ด้านต่างๆ ดังนี้ 

 
2.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

 ความเสี่ยงจากการการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการฟ้ืนตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ และ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

 ในไตรมาส 4 ของปี 2554 อุตสาหกรรมฯ ในประเทศไทย ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัย ท าให้ปริมาณการ
ผลิตในภาคอุตสาหกรรมช่วงปลายปี 2554 ผลิตได้น้อยกว่าประมาณการที่ ต้ังไว้ แ ต่อย่างไรก็ตามการผลิตของของ
ภาคอุตสาหกรรมต้ังแต่ไตรมาสที่1   ของปี 2555 มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และเป็นไปตามปริมาณที่คาดการไว้  ซึ่งสถานะด้าน
การขาดแรงงานยังรุนแรงในระดับหนึ่ง แต่ไม่ส่งผลกระทบกับบริษัทฯจนท าให้เกิดความเสียหาย 

เร่ืองการขาดแคลนแรงงานยังคงเป็นไปแบบต่อเนื่อง และคาดว่าในปี 2556 ประเทศไทย ก็ยังคงขาดแคลนแรงงานระดับ
ล่าง  บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารความเส่ียงในเร่ืองนี้ โดยมีการให้แรงจูงใจ และพัฒนาฝีมือแรงงาน และกระบวนการผลิต
ภายในบริษัทฯ โดยหลักวิศวกรรม พัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการลดผลกระทบจากความเส่ียงเร่ืองการขาด
แคลนแรงงานดังกล่าว รวมทั้งยังได้ท าการประเมินก าลังการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างมีระบบเพื่อลด
ความเส่ียงในเร่ืองนี้  

 ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงลูกค้ารายใหญ่จ านวนน้อยราย 
เนื่องจากบริษัทฯ มีลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตยานยนตแ์ละเคร่ืองใช้ไฟฟ้าช้ันน า 2-3 ราย รวมมูลค่าการจ าหน่ายมากกว่า

ร้อยละ 70  ของรายได้รวม ดังนั้นหากลูกค้ารายใดประสบปัญหาทางด้านการเงินและสภาพคล่อง หรือเกิดการสูญเสียลูกค้าบาง
รายไป อาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้ 

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงเน้นให้ความส าคัญในการเพิ่มยอดขายโดยการหาลูกค้ารายใหม่ อีกทั้งยังเป็น
การลดสัดส่วนของลูกค้ารายใหญ่ในปัจจุบันลงด้วย โดยใช้กลยุทธ์การขาย และความน่าเชื่อถือของบริษัท ด้วยวิธีการสร้างความ
พึงพอใจให้กับลูกค้าโดยการเน้นเร่ืองคุณภาพของสินค้า การส่งมอบที่ตรงต่อเวลา ราคาที่ แข่งขันได้ รวมทั้งความสามารถทาง
วิศวกรรมและการบริการที่จะสนองตอบความต้องการของลูกค้าของบริษัทได้ จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ จึง ยังคงรักษาลูกค้ารายใหญ่ๆ
ไว้ได้ และจากการที่ลูกค้ารายใหญ่ที่มีช่ือเสียงทั้งผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ และบริษัทฯ ผู้ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าชั้นน าให้การยอมรับต่อ
บริษัทฯ นั้น เป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจและมีลูกค้ารายใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอยู่เสมอก็จะเป็นการลดความเส่ียงจากการพึ่งพิง
ลูกค้ารายใหญ่ลง  
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2.2 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 

 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯมีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 
ณ ปัจจุบัน กลุ่มเตชะไกรศรี ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ

บริษัทฯ จึงท าให้กลุ่มเตชะไกรศรี สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการแต่งต้ังกรรมการ หรือ
การขอมติในเร่ืองอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเร่ืองที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ ก าหนดให้ต้องได้รับ
เสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้บริหารของบริษัทดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนน
เสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส โดยจัดให้มี ผู้ตรวจสอบที่ท าหน้าที่ในการ
ตรวจสอบกระบวนการลงคะแนนเสียงในการประชุม รวมถึงจัดให้มีระบบการลงคะแนนเสียงที่สามารถตรวจสอบภายในภายหลัง 
โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เอง  รวมถึงการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีการประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย 

 ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้มีอ านาจในการบริหารจัดการของบริษัทฯ 
กลุ่มเตชะไกรศรีซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้มีอ านาจในการบริหารการจัดการบริษัทฯ เนื่องจากกรรมการบริษัท

ฯ จ านวน 5 ท่านจาก 14 ท่าน มาจากกลุ่มเตชะไกรศรี และกรรมการบริหารจ านวน 4 ท่านจาก 7 ท่านเป็นกลุ่มเตชะไกรศรี ดังนั้น 
จึงมีความเส่ียงจากการที่กลุ่มเตชะไกรศรี มีอ านาจเบ็ดเสร็จในการบริหารและการจัดการในบริษัทฯ  

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลในการบริหารจัดการ บริษัทฯ ได้เชิญบุคคลภายนอกที่เป็นผู้บริหารที่มี
ประสบการณ์ในการบริหารการจัดการเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ  กรรมการบริหาร และกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผู้บริหารของ
บริษัทฯ ด้วย และในปี 2553 บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนกรรมการอิสระอีกจ านวน  1 ท่าน รวมเป็น 5 ท่าน (มากกว่า 1/3 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด) เพื่อเป็นการถ่วงดุล และลดความเส่ียงดังกล่าว 
 

2.3 ความเสี่ยงด้านบัญชีและการเงิน 
 บริษัทฯ มีแนวนโยบายการลดภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจากเงินกู้ในปัจจุบัน  เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการทางการเงินและรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต และเพื่อให้บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานที่มั่นคงในด้านการเงิน 
บริษัทฯ จึงให้ความส าคัญต่อดัชนีตัวชี้วัดที่ส าคัญคือ D/E Ratio ซึ่งอยูท่ี่ 1.55 เท่า ณ  ส้ินปี 2555 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย 
บริษัทฯ มีความเส่ียงต่ าด้านอัตราดอกเบี้ยอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งจะมี

ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ กับเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะยาว  
บริษัทฯ ได้ป้องกันความเส่ียงดังกล่าว โดยการวางแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ ากว่าตลาดมา

ใช้ด าเนินงานไว้ล่วงหน้า อีกทั้งภาระดอกเบี้ยของบริษัทอยู่ในระดับค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับยอดรายได้ 

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทฯ มีความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน เนื่องจากบริษัทฯ มีการท ารายการบางรายการเป็น

เงินตราต่างประเทศ ซึ่งท าให้เกิดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  
จากปัญหาดังกล่าวบริษัทฯ ตระหนักถึงความเส่ียงนี้เป็นอย่างดี  จึงมีนโยบายป้องกันความเส่ียงดังกล่าว โดยการ

ท าสัญญาซ้ือ-ขายเงินตราต่างประเทศเป็นการล่วงหน้า 

 ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ 
บริษัทฯ มีความเส่ียงจากการให้สินเชื่อที่เก่ียวเนื่องจากลูกหนี้การค้า เนื่องจากลูกหนี้อาจไม่สามารถช าระหนี้ตาม

เงื่อนไขที่ตกลงไว้ ซึ่งอาจท าให้เกิดความสูญเสียทางการเงินได้  
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ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายในการป้องกันความเส่ียงดังกล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและ
พิจารณาความสามารถในการจ่ายช าระหนี้ของลูกค้าแต่ละรายในการพิจารณาให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม ส าหรับลูกหนี้การค้าที่
คาดว่าจะไม่ได้รับช าระหนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไว้อย่างเพียงพอ 

 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา 
บริษัทฯ มีความเส่ียงอันอาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดในสัญญา ท าให้เกิดความสูญเสีย

ทางการเงินได้  
เพื่อป้องกันความเส่ียงนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการให้สินเชื่อที่รัดกุม มีการติดตามเร่งรัดการช าระหนี้จากลูกหนี้อย่าง

สม่ าเสมอ มีฐานของลูกค้าที่หลากหลาย ดังนั้น บริษัทฯ จึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายอย่างเป็นนัยส าคัญจากการเรียกเก็บ
หนี้จากลูกหนี้ 
 

2.4 ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้ออกกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 

เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนได้ปฏิบัติตามเพื่อการก ากับดูแลกิจการที่ดี พร้อมด้วยบทลงโทษต่าง ๆ ส าหรับบริษัทที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตาม  

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคัญในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยการก าหนดให้มี
ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการประสานงาน ติดตามข้อมูลข่าวสารหรือข้อบังคับใหม่ๆที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ และปฏิบัติตาม เพื่อให้
มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลต.อย่างครบถ้วน และทันเวลา 

 
2.5 ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ 

 ความเสี่ยงจากการใช้โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ (Use of pirated software) 
     บริษัทฯ ได้จัดท านโยบายด้านสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมการใช้งานสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก รวมถึงได้มี

การควบคุมก าหนดสิทธิ์การใช้งานในระบบต่างๆ ของผู้ใช้งานทุกคนจากการติดต้ังโปรแกรมต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งต้องด าเนินการ
ผ่านทางเจ้าหน้าที่แผนกสารสนเทศของบริษัทฯ เท่านั้น นอกจากนี้ ในด้านความครบถ้วนของการใช้โปรแกรมถูกลิขสิทธิ์นั้น  

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหม่พร้อมทั้งโปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์เข้ามาทดแทนเคร่ืองเก่าที่มีอายุ
การใช้งานนาน รวมถึงจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมพื้นฐานให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามแผน 
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3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

3.1 ประวัติความเป็นมา 
บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ ”) (“TKT”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2523 โดยกลุ่มเต

ชะไกรศรี และผู้ถือหุ้นต่างชาติ (เร่ิมจัดต้ังเป็น หจก. ต.กรุงไทยอุตสาหกรรม เมื่อ 16 กันยายน 2516) ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 5 
ล้านบาท เพื่อด าเนินธุรกิจบริการชุบชิ้นส่วนพลาสติกด้วยโครเมียมและทอง ต่อมาบริษัทฯ ได้พัฒนาเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก 
รวมทั้งพ่นสี พิมพ์สี ประกอบชิ้นส่วนพลาสติก และให้บริการออกแบบ ผลิต และซ่อมแซมแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วนพลาสติก โดยมี
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 214 ล้านบาท เรียกช าระแล้ว 214 ล้านบาท ปัจจุบัน กลุ่มเต
ชะไกรศรี ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหาร 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญของบริษัทฯ  

ปี 2548 เดือนมกราคม   
1. บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการน าหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยเป็นปีแรก โดยเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 เป็นระยะเวลา 5 ปี (เดิมอัตราร้อยละ 30) 
เดือนกรกฎาคม   
1. โรงงานที่สุวินทวงศ์ได้เร่ิมด าเนินการให้บริการออกแบบ ผลิต และซ่อมแซมแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วนพลาสติก 

จ าหน่ายให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าช้ันน า  
เดือนกันยายน  
1. บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบการท างานและประสิทธิภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง จนได้รับมาตรฐาน  ISO/TS 

16949 : 2002 NO.0411120021389 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2548 เป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพการ
ผลิตชิ้นส่วนรถยนตใ์ห้กับลูกค้า ISO/TS16949 เป็นมาตรฐานสากลในการประกันคุณภาพที่ใช้กับอุตสาหกรรม
ยานยนต์ซ่ึงค าว่านั้น TS ย่อมาจาก  TECHNICAL SPECIFICATION  (ข้อก าหนดเฉพาะของอุตสาหกรรมยาน
ยนต)์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบริษัทฯ 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 การน าระบบการผลิตแบบโตโยต้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตของแต่ละ 
Supplier โดยมีหัวข้อในการด าเนินการ คือ การใช้ Kanban System และ Kaizen เป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุง
ซึ่งทาง Supplier แต่ละบริษัทฯ  ต้องก าหนด Line ผลิตที่เป็นเป้าหมายของการปรับปรุง (Model Line)  และ
ด าเนินการน าระบบการผลิต แบบโตโยต้ามาประยุกต์ใช้  

 
ปี 2549      เดือนเมษายน      

1. บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่องจนได้รับประกาศนียบัตรมาตรฐาน ISO 
14001/2004   No: Th21040601E/21.04.2006     
  ISO 14001 เป็นระบบมาตรฐานสากล  การจัดการส่ิงแวดล้อม  (ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT SYSTEM)    โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาส่ิงแวดล้อม  ป้องกันหรือลดมลพิษ
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ในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง  มากกว่าการตรวจจับหรือแก้ไข และค านึงถึงผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง   บริษัทฯ ได้
ตระหนักถึงปัญหาส่ิงแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิต  หรือกระบวนการอื่นๆ เช่น น้ าเสีย , เสียงดังเกิน
มาตรฐาน, กล่ินเหม็น หรือฝุ่นละอองในอากาศ  ถือเป็นมลพิษส่ิงแวดล้อมมีผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตมนุษย์ , 
สัตว,์ และพืช รวมทั้งชุมชนรอบข้าง ถือเป็นความพยายามในการร่วมมือจากบริษัทฯ ซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งในอันจะ
น ามาซ่ึงส่ิงแวดล้อมที่ดขีองโลก  

เดือนมิถุนายน  
1.   บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือทางเทคโนโลยีกับบริษัท ซินเซ    พรีซิชั่น เอเชีย จ ากัด  โดยท าการ

แลกเปล่ียนความรู้ด้านเทคโนโลยีในการผลิตแม่พิมพ์  
เดือนพฤศจิกายน     
1. บริษัทฯ ได้เร่ิมน ากิจกรรมการค้นหาและประเมินอันตราย (CCCF หรือ Completely Check Completely Find 

out ) เข้ามาใช้ในโรงงานเพื่อช่วยในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความปลอดภัยมากขึ้น 
เดือนพฤศจิกายน      
1. บริษัทฯ ได้เร่ิมด าเนินการจัดการน าระบบ มาตรฐานการท างานมาใช้ปรับปรุงการท างานกับโรงงานที่กบินทร์บุรี  

และได้รับประกาศนียบัตรมาตรฐาน ISO  9001 ในต้นปี 2550 
 

ปี 2550        เดือนกันยายน         
1. บริษัทฯ  ได้ขยายก าลังการผลิตที่สาขากบินทร์บุ รี ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุน เพื่อใช้ผลิตชิ้นส่วน

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
    เดือนพฤศจิกายน  

1. บริษัทฯ ได้จัดหาโปรแกรม เพื่อช่วยในการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานการออกแบบการผลิตแม่พิมพ์เพิ่มขึ้น 

  
 ปี 2551 เดือนตุลาคม         

1. บริษัทฯ ได้ขยายก าลังการผลิตที่สาขากบินทร์บุรีส าหรับผลิตชิ้นส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ซึ่งยังคงได้รับสิทธิพิเศษจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

 
ปี 2553 เดือนสิงหาคม          

1. บริษัทฯ ได้ขยายก าลังการผลิตที่สาขากบินทร์บุรี และสุวินทวงศ์ โดยติดต้ังเสร็จ และเร่ิมท าการผลิต ในเดือน
มกราคม 2554  พร้อมกันนี้ ทางบริษัทฯ ได้ย่ืนขอสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  และ
ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 

                   เดือนธันวาคม           
1. มีการปรับปรุง และขยายก าลังการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก โดยการน าเข้าเคร่ืองจักร High speed CNC 

Milling Machine เข้ามาท าการติดต้ังที่โรงงานท าแม่พิมพ์      ของสาขาสุวินทวงศ์ติดต้ังเสร็จส้ิน  และสามารถ
ท าการผลิตได้ในเดือน กุมภาพันธ์ 2554  

 
ปี 2554 เดือนกุมภาพันธ์         

1. น าเข้าเคร่ืองจักรส่วนขยายแม่พิมพ์ส าหรับฉีดพลาสติกที่สาขาสุวินทวงศ์ ติดต้ังแล้วเสร็จ สามารถเร่ิมด าเนินการ
ผลิตได้ และได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI 



บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนท่ี 2 หน้าท่ี 9 

 เดือนธันวาคม            
1. บริษัทได้รับคะแนนดีเลิศ จากผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate 

Governance Report of Thai Listed Companies) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการ กลต.  

 
ปี 2555 เดือนตุลาคม          

1. น าเข้าเคร่ืองจักรส าหรับฉีดพลาสติกที่สาขาสุวินทวงศ์ เพื่อเพิ่มก าลังการผลิต และได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริม
การลงทุนจาก BOI 

2. น าเข้าเคร่ืองจักรส าหรับฉีดพลาสติกที่สาขาก่ิงแก้ว เพื่อทดแทนเคร่ืองจักรเก่า 
3. บริษัทได้รับคะแนนในระดับ”ดีเลิศ”) จากผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate 

Governance Report of Thai Listed Companies) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการ กลต.  

    
             3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก รวมทั้งพ่นสี พิมพ์
สี ประกอบชิ้นส่วนพลาสติก และให้บริการออกแบบ ผลิต และซ่อมแซมแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วนพลาสติก จ าหน่ายให้แก่ผู้ผลิต
รถยนต์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าช้ันน า รวมทั้งผู้ผลิตสินค้าต้นแบบ (Original Equipment  Manufacturer : OEM) ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มี
บริษัทฯ ย่อยหรือบริษัทฯ ร่วมแต่อย่างใด 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติก 3 แห่ง โดยโรงงานแห่งที่  1 ต้ังอยู่ที่อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ด าเนินการผลิตโดยเน้นการผลิตเพื่อรองรับความต้องการชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรม      ยานยนต์ และ
ชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  โรงงานแห่งที่ 2 ต้ังอยู่ที่อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งได้เปิด
ด าเนินการต้ังแต่เดือนเมษายน 2547 โดยมีการด าเนินการผลิตเน้นการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
และ โรงงานแห่งที่ 3 ต้ังอยู่ที่ ถนน สุวนิทวงศ์ อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเปิดด าเนินการได้ต้ังแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2548 โดย
เน้นการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และในปี 2555 ได้มีการเพิ่มเคร่ืองจักรขยายก าลังการผลิตแม่พิมพ์และฉีดเพิ่มอีกด้วย 
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แผนที่โรงงานทั้ง 3 แห่ง 

3.2.1. สายการผลิตของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ  
บริษัทฯ ได้จ าแนกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ตามประเภทของสินค้า ออกเป็น 2 สายการผลิต ดังนี้  
1. สายการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก 

 ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 

 ส าหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

 ส าหรับอุตสาหกรรมอื่น ๆ 
2. สายการผลิตแม่พิมพ์เพื่อฉีดพลาสติก (Mold making) 

 
3.2.2. เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

วิสัยทัศน์ (vision) ของบริษัทฯ คือ “ผู้น าตลาดของผู้ให้บริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกรถยนต์ และอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 

ทั้งคุณภาพและบริการโดยให้ผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ดังนั้น การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในการพัฒนา

คุณภาพของสินค้าภายใต้ การบริหารระบบคุณภาพระดับสากล และในขณะเดียวกันก็พัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้าให้มีความ

สะดวก และ รวดเร็วมากขึ้นโดยการพัฒนาบุคคลากรขององค์กร  โดยใช้นโยบาย One Stop Service เป็นหลักเพื่อให้ได้

ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่พนักงาน และผู้ลงทุน 

ด้วยเป้าหมายที่ต้ังไว้ บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบาย การพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้าเป็น แบบ One Stop Service คือ 

บริษัทฯ เล็งเห็นว่า การอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าเป็นส่ิงที่จ าเป็นและจะสามารถพัฒนาฐานลูกค้าให้ขยายออกไปได้อย่าง

มาก ดังนั้น บริษัทฯ จึงเร่ิมด าเนินการพัฒนารูปแบบการให้บริการให้ได้ครบวงจร มากขึ้น จนปัจจุบันบริษัทฯ สามารถด าเนินการ

ให้บริการได้ครบวงจรแล้ว กล่าวคือ บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมต้ังแต่ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และน ามา

ออกแบบแม่พิมพ์ ด าเนินการผลิตชิ้นงาน พ่นสี เคลือบสี พิมพ์ลาย ตลอดจนถึงกระบวนการประกอบชิ้นงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
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ปัจจุบันบริษัทฯ มีการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมเคร่ืองไฟฟ้าได้อย่างมากมาย ตลอดจน

การออกแบบแม่พิมพ์ซึ่งบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในเร่ืองการฉีดพลาสติกมามากกว่า 30 ปี นอกจากนี้การซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่สึก

หรอจากกระบวนการผลิต บริษัทฯ ก็สามารถด าเนินการได้เอง ท าให้ได้คุณภาพชิ้นงานที่มีคุณภาพดี และสามารถจัดส่งให้ได้

ภายในระยะเวลาที่ก าหนดอีกด้วย 

อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางการค้ากับ

อุตสาหกรรมกลุ่มนี้ จะต้องสร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ และ มีประวัติการด าเนินธุรกิจ Past Recording ดังนั้นบริษัทฯ จึงใช้

กลยุทธใ์นเร่ืองของคุณภาพ ราคา การส่งมอบ ความสามารถทางวิศวกรรม และ การจัดการ  QCDME (Quality, Cost, Delivery, 

Management, Engineering) โดยมีการส่ือสาร (Communication) อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งบริษัทฯ 

มีความม่ันใจ ว่ามศัีกยภาพตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมนี้ รวมถึง การพัฒนาการที่ต่อเนื่อง จึงเป็นที่ไว้วางใจให้เป็นส่วน

หนึ่งของการร่วมพันธมิตรทางการค้าเพื่อเติบโตร่วมกันกับอุตสาหกรรมยานยนต์ 

การพัฒนาคุณภาพของสินค้า บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าขั้นตอนกระบวนการผลิตเป็นหัวใจหลักในการที่จะได้ซึ่ง

คุณภาพของสินค้าที่ดี ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการผลิตและควบคุมคุณภาพตลอดมาจนปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับ

มาตรฐานต่าง ๆ ดังนี้ ISO 9001 : 2000, QS-9000 : 1998 3rd edition ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับมาตรฐานการผลิตมากมาย แต่

บริษัทฯ ก็ยังมุ่งม่ันที่จะปรับปรุงระบบการท างานและประสิทธิภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับมาตรฐาน ISO/TS 16949 : 

2002 NO.0411120021389 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2548 และในปี 2549 บริษัทฯ ก็ได้รับประกาศนียบัตร ระบบมาตรฐานการ

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

จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านมาตรฐานกระบวนการผลิตและการพัฒนารูปแบบ    การให้บริการแบบ One 

Stop Service และ Past Recording นี้เอง บริษัทฯ เชื่อม่ันว่าจะเป็นส่ิงที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและจะเป็นนโยบายส าคัญ

ในการรักษาฐานลูกค้าเดิมรวมถึงจะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการขยายฐานลูกค้ารายใหม่ๆ อีกด้วย รวมถึงบริษัทฯ  มีการพัฒนาองค์กร

เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization เพื่อให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการก้าวกระโดดส าหรับ

เป็นพื้นฐานการพัฒนาองค์กรได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นพื้นฐานอันส าคัญของบริษัทฯ ต่อไป 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการก าหนดหลักการ และด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดย

มีกิจกรรม CSR และการพัฒนาชุมชน โดยยึดหลักที่ว่า กิจกรรมต่างๆ สามารถเอื้อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ด้วยความสมดุล และ

พอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้มุ่งหวังผลก าไรสูงสุด แต่เป็นการสร้างผลตอบแทนอย่างย่ังยืน บนความพึงพอใจของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 

รางวัลที่ได้รับจากลูกค้าประจ าปี 2555  

จากการที่บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับลูกค้าทุกราย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายหลักหรือรายย่อยๆ จึงท าให้บริษัทฯ 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 ตระหนักดีว่านอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจแล้ว บริษัทฯ จะต้องให้ความส าคัญกับกิจกรรมของพนักงานและ

สังคมรอบข้างของบริษัทฯ ในสาขาต่างๆ ด้วย ฉะนั้น ในทุกๆ ปี บริษัทฯ จึงจัดให้มีกิจกรรมเป็นประจ า อาทิ  กิจกรรมการปลูกป่า, 
ท าบุญตักบาตร,ฟังธรรมในวันส าคัญทางศาสนา, ถวายเทียนพรรษา, การทอดกฐิน และทอดผ้าป่า ณ วัดบ้านเกิดของพนักงาน  
ซึง่ก็จะหมุนเวียนไปตามวัดในชนบทที่อยู่ในละแวกชุมชนบ้านเกิดของพนักงาน รวมทั้งมีกิจกรรมวันแม่, โครงการรณรงค์การ
ป้องกันโรคเอดส์, โครงการโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด, โครงการบริจาคโลหิตทุกไตรมาส  และยังได้จัดกิจกรรม จิตอาสาโดย
บริษัทฯ  ให้การสนับสนุนเงินทุนส่วนหนึ่งในโครงการ ” หมวกไหมพรม  ต้านภัยหนาว ”  เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสา
ร่วมกันถักหมวกไหมพรมเพื่อน าไปมอบให้แก่ผู้ที่ประสบภัยหนาว  นอกจากนั้นยังจัดกิจกรรมหาทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ  HIV  
โดยน ารายได้ไปมอบให้ที่วัดพระบาทน้ าพุ  

3.3. โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ   

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

ซึ่งมโีครงสร้างรายได้ ดังนี้  
ตาราง โครงสร้างรายได้ของบริษัท

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขาย

    อุตสาหกรรมยานยนต์ 751.61 61.08 761.09 59.71 1,443.58 73.49

    อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 343.64 27.93 355.30 27.87 292.56 14.89

    อุตสาหกรรมอ่ืน 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
รวมมูลค่าการจ าหน่ายท้ังหมด 1,230.44 100.00 1,274.62 100.00 1,964.33 100.00

25552553

มูลค่าการจ าหน่าย
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4.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 
 
4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ  

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ   แบ่งออกเป็น 2 สายการผลิต 
4.1.1. สายการฉีดชิ้นส่วนพลาสติก  

บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก ภายหลังจากการฉีดขึ้นรูป
แล้ว ชิ้นส่วนพลาสติกบางชนิดจะผ่านไปสู่กระบวนการอื่น เช่น การพ่นสี (Spray Painting) การพิมพ์สี (Silk-Screen & Hot 
Stamping) รวมถึงการประกอบชิ้นส่วนพลาสติก (Sub-Assembly) โดยบริษัทฯ แบ่งสายการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกออกเป็น 3 กลุ่ม 
ดังนี ้
   กลุ่มที่  1  ชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 

 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในกลุ่มนี้ เช่น ชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้ภายในห้องโดยสาร แผงหน้า      กระจัง
ต่าง ๆ  ฝาครอบล้อ ยางกันโคลน ฝาครอบเคร่ืองยนต์ ชุดแผงยึดหม้อน้ า เป็นต้น 

   กลุ่มที่  2  ชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
    ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯในกลุ่มนี้ เช่น ชิ้นส่วนภายนอกและภายในของตู้เย็น เคร่ืองปรับอากาศ 

เคร่ืองซักผ้า เคร่ืองรับโทรทัศน์ และเคร่ืองเสียง เป็นต้น 
   กลุ่มที่  3  ชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมอื่น ๆ 

    ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในกลุ่มนี้จะเป็นชิ้นส่วนพลาสติกที่เป็นส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์  
ส าหรับสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น กระปุกส าลี เป็นต้น 

 
บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมคุณภาพของสินค้าโดยจะท าการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินค้าทุก

ขั้นตอน ต้ังแต่การตรวจสอบวัตถุดิบน าเข้า การตรวจสอบในกระบวนการผลิตและการตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้ายก่อนจัดส่งสินค้า
ให้ลูกค้า รวมถึงการให้บริการของบริษัทฯ ที่มีความรวดเร็วและถูกต้องในการจัดส่ง ซึ่งท าให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและความพึง
พอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สูงสุด 

 
 4.1.2.  สายการผลิต และซ่อมแซมแม่พิมพ์ 

 ก) การออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ 
  บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการออกแบบ และผลิต แม่พิมพ์ส าหรับการฉีดพลาสติก บริษัทฯ มีทีมงานออกแบบ 

และผลิตแม่พิมพ์โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการผลิตแม่พิมพ์มากกว่า 10 ปี ประกอบกับบริษัทฯ  ได้น าคอมพิวเตอร์มาใช้

ในการท างาน เช่น การน า MoldFlow® มาใช้ในการวิเคราะห์การออกแบบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบและเขียน
แบบ (CAD : Computer Aid Design)  และข้อมูลโครงแบบจะถูกส่งต่อมายังเคร่ืองผลิตแม่พิมพ์ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (CAM 
: Computer Aid Manufacturing) ซึ่งท าให้แม่พิมพ์ที่ผลิตออกมานั้นมีคุณภาพดี มีความถูกต้องตามแบบที่ต้องการ นอกจากนี้
บริษัทฯ   ได้มีการจัดส่งช่างผลิตแม่พิมพ์ไปอบรมความรู้ในการผลิตแม่พิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อน ามาพัฒนาการ
ผลิตแม่พิมพ์ของบริษัทฯ    

 ข) การซ่อมแซมแม่พิมพ์ 
 นอกเหนือจากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์แล้ว บริษัทฯ ยังมีบริการซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ช ารุดที่เกิดจากการ
ใช้งาน ซึ่งการให้บริการในส่วนการซ่อมแซมแม่พิมพ์นี้จะเป็นการสร้างความเชื่อ  มั่นในการบริการของบริษัทฯ  เนื่องจากหาก
แม่พิมพ์ของลูกค้าเกิดช ารุดจากการผลิต ทีมซ่อมแซมแม่พิมพ์ของบริษัทฯ สามารถให้บริการซ่อมแซมได้ทันทีโดยไม่จ าเป็นต้อง



บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 15 

น าส่งแม่พิมพ์ไปท าการซ่อมแซมนอกสถานที่ท าให้เสียเวลาในการผลิต ดังนั้นลูกค้าของบริษัทฯ   จึงมีความมั่นใจในบริการผลิต
ชิ้นส่วนพลาสติกของบริษัทฯ    
 

การส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในเขต 3 (จังหวัดปราจีนบุรี) ส าหรับโรงงานแห่งที่ 2 ซึ่งต้ังสถานประกอบการอยู่ในเขตอุตสาหกรรม ซึ่ง
เร่ิมรับรู้รายได้จากการประกอบกิจการในเดือนเมษายน 2547 โดยสรุปสาระส าคัญที่ได้รับการส่งเสริม ดังนี้ 

1. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า ส าหรับเคร่ืองจักรใหม่ที่ใช้ในกิจการ  
2. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่

เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน เป็นระยะเวลา 8 ปี นับจากวันที่เร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ 
และ ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิุคคลส าหรับก าไรสุทธิ 50% อีก 5 ปี หลังจากครบ 8 ปีแรก 

3. ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมค านวณ เพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอด
ระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า ส าหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ าเป็น ส าหรับส่วนที่ผลิต เพื่อการส่งออก เป็นระยะเวลา 5 
ปี นับแต่วันน าเข้าคร้ังแรก 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554  บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) ในเขต 2 (จังหวัดฉะเชิงเทรา) ส าหรับโรงงานสุวินทวงศ์ ซึ่งสรุปสาระส าคัญที่ได้รับการส่งเสริม ดังนี้ 

1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม มี
ก าหนดเวลา 8 ปี  และ ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ 50% อีก 5 ปี หลังจาก
ครบ 8 ปีแรก 

2. ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมค านวณ เพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอด
ระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

3. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นที่ต้องน ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อ
การส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ป ี

4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับผู้ที่ได้รับการส่งเสริมน าเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 1 ป ี

4.2  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
4.2.1.  การตลาด 

     กลยุทธ์การตลาด 
  จากการด าเนินธุรกิจเป็นระยะเวลา 39 ปี ท าให้บริษัทฯ  ทราบถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ว่า 

ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ได้มุ่งเน้นด้านราคาเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งเน้นด้านความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจในคุณภาพของสินค้าและ
ความสามารถในการให้บริการ ส าหรับการจัดท าแผนการตลาดนั้น บริษัทมุ่งเน้นให้สอดรับกับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ 
ความสามารถในการแข่งขัน และโอกาสที่จะยืนหยัดอยู่ในธุรกิจอย่างย่ังยืนและเติบโต ดังนั้น บริษัทฯ   จึงใช้กลยุทธ์การตลาดที่
มุ่งเน้นในการตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว โดยก าหนดเป็นนโยบายของบริษัทฯ   ไว้ดังนี ้

Q (Quality) : คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ต้องได้มาตรฐานและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและมีคุณภาพ
ที่สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นได้ 
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C (Cost) : ต้นทุนการผลิตต่ ากว่าอุตสาหกรรม บริษัทฯ เน้นการควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิต โดยการเพิ่มผลิตผล
ของการผลิตและลดปริมาณของเสียจากการผลิตให้ต่ าที่สุด 

D (Delivery) : การจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพสามารถจัดส่งสินค้าได้ตรงตามเวลาและใช้ระยะเวลาการส่งมอบส้ัน โดย
บริษัทฯ   มีการจัดต้ังหน่วยบริการจัดส่งที่สามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างตรงเวลา 

M (Management) : การบริหารงานอย่างมีประ สิทธิภาพที่การก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การบ ริหารจากคณะ
กรรมการบริหารซึ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและก าหนดแนว 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): มีการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายนอกและภายในองค์กร 
     
  ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ    

บริษัทฯ  แบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ  ออกเป็น 4 กลุ่ม ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 
   1.  ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ บริษัทฯ ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นน าต่างๆ รวมทั้งผู้ป้อน

ชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีสัดส่วนการจ าหน่ายลูกค้ากลุ่มนี้ในปี 2555 เท่ากับร้อยละ 77.0 ของรายได้รวม  เช่น บริษัท โตโยต้า 
มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด, บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไฟรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

2. ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ ผู้ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าส าหรับใช้ในส านักงาน
และในครัวเรือนต่างๆ โดยมีสัดส่วนการจ าหน่ายในปี 2555 เท่ากับร้อยละ 16.0  ของรายได้รวม เช่น บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน), บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด, บริษัท บีเอสเอช โฮม แอ๊พพลายแอนเซส 
แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด, บริษัท พานาโซนิค โฮม แอ็พไลแอ็นซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด, บริษัท มิตตูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี จ ากัด  

              3.  ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ที่ใช้พลาสติกเป็นส่วนประกอบ เช่น 
Packaging เป็นต้น การจ าหน่ายในปี 2554  เท่ากับร้อยละ 1.0  ของรายได้รวม เช่น บริษัท แพรร่ี มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 
  4. ลูกค้ากลุ่มผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ ในปี 2555 มีสัดส่วนการจ าหน่ายลูกค้ากลุ่มนี้ เท่ากับร้อยละ  6.0 
ของรายได้รวม เช่น บริษัท โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย) จ ากัด, บริษัท มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์ ซิสเต็มส์ จ ากัด บริษัท ฟาล์วเทค 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

 ทั้งนี้ บริษัทมีลูกค้าที่เป็นรายส าคัญเกิน 30% จากรายได้รวมอยู่จ านวน 1 ราย ซึ่งเป็นลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 
คือ Toyota Group 
 
  การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

บริษัทฯ  จ าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ โดยตรงกับลูกค้า (End User) โดยไม่ผ่านตัวแทนจ าหน่ายและเป็นการ
จ าหน่ายทั้งหมดภายในประเทศ แต่สินค้าของบริษัทฯ บางส่วนจะถูกน าไปประกอบและจ าหน่ายไปยังต่างประเทศ (Indirect 
Export) ในรูปแบบของสินค้าส าเร็จรูปและชิ้นส่วน ซึ่งลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นบริษัทฯ ของประเทศญ่ีปุ่น ซึ่งโดยปรกติจะ
มีบริษัทฯ  ในเครือเป็นผู้ผลิตหรือจัดหาสินค้าให้ แต่จากประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ   ท าให้ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วน
พลาสติกของบริษัทฯ  เป็นที่ยอมรับของผู้ผลิตยานยนต์ และผู้ผลิตเคร่ืองไฟฟ้าชั้นน าจากประเทศญ่ีปุ่น  เนื่องจากบริษัทฯ ได้
เรียนรู้ระบบการท างานของบริษัทฯ ญ่ีปุ่นและน ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์และการท างานของบริษัทฯ  ให้สามารถให้บริการได้เท่า
เทียมกับบริษัทฯ ญ่ีปุ่น ประกอบกับ บริษัทฯ มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ รวมถึงมาตรฐานในการผลิตตลอดเวลา และมีการ
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ท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า ท าให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี ซึ่งท าให้ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน
พลาสติกยานยนต์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าสัญชาติไทยที่ได้การยอมรับในเร่ืองผลิตภัณฑ์และบริการ และบริษัทฯ   สามารถเข้าไป
เสนอบริการให้แก่ผู้ผลิตรายอื่นของทั้งสองกลุ่มอุตสาหกรรมได้ 

              4.2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

   โครงสร้างอุตสาหกรรม 

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตและจ าหน่ายให้กับลูกค้า เป็นชิ้นส่วนพลาสติกเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งเป็นธุรกิจ
อุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) ที่ส าคัญ เนื่องจากชิ้นส่วนพลาสติกดังกล่าวจะน าไปประกอบเป็นสินค้าส าเร็จรูป
และจัดจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคขั้นสุดท้าย (End Users)  

ปัจจุบันการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกแบบการฉีดขึ้นรูป (Injection Molding) เพื่อการพาณิชย์เป็นอุตสาหกรรมการ
ผลิตที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากชิ้นงานมีคุณสมบัติที่สามารถทนต่อแรงบิด แรงกระแทก น้ าหนักเบา ที่เป็นที่ต้องการ
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกแบบการฉีด
ขึ้นรูป ดังนั้นภาวะอุตสาหกรรมหลักที่มีความเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  จะมีดังต่อไปนี้ 

ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ ปี 2555 

ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ ปี 2555 

อุตสาหกรรมรถยนต์ไทยในปี 2555 เป็นปีที่มีการเจริญเติบโตสูงมาก สามารถท าตัวเลขสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ทั้งยอดขายใน
ประเทศ ยอดการส่งออก และยอดการผลิต รวมถึงยังมีโอกาสก้าวขึ้นเป็นประเทศผู้ผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 9 ของ
โลก อันเนื่องมาจากหลากปัจจัยที่สนับสนุนอุตสาหกรรม เช่น ความสามารถในการฟื้นก าลังการผลิตได้อย่างรวดเร็วของค่ายรถ
หลังต้องเผชิญวิกฤตน้ าท่วมคร้ังใหญ่ช่วงปลายปี 2554 ผลจากนโยบายรถยนต์คันแรกซึ่งมียอดจองได้สูงถึง 1.256 ล้านคัน และ
การเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ออกสู่ตลาดซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างดี 

หลังจากได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ าท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2554 แล้วนั้น อุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยก็ได้ส่ง
สัญญาณการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ช่วงต้นปี 2555 โดยการแสดงตัวเลขสถิติที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งตลาดในประเทศ การ
ส่งออก และการผลิต ซึ่งเหตุผลส าคัญประเด็นหนึ่งก็มาจากโครงการรถยนต์คันแรกที่ภาครัฐเปิดโอกาสให้ผู้ที่ซื้อหรือจองรถยนต์ใน
ป ี 2555    ผลของโครงการรถยนต์คันแรก นอกจากจะท าให้ยอดขายรถยนต์ในประเทศปี 2555 นี้ พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์แล้ว 
ยังมีผลท าให้เทรนด์ตลาดรถยนต์ในประเทศเปล่ียนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกัน โดยในช่วงก่อนมีโครงการดังกล่าว รถยนต์นั่งขนาด
เล็กต่ ากว่า 1,500 ซีซี มีสัดส่วนราว 1 ใน 4 ของตลาดรถยนต์รวม อย่างไรก็ตามหลังจากเร่ิมโครงการจนถึงปัจจุบัน สัดส่วนตลาด
รถยนต์นั่งขนาดเล็กได้ขยับขึ้นมาเป็นราว 1 ใน 3 ของตลาดรถยนต์รวม ซึ่งทิศทางดังกล่าวคาดว่าจะด าเนินต่อเนื่องนับจากนี้ โดย
นอกจากโครงการรถยนต์คันแรกที่มีผลในการผลักดันแล้ว ยังเนื่องมาจากการที่รถยนต์รุ่นใหม่ที่ออกสู่ตลาดส่วนใหญ่จะเป็น
รถยนต์นั่งขนาดเล็กราคาประหยัดซึ่งผู้บริโภคสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ทิศทางการขยายความเป็นเมือง 
(Urbanization) ที่กระจายออกสู่ต่างจังหวัดมากขึ้น ท าให้รสนิยมการซื้อรถของผู้บริโภคในต่างจังหวัดเปล่ียนแปลงไปด้วย ตาม
รายได้ที่เพิ่มขึ้นและความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยที่ต่างไปจากเดิม ส่งผลให้นอกจากรถยนต์นั่งขนาดเล็กทั่วไปแล้ว รถยนต์อี
โคคาร์ (ขนาดเคร่ืองยนต์ต่ ากว่า 1,300 ซีซี) ที่มีระดับราคาเร่ิมต้นไม่สูงนักกลายมาเป็นรถประเภทที่ได้รับความนิยมในตลาดและมี
ส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในตลาดรถยนต์ไทย 

ในท านองเดียวกันกับตลาดรถยนต์ในประเทศ ตลาดส่งออกปี 2555 นี้ ก็มีโอกาสท าสถิติที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์เช่นเดียวกัน 
โดยที่แม้ว่าตลอดปี 2555 เศรษฐกิจโลกจะต้องเผชิญกับวิกฤติหนี้ในยุโรป แต่การส่งออกรถยนต์ไปยุโรปที่มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 9 
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ของการส่งออกรถยนต์รวมของไทยนั้นก็หดตัวลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ขณะที่ตลาดส่งออกกลับได้รับอานิสงส์จากการขยายตัวของ
ยอดการส่งออกไปยังตลาดหลักของไทยทั้งอาเซียน ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง เป็นต้น รวมถึงญ่ีปุ่นที่ปัจจุบันไทยมีการส่งออก
รถยนต์นั่งขนาดเล็กกลุ่มรถยนต์อีโคคาร์เข้าไปเป็นจ านวนมากอย่างต่อเนื่องจากผลของการย้ายฐานการผลิตออกนอกประเทศของ
ญ่ีปุ่น ซึ่งนับจากนี้ไปก็คาดว่าการส่งออกรถยนต์ไปญ่ีปุ่นของไทยน่าจะเพิ่มขึ้นได้ต่อ 

ตลาดส่งออกรถยนต์ปี 2555 ของไทยก็น่าจะเป็นการท าตัวเลขสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ได้ที่ประมาณ 1,000,000 ถึง 
1,040,000 คัน หรือขยายตัวถึงร้อยละ 36 ถึง 41 สูงขึ้นอย่างมากกว่าปีที่แล้วที่ท าได้เพียง 735,627 คัน และด้วยทิศทางการ
ขยายตัวของตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างมากจากปัจจัยบวกต่างๆดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ตัวเลขการผลิตรถยนต์ของไทยปี 
2555 นี้สามารถท าสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์เช่นกัน ซึ่งมีการผลิตรถยนต์ถึง 2,453,717 คัน หรือขยายตัวถึงร้อยละ 68.3 สูงขึ้น
อย่างมากกว่าปีที่แล้วที่ท าได้เพียง 1,457,795 คัน และท าให้ในปี 2555 นี้ ไทยอาจก้าวกระโดดขึ้นเป็นประเทศผู้ผลิตรถยนต์ใหญ่
ที่สุดเป็นอันดับ 9 ของโลกได้ จากที่อยู่ในอันดับที่ 14 เมื่อปีที่แล้ว 

แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ปี2556… 
ภายใต้ปัจจัยบวกต่ออุตสาหกรรมที่ยังมีผลต่อเนื่องมาจากในปี 2555 น่าจะท าให้ปี 2556 จะเป็นอีกปีที่อุตสาหกรรม

รถยนต์ไทยยังมีโอกาสที่จะสามารถท าสถิติสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ได้ต่อในส่วนของตลาดส่งออกและภาคการผลิต 

ด้านตลาดในประเทศ แม้ว่าปัจจัยบวกโดยเฉพาะอย่างย่ิงยอดคงค้างส่งมอบรถยนต์ที่ยังมีอีกเป็นจ านวนมากอัน
เนื่องมาจากผลของโครงการรถยนต์คันแรกได้ส่งผลท าให้มีการดึงความต้องการซื้อรถในอนาคตมาใช้ล่วงหน้า ท าให้ในช่วงคร่ึงปี
หลังเมื่อค่ายรถยนตเ์กือบทั้งหมดสามารถทยอยส่งมอบรถยนต์ที่คงค้างได้จนครบเรียบร้อยแล้ว ยอดขายรถยนต์ในประเทศอาจ
ต้องเข้าสู่ช่วงของการหดตัวอีกคร้ังหลังจากขยายตัวมาอย่างต่อเนื่องกว่าปีคร่ึง อย่างไรก็ตาม การเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ที่คาดว่าจะ
ยังมีเข้ามาน าเสนออย่างต่อเนื่องในช่วงปีหน้าโดยเฉพาะรถยนต์อีโคคาร์รุ่นใหม่อีกหนึ่งรุ่น ประกอบกับค่ายรถแต่ละค่ายก็น่าจะมี
การท ากิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงคร่ึงหลัง นอกจากนี้ เศรษฐกิจโลกที่เร่ิมมีสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นบ้าง
แล้วบางส่วนก็น่าจะช่วยผลักดันการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศของไทย ท าให้คาดว่าการหดตัวของตลาดรถยนต์ช่วงคร่ึง
หลังจะไม่ส่งผลท าให้ตลาดรถยนต์รวมตลอดทั้งปี 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 นอกจากจะได้รับอานิสงส์จากสภาพเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นแล้ว การปรับ
สัดส่วนก าลังการผลิตรถยนต์ของค่ายรถกลับมาผลิตเพื่อรองรับตลาดส่งออกมากขึ้น หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการโยกก าลังการ
ผลิตไปเพื่อรองรับต่อความต้องการของตลาดในประเทศที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2555 รวมถึงการที่รถยนต์รุ่นใหม่ๆที่ลงทุนผลิต
ในไทยช่วงนี้ก็เป็นรถยนต์รุ่นที่เตรียมผลิตเพื่อรองรับตลาดส่งออกในสัดส่วนที่สูง ท าให้แม้ตลาดในประเทศจะหดตัวลงแต่ตลาด
ส่งออกที่มีแนวโน้มขยายตัวดีจะช่วยชดเชยการหดตัวดังกล่าวได้ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าการส่งออกรถยนต์ของไทยปี 2556 
น่าจะขยับขึ้นไปแตะระดับสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ต่อที่ระดับ 1,230,000 ถึง 1,290,000 คัน หรือขยายตัวสูงร้อยละ 20 ถึง 26 ซึ่ง
จะส่งผลให้ปริมาณการผลิตรถยนต์ในประเทศยังขยายตัวได้ดีและขยับขึ้นไปสู่ระดับที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ได้อีกปีที่ตัวเลข
ระหว่าง 2,500,000 ถึง 2,600,000 คัน หรือขยายตัวร้อยละ 5 ถึง 9  ความเห็นของภาครัฐฯ โดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้ตัวเลขประมาณการว่า การผลิตรถยนต์ในปี 2556 จ านวน 2.8 ล้านคัน  โดยเป็นผลิตเพื่อจ าหน่ายใน
ประเทศ 1.6 ล้านคัน และการผลิตเพื่อการส่งออก 1.2 ล้านคัน 



บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 19 

โดยสรุป ในปี 2555 นี้ นับว่าเป็นปีที่อุตสาหกรรมรถยนต์ไทยประสบความส าเร็จอย่างย่ิงใหญ่ด้วยตัวเลขทั้งยอดขายในประเทศ 
ยอดการส่งออกและยอดการผลิตที่นอกจากจะสูงเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ทั้งหมดแล้วยังสามารถท าสถิติตัวเลขที่สูงที่สุดเป็น
ประวัติการณ์ ด้วยยอดการผลิตที่สูงถึงระดับ 2.45 ล้านคัน อาจจะท าให้ไทยสามารถขยับต าแหน่งขึ้นเป็นประเทศผู้ผลิตรถยนต์ที่
ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 9 ของโลกได้ โดยปัจจัยบวกที่ส าคัญนอกจากการฟื้นคืนก าลังการผลิตสู่ระดับปกติได้อย่างรวดเร็วของค่ายรถ
หลังเกิดปัญหาน้ าท่วมในปีที่แล้ว และการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการตลาดได้ดีแล้ว โครงการรถยนต์คัน
แรกนับว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการผลักดันตลาดรถยนต์ไทยในปีนี้  ส่วนทิศทางอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยในปี 2556 นั้น คาดว่า
น่าจะเป็นอีกปีที่ดีส าหรับอุตสาหกรรม  โดยเฉพาะในส่วนของตลาดส่งออกที่การโยกก าลังการผลิตกลับมาเพื่อส่งออกมากขึ้น
น่าจะท าให้การส่งออกยังคงขยายตัวได้ดีและท าสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ได้ต่อที่ระดับ 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 หลังจากที่ผลของโครงการรถยนต์คันแรกท าให้ความต้องการรถยนต์ในอนาคตถูกดึงไปใช้แล้ว
ล่วงหน้า และส่งผลให้ยอดขายในช่วงคร่ึงหลังมีโอกาสหดตัวลงจากช่วงเดียวกันในปี 2555 ซึ่งการส่งออกรถยนต์ที่เข้าไปช่วย
ชดเชยการหดตัวดังกล่าว ท าให้การผลิตรถยนต์ปี 2556 นี้มีโอกาสท าสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ได้เช่นเดียวกันที่ตัวเลขระหว่าง 
2,600,000 ถึง 2,800,000 คัน หรือขยายตัวร้อยละ 6 ถึง 14   

อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย (ข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) 

ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

จากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2555 มีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอยู่ที่125.01 
ปรับตัวลดลงเล็กน้อย ร้อยละ 1.57 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่มบีางผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวเพี่มขึ้น เช่น สายไฟฟ้า พัดลม 
และตู้เย็น เป็นต้น โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.04, 17.57, 13.49  สาเหตุจากการบริโภคภายในประเทศที่เพิ่มมากขึ้น 

ส่วนของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ยังปรับตัวลดลงอยู่ได้แก่ โทรทัศน์สี(CRT) ขนาดจอ 21 นิ้ว และใหญ่กว่า 21 นิ้ว, โทรทัศน์สี
ขนาดจอเล็กกว่า หรือเท่ากับ 20 นิ้วและกระติกน้ าร้อน โดยมีอัตราการหดตัว 53.57%, 19.57% และ 6.19% ตามล าดับ   ทั้งนี้
เคร่ืองรับโทรทัศน์ (CRT-TV) ที่ปรับตัวลดลงเนื่องจากผู้บริโภคหันมาซื้อโทรทัศน์ในกลุ่มจอแบน ทั้งแอลซีดีทีวี แอลอีดีทีวี และ 
จอพลาสม่า 
 
ภาวะการตลาด 

การส่งออก 

การส่งออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2555 มีมูลค่า 19,208.51 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.09   
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยตลาดส่งออกที่ส าคัญได้แก่ ประเทศในอาเชี่ยน มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดเท่ากับ 
3,433.04 ล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมาได้แก่ ประเทศญ่ีปุ่น และสหรัฐอเมริกา โดยมีมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 2,739.58 และ 
2,451.69 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามล าดับ 

ส าหรับสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุด  3 อันดับแรกในช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคม ปี 2555 ได้แก่ 
เคร่ืองปรับอากาศ กล้องถ่ายวีดีโอ และ เคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับตัดต่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร โดยมีมูลค่าส่งออก 2,952.46 ล้าน
เหรียญสหรัฐ  1,920.01 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 1,647.42 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามล าดับ 

โครงสร้างตลาดส่งออกของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 3 อันดับแรก ประกอบด้วย ตลาดในภูมิภาคเอเซีย ร้อยละ17.87 ตามด้วย
ตลาดญ่ีปุ่นร้อยละ 14.2 และสหรัฐอเมริการ้อยละ 12.76 
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ส าหรับตลาดอื่นๆ ของการส่งออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม ปี2555 มีมูลค่าส่งออก 5,262.86 ล้าน
เหรียญสหรัฐ  ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.24 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีสัดส่วนของการส่งออกคิดเป็นร้อย
ละ 27.40 

 
 

อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ปี 2555 
       ในปี 2555 อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้ายังคงขยายตัวได้  แต่มีอัตราการขยายตัวที่ไม่สูงมากนัก  โดยอุตสาหกรรม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 * เนื่องจากจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก  ยังคงเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  แต่ยังมีปัจจัยเส่ียงทางด้านการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป  

 
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์  

 ในปี 2556 คาดการณ์ว่าการผลิตแม่พิมพ์ในประเทศไทยจะเติบโตเพิ่มขึ้น 15-20% เมื่อเทียบกับปี 2555 หรือคิดเป็น
มูลค่าประมาณ 32,000 ล้านบาท สูงขึ้นจากปีก่อนที่มีมูลค่าราว 28,000 ล้านบาท  

“แม่พิมพ์ไทยจะมีการผลิตมากขึ้น ตลาดในประเทศมีแนวโน้มขยายตัวดี อันเป็นผลมาจากปัจจัยส าคัญ 2 เร่ือง คือ  

       1.ความต้องการซื้อแม่พิมพ์ เพิ่มขึ้นเนื่องจากระดับราคาแม่พิมพ์ที่มาจากประเทศจีนมีแนวโน้มราคาสูงขึ้น และมีปัญหาในการ
ปรับแต่งแม่พิมพ์ (Tuning)เมื่อน าแม่พิมพ์เข้ามาประเทศไทยแล้ว 

       2.อุตสาหกรรมยานยนต์ยังสามารถเติบโต และมีการเตรียมท าแม่พิมพ์ส าหรับการเปล่ียนรุ่นใหม่ของยานยนต์ ที่จะท าการ
ผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ในปี 2556-2558 อีกหลายๆรุ่น 

                             ในส่วนของการส่งออก อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยยังคงต้องแข่งขันกับผู้ผลิตแม่พิมพ์จาก ประเทศไต้หวัน 
เกาหลี และจีน การส่งออกแม่พิมพ์จากประเทศไทยไปยังประเทศอื่นๆถือว่าเป็นตัวเลขที่ยังมีมูลค่ายังไม่สูงมากนัก การที่การผลิต
แม่พิมพ์ในประเทศจีนมีอัตราการเพิ่มของต้นทุนสูง และระดับคุณภาพของแม่พิมพ์ยังไม่แน่นอนมีผลท าให้แม่พิมพ์ที่ผลิตใน
ประเทศไทย มีโอกาสส่งออกสูงขึ้น   

 4.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
          4.3.1 การผลิต ปัจจุบันบริษัทฯ   มีโรงงานที่ใช้ด าเนินการจ านวน 3 แห่ง  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 



บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 21 

โรงงานที่ 1  : ต้ังอยู่เลขที่ 59 หมู่ที่ 6 ถนนก่ิงแก้ว ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 บนเนื้อที่ 9 ไร่ 
เป็นอาคารโรงงานพื้นที่ใช้สอย 10,200 ตารางเมตร ประกอบด้วยแผนกการตลาด แผนกวิศวกรรม แผนกการ
ผลิต โดยมีก าลังการผลิตเต็มที่ 3,600 ตัน/ปี 

โรงงานที่ 2 : ต้ังอยู่เลขที่ 517 หมู่ที่ 9 ต าบลหนองก่ี อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 บนเนื้อที่ 13 ไร่ ส าหรับ เป็น
อาคารโรงงานพื้นที่ใช้สอย 6,000 ตารางเมตร การเพิ่มก าลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
เร่ิมด าเนินงานได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2547 โดยมีก าลังการผลิตเต็มที่ 5,040 ตัน/ป ี

โรงงานที ่3  : ต้ังอยู่เลขที่ 28/4 หมู่ที่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ ต าบลคลองอุดมชลจร อ าเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา 24000  บนเนื้อ
ที่ 10 ไร่ เป็นอาคารโรงงานพื้นที่ใช้สอย 6,700 ตารางเมตร เป็นโรงงานผลิตแม่พิมพ์ที่สามารถผลิตแม่พิมพ์ใช้
กับเคร่ืองฉีดต้ังแต่ขนาด 30 - 1,800 ตัน  

นโยบายการผลิตที่ส าคัญ คือ เน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี ตรงกับความต้องการของลูกค้าและสามารถส่ง
สินค้าได้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อม่ันและเกิดความพึงพอใจ ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ    

 4.3.2 การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก 

 วัตถุดิบส าหรับการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก   
 วัตถุดิบหลักส าหรับการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกของบริษัทฯ คือ เม็ดพลาสติก โดยเป็นการส่ังซื้อจาก

ตัวแทนจ าหน่ายในประเทศทั้งหมด ซึ่งการส่ังซ้ือเม็ดพลาสติกจะแยกตามลักษณะของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

 กลุ่มชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 
 การส่ังซ้ือเม็ดพลาสติกเพื่อการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นการส่ังซื้อ
ล่วงหน้าจากผู้จ าหน่ายในประเทศ โดยร้อยละ 95 ของการส่ังซ้ือเม็ดพลาสติก ลูกค้าจะเป็นผู้ก าหนดชนิดและประเภทของเม็ด
พลาสติกรวมทั้งผู้จ าหน่ายเม็ดพลาสติก ซึ่งเป็นการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยฝ่าย
จัดซื้อของบริษัทฯ จะจัดซื้อเม็ดพลาสติกตามค าส่ังซ้ือของลูกค้า  
 ทั้งนี้ จ านวนผู้จัดจ าหน่ายเม็ดพลาสติกของบริษัทฯ นั้นมีอยู่ 26 รายด้วยกัน 

 กลุ่มชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
 การส่ังซื้อเม็ดพลาสติก เพื่อการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ส าหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า มี 2 
รูปแบบคือ ลูกค้าจัดหาวัตถุดิบมาให้ และบริษัทฯ   ซื้อวัตถุดิบเอง โดยในปี 2556  สัดส่วนของการจัดซื้อวัตถุดิบระหว่างการที่
ลูกค้าจัดหาวัตถุดิบและบริษัทฯ เป็นผู้จัดซื้อวัตถุดิบเองคิดจากยอดขายเฉพาะอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ  54.93 
และร้อยละ  45.07 ตามล าดับ 
 อย่างไรก็ตามการส่ังซื้อเม็ดพลาสติกของทั้งสองกลุ่มนั้นบริษัทฯ สามารถที่จะตกลงกับลูกค้าใน
การจัดซื้อเม็ดพลาสติกได้ หากบริษัทฯ  สามารถจัดหาแหล่งจ าหน่ายเม็ดพลาสติกจากผู้จัดจ าหน่ายอื่นที่มีคุณภาพเทียบ เท่ากับ
ความต้องการของลูกค้าและมีราคาถูกกว่า ท าให้บริษัทฯ  ไม่มีปัญหาในการจัดหาเม็ดพลาสติก  
       ประเภทของเม็ดพลาสติกที่ใช้ในกิจการชองบริษัทฯ สามารถจ าแนกเป็นประเภทหลักๆ ได้ดังนี้ 
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 

 วัตถุดิบส าหรับการผลิตแม่พิมพ์  
             วัตถุดิบหลัก คือแบบแม่พิมพ์เหล็ก (Mold Base) และเหล็กชิ้นส่วนแม่พิมพ์  ซึ่งบริษัทฯ   ส่ังซื้อจากผู้จัดจ าหน่าย
ภายในประเทศหลายราย เป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ มานาน โดยเหล็กที่ใช้จะเป็นเหล็กที่มีคุณภาพตามความต้องการของแม่พิมพ์แต่ละ
ประเภท ซึ่งจะท าให้ผลงานที่ฉีดจากแม่พิมพ์ของบริษัทฯ มีอัตราการสูญเสียต่ า 
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                 การผลิตแม่พิมพ์ แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 
    1. ผลิตแม่พิมพ์ใหม่ตามค าสั่งซ้ือของลูกค้า 
    การผลิตแม่พิมพ์ประเภทนี้ บริษัทฯ จะท าการผลิตแม่พิมพ์ส าหรับ การฉีดพลาสติกตามที่ลูกค้า
ต้องการ และผลิตแม่พิมพ์ตามแบบที่ได้ตกลงร่วมกัน 
    2. ลูกค้าน าแม่พิมพ์มาให้ซ่อมแซมหรือปรับปรุง 

ในส่วนนี้ลูกค้าจะน าแม่พิมพ์ของลูกค้ามาให้ซ่อมแซมหรือปรับปรุง ซึ่งบริษัทฯ จะร่วมกับลูกค้าใน 
การแก้ไขลักษณะผิว โครงสร้างแบบแม่พิมพ์ที่ลูกค้า เพื่อเป็นการปรับปรุงหรือแก้ไขให้แม่พิมพ์พลาสติกได้การผลิตที่เร็วขึ้น หรือ
ตามลักษณะที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งการให้บริการในส่วนนี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการบริการของบริษัทฯ   กับลูกค้า ใน
แม่พิมพ์ที่บริษัทฯ  รับจ้างฉีดพลาสติก หากแม่พิมพ์ของลูกค้าเกิดช ารุดเสียหาย  

อนึ่งในการผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ บริษัทฯ ก าหนดราคาค่าบริการจาก ขนาดของแม่พิมพ์ ความ 
ยากง่ายในการซ่อมแซม และชั่วโมงการท างาน โดยบันทึกเป็นรายได้จากการขายและบริการ 

4.3.4 การวิจัยและพัฒนาการผลิตแม่พิมพ์ 

จากการที่ บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณลงทุน ส าหรับซื้อโปรแกรม MoldFlow เพื่อช่วยในการวิเคราะห์
ปัญหาการไหลของพลาสติกฉีด และช่วยในการออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ซึ่งมีผลท าให้การออกแบบ และแม่พิมพ์ที่
ผลิตออกมา มีคุณภาพสูงขึ้น  

4.3.5 การซ่อมแซมแม่พิมพ์ 

นอกจากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์แล้วบริษัทฯ   ยังให้บริการซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ช ารุดที่เกิดจาก   การใช้งาน 
ซึ่งการให้บริการในส่วนการซ่อมแซมแม่พิมพ์นี้จะเป็นการสร้างความเชื่อม่ันในการบริการของบริษัทฯ    เนื่องจากหากแม่พิมพ์ของ
ลูกค้าเกิดช ารุดจากการผลิต ทีมซ่อมแซมแม่พิมพ์ของบริษัทฯ สามารถให้บริการซ่อมแซม  ได้ทันที โดยไม่จ าเป็นต้องน าส่งแม่พิมพ์

ไปท าการซ่อมแซมนอกสถานที่ท าให้เสียเวลาในการผลิต ดังนั้นลูกค้าของบริษัทฯ   จึงมีความมั่นใจในบริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
ของบริษัทฯ    
                      4.3.6 สิ่งแวดล้อม 

ทางบริษัทฯ   ได้ตระหนักถึงผลกระทบกับส่ิงแวดล้อม ที่อาจมีผลกระทบต่อ พนักงาน  การผลิต  และคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ จึงได้ท าการร้องขอให้ศูนย์ความปลอดภัยการท างานพื้นที่ 6  ต าบลเทพารักษ์  จังหวัดสมุทรปราการ   และทางศูนย์
ความปลอดภัยการท างานพื้นที่  6 ได้แจ้งการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมการท างาน ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547  ได้ผลการ
ตรวจประเมินสภาพแวดล้อมเก่ียวกับการวัดระดับเสียง,  ระดับแสง,  จ านวนฝุ่นในอากาศ,  สารโทลูอีน  และสารเอ็น-เฮกเซน 
ปรากฏค่าที่วัดได้อยู่ใกล้เคียงกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้  
                        ในปี 2549 บริษัทฯ ได้ท าการปรับปรุงมาตรฐานส่ิงแวดล้อมต่างๆ จนสามารถได้รับประกาศนียบัตร ระบบ
มาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม หรือ ISO 14001/2004  NO: TH 21040601E/ 21.04.2006  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549 ซึ่งเป็น
ส่ิงที่ยืนยันในความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม และชุมชนรอบๆ อีกด้วย  

 
4.4 งานที่ยังไม่ส่งมอบ (เฉพาะกรณีโครงการหรือชิ้นงานมูลค่าสูง) 

 
 -  ไม่มี - 
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การวิจัยและพัฒนา 
 
 “ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้ยกเลิกหัวข้อนี้” 
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5. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 
5.1  ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้ 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน 
ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1. ที่ดิน อาคารโรงงานและส่วนปรับปรุงอาคาร 
เลขที่ 59 หมู่ที่ 6 ถนนก่ิงแก้ว  
ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 10540 

เป็นเจ้าของ 
 

40.11 ติดจ านองกับสถาบันการเงิน 
มูลค่า 127 ล้านบาท 

2. ที่ดิน อาคารโรงงานและส่วนปรับปรุงอาคาร 
เลขที่ 517 หมู่ที่ 9 ต าบลหนองก่ี อ าเภอ   
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 

เป็นเจ้าของ 
 

47.34 ติดจ านองกับสถาบันการเงิน 
มูลค่า  100 ล้านบาท 

3. ที่ดิน อาคารโรงงานและส่วนปรับปรุงอาคาร 
เลขที่ 28/4 หมู่ที่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ ต าบลคลอง 
อุดมชลจร อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
24000 

เป็นเจ้าของ 
 

45.11 ติดจ านองกับสถาบันการเงิน 
มูลค่า 35 ล้านบาท 

4. เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (ที่กิ่งแก้ว) 
 

เป็นเจ้าของ 
 

107.91 ติดจ านองกับสถาบันการเงิน 
มูลค่า  42.69  ล้านบาท 

5. เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (ที่กบินทร์บุรี) เป็นเจ้าของ 96.57 ติดจ านองกับสถาบันการเงิน 
มูลค่า 74.08 ล้านบาท 

6. เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (ที่สุวินทวงศ์) เป็นเจ้าของ 143.81 ติดจ านองกับสถาบันการเงิน 
มูลค่า 187 ล้านบาท 

5. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เป็นเจ้าของ 57.52 ไม่ติดภาระผูกพัน 
6. เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ เป็นเจ้าของ 6.85 ไม่ติดภาระผูกพัน 
7. ยานพาหนะ* เป็นเจ้าของ 18.56 ไม่ติดภาระผูกพัน 
8. ระบบไฟฟ้าและน้ าประปา เป็นเจ้าของ 13.27 ไม่ติดภาระผูกพัน 
9. อื่น ๆ เป็นเจ้าของ 27.99 ไม่ติดภาระผูกพัน 
 รวม      605.01  

 
หมายเหตุ : * ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ยานพาหนะส่วนหนึ่งราคาทุน 18.18 ล้านบาท เกิดจากการท าสัญญาเช่าซื้อและสัญญา

เช่าทางการเงิน 
 

 5.2   นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทฯ ร่วม 
           ปัจจุบันบริษัทฯ   ไม่มีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทฯ ร่วม  
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โครงการในอนาคต 
 
“ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการ

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้ยกเลิกหัวข้อนี้” 
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6. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 
    -  ไม่มี  - 
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7. โครงสร้างเงินทุน 
 
7.1  หลักทรัพย์ของบริษัทฯ   

  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเรียกช าระแล้ว 214 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 214 
ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุ
ริมสิทธิ์ 
 บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการ
บริหารงานของบริษัทฯ 
 
7.2  ผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2555 

            

ล ำดับ รำยช่ือผู้ถือหุ้น

1 นำยสุเมธ  เตชะไกรศรี

2 นำงยุพำ    เตชะไกรศรี    

3 นำยก ำกวน กุน

4 นำยมิตร    เตชะไกรศรี

5 นำงอุไรวรรณ  แซ่แต้

6 คุณปรีชำ เตชะไกรศรี

7 นำงแต้เตียสี   แซ่แต้

8 นำงอุ๋ยง้อ แซ่แต้

9 MRS. CHAN HUNG KAM

10 ผู้ถือหุ้นรำยย่อยอ่ืนๆ

รวม

6,500,000                 

11.21

12,750,000               5.96

15.65

ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2555

จ ำนวนหุ้น(หุ้น) สัดส่วนกำรถือหุ้น(ร้อยละ)

33,500,000               

52.48

6,300,000                 2.94

112,311,600             

6,138,400                 2.87

214,000,000             100

24,000,000               

3.04

2.806,000,000                 

3,000,000                 1.40

3,500,000                 1.64

 

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

ข้อจ ากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ 

 ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้ว 
 
7.3  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทฯ  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิในแต่ละปี เว้นแต่ใน
กรณีที่บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น 
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8. การจัดการ 
 
8.1 โครงสร้างการจัดการ 
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2555  เปน็ดังนี้ 
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8.2 รายชื่อกรรมการแต่ละคณะ และรายชื่อผู้บริหาร 
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ

บริษัทฯ มหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ 
กจ. 12/2543 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ 
คณะกรรมการต่างๆ ของบริษัทฯ มีจ านวน 5 ชุด ได้แก่  

1. คณะกรรมการบริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ  
3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา  
4. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
5. คณะกรรมการบริหาร  

โดยมีรายชื่อและอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมการบริษัทฯ   

คณะกรรมการของบริษัทฯ  ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทจ านวน 14 ท่าน จ าแนกได้ดังนี้ 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
การอบรมหลักสูตร 

DCP และ DAP 

1. พลเอกเทอดศักด์ิ  มารมย์ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ DAP รุ่นที่ 10/2004 

2. นายไพรัช สหเมธาพัฒน์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ 

DCP รุ่นที่ 102/2008 

3. นายเผ่าเทพ โชตินุชิต 

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการสรรหา/ประธานกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี 

DAP รุ่นที่ 11/2004 

4. นายวีระศักด์ิ สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ DAP รุ่นที่ 21/2004 

5. นายสุเมธ เตชะไกรศรี 
ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรร
หา/กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

DCP รุ่นที่ 137/2010 

6. ดร. โกศล สุรโกมล 
กรรมการอิสระ,กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา/
กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

DCP รุ่นที่ 137/2010 

7. ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ DCP รุ่นที่ 105/2008 

8. นายคัมภีร์ จองธุระกิจ 
กรรมการ/กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา/
กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

DCP รุ่นที่ 48/2004 

9. นายประสงค์ เตชะไกรศรี กรรมการ DAP รุ่นที่ 11/2004 
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10. นางยุพา เตชะไกรศรี กรรมการ/กรรมการบริหาร DCP รุ่นที่ 32/2003 

11. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ กรรมการ/กรรมการบริหาร DCP รุ่นที่ 73/2006 
12. นายโกเวท ล้ิมตระกูล กรรมการ/กรรมการบริหาร DCP รุ่นที่ 105/2008 
13. นายปรีชา เตชะไกรศรี กรรมการ/กรรมการบริหาร DAP รุ่นที่ 10/2004 

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

ทั้งนี้ มีนายจุมพล  เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการ ซึ่ง เท่ากับข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) คือ มีกรรมการอิสระ (Independent 
director) อย่างน้อยหนึ่งในสาม ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

(2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน /พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า/ผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง 
(ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง) 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น  บิดามารดา 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม   หรือบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ 
                            ขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่น  
                            ใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 

(5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 
(7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม (1) – (6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการ

ด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้ 

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ  ประกอบด้วยนายสุเมธ เตชะไกรศรี ลงลายมือช่ือร่วมกับ นางยุพา เตชะไกรศรี 

หรือ นายจุมพล เตชะไกรศรี หรือ นายปรีชา เตชะไกรศรี รวมเป็นสองคนและประทับตราส าคัญของบริษัทฯ  

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการก ากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตาม
นโยบาย และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยอยู่ในกรอบของจริยธรรมที่ดี และค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่ง
ขอบเขตและอ านาจของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้ 
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1.   อ านาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
กรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัทฯ (มหาชน)จ ากัด 

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

นโยบายในการบริหารเงินทุน นโยบายเก่ียวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ และนโยบายในการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ  
4.  พิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการลงทุนของบริษัทฯ และก ากับดูแลการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่

วางไว ้
5.  ก าหนดกลยุทธ์ในการท าธุรกิจ เป้าหมาย และแผนงานของบริษัทฯ 
6. ด าเนินกิจการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือ

หุ้น และตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ 
7. แต่งต้ังคณะกรรมการจ านวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน 

หรือบุคคลอื่นกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ 
8.  จัดให้มีการบริหารจัดการตามหลักการก ากับดูแลกิจการ 

เว้นแต่เร่ืองต่อไปนี้ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ก าหนดให้รายการที่กรรมการหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ย่อย ให้กรรมการ
ซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

 เร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 การท ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุม  ผู้ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
- การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทฯ มหาชนอื่นหรือบริษัทฯ เอกชนมาเป็นของบริษัทฯ  
- การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญา เก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ การมอบหมาย

ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ  หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุน
กัน 

- การออกหุ้นใหม่เพื่อช าระแก่เจ้าหนี้ของบริษัทฯ  ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 
- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  โดยการลดจ านวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น 
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัทฯ  
- เร่ืองอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 

 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee ) 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด มีจ านวน
อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ  3 ท่าน ทุกท่านเป็น
กรรมการที่เป็นอิสระและก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในวาระ คราวละ 3 ป ี ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง 

1. นายไพรัช สหเมธาพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
(มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) 

2. นายเผ่าเทพ โชตินุชิต กรรมการตรวจสอบ 
(มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) 

3. นายวีระศักด์ิ สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการตรวจสอบ 
(มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) 

ทั้งนี้ มีนายจุมพล  เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขต และ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบ
บัญชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจ าปี 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดย
สอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ 

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดย
ค านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบบัญชีนั้น 
รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ท าการตรวจสอบบัญชีของบริษัท 

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเก่ียวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น 
ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
ผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานส าคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก าหนด 
ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

7. จัดท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 

- ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดท าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ  ถึงความถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ 

- ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  
- เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งต้ังต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  

- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

- รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส 
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3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา  
 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา โดยมี
กรรมการอิสระเป็นประธานฯ  เพื่อท าหน้าที่สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และท า
หน้าที่พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตามนโยบายที่ได้ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้ 

นโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
“การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น บริษัทฯ จะค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มี
ขนาดใกล้เคียงกันโดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้
บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่ก าหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส” ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ 
ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าบ าเหน็จประจ าปี 

 นโยบายการสรรหากรรมการ 
“การสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะให้ความส าคัญกับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการ

ท างานที่ดี และมีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้
ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส” 

ขอบเขต และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา 
1. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
2. ด าเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษั ทฯ และน าเสนอต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
3. ก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัทฯ 
4. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบและน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ 
5. ก าหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของกรรมการ

ผู้จัดการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
6. ด าเนินการท าแผนสืบทอดต าแหน่งงานของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารเสนอคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาและติดตาม 
7. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดต้ังคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2551 รวมเป็นจ านวน 4 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายเผ่าเทพ   โชตินุชิต ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา 
2 นายสุเมธ เตชะไกรศรี กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา 
3 ดร.โกศล สุรโกมล กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา 
4 นายคัมภีร์ จองธุระกิจ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา 
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 ทั้งนี้ มีนายจุมพล  เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการ 

4.  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
. คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคัญในการก ากับดูแลกิจการที่ดี  โดยเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการก ากับการดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยส่งเสริมและกล่ันกรอง  การด าเนินงานเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการและการ
บริหารจัดการให้ดีเลิศ  ภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยค านึงถึงผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการด าเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ และติดตามการด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมเพิ่มเติม เพื่อให้คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีสามารถด าเนินงานด้านการดูแลผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีมีจ านวนทั้งหมด 4 ท่านซึ่งมี
กรรมการอิสระจ านวน 2 ท่านด้วย รายชื่อดังต่อไปนี้    

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายเผ่าเทพ   โชตินุชิต ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
2 นายสุเมธ เตชะไกรศรี กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
3 ดร.โกศล สุรโกมล กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
4 นายคัมภีร์ จองธุระกิจ กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

   
ทั้งนี้ มีนายจุมพล  เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการ 

 ขอบเขต และ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
1. ก าหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ส าคัญของกระบวนการก ากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลที่เหมาะสม 
2. เสนอแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
3. ติดตามประกาศใหม่ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักปฏิบัติให้เหมาะสม 
4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติและหลักการก ากับดูแลกิจการที่ใช้ปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ 
5. เสนอแนะข้อก าหนดเก่ียวกับจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติส าหรับผู้บริหารและพนักงาน 
6. มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมชุนชนและส่ิงแวดล้อม (Corporate 

Social Responsibility: CSR)  
 

5.  คณะกรรมการบริหาร ( Executive Board of Director ) 
คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจ านวน 7 ท่าน ประกอบด้วย 

ล าดับ ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางยุพา  เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร 
3. นายปรีชา    เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร 
4. นายจุมพล   เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร 
5 นายอภิชาติ  เกษมกุลศิริ กรรมการบริหาร 
6. นายโกเวท ล้ิมตระกูล กรรมการบริหาร 
7 ดร.นฤพนธ์         พงษ์เจริญ กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ 
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ขอบเขต และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้ 

1. ให้มีอ านาจตัดสินใจในเร่ืองการด าเนินงานที่ส าคัญของบริษัทฯ  โดยก าหนดขอบเขตประเภท หรือขนาดของ
ภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการก ากับดูแล การด าเนินงานโดยรวม ผลผลิต 
ความสัมพันธ์กับลูกค้า ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

2. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเร่ืองการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของ
บริษัทฯ  และจะพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หากการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเร่ืองการลงทุนขยายงาน 
รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ นั้น อยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ 

3. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เก่ียวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อกิจการ 

4. พิจารณาเร่ืองการระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  
5. อนุมติัการแต่งต้ังที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ  
6. ด าเนินกิจการที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของบริษัทฯ  
7. พิจารณาและอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัทฯ  และพิจารณาอนุมัติค าขอจากฝ่ายงานต่างๆ 

ของบริษัทฯ ที่เกินอ านาจส่ังการของฝ่ายงานนั้น 
8. หากการด าเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ใช้งบประมาณสูงเกินกว่างบประมาณ

ที่ได้รับอนุมัติร้อยละ 10 จะต้องน าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

ทั้งนี้ การมอบอ านาจดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มี
ส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทฯย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการ
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระท าได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราว ๆ ไป 

เลขานุการบริษัทฯ 

  บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายจุมพล  เตชะไกรศรี ท าหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทฯ ในการให้ค าแนะน าด้านกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฎิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มี
การปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ   เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่
และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

1. ให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่กรรมการเก่ียวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มี
การปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงที่มีนัยส าคัญแก่กรรมการ 

2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติ
ต่างๆ 

3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก ากับบริษัทฯ ตามระเบียบ
และข้อก าหนดของหน่วยงานทางการ 

5. ติดต่อและส่ือสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทฯ 
6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
ผู้บริหาร 
                     คณะผู้บริหารของบริษัทฯ  ประกอบด้วย 7 ท่าน ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายสุเมธ  เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายโกเวท            ล้ิมตระกูล ที่ปรึกษากรรมการบริหาร 
3. ดร.นฤพนธ์           พงษเ์จริญ กรรมการผู้จัดการ 
4. นายปรีชา  เตชะไกรศรี รองกรรมการผู้จัดการ 

5. 
6. 

นายจุมพล            เตชะไกรศรี 
นายภูมิพงษ์          วรวัฒนะกุล 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
รองกรรมการผู้จัดการ 

7. นายปริญญา          แก้วล้วน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญช/ีการเงิน 

  ขอบเขต และ อ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 
1. ควบคุมดูแลการบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหาร 
2. ก าหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ 
3. บริหารการปฏิบัติการและให้การสนับสนุนระบบการบริหารคุณภาพ 

ทั้งนี้ การมอบอ านาจดังกล่าวข้างต้น กรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  และ/หรือคณะกรรมการบริหาร การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรรมการ
ผู้จัดการไม่สามารถกระท าได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือคณะกรรมการบริหารเป็น
คราว ๆ ไป 

8.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาท าหน้าที่สรรหากรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่
ลาออก ครบวาระ หรือทดแทนต าแหน่งที่ว่างลงโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต มีประสบการณ์ในธุรกิจที่
เก่ียวโยง และถูกต้องตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 
 เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ 
และขออนุมัติแต่งต้ังเป็นกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ 
 
 ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ  ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกต้ัง และให้
คณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และต าแหน่ง
อื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร 
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การเลือกตั้งกรรมการมีวิธีการดังต่อไปน้ี 
1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  แต่จะ

แบ่งคะแนนเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้  
3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ    
     ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง 
     เท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 

  คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการประจ าทุกปี โดยใช้เป้าหมายและ
หลักเกณฑ์ในการประเมินที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ และกลยุทธ์เพื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนที่
เหมาะสม 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ก. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ในฐานะกรรมการประจ าปี 2555 ได้มีการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่งใส โดยมีนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัท และเปรียบเทียบกับธุรกิจที่มีขนาดและอยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน ก่อนที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป 

ในปี 2555 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้กับกรรมการบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 2,362,800บาท  แสดงในตาราง
ต่อไปนี้ 

ตารางแสดงรายละเอียดค่าตอบแทนและค่าบ าเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารประจ าปี 2555 

ล าดับที ่ รายชือ่คณะกรรมการ 
 
 

ต าแหน่ง 
 
 

ค่าตอบแทนในฐานะ 
กรรมการ 

1 พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการ 481,800 

2 คุณไพรัช สหเมธาพัฒน์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 402,600 
3 คุณเผ่าเทพ โชตินุชิต กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ  

/ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการสรรหา/ประธานกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

283,800 

4 คุณวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 244,200 

5 คุณสุเมธ เตชะไกรศรี กรรมการและประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการ
สรรหา/กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

- 

6 ดร. โกศล สุรโกมล ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ /ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า
ค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา/กรรมการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

171,600 

7 ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ กรรมการ,กรรมการผู้จัดการ 
และผู้บริหาร 

- 

8 คุณคัมภีร์ จองธุระกิจ กรรมการ/กรรมการคณะกรรมการพิจารณา 145,200 
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ค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา /
กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

9 คุณประสงค์ เตชะไกรศรี กรรมการ 145,200 

10 คุณยุพา เตชะไกรศรี กรรมการและกรรมการบริหาร 244,200 
11 คุณอภิชาติ เกษมกุลศิริ กรรมการและกรรมการบริหาร 244,200 
12 คุณโกเวท ล้ิมตระกูล กรรมการและกรรมการบริหาร - 

13 คุณปรีชา เตชะไกรศรี กรรมการและกรรมการบริหาร - 
14 คุณจุมพล เตชะไกรศรี กรรมการและกรรมการบริหาร, เลขานุการ

คณะกรรมการ  
- 

 รวม  2,362,800 

ข. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทจ านวน 4 รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารทุก
รายที่อยู่ในล าดับขั้นเดียวกับผู้บริหารรายที่ 4 รวม 8 ท่าน แสดงดังตารางต่อไปนี้ 
 

รายการ

จ านวนราย (คน) จ านวนเงิน (บาท)

เงินเดอืน 8 13,162,779

โบนสั 7 3,414,965

ค่าตอบแทน

 
  หมายเหตุ : ส าหรับปี 2555 ประกอบด้วยผู้บริหาร 8 ท่าน ได้แก่ คุณสุเมธ เตชะไกรศรี, ดร. นฤพนธ์ พงษ์เจริญ, คุณ
ปรีชา  เตชะไกรศรี,  คุณโกเวท  ล้ิมตระกูล, คุณจุมพล  เตชะไกรศรี,  คุณภูมิพงษ์  วรวัฒนะกุล และ คุณปริญญา แก้วล้วน 

*คุณอังคณา  ไทยจรัสเสถียร ลาออกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 

   ค่าตอบแทนอื่น 
   ในรอบปี 2555 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้ 
 

รายการ จ านวนราย จ านวนเงิน 

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 5 155,118 

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

 
8.5 การก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) ส าหรับกรรมการบริษัทฯ จด
ทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้น าหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จึงได้ก าหนดคู่มือ “นโยบายการก ากับดูแลกิจการ” และคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจ” เพื่อ
แจกจ่ายให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ  
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ด้วยที่ว่าบริษัทได้ด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการก ากับดูแลกิจการที่ดีดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น ท าให้ในปี  2555 
บริษัทได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้ 

1. ได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 59 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) 
จากรายงานการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจ าปี 2555 เป็นปีแรก ซึ่งบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมท าการ
ส ารวจทั้งหมด 513 บริษัท 

2. ได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี  2555 ในระดับ “ดีเย่ียมและสมควรเป็นตัวอย่าง” 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

ส าหรับปี 2555 นั้น บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด สรุปได้ดังนี้  

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนดได้แก่ สิทธิการซื้อขาย หรือโอนหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ ยังได้
ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิ และอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ 

 บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกคน และข้อมูลประกอบแต่ละวาระการประชุมทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า 37 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลในการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามที่เก่ียวข้องกับวาระการประชุมถึง
คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่ไว้ที่ www.tkrungthai.com ในส่วนของ “ข่าวสาร” 
(Post วันที่ 4 มีนาคม 2556) โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 บริษัทฯ ได้ลงประกาศหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน  3 วัน ก่อนวันประชุม 3 วัน 
เพื่อบอกกล่าวล่วงหน้าส าหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม 

 บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2556 ในวันที่ 10 เมษายน 2556 ณ โรงแรม มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว 

 กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครบทั้ง 14 ท่าน และผู้บริหารระดับสูงทุกคนร่วมชี้แจงและตอบข้อ
ซักถามของผู้ถือหุ้นในเร่ืองที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนของผู้สอบบัญชีจากส านักงาน กรินทร์ ออดิท 
จ ากัด ร่วมตอบข้อซักถามเก่ียวกับงบการเงินของบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางกฎหมายจากส านักงานกฎหมายฟา
อีสต์  จ ากัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสอีกด้วย 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเร่ิมการประชุมตามวาระ ประธานกรรมการบริษัทจะกล่าวแนะน า คณะกรรมการทุก
ท่าน และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยต่อผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งช้ีแจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการในการ
ลงคะแนนเสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยประธานที่ประชุมท าหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามล าดับ
วาระที่แจ้งในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เพียงพอส าหรับการน าเสนอประเด็นต่างๆ 
ของแต่ละวาระ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ซักถามเร่ืองต่างๆ เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของ

http://www.tkrungthai.com/
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บริษัทฯ พร้อมทั้งมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สรุปการลงมติ และนับคะแนนเสียงด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 

 บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงข้อมูลส าคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าใน
การประชุมผู้ถือหุ้นปี 2555 อีกทั้ง ยังให้สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และถามค าถามในที่ประชุมก่อนลงมติ
ใดๆ รายละเอียดตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2555 

 บริษัทฯ มอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม  14 วัน บริษัทให้สิทธิ์แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลังที่ได้เร่ิมประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา 
และยังไม่ได้ลงมติ พร้อมนับเป็นองค์ประชุมต้ังแต่วาระที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป 

 ละเว้นการกระท าใดๆ ที่เป็นการจ ากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลส าหรับแต่ละวาระอย่างเพียงพอต่อการ
ตัดสินใจให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น จัดการให้มีวิธีการลงคะแนนเสียงที่ไม่ยุ่งยาก มี
ประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่ายไม่สูง  

 บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาที่เหมาะสมในการประชุม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และ
ต้ังค าถามต่อที่ประชุมในเร่ืองที่เก่ียวกับบริษัทฯ 

 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จ และเผยแพร่ ผ่านช่องทางของตลาด
หลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และ
ตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมคร้ังต่อไป 

 ในปี 2556 บริษัทฯ น าเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2555 ในอัตรา
หุ้นละ 0.18 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.37 ของก าไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ 
ก าหนดไว้ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่นๆ 

 บริษัทฯ ได้น าเสนอค่าตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ าทุกปี พร้อมทั้งน าเสนอหลักเกณฑ์เก่ียวกับ
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นราย
ย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือชาวต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงและย่ังยืน 

ส าหรับปี 2555 นั้น บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนไทย
ในระดับ “ดีเย่ียม และสมควรเป็นตัวอย่าง” โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั้งหมด 3 หมวด คือ ก่อนวันประชุม วันประชุม และ
หลังวันประชุม นอกจากนี้ ยังได้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันด้านอื่นๆ อีก ดังนี้ 
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 การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 วาระเลือกต้ังกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ บริษัทได้
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือก
กรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง 

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งต้ังเป็น
กรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ในช่วงวันที่ 28 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และได้
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมกับเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวบน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีการเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการ 

 ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นที่มีอย่างเท่าเทียมกัน 

 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันะ
ให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงแทนได้ 

 บริษัทฯ แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ  ข  ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เอง
ในแต่ละวาระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับจริง พร้อมทั้งเผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ  ก,  ข  และ ค  
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ด้วย  

 บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองใน
การซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท และมีการ
ติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีรายงานการถือหลักทรัพย์คร้ังแรก และรายงาน
การเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ใน พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 

 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลส าคัญโดยมิแจ้งล่วงหน้าต่อผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียน และตรวจสอบคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเพื่อความรวดเร็ว และ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ใช้บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อความรวดเร็ว และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียง 
รวมถึงในวาระพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น มีการแยกให้ลงคะแนนเสียง
เลือกต้ังเป็นรายบุคคลด้วย 

ทั้งนี้ เนื่องด้วยบริษัทไม่มีบริษัทร่วม และบริษัทย่อย จึงไม่มีเร่ืองการท ารายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมที่อาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยส าคัญ และไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน และผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกเพื่อเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งค่ัง ความมั่นคงทางการเงิน และความ
ย่ังยืนของกิจการ รวมถึงการให้ความส าคัญกับการรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมอีกด้วย  ทั้งนี้ จากนโยบายในการดูแลและ
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ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้จัดท าเป็นคู่มือจริยธรรมธุรกิจขึ้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงาน มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท โดยการส่ง
พนักงานไปอบรมหลักสูตรต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน  ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มด้วยกัน 
ดังนี ้

 พนักงาน  : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม  
ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย 
และให้มีผลประโยชน์อื่น เช่น โบนัส กองทุนท ารองเล้ียงชีพ 

 คู่ค้า  : บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าอย่าง 
สุจริต รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาคู่ค้าอย่างเคร่งครัด 

 เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามเงื่อนไขหรือข้อตกลง 
 ลูกค้า : บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยให้บริการที่มีคุณภาพ  

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

ISO14001  
 ชุมชน : บริษัทฯ ด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพสังคม 

ด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน, การ 
บริจาคโลหิต, กิจกรรมผ้าป่าสู่บ้านเกิดของพนักงาน เป็นต้น 

บริษัทได้มีการก าหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์สินค้าต่างๆ 
ต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานมีการใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น ปิดไฟเมื่อไม่มีความจ าเป็นในการใช้งาน 

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลแก่ทางการกรณีมีการท าผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะได้รับความคุ้มครอง ซึ่งบริษัทไม่สามารถปฏิบั ติใดๆ โดยไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็น
การเปล่ียนต าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ท างาน ส านักงาน เลิกจ้าง อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งเบาะแส รวมถึงการ
ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้ และจัดการฝึกอบรมพนักงานทุกท่านให้มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม และก าหนด
เป็นนโยบายให้เป็นแนวปฏิบัติ และเปิดเผยให้พนักงานทุกคนทราบ และยึดถือเป็นแนวเดียวกัน รวมถึงจัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้น 
หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ/ร้องเรียนเร่ืองต่างๆ ต่อกรรมการอิสระได้ 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ จึงได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 จัดส่งรายงานทางการเงินต่อส านักงานคณะกรรมการก า กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่ก าหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเป็น
อย่างมีเงื่อนไข ทั้งนี้ ในปี 2555 บริษัทไม่ได้รับค าส่ังจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ให้แก้ไขงบการเงิน หรือเอกสารที่เก่ียวข้องแต่อย่างใด 
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 ให้ความส าคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศอื่นๆ เช่น รายงานประจ าปี  การประชุมผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SET Community 
Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Web Site ของบริษัทฯ  

 คณะกรรมการรายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการแบบสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายก ากับดูแล
กิจการผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี และรายงานประจ าปี 

 คณะกรรมการได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่ไป
กับรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

 เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งบทบาท หน้าที่ และวาระการด ารง
ต าแหน่ง ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

 เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับอุตสาหกรรม
เดียวกัน ผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที่รับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน 

 เปิดเผยจ านวนคร้ังของการประชุม และจ านวนคร้ังที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ต่างๆ 

 ก าหนดให้กรรมการต้องเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เก่ียวข้องในกรณีที่มีส่วนได้เสีย
เก่ียวข้องกับบริษัทฯ  

 เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และก าหนดนโยบายให้
กรรมการและผู้บริหาร รายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัทต่อประธานกรรมการทราบทุกคร้ัง โดยผ่านทาง
เลขานุการบริษัท 

 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก จึงได้มีการพบปะ
และให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าวอย่างสม่ าเสมอ จะเห็นได้จากการเข้าร่วม
กิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกไตรมาส เพราะบริษัทฯ เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลผลประกอบการของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ไม่ว่าบริษัทฯ จะมีผล
ประกอบการในไตรมาสนั้นๆ เป็นอย่างไร รวมถึงจัดให้มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้น 
เพื่อเป็นช่องทางให้บริษัทฯ สามารถส่ือสารกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจทั่วไปอย่างสะดวก และมี
ประสิทธิภาพ 

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือนักวิเคราะห์เข้าเย่ียมชมกิจการของบริษัทฯ (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 02-
211-3732 ต่อ 104 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

mailto:investor@tkrungthai.com
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บริษัทให้ความส าคัญต่อบทบาทและหน้าที่ของกรรมการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อให้ธุรกิจสามารถด าเนินไปได้ด้วยความโปร่งใส โดยด าเนินการในเร่ืองต่อไปนี้ 

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เอื้อประโยชน์
ต่อการบริหารงานของบริษัท โดยมีจ านวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของบริษัท 

  บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งส้ินจ านวน 14 คน รายละเอียดเป็นดังนี้ 

o กรรมการอิสระ   จ านวน 5 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 35.7) 
o กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  จ านวน 2 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 14.3) 
o กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  จ านวน  7 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 50.0) 

 กรรมการบริษัทไม่มีประวัติการกระท าผิดกฎระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย/์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยผู้ตรวจสอบภายในนั้นเป็ น
หน่วยงานภายนอกที่มีความเป็นอิสระ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการบริหารความเส่ียงที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการติดตามการ
บริหารความเส่ียงอย่างสม่ าเสมอ โดยได้จัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงขึ้น (Risk Management) 
เพื่อประเมินความเส่ียงของสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทาง มาตรการป้องกันไม่ให้
เกิดผลกระทบ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนคือ 3 ปี และไม่จ ากัด
จ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง โดยระบุไว้ในนโยบายก ากับดูแลกิจการ 

 บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละท่านให้ทราบ (รายละเอียดกรรมการ
และผู้บริหาร) 

 ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และมีบทบาท อ านาจ และหน้าที่
แยกออกจากกันอย่างชัดเจน 

 คณะกรรมการได้มีการเลือกกรรมการอิสระเพื่อด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ 
 บริษัทฯมีเลขานุการบริษัท คือ คุณจุมพล  เตชะไกรศรี ซึ่งท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎหมาย และ

กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติตาม 
 บริษัทได้ก าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้คนละไม่เกิน 5 บริษัท และได้

เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ อื่นของกรรมการแต่ละท่านไว้อย่าง
ละเอียดในแบบ 56-1 และในรายงานประจ าปี 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี กรรมการต้องออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม ถ้าจ านวน
กรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงส่วนหนึ่งในสามที่สุด 

 ส าหรับจ านวนบริษัทที่กรรมการด ารงต าแหน่งนั้น บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการด ารงต าแหน่ง
กรรมการแต่ละคนที่บริษัทอื่นไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจ าปี (Annual Report) ทั้งนี้ บริษัทมั่นใจว่า
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การที่กรรมการด ารงต าแหน่งในหลายบริษัทนั้นไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เพราะได้รับ
ค าปรึกษาและค าแนะน าที่ดี มีประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง 

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา โดยมีการก าหนดอ านาจหน้าที่เอาไว้อย่างชัดเจน  
ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย 

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 มีการก าหนดและแยกอ านาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดย
ในการพิจารณา และการตัดสินใจเร่ืองที่ส าคัญๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
ถ่วงดุลและสอบทาน เปิดเผยความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีส่วนร่วมกับฝ่ายบริหารในการก าหนดวิ สัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย 
แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ โดยมีการสัมมนากันระหว่างคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
ระดับสูง 

 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายก ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าว 

 ประธานกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ และไม่ได้ด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการชุดย่อย 

 การรวมหรือแยกต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นบุคคล
เดียวกับประธานกรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยก
หน้าที่ในการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและการบริหารงานประจ าออกจากกันอย่างชัดเจน ประธาน
กรรมการบริษัทมีหน้าที่เป็นกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ก าหนดนโยบาย แผนงาน และ
กลยุทธ์ที่ส าคัญให้ฝ่ายบริหารน าไปปฏิบัติ โดยกรรมการบริษัททุกคนมีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการ
ประชุม การแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณาอย่างรอบคอบในเร่ือง
ที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

 ประธานกรรมการบริหาร เป็นหัวหน้าคณะของฝ่ายบริหาร รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการดูแล
การด าเนินกิจการและปฏิบัติงานของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยมีการบริหาร 
ติดตามการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการโดยก าหนดให้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อรายงาน
ความก้าวหน้าของผลการด าเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทเป็นประจ าทุกเดือน มีการกระจายอ านาจ
ลงไปสู่ฝ่ายบริหาร ในการก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และวงเงิน 

 คณะกรรมการได้มีการให้จัดท าจริยธรรมธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้ บริหาร และ
พนักงานทุกคนเข้าใจใช้ในการด าเนินธุรกิจ และปฏิบัติตามอย่างจริงจัง 
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 คณะกรรมการได้มีการก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) โดยมี
คณะท างาน และมีการทบทวนประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการด าเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน การ
ปฏิบัติงาน การด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และนโยบาย โดยมีหน่วยงานที่มีความอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดังกล่าว 

 คณะกรรมการบริษัทฯ จะรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎใน
รายงานประจ าปี ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย รวมทั้งมี
การเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายที่กรรมการบริษัทต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ 

 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการทุกท่านต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการให้บริษัททราบ 

 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การ
ด าเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยมีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็น
หน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทเมื่อวันที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2556 และเห็นว่ามีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ 

5.4 การประชุมคณะกรรมการ 

 บริษัทฯ ได้มีการจัดท าก าหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี โดยในปี 2555 ก าหนดการ
ประชุมเอาไว้จ านวน 9 คร้ัง และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบถึงก าหนดการดังกล่าว ล่วงหน้า เพื่อให้
กรรมการสามารถจัดเวลา และเข้าร่วมประชุมได้ 

 จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการจะพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ และลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ท าหน้าที่ ร่วมกันในการพิจารณาก าหนดวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ 

 บริษัทฯ จัดให้มีเอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม 

 บริษัทฯ จัดสรรเวลาเอาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเร่ืองเพื่ออภิปรายกันอย่างรอบคอบ และ
ประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็น และข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม 

 สนับสนุนใหก้รรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองที่เก่ียวข้อง
โดยตรง 
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 บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกัน เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ 
เก่ียวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย เพื่อความเป็นอิสระในการแสดง
ความเห็นเพื่อการพัฒนาการบริหารการจัดการของบริษัท และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการ
ประชุมด้วย ซึ่งในปี 2555 มีการประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกคนสามารถอภิปราย และแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
เปิดเผย โดยมีประธานเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และหลังจากผ่านการรับรองจากที่ประชุม จะถูกจัดเก็บไว้ที่ตู้เอกสาร
ชั้น 2 อาคารส านักงานตรอกจันทน์ ส าหรับกรรมการและผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบได้ 

 คณะกรรมการบริษัท มีส่วนร่วมกับฝ่ายบริหารในการก าหนดนโยบาย ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผน
ธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท โดยมีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 

 

 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ  ปี 2555 มีดังนี ้
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ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา มีวาระเพื่ออนุมัติเร่ืองงบการเงินไตรมาสต่างๆ วาระเพื่อทราบใน
เร่ืองผลการด าเนินการ และเร่ืองของกลยุทธ์ในการบริหารงานต่างๆ 

อนึ่ง ในปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจ านวน 1 คร้ัง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 โดยมีกรรมการที่
เข้าร่วมประชุมดังนี้ 

ล า
ดับ

 

รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
คณะกรรมการ 

บริษัท 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
พิจารณา

ค่าตอบแทน 
และสรรหา 

ประชุมใหญ่ 
สามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 
2555 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

1 พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ 

9/9 - - 1/1 - 

2 คุณไพรัช สหเมธาพัฒน์ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

9/9 4/4 - 1/1 - 

3 คุณเผ่าเทพ โชตินุชิต กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนและสรรหา/
ประธานกรรมการก ากับ

ดูแลกิจการท่ีดี 

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

4 คุณวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ 

8/9 3/4 - 1/1 - 

5 คุณสุเมธ เตชะไกรศรี กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา/
ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการก ากับดูแล

กิจการท่ีดี 

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

6 ดร.โกศล สุรโกมล กรรมการอิสระ/กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและ

กรรมการสรรหา/
กรรมการก ากับดูแล

กิจการท่ีดี 

8/9 - 1/1 1/1 - 

7 ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ 8/9 - - 1/1 19/19 
8 คุณคัมภีร ์ จองธุระกิจ กรรมการ/กรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทนและ
สรรหา/กรรมการก ากับ

ดูแลกิจการท่ีดี 

9/9 - 1/1 1/1 - 

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

11 คุณอภิชาติ เกษมกุลศิริ กรรมการบริหาร 9/9 - - 1/1 19/19 
12 คุณโกเวท ล้ิมตระกูล กรรมการบริหาร 8/9 - - 1/1 19/19 
13 คุณปรีชา เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร 8/9 - - 1/1 18/19 

14 คุณจุมพล เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร/
เลขานุการคณะกรรมการ 

9/9 - - 1/1 18/19 
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5.5 ก
า
ร
ป
ร
ะ
เ
มิ
น
ป
ร
ะ
ธ
า

นกรรมการบริหาร (CEO) 

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อการประเมินผลและการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร โดยมี
วัตถุประสงค์ในการน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรังปรุงการปฏิบัติหน้าที่  โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ การ
วางแผนกลยุทธ์ ความเป็นผู้น า ผลการด าเนินงานด้านการเงิน การบริหารก ากับดูแลการท าธุรกรรม การจัดท าแผน
ทดแทนต าแหน่ง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การส่ือสาร และการสร้างความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัทฯ 

5.6  การประเมินการปฏิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เป็นประจ า
ทุกปี โดยท าการประเมินปีละ 1 คร้ัง เพื่อพิจารณาผลการด าเนินงาน และการก ากับดูแลให้มีการก าหนดและ/หรือ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเพียงพอ และมปีระสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยมีหัวข้อการประเมินและสรุปผลได้ดังนี้ 

 

 

ล าดับ 
หัวข้อประเมิน 

ผลประเมิน (ร้อยละ) 

ป ี2554 ปี 2555 

1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 91.40 94.46 

2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 82.00 91.47 

ล า
ดับ

 
รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ังของ
การเข้าประชุม 

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

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา/

ประธานกรรมการก ากับดูและกิจการที่ดี 

1/1 

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

และกรรมการสรรหา/กรรมการก ากับดูและ
กิจการที่ดี 

1/1 

6 คุณคัมภีร์ จองธุระกิจ กรรมการ/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
สรรหา/กรรมการก ากับดูและกิจการที่ดี 

1/1 

7 คุณประสงค์ เตชะไกรศรี กรรมการบริษัท 0/1 
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3 การประชุมคณะกรรมการ 90.40 97.32 

4 การท าหน้าที่ของกรรมการ 90.10 96.17 

5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 84.30 95.36 

6 
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา
ผู้บริหาร 

81.50 88.99 

คะแนนเฉล่ียรวม 86.25 93.96 

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจ าทุกปี โดยมี
หลักเกณฑ์ในการประเมินที่น าไปสู่ความส าเร็จของการบริหารงานตามกลยุทธ์ เพื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน และ
แรงจูงใจที่อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่  

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะท าการปฐมนิเทศให้กับกรรมการท่านใหม่ที่เข้ามา โดยการประชุมร่วมกันกับกรรมการ
บริษัทฯ ทุกท่าน เพื่อบรรยายสรุปลักษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดท า
เอกสารที่เก่ียวข้อง นอกจากนั้น ยังต้องพาไปเย่ียมชมโรงงานทั้ง 3 แห่ง รวมถึงส านักงานใหญ่ เพื่อให้เข้าใจการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ได้มากขึ้น ซึ่งในป ี2555 นั้น บริษัทฯ ไม่มีกรรมการท่านใหม่ จึงไม่มีการด าเนินการในเร่ืองนี้  

       5.6  ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทฯ พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์ว่า พิจารณาจากการเปรียบเทียบกับ
ระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ นอกจากนี้ กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลกรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหารจะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้
กรรมการผู้จัดการทราบ 

 

5.7  การพัฒนาความรู้ของกรรมการและผู้บริหาร และแผนสืบทอดต าแหน่ง 

บริษัทฯ เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการบริษัทฯ  และเพื่อการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้รับการฝึกอบรม
ความรู้ต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่หลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP) และ 
Director Certification Program (DCP) นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการอบรมจากองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่องอีกด้วย  



บริษัท  ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนท่ี 2 หน้าท่ี 50 

นอกจากนี้ มีแผนการพัฒนา และสืบทอดงานต าแหน่งผู้บริหารของบริษัท เพื่อเตรียมพร้อมในการท างานที่
ต่อเนื่องในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  เพื่อความมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ ยังมีการประชุมนอกสถานที่ โดยมีการหมุนเวียนไปประชุมตามโรงงานสาขา
เพื่อให้กรรมการของบริษัทได้เห็นการท างานอย่างแท้จริงของพนักงานอีกด้วย 

8.6 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มี      ประสิทธิภาพ จึง
ได้ก าหนดภาระหน้าที่ อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการ
ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน       ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน 
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม       นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เก่ียวกับระบบการเงิน โดย
บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอ           ผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ 

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการ
ปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่ส าคัญของบริษัทฯ ได้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ  (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย 

การบริหารความเสี่ยง 

เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายการมีระบบการก ากับดูแลกิจการที่ ดี (Good Corporate Governance) และปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดท านโยบายบริหารความเส่ียงองค์กร รวมถึงก าหนดให้กระบวนการ
บริหารความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร เพื่อควบคุมความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับธุรกรรมหรือกิจกรรมของบริษัทฯ 
และเพื่อลดผลกระทบของเหตุการณ์อันอาจเกิดขึ้นได้โดยคาดไม่ถึง นอกจากนี้ ยังได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงขึ้นมา 
โดยมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2552 เพื่อประเมินความเส่ียงทั่วทั้งองค์กร ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ทั้งนี้ การบริหาร
ความเส่ียงจะครอบคลุมความเส่ียง 5 ประเภท ดังนี้ 

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

ทั้งนี้  ผลของการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และแผนปฏิบัติการต่างๆ นั้น จะมีการน าเสนอให้
คณะกรรมการบริหารทราบ 

8.7 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เก่ียวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ จึงได้ก าชับให้ฝ่ายบริหารด าเนินการในเร่ืองที่เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลที่
ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญและจะยึดถือปฏิบัติ
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ไปโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น ได้มอบหมายให้ นายจุมพล เตชะไกรศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ท าหน้าที่
ติดต่อส่ือสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เก่ียวข้อง 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังจัดกิจกรรมให้แก่ผู้ลงทุนที่มีความสนใจในการด าเนินงานของบริษัท โดยการให้เข้าเย่ียมชมโรงงานสุวินท
วงศ์ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นอย่างมาก 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเจตนารมย์ที่ดีในการที่จะเปิดโอกาสให้แก่นักวิเคราะห์ และนักลงทุนรายย่อยได้มีโอกาสรับทราบ
ความเคล่ือนไหว และผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง บริษัทฯ  จึงได้เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียน
พบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทุก ๆ ไตรมาส 

8.8 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีการน าข้อมูลภายในไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ดังต่อไปนี้ 

1.  บริษัทฯ ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเพื่อให้รับทราบถึงกฎเกณฑ์ของการใช้ข้อมูลภายใน หน้าที่ในการ
รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของคน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบท
ก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตาม
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดท าและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของตน คู่สมรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยต้องรายงาน
ดังนี ้

- รายงานการถือหลักทรัพย์คร้ังแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชน หรือวันที่ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร 

- รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ ภายใน 3 วันท าการนับต้ังแต่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น และให้ส่ง
ส าเนารายงานการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

3. ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยส าคัญที่อาจส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของราคาซ้ือขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง  1 เดือนก่อนที่
บริษัทฯ จะมีการประกาศผลการด าเนินงาน (ก าหนดเวลาในการประกาศผลการด าเนินงานคือ 45 วันนับจากวันส้ิน
ไตรมาส และ 60 วันนับจากวันส้ินงวดบัญชี) หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน 

4. บริษัทฯ ก าหนดมาตรการควบคุมตราประทับของบริษัทฯ ไว้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อควบคุมการด าเนินงานใดๆ 
ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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 บริษัทฯ มีมาตรการการลงโทษหากพบว่ากรรมการหรือผู้บริหารฝ่าฝืนนโยบายบริษัทฯ และท าให้บริษัทฯ ได้รับความ
เส่ือมเสียหรือเสียหาย และบริษัทฯ จะประสานงานกับหน่วยงานก ากับดูแลที่เก่ียวข้องเพื่อด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 
8.9 บุคลากร  

 จ านวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ไม่รวมแรงงานจัดจ้างภายนอก : Outsource) มีจ านวน
ดังต่อไปนี้ 

 
ฝ่าย จ านวนพนักงานทั้งสิ้น 

ปี 2553 ปี 2554 2555 
1. ฝ่ายส านักงาน 152 163 177 
2. ฝ่ายโรงงาน 875 932 929 

      รวม 1,027 1,095 1,106 

 
 

 

 

 

 

 

 

จ านวนพนักงานแยกตามสายงานหลัก มีดังนี้ 
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31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 55

1. แผนกผลิต 604 599 629

2. แผนกวิศวกรรม/แผนกวิจัยและพัฒนา 38 44 47

3. แผนกบริหารคุณภาพ/แผนกประกันคุณภาพ/

    แผนกวางแผน/แผนกซ่อมบ ารุง

4. แผนกจัดซ้ือ/แผนกขนส่ง 44 60 50

5. แผนกจัดเตรียมวัตถุดิบ/แผนกคลังสินค้า 79 106 100

6. แผนกทรัพยากรบคุคลและธุรการ 35 34 36

7. แผนกขายและการตลาด 11 12 14

8. แผนกบญัชีและการเงิน/แผนกสารสนเทศ 27 25 26

9. ฝ่ายบริหารจัดการ/ฝ่ายบริหารสายปฏบิตัิการ 53 57 54

รวม 1,027 1,095 1,106

ฝา่ย

136 158 150

จ านวน (คน)

 
 หมายเหตุ : บริษัทไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานใดๆ ในปีที่ผ่านมา 

 
ผลตอบแทนพนักงาน 

ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ ในปี 2555 มีจ านวนเงินรวม 272,660,903.69 บาท เพิ่มขึ้น 60,281,480.31
บาท จากปี 2554 โดยค่าตอบแทนที่ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ นั้น อยู่ในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
และสวสัดิการอื่นๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ าปี เคร่ืองแบบพนักงาน บริการรถรับ-ส่งพนักงาน   

 
นโยบายการพัฒนาบุคลากร  

บริษัทฯ ให้ความส าคัญในด้านบุคลากรไม่น้อยไปกว่าการให้ความส าคัญในเร่ืองของวัตถุดิบ หรือกระบวนการผลิต ด้วย
เหตุที่ว่าคุณภาพชิ้นงานที่ดีนอกจากจะมาจากวัตถุดิบที่ดีและกระบวนการผลิตที่ดีแล้ว แรงงานทั้งในส่วนทางตรงและทางอ้อมยัง
ต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยเช่นกัน 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญในเร่ืองของบุคลากรทั้งในระยะส้ันและระยะยาว เร่ิมต้ังแต่ขั้นตอนการคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเข้าสู่องค์กรโดยการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีและปลอดภัย มีการจัดฝึกอบรมให้ทั้งภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กรรวมถึงการจัดส่งไปอบรมดูงานยังต่างประเทศ นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรทางอ้อมด้วย
การสรรหาบุคลากรชาวต่างชาติเข้ามารับต าแหน่งในองค์กรและเป็นที่ปรึกษาระยะส้ันด้วย อันจะเป็นการยกระดับความรู้ความ
ช านาญของพนักงานให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล 

 บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานภายในบริษัทฯ  (In House Training) ซึ่งเป็นหลักสูตรเก่ียวกับการสอนงาน 
OJT (On the Job Training), ระบบการบริหาร ERP (Enterprise Resource Planning)  การบริหารระบบคุณภาพมาตรฐาน 
ISO/TS 16949, ISO 14001 และ การฝึกอบรมภายนอก ( Public Training)   
           จากการด าเนินนโยบายการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ พบว่าบุคลากรของบริษัทฯ  ได้มีส่วนร่วมเป็นอย่าง
มากในการลดการสูญเสียในการผลิต และสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น จนส่งผลให้ต้นทุนการ
ผลิตของบริษัทฯ ต่ าลง อันเป็นผลดีต่อการแข่งขันในตลาดของบริษัทฯ 
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 การเตรียมผู้สืบทอดงาน 

 การเตรียมแผนเพื่อสืบทอดงานนั้น เป็นภารกิจที่ผู้บริหารขององค์กรต้องวางแผน และด าเนินการเพื่อเป็นการสร้างความ
ต่อเนื่องในการบริหารงาน และเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับแผนงานการบริหารงานในอนาคตโดยใช้กลยุทธ์ในการก าหนดเกณฑ์ใน
การคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพ โดยจัดให้มีพี่เล้ียงเป็นผู้สอนงาน ถ่ายทอด พัฒนา และเสริมจุดอ่อนของงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ย่ิงๆ ขึ้นไป 

8.10 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) 

ส าหรับบริษัทฯ แล้ว เร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมนั้น ไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรมเสริมของบริษัทฯ 
เท่านั้น หากแต่เป็นภารกิจหลักของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยึดหลักในการด าเนินงานที่มีเป้าหมายด้านธุรกิจควบคู่กับความ
รับผิดชอบดังค ากล่าวของ Mr. Bjorn Stigson ประธานสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน (World Business Council  for 
Sustainable Development หรือ WBCSD) ที่ว่า “ธุรกิจไม่สามารถประสบความส าเร็จได้ในสังคมที่ล้มเหลว” (Business cannot 
succeed in a society that fails) 

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1.  การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

รากฐานของการประกอบธุรกิจที่ดี มีประสิทธิภาพนั้น มีรากฐานของทรัพยากรบุคคล เป็นปัจจัยส าคัญที่จะ
ขับเคล่ือนธุรกิจให้ประสบความส าเร็จไปได้ด้วยดี นั่นก็หมายความว่า ธุรกิจเองต้องเล็งเห็นถึงความส าคัญของพนักงาน  
ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการท างานที่ดี รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน และการ
ปฏิบัติต่อพนักงาน หรือแรงงานอย่างเป็นธรรมด้วย บริษัทฯ จึงปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของพนักงาน โดยมีตัวอย่างของแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1.1 มีแนวปฏิบัติที่สนับสนุน และเคารพสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่ใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น 
1.2 ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านผลตอบแทนพนักงานและสวัสดิการอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส 

เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายแล้ว ยังมีสวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่พนักงาน เช่น จัดให้มีข้าวฟรี และ
อาหารกลางวันราคาพิเศษให้แก่พนักงาน, ติดต้ังตู้น้ าด่ืมระบบ RO อย่างถูกอนามัย, ปรับเพิ่มการจ่ายให้เบี้ย
ขยัน, เงินช่วยเหลือฌาปนกิจในกรณีบุคคลในครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต, ให้ทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดา 
ของพนักงานที่อยู่ในระดับอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น, ตรวจสุขภาพประจ าปี มอบของขวัญวันเด็กและ
ทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงาน ฯลฯ 

1.3 แต่งต้ังคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อท าหน้าที่ดูแลด้านสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม 
1.4 ก าหนดนโยบายและจัดต้ังคณะท างานดูแลเร่ืองความปลอดภัยต่างๆ ในโรงงาน และสถานที่ท างาน เช่น จัดให้

มีการซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจ าทุกปี จัดให้มีการซ้อมหนีไฟประจ าทุกปี และหมั่นตรวจสอบ
ความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิง 

1.5 มีระบบการจัดการกับสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้มีความปลอดภัย และถูกสุขอนามัย เช่น มีระบบการดูแล
สภาพแวดล้อมภายในโรงงาน และในกระบวนการผลิต โดยไม่ให้กระทบต่อสุขภาพของพนักงาน , จัดให้มี
กิจกรรมสัปดาห์ปลอดภัยในการท างาน, ติดต้ังพัดลมระบายอากาศเพิ่มเติมเพื่อลดความร้อนใน Line การผลิต, 
ให้มีสวนหย่อมขนาดเล็ก และมุมนั่งพักผ่อนส าหรับพนักงานได้ผ่อนคลายในยามพัก 
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1.6 พัฒนาบุคลากร โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้ โดยการส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และเล่ือนต าแหน่งให้แก่พนักงาน
เมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม 

1.7 มีกระบวนการร้องเรียนอย่างเหมาะสมหากพนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
1.8 ส่งเสริมให้พนักงานน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต รวมถึงการบ าเพ็ญประโยชน์ และ

ท าดีเพื่อสังคมอีกด้วย 
1.9 จัดให้มีโครงการด้านธรรมะ โดยจัดกิจกรรมร่วมท าบุญผ้าป่าสู่บ้านเกิดของพนักงานประจ าทุกปี และจัดให้มี

กิจกรรมฟังธรรมะบรรยายให้แก่พนักงานในวันแม่แห่งชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ สถานที่ท างานของบริษัท 
1.10  ส่งเสริมประเพณีท้องถ่ิน และสืบสานเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ วันพ่อ วันแม่ เป็น

ต้น 
1.11   พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความสามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทในทุกระดับทั้งในระยะส้ันและ

ระยะยาว ภายใต้กรอบการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยการน าองค์กรไปสู่การ
เรียนรู้ (Learning Organization) 

1.12  พัฒนาความพร้อมด้านการบริหาร และภาวะผู้น าให้แก่ ผู้บริหารทุกระดับด้วยการอบรม และสอนงาน 
(Coaching) โดยการประกบตัวต่อตัว 

1.13  จัดให้มีกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อส่งเสริมให้พนักงานออกก าลังกาย อีกทั้งยังเอื้อให้เกิดความสามัคคีอีกด้วย 
1.14  มีการตรวจความแข็งแรงของมวลกระดูก และมะเร็งปากมดลูกให้แก่พนักงานของบริษัท 

2. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่า โลกของเราในทุกวันนี้เกิดมลภาวะทั้งทางน้ า อากาศ ขยะ สารพิษ ฯลฯ ส่งผลให้ส่ิงแวดล้อม 
และระบบนิเวศน์มีปัญหา ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนต้องช่วยกันลดปัญหาเหล่านี้ลง บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดูแล
รักษาส่ิงแวดล้อมโดยการพยายามปลูกฝังให้พนักงานทุกคนในองค์กร ใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ 
โดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองส่ิงแวดล้อม และผลกระทบต่างๆ, ร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงานเพื่อลดภาวะโลก
ร้อน, ปฏิบัติตามข้อก าหนดต่างๆ ของมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม หรือ ISO 14001 อย่างเคร่งครัด, มีระบบการ
บ าบัดน้ าที่เกิดจากกระบวนการผลิตก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่บริษัทฯ ด าเนิน
และปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องในเร่ืองของการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม เช่น ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน ท าความสะอาดหลอดไฟอย่าง
สม่ าเสมอ, ลดการใช้กระดาษและกล่องโฟม, จัดให้มีที่ปรึกษาด้านการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และจัดสรรงบประมาณ
เพื่อลงทุนในอุปกรณ์และการประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น 

3. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

ธุรกิจจะมั่นคงได้ต้องอยู่ในชุมชน และสังคมที่เข้มแข็ง และมีการพัฒนาที่ย่ังยืน บ ริษัทฯ จึงจัดให้มีกิจกรรมทาง
สังคม รวมถึงการมีส่วนร่วมกับสังคมในการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม โดยหากระบวนการและวิธีการที่
เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจที่ด าเนินการอยู่ เช่น 

3.1 จัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับชุมชนก่ิงแก้ว 56  
3.2 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย 
3.3 ร่วมกันท าบุญแห่เทียนพรรษา ณ วัดหนองเรือ   อ.ท่าตะเกียบ   จ.ฉะเชิงเทรา 
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3.4 เปิดโอกาสให้กลุ่มคนพิการต าบลบางกร่าง และชมรมคนพิการคลองข่อยน าสินค้า OTOP มาขายในโรงงาน
เพื่อน ารายได้ช่วยเหลือคนพิการตามโครงการคนกิการสู่สากล 

3.5 ด้วยความต้ังม่ันที่ว่า โรงงานของเราเป็นโรงงานสีขาว และสังคมรอบด้านเป็นสีขาว พนักงานของบริษัทจะต้อง
ไม่ข้องเก่ียวกับส่ิงเสพติด จึงได้จัดให้มีการตรวจสารเสพติดให้กับพนักงานอย่างสม่ าเสมอด้วย 

3.6 จัดกิจกรรมหาทุนเพื่อน าไปช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ 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 มอบเงินทุนเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่พนักงานที่ประสบภัยน้ าท่วมปลายปี 2554 
3.11 สนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสาด้วยการมอบเงินทุนซื้ออุปกรณ์ ในโครงการ  “ หมวกไหมพรม  ต้านภัยหนาว ”   

เพื่อใช้เวลาว่างในการถักหมวก และน าไปมอบให้แก่ ชาวไทยภูเขา จังหวัดเชียงใหม่  และ ที่ ต.นาแค   อ.นายูง  
จังหวัดอุดรธานี 
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9. การควบคุมภายใน 
  

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  ได้แต่งต้ังกรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบ     เพื่อให้มีการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยท าหน้าที่ 

-  สอบทานรายงานการบริหารและการด าเนินงานของบริษัทฯ  
-  สอบทานความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายใน 

  -  สอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เก่ียวข้อง 
  -  สอบทานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด 

ในปี  2555 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมรวม 4 คร้ัง ซึ่งมีการพิจารณาในเร่ืองที่ส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

1.  พิจารณาผลประกอบการและงบการเงินรายไตรมาสและรายปีร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อน าเสนอต่อ  คณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณา 

2.  พิจารณาและแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีเดิม 
   3.  พิจารณานโยบายบัญชีที่ส าคัญของบริษัทฯ  

  4.  เสนอแนะแก่คณะกรรมการบริหารในด้านการควบคุมภายใน  

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 
เพื่อให้ความเห็นเก่ียวกับความพอเพียงและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยอ้างอิง “แบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เห็นพ้องกันว่ามี
ความเหมาะสมและมีข้อเสนอแนะให้มีการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิผล นอกจากนี้ยังให้มีการติดตาม
ควบคุมการด าเนินงานเพื่อป้องกันจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารน าทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ และ
ด าเนินการแก้ไขผลจากการตรวจสอบในทุกประเด็นที่ส าคัญ โดยเฉพาะประเด็นส าคัญที่อาจกระทบต่อการปฏิบัติงาน และรายการ
ที่เก่ียวโยง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  5 ด้านคือ  

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม  บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
พร้อมทั้งมีการปรับปรุงการประเมินผลงานของพนักงานให้มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมขององค์กรอย่างสมเหตุสมผล เพื่อ
คุณภาพทางการปฏิบัติงานที่ดีย่ิงขึ้น  

 บริษัทฯ มีความมุ่งม่ันที่จะพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึง
การให้ความส าคัญอย่างมากในการดูแลส่ิงแวดล้อม จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพ  “ISO/TS 16949 และ ISO 
14001”  

 บริษัทฯ ก าหนดโครงสร้างการบังคับบัญชาแยกตามสายงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ และการก ากับดูแล
กิจการ โดยมีแผนกตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้ส่งเสริม สนับสนุน 
นโยบายการก ากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ให้มีความชัดเจนโปร่งใส มีการก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน ค านึงถึง
ความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคมและส่ิงแวดล้อม โดยได้จัดท าคู่มือนโยบายก ากับ
ดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งให้จัดให้มีนโยบายรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ซึ่งให้ความส าคัญกับการรักษา
ผลประโยชน์ของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน การเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 
ทันเวลา การมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ การมีระบบบริหารความเส่ียงที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งมีการจัดอบรมเพื่อชี้แจงให้พนักงานทราบ 
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2. การบริหารความเส่ียง   บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการบริหารความเส่ียงที่มาจากทั้งปัจจัยภายนอก และ
ปัจจัยภายในที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยคาดไม่ถึงทั้งในปัจจุบันและอนาคต  รวมถึงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการมีระบบก ากับดูแลกิจการที่
ดี (Good Corporate Governance) และปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้จัดท านโยบายบริหารความเส่ียง
ขึ้น เพื่อควบคุมและบริหารความเส่ียงอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 บริษัทฯ ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงขึ้น ต้ังแต่ปี 2552 พร้อมด้วยมีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร 
และมีการบังคับใช้ทั้งองค์กร รวมถึงมีการติดตามและรายงานความเส่ียงอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร   ฝ่ายบริหารมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจน เช่น มี
การก าหนดขอบเขตและอ านาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารทุกระดับเป็นลายลักษณ์อักษร การบันทึกรายการบัญชี และ
ข้อมูลสารสนเทศ การควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม
ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมีการควบคุมภายในที่
เก่ียวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ 
 ในการอนุมัติการท าธุรกรรมของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว จะ
ค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล  บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมูลที่ส าคัญเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการจัดท ารายงานวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบ จัดส่งข้อมูลเพื่อ
การศึกษาประกอบการตัดสินใจเป็นการล่วงหน้า 7 วัน และมีเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งมีหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านข้อบังคับและกฎเกณฑ์
ต่างๆ ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ที่
คณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ ในส่วนของการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ นั้น บริษัทฯ ได้มีการ
จัดเก็บไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ เพื่อความโปร่งใส และเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการจัดท างบ
การเงินของบริษัทฯ ทุกไตรมาส เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ มีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับ
ลักษณะธุรกิจรวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม  

 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความ
ทันสมยัอยู่เสมออีกด้วย 

5. ระบบการติดตาม  บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ฯ ในปี 2555 รวม 9 คร้ัง ส่วนการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในมีขึ้นอย่างสม่ าเสมอทุกไตรมาส โดยผู้
ตรวจสอบภายในต้องจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องอันเป็น
สาระส าคัญ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในระยะเวลาอันสมควร รวมถึงการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวด้วย 
 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเก่ียวกับการประเมินประสิทธิภาพ และการควบคุมภายในของบริษัทฯ ว่า
ไม่มีจุดอ่อนที่เป็นสาระส าคัญ  โดยไม่พบข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี
ในงบการเงิน จากการที่ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้เคยเสนอให้มีการจัดท าแผนงานทั้งปีและติดตามวัดผลเป็นระยะ ๆ ให้เป็น
รูปธรรมมากขึ้นกว่าที่ท าอยู่นั้น บริษัทฯ ได้เร่ิมด าเนินการแล้ว และถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป 

 การตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะครอบคลุมในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) 
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2. การตรวจสอบการด าเนินงาน (Operational Audit) 
3. การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Performance Audit) 
4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) 
5. การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit) 
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10.  รายการระหว่างกัน  

 
       10.1.  รายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทที่เก่ียวข้องหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี  2555 ดังนี ้
ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ ความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่าของรายการ ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

1.  บริษัท แพรร่ีมาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 
  ประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภค  

กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการและเป็น    ผู้
ถือ หุ้นใน บริษัท  แพรร่ีมา ร์ เก็ตติ้ง  จ ากัด 
จ านวน 1 ท่าน คือ นายสุเมธ เตชะไกรศรี   
เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามใน บริษัท แพร
ร่ีมาร์เก็ตติ้ง  จ ากัด และถือหุ้นใน อัตราส่วน
ร้อยละ  6  ของทุนช าระแล้ว 

บริษัทจ าหน่ายกระปุกส าลีพลาสติกให้ บริษัท แพรร่ี 
มาร์เก็ตติ้ง  จ ากัด    
ปี 2554 มียอดการขายกระปุกส าลีพลาสติก เท่ากับ 
3.60 ล้านบาท และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555  มี  
ยอดลูกหน้ีการค้าคงค้าง เท่ากับ 0.60 ล้านบาท   

รายการน้ีเป็นการขายชิ้นส่วนพลาสติกของบริษัท 
ท่ีเกิด ข้ึนตามปกติของบริษัท  และเป็นเงื่อนไข
เหมือนกับลูกค้ารายอ่ืน ซึ่งเป็นการขายในราคา
ตลาดเท่ากับลูกค้า ท่ัวไป  ซึ่ งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาการท ารายการดังกล่าว
ข้างต้นแล้วเห็นว่าการท ารายการน้ี เป็นการท า
รายการท่ีสมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม 

2.   การเช่าอาคารส านักงานจาก                
นายสุเมธ  เตชะไกรศรี 

 
 
 

นายสุเมธ  เตชะไกรศรี   
เป็นกรรมการของบริษัท 

บริษัทฯ เช่าพื้นท่ีอาคารสามชั้นเลขท่ี 23 ซอยจันทน์ 
43 แยก 21 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร  โดยมีระยะการเช่า 3 ปี เร่ิมตั้งแต่
วันท่ี 1 เมษายน 2553 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2556  
อัตราค่าเช่าเดือนละ 60,500 บาท   
 

เป็นการเช่าพื้นท่ีส านักงานเพื่อความสะดวกใน 
การติดต่อธุรกิจ และอัตราค่าเช่าไม่แตกต่างจาก
อัตราท่ัวไปในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นว่าเป็นการท า
รายการเช่าท่ีสมเหตุสมผลและมีอัตราค่าเช่า
ยุติธรรม 
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10.2.  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
     ในปี 2555 การท ารายการระหว่างกัน เป็นความจ าเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการท ารายการเพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เป็นการใช้ก าลังการผลิตของเคร่ืองจักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะท าให้ได้ก าไรเพิ่มขึ้น  รายการ
ระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทฯ ได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคา
ยุติธรรม 

10.3. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
     บริษัทฯ ได้มีการก าหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน โดยจะก าหนดให้ในการเข้าท า

รายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยในการออกเสียงในที่ประชุมนั้น ๆ 
กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
       10.4. นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกัน 

    ในอนาคตหากบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทฯ และบริษัทฯ มีนโยบายที่จะก าหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด าเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่ง
สามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทฯ จะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท า
รายการด้วย 

    รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นและกรรมการ
จะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และจะต้องเปิดเผย
รายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ   เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา  ซึ่งบริษัทฯจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม
ตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการเก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
                   ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท ที .กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น
ตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ 
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11. ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
  

11.1. งบการเงนิ 
11.1.1. ผู้สอบบัญชีและสรุปรายงานของผู้สอบบัญช ี

ผู้สอบบญัชีของบริษัท  ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ได้แก ่

               ปี 2551 นายเจษฎา   หงัสพฤกษ์ 
  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  3759 
  บริษัท  กรินทร์  ออดิท จ ากดั 

ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นถึงงบการเงินของบริษัทฯ วา่ได้จดัท าขึน้โดยถกูต้อง    ตามที่ควรใน
สาระส าคญัตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไปอยา่งไมม่ีเง่ือนไข   

               ปี 2552 นายเจษฎา   หงัสพฤกษ์ 
  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  3759 
  บริษัท  กรินทร์  ออดิท จ ากดั 

ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นถึงงบการเงินของบริษัทฯ วา่ได้จดัท าขึน้โดยถกูต้อง    ตามที่ควรใน
สาระส าคญัตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไปอยา่งไมม่ีเง่ือนไข   

               ปี 2553 นางสาววมิลศรี   จงอดุมสมบตั ิ
  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  3899 
  บริษัท  กรินทร์  ออดิท จ ากดั 

ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นถึงงบการเงินของบริษัทฯ วา่ได้จดัท าขึน้โดยถกูต้อง    ตามที่ควรใน
สาระส าคญัตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไปอยา่งไมม่ีเง่ือนไข   

               ปี 2554 นางสาววมิลศรี   จงอดุมสมบตั ิ
  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  3899 
  บริษัท  กรินทร์  ออดิท จ ากดั 

ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นถึงงบการเงินของบริษัทฯ วา่ได้จดัท าขึน้โดยถกูต้อง    ตามที่ควรใน
สาระส าคญัตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไปอยา่งไมม่ีเง่ือนไข   

               ปี 2555 นางสาววมิลศรี   จงอดุมสมบตั ิ
  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  3899 
  บริษัท  กรินทร์  ออดิท จ ากดั 

ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นถึงงบการเงินของบริษัทฯ วา่ได้จดัท าขึน้โดยถกูต้อง    ตามที่ควรใน
สาระส าคญัตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไปอยา่งไมม่ีเง่ือนไข   



บริษัท ท.ีกรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที่ 2 หน้าที่ 64  

 
11.1.2.   ตารางสรุปงบการเงนิ  
 

บริษัท  ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 – 2555                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                          หน่วย : พนับาท 

 ตรวจสอบ 
 2553 % 2554 % 2555 % 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมนุเวียน       

   เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 865.03 0.09 23,610.54 2.32 36,360,21 3.01 

   ลกูหนีแ้ละตัว๋เงินรับการค้า – สทุธิ 231,509.25 24.41 214,309.29 21.05 358,468.30 29.63 

   ลกูหนีก้ารค้ากิจการที่เก่ียวข้องกนั 413.19 0.04 703.95 0.07 598.86 0.05 

   สินค้าคงเหลือ-สทุธิ 94,287.33 9.94 165,731.49 16.28 187,726.84 15.52 

   สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 9,736.16 1.03 9,789.53 0.96 6,476.91 0.54 

     รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 336,810.96 35.51 414,144.80 40.68 589,631.12 48.75 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน       

   ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 592,076.63 62.42 582,144.52 57.18 600,599.63 49.65 

   สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน - สทุธิ 9,523.35 1.01 6,991.90 0.69 4,429.52 0.36 

   สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น - สทุธิ 10,104.05 1.06 14,807.98 1.45 15,034.57 1.24 

     รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 611,704.03 64.49 603,944.40 59.32 620,063.72 51.25 

รวมสินทรัพย์ 948,514.99 100.00 1,018,089.20 100.00 1,209,694.84 100.00 
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บริษัท  ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553-2555 

 
                       หน่วย : พนับาท 

 ตรวจสอบ 
 2553 % 2554 % 2555 % 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนีสิ้นหมุนเวียน       

    เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 160,884.58 16.96 235,000.00 23.08 255,000.07 21.08 

เจ้าหนีก้ารค้าและตัว๋เงินจ่าย 132,550.62 13.97 159,574.02 15.67 268,327.25 22.18 

เจ้าหนีค้า่ซือ้ทรัพย์สิน 76,137.11 8.03 4,560.44 0.45 26,305.89 2.17 

หนีส้ินระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 30,045.28 3.17 53,518.49 5.26 37,841.15 3.13 

เจ้าหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้และสญัญาเชา่ทาง
การเงนิที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

1,875.25 0.20 2,324.49 0.23 3,385.35 0.28 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 32,568.52 3.43 33,040.45 3.24 31,666.03 2.62 

     รวมหนีส้ินหมนุเวียน 434,061.36 45.76 488,017.89 47.93 622,525.74 51.46 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       

    หนีส้ินระยะยาว-สทุธิ 58,540.20 6.17 111,780.20 10.98 87,543.85 7.24 

เจ้าหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้และสญัญาเชา่ทาง
การเงิน - สทุธิ 

4,118.52 0.44 4,567.73 0.45 5,340.55 0.44 

    หนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน 0.00 0.00 16,605.63 1.63 19,060.47 1.58 

     รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 62,658.72 6.61 132,953.56 13.06 111,944.87 9.26 

     รวมหนีส้ิน 496,720.08 52.37 620,971.45 60.99 734,470.61 60.72 

 



บริษัท ท.ีกรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที่ 2 หน้าที่ 66  

 
บริษัท  ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 – 2555 

    หน่วย : พนับาท 
 ตรวจสอบ 
 2553 % 2554 % 2555 % 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

   ทนุจดทะเบียน 214,000.00  214,000.00  214,000.00     

   ทนุที่ออกและเรียกช าระแล้ว 214,000.00 22.56 214,000.00 21.02 214,000.00 17.69 

   สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 144,236.93 15.21 144,236.93 14.17 144,236.93 11.92 

   ก าไร(ขาดทนุ)สะสม       

      ส ารองตามกฎหมาย 14,325.47 1.51 14,325.47 1.41 18,765.80 1.55 

      ยงัไมไ่ด้จดัสรร 79,232.51 8.35 24,555.35 2.41 98,221.50 8.12 

     รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 451,794.91 47.63 397,117.75 39.01 475,224.23 39.28 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น 948,514.99 100.00 1,018,089.20 100.00 1,209,694.84 100.00 
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บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 – 2555 

 
                             หน่วย : พนับาท 

 2553 % 2554 % 2555 % 

รายได้       

   รายได้จากการขายและบริการ 1,230,442.82 100.00 1,274,619.12 100.00 1,964,326.56 100 

   รายได้อ่ืน 6,723.89 0.55 7,830.18 0.61 9,582.76 0.49 

     รวมรายได้ 1,237,166.71 100.55 1,282,449.30 100.61 1,973,909.32 100.49 

ค่าใช้จ่าย       

   ต้นทนุขายและบริการ 1,032,327.51 83.90 1,125,455.56 88.30 1,667,855.49 84.91 

   คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 133,903.07 10.88 140,905.33 11.05 170,967,58 8.70 

   คา่ตอบแทนผู้บริหาร 14,555.20 1.18 16,283.56 1.28 17,403.33 0.89 

     รวมค่าใช้จ่าย 1,180,785.78 95.96 1,282,644.45 100.63 1,856,226.40 94.50 

ก าไร(ขาดทนุ) ก่อนต้นทนุทางการเงินและ    
     ภาษีเงินได้ 

56,380.93 4.59 (195.15) (0.02) 117,682.92 5.99 

  ต้นทนุทางการเงิน 6,821.07 0.56 14,651.23 1.15 18,720.27 0.95 

  ภาษีเงินได้นิติบคุคล 8,915.49 0.73 0.00 0.00 10,156.17 0.52 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จส าหรับงวด 40,644.37 3.30 (14,846.38) (1.16) 88,806.48 4.52 

ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน       

   ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ (บาทตอ่หุ้น) 0.19  (0.07)  0.41  
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บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 – 2555 

 
หน่วย : พนับาท 

  2553 2554 2555 

กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน       

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 40,644.37 (14,846.38) 88,806.48 

รายการปรับปรุงกระทบก าไรสทุธิเป็น   

 เงินสดรับ(จา่ย)จากกิจกรรมด าเนินงาน   

  คา่เสื่อมราคา 45,529.43 54,440.23 59,749.81 

  คา่ใช้จา่ยตดับญัช ี 3,249.76 3,747.70 2,985.07 

  ผลขาดทนุสินค้าเคลื่อนไหวช้า  3,269.00 2,767.98 1,797.11 

  โอนกลบัคา่เผ่ือผลขาดทนุสินค้าเคลือ่นไหวช้า (3,319.09) (419.51) (2,131.61) 

  (ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ (343.68) (749.85) (2,478.53) 

  (ก าไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนทีย่งัไมเ่กิดขึน้ (237.52) 0.00 (23.12) 

  ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน 0.00 2,454.84 2,454.84 

  ดอกเบีย้รับ (49.75) (145.58) (193.58) 

  ดอกเบีย้จา่ย 6,821.07 14,651.23 18,720.27 

  ภาษีหกั ณ ที่จา่ยตดัจา่ย 695.85 727.82 105.83 

  ภาษีเงินได้นิติบคุคล 8,915.49 0.00 10,156.17 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง 
ในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน 105,174.94 62,628.48 179,948.74 

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง    

   ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ (60,405.05) 17,199.96 (144,159.01) 

   ลกูหนีก้ารค้ากิจการที่เก่ียวข้องกนั 50.01 (290.76) 105.09 

   สินค้าคงเหลือ (26,231.18) (73,792.62) (21,660.86) 

   สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น (6,426.54) (53.37) 3,312.62 

   สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น (356.73) (654.00) 193.16 

     สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง (93,369.49) (57,590.79) (162,209.00) 
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บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 – 2555 

 
           หน่วย : พนับาท 

  2553 2554 2555 

หนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)       

   เจ้าหนีก้ารค้าและตัว๋เงินจา่ย 19,671.87 27,023.40 108,776.36 
   หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 12,942.39 158.93 (1,285.67) 
   รับคืนภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จา่ย 5,197.23 7,253.53 1,597.67 
   จา่ยภาษีเงินได้ (10,618.99) (12,031.28) (12,279.42) 
   หนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 27,192.50 22,404.58 96,808.94 

   เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 38,997.95 27,442.27 114,548.68 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    

   รับดอกเบีย้ 49.75 145.58 193.58 

   เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้สินทรัพย์ (114,531.30) (41,336.72) (57,521.48) 

   เงินสดรับจากการจ าหน่ายสนิทรัพย์ 372.24 834.94 4,145.04 

   เจ้าหนีค้า่ซือ้สินทรัพย์เพ่ิมขึน้ (ลดลง) (922.98) (71,576.67) 3,942.95 
   เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (3,737.00) (1,216.25) (422.70) 

   เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (118,769.29) (113,149.12) (49,662.61) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

   จา่ยดอกเบีย้ (6,795.85) (14,339.83) (18,759.20) 
   เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 19,451.70 74,115.42 20,000.07 

   เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึน้ (ลดลง) 90,884.58 76,713.21 (39,913.68) 
   จา่ยช าระเจ้าหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้และสญัญาเชา่ทาง 
   การเงิน (1,502.30) (2,358.04) (2,713.77) 

   จา่ยเงินปันผล (25,624.80) (25,678.40) (10,749.82) 

   เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 76,413.33 108,452.36 (52,136.40) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สทุธิ (3,358.01) 22,745.51 12,749.67 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี 4,223.04 865.03 23,610.54 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิน้ปี 865.03 23,610.54 36,360.21 
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บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
 

 หน่วย 2553 2554 2555 

 อัตราส่วนสภาพคล่อง      

 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 0.78 0.85 0.95 
 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.54 0.49 0.64 
 อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 0.002 0.05 0.18 
 อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า เทา่ 6.10 5.70 6.84 
 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั 60 64 53 
 อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื เทา่ 12.72 8.66 9.44 
 ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ วนั 29 42 38 
 อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนี ้ เทา่ 8.41 7.71 7.06 
 ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 43 47 51 
 Cash Cycle วนั 45 59 40 

 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร      
 อตัราก าไรขัน้ต้น ร้อยละ 16.10 11.70 15.09 
 อตัราก าไรจากการด าเนินงาน ร้อยละ 4.58 (0.02) 5.99 
 อตัราก าไรสทุธิ ร้อยละ 3.30 (1.16) 4.52 
 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 9.00 (3.74) 18.69 

 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน      
 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์  ร้อยละ 4.29 (1.46) 7.34 
 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร ร้อยละ 6.64 (2.46) 14.78 
 อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ เทา่ 1.30 1.25 1.62 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ     
 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 1.10 1.56 1.55 

 อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้    เทา่ 8.27 (0.01) 6.29 
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ค าอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิ 
 
        1.    ภาพรวมของการด าเนินงานที่ผ่านมา 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจเป็นผู้ ผลิตชิน้ส่วนพลาสติก และรับออกแบบ ผลิต และซ่อมแซมแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิน้ส่วน
พลาสติก จ าหน่ายให้บริษัทผู้ผลิตยานยนต์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าชัน้น าต่าง ๆ รวมทัง้ผู้ผลิตสินค้าต้นแบบ (Original Equipment 
Manufacturer :OEM) ที่อยูใ่นประเทศเป็นสว่นใหญ่ ในปี 2555  บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึน้จากการฟืน้ตวัของอตุสาหกรรมยานยนต์
เนื่องมาจากผู้ ผลิตหลายรายเพิ่มก าลงัการผลิต เพื่อชดเชยกับยอดผลิตที่สูญเสียไปจากภาวะน า้ท่วมช่วงปลายปี 2554 และ
นโยบายรถคนัแรก ทีช่่วยกระตุ้นยอดขายรถยนต์ให้เพิ่มสงูขึน้  ท าให้ยอดขายชิน้สว่นของบริษัทฯ สงูตามไปด้วย 

 
2. ผลการด าเนินงาน 

 
รายได้ 
ในปี 2555 มีรายได้รวมเทา่กบั 1,964.33 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 689.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.11 

โดยมีดชันีรายได้อยูท่ี่ ร้อยละ 159.64 เมื่อเทียบกบัปีฐาน (ปี 2553)  
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการที่ปรับตวัสงูขึน้เป็นผลมาจากปริมาณการสัง่ซือ้ โดยเฉพาะ ชิน้สว่น

ยานยนต์ที่เพิ่มสงูขึน้ จากการฟืน้ตวัของอตุสาหกรรมยานยนต์ และนโยบายรถคนัแรก รวมถึงแมพ่ิมพ์ที่ยอดขายปรับเพิ่มขึน้จากปี
ก่อน จากค าสัง่ซือ้ของลกูค้ารายใหม่ ในส่วนของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าปรับตวัลดลง เนื่องจากการลดยอดค าสัง่ซือ้ของลกูค้ารายใหญ่ 
และการย้ายฐานการผลติไปตา่งประเทศ 

จากงบการเงิน พบวา่รายได้ตามสายผลติภณัฑ์ ในปี 2555 และ ปี 2554 มีรายได้จากการผลติชิน้สว่นยานยนต์ 
จ านวน  1,443.58 ล้านบาท และ 761.09  ล้านบาท(ตามล าดบั) รายได้จากการผลติชิน้สว่นเคร่ืองใช้ไฟฟ้า จ านวน 292.56 ล้าน
บาทและ 355.30 ล้านบาท (ตามล าดบั) รายได้จากการผลติชิน้สว่นอตุสาหกรรมอื่นๆ จ านวน 107.93 ล้านบาท และ 59.51 ล้าน
บาท (ตามล าดบั) รายได้จากการผลติแมพ่ิมพ์ จ านวน  120.26 ล้านบาท และ 98.72 ล้านบาท (ตามล าดบั)  
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ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 
 
ต้นทุนขายและบริการ 
ในปี 2555 บริษัทฯ มีต้นทนุขายและบริการ เท่ากบั 1,667.86 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน   542.40 ล้านบาท คิด

เป็นร้อยละ 48.19 โดยดชันีต้นทนุขายมีอตัราการเพิ่มขึน้เท่ากบัร้อยละ 161.56 เมื่อเทียบกบัปีฐาน(ปี 2553) เมื่อพิจารณาสดัสว่น
ต้นทนุขายตอ่ยอดขายปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 84.91 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.39 เนื่องจากบริษัทฯ  สามารถลดต้นทนุและความ
สญูเสียลงได้ในปี 2555 ประมาณ 50 ล้านบาท และในการวางแผนการผลิตที่สาขาสวุินทวงศ์ ด าเนินการในลกัษณะที่ท าการฉีด
ชิน้งานต่อเนื่อง ท าให้ลดเวลาในการผลิตลง สง่ผลให้ได้ประโยชน์ในลกัษณะ Economy of scale เพิ่มขึน้  ถึงแม้ว่าจะมีการปรับ
อตัราคา่แรงขัน้ต ่าเพิ่มขึน้ ในเดือนเมษายน 2555  

 
        ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2555 เทา่กบั 188.37 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน  31.18 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 19.84 โดยมีดชันีค่าใช้จ่ายขายและบริหารมีอตัราการเพิ่มขึน้เทา่กบัร้อยละ 126.88  เมื่อเทียบกบัปีฐาน (ปี 2553) 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้จากปีก่อนเนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึน้และจากการปรับอตัราคา่แรงขัน้ต ่าเพิ่มขึน้ตัง้แตเ่ดือน
เมษายน 2555 รวมถึงการรับพนกังานเพิ่มขึน้ สง่ผลให้คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวกบัพนกังานเพิ่มขึน้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้นทุนทางการเงนิ 
บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเงินในปี 2555 เท่ากบั 18.72 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 4.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

27.78 เนื่องมาจากบริษัทฯ ได้ใช้เงินกู้ ยืมระยะสัน้เพิ่มขึน้ เพื่อช าระค่าวตัถดุิบที่เพิ่มขึน้ตามการเพิ่มขึน้ของยอดขาย รวมถึงจ่าย
ช าระหนีด้อกเบีย้เงินกู้ ระยะยาวส าหรับการลงทนุซื่อเคร่ืองฉีดใหม่ทดแทนเคร่ืองฉีดเดิมที่ประสทิธิภาพลดลง และไม่คุ้มค่าในการ
ซอ่มบ ารุง 
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โดยหากพจิารณาอตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ พบวา่ ความสามารถในการช าระดอกเบีย้ของ
บริษัทฯ ในปี 2555 เทา่กบั 6.29 เทา่ เพิ่มขึน้จากปีก่อน  6.30 เทา่ เนื่องจากปี 2555 บริษัทฯ มีผลประกอบการก าไร และในปี 
2554 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทนุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 
         ในปี 2555 บริษัทฯ มีภาระภาษีเงินได้นิติบคุคล จ านวน 10.16 ล้านบาท เนื่องจากมีผลประกอบการก าไร  และใน

ปี 2554 บริษัทฯ ไมม่ีภาระภาษีเงินได้นิติบคุคลเนื่องจากมีผลประกอบการขาดทนุ  
 

ก าไรสุทธิ 
        ในปี 2555 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิเท่ากบั 88.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.52 ของรายได้จากการขายสินค้า สงู

กว่าปี 2554 ที่มีขาดทุนสทุธิ เท่ากับ 14.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.16  ของรายได้จากการขายสินค้า สดัส่วนก าไรต่อ
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รายได้จากการขายสินค้าเพิมขึน้ร้อยละ 5.68 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของยอดขายชิน้ส่วนยาน ยนต์ที่มาจากการฟื้นตัวของ
อตุสาหกรรมยานยนต์ และจากนโยบายรถยนต์คนัแรก รวมถึงการที่บริษัทฯ สามารถรักษาสดัสว่นการเพิ่มขึน้ของต้นทุนขายให้
น้อยกวา่ การเพิ่มขึน้ของยอดขาย จากการท ากิจกรรมลดต้นทนุ และลดความสญูเสยีถึงแม้วา่ในปี 2555 จะมีการปรับอตัราคา่แรง
ขัน้ต ่าเพิ่มขึน้ก็ตาม  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ฐานะทางการเงนิ 

     สินทรัพย์ 

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 
2554 เทา่กบั 1,209.69 ล้านบาท และ1,018.09 ล้านบาท (ตามล าดบั) เพิม่ขึน้ 191.60 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 18.82 

ลูกหนีแ้ละตั๋วเงนิรับการค้า 
บริษัทฯ มียอดลูกหนีก้ารค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 359.07 ล้านบาท และเท่ากับ 

215.01 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 ซึ่งคิดเป็นอตัราสว่นลกูหนีต้่อสนิทรัพย์รวม เท่ากบัร้อยละ 29.68 และร้อยละ 21.12 
(ตามล าดบั) 
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ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยในปี 2555 ประมาณ 53 วนั ซึ่งดีขึน้เมื่อเทียบกับระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยในปี 2554  ที่ประมาณ 

64 วนั และสอดคล้องกบัเครดิตเทอมที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ที่ระยะเวลา 60-90 วนั เนื่องจากลกูค้าของบริษัทฯ สว่นใหญ่เป็นบริษัทฯ 
ผู้ผลิตรถยนต์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าชัน้น า ที่มีระยะเวลาการช าระที่แน่นอน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะรักษาระยะเวลาเก็บหนีใ้ห้
สอดคล้องกบันโยบายของบริษัทฯ ตอ่ไป ซึง่ลกูหนีแ้ละตัว๋เงินรับการค้าในปี 2553 ถึง ปี 2555  สามารถแยกอายลุกูหนี ้ได้ดงันี ้

                  หนว่ย : ล้านบาท 
อายุลูกหนี ้ 2553 2554 2555 

ที่อยูใ่นก าหนดช าระ 144.53 172.24 229.20 
ไมเ่กิน 90 วนั 86.87 34.67 126.29 
เกินกวา่ 90 วนั ไมเ่กิน 180 วนั 0.52 0.00 0.14 
เกินกวา่ 180 วนั ไมเ่กิน 365 วนั 0.00 8.10 1.23 
เกินกวา่ 365 วนั 0.00 0.00 2.21 

รวม 231.92 215.01 359.07 
 
สินค้าคงเหลือ 
บริษัทฯ มียอดสินค้าคงเหลือสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 187.73 ล้านบาท และเท่ากับ 

165.73 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ซึง่คิดเป็นอตัราสว่นสนิค้าคงเหลอืตอ่สนิทรัพย์รวม เทา่กบัร้อยละ 15.52 และ ร้อยละ 
16.28 (ตามล าดบั) 

บริษัทฯ มีอตัราสว่นระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย ในปี 2555 เท่ากบั 38 วนั ซึ่งสว่นใหญ่เป็นแม่พิมพ์ที่อยู่
ระหว่างการผลิต แต่เมื่อไม่รวมแม่พิมพ์ที่อยู่ระหว่างการผลิตอตัราสว่นระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2555 เท่ากบั 25 วนั ทัง้นี ้
บริษัทฯ ตระหนกัดีถึงความส าคญัในการควบคุมปริมาณสินค้าคงเหลือ ประกอบกับบริษัทฯ ไม่มีนโยบายผลิตสินค้าและสัง่ซือ้
วตัถดุิบเกินความจ าเป็น ดงันัน้บริษัทฯ จะวางแผนการผลติในแต่ละสปัดาห์ ระบจุ านวนสินค้าที่จะผลิตและจ านวนวตัถดุิบท่ีต้อง
สัง่ซือ้มาใช้ในการผลิต ประกอบกบับริษัทฯ ได้ท าการศกึษาวางแผน ปรับปรุงกระบวนการผลิตและจดัสง่ เพื่อรักษาระยะเวลาการ
ขายสนิค้าไว้ในระดบัท่ีเหมาะสม 
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน(สทุธิ) เท่ากับ 

605.02 ล้านบาท และเท่ากับ 589.13 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งคิดเป็นอตัราส่วนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน (สทุธิ) ตอ่สนิทรัพย์รวม เทา่กบัร้อยละ 50.02 และ ร้อยละ 57.87 (ตามล าดบั) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนีส้ินรวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวม เทา่กบั 734.47 ล้านบาท โดยแบง่เป็นหนีส้นิหมนุเวียน 

เทา่กบั 622.53 ล้านบาท และหนีส้นิไม่หมนุเวียน เท่ากบั 111.94 ล้านบาท ซึ่งสงูกวา่ปีก่อน 113.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
18.28 เนื่องจากเจ้าหนีก้ารค้าและตัว๋เงินจ่ายเพิ่มขึน้ 108.75 ล้านบาท ตามการขยายตวัของการผลติและการขายที่เพิ่มขึน้ เจ้าหนี ้
คา่ซือ้ทรัพย์สนิเพิ่มขึน้  21.75 ล้านบาท จากการลงทนุในเคร่ืองฉีด และอปุกรณ์ รวมถึงการจดัเตรียมแผนกพน่สใีนสาขาสวุินทวงศ์  
และเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ 20 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนหมนุเวียนส าหรับการบริหารสภาพคลอ่ง ในช่วงที่การ
ผลติและการขายรวมถึงการพฒันาสายการผลติใหมเ่พิ่มขึน้  
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 475.22 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 

78.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.67  

ตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555 เมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2555 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผล
จากก าไรสะสมส าหรับปี 2554 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท จ านวนหุ้น 214 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 10.70  ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงิน
ปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วในวนัท่ี 27 เมษายน 2555 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทนุประกอบด้วยหนีส้นิรวม 734.47 ล้านบาท 
และสว่นของผู้ ถือหุ้น  475.22 ล้านบาท คิดเป็นอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นประมาณ 1.55 เทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  การวิเคราะห์งบกระแสเงนิสด 
 
สภาพคล่อง 
สภาพคล่องของกระแสเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 เพิ่มขึน้จ านวน 12.75 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้

น้อยกว่าปี 2554 ที่เพิ่มขึน้จ านวน 22.75 ล้านบาท เนื่องมาจากบริษัทฯ ได้น าเงินสดสุทธิที่ได้มาจากการด าเนินงานที่เพิ่มขึน้
จ านวน 114.55 ล้านบาท ซึง่เป็นผลมาจากก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิด าเนินงานเพิ่มขึน้
จ านวน 179.95 ล้านบาท สินทรัพย์ด าเนินงานเพิ่มขึน้จ านวน 162.21 ล้านบาท และหนีส้ินด าเนินงานเพิ่มขึน้จ านวน 96.81 ล้าน
บาท ไปใช้ในกิจกรรมลงทนุจ านวน 49.66 ล้านบาท เพื่อจ่ายช าระหนีเ้จ้าหนีเ้คร่ืองจกัรและอปุกรณ์ และน าไปใช้ในกิจกรรมจดัหา
เงินจ านวน 52.14 ล้านบาท เพื่อช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ รวมถึงการจ่ายเงินปันผล ทัง้นีม้ีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดต้นงวดยกมาจ านวน 23.61 ล้านบาท เป็นผลท าให้กิจการมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือจ านวน  
36.36  ล้านบาท ณ สิน้ปี 2555 
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รายจ่ายเงนิลงทุน 
ในปี 2555 เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ จ านวน 49.66 ล้านบาท รายการสว่นใหญ่เป็นการลงทนุ

เพิ่มในเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ รวมถึงการจ่ายช าระหนีค้า่เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่ถึงก าหนดช าระ 
แหล่งที่มาของเงนิทุน 
แหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ในปี 2555 ได้มาจากการเก็บช าระหนี ้และการลดยอดลูกหนีก้ารค้า  การ

บริหารการเก็บหนีใ้ห้อยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด โดยพิจารณาจากระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย 53 วนั ในปี 2555  ที่ดีขึน้เมื่อเทียบกบัปี 
2554 ซึ่งมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยที่  64 วัน และในไตรมาส 3 ปี 2554 เพื่อความสะดวกในการบริหารสภาพคล่อง บริษัทฯ 
ก าหนดการรับเช็คและวางบิลใหม ่โดยผู้ขายรวบรวมรายการคา่ใช้จ่ายในแตล่ะเดือน  มาวางบิลทกุวนัท่ี 20 และ 21 ในเดือนถดัไป 
ท าให้ในปี 2555 ได้รับเครดิตเทอมจากผู้ขายมากขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยพิจารณาจากระยะเวลาการจ่ายช าระหนี ้เท่ากบั 51 
วนัในปี 2555 และระยะเวลาการจ่ายช าระหนีเ้ท่ากับ 47 วนั ในปี 2554  ส่งผลให้สภาพคล่องโดยรวม สูงขึน้เมื่อเทียบกับในปี 
2554 และถ้าพิจารณาจากอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นจากปี 2553, ปี 2554 และปี 2555  จะเท่ากบั  1.10, เทา่ 1.56 เท่า 
และ 1.55  เทา่ ตามล าดบั แสดงให้เห็นวา่การลงทนุของบริษัทฯ ในปี 2555 สว่นใหญ่มาจากแหลง่เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน  
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12.  ข้อมูลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
 
-ไม่ม-ี 
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ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี 1 

 
 

 
 
 

 
 
 

ส่วนที่ 3 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 



บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี 2 

ส่วนท่ี 3 
การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 
 “ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้ว   และด้วยความระมัดระวังในฐานะ

กรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน 
ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ   นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญเก่ียวกับฐานะการเงินผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว  

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้
เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว  รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามระบบดังกล่าว 

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกล่าวและข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ต่อผู้สอบ
บัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นายจุมพล เตชะไกรศรี เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อ
ของ นายจุมพล เตชะไกรศรี ก ากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”         

                                                

ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ *

1. นายสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร

2. นางยุพา เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร

3. นายปรีชา เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร

4. นายจุมพล เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร

5. นายอภชิาติ เกษมกุลศิริ กรรมการบริหาร

6. นายโกเวท ลิ้มตระกูล กรรมการบริหาร

7. ดร. นฤพนธ์ พงษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ

ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ *

1. นายจุมพล เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร

ช่ือ-สกุล

ช่ือผู้รับมอบอ ำนำจ
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ส่วนท่ี 3 
การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 
 “ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการ

บริษัท  ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้อง
แจ้งในสาระส าคัญ    

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควร
สงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ   ข้าพเจ้าได้
มอบหมายให้นายจุมพล เตชะไกรศรี เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายจุมพล 
เตชะไกรศรี ก ากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น” 
 

ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ*

1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการ

2. นายไพรัช สหเมธาพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

3. นายเผ่าเทพ โชตินชิุต กรรมการตรวจสอบ

4. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบลูย์ กรรมการตรวจสอบ

5. ดร. โกศล สุรโกมล กรรมการอิสระ

6. นายคัมภร์ี จองธุระกิจ กรรมการ

7. นายประสงค์ เตชะไกรศรี กรรมการ

ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ*

1. นายจุมพล เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร

ช่ือ

ช่ือผู้รับมอบอ ำนำจ
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เอกสารแนบ 

 
 

 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร 
 



บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 

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

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัท (ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ 
ประวัติการท างาน 

ปี ต าแหน่ง - บริษัท 
1. พลเอกเทอดศักด์ิ   มารมย์ 

 ประธานกรรมการ 

 กรรมการอิสระ 

77    วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(จปร.) 

 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 

 วิทยาลัยการทัพบก 

 หลักสูตรกฎหมายส าหรับ
ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง, กระทรวงกลาโหม 

  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 อบรมหลักสูตร Director Accreditation 

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

0.10 ไม่มี 2547 - ปัจจุบัน 
 
2529 - ปัจจุบัน 
 
2535 - ปัจจุบัน 
 
2540 - ปัจจุบัน 
2547 – ปัจจุบัน 
 
2555 - ปัจจุบัน 

ประธานกรรมการ 
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
นายทหารพิเศษประจ ากรมทหารราบที่ 21
รักษาพระองค์ 
ประธานมูลนิธิ ”ไตรแก้ว” โรงเรียนธรรม
วาที 
ราชองค์รักษ์พิเศษ 
นายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 
ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล
(ประเทศไทย) 

2. นายไพรัช  สหเมธาพัฒน์ 

 กรรมการอิสระ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

69   บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 
  อบรมหลักสูตร Director Certification 

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

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

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
กรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามสปอร์ต
ซินดิเคท 
กรรมการตรวจสอบ บมจ. บางกอกแร้นช์ 
สรรพากรภาค 1 , กรมสรรพากร 
 
 

 
 



บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัท (ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ 
ประวัติการท างาน 

ปี ต าแหน่ง - บริษัท 
3. นายเผ่าเทพ  โชตินุชิต 

 กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและ
คณะกรรมการสรรหา 

 ประธานคณะกรรมการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี 

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

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

0.001 ไม่มี 2547 – ปัจจุบัน 
 
2549 – ปัจจุบัน 
 
2538 – ปัจจุบัน 
 

กรรมการตรวจสอบ 
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
กรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
President Qualine Management Co., 
Ltd. 

4. นายวีระศักด์ิ  สุตัณฑวิบูลย์ 

 กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

56   ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหกรรม, 
Texas A&M University, Texas, USA. 

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

 

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

กรรมการ บมจ. กรุงเทพประกันภัย  
กรรมการตรวจสอบ  
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
รองผู้จัดการใหญ่ 
ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) 
กรรมการ บจ. โตโยต้า ลิสซิ่ง(ประเทศไทย) 
กรรมการ บจ. เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ 
กรรมการ บจ. อินโด คอร์ดซ่า 
กรรมการ บจ. เดอะแกรนด์-ยูบี 

 
 
 



บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัท (ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ 
ประวัติการท างาน 

ปี ต าแหน่ง - บริษัท 
5. ดร.โกศล  สุรโกมล 

 กรรมการอิสระ 

 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
และกรรมการสรรหา 

 กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

74   ปริญญาเอก วิศวกรรมเคร่ืองกล 
Wayne State University, Michigan, U.S.A. 

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

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

กรรมการอิสระ 
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท ฟูจิ เอเชีย จ ากัด 
กรรมการอ านวยการฝ่ายปฏิบัติการ 
บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จ ากัด 
กรรมการบริหารและหัวหน้าคณะปฏิบัติการ
ฝ่ายผลิต 
บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จ ากัด 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จ ากัด 

6. นายสุเมธ  เตชะไกรศรี 

 กรรมการ 

 ประธานกรรมการบริหาร 

 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการสรรหา 

 กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

66   ปริญญาตรี   เศรษฐศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  โครงการมินิ  MBA, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

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

15.65 บิดา 
นายจุมพล   
เตชะ
ไกรศรี 

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

ประธานกรรมการบริหาร   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
ประธานกรรมการ 
บจ. กรีนแลนด์ มาร์เกตต้ิง  
กรรมการบริหาร  
บจ. ดาต้า โปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม 
กรรมการบริหาร  บจ. แพรร่ีมาร์เก็ตต้ิง   
กรรมการ บจ. ชินคาร่า 



บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัท (ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ 
ประวัติการท างาน 

ปี ต าแหน่ง - บริษัท 
7. นางยุพา  เตชะไกรศรี 

 กรรมการ 

 กรรมการบริหาร 
 

63   ปริญญาตรี   เศรษฐศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

  Accounting Advance of Pitman 
Examination Institute 

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

11.21 มารดา 
นายจุมพล  
 เตชะไกรศรี 

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

กรรมการและกรรมการบริหาร 
 บมจ.แอล.พี.เอ็นดีเวลลอปเมนท์ 
กรรมการ  
บจ. ลุมพินี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ 
บจ. ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส  
บจ. พรสันติ 
กรรมการและกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
กรรมการ 
บจ. ศรีส าอางซัพพลายเออร์ 



บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 

 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัท (ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ 
ประวัติการท างาน 

ปี ต าแหน่ง - บริษัท 
8. นายอภิชาติ  เกษมกุลศิริ 

 กรรมการ 

 กรรมการบริหาร 

47  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

ไม่มี ญาติ 
นายปรีชา 
เตชะไกรศรี

และ 
นายจุมพล      
เตชะไกรศรี 
 

 

2547 - ปัจจุบัน 
 

2548 - ปัจจุบัน 
 

2548 - ปัจจุบัน 
 

2550 - ปัจจุบัน 
 
 
 

 

กรรมการบริหาร 
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
กรรมการ 
บริษัท ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด 
กรรมการบริหาร 
บริษัท ศรีส าอางค์ ซัพพลายเออร์ จ ากัด 

9. นายโกเวท  ล้ิมตระกูล 

 กรรมการ 

 กรรมการบริหาร 

61  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

 
 
 
 

0.12 ไม่มี 2541 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 



บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัท (ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ 
ประวัติการท างาน 

ปี ต าแหน่ง - บริษัท 
10. 

 
 
 
 

ดร.นฤพนธ์  พงษ์เจริญ 

 กรรมการ 

 กรรมการผู้จัดการ 

56  ปริญญาโท การบริหาร, 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 ปริญญาเอก การบริหาร, University of 
South Australia, Australia 

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

ไม่มี ไม่มี 2550 – ปัจจุบัน 
 

2549 – 2550 
 

2532 - 2549 

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

11. นายปรีชา  เตชะไกรศรี 

 กรรมการ 

 กรรมการบริหาร 

 รองกรรมการผู้จัดการ 
 

51  ปริญญาโท  Marketing Youngstown 
State University, USA. 

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

2.87 หลาน 
นายสุเมธ  
เตชะไกรศรี 

2554 – ปัจจุบัน 
 

2539 - ปัจจุบัน 
2540 - ปัจจุบัน 

 
2536 - 2554 

 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
กรรมการบริหาร  บจ. ที ไทยแสน็ค ฟู๊ดส์ 
กรรมการบริหาร 
บจ. ศรีส าอางซัพพลายเออร์ 
รองกรรมการผู้จัดการ 
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัท (ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ 
ประวัติการท างาน 

ปี ต าแหน่ง - บริษัท 
12. นายจุมพล  เตชะไกรศรี 

 กรรมการ 
 กรรมการบริหาร 
 เลขานุการบริษัท 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 

33   ปริญญาตรี  การเงิน - การธนาคาร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

0.44 บุตร 
นายสุเมธ  
 เตชะไกรศรี 

และ 
นางยุพา   

เตชะไกรศรี 

2546 – ปัจจุบัน 
2547 – ปัจจุบัน 
 
2554 – ปัจจุบัน 
 
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม  
กรรมการ 
บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น 
 

13. นายคัมภีร์  จองธุระกิจ 

 กรรมการ 

 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการสรรหา 

 กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 

59   ปริญญาตรี  บริหารการตลาด , 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

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

0.23 น้า 
นายจุมพล   
 เตชะไกรศรี 

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

กรรมการ 
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
กรรมการและกรรมการบริหาร 
บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ 
กรรมการ 
บจ. ลุมพินี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ 
กรรมการ  
บจ. เอส.เอส.เอ. อุตสาหกรรม 
กรรมการ 
บจ. ศรีส าอางค์ ซัพพลายเออร์ 

 
 
 
 
 



บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัท (ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ 
ประวัติการท างาน 

ปี ต าแหน่ง - บริษัท 
14 นายประสงค์  เตชะไกรศรี 

 กรรมการ 

45   ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์ 
Ritsumeikan University, Japan 

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

1.36 หลาน 
นายสุเมธ  
 เตชะไกรศรี 

2547 - ปัจจุบัน 
 
2539 – ปัจจุบัน 
 

กรรมการ 
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม  
กรรมการผู้จัดการ 
บจ. ชัยวัฒนาวัสดุภัณฑ์ 

15. นายปริญญา แก้วล้วน 
 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและ

การเงิน 

47   ปริญญาตรี  บัญชี, 
     มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
  ปริญญาโท บัญชี,  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ไม่มี ไม่มี 2555 – ปัจจุบัน 
 
 

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน  
 บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
 
 



บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทที่เก่ียวข้องของบริษัท 

รายชื่อกรรมการ บมจ. ที.กรุงไทย อุตสาหกรรม 
บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง * 

1 2 3 
พลเอกเทอดศักดิ์                       มารมย ์ X, O    
นายไพรัช                                 สหเมธาพัฒน์ XX, O    
นายเผ่าเทพ                             โชตินุชติ O, II, OX, XC    
นายวีระศักดิ์                            สุตณัฑวิบูลย ์ O, II    

นายสุเมธ                                เตชะไกรศรี XXX , I, OXX, C  III  
นายคัมภีร์                               จองธุระกิจ I, OXX, C   I 
นายประสงค์                            เตชะไกรศรี I IV   
ดร.โกศล                                  สุรโกมล O, OXX, C    
นางยุพา                                  เตชะไกรศรี I, III   I 
นายอภิชาติ                             เกษมกุลศิริ I, III   III 

นายโกเวท                               ลิ้มตระกูล I, III     
ดร.นฤพนธ์                              พงษ์เจริญ I, III, IV    
นายปรีชา                                เตชะไกรศรี I, III, V   III 
นายจุมพล                               เตชะไกรศรี I, III, V, S    

         หมายเหตุ        X ประธานกรรมการ XX ประธานกรรมการตรวจสอบ   XXX ประธานกรรมการบริหาร   
              I กรรมการ         II กรรมการตรวจสอบ        III กรรมการบริหาร         

       IV กรรมการผู้จัดการ V ผู้บริหาร       O  กรรมการอิสระ     
                                                                                                          OX ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและประธานกรรมการสรรหา,  XC ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
                                                                                                          OXX  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา,  C กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
                                                                                                          S  เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  

* บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
1. บริษัท ชัยวัฒนาวัสดุภัณฑ์ จ ากัด  3.  บริษัท ศรีส าอาง ซัพพลายเออร์ จ ากัด   
2. บริษัท แพรร่ี มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 



บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
 

 

 

 
 
 
  

- ไม่มี - 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย 
 



บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท  ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม  จ ากัด  (มหาชน)  มีกรรมการตรวจสอบจ านวน  3  ท่าน  คือนายไพรัช  สหเมธาพัฒน์ 
เป็นประธานตรวจสอบ นายเผ่าเทพ โชตินุชิต และนายวีระศักด์ิ สุตัณฑวิบูลย์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระทั้ง 3 ท่าน ซึ่ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชี 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 คร้ัง ในปี 2555 โดยมีหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
1. พิจารณาผลประกอบการ และสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และประจ าปี ร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีของ

บริษัทฯ ก่อนที่น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ม่ันใจว่ารายงานทางการเงิน ได้จัดท าขึ้นอย่างถูกต้องตามที่
ควร การเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีรับรองทั่วไป และรายงานที่ อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ได้มีการบวนการพิจารณาอย่างโปร่งใส อีกทั้ง ยังมีข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ ปฏิบัติระบบบัญชีให้มี
ความสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี (TFRS) 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล โดย
สอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน เมื่อพิจารณาถึงผลการตรวจสอบแล้วเสนอข้อสังเกต
เพื่อให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด าเนินการ และปรับปรุงต่อไป 

3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2555 ได้คัดเลือก บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

4. พิจารณานโยบายบัญชีที่ส าคัญของบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งเสนอความเห็นในกรณีที่มีประเด็นที่จะพัฒนาระบบ

การควบคุมภายในให้เหมาะสมมากขึ้น 
6. พิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของ

บริษัทฯ 
7. ในด้านการบริหารความเส่ียง บริษัทฯ ได้ให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในเร่ือง

ความเส่ียงที่เกิดจากปัจจัยต่างๆ 

จากรายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และรายงานของผู้สอบบัญชี ตลอดจนการหารือร่วมกัน 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีกระบวนการจัดท าและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินที่เหมาะสมและ
เชื่อถือได้ มีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงโดยรวมที่เพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ นอกจากนี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีคณะกรรมการบริหารในปี 2555 จ านวน 1 ครั้ง 
เม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2555 เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาที่พบจากการสอบบัญชี 

 

 

 
 
 

      
      (นายไพรัช  สหเมธาพัฒน์) 
      ประธานกรรมการตรวจสอบ 



                                  บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

 

รายงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา  

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการ อิสระ 2 
ท่าน และประธานฯ เป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ คุณเผ่าเทพ โชตินุชิต (ประธาน), ดร. โกศล สุรโกมล (กรรมการอิสระ), คุณสุเมธ เต
ชะไกรศรี และ คุณคัมภีร์ จองธุระกิจ  ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป 
 

ในรอบปี 2555 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา จัดให้มีการประชุม 1 คร้ัง  

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 เพื่อติดตาม และพิจารณาเร่ืองส าคัญที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

สรุปสาระส าคัญของการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้  

1.   ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา  

2.   ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร และสอดคล้องกับ สภาพแวดล้อมที่
เปล่ียนแปลงไป  

3.   ดูแลให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย  
4.   ก าหนดแนวทาง น าเสนอ และให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อ พิจารณาปรับ

ค่าตอบแทนที่เหมาะสม  
5.  ติดตามการท าแผนสืบทอดต าแหน่งของต าแหน่งกรรมการผู้จัดการเสนอคณะกรรมการบริษัท  
6.  รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  
7.  ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย  

 

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

                             (นายเผ่าเทพ โชตินุชิต) 
       ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา 

 




