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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท ที.กรุ งไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ ”) (“TKT”) ก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2523 โดยกลุ่มเตชะ
ไกรศรี และผู้ถือหุ้นต่างชาติ (เริ่ มจัดตังเป็
้ น หจก. ต.กรุ งไทยอุตสาหกรรม เมื่อ 16 กันยายน 2516) ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก 5
ล้ านบาท เพื่อดาเนินธุรกิจบริ การชุบชิน้ ส่วนพลาสติกด้ วยโครเมียมและทอง ต่อมาบริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นาเป็ นผู้ผลิตชิ ้นส่วนพลาสติก
รวมทังพ่
้ นสี พิมพ์สี ประกอบชิ ้นส่วนพลาสติก และให้ บริ การออกแบบ ผลิต และซ่อมแซมแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ ้นส่วนพลาสติก โดยมี
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียน 214 ล้ านบาท เรี ยกชาระแล้ ว 214 ล้ านบาท ปั จจุบนั กลุม่ เตชะ
ไกรศรี ยังคงเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริ หาร
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ไม่มีบริ ษัทฯ ย่อย หรื อบริ ษัทฯ ร่วมแต่อย่างใด
บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็ นผู้ให้ บริ การผลิตชิ ้นส่วนพลาสติก รวมทังพ่
้ นสี พิมพ์สี ประกอบชิ ้นส่วนพลาสติก และให้ บริ การ
ออกแบบ ผลิต และซ่อมแซมแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ ้นส่วนพลาสติก จาหน่ายให้ แก่ผ้ ผู ลิตรถยนต์และเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าชันน
้ า รวมทังผู
้ ้ ผลิต
สินค้ าต้ นแบบ (Original Equipment Manufacturer : OEM) และบริ ษัทฯ มีโรงงานผลิตชิ ้นส่วนพลาสติก 3 แห่ง คือ
โรงงานแห่งที่ 1 : ตังอยู
้ ท่ ี่อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ดาเนินการผลิตโดยเน้ นการผลิตเพื่อรองรับความต้ องการ
ชิ ้นส่วนพลาสติกสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ ้นส่วนพลาสติกสาหรับอุตสาหกรรม
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า
โรงงานแห่งที่ 2 : ตังอยู
้ ท่ ี่อาเภอกบินทร์ บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี ซึง่ ได้ เปิ ดดาเนินการตังแต่
้ เดือนเมษายน 2547 ดาเนินการ
ผลิต โดยเน้ นการผลิตชิ ้นส่วนพลาสติกเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ ไฟฟ้ า
โรงงานแห่งที่ 3 : ตังอยู
้ ท่ ี่ ถนน สุวินทวงศ์ อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึง่ ได้ เปิ ดดาเนินการตังแต่
้ ปี 2548 ดาเนินการ
ผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และการผลิตชิ ้นส่วนพลาสติกสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 1

บริ ษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

1.1 วิสัยทัศน์ (vision)
วิสยั ทัศน์ บริ ษัทฯ “เป็ นผู้นาตลาดของผู้ให้ บริ การผลิตชิน้ ส่ วนพลาสติกรถยนต์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ อง ทัง้
คุณภาพและบริ การโดยให้ ผลตอบแทนแก่ ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสีย” ดังนัน้ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ จึงมุ่งเน้ นในการพัฒนา
คุณภาพของสินค้ า ภายใต้ การบริ หารระบบคุณภาพระดับสากล และในขณะเดียวกันก็พฒ
ั นาการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าให้ มี ความ
สะดวก และ รวดเร็ ว มากขึ น้ โดยการพัฒ นาบุ ค คลากรขององค์ ก ร โดยใช้ นโยบาย One Stop Service เป็ นหลัก เพื่ อ ให้ ได้
ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่พนักงาน และผู้ลงทุน
ด้ วยเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ บริ ษัทฯ จึงกาหนดนโยบาย การพัฒนาการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าเป็ น แบบ One Stop Service คือ บริ ษัท
ฯ เล็งเห็นว่า การอานวยความสะดวกให้ แก่ลกู ค้ าเป็ นสิง่ ที่จาเป็ นและจะสามารถพัฒนาฐานลูกค้ าให้ ขยายออกไปได้ อย่างมาก ดังนัน้
บริ ษัทฯ จึงเริ่ มดาเนินการพัฒนารู ปแบบการให้ บริ การให้ ได้ ครบวงจร มากขึ ้น จนปั จจุบนั บริ ษัทฯ สามารถดาเนินการให้ บริ การได้
ครบวงจรแล้ ว กล่าวคือ บริ ษัทฯ ได้ เข้ าไปมีส่วนร่ วมตัง้ แต่ขนตอนการออกแบบผลิ
ั้
ตภัณฑ์ของลูกค้ า และนามาออกแบบแม่พิมพ์
ดาเนินการผลิตชิ ้นงาน พ่นสี เคลือบสี พิมพ์ลาย ตลอดจนถึงกระบวนการประกอบชิ ้นงานต่าง ๆ เข้ าด้ วยกัน ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีการ
ผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมเครื่ องไฟฟ้ าได้ อย่างมากมาย ตลอดจนการออกแบบแม่พิมพ์
ซึง่ บริ ษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในเรื่ องการฉีดพลาสติกมามากกว่า 40 ปี นอกจากนี ้การซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่สกึ หรอ จากกระบวนการ
ผลิต บริ ษัทฯ ก็สามารถดาเนินการได้ เอง ทาให้ ได้ คณ
ุ ภาพชิ ้นงานที่มีคณ
ุ ภาพดี และสามารถจัดส่งให้ ได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
อีกด้ วย
อุต สาหกรรมยานยนต์ เป็ นอุต สาหกรรมที่ มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การเข้ า ร่ ว มเป็ นพัน ธมิ ต รทางการค้ า กับ
อุตสาหกรรมกลุม่ นี ้ จะต้ องสร้ างความน่าเชื่อถือ ความมัน่ ใจ และ มีประวัติการดาเนินธุรกิจ Past Recording ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงใช้ กล
ยุทธ์ ในเรื่ องของคุณ ภาพ ราคา การส่งมอบ ความสามารถทางวิศวกรรม และ การจัดการ QCDME (Quality, Cost, Delivery,
Management, Engineering) โดยมีการสือ่ สาร (Communication) อย่างมีประสิทธิภาพทังภายในและภายนอกองค์
้
กร ซึง่ บริ ษัทฯ
มีความมัน่ ใจ ว่ามีศกั ยภาพตรงกับความต้ องการของอุตสาหกรรมนี ้ รวมถึง การพัฒนาการที่ตอ่ เนื่อง จึงเป็ นที่ไว้ วางใจให้ เป็ นส่วน
หนึง่ ของการร่วมพันธมิตรทางการค้ าเพื่อเติบโตร่วมกันกับอุตสาหกรรมยานยนต์
การพัฒนาคุณภาพของสินค้ า บริ ษัทฯ ตระหนักอยูเ่ สมอว่าขันตอนกระบวนการผลิ
้
ตเป็ นหัวใจหลักในการที่จะได้ ซงึ่ คุณภาพ
ของสินค้ าที่ดี ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงได้ มีการปรับปรุ งขันตอนการผลิ
้
ตและควบคุมคุณภาพตลอดมาจนปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ รับมาตรฐาน
ต่ า ง ๆ ดั ง นี ้ ISO/TS 16949 : 2002 NO.0411120021389 ตัง้ แต่ วัน ที่ 16 กั น ยายน 2548 และ ระบบมาตรฐานการจั ด การ
สิง่ แวดล้ อม ISO 14001/2004 No:TH21040601E/21.04.2006 ตังแต่
้ วันที่ 21 เมษายน 2549
จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทังในด้
้ านมาตรฐานกระบวนการผลิตและการพัฒนารู ปแบบ การให้ บริ การแบบ One Stop
Service และ Past Recording นี ้เอง บริ ษัทฯ เชื่อมัน่ ว่าจะเป็ นสิง่ ที่สร้ างความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ าและจะเป็ นนโยบายสาคัญในการ
รักษาฐานลูกค้ าเดิมรวมถึงจะเป็ นกลยุทธ์ ที่ใช้ ในการขยายฐานลูกค้ า รายใหม่ๆ อีกด้ วย รวมถึงบริ ษัทฯ มีการพัฒนาองค์กรเป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู้ Learning Organization เพื่อให้ พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการก้ าวกระโดดสาหรับเป็ น
พื ้นฐานการพัฒนาองค์กรได้ อย่างรวดเร็ วและต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นพื ้นฐานอันสาคัญของบริ ษัทฯ ต่อไป
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ มีการกาหนดหลักการ และดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี
กิจกรรม CSR และการพัฒนาชุมชน โดยยึดหลักที่ว่า กิจกรรมต่างๆ สามารถเอื ้อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ด้ วยความสมดุล และ
พอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้ มงุ่ หวังผลกาไรสูงสุด แต่เป็ นการสร้ างผลตอบแทนอย่างยัง่ ยืน บนความพึงพอใจของผู้
มีสว่ นได้ ส่วนเสียทังหมด
้
และบริ ษัทฯ ได้ แสดงเจตนารมณ์ เข้ าเป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต ซึ่ง
ปั จจัยเหล่านี ้ ถือเป็ นเป้าหมายที่สาคัญในการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษัทฯ อีกด้ วย
ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 2

บริ ษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
นโยบายและเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ
นอกเหนือจากแผนงานรายปี ที่ประกอบด้ วยงบประมาณประจาปี และแผนปฏิบตั ิงานที่ผา่ นการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ แล้ ว ทางฝ่ ายจัดการและคณะกรรมการบริ ษัทฯ ยังคงเห็นความสาคัญของการดาเนินธุรกิจ ให้ เกิดความยัง่ ยืนในระยะยาว
และตอบสนองความต้ องการของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกผ่าย โดยบริ ษัทฯ มีนโยบายและเป้าหมายการดาเนินธุรกิจในระยะยาว ดังต่อไปนี ้
1. มุ่งเน้ นการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันโดยการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ในด้ านคุณภาพ การส่งมอบ
ต้ นทุน นวัตกรรม การบริ การ และการพัฒนาผลิตภัฑณ์ใหม่ ซึง่ บริ ษัทฯ มีการวัดผลด้ านความพึงพอใจของลูกค้ า
ทัง้ 6 ด้ าน ดังกล่าวอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้
2. มุง่ เน้ นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในบริ ษัท ฯ โดยการสร้ างสมรรถนะหลัก (Core Competency) ในทิศทางที่
สอดคล้ องกับค่านิยมขององค์กร และรองรับการเจริ ญเติบโตของบริ ษัทฯ
3. บริ ษัทฯ มีการทบทวนเป้าหมายการเติบโตทังด้
้ านยอดขาย และผลกาไรของบริ ษัทฯ ทังแผนระยะสั
้
น้ (ประจาทุก
ปี ) และเป้าหมายระยะยาว (ประจา 5 ปี ) โดยอ้ างอิงจากการเติบโตของอุตสาหกรรม และคู่แข่งในอุตสาหกรรม
เดียวกัน นอกจากนันบริ
้ ษัทฯ ยังจัดทากลยุทธ์เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายดังกล่าวด้ วย
4. บริ ษั ท ฯ ได้ จัด ตัง้ คณะกรรมการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี เพื่ อ ทบทวนนโยบายการก ากับ ดูแลกิ จการให้ มี ค วาม
เหมาะสม และเป็ นธรรมแก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยอีกด้ วย
5. มุง่ เน้ นการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ที่มีสว่ นสร้ างสรรค์ และช่วยเหลือสังคม การทากิจกรรมเพื่อสาธารณ
กุศล และกิจกรรมต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม และให้ ความสาคัญในการดาเนินการเรื่ อง CSR

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของบริษัทฯ ที่ผ่านมา
ปี 2557 เดือน กรกฎาคม
1. บริ ษัทฯ ได้ ขยายกาลังการผลิตที่ โรงงานสุวินทวงศ์ โดยการเพิ่มเครื่ องจักรฉีดพลาสติกจานวน 2 เครื่ อง
เดือน กันยายน
1. ประธานกรรมการบริ หาร เข้ ารับรางวัล “Investors’ Choice Award ประจาปี 2557” ในฐานะบริ ษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้ รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี เต็ม 100% ติดต่อกัน 4 ปี ซ้ อน
เดือน ตุลาคม
1. บริ ษัทฯ ได้ ขยายกาลังการผลิตที่ โรงงานสุวินทวงศ์ โดยการเพิ่มเครื่ องจักรฉีดพลาสติกจานวน 2 เครื่ อง
2. บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัล คุณภาพยอดเยี่ยม “2014 GM Supplier Quality Excellence Award” จาก
General Motors (Thailand) Ltd.
เดือน พฤศจิกายน
1. บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ รางวัล ในการท ากิ จ กรรม Toyota Production System (TPS) 1st RUNNER UP” จาก
ชมรมความร่วมมือ โตโยต้ า (TOYOTA CO- OPERATION CLUB)
ปี 2556 เดือนมีนาคม
1. เพิ่มกาลังการผลิตโดยเครื่ องจักรฉีดพลาสติกที่สาขาสุวินทวงศ์ 2 เครื่ อง
2. นาเข้ าเครื่ องจักรสาหรับฉีดพลาสติกที่สาขากิ่งแก้ ว เพื่อทดแทนเครื่ องจักรเก่า
เดือนกันยายน
1. ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ น Supplier ของ ISUZU
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บริ ษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
เดือนธันวาคม
1. เพิ่มกาลังการผลิตโดยเครื่ องจักรฉีดพลาสติกที่สาขาสุวินทวงศ์ 3 เครื่ อง
2. สร้ างไลน์พน่ สีโดยพ่นสีด้วย Robot ที่สาขาสุวินทวงศ์
3. บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัล “การจัดทามาตรฐานฝี มือแรงงานแห่ งชาติ” จากกลุม่ อุตสาหกรรมพลาสติก
4. บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัล “Certificate of appreciation” ในการทากิจกรรม TPS โดยชมรมความร่วมมือ โต
โยต้ า (TOYOTA CO- OPERATION CLUB)
5. บริ ษัทฯ ได้ รับคะแนนในระดับ ”ดีเลิศ” จากผลการประเมินการกากับดูแลกิจการ บริ ษัทจดทะเบียนไทย
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
ปี 2555 เดือนตุลาคม
1. นาเข้ าเครื่ องจักรสาหรับฉีดพลาสติกที่สาขาสุวินทวงศ์ เพื่อเพิ่มกาลังการผลิต และได้ รับสิทธิ ประโยชน์
ส่งเสริ มการลงทุนจาก BOI
2. นาเข้ าเครื่ องจักรสาหรับฉีดพลาสติกที่สาขากิ่งแก้ ว เพื่อทดแทนเครื่ องจักรเก่า
3. บริ ษัทฯ ได้ รับคะแนนในระดับ ”ดีเลิศ” จากผลการประเมินการกากับดูแลกิจ การ บริ ษัทจดทะเบียนไทย
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย ร่ วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
ปี 2554 เดือนกุมภาพันธ์
1. นาเข้ าเครื่ องจักรส่วนขยายแม่พมิ พ์สาหรับฉีดพลาสติกที่สาขาสุวนิ ทวงศ์ ติดตังแล้
้ วเสร็ จสามารถเริ่ ม
ดาเนินการผลิตได้ และได้ รับสิทธิประโยชน์สง่ เสริ มการลงทุนจาก BOI
เดือนธันวาคม
1. บริ ษัทฯ ได้ รับคะแนนในระดับ ”ดีเลิศ” จากผลการประเมินการกากับดูแลกิจการ บริ ษัทจทะเบียนไทย
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
ปี 2553 เดือนสิงหาคม
1. บริ ษัทฯ ได้ ขยายกาลังการผลิตที่สาขากบินทร์ บุรี และสุวินทวงศ์ โดยติดตังเสร็
้ จ และเริ่ มทาการผลิต ใน
เดือนมกราคม 2554 พร้ อมกันนี ้ ทางบริ ษัทฯ ได้ ยื่นขอสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
(BOI) และได้ รับการอนุมตั ิเรี ยบร้ อยแล้ ว
เดือนธันวาคม
1. มีการปรับปรุง และขยายกาลังการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก โดยการนาเข้ าเครื่ องจักร High speed CNC
Milling Machine เข้ ามาทาการติดตังที
้ ่โรงงานทาแม่พิมพ์ ของสาขาสุวินทวงศ์ติดตังเสร็
้ จสิ ้นและสามารถ
ทาการผลิตได้ ในเดือน กุมภาพันธ์ 2554

1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ
- ไม่มี

1.4 ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
- ไม่มี
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทฯ ได้ จาแนกผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ตามประเภทของสินค้ า ออกเป็ น 2 สายการผลิต ดังนี ้
1. สายการผลิตชิ ้นส่วนพลาสติก
 สาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
 สาหรับอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า
 สาหรับอุตสาหกรรมอื่น ๆ
2. สายการผลิตแม่พิมพ์เพื่อฉีดพลาสติก (Mold making)

โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทฯ
บริ ษัท ที.กรุ งไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) จาหน่ายสินค้ าทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ให้ แก่ลกู ค้ าในประเทศ ซึ่งมี โครงสร้ าง
รายได้ ดังนี ้
ตารางโครงสร้ างรายได้ ของบริษทั ฯ
2555

มูลค่ าการจัดจาหน่ าย
รายได้จากการขาย
อุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
อุตสาหกรรมอื่นๆ
การบริ การผลิตแม่พิมพ์
มูลค่ าการจาหน่ ายทั้งหมด
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ แบ่งออกเป็ น 2 สายการผลิต

1. สายการผลิตชิน้ ส่ วนพลาสติก
บริ ษัทฯ เป็ นผู้ให้ บริ การผลิตชิน้ ส่วนพลาสติก สาหรับอุตสาหกรรม ด้ วยกระบวนการฉีดขึน้ รู ปพลาสติก การพ่นสี (Spray
Painting) บนชิ ้นส่วนพลาสติก การพิมพ์สี (Silk-Screen & Hot Stamping) รวมถึงการประกอบชิ ้นส่วนพลาสติก (Sub-Assembly)
โดยบริ ษัทฯ แบ่งสายการผลิตชิ ้นส่วนพลาสติกออกเป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 ชิน้ ส่ วนพลาสติกสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
- ชิ ้นส่วนพลาสติกที่ใช้ ภายในห้ องโดยสาร เช่น แผงหน้ าปั ด, ผนังพลาสติกภายใน, ชิ ้นส่วนแผงประตู
- ชิ ้นส่วนพลาสติกภายนอกรถยนต์ เช่น หน้ ากระจัง(Radiator Grille), ฝาครอบล้ อ(Wheel Cap), ยางกันโคลน
(Mud Guard)
- ชิ ้นส่วนพลาสติกภายในห้ องเครื่ องยนต์ เช่น ฝาครอบเครื่ องยนต์(Cover Engine), ชุดแผงยึดหม้ อน ้า เป็ นต้ น
กลุ่มที่ 2 ชิน้ ส่ วนพลาสติกสาหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ ไฟฟ้า
- ชิ ้นส่วนพลาสติกสาหรับตู้เย็น เช่น มือจับประตู(Door Handle), ฐานล่าง(Base), ฝาปิ ดด้ านบน(Top Plate),
และชิ ้นส่วนอื่นๆ ภายในตู้เย็น
- ชิ ้นส่วนพลาสติกสาหรับเครื่ องซักผ้ า เช่น ถังซักผ้ า(Washing Tub), แผงหน้ าปั ด(Panel) เป็ นต้ น
กลุ่มที่ 3 ชิน้ ส่ วนพลาสติกสาหรับอุตสาหกรรมอื่น ๆ
- ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ในกลุม่ นี ้ จะเป็ นชิ ้นส่วนพลาสติกที่เป็ นส่วนประกอบของบรรจุภณ
ั ฑ์ สาหรับสินค้ า
อุปโภคบริ โภค เช่น กระปุกสาลี เป็ นต้ น
บริ ษัทฯ มีกระบวนการควบคุมคุณภาพของสินค้ าโดยจะทาการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินค้ าทุกขันตอน
้
ตังแต่
้
การตรวจสอบวัตถุดิบนาเข้ า การตรวจสอบในกระบวนการผลิตและการตรวจสอบในขันตอนสุ
้
ดท้ ายก่อนจัดส่งสินค้ าให้ ลกู ค้ า
รวมถึงการให้ บริ การของบริ ษั ทฯ ที่มีความรวดเร็ วและถูกต้ องในการจัดส่ง ซึ่งทาให้ ลูกค้ ามีความเชื่ อมั่นและความพึงพอใจใน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ สูงสุด

2. สายการผลิตแม่ พมิ พ์ เพื่อฉีดพลาสติก (Mold Making)
ก) การผลิตแม่ พิมพ์
บริ ษัทฯ เป็ นผู้ให้ บริ การออกแบบ และผลิต แม่พิมพ์สาหรับการฉีดพลาสติก บริ ษัทฯ มีทีมงานออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์โดย
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการผลิตแม่พิมพ์มากกว่า 10 ปี ประกอบกับบริ ษัทฯ ได้ นาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการทางาน
เช่น การนา MoldFlow® มาใช้ ในการวิเคราะห์ การออกแบบชิน้ ส่วนพลาสติก และแม่พิมพ์ การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการ
ออกแบบ และเขียนแบบชิน้ ส่วนพลาสติก และแม่พิมพ์ (CAD : Computer Aid Design) และข้ อมูลโครงแบบจะถูกส่งต่อมายัง
เครื่ องผลิตแม่พิ มพ์ ที่ ควบคุมด้ วยคอมพิ วเตอร์ (CAM : Computer Aid Manufacturing) ซึ่งทาให้ แม่พิ มพ์ ที่ผลิตออกมานัน้ มี
คุณ ภาพดี มีความถูกต้ องตามแบบที่ต้องการ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดส่งช่างผลิตแม่พิมพ์ ไปอบรมความรู้ ในการผลิต
แม่พิมพ์ทงในประเทศและต่
ั้
างประเทศ เพื่อนามาพัฒนาการผลิตแม่พิมพ์ของบริ ษัทฯ
การผลิตแม่พิมพ์ แบ่งเป็ น 2 แบบ คือ
1. ผลิตแม่ พิมพ์ ใหม่ ตามคาสั่งซือ้ ของลูกค้ า
การผลิตแม่พิมพ์ ประเภทนี ้ บริ ษัทฯ จะทาการผลิตแม่พิมพ์สาหรับ การฉีดพลาสติกตามที่ลกู ค้ าต้ องการ และผลิต
แม่พิมพ์ตามแบบที่ได้ ตกลงร่วมกัน
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2. งานปรับปรุ งแม่ พิมพ์ ให้ ลูกค้ า
ในส่วนนี ้ลูกค้ าจะนาแม่พิมพ์ของลูกค้ ามาให้ บริ ษัทฯ ทาการปรับปรุง ซึง่ บริ ษัทฯ จะร่ วมกับลูกค้ าในการแก้ ไขลักษณะ
ชิ ้นงาน หรื อโครงสร้ างแบบแม่พิมพ์ เพื่อเป็ นการปรับปรุ งหรื อแก้ ไขให้ แม่พิมพ์พลาสติกได้ ชิ ้นส่วนพลาสติก ตามลักษณะที่ต้องการ
หรื อการผลิตที่เร็ วขึ ้น ซึง่ การให้ บริ การในส่วนนี ้จะเป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ในการบริ การของบริ ษัทฯ กับลูกค้ า
อนึง่ ในการผลิตและการปรับปรุงแม่พิมพ์ บริ ษัทฯ กาหนดราคาค่าบริ การจาก ขนาดของแม่พิมพ์ ความยากง่ายในการ
ทางาน และชัว่ โมงการทางาน โดยบันทึกเป็ นรายได้ จากการขายและบริ การ
ข) การซ่ อมแซมแม่ พิมพ์
นอกเหนือจากการให้ บริ การผลิตแม่พิมพ์แล้ ว บริ ษัทฯ ยังมีบริ การซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ชารุ ดที่เกิดจากการใช้ งาน ซึ่งการ
ให้ บริ การในส่วนการซ่อมแซมแม่พิมพ์นี ้จะเป็ นการสร้ างความเชื่อ มัน่ ในการบริ การของบริ ษัทฯ เนื่องจากหากแม่พิมพ์ของลูกค้ าเกิด
ชารุ ดจากการผลิต ทีมซ่อมแซมแม่พิมพ์ของบริ ษัทฯ สามารถให้ บริ การซ่อมแซมได้ ทนั ทีโดยไม่จาเป็ นต้ องนาส่งแม่พิมพ์ไปทาการ
ซ่อมแซมนอกสถานที่ทาให้ เสียเวลาในการผลิต ดังนันลู
้ กค้ าของบริ ษัทฯ จึงมีความมัน่ ใจในบริ การผลิตชิ ้นส่วนพลาสติกของบริ ษัทฯ

การส่ งเสริมการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุน (BOI)
บริ ษัทฯ ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ในเขต 2 (จังหวัดฉะเชิงเทรา)
สาหรับโรงงานสุวินทวงศ์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อแสดงว่า เป็ นผู้ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนในกิจการ ผลิตแม่พิมพ์ และ
ซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ผลิตเอง ซึง่ สรุปสาระสาคัญที่ได้ รับการส่งเสริ ม ดังนี ้
1. ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้ รับจากการประกอบกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ ม มีกาหนดเวลา 8
ปี และ ได้ รับการลดหย่อนภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสาหรับกาไรสุทธิ 50% อีก 5 ปี หลังจากครบ 8 ปี แรก
2. ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนาเงินปั นผลจากกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มไปรวมคานวณ เพื่อเสียภาษี เงินได้ ตลอดระยะเวลาที่
ได้ รับการส่งเสริ มได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
3. ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับวัตถุดิบและวัสดุจาเป็ นที่ต้องนามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ ในการผลิตเพื่อการส่งออก
เป็ นระยะเวลา 1 ปี
4. ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับผู้ที่ได้ รับการส่งเสริ มนาเข้ ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็ นระยะเวลา 1 ปี
และเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 บริ ษัทฯ ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุ น (BOI)
เพิ่มในประเภทกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรื อเคลือบด้ วยพลาสติก ซึง่ สรุปสาระสาคัญที่ได้ รับการส่งเสริ ม ดังนี ้
1. ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้ รับจากการประกอบกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ ม รวมกันไม่เกิน
ร้ อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกาหนดเวลา 3 ปี
2. ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนาเงินปั นผลจากกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มไปรวมคานวณ เพื่อเสียภาษี เงินได้ ตลอดระยะเวลาที่
ได้ รับการส่งเสริ มได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
3. ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับวัตถุดิบและวัสดุจาเป็ นที่ต้องนามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ ในการผลิตเพื่อการส่งออก
เป็ นระยะเวลา 1 ปี
4. ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับผู้ที่ได้ รับการส่งเสริ มนาเข้ ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็ นระยะเวลา 1 ปี

2.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
1. กลยุทธ์ การตลาด
จากการดาเนินธุรกิจเป็ นระยะเวลา 40 ปี ทาให้ บริ ษัทฯ ทราบถึงความต้ องการของกลุ่มลูกค้ าของบริ ษัทฯ ว่า ลูกค้ าส่วน
ใหญ่ ไม่ ได้ มุ่ ง เน้ นด้ านราคาเพี ย งอย่ า งเดี ย ว แต่ มุ่ ง เน้ นด้ า นความน่ า เชื่ อ ถื อ และความไว้ ว างใจในคุ ณ ภาพของสิ น ค้ า และ
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ความสามารถในการให้ บ ริ ก าร สาหรั บ การจัด ท าแผนการตลาดนัน้ บริ ษั ท มุ่ง เน้ น ให้ ส อดรั บ กับ โครงสร้ างการด าเนิ นธุ ร กิ จ
ความสามารถในการแข่งขัน และโอกาสที่จะยืนหยัดอยู่ในธุรกิจอย่างยัง่ ยืนและเติบโต ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงใช้ กลยุทธ์ การตลาดที่
มุง่ เน้ นในการตอบสนองตามความต้ องการของลูกค้ า ทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
โดยกาหนดเป็ นนโยบายของบริ ษัทฯ ไว้ ดงั นี ้
Q (Quality)
: คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ต้ องได้ มาตรฐานและมีคณ
ุ ภาพเป็ นที่ยอมรับของลูกค้ าและมีคณ
ุ ภาพที่
สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นได้
C (Cost)
: ต้ นทุนการผลิตต่ากว่าอุตสาหกรรม บริ ษัทฯ เน้ นการควบคุมค่าใช้ จ่ายในการผลิต โดยการเพิ่มผลิตผลของ
การผลิตและลดปริ มาณของเสียจากการผลิตให้ ต่าที่สดุ
D (Delivery)
: การจัดส่งสินค้ าที่มีประสิทธิภาพสามารถจัดส่งสินค้ าได้ ตรงตามเวลาและใช้ ระยะเวลาการส่งมอบสัน้ โดย
บริ ษัทฯ มีการจัดตังหน่
้ วยบริ การจัดส่งที่สามารถจัดส่งสินค้ าได้ อย่างตรงเวลา
M (Management) : วิสยั ทัศน์ของผู้บริ หาร และการบริ หารงานอย่างมีประสิทธิภาพที่การกาหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริ หาร
จากคณะกรรมการบริ หารซึ่งเน้ นการเพิ่มประสิทธิ ภาพในการบริ หารงานและกาหนดแนว ทางการตลาด
โดยนาระบบมาตรฐานคุณภาพต่าง ๆ เข้ ามาใช้ ในการจัดการ เช่น ISO 9001 จนถึง ISO/ TS 16949 และ
ISO 14000 รวมถึง TPM และ TPS เป็ นต้ น เพื่อสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า
E (Engineering) : ส่งเสริ มและพัฒนาความสามารถทางวิศวกรรมของบริ ษัทฯ ให้ ทนั สมัยและพัฒนาไปสูก่ ารร่ วมออกแบบ
ผลิตภัณฑ์กบั ลูกค้ า เพื่อให้ มีความสามารถในการบริ การได้ อย่างครบวงจร (One-Stop Service)
C (Communication): มีการสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพทังภายนอกและภายในองค์
้
กร
เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์นโยบายบริ ษัทฯ ฝ่ ายการตลาดได้ ทาการประเมิน วัดผลระดับความพึงพอใจของลูกค้ า เป็ นประจา
ทุกปี โดยกาหนดเป้าหมายคะแนนประเมินผลความพึงพอใจต้ องได้ มากกว่า 85% และกาหนดหัวข้ อการประเมิน 5 ข้ อ คือ ด้ าน
คุณภาพ (Quality), ด้ านต้ นทุน (Cost), ด้ านการจัดส่ง (Delivery), ด้ านการจัดการ (Management), ด้ านวิศวกรรม (Engineering)

ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ แบ่งกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัทฯ ออกเป็ น 4 กลุม่ ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ดังนี ้
1. ลูกค้ ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ลูกค้ ากลุม่ นี ้ ได้ แก่ บริ ษัทฯ ผู้ผลิตรถยนต์ชนน
ั ้ าต่างๆ รวมทังผู
้ ้ ป้อนชิ ้นส่วนยานยนต์
โดยมีสดั ส่วนการจาหน่ายลูกค้ ากลุม่ นีใ้ นปี 2557 เท่ากับร้ อยละ 74.67 ของรายได้ รวม เช่น บริ ษัท โตโยต้ า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค
เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ ง จากัด, บริ ษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ (ประเทศไทย) จากัด
2. ลู ก ค้ ากลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ า ลูก ค้ า กลุ่ม นี ้ ได้ แก่ ผู้ผลิต เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ าสาหรั บ ใช้ ในสานัก งานและใน
ครัวเรื อนต่างๆ โดยมีสดั ส่วนการจาหน่ายในปี 2557 เท่ากับร้ อยละ 8.90 ของรายได้ รวม เช่น บริ ษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริ ค (ประเทศ
ไทย) จากัด (มหาชน), บริ ษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จากัด , บริ ษัท พานาโซนิค โฮม แอ็พไลแอ็นซ์ (ประเทศ
ไทย) จากัด
3. ลูกค้ ากลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ลูกค้ ากลุม่ นี ้ ได้ แก่ ผู้ผลิตสินค้ าต่างๆ ที่ใช้ พลาสติกเป็ นส่วนประกอบ เช่น Packaging
เป็ นต้ น การจาหน่ายในปี 2557 เท่ากับร้ อยละ 2.85 ของรายได้ รวม เช่น บริ ษัท แพรรี่ มาร์ เก็ตติ ้ง จากัด
4. ลูกค้ ากลุ่ ม ผลิตและซ่ อมแซมแม่ พิ มพ์ ในปี 2557 มีสดั ส่วนการจาหน่ายลูกค้ ากลุ่มนี ้ เท่ากับ ร้ อยละ 13.58 ของ
รายได้ รวม เช่น บริ ษัท โตโยต้ า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ ง จากัด , บริ ษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็น
เตอร์ ไฟรส์ (ประเทศไทย) จากัด บริ ษัท ฟาล์วเทค (ประเทศไทย) จากัด
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีลกู ค้ าที่เป็ นรายสาคัญเกิน 30% จากรายได้ รวมอยูจ่ านวน 1 ราย ซึง่ เป็ นลูกค้ าในกลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์ คือ
Toyota Group
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การจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย
บริ ษัทฯ จาหน่ายสินค้ าของบริ ษัทฯ โดยตรงกับลูกค้ า (End User) โดยไม่ผา่ นตัวแทนจาหน่ายและเป็ นการจาหน่ายทังหมด
้
ภายในประเทศ แต่สนิ ค้ าของบริ ษัทฯ บางส่วนจะถูกนาไปประกอบและจาหน่ายไปยังต่างประเทศ (Indirect Export) ในรูปแบบของ
สินค้ าสาเร็ จรู ปและชิน้ ส่วน ซึ่งลูกค้ าของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่ เป็ นบริ ษัทฯ ของประเทศญี่ ปนุ่ ซึ่งโดยปรกติจะมี บริ ษัทฯ ในเครื อเป็ น
ผู้ผลิตหรื อจัดหาสินค้ าให้ แต่จากประสบการณ์และผลงานที่ผา่ นมาของบริ ษัทฯ ทาให้ ผลิตภัณฑ์ชิ ้นส่วนพลาสติกของบริ ษัทฯ เป็ น
ที่ยอมรับของผู้ผลิตยานยนต์ และผู้ผลิตเครื่ องไฟฟ้ าชันน
้ าจากประเทศญี่ปนุ่ เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ เรี ยนรู้ระบบการทางานของบริ ษัท
ฯ ญี่ ปนและน
ุ่
ามาพัฒ นาผลิตภัณฑ์และการทางานของบริ ษัทฯ ให้ สามารถให้ บริ การได้ เท่าเทียมกับ บริ ษัทฯ ญี่ ปุ่น ประกอบกับ
บริ ษัทฯ มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ รวมถึงมาตรฐานในการผลิตตลอดเวลา และมีการทางานร่วมกันอย่างใกล้ ชิดกับลูกค้ า ทาให้
ทราบถึงความต้ องการของลูกค้ าเป็ นอย่างดี ซึ่งทาให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้ผลิตชิ ้นส่วนพลาสติกยานยนต์และเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าสัญชาติไทยที่
ได้ ก ารยอมรั บ ในเรื่ อ งผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบริ ก าร และบริ ษั ท ฯ สามารถเข้ า ไปเสนอบริ ก ารให้ แ ก่ ผ้ ูผ ลิ ต รายอื่ น ของทัง้ สองกลุ่ม
อุตสาหกรรมได้

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
โครงสร้ างอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทฯ ผลิตและจาหน่ายให้ กบั ลูกค้ า เป็ นชิ ้นส่วนพลาสติกเพื่อการพาณิชย์ ซึง่ เป็ นธุรกิจอุตสาหกรรมสนับสนุน
(Supporting Industry) ที่สาคัญ เนื่องจากชิน้ ส่วนพลาสติกดังกล่าวจะนาไปประกอบเป็ นสินค้ าสาเร็ จรู ปและจัดจาหน่ายให้ กับ
ผู้บริ โภคขันสุ
้ ดท้ าย (End Users)
ปั จจุบนั การผลิตชิ ้นส่วนพลาสติกแบบการฉีดขึ ้นรู ป (Injection Molding) เพื่อการพาณิชย์เป็ นอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการ
เติบโตอย่างรวดเร็ ว เนื่องจากชิ ้นงานมีคณ
ุ สมบัติที่สามารถทนต่อแรงบิด แรงกระแทก น ้าหนักเบา ที่เป็ นที่ต้องการของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนันได้
้ มีการพัฒนาชิน้ ส่วนพลาสติกแบบการฉี ดขึ ้นรู ปเพื่อไป
ทดแทนชิ ้นส่วนโลหะมากขึ ้นด้ วย ดังนันภาวะอุ
้
ตสาหกรรมหลักที่มีความเกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ จะมีดงั ต่อไปนี ้

ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิน้ ส่ วนยานยนต์ ปี 2557 (ข้ อมูลจากสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)
ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ ปี 2557
ปริ มาณการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2557 (ม.ค.-ต.ค.) มีปริมาณการผลิตรถยนต์ 1,568,300
คัน ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ 10 เดือนแรกของปี 2556 ร้ อยละ 25.86 โดยมีปริ มาณการผลิตรถยนต์นงั่ 614,276 คัน รถยนต์ปิกอัพ
1 ตันและอนุพนั ธ์ 937,214 คัน และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่นๆ 16,810 คัน ลดลงร้ อยละ34.00,17.60 และ 64.48 ตามลาดับ ซึง่
จากปริ มาณการผลิตโดยรวม เป็ นการผลิตเพื่อการส่งออกจานวน 944,509 คัน คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 60.23 ของปริ มาณการผลิต
ทังหมด
้
ในส่วนของการผลิตหดตัวเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วง 10 เดือนแรกของปี 2556 เป็ นการลดลงของตลาดในประเทศ เนื่องจาก
สภาพเศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัว ประกอบกับหนี ้ในภาคครัวเรื อนยังคงอยูใ่ นระดับสูง สาหรับการส่งออกรถยนต์หดตัวลง อัน
เนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว

แนวโน้ มอุตสาหกรรมยานยนต์ ไทย ปี 2558…
สาหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 2558 คาดว่า การผลิตจะขยายตัว ประมาณร้ อยละ 5 - 10 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ
โดยรวม ในประเทศคาดว่า จะขยายตัวร้ อยละ 3.5-4.5 และตลาดส่งออกหลักมีแนวโน้ มปรับตัวดีขึ ้น ตามการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจ
โลก โดยแบ่งเป็ นการผลิตเพื่อจาหน่ายในประเทศ ประมาณร้ อยละ 50 - 55 และการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณร้ อยละ 45-50
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อุตสาหกรรมเครื่องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไทย (ข้ อมูลจากสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)
ภาวะอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ ไฟฟ้า ปี 2557
ภาวะการณ์ ผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2557 มีดชั นีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 278 เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 1.10 เมื่อ
เทียบกับปี ก่อน โดยมาจากกลุม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.35 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากมีความต้ องการ
นาไปใช้ ในอุปกรณ์สอื่ สารมากขึ ้น ส่วนกลุม่ อุตสาหกรรมไฟฟ้ า มีการปรับตัวลดลงร้ อยละ 0.14 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากในช่วง
ครึ่ งปี แรก กาลังซื ้อในประเทศลดลง และผู้บริ โภคมีการระมัดระวังการใช้ จ่ายมากขึ ้น อย่างไรก็ตามตลาดในประเทศเริ่ มกลับมาฟื น้
ตัวตามความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภคที่เพิ่มขึ ้นในช่วงไตรมาส 3/2557
แนวโน้ มอุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเล็คโทรนิคปี 2558
ในปี 2558 คาดว่าอุตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ มีการผลิตเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์คาดว่าจะเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.5-1 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากความต้ องการของกลุม่ อุปกรณ์สอื่ สารที่เพิ่มขึ ้น แต่แนว
โน้ มการขยายตัวจะไม่สงู มากเท่ากับปี ที่ผา่ นมา ส่วนอุตสาหกรรมไฟฟ้ าคาดว่า จะปรับตัวเพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 1-2 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
จากการฟื น้ ตัวของตลาดในประเทศและการส่งออกตามภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ ้น

อุตสาหกรรมแม่ พมิ พ์
ในปี 2558 คาดการณ์วา่ การผลิตแม่พิมพ์ในประเทศไทยจะเติบโตมากขึ ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 “แม่พิมพ์ไทยจะมีการผลิต
มากขึ ้น เนื่องจากตลาดในประเทศมีแนวโน้ มขยายตัวดี อันเป็ นผลมาจากปั จจัยสาคัญ 3 ประการ” คือ
1. ความต้ องการซื ้อแม่พมิ พ์ เพิ่มขึ ้นเนื่องจากระดับราคาแม่พมิ พ์ที่มาจากประเทศจีนมีแนวโน้ มราคาสูงขึ ้น และมีปัญหาใน
การปรับแต่งแม่พิมพ์ (Tuning)เมื่อนาแม่พมิ พ์เข้ ามาประเทศไทยแล้ ว
2. อุตสาหกรรมยานยนต์ยงั สามารถเติบโต และมีการเตรี ยมทาแม่พิมพ์สาหรับการเปลี่ยนรุ่นใหม่ของยานยนต์ ที่จะทาการ
ผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ในปี 2558-2560 อีกหลายๆรุ่น
3. นโยบายการสัง่ ซื ้อแม่พิมพ์ในประเทศจากบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์
ในส่วนของการส่งออก อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยยังคงต้ องแข่งขันกับผู้ผลิตแม่พิมพ์จาก ประเทศไต้ หวัน เกาหลี และจีน การ
ส่งออกแม่พิมพ์จากประเทศไทยไปยังประเทศอื่นๆถือว่าเป็ นตัวเลขที่ยงั มีมลู ค่ายังไม่สงู มากนัก เทียบกับการนาเข้ าแม่พมิ พ์ การที่
การผลิตแม่พิมพ์ในประเทศจีนมีอตั ราการเพิ่มของต้ นทุนค่าแรงงานช่างสูง และระดับคุณภาพของแม่พิมพ์ยงั ไม่แน่นอนมีผลทาให้
แม่พิมพ์ที่ผลิตในประเทศไทย มีโอกาสส่งออกสูงขึ ้น

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีโรงงานผลิตที่ใช้ ดาเนินการจานวน 3 แห่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
โรงงานที่ 1 : ตังอยู
้ ่เลขที่ 59 หมูท่ ี่ 6 ถนนกิ่งแก้ ว ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 บนเนื ้อ
ที่ 9 ไร่ เป็ นอาคารโรงงานพื ้นที่ใช้ สอย 10,200 ตารางเมตร ประกอบด้ วยแผนกการตลาด แผนกวิศวกรรม
แผนกการผลิต โดยมีกาลังการผลิตเต็มที่ 3,600 ตัน/ปี
โรงงานที่ 2 : ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 517 หมูท่ ี่ 9 ตาบลหนองกี่ อาเภอกบินทร์ บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 บนเนื ้อที่ 13 ไร่ สาหรับ
เป็ นอาคารโรงงานพื ้นที่ใช้ สอย 6,000 ตารางเมตร การเพิ่มกาลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้ องการ
ของลูกค้ า เริ่ มดาเนินงานได้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2547 โดยมีกาลังการผลิตเต็มที่ 5,040 ตัน/ปี
โรงงานที่ 3 : ตังอยู
้ ่เลขที่ 28/4 หมู่ที่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ ตาบลคลองอุดมชลจร อาเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
บนเนื ้อที่ 25 ไร่เป็ นอาคารโรงงานพื ้นที่ใช้ สอย 7,500 ตารางเมตร เป็ นโรงงานผลิตแม่พิมพ์ที่สามารถผลิต
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แม่พิมพ์ ใช้ กับเครื่ องฉีดตัง้ แต่ขนาด 30 - 1,800 ตัน และโรงงานฉีดพลาสติกที่มีเครื่ องจักรฉีดพลาสติก
ตังแต่
้ ขนาด 230-850 ตัน
นโยบายการผลิตที่สาคัญ คือ เน้ นการผลิตสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพดี ตรงกับความต้ องการของลูกค้ าและสามารถส่งสินค้ าได้ ตรง
ตามระยะเวลาที่กาหนด ทังนี
้ ้เพื่อให้ ลกู ค้ ามีความเชื่อมัน่ และเกิดความพึงพอใจ ในผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ
 การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตชิน้ ส่ วนพลาสติก
 วัตถุดิบสาหรับการผลิตชิน้ ส่ วนพลาสติก
วัตถุดิบหลักสาหรับการผลิตชิน้ ส่วนพลาสติกของบริ ษัทฯ คือ เม็ดพลาสติก โดยเป็ นการสัง่ ซื ้อจากตัวแทน
จาหน่ายในประเทศทังหมด
้
ซึง่ การสัง่ ซื ้อเม็ดพลาสติกจะแยกตามลักษณะของกลุม่ ผลิตภัณฑ์ ดังนี ้
 กลุ่มชิน้ ส่ วนพลาสติกสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
การสัง่ ซื ้อเม็ดพลาสติกเพื่อการผลิตชิน้ ส่วนพลาสติกสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็ นการสัง่ ซื ้อล่วงหน้ า
จากผู้จาหน่ายในประเทศ โดยร้ อยละ 95 ของการสัง่ ซื ้อเม็ดพลาสติก ลูกค้ าจะเป็ นผู้กาหนดชนิดและประเภทของเม็ดพลาสติก
รวมทังผู
้ ้ จาหน่ายเม็ดพลาสติก ซึ่งเป็ นการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า โดยฝ่ ายจัดซื ้อของบริ ษัทฯ
จะจัดซื ้อเม็ดพลาสติกตามคาสัง่ ซื ้อของลูกค้ า
ทังนี
้ ้ จานวนผู้จดั จาหน่ายเม็ดพลาสติกของบริ ษัทฯ นันมี
้ อยู่ 26 รายด้ วยกัน
 กลุ่มชิน้ ส่ วนพลาสติกสาหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ ไฟฟ้า
การสัง่ ซื ้อเม็ดพลาสติก เพื่อการผลิตชิน้ ส่วนพลาสติก สาหรับอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า มี 2 รู ปแบบคือ
ลูกค้ าจัดหาวัตถุดิบมาให้ และบริ ษัทฯ ซื ้อวัตถุดิบมาใช้ ในการผลิตเอง โดยในปี 2557 สัดส่วนของยอดขายสินค้ า ที่ลกู ค้ าจัดหา
วัตถุดิบมาให้ และยอดขายสินค้ าที่บริ ษัทฯ เป็ นผู้จดั ซื ้อวัตถุดิบเองคิดจากยอดขายรวมของสาขากบินทร์ บรุ ี เป็ นดังนี ้ ร้ อยละ 38.9
และร้ อยละ 61.1 ตามลาดับ
อย่างไรก็ตามการสัง่ ซื ้อเม็ดพลาสติกของทังสองกลุ
้
ม่ นัน้ บริ ษัทฯ สามารถที่จะตกลงกับลูกค้ าในการจัดซื ้อ
เม็ดพลาสติกได้ หากบริ ษั ทฯ สามารถจัดหาแหล่งจาหน่ายเม็ดพลาสติกจากผู้จัดจาหน่ายอื่นที่มี คุณ ภาพเทียบ เท่ากับ ความ
ต้ องการของลูกค้ าและมีราคาถูกกว่า ทาให้ บริ ษัทฯ ไม่มีปัญหาในการจัดหาเม็ดพลาสติก
ประเภทของเม็ ด พลาสติ ก ที่ ใ ช้ ในกิ จ การชองบริ ษั ท ฯ สามารถจ าแนกเป็ นประเภทหลัก ๆ ได้ ดั ง นี ้
Polypropylene–PP (Engineering Grade), PC/ABS (PC alloy), Nylon (PA+GF), Poly Acetal (POM), Polystyrene –PS,
Acrylonitride Butadiene Styrene–ABS และอื่นๆ
 การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตแม่ พิมพ์
วัตถุดิบสาหรับการผลิตแม่ พิมพ์
วัตถุดิบหลัก คือแบบแม่พิมพ์เหล็ก (Mold Base) เหล็กชิ ้นส่วนแม่พิมพ์ และฮอตรันเนอร์ ซึ่งบริ ษัทฯ สัง่ ซื ้อจากผู้
จัดจาหน่ายภายในประเทศหลายราย เป็ นคู่ค้ากับ บริ ษัทฯ มานาน โดยเหล็กที่ใช้ จะเป็ นเหล็กที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้ องการของ
แม่พิมพ์แต่ละประเภท ซึง่ จะทาให้ ผลงานที่ฉีดจากแม่พิมพ์ของบริ ษัทฯ มีอตั ราการสูญเสียต่า
 การวิจัยและพัฒนาการผลิตแม่ พิมพ์
บริ ษัทฯ มีโปรแกรม MoldFlow เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาการไหลของพลาสติกฉีด และช่วยในการออกแบบ
และผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ซึง่ มีผลทาให้ การออกแบบ และแม่พิมพ์ที่ผลิตออกมา มีคณ
ุ ภาพสูงขึ ้น และในปี 2557 บริ ษัทฯ ทาการ
วิจยั พัฒนาเทคโนโลยีใหม่กระบวนการผลิต เพื่อให้ ได้ คณ
ุ ภาพสูงขึ ้น, ต้ นทุนต่าลง โดยร่วมมือกับ สวทช. ในการดาเนินการ
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 การซ่ อมแซมแม่ พิมพ์
นอกจากการให้ บริ การผลิตแม่พิมพ์แล้ ว บริ ษัทฯ ยังให้ บริ การซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ชารุ ดที่เกิดจาก การใช้ งาน ซึ่ง
การให้ บริ การในส่วนการซ่อมแซมแม่พิมพ์นี ้จะเป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ในการบริ การของบริ ษัทฯ เนื่องจากหากแม่พิมพ์ของ
ลูกค้ าเกิดชารุดจากการผลิต ทีมซ่อมแซมแม่พิมพ์ของบริ ษัทฯ สามารถให้ บริ การซ่อมแซม ได้ ทนั ที โดยไม่จาเป็ นต้ องนาส่งแม่พิมพ์
ไปทาการซ่อมแซมนอกสถานที่ทาให้ เสียเวลาในการผลิต ดังนันลู
้ กค้ าของบริ ษัทฯ จึงมีความมัน่ ใจในบริ การผลิตชิ ้นส่วนพลาสติก
ของบริ ษัทฯ

2.4 งานที่ยังไม่ ส่งมอบ (เฉพาะกรณีโครงการหรื อชิน้ งานมูลค่ าสูง)
- ไม่มี –
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
การบริ หารความเสีย่ งในปั จจุบนั และอนาคตเป็ นเรื่ องที่สาคัญ ซึง่ บริ ษัทฯ มีความตระหนักดีวา่ การบริ หารความเสีย่ งนัน้
เป็ นเครื่ องมือที่บริ ษัทฯ ต้ องนามาใช้ ในการบริ หารจัดการองค์กรภายใต้ กรอบการบริ หารความเสีย่ ง โดยความเสีย่ งที่มีนยั สาคัญ ที่
ทาให้ บริ ษัทฯ มีความเสีย่ งต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และความเสีย่ งต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ บริ ษัทฯได้ จดั ทาคูม่ ือการ
บริ หารความเสีย่ ง และตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสีย่ ง (Enterprise Risk Management Committee) เพื่อประเมินและกาหนด
มาตรการป้องกัน รวมทังก
้ าหนดให้ มีผ้ รู ับผิดชอบในการติดตามดูแล ทาการวิเคราะห์และบริ หารความเสีย่ งในระดับปฏิบตั ิการทัง้
องค์กร
ในปี 2557 บริ ษัทฯ ได้ มีการเน้ น ให้ มีการทางานที่มีการเชื่อมโยงการบริ หารความเสีย่ งเข้ ากับแผนกลยุทธ์ในการจัดการ
องค์กร เพื่อมิให้ เกิดผลกระทบรุนแรงทีต่ อ่ บริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ ได้ กาหนดประเภทความเสีย่ งที่อาจจะมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริ ษัท
ประเภทของความเสีย่ ง 6 ด้ านดังนี ้
 ความเสีย่ งด้ านการดาเนินธุรกิจ และกลยุทธ์
 ความเสีย่ งด้ านการดาเนินงาน
 ความเสีย่ งด้ านบัญชี และการเงิน
 ความเสีย่ งด้ านการบริ หาร และการจัดการ
 ความเสีย่ งด้ านกฎระเบียบ และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
 ความเสีย่ งด้ านระบบสารสนเทศ
จากการดาเนินงานตามกระบวนการบริ หารความเสีย่ งที่มีในปี 2557 ที่พบว่ามีความเสีย่ งที่มีสาระสาคัญ ด้ านต่างๆ ดังนี ้

 ความเสี่ยงด้ านการดาเนินธุรกิจ และกลยุทธ์
 ความเสี่ยงเนื่องมาจากราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลง
เมื่อวัตถุดิบมีการเปลีย่ นแปลงราคาสูงขึ ้นจะมีผลกับต้ นทุนขายสูงตามไปด้ วย อาจจะมีผลทาให้ กาไรลดลง
อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ มีการดาเนินการ และมีข้อตกลงกับลูกค้ าแต่ละรายในการปรับโครงสร้ างราคาขายตามราคาวัตถุดิบ
ที่มีการเปลีย่ นแปลงไป และได้ มอบหมายให้ ฝ่ายการตลาด ดาเนินการในการติดตามการเปลีย่ นแปลงของราคาวัตถุดิบ และการ
ปรับเปลีย่ นราคาขายกับลูกค้ าอย่างสม่าเสมอ

 ความเสี่ยงด้ านการดาเนินงาน (Operation Risk)
 ความเสี่ยงจากต้ นทุนการผลิตของบริษัทสูงกว่ าคู่แข่ งเนื่องมาจากเครื่องจักรและเทคโนโลยีล้าสมัย
การที่เครื่ องจักรหลักที่ใช้ ทาการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตล้ าสมัย มีผลทาให้ อตั ราของเสียสูง ผลผลิตต่า และต้ นทุน
การบารุงรักษาสูง ซึง่ อาจทาให้ ต้นทุนการผลิตสูงตามไปด้ วย
บริ ษัทได้ มีมาตรการในการศึกษาและติดตามการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีการผลิตตลอดเวลา โดยส่งพนักงานไปดูงานทัง้
ในประเทศ และต่างประเทศอย่างสม่าเสมอ ส่วนเครื่ องจักรกลหลักที่ใช้ งานผลิตในบริ ษัท ก็จดั ให้ มีการประเมินประสิทธิภาพการ
ผลิต และค่าใช้ จ่ายในการบารุงรักษาว่าสูงผิดปกติหรื อไม่ ปี ละ 1 ครัง้ ซึง่ ถ้ าผลประเมินว่าเครื่ องจักรตัวใดที่ล้าสมัยหรื อต้ นทุนการ
ผลิตสูง ก็จะพิจารณาการซื ้อเครื่ องจักรใหม่มาทดแทน
 ความเสี่ยงจากการที่วัตถุดิบขาดแคลน
วัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าเป็ นเกรดและชนิดที่เฉพาะเจาะจงสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ หากวัตถุดิบ
ดังกล่าวขาดแคลน อาจส่งผลต่อความต่อเนื่องของการผลิต และส่งมอบ
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บริ ษัทมีการบริ หารความเสีย่ ง และป้องกันความเสียหายโดย ด้ วยการเลือกซื ้อวัตถุดิบจาก Supplier ที่เชื่อถือได้
ตลอดจนมีการวางแผนสัง่ ซื ้อล่วงหน้ า และควบคุมปริ มาณวัตถุดิบสารองไว้

 ความเสี่ยงด้ านบัญชี และการเงิน
บริ ษัทฯ มีแนวนโยบายเกี่ยวกับภาระหนี ้สินและดอกเบี ้ยจากเงินกู้ เพื่อให้ มีระดับความคล่องตัวในการบริ หารจัดการทาง
การเงิน และเพื่อให้ บริ ษัทฯ มีผลการดาเนินงานที่มนั่ คงในด้ านการเงิน บริ ษัทฯ จึงให้ ความสาคัญต่อดัชนีตวั ชี ้วัดที่สาคัญคือ D/E
Ratio โดยกาหนดค่าสูงสุดที่ 2.5 : 1 ซึง่ ปั จจุบนั D/E Ratio ของบริ ษัทฯ อยูท่ ี่ 1.59 เท่า (ณ สิ ้นปี 2557)
นอกจากนี ้ ในการบริ หารทางการเงิน บริ ษัทฯ เน้ นถึงความมีระเบียบวินยั ทางการเงิน รวมถึงการบริ หารและการจัดการ
ทางการเงินอย่างเป็ นระบบ มีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบจากปั จจัยความเสี่ยงต่างๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อป้องกัน และเตรี ยมความ
พร้ อมต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ อย่างทันท่วงที บริ ษัทฯ จึงให้ ความสนใจการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินอย่างใกล้ ชิดที่มี
ผลกระทบถึงค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
บริ ษั ท ฯ มี ค วามเสี่ ย งอัน เนื่ อ งมาจากอัต ราดอกเบี ย้ อ้ า งอิ ง ที่ เปลี่ย นแปลงในอนาคต ซึ่ง จะมี ผลกระทบต่อ ผลการ
ดาเนินงานและกระแสเงินสดของบริ ษัทฯ
บริ ษั ทฯ ได้ ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการวางแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งที่มีอัตราดอกเบีย้ ต่ากว่าตลาดมาใช้
ดาเนินงานไว้ ลว่ งหน้ า อีกทังภาระดอกเบี
้
้ยของบริ ษัทฯ อยูใ่ นระดับค่อนข้ างต่าเมื่อเทียบกับยอดรายได้
 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการทารายการบางรายการเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ ซึง่ ทาให้ เกิดความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
จากปั ญหาดังกล่าวบริ ษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงนี ้เป็ นอย่ างดี จึงมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการทา
สัญญาซื ้อ-ขายเงินตราต่างประเทศเป็ นการล่วงหน้ าในกรณีที่ทาการสัง่ ซื ้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์การผลิตจากต่างประเทศ
 ความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อ
บริ ษั ทฯ มีความเสี่ยงจากการให้ สิน เชื่ อที่เกี่ ยวเนื่องจากลูกหนี ก้ ารค้ า เนื่องจากหากลูกหนี ไ้ ม่สามารถชาระหนีต้ าม
เงื่อนไขที่ตกลงไว้ ซึง่ อาจทาให้ เกิดความสูญเสียทางการเงินได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ กาหนดนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและพิจารณา
ความสามารถในการจ่ายชาระหนีข้ องลูกค้ าแต่ละรายในการพิจารณาให้ สินเชื่ออย่างเหมาะสม สาหรับลูกหนีก้ ารค้ าที่คาดว่า
อาจจะไม่ได้ รับชาระหนี ้ บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญไว้ อย่างเพียงพอ
 ความเสี่ยงจากการไม่ ปฏิบัติตามสัญญา
บริ ษัทฯ มีความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการที่ค่สู ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดในสัญญา ทาให้ เกิดความสูญเสียทางการ
เงินได้
เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว บริ ษัทได้ จดั ให้ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการติดตามคู่สญ
ั ญาให้ มีการดาเนินการตาม
ข้ อกาหนดอย่างเคร่งครัด

 ความเสี่ยงด้ านกฎระเบียบ และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
 ความเสี่ยงจากการไม่ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้ ออกกฎระเบียบและข้ อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้
บริ ษัทจดทะเบียนได้ ปฏิบตั ิตามเพื่อการกากับดูแลกิจการที่ดี พร้ อมด้ วยบทลงโทษต่าง ๆ สาหรับบริ ษัทที่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 14

บริ ษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
บริ ษัทฯ ตระหนักและให้ ความสาคัญในการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยการกาหนดให้ มีผ้ รู ับผิดชอบ
โดยตรงในการประสานงาน ติดตามข้ อมูลข่าวสาร หรื อข้ อบังคับใหม่ๆที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ และปฏิบตั ิตาม เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทฯ
ได้ ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของกลต.อย่างครบถ้ วน และทันเวลา
ในปี 2557 จากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงด้ านนี ้ ไม่พบว่ามีการปฎิบัติผิด หลักเกณฑ์ หรื อข้ อกาหนด
และเงื่อนไขต่างๆ ของกฏระเบียบตลาดหลักทรัพย์

 ความเสี่ยงด้ านระบบสารสนเทศ
 ความเสี่ยงจากข้ อมูลสูญหาย
ความเสี่ยงจากการโปรแกรม (ERP) ฐานข้ อมูล (Database) สูญหาย และระบบการทางานของคอมพิวเตอร์ ขดั ข้ อง ไม่
สามารถใช้ งานได้ ซึง่ ก่อให้ เกิดความเสียหายกับการดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ จึงมีวิธีการป้องกัน โดยดาเนินการพัฒนาตัวโปรแกรม (ERP) เพื่อให้ รองรับกับปริ มาณข้ อมูลที่มากขึ ้น และให้
เกิดความเสถียนภาพของการทางานทุกส่ว นงาน ด้ านฐานข้ อมูลได้ ดาเนินการให้ มีระบบการเก็บรักษาข้ อมูลสารองในสถานที่อื่น
เพิ่มอีกหนึ่งที่ ซึ่งเป็ นทีๆ่ มีความปลอดภัย และมีการสารองคอมพิวเตอร์ ที่สามารถทางานแทนที่ระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ งานปกติได้
ทันทีทนั ใด ถ้ าเกิดเหตุขดั ข้ อง

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 15

บริ ษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์ สนิ ถาวรหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มีทรัพย์สนิ ถาวรหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ ดังนี ้
ประเภท/ลักษณะทรัพย์ สนิ
1. ทีด่ ิน อาคารโรงงานและส่วนปรับปรุงอาคาร
เลขที่ 59 หมูท่ ี่ 6 ถนนกิ่งแก้ ว
ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 10540
2. ที่ดิน อาคารโรงงานและส่วนปรับปรุงอาคาร
เลขที่ 517 หมูท่ ี่ 9 ตาบลหนองกี่ อาเภอ
กบินทร์ บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
3. ที่ดิน อาคารโรงงานและส่วนปรับปรุงอาคาร
เลขที่ 28/4 หมูท่ ี่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ ตาบลคลอง
อุดมชลจร อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
24000
4. เครื่ องจักรและอุปกรณ์ (ทีก่ ิ่งแก้ ว)

ลักษณะ มูลค่ าสุทธิ
ภาระผูกพัน
กรรมสิทธิ์ (ล้ านบาท)
เป็ นเจ้ าของ
32.37 ติดจานองกับสถาบันการเงิน
มูลค่า 127 ล้ านบาท

เป็ นเจ้ าของ

40.94

ติดจานองกับสถาบันการเงิน
มูลค่า 100 ล้ านบาท

เป็ นเจ้ าของ

69.74

ติดจานองกับสถาบันการเงิน
มูลค่า 67 ล้ านบาท

เป็ นเจ้ าของ

113.06

5. เครื่ องจักรและอุปกรณ์ (ทีก่ บินทร์ บรุ ี )

เป็ นเจ้ าของ

86.61

6. เครื่ องจักรและอุปกรณ์ (ที่สวุ ินทวงศ์)

เป็ นเจ้ าของ

169.37

5.
6.
7.
8.
9.

เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ

44.80
5.04
16.58
23.54
81.47
683.51

ติดจานองกับสถาบันการเงิน
มูลค่า 85.67 ล้ านบาท
ติดจานองกับสถาบันการเงิน
มูลค่า 77.24 ล้ านบาท
ติดจานองกับสถาบันการเงิน
มูลค่า 224.31 ล้ านบาท
ไม่ติดภาระผูกพัน
ไม่ติดภาระผูกพัน
ไม่ติดภาระผูกพัน
ไม่ติดภาระผูกพัน
ไม่ติดภาระผูกพัน

เครื่ องมือเครื่ องใช้
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
ยานพาหนะ*
ระบบไฟฟ้ าและน ้าประปา
อื่น ๆ
รวม

หมายเหตุ : * ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยานพาหนะส่วนหนึง่ ราคาทุน 6.98 ล้ านบาท เกิดจากการทาสัญญาเช่าซื ้อ และ
สัญญาเช่าทางการเงิน
4.2 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม
- ไม่มี
4.3 ราคาประเมินทรัพย์ สิน หากมีการได้ มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือมีการตีราคาทรัพย์ สินใหม่
- ไม่มี
ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 16

บริ ษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
- ไม่มี

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 17

บริ ษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสำคัญอื่น
6.1 ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อบริ ษัท

: บริ ษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

: ผลิตชิ ้นส่วนพลาสติก และให้ บริ การออกแบบผลิต และซ่อมแซมแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ ้นส่วน
พลาสติก ให้ แก่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าชันน
้ าต่างๆ รวมทังผู
้ ้ ผลิตสินค้ า
ต้ นแบบ (Original Equipment Manufacturer : OEM)

ทุนจดทะเบียน

: บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนและเรียกชาระแล้ ว 214 ล้ านบาท เป็ นหุ้นสามัญ 214 ล้ านหุ้น

ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

: เลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แยก 21 แขวงทุง่ วัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ที่ตงโรงงาน
ั้

: 1. เลขที่ 59 หมูท่ ี่ 6 ถนนกิ่งแก้ ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
: 2. เลขที่ 517 หมูท่ ี่ 9 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์ บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
: 3. เลขที่ 28/4 หมูท่ ี่ 1 ถ.สุวินทวงศ์ ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

เลขทะเบียนบริ ษัท

: 0107547000010

โทรศัพท์

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

โทรสาร

: 0-2212-4864

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

: investor@tkrungthai.com

กรรมการตรวจสอบ(กรรมการอิสระ) : auditor@tkrungthai.com
Web Site

: www.tkrungthai.com

บุคคลอ้ ำงอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

: บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 229-2800 โทรสาร (02) 359-1259

ผู้สอบบัญชี

: บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด
138 อาคารบุญมิตร ชัน้ 6 ห้ อง บี 1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ (02) 634-2484-6 โทรสาร (02) 634-2668
ผู้สอบบัญชี : นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899

ที่ปรึกษากฎหมาย

: บริ ษัท สานักงานกฎหมายฟาร์ อีสท์ (ประเทศไทย) จากัด
127/74-75 อาคาร อา เอส ทาวเวอร์ ชัน้ 24 ถ. รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400

6.2 ข้ อมูลสำคัญอื่น
-ไม่มี
ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 18

บริ ษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ ว
บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเรี ยกชาระแล้ ว 214 ล้ านบาท เป็ นหุ้นสามัญ 214 ล้ านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ไม่มีห้ นุ ประเภทอืน่ ที่มีสทิ ธิหรื อเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ์
บริ ษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่ องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรื อการบริ หารงาน
ของบริ ษัทฯ
7.2 ผู้ถอื หุ้นรำยใหญ่
- รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 12 มีนาคม 2558 เป็ นดังนี ้
ลำดับ

รำยชือ่ ผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้น(หุ้น)

สัดส่วน (%)

1

นำยสุเมธ เตชะไกรศรี

33,500,000

15.65

2

นำงยุพำ เตชะไกรศรี

24,000,000

11.21

3

นำยกำกวน กุน

12,750,000

5.96

4

นำยธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล

12,682,820

5.93

5

นำยโชติพล เตชะไกรศรี

7,828,600

3.66

6

นำยมิตร เตชะไกรศรี

6,500,000

3.04

7

นำงอุไรวรรณ แซ่แต้

6,500,000

3.04

8

นำยนพภดล เกษมกุลศิริ

6,305,000

2.95

9

นำยปรี ชำ เตชะไกรศรี

6,138,400

2.87

6,000,000

2.80

10 นำงแต้ เตียสี แซ่แต้

หมายเหตุ : กลุม่ ตระกูลเตชะไกรศรี ประกอบด้ วย นายสุเมธ เตชะไกรศรี นางยุพา เตชะไกรศรี , นายโชติพล เตชะไกรศรี,
นายมิตร เตชะไกรศรี , นางอุไรวรรณ แซ่แต้ , นายปรีชา เตชะไกรศรี , นางแต้ เตียสี แซ่แต้
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
ผู้ถือหุ้นสัญชาติตา่ งด้ าว

189,723,100 หุ้น สัดส่วน (ร้ อยละ) 88.66
24,276,900 หุ้น สัดส่วน (ร้ อยละ) 11.34

ข้ อจำกัดกำรถือหุ้นของชำวต่ ำงชำติ
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริ ษัทรวมกันได้ ไม่เกินร้ อยละ 40 ของจานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้ ว
7.3 กำรออกหลักทรัพย์ อ่ นื

-ไม่มี
7.4 นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปั นผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิในแต่ละปี เว้ นแต่ในกรณีที่
บริ ษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น
ปี
อัตรากาไรสุทธิ ต่อหุน้
อัตราเงิ นปั นผลต่อหุน้
อัตราการจ่ ายเงิ นปั นผลต่อกาไรสุทธิ(%)

2552
0.11
0.12
105.85
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2553
0.19
0.12
63.19

2554
-0.07
0.05
- NA -

2555
0.38
0.18
47.12

2556
0.18
0.15
82.39

บริ ษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

8. โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็ นดังนี ้
Chairman

Board of Direcctor

Executive Committee

Chief Executive Officer

Audit Committee

Remuneration Committee
& Nomination Committee

Corporate Governance
Committee

Risk Management
Committee

Internal Auditor

Managing Director
Assistant
Managing Director
Management
Representative

Kingkaew Plant

General Manager
(Kabinburi Plant)

Management Review
Committee

General Manager
Mold
(Suwintawong Plant)

Senior Manager
Injection
(Suwintawong Plant)
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General Manager
Human Resource

Deputy Managing Director
Business Development &
Markting

Financial Controller,
Deputy Managing Director
Financial & Accounting
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8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
บริ ษัทฯ มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
กจ. 12/2543 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543
คณะกรรมการของบริ ษั ท ฯ ตามหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นของกระทรวงพาณิ ช ย์ ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2557
ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ จานวน 14 ท่าน ดังนี ้
กำรประชุมคณะกรรมกำร
ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

กำรเข้ ำร่วมอบรม

จำนวนครั ้งกำร
ประชุม

จำนวนครั ้งที่เข้ ำ
ร่วมประชุม

1 พลเอกเทอดศักดิ์ มำรมย์

ประธำนกรรมกำรบริ ษัท/กรรมกำรอิสระ

DAP รุ่นที่ 10/2004

9

9

2 นำยไพรัช สหเมธำพัฒน์

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ

DCP รุ่นที่ 102/2008

9

9

กรรมกำรตรวจสอบ /กรรมกำรอิสระ

DAP รุ่นที่ 11/2004

9

9

ประธำนกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง

DCP รุ่นที่ 137/2010

9

9

DCP รุ่นที่ 137/2010

9

9

กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ

DAP รุ่นที่ 21/2004

9

7

กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ

DCP รุ่นที่ 48/2004

9

9

DCP รุ่นที่ 105/2008

9

9

3 นำยเผ่ำเทพ โชตินุชิต

ประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ
ประธำนกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
4

นำยสุเมธ เตชะไกรศรี

5 ดร.โกศล สุรโกมล

6 นำยวีระศักดิ์ สุตณ
ั ฑวิบลู ย์
7 นำยคัมภีร์ จองธุระกิจ

กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
8 ดร.นฤพนธ์ พงษ์ เจริ ญ

กรรมกำรผู้จัดกำร/กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง

9 นำยปรี ชำ เตชะไกรศรี

รองกรรมกำรผู้จัดกำร/กรรมกำรบริ หำร

DAP รุ่นที่ 10/2004

9

9

10 นำยจุมพล เตชะไกรศรี

กรรมกำรบริ หำร / ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร

DCP รุ่นที่ 102/2008

9

9

DCP รุ่นที่ 105/2008

9

9

กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ ษัท
11 นำยโกเวท ลิ ้มตระกูล

กรรมกำรบริ ษัท / กรรมกำรบริ หำร
ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง

12 นำงยุพำ เตชะไกรศรี

กรรมกำรบริ ษัท

DCP รุ่นที่ 32/2003

9

9

13 นำยอภิชำติ เกษมกุลศิริ

กรรมกำรบริ ษัท

DCP รุ่นที่ 73/2006

9

8

14 นำยประสงค์ เตชะไกรศรี

กรรมกำรบริ ษัท

DAP รุ่นที่ 11/2004

9

7

ทั ้งนี ้ กรรมกำรที่ลำประชุม คุณวีระศักดิ์ สุตณ
ั ฑวิบลู น์ คุณอภิชำติ เกษมกุลศิริ คุณประสงค์ เตชะไกรศรี เนื่ องจำกติดภำรกิจด่วน

นายจุมพล เตชะไกรศรี เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัทฯ
นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ กาหนดนิยามความเป็ นอิสระของกรรมการ ซึง่ เท่ากับข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) คือ มีกรรมการอิสระ (Independent
director) อย่างน้ อยหนึง่ ในสาม ที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
(2) ไม่เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมในการบริ หารงาน/พนักงาน/ลูกจ้ าง/ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา/ผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่มีความขัดแย้ ง (ปั จจุบนั และ
ช่วง 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง)้
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(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับ
การเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
(4) ไม่มี ความสัม พัน ธ์ ทางธุรกิ จกับ บริ ษัท บริ ษั ทใหญ่ บริ ษั ท ย่อย บริ ษั ท ร่ วม หรื อนิติ บุคคลที่อ าจมี ความ ขัดแย้ ง ใน
ลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลกั ษณะอื่น ใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้
ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
(5) ไม่เป็ นกรรมการที่ ได้ รับ แต่งตัง้ ขึน้ เพื่ อ เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษั ท ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้ถือ หุ้น ซึ่งเป็ น
ผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
(6) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
(7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม (1) – (6) อาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดาเนิน
กิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดย
มีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยนายสุเมธ เตชะไกรศรี ลงลายมือชื่อร่ วมกับ นางยุพา เตชะไกรศรี
หรื อ นายจุมพล เตชะไกรศรี หรื อ นายปรี ชา เตชะไกรศรี รวมเป็ นสองคนและประทับตราสาคัญของบริ ษัทฯ

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และการกากับดูแลให้ การบริ หารจัดการเป็ นไปตามนโยบาย
และเป้าหมายที่ได้ กาหนดไว้ โดยอยู่ในกรอบของจริ ยธรรมที่ดี และคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุก ฝ่ าย ซึ่งขอบเขต
อานาจ และการอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีดงั นี ้
1. อานาจหน้ าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่กาหนดให้ เป็ นอานาจหน้ าที่ของกรรมการ
หรื อคณะกรรมการในบริ ษัทฯ (มหาชน)จากัด
2. มีอานาจหน้ าที่ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ที่กาหนดให้ เป็ นของคณะกรรมการ
3. มีอ านาจหน้ าที่ ดูแลและกาหนดนโยบายหลัก ในการดาเนิ นธุ รกิ จ นโยบายทางด้ านการเงิ น นโยบาย การระดมทุน
นโยบายในการบริ หารเงินทุน นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้ งของผลประโยชน์ และนโยบายในการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทฯ
4. พิจารณาอนุมตั ิงบประมาณโครงการลงทุนของบริ ษัทและกากับดูแลการดาเนินโครงการให้ เป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้
5. กาหนดกลยุทธ์ในการทาธุรกิจ เป้าหมาย และแผนงานของบริ ษัทฯ
6. ดาเนินกิจการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้น
และตามที่ระบุไว้ ในหนังสือบริ คณห์สนธิ
7. จัดให้ มีการบริ หารจัดการตามหลักการกากับดูแลกิจการ
8. อนุมตั ิแต่งตังคณะกรรมการจ
้
านวนหนึง่ เป็ นคณะกรรมการบริ หาร หรื อมอบหมายให้ กรรมการคนใดคนหนึง่ หรื อหลายคน
หรื อบุคคลอื่นกระทาการอย่างหนึง่ อย่างใดแทนคณะกรรมการ
9. อนุมตั ิตาม “คู่มืออานาจอนุมตั ิ” ของบริ ษัทฯ เช่น อนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปี , งบประมาณค่าใช้ จ่ายการผลิต
การขาย และบริ หารประจาปี , การขายสินทรัพย์ถาวร (ราคาตลาด)มูลค่าเกินกว่า 1 ล้ านบาท ฯลฯ
เว้ นแต่เรื่ องต่อไปนี ้ จะกระทาได้ ตอ่ เมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทังนี
้ ้กาหนดให้ รายการที่กรรมการหรื อบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทฯ ย่อย ให้ กรรมการซึง่ มีสว่ นได้
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เสียในเรื่ องนัน้ ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
 เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 การทารายการที่กรรมการมีสว่ นได้ เสียและอยูใ่ นข่ายที่กฎหมาย หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ ต้องได้ รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 นอกจากนัน้ ในกรณี ดังต่อไปนี ้ จะต้ องได้ รับ ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุม ผู้ถือหุ้นด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
 การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัทฯ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
 การรับซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทฯ มหาชนอื่น หรื อบริ ษัทฯ เอกชนมาเป็ นของบริ ษัทฯ
 การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัทฯ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมาย
ให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัทฯหรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
 การออกหุ้นใหม่เพื่อชาระแก่เจ้ าหนี ้ของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุน
 การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยการลดจานวนหุ้น หรื อลดมูลค่าหุ้น
 การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรื อเลิกบริ ษัทฯ
 เรื่ องอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด

8.2 ผู้บริหาร
ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย 7 ท่าน ดังต่อไปนี ้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ-นามสกุล

นายสุเมธ
นายโกเวท
ดร.นฤพนธ์
นายปรี ชา
นายพงศกรณ์
นายจุมพล
นายปริ ญญา

ตาแหน่ ง

เตชะไกรศรี
ลิ ้มตระกูล
พงษ์ เจริ ญ
เตชะไกรศรี
เพ็ชรประยูรพูน
เตชะไกรศรี
แก้ วล้ วน

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชี/การเงิน

ขอบเขต และ อานาจหน้ าที่ของกรรมการผู้จัดการ
1. ควบคุมดูแลการบริ หารทัว่ ไปให้ เป็ นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่ได้ รับจากคณะกรรมการบริ หาร
2. กาหนดนโยบายและแนวการปฏิบตั ิงานในด้ านต่างๆ
3. บริ หารการปฏิบตั ิการและให้ การสนับสนุนระบบการบริ หารคุณภาพ
ทังนี
้ ้ การมอบอานาจดังกล่าวข้ างต้ น กรรมการผู้จดั การจะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้ รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร การอืน่ ใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้ างต้ น กรรมการผู้จดั การไม่สามารถ
กระทาได้ เว้ นแต่จะได้ รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ และหรื อคณะกรรมการบริหารเป็ นคราว ๆ ไป

8.3 เลขานุการบริษัทฯ
บริ ษัทฯ ได้ มอบหมายให้ นายจุมพล เตชะไกรศรี ทาหน้ าทีเ่ ป็ นเลขานุการบริษัทฯ (ประวัติเลขานุการบริ ษัทฯ รายละเอียด
เกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ประสบการทางาน แสดงในเอกสารแนบ 1) และมีคณะที่ปรึกษากฎหมายมืออาชีพ เป็ นผู้ให้ คาแนะนาด้ าน
กฎหมาย และกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีค่ ณะกรรมการจะต้ องทราบ และปฏิบตั ิหน้ าที่ ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทัง้
ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 23

บริ ษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
ประสานงานให้ มีการปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการ เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเลขานุการ
บริ ษัทมีหน้ าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี ้
1. ให้ คาแนะนาเบื ้องต้ นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้ อกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับต่างๆ ของบริ ษัทฯ และติดตามให้ มีการ
ปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้ องและสมา่ เสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย่ นแปลงที่มีนยั สาคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และข้ อพึงปฏิบตั ิตา่ งๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ รวมทังติ
้ ดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ
4. ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กากับบริ ษัทฯ ตามระเบียบและ
ข้ อกาหนดของหน่วยงานทางการ
5. ติดต่อและสือ่ สารกับผู้ถือหุ้นทัว่ ไปให้ ได้ รับทราบสิทธิตา่ งๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริ ษัทฯ
6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริ ษัทฯ

8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(ก) ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในฐานะกรรมการประจาปี 2557
ได้ มีการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่งใส โดยมีนโยบาย และ
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทฯ และเปรี ยบเทียบกับธุรกิจทีม่ ีขนาดและ
อยูใ่ นกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน ก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป
ในปี 2557 บริ ษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้ กบั กรรมการบริ ษัทฯ รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 2,629,600 บาท และค่าโบนัส 280,000 บาท
ตำรำงแสดงรำยละเอียดค่ำตอบแทนรำยเดือน และค่ำโบนัส คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ และคณะกรรมกำรบริ หำรประจำปี 2557
โดยแสดงในตารางต่อไปนี ้
ลำดับ

รำยชื่อคณะกรรมกำร

ตำแหน่ง

ค่ำตอบแทน

ค่ำโบนัส

1 พลเอกเทอดศักดิ์ มำรมย์

ประธำนกรรมกำรบริ ษัท/กรรมกำรอิสระ

583,200

40,000

2 นำยไพรัช สหเมธำพัฒน์

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ

487,200

30,000

กรรมกำรตรวจสอบ /กรรมกำรอิสระ

343,200

30,000

3 นำยเผ่ำเทพ โชตินชุ ติ

ประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ
ประธำนกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
4 นำยสุเมธ เตชะไกรศรี

ประธำนกรรมกำรบริ หำร

-

-

กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
5 ดร.โกศล สุรโกมล

กรรมกำรอิสระ

207,600

30,000

กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ

295,200

30,000

กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ

207,600

30,000

กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
6 นำยวีระศักดิ์ สุตณ
ั ฑวิบลู ย์
7 นำยคัมภีร์ จองธุระกิจ

กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
8 ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริ ญ

กรรมกำรผู้จดั กำร/กรรมกำรบริ หำร

-

-

กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
9 นำยปรี ชำ เตชะไกรศรี

รองกรรมกำรผู้จดั กำร/กรรมกำรบริ หำร

-

-

10 นำยจุมพล เตชะไกรศรี

กรรมกำรบริ หำร / ผู้ชว่ ยกรรมกำรผู้จดั กำร

-

-

-

-

กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ ษัท
11 นำยโกเวท ลิม้ ตระกูล

กรรมกำรบริ ษัท / กรรมกำรบริ หำร
ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง

12 นำงยุพำ เตชะไกรศรี

กรรมกำรบริ ษัท

195,200

30,000

13 นำยอภิชำติ เกษมกุลศิริ

กรรมกำรบริ ษัท

195,200

30,000

14 นำยประสงค์ เตชะไกรศรี

กรรมกำรบริ ษัท

175,200
2,689,600

280,000

รวม
หมายเหตุ : สิทธิประโยชน์ อ่ ืนๆ ไม่ มี
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30,000

บริ ษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
(ข) ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร และผู้บริ หารของบริ ษัทฯ จานวน 4 รายแรกต่อจากกรรมการผู้จดั การ และผู้บริ หารทุก
รายที่อยูใ่ นลาดับขันเดี
้ ยวกับผู้บริหารรายที่ 4 รวม 7 ท่าน แสดงดังตารางต่อไปนี ้
ค่ำตอบแทน

รำยกำร

จำนวนรำย (คน)

จำนวนเงิน (บำท)

เงินเดือน

7

13,612,941.33

โบนัส

5

888,705.00

หมายเหตุ : สาหรับปี 2557 ประกอบด้ วยผู้บริ หาร 7 ท่าน ได้ แก่ คุณสุเมธ เตชะไกรศรี , ดร. นฤพนธ์ พงษ์ เจริ ญ,
คุณปรี ชา เตชะไกรศรี , คุณโกเวท ลิ ้มตระกูล, คุณจุมพล เตชะไกรศรี , คุณพงศกรณ์ เพ็ชรประยูรพูน
และ คุณปริ ญญา แก้ วล้ วน
ค่ าตอบแทนอื่น
ในรอบปี 2557 บริ ษัทฯ ได้ สมทบเงินเข้ ากองทุนสารองเลี ้ยงชีพให้ แก่ผ้ บู ริ หารของบริ ษัทฯ ดังนี ้
รำยกำร

จำนวนรำย

เงินสมทบกองทุนสำรองเลีย
้ งชีพ

4

จำนวนเงิน
233,492.00

หมายเหตุ : สาหรับปี 2557 ประกอบด้ วยผู้บริ หาร 4 ท่าน ได้ แก่ ดร.นฤพนธ์ พงษ์ เจริ ญ, คุณปรี ชา เตชะไกรศรี ,
และคุณจุมพล เตชะไกรศรี และคุณปริ ญญา แก้ วล้ วน

8.5 บุคลากร
จานวนพนักงานทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ไม่รวมแรงงานจัดจ้ างภายนอก : Outsource) มีจานวน
ดังต่อไปนี ้
ฝ่ าย

้
จานวนพนักงานทัง้ สิน
ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

1. ฝ่ ายสานักงาน

154

212

177

2. ฝ่ ายโรงงาน

906

903

929

1,060

1,115

1,106

รวม

จานวนพนักงานแยกตามสายงานหลัก มีดงั นี ้ต่อไปนี ้
ฝ่าย

จานวน (คน)
31-ธ.ค.-57

31-ธ.ค.-56

31-ธ.ค.-55

620

660

629

47

55

47

142

145

150

้ /แผนกขนส่ง
4. แผนกจัดซือ

47

48

50

5. แผนกจัดเตรียมวัตถุดบ
ิ /แผนกคลังสินค ้ำ

80

81

100

6. แผนกทรัพยำกรบุคคลและธุรกำร

34

35

36

7. แผนกขำยและกำรตลำด

12

12

14

8. แผนกบัญชีและกำรเงิน/แผนกสำรสนเทศ

26

29

26

1. แผนกผลิต
2. แผนกวิศวกรรม/แผนกวิจัยและพัฒนำ
3. แผนกบริหำรคุณภำพ/แผนกประกันคุณภำพ/
แผนกวำงแผน/แผนกซ่อมบำรุง

9. ฝ่ ำยบริหำรจัดกำร/ฝ่ ำยบริหำรสำยปฏิบต
ั ก
ิ ำร
รวม

52

50

54

1,060

1,115

1,106

หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่ มีข้อพิพาททางด้ านแรงงานใดๆ
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ผลตอบแทนพนักงาน
ผลตอบแทนรวมพนักงานของบริษัทฯ ในปี 2557 มีจานวนเงินรวม 257,981,896.59 บาท ลดลง 19,124,425.83 บาท จาก
ปี 2556 โดยค่าตอบแทนที่ให้ แก่พนักงานของบริ ษัทฯ นัน้ อยูใ่ นรูปของเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ และ
สวัสดิการอื่นๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจาปี เครื่ องแบบพนักงาน บริ การรถรับ-ส่งพนักงาน
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญในด้ านบุคลากรไม่น้อยไปกว่าการให้ ความสาคัญในเรื่ องของวัตถุดิบ หรื อกระบวนการผลิต ด้ วยเหตุ
ที่วา่ คุณภาพชิ ้นงานที่ดีนอกจากจะมาจากวัตถุดิบที่ดแี ละกระบวนการผลิตที่ดีแล้ ว แรงงานทังในส่
้ วนทางตรงและทางอ้ อมยังต้ องมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้ วยเช่นกัน
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญในเรื่ องของบุคลากรทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
เริ่ มตังแต่
้ ขนตอนการคั
ั้
ดสรรบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเข้ าสู่องค์กรโดยการจัดสภาพแวดล้ อมในการทางานที่ดีและปลอดภัย มีการจัดฝึ กอบรมให้ ทงั ้ ภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กรรวมถึงการจัดส่งไปอบรมดูงานยังต่างประเทศ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรทางอ้ อมด้ วยการ
สรรหาบุคลากรชาวต่างชาติเข้ ามารับตาแหน่งในองค์กรและเป็ นที่ปรึกษาระยะสันด้
้ วย อันจะเป็ นการยกระดับความรู้ความชานาญ
ของพนักงานให้ อยูใ่ นระดับมาตรฐานสากล
บริ ษัทฯ ได้ จดั การฝึ กอบรมให้ กบั พนักงานภายในบริ ษัทฯ (In House Training) ซึ่งเป็ นหลักสูตรเกี่ยวกับการสอนงาน OJT
(On the Job Training), ระบบการบริ หาร ERP (Enterprise Resource Planning) การบริ หารระบบคุณ ภาพมาตรฐาน ISO/TS
16949, ISO 14001 และ การฝึ กอบรมภายนอก ( Public Training)
จากการดาเนินนโยบายการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทฯ พบว่าบุคลากรของบริ ษัทฯ ได้ มีสว่ นร่วมเป็ นอย่างมาก
ในการลดการสูญเสียในการผลิต และสามารถทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ ้น จนส่งผลให้ ต้นทุนการผลิตของ
บริ ษัทฯ ต่าลง อันเป็ นผลดีตอ่ การแข่งขันในตลาดของบริ ษัทฯ
ในปี 2557 บริ ษัทฯ ได้ จดั อบรม เพิ่มความรู้ ความสามารถ และพัฒนาพนักงานทุกระดับ โดยมีการอบรมในหมวดต่างๆ
ตามระดับพนักงาน ซึง่ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
จานวนชัว่ โมงในการอบรม
หมวด

ผูบ้ ริ หาร
ระดับสูง
62

1. บริ หารจัดการ
2. เทคโนโลยี และสารสนเทศ
3. คุณภาพ

24

4. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

ผูบ้ ริ หาร หัวหน้างาน พนักงาน

รวม

149

205

187

603

79

62

115

256

42

103

60

229

12

36

50

98

48

36

30

114

ในการทางาน, สิ่ งแวดล้อม, การอนุรักษ์พลังงาน
5. สมรรถนะทางวิชาชีพ

การเตรียมผู้สืบทอดงาน
การเตรี ยมแผนเพื่อสืบทอดงานนัน้ เป็ นภารกิจที่ผ้ บู ริ หารขององค์กรต้ องวางแผน และดาเนินการเพื่อเป็ นการสร้ างความ
ต่อเนื่องในการบริ หารงาน และเตรี ยมบุคลากรเพื่อรองรับแผนงานการบริ หารงานในอนาคตโดยใช้ กลยุทธ์ ในการกาหนดเกณฑ์ใน
การคัดเลือกผู้ที่มีศกั ยภาพ โดยจัดให้ มีพี่เลี ้ยงเป็ นผู้สอนงาน ถ่ายทอด พัฒนา และเสริ มจุดอ่อนของงาน เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งๆ ขึ ้นไป
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแล
คณะกรรมการบริ ษัทฯ กาหนดนโยบายการปฏิบตั ิตามข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดี (Code of Best Practices) สาหรับกรรมการบริ ษัทฯ
จดทะเบียนที่เป็ นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังจากที่บริ ษัทฯ ได้ นาหลักทรัพย์เข้ าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษัทฯ จึงได้ กาหนดคูม่ ือ “นโยบายการกากับดูแลกิจการ” และคูม่ ือ “จริยธรรมธุรกิจ” เพื่อ
แจกจ่ายให้ กบั กรรมการบริษัทฯ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ ได้ ยดึ ถือเป็ นแนวในการปฏิบตั ิตอ่ ไป
บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจภายใต้ กรอบของการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น ทาให้ ในปี 2557 บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัล
“Investors’ Choice Award ประจาปี 2557” ในฐานะบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้ รับคะแนนประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี เต็ม 100% ติดต่อกัน 4 ปี ซ้ อน จากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย
และได้ รับการประเมินในระดับ “ดี” (Good CG Scoring) หรื อ สีด่ าว ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะปรับปรุงเพือ่ ยกระดับขึ ้นเป็ น “ดีเลิศ”
ห้ าดาว ต่อไป
บริ ษัฯ ได้ ยดึ หลักปฏิบตั ิตามการกากับดูแลกิจการ โดยมีแนวทางในการปฏิบตั ิให้ ครอบคลุมเนื ้อหา 5 หมวด ดังต่อไปนี ้
1. หมวดสิทธิของผู้ถอื หุ้น (Rights of Shareholders)
นอกเหนื อจากสิทธิ พื น้ ฐานต่างๆ ตามที่ กฎหมายก าหนดได้ แก่ สิทธิ การซือ้ ขาย หรื อโอนหลักทรัพ ย์ แล้ ว บริ ษั ทฯ ยังได้
ดาเนินการในเรื่ องต่างๆ ที่เป็ นการส่งเสริ มการใช้ สทิ ธิ และอานวยความสะดวกในการใช้ สทิ ธิของผู้ถื อหุ้นดังต่อไปนี ้
1.1 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้น เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมล่วงหน้ า และการส่งคาถามที่เกี่ ยวข้ องกับวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 โดยแจ้ งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่วงหน้ าระหว่าง
วันที่ 10 กันยายน 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 พร้ อมทังประกาศหลั
้
กเกณฑ์ และระบุขนตอนที
ั้
่ชดั เจน โดยเผยแพร่ไว้ ที่
เว็บไซต์บริ ษัทฯ (www.tkrungthai.com) ภายใต้ หวั ข้ อประกาศ
1.2 บริ ษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกคน และข้ อมูลประกอบแต่ละวาระการประชุมทังภาษาไทย
้
และ
ภาษาอังกฤษให้ ผ้ ถู ือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้ า 37 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ศกึ ษาข้ อมูล
ในการประชุม ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่ไว้ ที่เว็บไซต์บริษัทฯ (www.tkrungthai.com) ภายใต้ หวั ข้ อประกาศ
(Post วันที่ 4 มีนาคม 2557) และได้ แจ้ งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.3 บริ ษัทฯ ได้ ลงประกาศหนังสือนัดเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกัน 3 วัน ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนการ
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อบอกกล่าวล่วงหน้ าสาหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้ าร่วมประชุม
1.4 บริ ษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กฏหมายกาหนด บริ ษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2557 ในวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ โรงแรม มณเฑียร ริ เวอร์ ไซด์ เพื่ออานวยความสะดวก และส่งเสริ มให้ ผ้ ู
ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะทุกรายเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสถานที่ประชุมสามารถเดินทางได้ สะดวก
1.5 กรรมการของบริ ษัทฯ เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครบทัง้ 14 ท่าน และผู้บริ หารระดับสูงทุกคนร่วมชี ้แจงและตอบข้ อซักถาม
ของผู้ถือหุ้นในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ ยังมีผ้ แู ทนของผู้สอบบัญชีจากสานักงาน กริ นทร์ ออดิท จากัด ร่วมตอบข้ อ
ซักถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริ ษัทฯ และที่ปรึกษาทางกฎหมายจากสานักงานกฎหมายฟาอีสต์ จากัด เป็ นกรรมการ
กลางร่วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสอีกด้ วย
1.6 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่ มการประชุมตามวาระ ประธานกรรมการบริษัทฯ จะกล่าวแนะนา คณะกรรมการทุกท่าน
และผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ที่เข้ าร่วมประชุมต่อผู้ถือหุ้น พร้ อมทังชี
้ ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้น รับทราบถึงวิธีการ ในการลงคะแนน
เสียง และสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยประธานที่ประชุมทาหน้ าที่ควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามลาดับวาระ ที่แจ้ งในหนังสือ
นัดประชุมผู้ถือหุ้น จัดสรรเวลาให้ เหมาะสม เพียงพอสาหรับการนาเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ รวมทังเปิ
้ ด
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โอกาส ให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น ซักถามเรื่ องต่างๆ เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ พร้ อมทังมี
้ การบันทึกการ
ประชุมอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน สรุปการลงมติ และนับคะแนนเสียงด้ วยความโปร่งใสและเป็ นธรรม
1.7 บริ ษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรื อเปลีย่ นแปลงข้ อมูลสาคัญ โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2557 อีกทัง้ ยังให้ สทิ ธิในการแสดงความคิดเห็น และถามคาถามในที่ประชุมก่อนลงมติใดๆ
รายละเอียดตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2557
1.8 บริ ษัทฯ มอบให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึง่ เป็ นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็ นผู้จดั ส่ง
หนังสือเชิญประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าก่อนวันประชุม 21 วัน บริ ษัทฯ ให้ สทิ ธิ์แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ ามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ในภายหลังที่ได้ เริ่ มประชุมแล้ ว โดยมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้ ลงมติ
พร้ อมนับเป็ นองค์ประชุมตังแต่
้ วาระที่เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงเป็ นต้ นไป
1.9 ละเว้ นการกระทาใดๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริ ษัทฯ
1.10 บริ ษัทฯ แจ้ งกฎเกณฑ์ และวิธีการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมข้ อมูลสาหรับแต่ละวาระอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น จัดการให้ มีวธิ ีการลงคะแนนเสียงที่ไม่ยงุ่ ยาก มีประสิทธิภาพ และ
ค่าใช้ จา่ ยไม่สงู
1.11 บริ ษัทฯ ได้ จดั สรรเวลาที่เหมาะสมในการประชุม และส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และตัง้
คาถามต่อที่ประชุมในเรื่ องทีเ่ กี่ยวกับบริ ษัทฯ
1.12 บริ ษัทฯ จัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ แล้ วเสร็ จ และเผยแพร่ผา่ นช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของ
บริ ษัทฯ (www.tkrungthai.com) ภายใต้ หวั ข้ อประกาศ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ แสดงความ
คิดเห็น และตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องรอให้ ถึงการประชุมครัง้ ต่อไป
1.13 นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ จ่ายไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสิทธิ เว้ นแต่กรณีที่บริ ษัทฯ มีโครงการจะ
ลงทุนในโครงการอื่นๆ และในปี 2557 บริ ษัทฯ นาเสนอขออนุมตั จิ ากผู้ถือหุ้นในการจ่ายเงินปั นผล จากผลการ
ดาเนินงานปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 82.39 ของกาไรสิทธิ
1.14 บริ ษัทฯ ได้ นาเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิเป็ นประจาทุกปี และนาเสนอนโยบาย พร้ อมทัง้
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ
2. หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็ นธรรม ไม่วา่ จะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นัก
ลงทุนสถาบัน หรื อชาวต่างชาติ เพื่อให้ เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้ จริ ง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ยังคงดาเนินการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อความยัง่ ยืนในเรื่ องต่อไปนี ้
2.1 การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 วาระเลือกตังกรรมการที
้
่ออกจากตาแหน่งตามวาระ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล ทังนี
้ ้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสทิ ธิเลือกกรรมการที่
ต้ องการได้ อย่างแท้ จริง
2.2 บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทฯ เป็ นการล่วงหน้ า ตังแต่
้ วนั ที่
10 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และได้ ประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์ฯ พร้ อมกับเผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.tkrungthai.com) ภายใต้ หวั ข้ อประกาศ
อย่างไรก็ตาม ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 นัน้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
2.3 ให้ สทิ ธิออกเสียงแก่ผ้ ถู ือหุ้นตามจานวนหุ้นทีม่ ีอย่างเท่าเทียมกัน
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2.4 บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าประชุมด้ วยตนเองสามารถใช้ สทิ ธิออกเสียงโดยการมอบฉันะให้ ผ้ อู ื่น
หรื อกรรมการอิสระเข้ าประชุมและออกเสียงแทนได้
2.5 บริ ษัทฯ แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึง่ เป็ นแบบที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ เอง ในแต่
ละวาระ ไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับจริ ง พร้ อมทังเผยแพร่
้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข และ ค ทังภาษาไทย
้
และภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.tkrungthai.com) เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ ด้วย
2.6 บริ ษัทฯ มีมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานใช้ ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ในการซื ้อ
ขายหุ้นของบริ ษัทฯ หรื อให้ ข้อมูลภายในแก่บคุ คลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื ้อขายหุ้นของบริษัทฯ และมีการติดตามผล
อย่างสมา่ เสมอ ทังนี
้ ้ กรรมการและผู้บริ หารจะต้ องมีรายงานการถือหลักทรัพย์ครัง้ แรก และรายงานการเปลีย่ นแปลง
การถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ใน พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
2.7 คณะกรรมการได้ กาหนดหลักเกณฑ์ให้ กรรมการ ผู้บริหาร ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล ผู้มสี ่วนได้ เสียของตนเอง และบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้ อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหนักทรัพย์ พ.ศ.2551 ทังนี
้ ้จะต้ องรายงานครัง้ แรก
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เข้ าดารงตาแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทุกไตรมาส ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป นับจากวันสุดท้ ายในแต่ละไตรมาส และให้ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผู้เก็บต้ นฉบับ และสาเนาแจ้ งให้ แก่
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน หลังจากได้ รับรายงาน
2.8 ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หารไม่มีการเพิม่ วาระการประชุม หรื อเปลีย่ นแปลงข้ อมูลสาคัญโดยมิแจ้ งล่วงหน้ าต่อผู้ถือหุ้น
2.9 บริ ษัทฯ ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ ในการลงทะเบียน และตรวจสอบคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเพื่อความรวดเร็ว และอานวย
ความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
2.10 บริ ษัทฯ ใช้ บตั รลงคะแนนเสียงเพื่อความรวดเร็ ว และอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในการลงคะแนนเสีย ง รวมถึงใน
วาระพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระนัน้ มีการแยกให้ ลงคะแนนเสียงเลือกตังเป็
้ นรายบุคคล
ทังนี
้ ้ เนื่องด้ วยบริ ษัทฯ ไม่มีบริ ษัทร่ วม และบริ ษัทย่อย จึงไม่มีเรื่ องการทารายการระหว่างกันกับบริ ษัทร่ วม ที่อาจทาให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างมีนยั สาคัญ และไม่มีการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริ ษัทที่ไม่ใช่บริ ษัทย่อย
3. หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (Roles of Stakeholders)
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียภายใน และผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอก
เพื่อเสริ มสร้ างให้ เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีสว่ นได้ เสีย ในการสร้ างความมัง่ คัง่ ความมัน่ คงทางการเงิน และความ
ยัง่ ยืนของกิจการ รวมถึงการให้ ความสาคัญกับการรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อม และสังคมอีกด้ วย
บริ ษัทฯ จึงมีนโยบายในการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ซึ ้งหมายความรวมถึงผู้ถือหุ้น หรื อผู้
ลงทุน พนักงาน ลูกค้ า คูค่ ้ า คูแ่ ข่ง เจ้ าหนี ้ ชุมชนที่บริ ษัทตังอยู
้ ่ สังคม สิง่ แวดล้ อม ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องแสดงไว้
อย่างชัดเจนใน ”คูม่ ือจริยธรรมธุรกิจ” เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ ได้ ปฏิบตั ิไปในทิศทางเดียวกัน และไม่ละเมิด
สิทธิมนุษยชน บริษัทฯ มีผ้ มู ีสว่ นได้ เสียหลายกลุม่ ด้ วยกัน ดังนี ้
 ผู้ถอื หุ้น บริ ษัทฯ ตระหนักดีวา่ ผู้ถือหุ้น คือ เจ้ าของกิจการ และบริ ษัทฯ มีหน้ าที่สร้ างมูลค่าเพิ่ม แก่ผ้ ถู ือหุ้นใน
ระยะยาว และปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน เช่น ปฏิบตั ิหน้ าที่ ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการ
ใดๆ ด้ วยจิตอันบริ สทุ ธิ์ ด้ วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อย เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือ
หุ้นโดยรวม และนาเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้ อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดย
สม่าเสมอ และครบถ้ วนตามความเป็ นจริง รวมทังห้
้ ามไม่ให้ แสวงหาผลประโยชน์ให้ ตนเอง และผู้อื่น โดยใช้ ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ
ซึง่ ยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรื อดาเนินการใดๆ ในลักษณะทีอ่ าจก่ อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั องค์กร เป็ นต้ น
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 พนักงาน บริษัทฯ ตระหนักดีวา่ พนักงาน เป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็ จของการบรรลุเป้าหมายของบริ ษัทฯ ที่มีคณ
ุ ค่ายิง่
จึงเป็ นนโยบายของบริ ษัทฯ ที่จะให้ การปฏิบตั ิ ที่เป็ นธรรมทังในด้
้ านโอกาส ค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยบริ ษัทฯ มีนโยบายการ
ประเมินผลของการปฏิบตั ิงานด้ วยตัวชีวดั
KPI เพื่อใช้ วดั ผลสาเร็ จจริ งเทียบกับความคาดหวังที่ตกลงกันไว้ (Objective
Measurement) รวมทังสวั
้ สดิการอื่นๆ อีก เช่น โบนัส กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ รวมทังการแต่
้
งตัง้ โยกย้ ายให้ รางวัล และนโยบายการ
พัฒนาบุคลากร การอบรมให้ ความรู้ พัฒนาศักยภาพกับพนักงานอย่างต่อเนื่องเป็ นรูปธรรม
 ลูกค้ า บริ ษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ า โดยให้ บริ การทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มาตรฐาน รวดเร็ว ตรงต่อเวลา และ
รักษาความลับของลูกค้ า และให้ ข้อมูลข่าวสารที่ถกู ต้ อง เพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์แก่ลกู ค้ า เพื่อให้ ทราบเกี่ยวกับสินค้ าและบริ การ
รวมทังปฏิ
้ บตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีตอ่ ลูกค้ าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขข้ อใดได้ ต้ องรี บแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบ
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาโดยไม่ชกั ช้ า เป็ นต้ น
 คู่ค้า บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ การปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ า อย่างเสมอภาค เป็ นธรรม โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของ
บริ ษัทฯ และตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐาน ของการได้ รับผลตอบแทน ที่เป็ นธรรมต่อกันทังสองฝ่
้
าย หลีกเลีย่ งสถานการณ์ ที่ทาให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทังปฏิ
้ บตั ิตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด ให้ ข้อมูลที่เป็ นจริง รายงานที่ถกู ต้ อง การเจรจาแก้ ปัญหา และ
หาทางออก ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี ้
1. ไม่เรี ยก หรื อไม่รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริ ต ในการค้ ากับคูค่ ้ า และ/หรื อเจ้ าหนี ้
2. ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ อย่ างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อใดได้ ต้ องรี บ
แจ้ งให้ เจ้ าหนีทราบล่วงหน้ า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา
 เจ้ าหนี ้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามเงื่อนไขหรื อข้ อตกลง
 คู่แข่ ง บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิกบั คูแ่ ข่งในกรอบการแข่งขันอย่างสุจริ ต ไม่ละเมิดความลับหรื อล่วงรู้ความลับทางการค้ าของคู่
แข่งด้ วยวิธีฉ้อฉล จะปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติการของการแข่งขันที่ดี ไม่ทาลายชื่อเสียง ของคูแ่ ข่งทางการค้ า ด้ วยการกล่าวหาใส่ร้าย
 สิ่งแวดล้ อม บริ ษัทฯ คานึงถึงสภาพแวดล้ อม จึงกาหนดนโยบาย และประกาศเพื่อให้ พนักงานตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อม และได้ ปฏิบตั ิตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ จนได้ ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO14001 ร่วมทังปฏิ
้ บตั ิควบคู่
กับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม (Corporate Social Responsibility : CSR) จนกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
และในปี 2557 ได้ ส่งเสริ มรณรงค์ให้ พนักงานใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัดและให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ปิ ดไฟเมื่อไม่มีความ
จาเป็ นในการใช้ งาน และปิ ดแอร์ ช่วงพักเที่ยง เป็ นต้ น
 ชุมชน บริ ษัทฯ ดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริ มคุณภาพสังคมทังภายใน
้
และภายนอก โดยจัด
กิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น กิจกรรมวันเด็กร่วมกับชุมชน, มอบทุนการศึกษาให้ แก่บตุ รพนักงาน, การบริ จาคโลหิต, กิจกรรมผ้ าป่ าสู่
บ้ านเกิด (ชุมชนที่พนักงานอาศัย) เป็ นต้ น
 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อมในการทางาน บริ ษัทฯ มีตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญ ของ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน รวมถึงความห่วงใยต่อชีวิต และสุขภาพพนักงานทุกระดับ บริษัทฯ
ได้ กาหนดนโยบาย เพื่อให้ พนักงานใช้ เป็ นแนวในการปฏิบตั ิ บริ ษัทฯ มีเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชีพ (จป.)
เป็ นผู้ควบคุมดูแล จัดอบรม และให้ พนักงานปฏิบตั ิตามนโยบายด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้ อมในการทางาน
สาหรับปี 2557 บริ ษัทฯ มีสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุจากการทางาน 10 ครัง้ เป็ นอุบตั เหตุจากโรงงานฉีด 9 ครัง้ และโรงงานแม่พิมพ์ 1
ครัง้ ซึง่ ไม่มีกรณีรุนแรง หรื อเสียชีวติ และบริ ษัทฯ ได้ ทาการสอบสวนหาสาเหตุ และแนวทางป้องกันไม่ให้ เกิดซ ้าในอนาคต และ
สือ่ สารให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องทุกระดับตระหนัก และปฏิบตั ิงานตามขันตอนด้
้
วยความระมัดระวังอย่างเคร่งครัด
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 การละเมิดสิทธิมนุษยชน บริ ษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิในความเป็ นมนุษย์ และความเท่าเทียมกัน จึงได้ กาหนดนโยบาย
เพื่อเป็ นแนวการปฏิบตั ิตอ่ ผู้เกี่ยวข้ อง ด้ วยความเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ ต่อบุคคลหนึง่ บุคคล ใดเนื่องจากความเหมือน หรื อความ
แตกต่าง ไม่วา่ จะทางกาย หรื อจิตใจ เชื ้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรื อเรื่ องอื่นใด และจัดให้ มีอปุ กรณ์อานวยความ
สะดวก พร้ อมสวัสดิการทีเ่ หมาะสมสาหรับลูกจ้ างที่ทพุ พลภาพ
 การไม่ ล่วงละเมิดทรัพย์ สนิ ทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ์ บริ ษัทฯ ได้ กาหนดนโยบาย และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการไม่
ล่วงละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา หรื อลิขสิทธิ์สนิ ค้ าต่างๆ
 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ บริ ษัทฯ กาหนดนโยบายทีจ่ ะไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ใช้ โอกาสจากการ
เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานบริ ษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน จึงกาหนดเป็ นข้ อปฏิบตั ิ สาหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานของบริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ติ ามคูม่ ือ “จริยธรรมธุรกิจ”
 การป้องกัน / ต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น บริ ษัทฯ ไม่สนับสนุนการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ ้นทุกประเภทใน
องค์กร เช่น การให้ และรับสินบน เงินบริ จาค อื่นๆ เป็ นต้ น และบริษัทฯ กาหนดนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยจัดทาเป็ น
รูปเล่ม เพื่อใช้ ในการสือ่ สารกับคณะกรรมการ และอบรมพนักงานทุกระดับ ให้ มีแนวทางการปฏิบตั ิที่ชดั เจน และยึดถือปฏิ บตั ิอย่าง
เคร่งครัด
กระบวนการในการประเมินความเสีย่ ง เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ โดยทาการประเมินระดับความเสีย่ งทัง้
โอกาสเกิด และผลกระทบต่อการทุจริ ตฯ เพื่อกาหนดมาตรการป้องกัน และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการกับดูแลและควบคุม เพื่อป้องกันและติดตาม โดยจัดให้ มีระบบควบคุมภายในและการบริ หาร
ความเสีย่ ง ที่ครอบคลุมระบบงานขององค์กร
ช่องทางการรับแจ้ งเบาะแส หรื อร้ องเรี ยนการทุจริ ตให้ กบั พนักงาน เพื่อใช้ ในการร้ องเรี ยนหากพบเห็นการทุจริ ตใน
องค์กร โดยผู้ร้องเรี ยนจะต้ องระบุรายละเอียดของเรื่ องทีจ่ ะแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยนพร้ อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่
สามารถติดต่อได้ และส่งมายังช่องทางรับเรื่ อง ดังนี ้
1. แจ้ งผ่านช่องทางอีเมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) auditor@tkrungthai.com หรื อ
2. แจ้ งผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (นักลงทุนสัมพันธ์ \ การแจ้ งเบาะแส)
3. แจ้ งผ่านจดหมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) เลขที่ 23 ซอย
จันทน์43 แยก 21 แขวงทุง่ วัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
บริ ษัทฯ กาหนดนโยบายมาตรการคุ้มครอง และปกป้องพนักงาน กรณีแจ้ งการทุจริต หรื อการทาผิดกฎหมาย หรื อผิด
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้ รับความคุ้มครอง ซึง่ บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิใดๆ โดยไม่เป็ นธรรมต่อ
พนักงาน ไม่วา่ จะเป็ นการเปลีย่ นตาแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทางาน สานักงาน เลิกจ้ าง อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้ ง
เบาะแส
รวมถึงจัดให้ มชี ่องทางสาหรับผู้ถือหุ้น หรื อผู้มีสว่ นได้ เสีย สามารถติดต่อ / ร้ องเรี ยนเรื่ องต่างๆ ต่อกรรมการอิสระได้ โดย
ตรงที่ E-Mail : auditor@tkrungthai.com
สาหรับผู้มีสว่ นได้ เสียที่ถกู ละเมิดสิทธิ สามารถแจ้ ง หรื อร้ องเรียน ได้ ที่เบอร์ โทร 02-211-3732 สานักงานส่วนกลาง
หรื อ คุณจุมพล เตชะไกรศรี เลขานุการบริ ษัทฯ E-Mail : chumpol@tkrungthai.com หรื อแจ้ งผ่านจดหมายมาถึงงคณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริ ษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) เลขที่ 23 ซอยจันทน์43 แยก 21 แขวงทุง่ วัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
บริ ษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน และเก็บรักษาข้ อมูลและรายละเอียดต่างๆ เป็ นความลับ หากเห็นว่าการ
เปิ ดเผยจะทาให้ เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้แจ้ งเบาะแส หรื อร้ องเรี ยน
ในปี 2557 ไม่มีพนักงาน หรื อ ผู้มีสว่ นได้ เสีย แจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรี ยน
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4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะเป็ นบริ ษัท ฯ ตัวอย่างที่ดี ดาเนินงานด้ วยความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิ ดเผย
ข้ อมูลอย่างเพียงพอแก่ผ้ เู กี่ยวข้ องทุกฝ่ าย และได้ เปิ ดเผยนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายบริ ษัทฯ นโยบายสิ่งแวดล้ อม นโยบายอนุรักษ์
พลังงาน นโยบาย IT นโยบายสิ่งแวดล้ อม นโยบายความปลอดภัย อาชี วอนามัย เป็ นต้ น โดยเผยแพร่ บ นเว็บ ไซต์ ของบริ ษั ท ฯ
(www.tkrungthai.com) หัวข้ อนักลงทุนสัมพันธ์/การกากับดูแลกิจการที่ดี
นอกจากนันบริ
้ ษัทฯ ยังได้ ดาเนินการเปิ ดเผยข้ อมูล ดังต่อไปนี ้
4.1 จัดส่งรายงานทางการเงินต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ /ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กาหนด และไม่ มีรายการที่ผ้ สู อบบัญชีแสดงความคิดเป็ นอย่างมีเงื่อนไข ทังนี
้ ้ ในปี
2557 บริ ษัทฯ ไม่ได้ รับคาสัง่ จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ แก้ ไขงบการเงิน หรื อ
เอกสารที่เกี่ยวข้ องแต่อย่างใด
4.2 ให้ ความสาคัญ กับการเปิ ดเผยสารสนเทศอื่นๆ เช่น รายงานประจาปี การประชุม ผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้ อ ง ครบถ้ วน
ทันเวลา โปร่ งใส ทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเปิ ดเผยข้ อมูลผ่า นระบบ SET Community Portal ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริ ษัทฯ (www.tkrungthai.com)
4.3 คณะกรรมการรายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการแบบสรุ ป และผลการปฏิ บตั ิตามนโยบายกากับดูแลกิจการผ่าน
ทางแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี
4.4 คณะกรรมการได้ จดั ให้ มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคูไ่ ปกับรายงาน
ของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ
4.5 เปิ ดเผยรายชื่อกรรมการบริ ษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้ บทบาท หน้ าที่ และวาระการดารงตาแหน่ง ใน
รายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ
4.6 เปิ ดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หาร โดยพิจารณาจากการเปรี ยบเทียบกับระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน ผล
ประกอบการของบริ ษัทฯ และหน้ าที่รับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
4.7 เปิ ดเผยจานวนครัง้ ของการประชุม และจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ
4.8 กาหนดให้ กรรมการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลการมีสว่ นได้ เสียของตนและผู้เกี่ยวข้ องในกรณีที่มีสว่ นได้ เสียเกี่ยวข้ องกับ บริ ษัท
4.9 บริ ษัทฯ ได้ กาหนดนโยบายการแจ้ งเบาะแสการกระทาความผิด (whistle Blowing) เพื่อส่งเสริ มความร่วมมือระหว่าง
บริ ษัทฯ กับผู้มีสว่ นได้ เสียในการสร้ างเสริ มผล การดาเนินงานของบริ ษัทฯ จึงกาหนดกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้ ง
เบาะแส ต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในประเด็นเกี่ยวกับการทาผิดกฎหมาย ความถูกต้ องของรายงานงบการเงิน ระบบ
ควบคุมภายในที่บกพร่อง หรื อการผิดจรรยาบรรณ ผ่าน คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
(auditor@tkrungthai.com) ของบริ ษัทฯ โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์บริ ษัทฯ (www.tkrungthai.com) หัวข้ อนักลงทุน
สัมพันธ์
4.10 บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริ หาร ทังทางตรงและทางอ้
้
อม ไว้ อย่างชัดเจน และ
กาหนดนโยบายให้ กรรมการและผู้บริ หาร รายงานการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัท ฯ ต่อประธานกรรมการทราบทุกครัง้ โดย
ผ่านทางเลขานุการบริ ษัทฯ
ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 32

บริ ษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

214,000,000

ข้ อมูลการถือหุ้ นของกรรมการบริ ษัทฯ และผู้บริ หาร
ลำดับ

1

รำยชื่อคณะกรรมกำร

พลเอกเทอดศักดิ์ มำรมย์

จำนวนหุ้นที่
สัดส่วนกำรถื อหุ้น
เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ ้น/
ในบริ ษัท (%)
วันที่ 31 ธันวำคม 2556 วันที่ 31 ธันวำคม 2557
(ลดลง) ในปี 2557

ตำแหน่ง

ประธำนกรรมกำรบริ ษัท (กรรมกำรอิสระ)

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
2

นำยไพรั ช สหเมธำพัฒน์

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ (กรรมกำรอิสระ)

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
3

นำยเผ่ำเทพ โชตินชุ ติ

ประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมสรรหำ

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ประธำนคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดี

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ

220,000
0
0
0
20,000
0

220,000
0
0
0
20,000
0

0
0
0
0
0
0

0.10
0
0
0
0.01
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

33,500,000
24,000,000

33,500,000
24,000,000

0
0

15.65
11.21

500,000
0
0
0
6,138,400
3,258,940
956,940
0

500,000
0
0
0
6,138,400
3,258,940
956,940
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0.23
0
0
0
2.87
1.52
0.45
0

275,000
0
24,000,000
33,500,000
0
0
2,903,606
0

275,000
0
24,000,000
33,500,000
0
0
2,903,606
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0.13
0
11.21
15.65
0
0
1.36
0

กรรมกำรตรวจสอบ (กรรมกำรอิสระ)
4

นำยวีระศักดิ์ สุตณ
ั ฑวิบลู ย์

กรรมกำรตรวจสอบ (กรรมกำรอิสระ)

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
5

ดร.โกศล สุรโกมล

กรรมกำรอิสระ

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ
กรรมกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดี / กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
6

นำยสุเมธ เตชะไกรศรี

ประธำนกรรมกำรบริ หำร

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ
กรรมกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดี
7

นำยคัมภีร์ จองธุระกิ จ

กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ กรรมกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดี
8

ดร.นฤพนธ์ พงษ์ เจริ ญ

กรรมกำรบริ หำร / กรรมกำรผู้จดั กำร

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
9

นำยปรี ชำ เตชะไกรศรี

รองกรรมกำรผู้จดั กำร

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ กรรมกำรบริ หำร
10

นำยจุมพล เตชะไกรศรี

ผู้ชว่ ยกรรมกำรผู้จดั กำร

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ กรรมกำรบริ หำร / กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ
11

นำยโกเวท ลิ ้มตระกูล

กรรมกำรบริ หำร

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
12

นำงยุพำ เตชะไกรศรี

กรรมกำรบริ ษัท

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
13

นำยอภิชำติ เกษมกุลศิริ

กรรมกำรบริ ษัท

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
14

นำยประสงค์ เตชะไกรศรี

กรรมกำรบริ ษัท

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

4.11 ความสัมพันธ์ กบั ผู้ลงทุน บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญต่อนักลงทุนสัมพันธ์เป็ นอย่างมาก จึงได้ มีการพบปะ และให้ ข้อมูล
กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าวอย่างสม่าเสมอ จะเห็นได้ จากการเข้ าร่ วมกิจกรรม Opportunity Day
ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยทุกไตรมาส เพราะบริ ษัทฯ เล็งเห็นถึงความสาคัญ ของการเปิ ดเผยข้ อมูลผล
ประกอบการของบริ ษัทฯ ด้ วยความโปร่ งใส ไม่วา่ บริ ษัทฯ จะมีผลประกอบการในไตรมาสนันๆ
้ เป็ นอย่างไร รวมถึงจัด
ให้ มี แ ผนกนัก ลงทุ น สัม พั น ธ์ (Investor Relations) ขึ น้ เพื่ อ เป็ นช่ อ งทางให้ บริ ษั ท ฯ สามารถสื่ อ สารกับ ผู้ถื อ หุ้ น
นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจทัว่ ไปอย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพ
4.12 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน หรื อนักวิเคราะห์เข้ าเยี่ยมชมกิจการของบริ ษัทฯ (Company Visit) และพบปะพูดคุยกับ
ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ซึง่ ในปี 2557 ได้ จดั ให้ มีกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานกิ่งแก้ ว เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 กันยายน 2557
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ จดั ให้ มีช่องทางที่นกั ลงทุนติดต่อสอบถามข้ อมูลของบริ ษัทฯ ได้ ทาง IR Contact โดยสามารถ
ติดต่อได้ ทาง E-mail Address : investor@tkrungthai.com โทรศัพท์ 02-211-3732 ต่อ 104
ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 33

บริ ษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญต่อบทบาท และหน้ าที่ของกรรมการ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสีย เพื่อให้
ธุรกิจสามารถดาเนินไปได้ ด้วยความโปร่งใส โดยดาเนินการในเรื่ องต่อไปนี ้
5.1 โครงสร้ างคณะกรรมการ
5.1.1 คณะกรรมการบริ ษัทฯ ประกอบไปด้ วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เอื ้อประโยชน์ต่อ
การบริ หารงานของบริ ษัทฯ อาทิ เช่น ความรู้ด้านอุตสาหกรรม ด้ านบัญชีการเงิน ด้ านธุรกิจ ด้ านการจัดการ
ด้ านทักษะความชานาญงานแม่พิมพ์ และยังประกอบด้ วยความหลากหลายทังด้
้ านอายุ และเพศ โดยมี
กรรมการผู้หญิงจานวน 1 ท่าน จากจานวนคณะกรรมการทังสิ
้ ้น 14 ท่าน ซึง่ แบ่งเป็ น
 กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริ หาร
จานวน 5 ท่าน (คิดเป็ นร้ อยละ 35.71)
 กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร จานวน 9 ท่าน (คิดเป็ นร้ อยละ 64.29)
โดยเป็ นกรรมการอิสระ จานวน 5 ท่าน (คิดเป็ นร้ อยละ 35.71)
5.1.2 กรรมการบริ ษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.1.3 คณะกรรมการได้ จัด ให้ มี ระบบควบคุม ภายในที่ เหมาะสมและเพี ย งพอ โดยผู้ต รวจสอบภายในนัน้ เป็ น
หน่วยงานภายนอกที่มีความเป็ นอิสระ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
5.1.4 คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีระบบการบริ หารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการติดตามการ
บริ หารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ โดยได้ จดั ตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อ
ประเมินความเสี่ยงของสถานการณ์ ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ ้น พร้ อมทังหาแนวทาง
้
มาตรการป้องกันไม่ให้ เกิดผล
กระทบ และสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทฯ
5.1.5 คณะกรรมการบริ ษัทฯ กาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการไว้ อย่างชัดเจนคือ 3 ปี และไม่จากัด
จานวนวาระการดารงตาแหน่ง โดยระบุไว้ ในนโยบายกากับดูแลกิจการ
5.1.6 บริ ษัทฯ ได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลการดารงตาแหน่งของกรรมการแต่ละท่านให้ ทราบ (รายละเอียดกรรมการและ
ผู้บริ หาร)
5.1.7 ประธานกรรมการบริ ษัทฯ ไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จดั การ และมีบทบาท อานาจ และหน้ าที่ แยก
ออกจากกันอย่างชัดเจน
5.1.8 คณะกรรมการได้ มีการเลือกกรรมการอิสระเพื่อดารงตาแหน่งประธานกรรมการ
5.1.9 บริ ษัทฯ มีเลขานุการบริ ษัทฯ คือ คุณจุมพล เตชะไกรศรี และมีคณะที่ปรึ กษากฎหมายมืออาชีพ เป็ นผู้ให้
คาแนะนาด้ านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่คณะกรรมการจะต้ องทราบและปฏิบตั ิตาม
5.1.10 บริ ษัทฯ ได้ กาหนดนโยบายเกี่ยวกับจานวนบริ ษัทจดทะเบียน ที่กรรมการของบริ ษัทฯ ไปดารงตาแหน่งได้ คน
ละไม่เกิน 5 บริ ษัท และได้ เปิ ดเผยรายละเอียดข้ อมูลการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท ฯ อื่นของกรรมการแต่
ละท่านไว้ อย่างละเอียดในแบบ 56-1 และในรายงานประจาปี
5.1.11 บริ ษัทฯ ได้ กาหนดนโยบายในการไปดารงตาแหน่งกรรมการ ที่บริ ษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ ได้ ไม่เกิน 2
บริ ษัท โดยบริ ษัทดังกล่าว จะต้ องไม่มีผลประโยชน์ขดั แย้ งกับบริ ษัทฯ และก่อนการไปดารงตาแหน่ง จะต้ อง
ชี ้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบ
5.1.12 บริ ษัทฯ ได้ กาหนดนโยบายจากัดจานวนบริ ษัทจดทะเบียน ที่กรรมการแต่ละคนจะดารงตาแหน่งกรรมการไม่
เกิน 3 แห่ง
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5.1.13 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี กรรมการต้ องออกจากตาแหน่งจานวนหนึง่ ในสาม ถ้ าจานวนกรรมการ
แบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงส่ว นหนึง่ ในสามที่สดุ
5.1.14 สาหรับจานวนบริ ษัทที่กรรมการดารงตาแหน่งนัน้ บริ ษัท ฯ ได้ เปิ ดเผยรายละเอียดข้ อมูลการดารงตาแหน่ง
กรรมการแต่ละคนที่บริ ษัทอื่นไว้ ในแบบ 56-1 และรายงานประจาปี (Annual Report) ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มัน่ ใจว่า
การที่ ก รรมการด ารงต าแหน่งในหลายบริ ษั ท นัน้ ไม่ก ระทบต่อ การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ แต่อ ย่างใด เพราะได้ รับ
คาปรึกษาและคาแนะนาที่ดี มีประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจอย่างสม่าเสมอ และต่อเนื่อง
5.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มกี ารแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อย จานวน 5 คณะ ได้ แก่ 1) คณะกรรมการบริ หาร
2) คณะกรรมการตรวจสอบ 3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา 4) คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
5) คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง โดยมีการกาหนดอานาจหน้ าที่เอาไว้ อย่างชัดเจน ทังนี
้ ้ ประธานคณะกรรมการไม่เป็ นประธาน
หรื อสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย
5.3 บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.3.1 มีการกาหนดและแยกอานาจของคณะกรรมการบริ ษัทฯ และฝ่ ายจัดการในระดับต่างๆ ไว้ อย่างชัดเจน โดยใน
การพิจารณา และการตัดสิน ใจเรื่ องที่ สาคัญ ๆ จะต้ องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ
ถ่วงดุลและสอบทาน เปิ ดเผยความโปร่งใส และเป็ นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
5.3.2 คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีการทบทวน และอนุมตั ิวิสยั ทัศน์ ภารกิจ ของบริ ษัทอย่างน้ อยทุกๆ 5 ปี
5.3.3 คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ เข้ าร่ วมประชุมกับฝ่ ายบริ หาร ในการทบทวน อนุมตั ิวิสยั ทัศน์ ภารกิจ การวางกล
ยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริ ษัทฯ เป็ นประจาทุกปี
5.3.4 คณะกรรมการจัดให้ มีนโยบายกากับดูแลกิจการของบริ ษัท ฯ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และปฏิบตั ิตามนโยบาย
ดังกล่าว
5.3.5 ประธานกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ค วามเป็ นอิ ส ระจากฝ่ ายบริ ห าร ฝ่ ายจัด การ และไม่ ได้ ด ารงต าแหน่ ง ใน
คณะกรรมการชุดย่อย
5.3.6 การรวมหรื อแยกตาแหน่ง ประธานกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารและไม่เป็ นบุคคลเดียวกับ
ประธานกรรมการบริ หาร โดยประธานกรรมการบริ ษัท ฯ มีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร มีการแบ่งแยก
หน้ าที่ในการกาหนดนโยบายการกากับดูแลและการบริ หารงานประจาออกจากกันอย่างชัดเจน
ประธานกรรมการบริ ษัทฯ มีหน้ าที่เป็ นกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นผู้กาหนดนโยบาย
แผนงาน และกลยุทธ์ที่สาคัญให้ ฝ่ายบริ หารนาไปปฏิบตั ิ โดยกรรมการบริ ษัทฯ ทุกคนมีความเป็ นอิสระในการ
เสนอวาระการประชุม การแสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินงานของบริ ษัท ฯ ในด้ านต่างๆ รวมถึงพิจารณา
อย่างรอบคอบในเรื่ องที่อาจขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ มีความถูกต้ อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
5.3.7 ประธานกรรมการบริ หาร เป็ นหัวหน้ าคณะของฝ่ ายบริ หาร รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท ฯ ในการดูแล
การดาเนินกิจการและปฏิบตั ิงานของบริ ษัท ฯ ให้ สอดคล้ องกับนโยบายของคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยมีการ
บริ หาร ติดตามการดาเนินงานของฝ่ ายบริ หาร และฝ่ ายจัดการ โดยกาหนดให้ มีการประชุมร่ วมกัน เพื่ อ
รายงานความก้ าวหน้ าของผลการดาเนินงาน และผลประกอบการของบริ ษัท ฯ เป็ นประจาทุกเดือน มีการ
กระจายอานาจลงไปสูฝ่ ่ ายบริ หาร ในการกาหนดหน้ าที่ ความรับผิดชอบ และวงเงิน
5.3.8 คณะกรรมการได้ มีการให้ จดั ทาคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ ที่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานทุกคนเข้ าใจใช้ ในการดาเนินธุรกิจ และปฏิบตั ิตามอย่างจริ งจัง
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5.3.9 คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีการกาหนดนโยบายด้ านการบริ หารความเสีย่ ง (Risk Management Policy) เพื่อ
เป็ นแนวทางปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง และมีการทบทวนประสิทธิผลของการจัดการความ
เสีย่ งอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้
5.3.10 คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ จัด ให้ มี ระบบการควบคุม ด้ านการด าเนิ น งาน ด้ านรายงานทางการเงิ น การ
ปฏิบตั ิงาน การดาเนินการให้ เป็ นไปตามระเบียบ และนโยบาย โดยมีหน่วยงานที่มีความอิสระในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่เป็ นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดังกล่าว
5.3.11 คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จะรั บ ผิด ชอบต่องบการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ และสารสนเทศทางการเงิ น ที่ ป รากฎใน
รายงานประจาปี ทังนี
้ ้ งบการเงินดังกล่าว จัดทาขึ ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย รวมทัง้
มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
5.3.12 คณะกรรมการบริ ษัทฯ กาหนดนโยบายให้ กรรมการ และผู้บริ หารระดับสูง แจ้ งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการ
ซื ้อขายหุ้นอย่างน้ อย 1 วัน ล่วงหน้ าก่อนทาการซื ้อขาย
5.3.13 คณะกรรมการบริ ษัทฯ กาหนดให้ กรรมการทุกท่านต้ องรายงานการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการให้ บริ ษัทฯทราบ
5.3.14 คณะกรรมการบริ ษัท ฯ จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทัง้ ด้ านการเงิน การปฏิบัติงาน การ
ดาเนิน การ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้ อ ง โดยมี ผ้ ูต รวจสอบภายใน ซึ่งเป็ น
หน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้ าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิง านของฝ่ ายจัดการ
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท ฯ และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 และเห็นว่ามีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ
5.3.15 คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ ร่วมประชุมกับผู้บริ หารระดับสูง เพื่ อรับทราบรายงานผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ของฝ่ ายต่า งๆ และการก าหนดแผนงาน และตัวชี ว้ ัด /เป้ าหมาย (Key Performance Index : KPI) เป็ น
ประจาทุกปี
5.4 การประชุมคณะกรรมการ
5.4.1 บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดทากาหนดการประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้ าทังปี
้ โดยในปี 2557 กาหนดการ
ประชุมเอาไว้ จานวน 9 ครัง้ และแจ้ งให้ กรรมการแต่ละคนทราบถึงก าหนดการดังกล่าวล่วงหน้ า เพื่อให้
กรรมการสามารถจัดเวลา และเข้ าร่วมประชุมได้
5.4.2 จานวนครัง้ ของการประชุม คณะกรรมการบริ ษัทฯ จะพิจารณาให้ เหมาะสมกับภาระหน้ าที่ ความรับผิดชอบ
ของกรรมการ และลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
5.4.3 ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัด การ ท าหน้ าที่ ร่ ว มกัน ในการพิ จ ารณาก าหนดวาระการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ
5.4.4 บริ ษัทฯ จัดให้ มีเอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้ วน เพียงพอ และจัดส่งให้ กบั คณะกรรมการล่วงหน้ า
อย่างน้ อย 7 วัน เพื่อให้ กรรมการมีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าประชุม
5.4.5 บริ ษั ทฯ จัด สรรเวลาเอาไว้ อ ย่างเพี ย งพอที่ฝ่ายจัด การจะเสนอเรื่ อ งเพื่ ออภิป รายกัน อย่างรอบคอบ และ
ประธานกรรมการ เป็ นผู้ประมวลความเห็น และข้ อสรุปที่ได้ จากที่ประชุม
5.4.6 สนับ สนุน ให้ ก รรมการผู้จัด การ เชิ ญ ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง เข้ า ร่ วมประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ในเรื่ อ งที่
เกี่ยวข้ องโดยตรง
5.4.7 บริ ษั ท ฯ มี น โยบายให้ ก รรมการที่ ไม่ เป็ นผู้บ ริ ห ารมี โอกาสประชุม ระหว่างกัน เพื่ อ อภิ ป รายปั ญ หาต่างๆ
เกี่ยวกับการจัดการที่อยูใ่ นความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้ วยเพื่อความเป็ นอิสระในการแสดงความเห็น
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เพื่อการพัฒนาการบริ หารการจัดการของบริ ษัท และแจ้ ง ให้ กรรมการผู้จดั การทราบถึงผลการประชุมด้ วย ซึ่ง
ในปี 2557 มีการประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557
5.4.8 บริ ษัทฯ มีนโยบายในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ กรรมการทุกคนสามารถอภิปราย และแสดงความ
คิดเห็นได้ อย่างเปิ ดเผย โดยมีประธานเป็ นผู้ประมวลความเห็นและข้ อสรุปที่ได้ จากที่ประชุม และในขณะการ
ลงมติจะต้ องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
จึงจดบันทึกเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
โดยเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัทฯ และหลังจากผ่านการรับรองจากที่ประชุม จะถูกจัดเก็บไว้ ที่ต้ เู อกสารชัน้
2 อาคารสานักงานตรอกจันทน์ สาหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบได้
5.4.9 คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีสว่ นร่วมกับฝ่ ายบริ หารในการกาหนดนโยบาย ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ
และงบประมาณของบริ ษัทฯ โดยมีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ
ลำดับ

ชื่อ-สกุล

คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร
บริ ษัทฯ
ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

คณะกรรมกำรพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน และ
คณะกรรมกำรสรรหำ

คณะกรรมกำร

คณะกรรมกำร

กำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี บริ หำรควำมเสี่ยง

คณะกรรมกำร ประชุมสำมัญผู้ถือ
บริ หำร

หุ้นประจำปี 2557

1 พลเอกเทอดศักดิ์ มำรมย์

ประธำนกรรมกำรบริ ษัท/กรรมกำรอิสระ

9/9

---

---

---

---

---

1/1

2 นำยไพรัช สหเมธำพัฒน์

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ

9/9

4/4

---

---

---

---

1/1

กรรมกำรตรวจสอบ /กรรมกำรอิสระ

9/9

4/4

2/2

2/2

---

---

1/1

ประธำนกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง

9/9

---

2/2

2/2

---

17/17

1/1

9/9

---

2/2

2/2

2/2

---

1/1

3 นำยเผ่ำเทพ โชตินุชิต

ประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ
ประธำนกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
4 นำยสุเมธ เตชะไกรศรี

5 ดร.โกศล สุรโกมล

6 นำยวีระศักดิ์ สุตณ
ั ฑวิบลู ย์

กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ

7/9

4/4

---

---

---

---

1/1

7 นำยคัมภีร์ จองธุระกิจ

กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ

9/9

---

2/2

2/2

---

---

1/1

8 ดร.นฤพนธ์ พงษ์ เจริ ญ

กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
กรรมกำรผู้จัดกำร/กรรมกำรบริ หำร

9/9

---

---

---

2/2

15/17

1/1

กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
9 นำยปรี ชำ เตชะไกรศรี

รองกรรมกำรผู้จัดกำร/กรรมกำรบริ หำร

9/9

---

---

---

---

16/17

1/1

10 นำยจุมพล เตชะไกรศรี

กรรมกำรบริ หำร / ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร

9/9

---

---

---

2/2

17/17

1/1

11 นำยโกเวท ลิ ้มตระกูล

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ ษัท
กรรมกำรบริ ษัท / กรรมกำรบริ หำร

9/9

---

---

---

2/2

16/17

1/1

9/9
8/9
7/9

-------

-------

-------

-------

-------

1/1
1/1
1/1

กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง

ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
12 นำงยุพำ เตชะไกรศรี

กรรมกำรบริ ษัท

13 นำยอภิชำติ เกษมกุลศิริ

กรรมกำรบริ ษัท

14 นำยประสงค์ เตชะไกรศรี

กรรมกำรบริ ษัท

ทังนี
้ ้ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในปี ที่ผ่านมา มีวาระเพื่ อการทบทวน อนุมตั ิ เรื่ องงบการเงินไตรมาสต่างๆ วาระ
เพื่อทราบในเรื่ อง ผลการดาเนินการ และเรื่ องของกลยุทธ์ในการบริ หารงานต่างๆ

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 37

บริ ษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
อนึง่ ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผ้ บู ริ หารจานวน 1 ครัง้ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557
ตำแหน่ง

จำนวนครัง้ ที่
ประชุม

1 พลเอกเทอดศักดิ์ มำรมย์

ประธำนกรรมกำรบริ ษัท/กรรมกำรอิสระ

1/1

2 นำยไพรัช สหเมธำพัฒน์

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ

1/1

กรรมกำรตรวจสอบ /กรรมกำรอิสระ

1/1

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

3 นำยเผ่ำเทพ โชตินุชิต

ประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ
ประธำนกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
4 นำยวีระศักดิ์ สุตณ
ั ฑวิบลู ย์

กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ

1/1

5 ดร.โกศล สุรโกมล

กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง

1/1

6 นำยคัมภีร์ จองธุระกิจ

กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ

1/1

7 นำงยุพำ เตชะไกรศรี

กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
กรรมกำรบริ ษัท

1/1

8 นำยอภิชำติ เกษมกุลศิริ

กรรมกำรบริ ษัท

0/1

9 นำยประสงค์ เตชะไกรศรี

กรรมกำรบริ ษัท

1/1

5.5 การประเมินประธานกรรมการบริหาร (CEO)
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญต่อการประเมินผลและการปฏิบตั ิงานของประธานกรรมการบริ หาร โดยมีวตั ถุประสงค์ในการ
นาผลการประเมินไปใช้ ประโยชน์ในการปรังปรุงการปฏิบตั ิหน้ าที่ โดยประเมินในด้ านต่างๆ คือ การวางแผนกลยุทธ์ ความเป็ นผู้นา
ผลการดาเนินงานด้ านการเงิน การบริ หารกากับดูแลการทาธุรกรรม การจัดทาแผนทดแทนตาแหน่ง การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ การ
สือ่ สาร และการสร้ างความสัมพันธ์ กบั คณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยใช้ แบบฟอร์ มที่บริ ษัทฯ ปรับปรุ งจากตัวอย่าง”แบบประเมินผลงาน
ของ CEO” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้ องกับลักษณะเฉพาะของบริ ษัทฯ
5.6 การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ กาหนดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัท ฯ เป็ นประจาทุกปี เพื่อพิจารณา
ผลการดาเนินงาน และการกากับดูแลให้ มีการกาหนดและ/หรื อดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขได้ อย่ างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ ้น โดยทาการประเมิน 2 แบบ คือ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ และแบบประเมินกรรมการรายบุคคล โดยใช้ แบบฟอร์ ม
ที่บริ ษัทฯ ปรับปรุ งมาจากตัวอย่างแบบประเมินของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสม และสอดคล้ องกับ
ลักษณะของคณะกรรมการบริ ษัทฯ
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ และการประเมินกรรมการรายบุคคล ใช้ หลักเกณฑ์การให้ คะแนนใน
การวัดระดับ ดังนี ้
คะแนน (%)
ระดับ
96 – 100
ดีมาก
91 – 95
ดี
86 – 90
มาตรฐาน
81 – 85
พอใช้
76 – 80
ต้ องปรับปรุง
ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 38

บริ ษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
ขันตอนกระบวนการประเมิ
้
น ดาเนินการโดยเลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้บรรจุแบบประเมินคณะกรรมการทังคณะในซอง
้
และ
จัดส่งให้ กบั กรรมการแต่ละท่านเพื่อทาประเมิน สาหรับแบบประเมินกรรมการรายบุคคล จะใช้ วิธีการสุม่ จับโดยกรรมการเป็ นผู้สมุ่
หยิบเองจากกล่องและทาการประเมิน หลังจากกรรมการทาประเมินทังสองชุ
้
ดเสร็ จเรี ยบร้ อย จะนาส่งคืนเลขานุการบริ ษัทฯ เพื่อทา
สรุปรายงานผลประเมิน
ในปี 2557 การประเมินคณะกรรมการทังคณะ
้
ประกอบด้ วย 6 หัวข้ อหลัก ซึ่งมีผลการประเมินคะเเนนเฉลี่ยรวม อยู่ใน
เกณฑ์ระดับดี คือ 91% รายละเอียดดังนี ้
ลาดับ
หัวข้ อ
1 โครงสร้ ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร

ผลประเมิน (%)
91

2

บทบำท หน้ ำที่ และควำมรับผิ ดชอบของคณะกรรมกำร

86

3

กำรประชุมคณะกรรมกำร

95

4

กำรทำหน้ ำทีข่ องกรรมกำร

91

5

ควำมสัมพันธ์ กบั ฝ่ ำยจัดกำร

93

6

กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริหำร

88

คะแนนเฉลี่ยรวม

91

การประเมินกรรมการรายบุคคล ประกอบด้ วย 4 หัวข้ อหลัก ซึ่งมีผลการประเมินคะเเนนเฉลี่ยรวม อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน
คือ 87% รายละเอียดดังนี ้
ลาดับ

หัวข้ อประเมิน

ผลประเมิน (%)

1

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ

86

2

กำรประชุม : มีกำรเตรียมตัวก่อน และควำมพร้ อมในกำรเข้ ำร่วมกำรประชุม

89

3

กำรกำหนดกลยุทธ์ และกำรวำงแผนธุรกิ จ

86

4

กำรจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยใน

86

คะแนนเฉลี่ยรวม

87

การประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ กาหนดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การเป็ นประจาทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ใน
การประเมินที่นาไปสูค่ วามสาเร็ จของการบริ หารงานตามกลยุทธ์ เพื่อพิจารณากาหนดค่าตอบแทน และแรงจูงใจที่อยูใ่ นระดับที่
เหมาะสม
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริ ษัทฯ มีนโยบายทีจ่ ะทาการปฐมนิเทศให้ กบั กรรมการท่านใหม่ที่เข้ ามา โดยการประชุมร่วมกันกับกรรมการบริ ษัทฯ ทุก
ท่าน เพื่อบรรยายสรุปลักษณะธุรกิจและแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึง่ เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้จดั ทาเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
นอกจากนัน้ ยังต้ องพาไปเยี่ยมชมโรงงานทัง้ 3 แห่ง รวมถึงสานักงานใหญ่ เพื่อให้ เข้ าใจการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ได้ มาก
ขึ ้น ซึง่ ในปี 2557 นัน้ บริ ษัทฯ ไม่มีกรรมการท่านใหม่ จึงไม่มีการดาเนินการในเรื่ องนี ้
5.7 ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษัทฯ พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์วา่ พิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับ
อุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ นอกจากนี ้ กรรมการพิจารณาค่าตอบ
แทนเป็ นผู้ประเมินผลกรรมการผู้จดั การ และประธานกรรมการบริหารจะเป็ นผู้แจ้ งผลการพิจารณาให้ กรรมการผู้จดั การทราบ
ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 39

บริ ษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
5.8 การพัฒนาความรู้ของกรรมการและผู้บริหาร และแผนสืบทอดตาแหน่ ง
บริ ษัทฯ เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการบริ ษัท ฯ และเพื่อการกากับดูแล
กิจการที่ดีของบริ ษัทฯ จึงส่งเสริ มและอานวยความสะดวกให้ กรรมการและเลขานุการบริ ษัท ได้ รับการฝึ กอบรมความรู้ตา่ งๆ ที่จดั ขึ ้น
โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ได้ แก่ ห ลัก สู ต ร Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP) และ
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง (รุ่นที่ 17) ซึง่ จัดโดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน
นอกจากนี ้ ยังจัดให้ มีการอบรมจากองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อเสริ มสร้ างความรู้ ปรับปรุงการปฏิ บตั ิงานอย่างสม่าเสมอ และ
ต่อเนื่องอีกด้ วย
ในปี 2557 กรรมการบริ ษทฯ ได้ เข้ าร่วมอบรม ดังนี ้
1. กรรมการตรวจสอบ เข้ าร่ วมสัมมนา “เรื่ อง ความท้ าทายของกรรมการตรวจสอบกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ของบริ ษัทจดทะเบียน” จัดโดย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ประธานกรรมการบริ หาร เข้ าร่วมสัมมนา cg forum 1/2014 “เรื่ อง effectiveness in boardroom : route to
success & best practices “จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. กรรมการ เข้ าร่วม “CG Talk สร้ างความยัง่ ยืนในกิจการด้ วยหลักบรรษัทภิบาล” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
4. กรรมการอิสระ เข้ าร่วมสัมมนา งานสัมมนา SD Forum "New Investment Opportunities for Sustainable
Growth"” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. ผู้บริ หาร เข้ าร่วมเสวนา “ความท้ าทายในการสรรหากรรมการอิสระ” จัดโดย สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย
6. ผู้บริ หาร เข้ าร่วมงาน SEC for CEO forum “ ยุทธศาสตร์ ตลาดทุนไทยเพื่อสร้ างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศอย่างยัง่ ยืน สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนี ้ มีแผนการพัฒนา และสืบทอดงานตาแหน่งผู้บริ หารของบริ ษัท เพื่อเตรี ยมพร้ อมในการทางานทีต่ อ่ เนื่องในกรณีที่
ตนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ เพือ่ ความมัน่ ใจได้ วา่ บริ ษัทฯ มีผ้ บู ริ หารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงานได้
นอกจากนี ้ ยังมีการประชุมนอกสถานที่ โดยมีการหมุนเวียนไปประชุมตามโรงงานสาขาเพื่อให้ กรรมการของบริ ษัทได้ เห็นการทางาน
อย่างแท้ จริ งของพนักงานอีกด้ วย
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อย จานวน 5 คณะ ดังต่อไปนี ้
1) คณะกรรมการบริ หาร
2) คณะกรรมการตรวจสอบ
3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา
4) คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
5) คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
โดยมีการกาหนดอานาจหน้ าทีเ่ อาไว้ อย่างชัดเจน ทังนี
้ ้ ประธานคณะกรรมการไม่เป็ นประธาน หรื อสมาชิกในคณะกรรมการ
ชุดย่อย
1. คณะกรรมการบริหาร ( Executive Board of Director )
คณะกรรมการบริ หาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจานวน 5 ท่าน ประกอบด้ วย
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บริ ษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ-นามสกุล
นายสุเมธ
นายปรี ชา
นายจุมพล
นายโกเวท
ดร.นฤพนธ์

เตชะไกรศรี
เตชะไกรศรี
เตชะไกรศรี
ลิ ้มตระกูล
พงษ์ เจริ ญ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร, กรรมการผู้จดั การ

ขอบเขต และอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี ้
1. ให้ มีอานาจตัดสินใจในเรื่ องการดาเนินงานที่สาคัญของบริ ษัทฯ โดยกาหนดขอบเขตประเภท หรื อขนาดของภารกิจ
วัต ถุ ป ระสงค์ แนวทางและนโยบายของบริ ษั ท ฯ รวมถึ ง การก ากั บ ดู แ ล การด าเนิ น งานโดยรวม ผลผลิ ต
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
2. พิจารณาและอนุมตั ิการจัดซือ้ จัดจ้ าง ตลอดจนเรื่ องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซือ้ ขายสินทรัพย์ถาวรของ
บริ ษัทฯ และจะพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ หากการจัดซื ้อจัดจ้ าง ตลอดจนเรื่ องการลงทุนขยายงาน
รวมถึงการซื ้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริ ษัทฯ นัน้ อยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ
3. มีอานาจกระทาการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของบริ ษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้ องและเป็ นประโยชน์
ต่อกิจการ
4. พิจารณาเรื่ องการระดมทุนของบริ ษัทฯ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ
5. อนุมตั ิการแต่งตังที
้ ่ปรึกษาด้ านต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
6. ดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานโดยทัว่ ไปของบริ ษัทฯ
7. พิจารณาและอนุมตั ิแผนการปฏิบตั ิของแต่ละฝ่ ายงานของบริ ษัทฯ และพิจารณาอนุมตั ิคาขอจากฝ่ ายงานต่างๆ
ของบริ ษัทฯ ที่เกินอานาจสัง่ การของฝ่ ายงานนัน้
8. หากการดาเนินงานตามแผนงานที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ใช้ งบประมาณสูงเกินกว่างบประมาณที่
ได้ รับอนุมตั ิร้อยละ 10 จะต้ องนาเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ การมอบอานาจดังกล่าวข้ างต้ น คณะกรรมการบริ หารจะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้ รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ และต้ องไม่อนุมตั ิรายการใดๆ ที่ตนเองหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้
เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัทฯ และบริ ษัทฯย่อย และจะต้ องเปิ ดเผยรายการดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาการอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้ างต้ น คณะกรรมการบริ หารไม่
สามารถกระทาได้ เว้ นแต่จะได้ รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นคราว ๆ ไป
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee )
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด มีจานวนอย่าง
น้ อย 3 คน และอย่างน้ อย 1 คน ต้ องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน ซึง่ ปั จจุบนั ประกอบด้ วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็ นกรรมการ
ที่เป็ นอิสระและกาหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบอยูใ่ นวาระ คราวละ 3 ปี ดังรายชื่อต่อไปนี ้
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บริ ษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

1.

นายไพรัช

สหเมธาพัฒน์

2.

นายเผ่าเทพ

โชตินชุ ิต

3.

นายวีระศักดิ์

สุตณ
ั ฑวิบลู ย์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน)
กรรมการตรวจสอบ
(มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน)
กรรมการตรวจสอบ
(มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน)

ทังนี
้ ้ มีนายจุมพล เตชะไกรศรี เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขต และ อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ อง และเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบ
บัญชีภายนอกและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงิน ทังรายไตรมาสและประจ
้
าปี
2. สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดย
สอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจหลักทรัพย์
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้ างผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
โดยคานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริ มาณงานตรวจสอบของสานักงานตรวจสอบบัญชีนนั ้
รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้ รับมอบหมายให้ ทาการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัท
5. พิ จ ารณาการเปิ ดเผยข้ อ มูล ของบริ ษั ท ฯ ในกรณี ที่ เกิ ด รายการเกี่ ย วโยง หรื อ รายก ารที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน
6. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวน
นโยบายการบริ หารทางการเงินและการบริ หารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริ หาร
ทบทวนร่ วมกับผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ในรายงานสาคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกาหนด ได้ แก่ บท
รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริ หาร เป็ นต้ น
7. จัดทารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้ วยข้ อมูลดังต่อไปนี ้
- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทาและการเปิ ดเผยข้ อมูลในรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ ถึงความถูกต้ อง
ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
- เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ เหมาะสมที่จะได้ รับการแต่งตังต่
้ อไปอีกวาระหนึง่
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
- รายงานอื่น ใดที่ เห็น ว่าผู้ถื อหุ้นและผู้ลงทุน ทั่วไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่ และความรับ ผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ
- รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบทุกไตรมาส
ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 42

บริ ษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
3. คณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา (Remuneration Committee and Nomination
Committee)
เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และพึงปฏิบตั ิที่ดสี าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ แต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา โดยมีกรรมการ
อิสระเป็ นประธานฯ เพื่อทาหน้ าที่สรรหาผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ และทาหน้ าที่พิจารณา
กาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หาร ตามนโยบายที่ได้ กาหนดไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ดังนี ้
นโยบายการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
“การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการนัน้ บริ ษัทฯ จะคานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้ าที่ ความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย
และสามารถเทียบเคียงได้ กับบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรม และธุรกิ จที่มีขนาด
ใกล้ เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนัน้ เพียงพอที่จะจูงใจให้ กรรมการมีคุณภาพ และสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ บรรลุ
เป้าหมาย และทิศทางธุรกิจบริ ษัทฯ ที่กาหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่ งใส” ทัง้ นี ้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ แก่
ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าโบนัสประจาปี
นโยบายการสรรหากรรมการ
“การสรรหากรรมการนัน้ บริ ษัทฯ จะให้ ความสาคัญกับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทางานที่
ดี และมีภาวะผู้นา วิสยั ทัศน์กว้ างไกล รวมทังมี
้ คณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนมีทศั นคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ ได้ อย่าง
เพียงพอ อันเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส”
ขอบเขต และอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา
1. กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ
2. ดาเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณ สมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ และนาเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3. กาหนดหลักเกณฑ์หรื อวิธีการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการบริ ษัทฯ
4. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อเห็นชอบและนาเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิ
5. กาหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การ และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของกรรมกา
ผู้จดั การต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
6. ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ อนุมตั จิ ดั ตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา จานวน 4 ท่าน โดยมี
วาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 15 สิงหาคม 2555 ถึง 14 สิงหาคม 2558 ซึง่ ประกอบด้ วยรายชื่อดังต่อไปนี ้
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

1
2

นายเผ่าเทพ
ดร.โกศล

โชตินชุ ิต
สุรโกมล

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)

3
4

นายสุเมธ
นายคัมภีร์

เตชะไกรศรี
จองธุระกิจ

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา

ทังนี
้ ้ มีนายจุมพล เตชะไกรศรี เป็ นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา
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4. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
.
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ให้ ความส าคัญ ในการก ากั บ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี โดยเมื่ อ วัน ที่ 20 กุ ม ภาพัน ธ์ 2556 ได้ แ ต่ ง ตัง้
คณะกรรมการกากับการดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยส่งเสริ มและกลัน่ กรอง การดาเนินงานเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการและการบริ หาร
จัดการให้ ดีเลิศ ภายใต้ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มุง่ เน้ นการสร้ างประโยชน์สงู สุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยคานึงถึงผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
โดยรวม มีคณ
ุ ธรรมในการดาเนินธุรกิจ มีความโปร่ งใส และตรวจสอบได้ และติดตามการดาเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้ อมเพิ่มเติม เพื่อให้ คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีสามารถดาเนินงานด้ านการดูแลผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้
อย่างครบถ้ วนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีมีจานวนทังหมด
้
4 ท่าน ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระจานวน 2
ท่านด้ วย รายชื่อดังต่อไปนี ้
ลาดับ
1
2
3
4

ชื่อ-สกุล
นายเผ่าเทพ
ดร.โกศล
นายสุเมธ
นายคัมภีร์

ตาแหน่ ง

โชตินชุ ิต
สุรโกมล
เตชะไกรศรี
จองธุระกิจ

ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี (กรรมการอิสระ)
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

ทังนี
้ ้มี นายจุมพล เตชะไกรศรี เป็ นเลขานุการคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
ขอบเขต และ อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
1. กาหนดหลักการและข้ อพึงปฏิบตั ิที่สาคัญของกระบวนการกากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลที่เหมาะสม
2. เสนอแนวปฏิบตั ิด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ
3. ติดตามประกาศใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักปฏิบตั ิให้ เหมาะสม
4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบตั ิและหลักการกากับดูแลกิจการที่ใช้ ปฏิบตั ิให้ มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ
5. เสนอแนะข้ อกาหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ และข้ อพึงปฏิบตั ิสาหรับผู้บริ หารและพนักงาน
6. มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดาเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมชุนชนและสิ่งแวดล้ อม (Corporate
Social Responsibility: CSR)
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสีย่ ง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีวาระการดารง
ตาแหน่งคราวละ 3 ปี เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2560 ประกอบด้ วย กรรมการบริษัทฯ และผู้บริ หาร
ระดับสูง จานวน 5 ท่าน ดังนี ้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อ-สกุล
นายโกเวท
ดร.โกศล
ดร.นฤพนธ์
นายจุมพล
นายพิษณุ
นายปริ ญญา

ตาแหน่ ง

ลิ ้มตระกูล
สุรโกมล
พงษ์ เจริ ญ
เตชะไกรศรี
วิลาวัลย์จิตต์
แก้ วล้ วน

ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง (กรรมการอิสระ)
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

ทังนี
้ ้มี นางสาวพรทิพย์ พ่วงทรัพย์ เป็ นเลขาคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
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ขอบเขต และ อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้น รวมทังแนวโน้
้
มของผลกระทบที่อาจมีตอ่ บริ ษัทฯ
2. กาหนดนโยบายบริ หารความเสีย่ งเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ
3. กาหนดกลยุทธ์ให้ สอดคล้ องกับนโยบายบริ หารความเสีย่ งและทิศทางธุรกิจของบริ ษัทฯ
4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริ หารจัดการความเสี่ยง เพื่อการบ่งชี ้ การประเมิน การติดตาม และ
ควบคุมความเสีย่ ง
5. สนับสนุนผลักดันให้ เกิดความร่ วมมือ และติดตามผลในการบริ หารความเสี่ยง เพื่อให้ บรรเทาหรื อขจัดความเสี่ยง ให้
เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
6. สนับสนุนและพัฒนาการบริ หารความเสีย่ งให้ เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องทัว่ ทังบริ
้ ษัทฯ และสอดคล้ องกับมาตรฐานสากล
7. จัดให้ มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นอย่างเป็ นระบบ และต่อเนื่อง ทังในภาวะปกติ
้
และภาวะ
วิกฤติ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการสารวจความเสี่ยงได้ ครอบคลุมทุกขันตอนของการด
้
าเนินธุรกิจ และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ อย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้
9.3 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาทาหน้ าที่สรรหากรรมการใหม่ หรื อกรรมการ เพื่อทดแทน
กรรมการที่ลาออก ครบวาระ หรื อทดแทนตาแหน่งที่วา่ งลง โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริ ต มีประสบการณ์
ในธุรกิจทีเ่ กี่ยวโยง และถูกต้ องตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่าเหมาะสมจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ ความเห็นชอบ และขอ
อนุมตั ิแต่งตังเป็
้ นกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยปฏิบตั ิตามข้ อบังคับของบริษทฯ ดังต่อไปนี ้
ขัน้ ตอนการแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 ท่าน โดยให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้พิจารณาเลือกตัง้ และให้
คณะกรรมการเลือกตังกรรมการด้
้
วยกันเป็ นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จดั การ และตาแหน่ง
อื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้ วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
การเลือกตัง้ กรรมการมีวิธีการดังต่ อไปนี ้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงแก่ผ้ หู นึง่ ผู้ใดมากหรื อน้ อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
การประเมินผลการปฏิบัติหน้ าที่ของกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การประจาทุกปี โดยใช้ เป้าหมายและ
หลักเกณฑ์ในการประเมินที่สอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารงานของบริ ษัทฯ และกลยุทธ์เพื่อพิจารณากาหนดค่าตอบแทนที่
เหมาะสม
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9.4 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทฯ มีมาตรการป้องกันข้ อมูลภายในอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ อมูลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรื อ
ข้ อมูลที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ และราคาหุ้น โดยมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน นาข้ อมูลภายในไปใช้ เพื่อประโยชน์
ส่วนตัว บริ ษัทฯ ได้ วางนโยบายดังนี ้
1. บริ ษัทฯ ให้ ความรู้แก่กรรมการและผู้บริ หารเพื่อให้ รับทราบถึงกฎเกณฑ์ของการใช้ ข้อมูลภายใน หน้ าที่ในการรายงานการ
ซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยของคน คูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกาหนดโทษตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม และตามข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กรรมการและผู้บริ หารมีหน้ าที่จดั ทาและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ และบริษัทย่อยของตน คูส่ มรส และ
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยต้ องรายงานดังนี ้
- รายงานการถือหลักทรัพย์ครัง้ แรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหลักทรัพย์ตอ่
ประชาชน หรื อวันที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ หาร
- รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) อันเนื่องมาจากการซื ้อ ขาย โอน หรื อรับโอน
หลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ ภายใน 3 วันทาการนับตังแต่
้ มกี ารซื ้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์นนั ้ และให้ สง่ สาเนา
รายงานการถือหลักทรัพย์ดงั กล่าวให้ แก่บริษัทฯ ภายในวันที่สง่ รายงานดังกล่าวให้ แก่สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ประกาศให้ ทราบทัว่ กันว่า กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานที่รับทราบข้ อมูลภายในที่มีนยั สาคัญทีอ่ าจส่งผลต่อการ
เปลีย่ นแปลงของราคาซื ้อขายหลักทรัพย์ จะต้ องระงับการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่บริ ษัท
จะมีการประกาศผลการดาเนินงาน (กาหนดเวลาในการประกาศผลการดาเนินงานคือ 45 วันนับจากวันสิ ้นไตรมาส และ
60 วันนับจากวันสิ ้นงวดบัญชี) หรื อข้ อมูลภายในนันจะเปิ
้
ดเผยต่อสาธารณชน
4. บริ ษัทฯ กาหนดมาตรการควบคุมตราประทับของบริ ษัทฯ ไว้ ที่ฝ่ายเลขานุการบริ ษัท เพื่อควบคุมการดาเนินงานใดๆ ให้
เป็ นไปอย่างถูกต้ อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
บริ ษัทฯ มีมาตรการการลงโทษหากพบว่ากรรมการ หรื อผู้บริ หาร ฝ่ าฝื นนโยบายบริ ษัทฯ และทาให้ บริ ษัทฯ ได้ รับความเสือ่ ม
เสีย หรื อเสียหาย และบริษัทฯ จะประสานงานกับหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ องเพื่อดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
9.5 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี รอบปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายการที่
1

ชื่อบริ ษัทผู้จ่าย
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รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ชื่อผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี

บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด

730,000.00
730,000.00

2. ค่าบริ หารอื่นๆ (Non-Audit Fee)
-ไม่มี
9.6 ความสัมพันธ์ กับผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ตระหนักดีวา่ ข้ อมูลของบริษัทฯ ทังที
้ ่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้ วนมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียของบริษัทฯ จึงได้ กาชับให้ ฝ่ายบริ หารดาเนินการในเรื่ องที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลที่
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ครบถ้ วน ตรงต่อความเป็ นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึง่ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญและจะยึดถือปฏิบตั ิไป
โดยตลอด ในส่วนของงานด้ านผู้ลงทุนสัมพันธ์นนั ้ ได้ มอบหมายให้ นายจุมพล เตชะไกรศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ทาหน้ าที่
ติดต่อสือ่ สารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทังนั
้ กวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั กิจกรรมให้ แก่ผ้ ลู งทุนที่มีความสนใจในการดาเนินงานของบริษัท โดยการให้ เข้ าเยี่ยมชมโรงงาน ซึง่
จัดเป็ นประจาปี ละหนึง่ ครัง้
สาหรับปี 2557 บริ ษัทฯ ได้ จดั กิจกรรมเยีย่ มชมโรงงานกิ่งแก้ ว เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ซึง่ ได้ รับความสนใจจากผู้ลงทุน
เป็ นอย่างมาก
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีเจตนารมณ์ที่ดีในการที่จะเปิ ดโอกาสให้ แก่นกั วิเคราะห์ และนักลงทุนรายย่อยได้ มีโอกาสรับทราบ
ความเคลือ่ นไหว และผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างสมา่ เสมอ และต่อเนื่อง บริ ษัทฯ จึงได้ เข้ าร่วมกิจกรรมบริ ษัทจดทะเบียนพบ
ผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทุก ๆ ไตรมาส

10 ความรับผิดชอบต่ อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR)
สาหรับบริ ษัทฯ แล้ ว เรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้ อมนัน้ ไม่ใช่เป็ นเพียงกิจกรรมเสริ มของบริษัทฯ
เท่านัน้ หากแต่เป็ นภารกิจหลักของบริ ษัทฯ ด้ วย ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ ยดึ หลักในการดาเนินงานที่มเี ป้าหมายด้ านธุรกิจควบคูก่ บั ความ
รับผิดชอบดังคากล่าวของ Mr. Bjorn Stigson ประธานสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (World Business Council for
Sustainable Development หรื อ WBCSD) ที่วา่ “ธุรกิจไม่สามารถประสบความสาเร็จได้ ในสังคมที่ล้มเหลว” (Business cannot
succeed in a society that fails)
นโยบายความรับผิดชอบต่ อสังคม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจภายใต้ หลักจริ ยธรรม และการกากับดูแลกิจการที่ดี ควบคูไ่ ปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อมและ
สังคม โดยมุง่ หวังเพื่อนาไปสูก่ ารพฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน มีความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคณะกรรมการบริ ษัท ฯ
ได้ อนุมตั ิแนวนโยบายการดาเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อที่จะดาเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจและสังคม ให้ ความสาคัญกับการดูแล รักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่หน่วยงานของบริษัทฯ ตังอยู
้ ่ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีนโยบายยึดมัน่ ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที่ดี
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องอย่างครบถ้ วน มุง่ มัน่ ที่จะใช้ ความพยายามอย่างต่อเนื่อง ทังที
้ ่ดาเนินการเอง หรื อ
ร่วมมือกับภาครัฐและชุมชนในการยกระดับคุณภาพของสังคม
การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการและจัดทารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเป็ นรูปเล่ม ซึง่ มีรายละเอียดและแนวทางในการ
ดาเนินงานตามหลักการ 8 ข้ อ ที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ นาเผยแพร่ขึ ้นเว็บไซต์บริษัทฯ
(www.tkrungthai.com) สาหรับในปี 2557 บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการทากิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้ อม ตัวอย่างต่อไปนี ้
1. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม
รากฐานของการประกอบธุรกิจที่ดี มีประสิทธิภาพนัน้ มีรากฐานของทรัพยากรบุคคล เป็ นปั จจัยสาคัญที่จะขับเคลื่อนธุรกิ จ
ให้ ประสบความสาเร็ จไปได้ ด้วยดี นัน่ ก็หมายความว่า ธุรกิจเองต้ องเล็งเห็นถึงความสาคัญของพนักงาน ให้ พนักงานมีคณ
ุ ภาพชีวิต
ที่ดี มีสภาพแวดล้ อมและเงื่อนไขในการทางานที่ดี รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบตั ิตอ่ พนักงาน หรื อแรงงานอย่างเป็ น
ธรรมด้ วย บริ ษัทฯ จึงปรับปรุงสภาพแวดล้ อมในการทางาน ส่งเสริ มคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยมีตวั อย่างของแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1.1 มีแนวปฏิบตั ิที่สนับสนุน และเคารพสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่ใช้ แรงงานเด็ก เป็ นต้ น
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1.2 กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านผลตอบแทนพนักงานและสวัสดิการอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน
โบนัส เงินกองทุนสารองเลี ้ยงชีพตามกฎหมายแล้ ว ยังมีสวัสดิการเพิ่มเติมให้ แก่พนักงาน เช่น จัดให้ มีข้าวฟรี และ
อาหารกลางวันราคาพิเศษให้ แก่พนักงาน, เงินช่วยเหลือฌาปนกิจในกรณีบคุ คลใน ครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต,
ให้ ทนุ การศึกษาแก่บตุ ร ธิดา ของพนักงานที่อยูใ่ นระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้ น, ตรวจสุขภาพประจาปี มอบ
ของขวัญวันเด็กและทุนการศึกษาให้ กบั บุตร ของพนักงาน ฯลฯ
1.3 กาหนดนโยบายความปลอดภัยต่างๆ ในโรงงาน และสถานที่ทางาน เช่น จัดให้ มีการซ้ อมดับเพลิงและ ฝึ กซ้ อมอพยพ
หนีไฟประจาทุกปี จัดให้ มีการซ้ อมหนีไฟประจาทุกปี และหมัน่ ตรวจสอบความพร้ อมของอุปกรณ์ดบั เพลิง
1.4 มีระบบการจัดการกับ สภาพแวดล้ อ มในการท างาน ให้ มีความปลอดภัย และถูกสุขอนามัย เช่น มี ระบบการดูแล
สภาพแวดล้ อมภายในโรงงาน และในกระบวนการผลิต โดยไม่ให้ กระทบต่อสุขภาพของพนักงาน, จัดให้ มีกิจกรรม
สัปดาห์ความปลอดภัย, ปรับปรุงสวนหย่อมขนาดเล็ก และมุมนัง่ พักผ่อนสาหรับพนักงานได้ ผอ่ นคลายในยามพัก
1.5 จัดหา สิง่ อานวยความสะดวกอุปโภคบริ โภค ให้ อย่างเพียงพอและเหมาะสม ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย และดาเนินการ
ตรวจประเมินตามรอบที่กาหนด เช่น โรงอาหาร เครื่ องทาน ้าดื่ม ห้ องสุขา ฯลฯ
1.6 ดูแล ตรวจสอบ ตรวจวัด สภาพแวดล้ อมภายในโรงงาน และในกระบวนการผลิต เพื่อไม่ให้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของพนักงาน,ผู้ที่อยูภ่ ายในโรงงาน และชุมชนข้ างเคียง เช่น ระบบบาบัดน ้าทิ ้ง
1.7 พัฒนาบุคลากร โดยการเปิ ดโอกาสให้ พนักงานมีการเรี ยนรู้ โดยการส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตร ต่างๆ ทังภายใน
้
และภายนอกองค์กรเพื่อสร้ างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และเลื่อน ตาแหน่งให้ แก่พนักงานเมื่อมีโอกาสที่
เหมาะสม
1.8 มีกระบวนการร้ องเรี ยนอย่างเหมาะสมหากพนักงานได้ รับการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม
1.9 ส่งเสริ มให้ พนักงานนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการดารงชีวิต รวมถึงการบาเพ็ญประโยชน์ และทาดีเพื่อ
สังคมอีกด้ วย
1.10 จัดให้ มีโครงการด้ านธรรมะ โดยจัดกิจกรรมร่วมทาบุญผ้ าป่ าสูบ่ ้ านเกิดของพนักงานประจาทุกปี และจัดให้ มีกิจกรรม
ฟั งธรรมะบรรยายให้ แก่พนักงานในวันแม่แห่งชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ สถานที่ทางานของบริ ษัท
1.11 ส่งเสริ มประเพณีท้องถิ่น และสืบสานเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปี ใหม่ เทศกาลสงกรานต์ งานประเพณีรับบัวของ
ชาวบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ วันพ่อ วันแม่ เป็ นต้ น
1.10 พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้ มีความสามารถสอดคล้ องกับกลยุทธ์ของบริ ษัทในทุกระดับทังในระยะสั
้
น้
และระยะยาว ภายใต้ กรอบการบริ หารจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยการนาองค์กร
ไปสูก่ ารเรี ยนรู้ (Learning Organization)
1.11 พัฒนาความพร้ อมด้ านการบริ หาร และภาวะผู้นาให้ แก่ผ้ บู ริ หารทุกระดับด้ วยการอบรม และสอนงาน (Coaching)
โดยการประกบตัวต่อตัว
1.12 ส่งเสริ มกิจกรรมด้ านกีฬา เพื่อให้ พนักงานมีสขุ ภาพที่แข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด
1.13 มีการตรวจความแข็งแรงของมวลกระดูก และมะเร็ งปากมดลูกให้ แก่พนักงานของบริ ษัท
2. การดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อม
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญ และตระหนักถึงผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อม ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพนักงาน และชุมชนรอบข้ าง
ด้ วยการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่อง และมีการตรวจวัดคุณภาพของสิง่ แวดล้ อมประจาทุกปี
และในปี 2557 ได้ วา่ จ้ างให้ บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จากัด เป็ นผู้ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้ อม
ภายในโรงงาน เช่น ระดับความเข้ มของแสง ระดับความดังของเสียง ระดับความร้ อน คุณภาพอากาศ ปริ มาณสารเจือปน รวมทัง้
ระบบนิเวศน์ ซึง่ ผลการตรวจสอบอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
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จัดให้ มีการฝึ กอบรมพนักงาน ในเรื่ องสิง่ แวดล้ อม และผลกระทบต่างๆ รณรงค์การการใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัด เพื่อลด
ภาวะโลกร้ อน นอกจากนี ้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง เช่น ปิ ดไฟเมื่อไม่ใช้ งาน ทาความสะอาดหลอดไฟอย่าง
สม่าเสมอ, ลดการใช้ กระดาษ และกล่องโฟม ฯลฯ
จัดให้ มีที่ปรึกษาด้ านการลดการใช้ พลังงานไฟฟ้ า และจัดสรรงบประมาณเพื่อลงทุนในอุปกรณ์การประหยัดพลังงานอย่าง
เป็ นรูปธรรม และปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการจัดการสิง่ แวดล้ อม หรื อ ISO 14001 อย่างเคร่งครัด
3. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ธุรกิจจะมัน่ คงได้ ต้องอยูใ่ นชุมชน และสังคมที่เข้ มแข็ง และมีการพัฒนาที่ยงั่ ยืน บริ ษัทฯ จึงจัดให้ มกี ิจกรรมทางสังคม รวมถึง
การมีสว่ นร่วมกับสังคมในการส่งเสริ มความเข้ มแข็งแก่ชมุ ชนและสังคม โดยหากระบวนการและวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ
ที่ดาเนินการอยู่ เช่น
3.1 สนับสนุนของขวัญวันเด็ก แก่โรงเรี ยนในพื ้นที่สมุทรปราการ
3.2 สนับ สนุน การจัด กิ จ กรรมทางการศึก ษาแก่ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี สุรนารี ด้ วยการมอบชิ น้ งาน เพื่ อ น าไปจัด
นิทรรศการที่ห้องแสดงผลิตภัณฑ์ตวั อย่าง ที่ผลิตจากวัสดุพอลิเมอร์
3.3 เปิ ดโอกาส และต้ อนรับนักศึกษา จากเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง เข้ าเยี่ยมชมโรงงานและรับฟั ง
การบรรยายในเรื่ อง การเพิ่มผลผลิต (Productivity)
3.4 มอบคอมพิวเตอร์ พร้ อมอุปกรณ์การเรี ยนการสอน แก่โรงเรี ยนบ้ านพุตอ่ ต.ทัพหลวง อาเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี
3.5 ให้ การสนับสนุนโครงการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสที่โรงเรี ยนศาลาน้ อย อาเภอด่านซ้ าย จังหวัดเลย
3.6 มอบกล่องใส่ยา เพื่อสนับสนุนกิจกรรม แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
3.7 จัดกิจกรรมบริ จาคโลหิตให้ แก่สภากาชาดไทย
3.8 ให้ การสนับสนุน ร่วมมือกับโรงพยาบาลยุวประสาท โดยการให้ เด็ก Autistic เข้ าฝึ กงานในหน่วยงานต่างๆ
3.9 เปิ ดโอกาสให้ กลุ่มคนพิการตาบลบางกร่ าง และชมรมคนพิการคลองข่อยนาสินค้ า OTOP มาขายในโรงงานเพื่อนา
รายได้ ช่วยเหลือคนพิการตามโครงการคนกิการสูส่ ากล
3.10 ทาบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดคลองชวดลากข้ าว ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
3.11 ให้ การสนับสนุนโครงการผ้ าป่ าสูบ่ ้ านเกิด ของพนักงานที่แจ้ งความจานงในการพัฒนาภูมิลาเนา
3.12 บริ ษัทฯ ได้ รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ปี 2556 – 2559

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริ ษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) ได้ แต่งตังกรรมการอิ
้
สระ 3 ท่าน เป็ นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ มีการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยทาหน้ าที่
- สอบทานรายงานการบริ หารและการดาเนินงานของบริษัทฯ
- สอบทานความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายใน
- สอบทานความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้ อง
- สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนด
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ มีการประชุมรวม 4 ครัง้ ซึง่ มีการพิจารณาในเรื่ องที่สาคัญ สรุปได้ ดงั นี ้
1. พิจารณาผลประกอบการและงบการเงินรายไตรมาสและรายปี ร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณา
2. พิจารณาและแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีเดิม
3. พิจารณานโยบายบัญชีที่สาคัญของบริ ษัทฯ
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4. เสนอแนะแก่คณะกรรมการบริ หารในด้ านการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มกี ารประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อให้
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยอ้ างอิง “แบบประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เห็นพ้ องกันว่ามีความ
เหมาะสมและมีข้อเสนอแนะให้ มกี ารตรวจสอบเชิงปฏิบตั ิการอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิผล นอกจากนี ้ยังให้ มีการติดตามควบคุมการ
ดาเนินงานเพื่อป้องกันจากการทีก่ รรมการหรื อผู้บริ หารนาทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ ไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอานาจ และดาเนินการ
แก้ ไขผลจากการตรวจสอบในทุกประเด็นที่สาคัญ โดยเฉพาะประเด็นสาคัญที่อาจกระทบต่อการปฏิบตั ิงาน และรายการที่เกี่ยวโยง
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 5 ด้ านคือ
1. การควบคุมภายในองค์กร บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้ างองค์กรทีเ่ อื ้อต่อการดาเนินงานให้ บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ พร้ อมทังมี
้
การปรับปรุงการประเมินผลงานของพนักงานให้ มีความสอดคล้ องกับพฤติกรรมขององค์กรอย่างสมเหตุสมผล เพื่อคุณภาพทางการ
ปฏิบตั ิงานที่ดยี ิ่งขึ ้น
บริ ษัทฯ มีความมุง่ มัน่ ที่จะพัฒนากระบวนการผลิตสินค้ าให้ ได้ ตามมาตรฐาน และเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงการ
ให้ ความสาคัญอย่างมากในการดูแลสิง่ แวดล้ อม จึงเป็ นเหตุให้ บริษัทฯ ได้ รับการรับรองคุณภาพ “ISO/TS 16949 และ ISO 14001”
บริ ษัทฯ กาหนดโครงสร้ างการบังคับบัญชาแยกตามสายงานที่สอดคล้ องกับกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ และการกากับดูแล
กิจการ โดยมีแผนกตรวจสอบภายในเป็ นหน่วยงานอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทังได้
้ สง่ เสริ ม สนับสนุน
นโยบายการกากับดูแลกิจการ และจริ ยธรรมธุรกิจ ให้ มีความชัดเจนโปร่งใส มีการกาหนดนโยบายและแผนการปฏิบตั ิงาน คานึงถึง
ความเป็ นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้ า คูค่ ้ า รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคมและสิง่ แวดล้ อม โดยได้ จดั ทาคูม่ ือนโยบายกากับ
ดูแลกิจการ และคูม่ ือจริ ยธรรมทางธุรกิจ รวมทังให้
้ จดั ให้ มีนโยบายรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ซึง่ ให้ ความสาคัญกับการรักษา
ผลประโยชน์ของนักลงทุนและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน การเปิ ดเผยข้ อมูลทีม่ ีความถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส
ทันเวลา การมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ การมีระบบบริ หารความเสีย่ งที่ได้ มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
รวมทังมี
้ การจัดอบรมเพื่อชี ้แจงให้ พนักงานทราบ
2. การประเมินความเสีย่ ง บริ ษัทฯ ได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญของการบริ หารความเสีย่ งที่มาจากทังปั
้ จจัยภายนอก และ
ปั จจัยภายในที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ โดยคาดไม่ถงึ ทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต รวมถึงเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายการมีระบบกากับดูแลกิจการที่
ดี (Good Corporate Governance) และปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสียของบริษัทฯ จึงได้ จดั ทานโยบายบริ หารความเสีย่ ง
ขึ ้น เพื่อควบคุมและบริ หารความเสีย่ งอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง
บริ ษัทฯ ได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสีย่ ง เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และมีการบังคับใช้ ทงองค์
ั ้ กร รวมถึงมีการ
ติดตามประเมินความเสีย่ ง และรายงานผลประเมินความเสีย่ งอย่างต่อเนื่องอีกด้ วย
3. การควบคุมการปฏิบตั ิงาน ฝ่ ายบริ หารมีการแบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจน เช่น มีการกาหนดขอบเขต
และอานาจหน้ าที่และวงเงินอนุมตั ิของผู้บริ หารทุกระดับเป็ นลายลักษณ์อกั ษร การบันทึกรายการบัญชี และข้ อมูลสารสนเทศ การ
ควบคุมดูแลการใช้ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ ให้ เกิดประโยชน์ โดยมีการแบ่งแยกหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผล
ออกจากกัน เพื่อให้ เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม อีกทังยั
้ งมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับ
ระบบการเงิน โดยบริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริ หารสายงานที่รับผิดชอบ
ในการอนุมตั ิการทาธุรกรรมของบริ ษัทฯ กับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว จะคานึงถึง
ผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น
4. ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้ อมูล บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มขี ้ อมูลที่สาคัญเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ โดยการจัดทารายงานวิเคราะห์เปรี ยบเทียบหลักการและเหตุผล พร้ อมเอกสารประกอบ จัดส่งข้ อมูลเพื่อการศึกษา
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ประกอบการตัดสินใจเป็ นการล่วงหน้ า 7 วัน และมีเลขานุการบริ ษัทฯ ซึง่ มีหน้ าที่ให้ คาแนะนาด้ านข้ อบังคับและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2553 ที่คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ควรทราบ ในส่วนของการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ นัน้ บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดเก็บไว้ อย่าง
ครบถ้ วน เป็ นหมวดหมู่ เพื่อความโปร่งใส และเพื่อเป็ นข้ อมูลในการปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับการจัดทางบการเงิน
ของบริ ษัทฯ ทุกไตรมาส เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทฯ มีการใช้ นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และเหมาะสมกับลักษณะ
ธุรกิจรวมทังเปิ
้ ดเผยข้ อมูลอย่างเหมาะสม
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอยูเ่ สมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ มคี วามทันสมัย
อยูเ่ สมออีกด้ วย
5. ระบบการติดตาม บริ ษัทฯ ได้ มีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างสมา่ เสมอ โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ใน
ปี 2557 รวม 9 ครัง้ ส่วนการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามระบบการควบคุมภายในมีขึ ้นอย่างสม่าเสมอทุกไตรมาส โดยผู้ตรวจสอบ
ภายในต้ องจัดทารายงานผลการตรวจสอบ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และหากมีการตรวจพบข้ อบกพร่องอันเป็ นสาระสาคัญ
จะต้ องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในระยะเวลาอันสมควร รวมถึงการรายงานความคืบหน้ าในการปรับปรุงแก้ ไขข้ อบกพร่อง
ดังกล่าวด้ วย
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพ และการควบคุมภายในของบริษัทฯ ว่าไม่
มีจดุ อ่อนทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ โดยไม่พบข้ อบกพร่องที่จะมีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีใน
งบการเงิน จากการที่ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ เคยเสนอให้ มกี ารจัดทาแผนงานทังปี
้ และติดตามวัดผลเป็ นระยะ ๆ ให้ เป็ น
รูปธรรมมากขึ ้นกว่าที่ทาอยูน่ นั ้ บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มดาเนินการแล้ ว และถือเป็ นแนวปฏิบตั ิทดี่ ีตอ่ ไป
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายในทังในระดั
้
บบริหารและระดับปฏิบตั ิงานเพื่อให้ มี ประสิทธิภาพ จึงได้
กาหนดภาระหน้ าที่ อานาจการดาเนินการของผู้ปฏิบตั ิงาน ผู้บริ หาร ไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้
ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ ให้ เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้
เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริ ษัทฯ ได้
จัดให้ มีระบบรายงานทางการเงินเสนอ ผู้บริ หารสายงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท (compliance)
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ครัง้ ที่ 1/2558 ได้ มีมติให้ วา่ จ้ าง บริ ษัท สอบบัญชี ไอ วี
แอล จากัด เป็ นผู้ตรวจสอบภายในทาหน้ าที่ตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่าการปฏิบตั งิ านหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สาคัญของบริ ษัท
ฯ ได้ ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องกับ
บริ ษัทฯ (Compliance Control) และเพื่อให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถทาหน้ าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้
อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกาหนดให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ได้ รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้ วย
การบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้ บรรลุถึงเป้าหมายการมีระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และปกป้องผลประโยชน์
ของผู้มีสว่ นได้ เสียของบริษัทฯ บริ ษัทฯ จึงได้ จดั ทานโยบายบริ หารความเสีย่ งองค์กร รวมถึงกาหนดให้ กระบวนการบริ หารความเสีย่ ง
เป็ นส่วนหนึง่ ของการบริ หารจัดการองค์กร เพื่อควบคุมความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมหรื อกิจกรรมของบริ ษัทฯ และเพื่อลด
ผลกระทบของเหตุการณ์อนั อาจเกิดขึ ้นได้ โดยคาดไม่ถึง
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นอกจากนี ้ ยังได้ แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสีย่ ง เพื่อประเมินความเสีย่ งทัว่ ทังองค์
้ กร ทังที
้ เ่ ป็ นปั จจัยภายในและ
ปั จจัยภายนอก ทังนี
้ ้ การบริ หารความเสีย่ งจะครอบคลุมความเสีย่ ง 6 ด้ าน ดังนี ้
1. ความเสีย่ งด้ านการดาเนินธุรกิจ และกลยุทธ์
2. ความเสีย่ งด้ านการดาเนินงาน
3. ความเสีย่ งด้ านบัญชี และการเงิน
4. ความเสีย่ งด้ านการบริ หาร และการจัดการ
5. ความเสีย่ งด้ านกฎระเบียบ และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
6. ความเสีย่ งด้ านระบบสารสนเทศ
ในปี 2557 ได้ นาเสนอผลการประชุมของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง และแผนปฏิบตั ิการต่างๆ ต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ เป็ นจานวน 2 ครัง้
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12. รายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกันของบริษัทและบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องหรื อกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นในปี 2557 ดังนี ้
ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์
ลักษณะและมูลค่าของรายการ
1. บริ ษัท แพรรี่ มาร์ เก็ตติ ้ง จากัด
ประกอบธุรกิจซื ้อขายสินค้ าอุปโภคบริ โภค

กรรมการของบริ ษั ท เป็ นกรรมการและเป็ น
ผู้ ถื อ หุ้ นใน บริ ษั ท แพรรี่ ม าร์ เ ก็ ต ติ ง้ จ ากั ด
จ านวน 1 ท่ า น คื อ นายสุ เมธ เตชะไกรศรี
เป็ นกรรมการผู้มีอานาจลงนามใน บริ ษัท แพร
รี่ มาร์ เก็ตติง้ จากัด และถื อ หุ้น ใน อัตราส่วน
ร้ อยละ 6 ของทุนชาระแล้ ว

บริ ษัทจาหน่ายกระปุกสาลีพ ลาสติกให้ บริ ษัท แพรรี่
มาร์ เก็ตติ ้ง จากัด
ปี 2557 มี ยอดการขายกระปุกส าลี พ ลาสติก เท่ากับ
2.58 ล้ านบาท และ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557 มี
ยอดลูกหนี ้การค้ าคงค้ าง เท่ากับ 0.74 ล้ านบาท

2. การเช่าอาคารสานักงานจาก
นายสุเมธ เตชะไกรศรี

นายสุเมธ เตชะไกรศรี
เป็ นกรรมการของบริ ษัท

บริ ษั ทฯ เช่าพื น้ ที่อ าคารสามชัน้ เลขที่ 23 ซอยจันทน์
43 แยก 21 ถนนจัน ทน์ แขวงทุ่ ง วัด ดอน เขตสาทร
กรุ งเทพมหานคร โดยมี ระยะการเช่า 3 ปี เริ่ ม ตัง้ แต่
วั น ที่ 1 เมษายน 2556 ถึ ง วั น ที่ 31 มี นาคม 2559
อัตราค่าเช่าเดือนละ 66,550 บาท
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ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
รายการนี เ้ ป็ นการขายชิน้ ส่วนพลาสติกของบริ ษัท
ที่ เกิ ด ขึ น้ ตามปกติ ข องบริ ษั ท และเป็ นเงื่ อ นไข
เหมื อ นกับ ลูกค้ ารายอื่ น ซึ่งเป็ นการขายในราคา
ตลาดเท่ า กั บ ลู ก ค้ าทั่ ว ไป ซึ่ ง คณ ะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิ จ ารณาการท ารายการดัง กล่ า ว
ข้ างต้ นแล้ วเห็ น ว่ า การท ารายการนี เ้ ป็ นการท า
รายการที่สมเหตุสมผล และมีราคายุตธิ รรม
เป็ นการเช่ าพื น้ ที่ ส านัก งานเพื่ อ ความสะดวกใน
การติดต่อ ธุรกิจ และอัตราค่าเช่าไม่แตกต่างจาก
อัตราทั่วไปในบริ เวณใกล้ เคียง ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิ จ ารณาและเห็ น ว่ า เป็ นการท า
รายการเช่ า ที่ ส มเหตุ ส มผลและมี อั ต ราค่ า เช่ า
ยุตธิ รรม

บริ ษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ในปี 2557 การทารายการระหว่างกัน เป็ นความจาเป็ นและมีความสมเหตุสมผลของการทารายการเพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริ ษัทฯ เป็ นการใช้ กาลังการผลิตของเครื่ องจักรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ จะทาให้ ได้ กาไรเพิ่มขึ ้น รายการระหว่ างกัน
ดังกล่าวข้ างต้ น บริษัทฯ ได้ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณารายการที่เกิดขึ ้น ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ วเห็น
ว่ารายการดังกล่าวเป็ นรายการทีเ่ ป็ นไปตามลักษณะธุรกิจทัว่ ไป และบริ ษัทฯ ได้ รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคายุตธิ รรม
มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน
บริ ษัทฯ ได้ มีการกาหนดมาตรการและขันตอนการอนุ
้
มตั ิการทารายการระหว่างกัน โดยจะกาหนดให้ ในการเข้ าทารายการกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ จะต้ องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ซึง่ จะต้ องมีกรรมการตรวจสอบเข้ าร่วมประชุมด้ วย โดยในการออกเสียงในที่ประชุมนัน้ ๆ กรรมการที่มีสว่ น
ได้ สว่ นเสียจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกัน
ในอนาคตหากบริษัทฯ มีความจาเป็ นต้ องทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กบั บริ ษัทฯ
และบริ ษัทฯ มีนโยบายทีจ่ ะกาหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้ เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินการค้ าปกติและเป็ นราคาตลาดซึง่ สามารถ
เปรี ยบเทียบได้ กบั ราคาที่เกิดขึ ้นกับบุคคลภายนอก ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะได้ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ หรื อ
ผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทารายการด้ วย
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้ กาหนดขึ ้นและกรรมการจะต้ องไม่
อนุมตั ิรายการใด ๆ ที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัทฯ และจะต้ องเปิ ดเผยรายการ
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ซึง่ บริ ษัทฯจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการ
ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการเกี่ยวโยงกัน และการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ
หรื อบริ ษัทย่อย
ทังนี
้ ้ หากมีรายการระหว่างกันของบริ ษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) เกิดขึ ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์หรื อมีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทังความจ
้
าเป็ นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มคี วามชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน ทีอ่ าจเกิดขึ ้น บริ ษัทฯจะได้ ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญอิสระหรื อผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทฯ เป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือ่ นาไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรื อผู้ถือหุ้น
ตามแต่กรณี ทังนี
้ ้บริษัทฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทฯ
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บริ ษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
13.1 งบการเงิน
13.1.1 ผู้สอบบัญชีและสรุ ปรายงานของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) ได้ แก่
ปี 2553

นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด
ผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นถึงงบการเงินของบริ ษัทฯ ว่าได้ จดั ทาขึ ้นโดยถูกต้ อง ตามทีค่ วรใน
สาระสาคัญตามหลักการบัญชีทรี่ ับรองทัว่ ไปอย่างไม่มเี งื่อนไข

ปี 2554

นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด
ผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นถึงงบการเงินของบริ ษัทฯ ว่าได้ จดั ทาขึ ้นโดยถูกต้ อง ตามทีค่ วรใน
สาระสาคัญตามหลักการบัญชีทรี่ ับรองทัว่ ไปอย่างไม่มเี งื่อนไข

ปี 2555

นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด
ผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นถึงงบการเงินของบริ ษัทฯ ว่าได้ จดั ทาขึ ้นโดยถูกต้ อง ตามทีค่ วรใน
สาระสาคัญตามหลักการบัญชีทรี่ ับรองทัว่ ไปอย่างไม่มเี งื่อนไข

ปี 2556

นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด
ผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นถึงงบการเงินของบริ ษัทฯ ว่าได้ จดั ทาขึ ้นโดยถูกต้ อง ตามทีค่ วรใน
สาระสาคัญตามหลักการบัญชีทรี่ ับรองทัว่ ไปอย่างไม่มเี งื่อนไข

ปี 2557

นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด
ผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นถึงงบการเงินของบริ ษัทฯ ว่าได้ จดั ทาขึ ้นโดยถูกต้ อง ตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามหลักการบัญชีทรี่ ับรองทัว่ ไปอย่างไม่มเี งื่อนไข
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บริ ษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

บริษัท ที.กรุ งไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
อัตราส่ วนทางการเงิน
หน่ วย

2555
ปรับปรุ งใหม่

2556

2557

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน

0.95
0.65
0.18
6.67
54

0.89
0.58
0.27
5.88
62

0.81
0.56
0.06
4.79
71

เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

9.15
39
7.56
48
46

9.18
40
6.89
52
48

8.48
43
6.69
55
62

ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ

15.49
6.15
0.50
140.11
4.25
18.54

13.27
3.52
0.62
448.46
2.01
8.15

12.66
2.63
2.54
214.70
1.19
4.10

ร้ อยละ
ร้ อยละ
เท่า

7.31
13.83
1.71

3.22
6.06
1.59

1.60
2.87
1.34

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

1.54

1.53

1.59

อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย

เท่า

6.29

3.62

2.14

อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
( cash basis )

เท่า

0.73

0.52

0.18

n/a*

47.11

82.39

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

อัตราการจ่ายเงินปั นผล

ร้ อยละ

หมายเหตุ * จ่ ายปั นผลจากกาไรสะสม
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บริ ษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
13.1.2 ตารางสรุ ปงบการเงิน

บริษัท ที.กรุ งไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 – 2557
หน่วย : พันบาท
ตรวจสอบ
2555
ปรับปรุ งใหม่

%

2556

%

2557

%

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

36,360,21

3.00

36,574.67

3.02

8,838.31

0.73

ลูกหนี ้และตัว๋ เงินรับการค้ า – สุทธิ

358,468.30

29.60

294,619.09

24.30

337,676.91

27.76

ลูกหนี ้การค้ ากิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

598.86

0.05

570.65

0.05

735.19

0.06

187,726.84

15.50

175,753.53

14.5

158,628.09

13.04

6,476.91

0.53

8,047.37

0.67

3,698.61

0.30

589,631.12

48.69

515,592.31

42.53

509,577.11

41.89

600,599.63
4,429.52
1,338.20

49.59
0.37
0.11

685,558.08
4,123.25
-

56.55
0.34

673,593.14
9,920.23
-

55.38
0.82

15,034.56

1.24

6,982.06

0.58

23,282.85

1.91

621,401.92

51.31

696,663.39

57.47

706,796.22

58.11

100.00 1,216,373.33

100.00

สินค้ าคงเหลือ-สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

1,211,033.03

100.00 1,212,255.70
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บริษัท ที.กรุ งไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - 2557
หน่วย : พันบาท
ตรวจสอบ
2555
ปรับปรุ งใหม่

%

2556

%

2557

%

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน

255,000.07

21.06

255,000.00

21.04

349,613.49

28.74

เจ้ าหนี ้การค้ าและตัว๋ เงินจ่าย

268,327.25

22.16

215,952.77

17.81

191,252.48

15.72

เจ้ าหนี ้ค่าซื ้อทรัพย์สิน

26,305.89

2.17

20,160.08

1.66

2,595.11

0.21

หนี ้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี

37,841.15

3.12

54,110.77

4.46

49,857.77

4.10

3,385.35

0.28

3,129.40

0.26

1,861.37

0.15

4,251.73

0.35

204.66

0.02

เจ้ าหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อและสัญญาเช่าทาง
การเงินที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
หนี ้สินผลประโยชน์พนักงานที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี ้สินหมุนเวียน

-

-

31,666.03

2.61

29,715.38

2.45

36,452.76

3.00

622,525.74

51.40

582,320.13

48.04

631,837.64

51.94

87,543.85

7.23

133,188.53

10.99

95,213.76

7.83

5,340.55

0.44

2,551.56

0.21

1,775.82

0.15

463.41

0.04

2,408.13

0.20

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี ้สินระยะยาว-สุทธิ
เจ้ าหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อและสัญญาเช่าทาง
การเงิน - สุทธิ
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หนี ้สินผลประโยชน์พนักงาน

-

-

19,060.47

1.57

14,253.07

1.18

15,323.13

1.26

รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน

111,944.87

9.24

150,456.57

12.41

114,720.84

9.43

รวมหนี ้สิน

734,470.61

60.65

732,776.70

60.45

746,558.48

61.38
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บริษัท ที.กรุ งไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 – 2557
หน่วย : พันบาท
ตรวจสอบ
2555
ปรับปรุ งใหม่

%

2556

%

2557

%

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน

214,000.00

214,000.00

214,000.00

ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ ว

214,000.00

17.67

214,000.00

17.65

214,000.00

17.59

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

144,236.93

11.91

144,236.93

11.90

144,236.93

11.86

สารองตามกฎหมาย

18,765.80

1.55

20,714.11

1.70

21,400

1.76

ยังไม่ได้ จดั สรร

99,559.69

8.22

100,527.95

8.29

90,177.92

7.41

476,562.42

39.35

479,479.00

39.55

469,814.84

38.62

1211,033.03

100.00

1,212,255.70

100.00

1,216,373.33

100.00

กาไร(ขาดทุน)สะสม

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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บริษัท ที.กรุ งไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 – 2557
หน่วย : พันบาท
2555
ปรับปรุ งใหม่

%

2556

%

2557

%

รายได้
รายได้ จากการขายและบริการ
รายได้ อื่น

1,914,151.62

100.00

1,924,358.52

9,582.76

0.50

11,957.30

1,923,734.38

100.50

1,617,680.55

100.00 1,623,720.31
5,747.80

0.35

1,936,315.82

100.62 1,629,468.11

100.35

84.51

1,669,027.64

86.73 1,418,094.41

87.34

170,967,58

8.93

181,402.56

9.43

150,984.64

9.30

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

17,403.33

0.90

18,149.89

0.94

17,737.05

1.09

รวมค่ าใช้ จ่าย

1,806,051.46

94.34

1,868,580.09

97.10

1,586,816.10

97.73

117,682.92

6.15

67,735.73

3.52

42,652.01

2.62

ต้ นทุนทางการเงิน

18,720.27

0.98

18,717.98

0.97

19,912.96

1.23

ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้

17,203.73

0.90

10,051.42

0.52

3,291.94

0.20

81,758.92

4.27

38,966.33

2.02

19,447.11

1.19

รวมรายได้

0.62

100.00

ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขายและบริการ
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหาร

กาไร(ขาดทุน) ก่อนต้ นทุนทางการเงินและ
ภาษีเงินได้

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

0.38
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บริษัท ที.กรุ งไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 - 2557
หน่วย : พันบาท
2555
ปรับปรุ งใหม่
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

2556
จัดประเภทใหม่

2557

81,758.92

38,966,33

19,447.11

59,749.81

66,019.30

70,664.76

ค่าใช้ จา่ ยตัดบัญชี

2,985.07

2,524.67

1,955.39

ผลขาดทุนสินค้ าเคลื่อนไหวช้ า

1,797.11

146.92

2,589.27

โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนสินค้ าเคลือ่ นไหวช้ า

(2,131.61)

(1,336.65)

(2,210.42)

(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์

(2,478.53)

340.78

595.09

(23.12)

217.84

13.77

ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์พนักงาน

2,454.84

2,532.13

758.92

ดอกเบี ้ยรับ

(193.58)

(228.53)

(108.80)

ดอกเบี ้ยจ่าย

18,720.27

18,717.98

19,912.96

105.83

2,432.13

18.00

17,203.73

10,051.42

3,291.94

179,948.74

140,384.34

116,927.99

(144,159.01)

63,849.21

(43,057.83)

105.09

28.21

(164.53)

(21,660.86)

13,163.03

16,746.59

3,312.62

(1,597.46)

4,375.76

193.16

(1,218.63)

(4,410.81)

(162,209.00)

74,224.36

(26,510.82)

รายการปรับปรุงกระทบกาไรสุทธิเป็ น
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคา

(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ งั ไม่เกิดขึ ้น

ภาษีหกั ณ ที่จา่ ยตัดจ่าย
ภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี ้สินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ ้น) ลดลง
ลูกหนี ้การค้ าและตัว๋ เงินรับ
ลูกหนี ้การค้ ากิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ ้น) ลดลง
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บริษัท ที.กรุ งไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 – 2557
หน่วย : พันบาท
2555
ปรับปรุ งใหม่

2556
จัดประเภทใหม่

2557

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

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

(35,876.21)
(1,955.69)
11,722.41
(13,750.77)
(39,860.26)

(41,430.17)
6,768.50
(14,002.39)
(48,664.06)

เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

114,548.68

174,748.44

41,753.11

193.58

228.53

108.80

(57,521.48)

(150,159.02)

(64,970.54)

4,145.04

5,869.64

255.10

3,942.95
(422.70)
(49,662.61)

(22,861.92)
(8,724.56)
(175,647.33)

(848.86)
(1,246.21)
(66,701.71)

จ่ายดอกเบี ้ย
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพิ่มขึ ้น (ลดลง)

(18,759.20)
20,000.07

(18,718.76)
-

(19,954.84)
94,613.49

เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
จ่ายชาระเจ้ าหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อและสัญญาเช่าทาง
การเงิน

(39,913.68)

61,914.3

(42,227.77)

(2,713.77)

(3,567.94)

(3,129.40)

จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

(10,749.82)
(52,136.40)

(38,514.25)
1,113.35

(32,089.23)
(2,787.75)

12,749.67
23,610.54
36,360.21

214.46
38,360.21
36,574.67

(27,736.35)
36,574.67
8,838.32

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ ้นปี
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ภาพรวมของการดาเนินงานที่ผ่านมา
บริ ษั ท ฯ ดาเนิน ธุรกิ จเป็ นผู้ผลิต ชิ น้ ส่วนพลาสติ ก และรั บออกแบบ ผลิต และซ่อมแซมแม่พิ มพ์ เพื่อ ผลิตชิ น้ ส่วนพลาส ติ ก
จาหน่ายให้ บริ ษัทผู้ผลิตยานยนต์และเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าชันน
้ าต่าง ๆ รวมทังผู
้ ้ ผลิตสินค้ าต้ นแบบ (Original Equipment Manufacturer
:OEM) ที่อยู่ในประเทศเป็ นส่วนใหญ่ ในปี 2557 บริ ษัทฯ มีรายได้ ลดลงจากจากเดิม จานวน 300.63 ลบ.เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ
ที่ชะลอตัว ส่งผลให้ ภาคธุรกิจ และภาคครัวเรื อนระมัดระวังเรื่ องการลงทุนและการใช้ จ่าย ตลอดจนการปรับเข้ าสูส่ มดุลของตลาด
รถยนต์หลังสิ ้นสุดโครงการรถคันแรก
1. ผลการดาเนินงาน
รายได้
ในปี 2557 มีรายได้ รวมจากการขายและบริ การเท่ากับ 1,623.72 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน 300.63 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 15.62 โดยมีดชั นีรายได้ อยูท่ ี่ ร้ อยละ 84.83 เมื่อเทียบกับปี ฐาน (ปี 2555)
บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การที่ปรับตัวลดลง เป็ นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจ ที่ชะลอลงเนื่องจากความไม่
สงบทางการเมือง รวมถึงราคาพืชผลการเกษตรทรงตัวอยูใ่ นระดับต่า ส่งผลให้ ภาคธุรกิจและภาคครัวเรื อนระมัดระวังเรื่ องการลงทุน
และค่าใช้ จ่าย ตลอดจนการปรับเข้ าสูส่ มดุลของตลาดรถยนต์หลังสิ ้นสุดโครงการรถคันแรก ส่งผลให้ ยอดขายในส่วนยานยนต์และ
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย มีเพียงแม่พิมพ์ ที่ยอดขายปรับเพิ่มสูงขึ ้น จากคาสัง่ ซื ้อของลูกค้ ารายใหม่
จากงบการเงิน พบว่ารายได้ ตามสายผลิตภัณฑ์ ในปี 2557 และ ปี 2556 มีรายได้ จากการผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ จานวน
1,212.93 ล้ านบาท และ 1,355.93 ล้ านบาท(ตามลาดับ) รายได้ จากการผลิตชิ ้นส่วนเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า จานวน 144.47 ล้ านบาทและ
228.19 ล้ านบาท (ตามลาดับ) รายได้ จากการผลิตแม่พมิ พ์ จานวน 220.46 ล้ านบาท
และ 146.15 ล้ านบาท (ตามลาดับ) และรายได้ อื่นๆ 46.29 ล้ านบาท และ 194.09 ล้ านบาท (ตามลาดับ)

ต้ นทุนขายและค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขายและบริการ
ในปี 2557 บริ ษัทฯ มีต้นทุนขายและบริ การ เท่ากับ 1,418.09 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน 250.94 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
15.04 โดยดัชนีต้นทุนขายมีอตั ราเท่ากับร้ อยละ 87.66 เมื่อเทียบกับปี ฐาน(ปี 2555) เมื่อพิจารณาสัดส่วนต้ นทุนขายต่อยอดขายปี
2557 คิดเป็ นร้ อยละ 87.34 เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนร้ อยละ 0.61 เนื่องจากบริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายและปั จจัยการผลิตที่เพิ่มขึ ้น ประกอบกับ
บริ ษัทฯมีการลงทุนในส่วนเครื่ องจักรเพื่อเตรี ย มรับงานจากลูกค้ ารายใหม่ ในช่วงกลางปี แต่เนื่องจากในปี 2557 ภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัว และยังมีความไม่สงบทางการเมือง ส่งผลให้ ยอดขายไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ จึงทาให้ สดั ส่วนต้ นทุนขายและบริ การ
เพิ่มสูงขึ ้น
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ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารในปี 2557 เท่ากับ 168.72 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน 30.83 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 15.45 โดยดัชนีค่าใช้ จ่ายขายและบริ หารมี อตั ราเท่ากับร้ อยละ 89.57 เมื่อเทียบกับปี ฐาน (ปี 2555) สัดส่วนค่าใช้ จ่ายใน
การขายและบริ หารเมื่อเทียบกับยอดขายใกล้ เคียงกับปี ก่อนเนื่องจากบริ ษัทฯ พยายามปรับลดค่าใช้ จ่ายด้ านต่าง ๆ ให้ สอดคล้ องกับ
ยอดขายที่ลดลง เข่น ค่าใช้ จ่ายซ่อมบารุ งและวัสดุสิ ้นเปลือง , ค่าขนส่งที่ลดจานวนเที่ยวที่จดั ส่งให้ สอดคล้ องกับยอดขายที่ลดลง
ส่งผลให้ สดั ส่วนค่าใช้ จ่ายรขายและบริ หารใกล้ เคียงกับปี ก่อน

ต้ นทุนทางการเงิน
บริ ษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินในปี 2557 เท่ากับ 19.91 ล้ านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2556 จานวน 6.38% หรื อคิดเป็ นเงินเท่ากับ
1.19 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทฯยังต้ องลงทุนในการซื ้อเครื่ องฉีดใหม่และอุปกรณ์ ประกอบเพื่อรองรับคาสัง่ ซื ้อจากลูกค้ ารายใหม่
ประกอบกับยอดขายของบริ ษัทฯ ที่ลดลง รวมถึงลูกค้ าบางรายขอขยับช่วงเวลาในการจ่ายออกไป ส่งผลให้ บริ ษัทฯต้ องใช้ สนิ เชื่อใน
การดาเนินธุรกิจเพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯได้ พิจารณาความเหมาะสมในการจ่ายให้ สอดคล้ องกับความจาเป็ นในธุรกิจ รวมถึง
การบริ หารการจ่ายเงินให้ เป็ นไปตามเครดิตเทอมที่ได้ รับ
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หากพิจารณาอัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี ้ย พบว่า ความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยของบริ ษัทฯ ในปี 2557
เท่ากับ 2.14 เท่า ลดลงจากปี ก่อน 1.48 เท่า เนื่องจากปี 2557 บริ ษัทฯ มียอดขายลดลง ส่งผลให้ กาไรไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย
ประกอบกับปั จจัยการผลิตต่าง ๆ ที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้น

ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ นิติบุคคล
ในปี 2557 บริ ษัทฯ มีภาระภาษีเงินได้ นิติบคุ คล จานวน 3.29 ล้ านบาท เนื่องจากผลประกอบการมีกาไรจากการดาเนิธุรกิจ
ทังนี
้ ้บริ ษัทมีภาระภาษี ที่ต้องชาระในปี 58 เท่ากับ 2.09 ล้ านบาท และส่วนที่เหลืออีก 1.20 ล้ านบาท เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่
เกิดสินทรัพย์ภาษี เงินได้ และหนี ้สินภาษี เงินได้ ที่บริษัทฯ มีภาระทีอ่ าจต้ องชาระในอนาคต
กาไรสุทธิ
ในปี 2557 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิเท่ากับ 19.44 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.20 ของรายได้ จากการขายสินค้ า ลดลงจากปี
2556 ที่มีผลกาไรสุทธิเท่ากับ 38.96 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2.02 ของรายได้ จากการขายสินค้ า ส่งผลให้ สดั ส่วนกาไรสุทธิตอ่
รายได้ จากการขายสินค้ าลดลงร้ อยละ 0.82 หรื อกาไรสุทธิลดลงประมาณ 50.10%เมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากเหตุดงั นี ้
1. ยอดขายไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย สืบเนื่องจากกสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงต้ นปี 2557 ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ซื ้อของผู้บริ โภค ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวต่อเนื่อง รวมถึงราคาพืชผการเกษตรทรงตัวในระดับต่า ส่งผลให้
ผู้ผลิตรถยนต์ลดกาลังการผลิตลง รวมถึงการปรับเข้ าสูสมดุลของตลาดรถยนต์หลังสิ ้นสุดโครงการลดคันแรก
2. ในส่วนของต้ นทุนขายและค่าใช้ จา่ ยขายและบริ หารที่เพิ่มสูงขึ ้น จากการปรับเพิ่มของปั จจัยการผลิต , การเตรี ยมกาลังคน
และเครื่ องจักร เพื่อรองรับงานตามเป้าหมาย
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2. ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
เมื่อพิจารณาจากงบการเงินของบริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ
1,216.37 ล้ านบาท และ1,212.25 ล้ านบาท (ตามลาดับ) เพิ่มขึ ้น 4.12 ล้ านบาทคิดเป็ นร้ อยละ 0.34
ลูกหนีแ้ ละตั๋วเงินรับการค้ า
บริ ษัทฯ มียอดลูกหนี ้การค้ าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 338.41 ล้ านบาท และเท่ากับ 295.19 ล้ านบาท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึง่ คิดเป็ นอัตราส่วนลูกหนี ้ต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้ อยละ 27.82 และร้ อยละ 24.35 (ตามลาดับ)

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ ในปี 2557 ประมาณ 71 วัน ซึง่ มากขึ ้นเมื่อเทียบกับระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ ในปี 2556 ที่ประมาณ
65 วัน เนื่องจากลูกค้ ารายใหญ่บางรายได้ รับเครดิตจากบริ ษัทฯ 30 วัน แต่ลกู ค้ ารายนันมี
้ ระเบียบการจ่ายเงินภายในวันที่ 10 ของ
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เดือนถัดไป ส่งผลให้ เกิดยอดลูกหนี ้คงค้ าง และบางรายขอขยายระยะเวลาชาระออกไปจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม
ยังคงสอดคล้ องกับเครดิตเทอรที่บริ ษัทฯ กาหนดไว้ ที่ระยะเวลา 60 – 90 วัน เนื่องจากลูกค้ าของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่ เป็ นบริ ษัทผู้ผลิต
รถยนต์ และเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าชันน
้ า มีระยะเวลาการชาระที่แน่นอน ที่ผา่ นมาจึงไม่มีปัญหาในการเรี ยกเก็บ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ จะ
รักษาระยะเวลาเก็บหนี ้ให้ สอดคล้ องกับนโยบายของบริ ษัทฯ ต่อไป ซึ่งลูกหนี ้ และตัว๋ เงินรับการค้ าในปี 2555 ถึงปี 2557 สามารถ
แยกอายุลกู หนี ้ ได้ ดงั นี ้
หน่วย : ล้ านบาท
อายุลูกหนี ้
2555
2556
2557
ที่อยูใ่ นกาหนดชาระ
229.20
193.01
240.81
ไม่เกิน 90 วัน
126.29
102.17
95.11
เกินกว่า 90 วัน ไม่เกิน 180 วัน
0.14
0.003
0.0001
เกินกว่า 180 วัน ไม่เกิน 365 วัน
1.23
0.18
เกินกว่า 365 วัน
2.21
2.30
รวม
359.07
295.18
338.40
สินค้ าคงเหลือ
บริ ษัทฯ มียอดสินค้ าคงเหลือสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 158.63 ล้ านบาท และเท่ากับ 175.75 ล้ านบาท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งคิดเป็ นอัตราส่วนสินค้ าคงเหลือต่อสิน ทรัพย์รวม เท่ากับร้ อยละ 13.04 และ ร้ อยละ 14.50 (ตามลาดับ)
เนื่องจากบริ ษัทฯได้ ดาเนินการปรับปริ มาณ Stock ให้ สอดคล้ องกับปริ มาณขายส่งผลให้ สดั ส่วนสินค้ าคงเหลือเมื่อเทียบกับยอดขาย
ลดลง
บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย ในปี 2557 เท่ากับ 43 วัน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นแม่พิมพ์ที่อยู่ระหว่างการผลิต แต่
เมื่อไม่รวมแม่พิมพ์ที่อยู่ระหว่างการผลิตอัตราส่วนระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ยในปี 2557 เท่ากับ 29 วัน ทังนี
้ บ้ ริ ษัทฯ ตระหนักดีถึง
ความสาคัญในการควบคุมปริ มาณสินค้ าคงเหลือ ประกอบกับบริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายผลิตสินค้ าและสัง่ ซื ้อวั ตถุดิบเกินความจาเป็ น
ดังนันบริ
้ ษัทฯ จะวางแผนการผลิตในแต่ละสัปดาห์ ระบุจานวนสินค้ าที่จะผลิตและจานวนวัตถุดิบที่ต้องสัง่ ซื ้อมาใช้ ในการผลิต
ประกอบกับบริ ษัทฯ ได้ ทาการศึกษาวางแผน ปรับปรุ งกระบวนการผลิตและจัดส่ง เพื่อรักษาระยะเวลาการขายสินค้ าไว้ ในระดับที่
เหมาะสม

ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 67

บริ ษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน(สุทธิ ) เท่ากับ 706.80 ล้ านบาท
และเท่ากับ 696.66 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งคิดเป็ นอัตราส่วนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(สุทธิ) ต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้ อยละ 58.11 และ ร้ อยละ 57.47 (ตามลาดับ)

หนีส้ ินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวม เท่ากับ 746.56 ล้ านบาท โดยแบ่งเป็ นหนี ้สินหมุนเวียน เท่ากับ 631.84 ล้ าน
บาท และหนี ้สินไม่หมุนเวียน เท่ากับ 114.72 ล้ านบาท ซึ่งสูงกว่าปี ก่อน 13.78 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.88 โดยส่วนใหญ่มา
จากเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพิ่มขึ ้น 94.61 ล้ านบาท เนื่องจากมีลกู ค้ าบางรายชาระเงินไม่ทนั ตามระยะเวลาที่ถึงกาหนด
ประกอบกับมีการขยายระยะเวลาการชาระออกไปให้ กับลูกค้ าบางราย อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็ นกลุม่ ลูกค้ ายานยนต์ที่มีความ
มัน่ คงสูง มีฐานะทางการเงินดี บริ ษัทฯเชื่อว่ายังสามารถเรี ยกเก็บได้ และไม่มีปัญหาในการเรี ยกเก็บ
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ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 469.81 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน 9.67 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อย
ละ 2.02
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ได้ มีมติให้ จ่ายเงินปั นผลจากการดาเนินงาน
ประจาปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จานวนหุ้น 214 ล้ านหุ้น รวมเป็ นเงิน 32.10 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ ได้ จ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือ
หุ้นเรี ยบร้ อยแล้ วในวันที่ 29 เมษายน 2557
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มีโครงสร้ างเงินทุนประกอบด้ วยหนี ้สินรวม 746.56 ล้ านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น
469.81 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 1.59 เท่า
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3. การวิเคราะห์ งบกระแสเงินสด
สภาพคล่ อง
สภาพคล่องของกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ลดลงจานวน 27.74 ล้ านบาท ซึ่งแตกต่างจากปี 2556 ที่
เพิ่มขึ ้นจานวน 0.21 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทฯ มีผลประกอบการที่ลดลงจากในปี 2556 = 38.97 ล้ านบาท คงเหลือ 19.45 ล้ าน
บาท ในปี 2557 สืบเนื่องจากการลดลงของยอดขายในปี 2557 เมื่อเทียบกับยอดขายในปี 2556 จานวน 300.64 ล้ านบาท ส่งผลให้
มีเงินสดสุทธิที่ได้ มาจากการดาเนินงานจานวน 41.75 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นผลมาจากกาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแสปลงใน
สินทรัพย์และหนี ้สินดาเนินงานจานวน 116.93 ล้ านบาท สินทรัพย์ดาเนินงานเพิ่มขึ ้นจานวน 26.54 ล้ านบาท และหนี ้สินดาเนินงาน
ลดลงจานวน 48.64 ล้ านบาท ลดลงจากกิจกรรมลงทุนจานวน 66.70 ล้ านบาท เพื่อลงทุนและจ่ายชาระหนี ้เจ้ าหนี ้เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ และลดลงจากกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 2.78 ล้ านบาท จากการชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว ,การจ่ายดอกเบี ้ยและเงินปั นผล
ทังนี
้ ้มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นงวดยกมาจานวน 36.57 ล้ านบาท เป็ นผลทาให้ กิจการมีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดคงเหลือจานวน 8.84 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2557
รายจ่ ายเงินลงทุน
ในปี 2557 เงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน จานวน 66.70 ล้ านบาท รายการส่วนใหญ่ เป็ นการลงทุนเพิ่มในเครื่ องจักร
และอุปกรณ์ เพื่อรองรับคาสัง่ ซื ้อของลูกค้ ารายใหม่ รวมถึงการจ่ายชาระหนี ้ค่าเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ถึ งกาหนดชาระ
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แหล่ งที่มาของเงินทุน
แหล่งเงินทุนของบริ ษัทฯ ในปี 2557 ได้ มาจากการเก็บชาระหนี ้ และการลดยอดลูกหนี ้การค้ า รวมถึงเงินกู้ยืมระยะสันจาก
้
สถาบันการเงิน บริ ษัทฯ ได้ บริ หารการเก็บหนี ้ให้ อยูใ่ นระยะเวลาที่กาหนด โดยในปี 2557 ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ 71 วัน ในปี 2557
โดยเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ยที่ 63 วัน อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯให้ เครดิตเทอมลูกค้ าระหว่าง 60-90
วัน ซึง่ ยังคงเป็ นไปตามนโยบายการให้ เครดิตของบริ ษัท หากพิจารณาจากระยะเวลาการจ่ายชาระหนี ้ เท่ากับ 55 วันในปี 2557 และ
ระยะเวลาการจ่ายชาระหนี ้เท่ากับ 52 วัน ในปี 2556 ซึง่ ผลต่างระหว่างระยะเวลาเก็บชาระหนี ้ และระยะเวลาจ่ายชาระหนี ้ สืบเนื่อง
จากลูกค้ ารายใหญ่บางรายมีระเบียบการจ่ายเงินภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป แต่ในระบบกาหนดเครดิตที่ 30 วัน จึงทาให้ เกิด
ยอดชาระ และที่ผ่านมาไม่มีปัญ หาในการชาระ นอกจากนี ้บบางรายขขอขยายระยะเวลาการชาระเงิน ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็ นช่วง
ระยะเวลาที่สอดคล้ องกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
ถ้ าพิจารณาจากอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจากปี 2555, ปี 2556 และปี 2557 จะเท่ากับ 1.54, เท่า ,1.53 เท่า
และ 1.59 เท่า ตามลาดับ ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทฯ ยังคงสามารถรักษาสัดส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้ อยู่ในระดับที่ใกล้ เคียง
กัน
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