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ส่วนที ่1 

การประกอบธุรกจิ 
 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษัท  ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ ”) (“TKT”) ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 4 พฤศจิกายน 2523 โดยกลุม่เตชะไกรศรี 
และผู้ ถือหุ้นต่างชาติ (เร่ิมจดัตัง้เป็น หจก. ต.กรุงไทยอุตสาหกรรม เมื่อ 16 กันยายน 2516) ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก  5 ล้านบาท 
เพื่อด าเนินธุรกิจบริการชุบชิน้สว่นพลาสติกด้วยโครเมียมและทอง ต่อมาบริษัทฯ ได้พฒันาเป็นผู้ ผลิตชิน้ส่วนพลาสติก รวมทัง้พ่นส ี
พิมพ์ส ีประกอบชิน้สว่นพลาสติก และให้บริการออกแบบ ผลติ และซอ่มแซมแมพ่ิมพ์เพื่อผลติชิน้สว่นพลาสติก โดยมีทนุจดทะเบียน ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2549 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 214 ล้านบาท เรียกช าระแล้ว 214 ล้านบาท ปัจจบุนั กลุม่เตชะไกรศรี ยงัคงเป็นผู้ ถือ
หุ้นใหญ่และผู้บริหาร 

ปัจจบุนั บริษัทฯ ไมม่ีบริษัทฯ ยอ่ย หรือบริษัทฯ ร่วมแตอ่ยา่งใด 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการผลติชิน้สว่นพลาสตกิ รวมทัง้พน่ส ีพิมพ์ส ีประกอบชิน้สว่นพลาสติก และให้บริการ

ออกแบบ ผลติ และซอ่มแซมแมพ่ิมพ์เพื่อผลติชิน้สว่นพลาสติก จ าหนา่ยให้แก่ผู้ผลติรถยนต์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าชัน้น า รวมทัง้ผู้ผลติ
สนิค้าต้นแบบ (Original Equipment  Manufacturer : OEM) และบริษัทฯ มีโรงงานผลติชิน้สว่นพลาสติก 3 แหง่ คือ 

โรงงานแหง่ที่ 1 : ตัง้อยูท่ี่อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ด าเนินการผลติโดยเน้นการผลติเพื่อรองรับความต้องการ
ชิน้สว่นพลาสติกส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ และชิน้สว่นพลาสติกส าหรับอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า   

โรงงานแหง่ที่ 2 : ตัง้อยูท่ี่อ าเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ ซึง่ได้เปิดด าเนินการตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2547 ด าเนินการผลติ 
โดยเน้นการผลติชิน้สว่นพลาสตกิเพื่อรองรับอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  

โรงงานแหง่ที่ 3 : ตัง้อยู่ที่ ถนน สวุินทวงศ์ อ าเภอเมือง จังหวดัฉะเชิงเทรา ซึ่งได้เปิดด าเนินการตัง้แต่ ปี 2548 ด าเนินการ
ผลติแมพ่ิมพ์ฉีดพลาสติก และการผลติชิน้สว่นพลาสติกส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 
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1.1  วิสัยทศัน์ (vision) 
วิสยัทศัน์ บริษัทฯ  “เป็นผู้น าตลาดของผู้ให้บริการผลิตชิน้ส่วนพลาสติกรถยนต์ และอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้อง ทัง้

คุณภาพและบริการโดยให้ผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ดังนัน้ การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในการพัฒนา
คณุภาพของสนิค้าภายใต้ การบริหารระบบคณุภาพระดบัสากล และในขณะเดียวกนัก็พฒันาการให้บริการแก่ลกูค้าให้มีความสะดวก 
และ รวดเร็วมากขึน้โดยการพัฒนาบุคคลากรขององค์กร  โดยใช้นโยบาย One Stop Service เป็นหลักเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่
เหมาะสมแก่พนกังาน และผู้ลงทนุ 
 

ด้วยเป้าหมายที่ตัง้ไว้ บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบาย การพฒันาการให้บริการแก่ลกูค้าเป็น แบบ One Stop Service คือ บริษัทฯ 
เล็งเห็นว่า การอ านวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าเป็นสิ่งที่จ าเป็นและจะสามารถพฒันาฐานลกูค้าให้ขยายออกไปได้อย่างมาก ดงันัน้  
บริษัทฯ จึงเร่ิมด าเนินการพฒันารูปแบบการให้บริการให้ได้ครบวงจร มากขึน้ จนปัจจุบนับริษัทฯ สามารถด าเนินการให้บริการได้ครบ
วงจรแล้ว กลา่วคือ บริษัทฯ ได้เข้าไปมีสว่นร่วมตัง้แต่ขัน้ตอนการออกแบบผลติภณัฑ์ของลกูค้า และน ามาออกแบบแมพ่ิมพ์ ด าเนินการ
ผลิตชิน้งาน พ่นสี เคลือบสี พิมพ์ลาย ตลอดจนถึงกระบวนการประกอบชิน้งานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ปัจจุบันบริษัทฯ มีการผลิตเป็น
ผลิตภณัฑ์ที่สนบัสนนุอตุสาหกรรมรถยนต์และอตุสาหกรรมเคร่ืองไฟฟ้าได้อย่างมากมาย ตลอดจนการออกแบบแม่พิมพ์ ซึง่บริษัทฯ มี
ความเช่ียวชาญในเร่ืองการฉีดพลาสติกมามากกว่า 40 ปี นอกจากนีก้ารซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่สกึหรอ จากกระบวนการผลิต บริษัทฯ ก็
สามารถด าเนินการได้เอง ท าให้ได้คณุภาพชิน้งานท่ีมีคณุภาพดี และสามารถจดัสง่ให้ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดอีกด้วย 

อตุสาหกรรมยานยนต์ เป็นอตุสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง การเข้าร่วมเป็นพนัธมิตรทางการค้ากบัอตุสาหกรรม
กลุม่นี ้จะต้องสร้างความนา่เช่ือถือ ความมัน่ใจ และ มีประวตัิการด าเนินธุรกิจ Past Recording ดงันัน้บริษัทฯ จึงใช้กลยทุธ์ในเร่ืองของ
คุณภาพ  ราคา การส่งมอบ ความสามารถทางวิศวกรรม และ การจัดการ  QCDME (Quality, Cost, Delivery, Management, 
Engineering) โดยมีการสือ่สาร (Communication) อยา่งมีประสทิธิภาพทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งบริษัทฯ มีความมัน่ใจ ว่ามี
ศกัยภาพตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมนี  ้รวมถึง การพัฒนาการที่ต่อเนื่อง จึงเป็นที่ไว้วางใจให้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วม
พนัธมิตรทางการค้าเพื่อเติบโตร่วมกนักบัอตุสาหกรรมยานยนต์ 

การพฒันาคณุภาพของสนิค้า บริษัทฯ ตระหนกัอยูเ่สมอวา่ขัน้ตอนกระบวนการผลติเป็นหวัใจหลกัในการท่ีจะได้ซึง่คณุภาพของ
สินค้าที่ดี ดงันัน้บริษัทฯ จึงได้มีการปรับปรุงขัน้ตอนการผลิตและควบคมุคณุภาพตลอดมาจนปัจจุบนั บริษัทฯ ได้รับมาตรฐานต่าง ๆ 
ดงันี ้ ISO/TS  16949 : 2002 NO.0411120021389 ตัง้แต่วนัที่ 16 กนัยายน 2548 และ ระบบมาตรฐานการจดัการสิ่งแวดล้อม  ISO 
14001/2004  No:TH21040601E/21.04.2006  ตัง้แต ่วนัท่ี 21 เมษายน 2549 

จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทัง้ในด้านมาตรฐานกระบวนการผลิตและการพัฒนารูปแบบ    การให้บริการแบบ One Stop 
Service และ Past Recording นีเ้อง บริษัทฯ เช่ือมัน่ว่าจะเป็นสิ่งที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลกูค้าและจะเป็นนโยบายส าคญัในการ
รักษาฐานลกูค้าเดิมรวมถึงจะเป็นกลยทุธ์ที่ใช้ในการขยายฐานลกูค้ารายใหม่ๆ  อีกด้วย รวมถึงบริษัทฯ  มีการพฒันาองค์กรเป็น องค์กร
แห่งการเรียนรู้ Learning Organization เพื่อให้พนกังานมีการพฒันาความรู้ ความสามารถในการก้าวกระโดดส าหรับเป็นพืน้ฐานการ
พฒันาองค์กรได้อยา่งรวดเร็วและตอ่เนื่อง ซึง่เป็นพืน้ฐานอนัส าคญัของบริษัทฯ ตอ่ไป 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้มีการก าหนดหลกัการ และด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยมี
กิจกรรม CSR และการพัฒนาชุมชน โดยยึดหลกัที่ว่า กิจกรรมต่างๆ สามารถเอือ้ประโยชน์ต่อสงัคม ชุมชน ด้ วยความสมดุล และ
พอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้มุง่หวงัผลก าไรสงูสดุ แต่เป็นการสร้างผลตอบแทนอย่างยัง่ยืน บนความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทัง้หมด และบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และ
รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ  โดยจัดเป็นหลกัสูตรการอบรมให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อใช้ยึดถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด  ซึง่ปัจจยัเหลา่นี ้ถือเป็นเป้าหมายที่ส าคญัในการเติบโตอยา่งยัง่ยืนของบริษัทฯ อีกด้วย 
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นโยบายและเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ 

นอกเหนือจากแผนงานรายปี ที่ประกอบด้วยงบประมาณประจ าปี และแผนปฏิบตัิงานที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ แล้ว ทางฝ่ายจดัการและคณะกรรมการบริษัทฯ ยงัคงเห็นความส าคญัของการด าเนินธุรกิจ ให้เกิดความยัง่ยืนในระยะยาว และ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีสว่นได้เสยีทกุผา่ย โดยบริษัทฯ มีนโยบายและเป้าหมายการด าเนินธุรกิจในระยะยาว ดงัตอ่ไปนี ้

1. มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันโดยการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในด้านคุณภาพ การส่งมอบ 
ต้นทนุ นวตักรรม การบริการ และการพฒันาผลิตภฑัณ์ใหม ่ซึ่งบริษัทฯ มีการวดัผลด้านความพงึพอใจของลกูค้า ทัง้ 
6 ด้าน ดงักลา่วอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

2. มุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในบริษัทฯ โดยการสร้างสมรรถนะหลกั (Core Competency) ในทิศทางที่
สอดคล้องกบัคา่นิยมขององค์กร และรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ  

3. บริษัทฯ มีการทบทวนเป้าหมายการเติบโตทัง้ด้านยอดขาย และผลก าไรของบริษัทฯ ทัง้แผนระยะสัน้ (ประจ าทกุปี) 
และเป้าหมายระยะยาว (ประจ า 5 ปี ) โดยอ้างอิงจากการเติบโตของอตุสาหกรรม และคูแ่ขง่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั 
นอกจากนัน้บริษัทฯ ยงัจดัท ากลยทุธ์เพื่อให้บรรลเุป้าหมายดงักลา่วด้วย 

4. บริษัทฯ จัดตัง้คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการให้มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ตอ่ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยี 

5. มุง่เน้นการด าเนินกิจกรรมตา่งๆ ขององค์กร ที่มีสว่นสร้างสรรค์ และช่วยเหลอืสงัคม การท ากิจกรรมเพื่อสาธารณกศุล 
และกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม และให้ความส าคญัในการด าเนินการเร่ือง CSR 

 
1.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญของบริษัทฯ ที่ผ่านมา   

ปี 2558 เดือน เมษายน 
1. บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ESG100 Certificate” ในฐานะที่เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน จากการคัดเลือก

ทัง้หมด 567 บริษัทจดทะเบียน ที่มีความโดดเด่นในการด าเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล 
(Environmental Social and Governance : ESG) 

เดือน ตุลาคม 
1. บริษัทฯ ได้รับคะแนนในระดบั ”ดีเลิศ” จากผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance 

Report of Thai Listed Companies) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

เดือน พฤศจกิายน 
1. บริษัทฯ ได้รับรางวลั “Certificate of appreciation” ในการท ากิจกรรม TPS โดยชมรมความร่วมมือ โตโยต้า 

(TOYOTA CO- OPERATION CLUB) 
ปี 2557 เดือน กรกฎาคม    

1. บริษัทฯ ได้ขยายก าลงัการผลติที่ โรงงานสวุินทวงศ์ โดยการเพิ่มเคร่ืองจกัรฉีดพลาสติกจ านวน 2  เคร่ือง 
เดือน กันยายน 

1. ประธานกรรมการบริหาร เข้ารับรางวัล “Investors’ Choice Award ประจ าปี 2557” ในฐานะบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับคะแนนประเมินคณุภาพการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี เต็ม 100% ติดตอ่กนั 4 ปีซ้อน  

เดือน ตุลาคม 
1. บริษัทฯ ได้ขยายก าลงัการผลติที่ โรงงานสวุินทวงศ์ โดยการเพิ่มเคร่ืองจกัรฉีดพลาสตกิจ านวน  2  เคร่ือง 
2. บริษัทฯ ได้รับรางวลั คณุภาพยอดเยี่ยม “2014 GM Supplier Quality Excellence Award”  จาก General  
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Motors (Thailand) Ltd.  
เดือน พฤศจิกายน 

1.  บริษัทฯ ได้รับรางวลั ในการท ากิจกรรม Toyota Production System (TPS) 1st RUNNER UP” จากชมรม
ความร่วมมือ โตโยต้า (TOYOTA CO- OPERATION CLUB) 

ปี 2556 เดือนมีนาคม  
1. เพิ่มก าลงัการผลติโดยเคร่ืองจกัรฉีดพลาสติกที่สาขาสวุินทวงศ์ 2 เคร่ือง 
2. น าเข้าเคร่ืองจกัรส าหรับฉีดพลาสติกที่สาขาก่ิงแก้ว เพื่อทดแทนเคร่ืองจกัรเก่า 

  เดือนกันยายน 
1. ได้รับการคดัเลอืกให้เป็น Supplier ของ ISUZU 

  เดือนธันวาคม 
1. เพิ่มก าลงัการผลติโดยเคร่ืองจกัรฉีดพลาสติกที่สาขาสวุินทวงศ์ 3 เคร่ือง 
2. สร้างไลน์พน่สโีดยพน่สด้ีวย Robot  ที่สาขาสวุินทวงศ์ 
3. บริษัทฯ ได้รับรางวลั “การจดัท ามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” จากกลุม่อตุสาหกรรมพลาสตกิ 
4. บริษัทฯ ได้รับรางวลั “Certificate of appreciation” ในการท ากิจกรรม TPS โดยชมรมความร่วมมือ โตโยต้า 

(TOYOTA CO- OPERATION CLUB) 
5. บริษัทฯ ได้รับคะแนนในระดบั ”ดเีลิศ” จากผลการประเมินการก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance 

Report of Thai Listed Companies) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ปี 2555 เดือนตุลาคม 
1. น าเข้าเคร่ืองจักรส าหรับฉีดพลาสติกที่สาขาสุวินทวงศ์ เพื่อเพิ่มก าลงัการผลิต และได้รับสิทธิประโยชน์

สง่เสริมการลงทนุจาก BOI 
2. น าเข้าเคร่ืองจกัรส าหรับฉีดพลาสติกที่สาขาก่ิงแก้ว เพื่อทดแทนเคร่ืองจกัรเก่า 
3. บริษัทฯ ได้รับคะแนนในระดบั ”ดีเลิศ” จากผลการประเมินการก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance 

Report of Thai Listed Companies) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ปี 2554 เดือนกุมภาพันธ์         
1. น าเข้าเคร่ืองจกัรสว่นขยายแมพ่มิพ์ส าหรับฉีดพลาสติกที่สาขาสวุนิทวงศ์ ตดิตัง้แล้วเสร็จสามารถเร่ิม

ด าเนินการผลติได้ และได้รับสทิธิประโยชน์สง่เสริมการลงทนุจาก BOI 
  เดือนธันวาคม 

1. บริษัทฯ ได้รับคะแนนในระดบั ”ดเีลิศ” จากผลการประเมินการก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ร่วมกบัตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด 
หลกัทรัพย์ 

1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ    
 - ไมม่ี 

1.4  ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่   
 - ไมม่ี 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ ได้จ าแนกผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ตามประเภทของสนิค้า ออกเป็น 2 สายการผลติ ดงันี ้ 
1. สายการผลติชิน้สว่นพลาสติก 
 ส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 
 ส าหรับอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
 ส าหรับอตุสาหกรรมอื่น ๆ 

2. สายการผลติแมพ่ิมพ์เพื่อฉีดพลาสติก (Mold making) 
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ  

บริษัท  ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม  จ ากดั (มหาชน) จ าหน่ายสินค้าทัง้หมดของบริษัทฯ ให้แก่ลกูค้าในประเทศ ซึ่งมี โครงสร้าง
รายได้ ดงันี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ตารางโครงสร้างรายได้ของบริษทัฯ

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายไดจ้ากการขาย

อุตสาหกรรมยานยนต์ 1,443.61  75.42 1,355.93  70.46 1,212.50  74.67 1,054.71  77.76

อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 292.56     15.28 228.19     11.86 144.47     8.90 146.40     10.79

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 57.73       3.02 194.09     10.09 46.29       2.85 17.64       1.30

การบริการผลิตแม่พิมพ์ 120.26     6.28 146.15     7.59 220.46     13.58 137.65     10.15

มูลค่าการจ าหน่ายทั้งหมด 1,914.16  100.00 1,924.36  100.00 1,623.72  100.00 1,356.40  100.00

2558255725562555
มูลค่าการจดัจ าหน่าย
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ  
 ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ แบง่ออกเป็น 2 สายการผลติ                   
1.  สายการผลิตชิน้ส่วนพลาสตกิ  

บริษัทฯ เป็นผู้ ให้บริการผลิตชิน้ส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรม ด้วยกระบวนการฉีดขึน้รูปพลาสติก การพ่นสี (Spray 
Painting) บนชิน้สว่นพลาสติก  การพิมพ์ส ี(Silk-Screen & Hot Stamping) รวมถึงการประกอบชิน้สว่นพลาสติก (Sub-Assembly) 
โดยบริษัทฯ แบง่สายการผลติชิน้สว่นพลาสติกออกเป็น 3 กลุม่ ดงันี ้

กลุ่มที่ 1 ชิน้ส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 

-  ชิน้สว่นพลาสติกที่ใช้ภายในห้องโดยสาร เช่น  แผงหน้าปัด, ผนงัพลาสติกภายใน, ชิน้สว่นแผงประตู 
-  ชิน้สว่นพลาสติกภายนอกรถยนต์  เช่น หน้ากระจงั(Radiator Grille),  ฝาครอบล้อ(Wheel Cap), ยางกนัโคลน 
    (Mud Guard) 
-  ชิน้สว่นพลาสติกภายในห้องเคร่ืองยนต์ เช่น ฝาครอบเคร่ืองยนต์(Cover Engine), ชดุแผงยดึหม้อน า้ เป็นต้น 

กลุ่มที่ 2 ชิน้ส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

-  ชิน้สว่นพลาสติกส าหรับตู้ เย็น เช่น มือจบัประต(ูDoor Handle), ฐานลา่ง(Base), ฝาปิดด้านบน(Top Plate),  
   และชิน้สว่นอื่นๆ ภายในตู้เย็น 

กลุ่มที่ 3 ชิน้ส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมอื่น ๆ 

-  ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ในกลุม่นี ้จะเป็นชิน้สว่นพลาสติกที่เป็นสว่นประกอบของบรรจภุณัฑ์  ส าหรับสนิค้า   
   อปุโภคบริโภค เช่น กระปกุส าล ีเป็นต้น 

 
บริษัทฯ มีกระบวนการควบคมุคณุภาพของสินค้าโดยจะท าการตรวจสอบและควบคมุคณุภาพของสินค้าทกุขัน้ตอน ตัง้แต่

การตรวจสอบวตัถุดิบน าเข้า การตรวจสอบในกระบวนการผลิตและการตรวจสอบในขัน้ตอนสุดท้ายก่อนจัดส่งสินค้าให้ลกูค้า 
รวมถึงการให้บริการของบริษัทฯ ที่มีความรวดเร็วและถูกต้องในการจัดส่ง ซึ่งท าให้ลูกค้ามีความเช่ือมั่นและความพึงพอใจใน
คณุภาพของผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ สงูสดุ 
 

2.  สายการผลิตแม่พมิพ์เพื่อฉีดพลาสตกิ (Mold Making) 
ก) การผลิตแม่พิมพ์ 

บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการออกแบบ และผลติ แมพ่ิมพ์ส าหรับการฉีดพลาสติก บริษัทฯ มีทีมงานออกแบบ และผลติแมพ่ิมพ์โดย
ผู้ เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ในการผลติแมพ่ิมพ์มากกวา่ 10 ปี ประกอบกบับริษัทฯ  ได้น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการท างาน 
เช่น การน า MoldFlow® มาใช้ในการวิเคราะห์ การออกแบบชิน้ส่วนพลาสติก และแม่พิมพ์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
ออกแบบ และเขียนแบบชิน้ส่วนพลาสติก และแม่พิมพ์ (CAD : Computer Aid Design)  และข้อมูลโครงแบบจะถูกส่งต่อมายงั
เคร่ืองผลิตแม่พิมพ์ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (CAM : Computer Aid Manufacturing) ซึ่งท าให้แม่พิมพ์ที่ผลิตออกมานัน้มี
คุณภาพดี มีความถูกต้องตามแบบที่ต้องการ นอกจากนี ้ บริษัทฯ   ได้มีการจัดส่งช่างผลิตแม่พิมพ์ไปอบรมความรู้ในการผลิต
แมพ่ิมพ์ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เพื่อน ามาพฒันาการผลติแมพ่ิมพ์ของบริษัทฯ  

การผลติแมพ่ิมพ์ แบง่เป็น 2 แบบ คือ 

1. ผลิตแม่พิมพ์ใหม่ตามค าสั่งืือ้ของลกกค้า 
 การผลิตแม่พิมพ์ประเภทนี ้บริษัทฯ จะท าการผลิตแม่พิมพ์ส าหรับ การฉีดพลาสติกตามที่ลกูค้าต้องการ และผลิต

แมพ่ิมพ์ตามแบบที่ได้ตกลงร่วมกนั 
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2. งานปรับปรุงแม่พิมพ์ให้ลกกค้า 
  ในสว่นนีล้กูค้าจะน าแมพ่ิมพ์ของลกูค้ามาให้บริษัทฯ ท าการปรับปรุง ซึง่บริษัทฯ จะร่วมกบัลกูค้าในการแก้ไขลกัษณะ

ชิน้งาน หรือโครงสร้างแบบแม่พิมพ์ เพื่อเป็นการปรับปรุงหรือแก้ไขให้แม่พิมพ์พลาสติกได้ชิน้สว่นพลาสติก ตามลกัษณะที่ต้องการ 
หรือการผลติที่เร็วขึน้ ซึง่การให้บริการในสว่นนีจ้ะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในการบริการของบริษัทฯ  กบัลกูค้า  

          อนึง่ในการผลติและการปรับปรุงแมพ่ิมพ์ บริษัทฯ ก าหนดราคาคา่บริการจาก ขนาดของแมพ่ิมพ์ ความยากง่ายในการ
ท างาน และชัว่โมงการท างาน โดยบนัทกึเป็นรายได้จากการขายและบริการ 
  

ข) การื่อมแืมแม่พิมพ์ 

   นอกเหนือจากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์แล้ว บริษัทฯ ยงัมีบริการซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ช ารุดที่เกิดจากการใช้งาน ซึ่งการ
ให้บริการในสว่นการซอ่มแซมแมพ่ิมพ์นีจ้ะเป็นการสร้างความเช่ือ มัน่ในการบริการของบริษัทฯ  เนื่องจากหากแมพ่ิมพ์ของลกูค้าเกิด
ช ารุดจากการผลิต ทีมซ่อมแซมแม่พิมพ์ของบริษัทฯ สามารถให้บริการซ่อมแซมได้ทนัทีโดยไม่จ าเป็นต้องน าส่งแม่พิมพ์ไปท าการ
ซอ่มแซมนอกสถานที่ท าให้เสยีเวลาในการผลติ ดงันัน้ลกูค้าของบริษัทฯ  จึงมีความมัน่ใจในบริการผลติชิน้สว่นพลาสติกของบริษัทฯ    
 
การส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  

บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในเขต 2 (จังหวดัฉะเชิงเทรา) 
ส าหรับโรงงานสวุินทวงศ์ เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2554 เพื่อแสดงว่า เป็นผู้ ได้รับการสง่เสริมการลงทนุในกิจการ ผลิตแม่พิมพ์ และ
ซอ่มแซมแมพ่ิมพ์ที่ผลติเอง ซึง่สรุปสาระส าคญัที่ได้รับการสง่เสริม ดงันี ้

1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการท่ีได้รับการสง่เสริม มีก าหนดเวลา 8 
ปี  และ ได้รับการลดหยอ่นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสทุธิ 50% อีก 5 ปี หลงัจากครบ 8 ปีแรก 

2. ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมไปรวมค านวณ เพื่อเสยีภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่
ได้รับการสง่เสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 

3. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวตัถดุิบและวสัดจุ าเป็นท่ีต้องน ามาจากตา่งประเทศเพื่อใช้ในการผลติเพื่อการสง่ออก
เป็นระยะเวลา 1 ปี 

4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับผู้ที่ได้รับการสง่เสริมน าเข้ามาเพื่อสง่กลบัออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี 
และเมื่อวนัที่ 25 ตลุาคม 2555 บริษัทฯ ได้รับการสง่เสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI) 

เพิ่มในประเภทกิจการผลติผลติภณัฑ์พลาสติกหรือเคลอืบด้วยพลาสติก ซึง่สรุปสาระส าคญัที่ได้รับการสง่เสริม ดงันี ้
1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการสง่เสริมรวมกันไม่เกิน

ร้อยละ 100 ของเงินลงทนุไมร่วมคา่ที่ดินและทนุหมนุเวียนมีก าหนดเวลา 3 ปี  
2. ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมไปรวมค านวณ เพื่อเสยีภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่

ได้รับการสง่เสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 
3. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวตัถดุิบและวสัดจุ าเป็นท่ีต้องน ามาจากตา่งประเทศเพื่อใช้ในการผลติเพื่อการสง่ออก

เป็นระยะเวลา 1 ปี  
4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับผู้ที่ได้รับการสง่เสริมน าเข้ามาเพื่อสง่กลบัออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี 

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน   
1. กลยุทธ์การตลาด 

จากการด าเนินธุรกิจเป็นระยะมากกว่า 40 ปี ท าให้บริษัทฯ  ทราบถึงความต้องการของกลุม่ลกูค้าของบริษัทฯ วา่ ลกูค้าสว่น
ใหญ่ไม่ได้มุ่งเน้นด้านราคาเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งเน้นด้านความน่าเช่ือถือและความไว้วางใจในคุณภาพของสินค้าและ
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ความสามารถในการให้บริการ ส าหรับการจัดท าแผนการตลาดนัน้ บริษัทฯ มุ่งเน้นให้สอดรับกับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ 
ความสามารถในการแข่งขนั และโอกาสที่จะยืนหยดัอยู่ในธุรกิจอย่างยัง่ยืนและเติบโต ดงันัน้ บริษัทฯ   จึงใช้กลยุทธ์การตลาดที่
มุง่เน้นในการตอบสนองตามความต้องการของลกูค้า ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยก าหนดเป็นนโยบายของบริษัทฯ   ไว้ดงันี ้
Q (Quality) : คณุภาพของผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ต้องได้มาตรฐานและมีคณุภาพเป็นท่ียอมรับของลกูค้าและมีคณุภาพที่

สามารถแขง่ขนักบัผู้ผลติรายอื่นได้ 
C (Cost) : ต้นทนุการผลิตต ่ากวา่อตุสาหกรรม บริษัทฯ เน้นการควบคมุค่าใช้จ่ายในการผลิต โดยการเพิ่มผลติผลของ

การผลติและลดปริมาณของเสยีจากการผลติให้ต ่าที่สดุ 
D (Delivery) : การจดัสง่สนิค้าที่มีประสิทธิภาพสามารถจดัสง่สนิค้าได้ตรงตามเวลาและใช้ระยะเวลาการสง่มอบสัน้ โดย

บริษัทฯ   มีการจดัตัง้หนว่ยบริการจดัสง่ที่สามารถจดัสง่สนิค้าได้อยา่งตรงเวลา 
M (Management) : วิสยัทศัน์ของผู้บริหาร และการบริหารงานอยา่งมีประสทิธิภาพท่ีการก าหนดนโยบายและกลยทุธ์การบริหาร

จากคณะกรรมการบริหารซึ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและก าหนดแนว ทางการตลาด 
โดยน าระบบมาตรฐานคณุภาพต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการจดัการ เช่น ISO 9001 จนถึง ISO/ TS 16949  และ 
ISO 14000 รวมถึง TPM และ TPS เป็นต้น เพื่อสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า  

E (Engineering) : สง่เสริมและพฒันาความสามารถทางวิศวกรรมของบริษัทฯ ให้ทนัสมยัและพฒันาไปสูก่ารร่วมออกแบบ
ผลติภณัฑ์กบัลกูค้า เพื่อให้มีความสามารถในการบริการได้อยา่งครบวงจร (One-Stop Service) 

C (Communication): มีการสือ่สารอยา่งมีประสทิธิภาพทัง้ภายนอกและภายในองค์กร 
เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์นโยบายบริษัทฯ ฝ่ายการตลาดได้ท าการประเมิน วดัผลระดบัความพงึพอใจของลกูค้า เป็นประจ า

ทกุปี โดยก าหนดเป้าหมายคะแนนประเมินผลความพงึพอใจต้องได้มากกวา่ 85% และก าหนดหวัข้อการประเมิน 5 ข้อ คือ ด้าน
คณุภาพ (Quality),  ด้านต้นทนุ (Cost), ด้านการจดัสง่ (Delivery), ด้านการจดัการ (Management), ด้านวศิวกรรม (Engineering) 
     

2. ลักษณะลกกค้าและกลุ่มลกกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ 
บริษัทฯ  แบง่กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบริษัทฯ  ออกเป็น 4 กลุม่ ตามประเภทของผลติภณัฑ์ ดงันี ้
1.  ลกกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ลกูค้ากลุม่นี ้ได้แก่ บริษัทฯ ผู้ผลติรถยนต์ชัน้น าต่างๆ รวมทัง้ผู้ ป้อนชิน้สว่นยานยนต์ 

โดยมีสดัสว่นการจ าหนา่ยลกูค้ากลุม่นีใ้นปี 2558 เทา่กบัร้อยละ 77.76 ของรายได้รวม  เช่น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค 
เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั, บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

2. ลกกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ลูกค้ากลุ่มนี ้ได้แก่ ผู้ ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าส าหรับใช้ในส านักงานและใน
ครัวเรือนต่างๆ โดยมีสดัสว่นการจ าหน่ายในปี 2558 เท่ากบัร้อยละ 10.79 ของรายได้รวม เช่น บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน), บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จ ากดั , บริษัท พานาโซนิค โฮม แอ็พไลแอ็นซ์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั  

3.  ลกกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ลกูค้ากลุม่นี ้ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ท่ีใช้พลาสติกเป็นสว่นประกอบ เช่น Packaging 
เป็นต้น การจ าหนา่ยในปี  2558 เทา่กบัร้อยละ 1.30  ของรายได้รวม เช่น บริษัท แพรร่ี มาร์เก็ตติง้ จ ากดั 

4. ลกกค้ากลุ่มผลิตและื่อมแืมแม่พิมพ์ ในปี 2558 มีสดัส่วนการจ าหน่ายลูกค้ากลุ่มนี ้เท่ากับร้อยละ  10.15  ของ
รายได้รวม เช่น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั, บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็น
เตอร์ไฟรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท โฟเรอเซีย แอนด์ ซมัมิท อินทีเรีย ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

ทัง้นี ้บริษัทมีลกูค้าที่เป็นรายส าคญัเกิน 30% จากรายได้รวมอยูจ่ านวน 1 ราย ซึง่เป็นลกูค้าในกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ คอื 
Toyota Group 
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การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

บริษัทฯ  จ าหนา่ยสินค้าของบริษัทฯ โดยตรงกบัลกูค้า (End User) โดยไม่ผา่นตวัแทนจ าหน่ายและเป็นการจ าหนา่ยทัง้หมด
ภายในประเทศ แต่สนิค้าของบริษัทฯ บางสว่นจะถกูน าไปประกอบและจ าหนา่ยไปยงัตา่งประเทศ (Indirect Export) ในรูปแบบของ
สินค้าส าเร็จรูปและชิน้ส่วน ซึ่งลกูค้าของบริษัทฯ สว่นใหญ่เป็นบริษัทฯ ของประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งโดยปรกติจะมีบริษัทฯ  ในเครือเป็น
ผู้ผลติหรือจดัหาสนิค้าให้ แตจ่ากประสบการณ์และผลงานท่ีผา่นมาของบริษัทฯ   ท าให้ผลติภณัฑ์ชิน้สว่นพลาสติกของบริษัทฯ  เป็น
ทีย่อมรับของผู้ผลิตยานยนต์ และผู้ผลติเคร่ืองไฟฟ้าชัน้น าจากประเทศญ่ีปุ่ น  เนื่องจากบริษัทฯ ได้เรียนรู้ระบบการท างานของบริษัท
ญ่ีปุ่ น และน ามาพฒันาผลติภณัฑ์ และการท างานของบริษัทฯ  ให้สามารถ ให้บริการได้เทา่เทียมกบับริษัทญ่ีปุ่ น ประกอบกบั บริษัท
ฯ มีการพฒันาบคุลากรทกุระดบั รวมถึงมาตรฐานในการผลติตลอดเวลา และมีการท างานร่วมกนัอยา่งใกล้ชิดกบัลกูค้า ท าให้ทราบ
ถึงความต้องการของลกูค้าเป็นอยา่งดี ซึง่ท าให้บริษัทฯ เป็นผู้ผลติชิน้สว่นพลาสติกยานยนต์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าสญัชาติไทยที่ได้การ
ยอมรับในเร่ืองผลติภณัฑ์และบริการ และบริษัทฯ   สามารถเข้าไปเสนอบริการให้แก่ผู้ผลติรายอื่นของทัง้สองกลุม่อตุสาหกรรมได้ 
 

3. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

โครงสร้างอุตสาหกรรม 
ผลติภณัฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตและจ าหนา่ยให้กบัลกูค้า เป็นชิน้สว่นพลาสติกเพื่อการพาณิชย์ ซึง่เป็นธุรกิจอตุสาหกรรมสนบัสนนุ 

(Supporting Industry) ที่ส าคญั เนื่องจากชิน้ส่วนพลาสติกดงักล่าวจะน าไปประกอบเป็นสินค้าส าเร็จรูปและจัดจ าหน่ายให้กับ
ผู้บริโภคขัน้สดุท้าย (End Users)  

ปัจจบุนัการผลิตชิน้สว่นพลาสติกแบบการฉีดขึน้รูป (Injection Molding) เพื่อการพาณิชย์เป็นอตุสาหกรรมการผลิตที่มีการ
เติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากชิน้งานมีคณุสมบตัิที่สามารถทนต่อแรงบิด แรงกระแทก น า้หนกัเบา ที่เป็นที่ต้องการของอตุสาหกรรม
ยานยนต์ อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนัน้ได้มีการพัฒนาชิน้ส่วนพลาสติกแบบการฉีดขึน้รูปเพื่อไป
ทดแทนชิน้สว่นโลหะมากขึน้ด้วย ดงันัน้ภาวะอตุสาหกรรมหลกัที่มีความเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  จะมีดงัตอ่ไปนี ้
 

ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิน้ส่วนยานยนต์ ปี 2558 (ข้อมลูจากหนงัสอืพิมพ์ ThaiPR.Net) 

ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ ปี 2558 
ปริมาณการผลิตรถยนต์ในปี 2558 มีจ านวนทัง้สิน้ 1,913,002 คนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.76 เมื่อเปรียบกบัปี 2557 โดยปริมาณ

การผลิตรถยนต์นั่งมีจ านวน 768,706 คัน เพิ่มขึน้จากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 3.5 รถยนต์กระบะขนาด 1 ตัน ผลิตได้ทัง้สิน้ 
1,115,818 คนั เท่ากบัร้อยละ 58.33 ของยอดการผลิตทัง้หมด เป็นการผลิตเพื่อการสง่ออกจ านวน 1,200,974 คนั คิดเป็นสดัสว่น
ร้อยละ 62.78 ของปริมาณการผลติทัง้หมด เพิ่มขึน้จากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 7.02 

รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์ส าเร็จรูป เคร่ืองยนต์ ชิน้ส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิน้ส่วน และอะไหล่
รถจกัรยานยนต์ มีทัง้สิน้ 892,623 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 ร้อยละ 6.88 
   
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ปัจจบุนับริษัทฯ   มีโรงงานผลติที่ใช้ด าเนินการจ านวน 3 แหง่ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

โรงงานที่ 1 : ตัง้อยู่เลขที่ 59 หมูท่ี่ 6 ถนนก่ิงแก้ว ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 10540 บนเนือ้

ที่ 9 ไร่ เป็นอาคารโรงงานพืน้ท่ีใช้สอย 10,200 ตารางเมตร ประกอบด้วยแผนกการตลาด แผนกวิศวกรรม 

แผนกการผลติ โดยมีก าลงัการผลติเต็มที่ 3,600 ตนั/ปี 
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โรงงานที่ 2 : ตัง้อยูเ่ลขที่ 517 หมูท่ี่ 9 ต าบลหนองก่ี อ าเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25110 บนเนือ้ที่ 13 ไร่ ส าหรับ 
เป็นอาคารโรงงานพืน้ที่ใช้สอย 6,000 ตารางเมตร การเพิ่มก าลงัการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้า เร่ิมด าเนินงานได้ในเดือนกมุภาพนัธ์  2547 โดยมีก าลงัการผลติเต็มที่ 5,040 ตนั/ปี 

โรงงานที่ 3 : ตัง้อยู่เลขที่ 28/4 หมู่ที่ 1 ถนนสวุินทวงศ์ ต าบลคลองอดุมชลจร อ าเภอเมืองจังหวดัฉะเชิงเทรา 24000  
บนเนือ้ที่ 27 ไร่เป็นอาคารโรงงานพืน้ท่ีใช้สอย 8,700 ตารางเมตร เป็นโรงงานผลติแมพ่ิมพ์ที่สามารถผลิต
แม่พิมพ์ใช้กับเคร่ืองฉีดตัง้แต่ขนาด 30 - 1,800 ตนั  และโรงงานฉีดพลาสติกที่มีเคร่ืองจกัรฉีดพลาสติก 
ตัง้แตข่นาด 230-850 ตนั 

นโยบายการผลติที่ส าคญั คือ เน้นการผลติสินค้าที่มีคณุภาพดี ตรงกบัความต้องการของลกูค้าและสามารถสง่สนิค้าได้ตรง
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ทัง้นีเ้พื่อให้ลกูค้ามีความเช่ือมัน่และเกิดความพงึพอใจ ในผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ 
    

 การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตชิน้ส่วนพลาสติก 

 วัตถุดิบส าหรับการผลิตชิน้ส่วนพลาสติก   

วตัถุดิบหลกัส าหรับการผลิตชิน้สว่นพลาสติกของบริษัทฯ คือ เม็ดพลาสติก โดยเป็นการสัง่ซือ้จากตวัแทน
จ าหนา่ยในประเทศทัง้หมด ซึง่การสัง่ซือ้เม็ดพลาสติกจะแยกตามลกัษณะของกลุม่ผลติภณัฑ์ ดงันี  ้

 กลุ่มชิน้ส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 

การสัง่ซือ้เม็ดพลาสติกเพื่อการผลิตชิน้สว่นพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นการสัง่ซือ้ล่วงหน้า
จากผู้จ าหน่ายในประเทศ โดยร้อยละ 95 ของการสัง่ซือ้เม็ดพลาสติก ลูกค้าจะเป็นผู้ก าหนดชนิดและประเภทของเม็ดพลาสติก
รวมทัง้ผู้จ าหนา่ยเม็ดพลาสติก ซึ่งเป็นการควบคมุคณุภาพของวตัถดุิบให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้า โดยฝ่ายจดัซือ้ของบริษัทฯ 
จะจดัซือ้เม็ดพลาสติกตามค าสัง่ซือ้ของลกูค้า  

ทัง้นี ้จ านวนผู้จดัจ าหนา่ยเม็ดพลาสติกของบริษัทฯ นัน้มีอยู ่26 รายด้วยกนั 
 กลุ่มชิน้ส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

การสัง่ซือ้เม็ดพลาสติก เพื่อการผลิตชิน้ส่วนพลาสติก ส าหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า มี  2 รูปแบบคือ 
ลกูค้าจัดหาวตัถดุิบมาให้ และบริษัทฯ   ซือ้วตัถุดิบมาใช้ในการผลิตเอง โดยในปี 2558  สดัสว่นของยอดขายสินค้าที่ลกูค้าจดัหา
วตัถดุิบมาให้และยอดขายสินค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้จดัซือ้วตัถุดิบเองคิดจากยอดขายรวมของสาขากบินทร์บรีุ เป็นดงันี  ้ร้อยละ 38.9 
และร้อยละ 61.1 ตามล าดบั 

อย่างไรก็ตามการสัง่ซือ้เม็ดพลาสติกของทัง้สองกลุม่นัน้ บริษัทฯ สามารถที่จะตกลงกับลกูค้าในการจดัซือ้
เม็ดพลาสติกได้ หากบริษัทฯ  สามารถจัดหาแหล่งจ าหน่ายเม็ดพลาสติกจากผู้ จัดจ าหน่ายอื่นที่มีคุณภาพเทียบ เท่ากับความ
ต้องการของลกูค้าและมีราคาถกูกวา่ ท าให้บริษัทฯ  ไมม่ีปัญหาในการจดัหาเม็ดพลาสติก  

ประเภทของเม็ดพลาสติกที่ ใช้ ในกิจการชองบริษัทฯ สามารถจ าแนกเป็นประเภทหลักๆ ได้ดังนี ้
Polypropylene–PP (Engineering Grade), PC/ABS (PC alloy), Nylon (PA+GF), Poly Acetal (POM), Polystyrene –PS,  
Acrylonitride Butadiene Styrene–ABS   และอื่นๆ 
  

 การจัดหาวตัถุดิบที่ใช้ในการผลิตแม่พิมพ์ 
วัตถุดิบส าหรับการผลิตแม่พิมพ์  

วตัถดุิบหลกั คือแบบแมพ่ิมพ์เหลก็ (Mold Base) เหล็กชิน้สว่นแม่พิมพ์ และฮอตรันเนอร์  ซึ่งบริษัทฯ   สัง่ซือ้จากผู้
จดัจ าหน่ายภายในประเทศหลายราย เป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ มานาน โดยเหล็กที่ใช้จะเป็นเหล็กที่มีคณุภาพตามความต้องการของ
แมพ่ิมพ์แตล่ะประเภท ซึง่จะท าให้ผลงานท่ีฉีดจากแมพ่ิมพ์ของบริษัทฯ มีอตัราการสญูเสยีต ่า 
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 การวิจัยและพัฒนาการผลิตแม่พิมพ์ 

บริษัทฯ มีโปรแกรม MoldFlow เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาการไหลของพลาสติกฉีด และช่วยในการออกแบบ 
และผลติแมพ่ิมพ์ฉีดพลาสติก ซึง่มีผลท าให้การออกแบบ และแมพ่ิมพ์ที่ผลติออกมา มีคณุภาพสงูขึน้ และในปี 2558 บริษัทฯ ท าการ
วิจยัพฒันาเทคโนโลยีใหมก่ระบวนการผลติ เพื่อให้ได้คณุภาพสงูขึน้, ต้นทนุต ่าลง โดยร่วมมือกบั สวทช. ในการด าเนินการ 
 

 การื่อมแืมแม่พิมพ์ 

นอกจากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์แล้วบริษัทฯ   ยงัให้บริการซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ช ารุดที่เกิดจาก   การใช้งาน ซึ่ง
การให้บริการในส่วนการซ่อมแซมแม่พิมพ์นีจ้ะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในการบริการของบริษัทฯ    เนื่องจากหากแม่พิมพ์ของ
ลกูค้าเกิดช ารุดจากการผลติ ทีมซ่อมแซมแม่พิมพ์ของบริษัทฯ สามารถให้บริการซอ่มแซม  ได้ทนัที โดยไม่จ าเป็นต้องน าสง่แมพ่ิมพ์
ไปท าการซ่อมแซมนอกสถานที่ท าให้เสยีเวลาในการผลิต ดงันัน้ลกูค้าของบริษัทฯ   จึงมีความมัน่ใจในบริการผลิตชิน้สว่นพลาสติก
ของบริษัทฯ    
  
2.4  งานที่ยังไม่ส่งมอบ (เฉพาะกรณีโครงการหรือชิน้งานมกลค่าสกง) 

  - ไมม่ี – 



  บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 1 หน้าท่ี 12 

3. ปัจจัยความเส่ียง  

การบริหารความเสีย่งในปัจจบุนั และอนาคตเป็นเร่ืองที่ส าคญั ซึง่บริษัทฯ มีความตระหนกัดีวา่ การบริหารความเสีย่งนัน้เป็น
เคร่ืองมือที่บริษัทฯ ต้องน ามาใช้ในการบริหารจดัการองค์กรภายใต้กรอบการบริหารความเสีย่ง โดยความเสีย่งที่มีนยัส าคญั ที่ท าให้
บริษัทฯ มีความเสีย่งตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และความเสีย่งตอ่การลงทนุของผู้ ถือหลกัทรัพย์ บริษัทฯ จึงได้จดัท าคูม่ือระเบียบ
การบริหารความเสีย่ง และแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง (Risk Management Committee) เพื่อประเมินและก าหนด
มาตรการป้องกนั รวมทัง้ก าหนดให้มีผู้ รับผิดชอบในการติดตามดแูล ท าการวิเคราะห์และบริหารความเสีย่งในระดบัปฏิบตัิการทัง้
องค์กร ให้มีการท างานท่ีมีการเช่ือมโยงการบริหารความเสีย่งเข้ากบัแผนกลยทุธ์ในการจดัการองค์กร เพื่อลดผลกระทบหรือบรรเทา
ความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้กบัองค์กร บริษัทฯ ได้ก าหนดประเภทความเสีย่งที่อาจจะมีผลกระทบตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ ม ี 6 หมวดดงันี ้

 หมวด 1 ความเสีย่งด้านการด าเนินธุรกิจ และกลยทุธ์  
 หมวด 2 ความเสีย่งด้านการด าเนินงาน  
 หมวด 3 ความเสีย่งด้านบญัชี และการเงิน  
 หมวด 4 ความเสีย่งด้านการบริหาร และการจดัการ  
 หมวด 5 ความเสีย่งด้านกฎระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 
 หมวด 6 ความเสีย่งด้านระบบสารสนเทศ 

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามคูม่ือระเบียบบริหารความเสีย่ง ได้ท าการประเมินความเสีย่งในแตล่ะหมวดทกุๆ 6 เดือน ซึง่
ผลประเมินความเสีย่งพบวา่ความเสีย่งที่มีสาระส าคญัมีดงัตอ่ไปนี ้
 
 ความเสี่ยงด้านการด าเนินธุรกจิ และกลยุทธ์ 
  ความเสี่ยงเน่ืองมาจากราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลง 

เมื่อวตัถดุิบมีการเปลีย่นแปลงราคาสงูขึน้จะมีผลกบัต้นทนุขายสงูตามไปด้วย อาจจะมีผลท าให้ก าไรลดลง 
อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ มีการด าเนินการ และมีข้อตกลงกบัลกูค้าแตล่ะรายในการปรับโครงสร้างราคาขายตามราคาวตัถดุิบที่มี

การเปลีย่นแปลงไป และได้มอบหมายให้ฝ่ายการตลาด ด าเนินการในการติดตามการเปลีย่นแปลงของราคาวตัถดุิบ และการ
ปรับเปลีย่นราคาขายกบัลกูค้าอยา่งสม ่าเสมอ 
 
 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operation Risk) 
   ความเสี่ยงจากต้นทุนการผลิตของบริษัทสูงกว่าคู่แข่งเน่ืองมาจากเคร่ืองจักรและเทคโนโลยล้ีาสมัย 

การท่ีเคร่ืองจกัรหลกัที่ใช้ท าการผลติและเทคโนโลยีการผลติล้าสมยั มีผลท าให้อตัราของเสยีสงู ผลผลติต ่า และต้นทนุการ
บ ารุงรักษาสงู ซึง่อาจท าให้ต้นทนุการผลติสงูตามไปด้วย 

บริษัทได้มีมาตรการในการศกึษาและติดตามการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีการผลติตลอดเวลา โดยสง่พนกังานไปดงูานทัง้ใน
ประเทศ และตา่งประเทศอยา่งสม ่าเสมอ สว่นเคร่ืองจกัรกลหลกัที่ใช้งานผลติในบริษัท ก็จดัให้มีการประเมินประสทิธิภาพการผลติ 
และคา่ใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาวา่สงูผิดปกติหรือไม ่ปีละ 1 ครัง้ ซึง่ถ้าผลประเมินวา่เคร่ืองจกัรตวัใดที่ล้าสมยัหรือต้นทนุการผลติสงู ก็
จะพิจารณาการซือ้เคร่ืองจกัรใหมม่าทดแทน 

   ความเสี่ยงจากการที่วัตถุดิบขาดแคลน 

วตัถดุิบที่ใช้ในการผลติสนิค้าให้กบัลกูค้าเป็นเกรดและชนิดที่เฉพาะเจาะจงส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ หากวตัถดุิบ
ดงักลา่วขาดแคลน อาจสง่ผลตอ่ความตอ่เนื่องของการผลติ และสง่มอบ 
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 บริษัทมีการบริหารความเสีย่ง และป้องกนัความเสยีหายโดย ด้วยการเลอืกซือ้วตัถดุิบจาก Supplier ที่เช่ือถือได้ ตลอดจน
มีการวางแผนสัง่ซือ้ลว่งหน้า และควบคมุปริมาณวตัถดุิบส ารองไว้ 
 
 ความเสี่ยงด้านบัญช ีและการเงนิ 
 บริษัทฯ มีแนวนโยบายเก่ียวกบัภาระหนีส้นิและดอกเบีย้จากเงินกู้  เพื่อให้มีระดบัความคลอ่งตวัในการบริหารจดัการทาง

การเงิน และเพื่อให้บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานท่ีมัน่คงในด้านการเงิน บริษัทฯ จึงให้ความส าคญัตอ่ดชันีตวัชีว้ดัที่ส าคญั คือ D/E 
Ratio โดยก าหนดคา่สงูสดุที่ 2.5 : 1  ซึง่ปัจจบุนั D/E Ratio ของบริษัทฯ อยูท่ี่ 1.47 เทา่ (ณ สิน้ปี 2558)  

นอกจากนี ้ในการบริหารทางการเงิน  บริษัทฯ เน้นถึงความมีระเบียบวินยัทางการเงิน   รวมถึงการบริหารและการจดัการทาง
การเงินอย่างเป็นระบบ  มีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบจากปัจจยัความเสี่ยงต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ  เพื่อป้องกนั และเตรียมความพร้อม
ตอ่ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้อยา่งทนัท่วงที  บริษัทฯ จึงให้ความสนใจการป้องกนัความเสีย่งทางการเงินอยา่งใกล้ชิดที่มีผลกระทบ
ถึงคา่ใช้จ่ายทางการเงิน 

   ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงอนัเนื่องมาจากอตัราดอกเบีย้อ้างอิงที่เปลีย่นแปลงในอนาคต ซึ่งจะมีผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ได้ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการวางแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งที่มีอัตราดอกเบีย้ต ่ากว่าตลาดมาใช้
ด าเนินงานไว้ลว่งหน้า อีกทัง้ภาระดอกเบีย้ของบริษัทฯ อยู่ในระดบัคอ่นข้างต ่าเมื่อเทียบกบัยอดรายได้ 

   ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทฯ มีการท ารายการบางรายการเป็นเงินตรา
ตา่งประเทศ ซึง่ท าให้เกิดความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ  

จากปัญหาดังกล่าวบริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงนีเ้ป็นอย่างดี  จึงมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการท า
สญัญาซือ้-ขายเงินตราตา่งประเทศเป็นการลว่งหน้าในกรณีที่ท าการสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์การผลติจากตา่งประเทศ 

   ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ 

บริษัทฯ มีความเสีย่งจากการให้สนิเช่ือที่เก่ียวเนื่องจากลกูหนีก้ารค้า เนื่องจากหากลกูหนีไ้มส่ามารถช าระหนีต้ามเง่ือนไขที่
ตกลงไว้ ซึง่อาจท าให้เกิดความสญูเสยีทางการเงินได้  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินแ ละพิจารณา
ความสามารถในการจ่ายช าระหนีข้องลกูค้าแต่ละรายในการพิจารณาให้สินเช่ืออย่างเหมาะสม ส าหรับลกูหนีก้ารค้าที่คาดว่า อาจจะ
ไมไ่ด้รับช าระหนี ้บริษัทฯ ได้พิจารณาตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้อยา่งเพียงพอ 

   ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

บริษัทฯ มีความเสีย่งอนัอาจเกิดจากการท่ีคูส่ญัญาไมป่ฏิบตัิตามข้อก าหนดในสญัญาท าให้เกิดความสญูเสยีทางการเงินได้  
เพื่อป้องกันความเสี่ยงดงักล่าว บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการติดตามคู่สญัญาให้มีการด าเนินการตาม

ข้อก าหนดอยา่งเคร่งครัด 
 
 ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
   ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) ได้ออกกฎระเบียบและข้อบงัคบัตา่ง ๆ เพื่อให้บริษัท
จดทะเบียนได้ปฏิบตัิตามเพื่อการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี พร้อมด้วยบทลงโทษตา่ง ๆ ส าหรับบริษัทท่ีฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตาม 
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บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคญัในการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยการก าหนดให้มีผู้ รับผิดชอบ
โดยตรงในการประสานงาน ติดตามข้อมลูขา่วสาร หรือข้อบงัคบัใหม่ๆ ที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ และปฏิบตัิตาม เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ ได้
ปฏิบตัิตามกฎระเบียบของกลต.อยา่งครบถ้วน และทนัเวลา  

ในปี 2558 จากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงด้านนี ้ไม่พบว่ามีการปฎิบตัิผิดหลกัเกณฑ์ หรือข้อก าหนด และ
เง่ือนไขตา่งๆ ของกฏระเบียบตลาดหลกัทรัพย์  
 
 ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ 
  ความเสี่ยงจากข้อมูลสญูหาย  

ความเสี่ยงจากการโปรแกรม (ERP) ฐานข้อมูล (Database) สญูหาย และระบบการท างานของคอมพิวเตอร์ขดัข้อง ไม่
สามารถใช้งานได้ ซึง่ก่อให้เกิดความเสยีหายกบัการด าเนินกิจการของบริษัทฯ   

บริษัทฯ จึงมีวิธีการป้องกนั โดยด าเนินการพฒันาตวัโปรแกรม (ERP) เพื่อให้รองรับกบัปริมาณข้อมลูที่มากขึน้ และให้เกิด
ความมีเสถียนภาพของการท างานทกุสว่นงาน ด้านฐานข้อมลูได้ด าเนินการให้มีระบบการเก็บรักษาข้อมลูส ารองในสถานที่อื่นเพิ่มอีก
หนึง่ที่ ซึ่งเป็นที่ๆ มีความปลอดภยั และมีการส ารองคอมพิวเตอร์ ท่ีสามารถท างานแทนท่ีระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานปกติได้ทนัทีทนัใด 
ถ้าเกิดเหตุขดัข้อง สว่นด้านบุคลากร  ได้จดัเตรียมความพร้อมและจ านวนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศเพื่อท าการอบรมและให้การ 
Support ในเร่ืองตา่งๆ แก่พนกังานระดบัปฏิบตัิงานทกุโรงงานอยา่งเพียงพอ 
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4.  ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ  

4.1 ทรัพย์สนิถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

       ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2558 บริษัทฯ มีทรัพย์สนิถาวรหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดงันี ้
 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1. ทีด่ิน อาคารโรงงานและสว่นปรับปรุงอาคาร 
เลขที่ 59 หมูท่ี่ 6 ถนนก่ิงแก้ว  
ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ีจงัหวดั
สมทุรปราการ 10540 

เป็นเจ้าของ 
 

28.10 ติดจ านองกบัสถาบนัการเงิน 
มลูคา่ 127 ล้านบาท 

2. ที่ดิน อาคารโรงงานและสว่นปรับปรุงอาคาร 
เลขที่ 517 หมูท่ี่ 9 ต าบลหนองก่ี อ าเภอ   
กบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25110 

เป็นเจ้าของ 
 

37.58 ติดจ านองกบัสถาบนัการเงิน 
มลูคา่  100 ล้านบาท 

3. ที่ดิน อาคารโรงงานและสว่นปรับปรุงอาคาร 
เลขที่ 28/4 หมูท่ี่ 1 ถนนสวุินทวงศ์ ต าบลคลอง 
อดุมชลจร อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
24000 

เป็นเจ้าของ 
 

81.89 ติดจ านองกบัสถาบนัการเงิน 
มลูคา่ 67 ล้านบาท 

4. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ (ทีก่ิ่งแก้ว) 
 

เป็นเจ้าของ 
 

98.42 ติดจ านองกบัสถาบนัการเงิน 
มลูคา่  85.67  ล้านบาท 

5. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ (ทีก่บินทร์บรีุ) เป็นเจ้าของ 82.71 ติดจ านองกบัสถาบนัการเงิน 
มลูคา่ 77.24 ล้านบาท 

6. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ (ที่สวุินทวงศ์) เป็นเจ้าของ 217.95 ติดจ านองกบัสถาบนัการเงิน 
มลูคา่ 224.31 ล้านบาท 

5. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เป็นเจ้าของ 60.55 ไมต่ิดภาระผกูพนั 

6. เคร่ืองตกแตง่และอปุกรณ์ เป็นเจ้าของ 3.68 ไมต่ิดภาระผกูพนั 

7. ยานพาหนะ* เป็นเจ้าของ 17.21 ไมต่ิดภาระผกูพนั 

8. ระบบไฟฟ้าและน า้ประปา เป็นเจ้าของ 22.17 ไมต่ิดภาระผกูพนั 

9. อื่น ๆ เป็นเจ้าของ 27.08 ไมต่ิดภาระผกูพนั 

 รวม      677.34  
     
    หมายเหต ุ: * ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ยานพาหนะสว่นหนึง่ราคาทนุ 9.88 ล้านบาท เกิดจากการท าสญัญาเช่าซือ้ และ 
                        สญัญาเช่าทางการเงิน 
 

4.2 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
- ไมม่ี  

 
4.3 ราคาประเมินทรัพย์สิน หากมีการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือมกีารตีราคาทรัพย์สินใหม่ 

- ไมม่ี 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

-  ไมม่ี 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคญัอื่น 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

 ช่ือบริษัท : บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ :  ผลติชิน้สว่นพลาสติก และให้บริการออกแบบผลติ และซอ่มแซมแมพ่ิมพ์เพื่อผลติ   

ชิน้สว่นพลาสติก ให้แก่บริษัทผู้ผลติรถยนต์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าชัน้น าตา่งๆ รวมทัง้ผู้ผลติสนิค้า

ต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer : OEM) 

 ทนุจดทะเบียน : บริษัทมีทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 214 ล้านบาท เป็นหุ้นสามญั 214 ล้านหุ้น 

 ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : เลขที่ 23 ซอยจนัทน์ 43 แยก 21 แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 ที่ตัง้โรงงาน : เลขที่ 59 หมูท่ี่ 6 ถนนก่ิงแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 10540 

 : เลขที่ 517 หมูท่ี่ 9 ต.หนองก่ี อ.กบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25110 

 : เลขที่ 28/4 หมูท่ี่ 1 ถ.สวุินทวงศ์  ต.คลองอดุมชลจร อ.เมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000 

 เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000010 

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

 โทรสาร : 0-2212-4864 

 แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์ : investor@tkrungthai.com 

 กรรมการตรวจสอบ(กรรมการอิสระ) : independent@tkrungthai.com   

 Web Site   : www.tkrungthai.com 

บุคคลอ้ำงอิง 

 นายทะเบยีนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

  อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  

  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

  โทรศพัท์ (02) 229-2800  โทรสาร (02) 359-1259 

 ผู้สอบบญัชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั 

  138 อาคารบญุมิตร ชัน้ 6 ห้อง บี 1 ถนนสลีม แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

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

   ผู้สอบบญัชี : นายจิโรจ ศิริโรโรจน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5113 

 ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท ส านกังานกฎหมายฟาร์อสีท์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

  127/74-75 อาคาร อา เอส ทาวเวอร์ ชัน้ 24 ถ. รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

  กรุงเทพฯ 10400 

6.2 ข้อมูลส ำคัญอื่น 

 - ไมม่ ี

 

mailto:investor@tkrungthai.com
http://www.tkrungthai.com/
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ส่วนที ่2 
การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยเรียกช าระแล้ว 214 ล้านบาท เป็นหุ้นสามญั 214 ล้านหุ้น มลู
คา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท นอกจากนี ้บริษัทฯ ไมม่ีหุ้นประเภทอ่ืนท่ีมีสทิธิหรือเง่ือนไขแตกตา่งจากหุ้นสามญั เช่น หุ้นบริุมสทิธ์ิ 

บริษัทฯ ไมม่ีข้อตกลงระหวา่งผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในเร่ืองที่มีผลกระทบตอ่การออกและเสนอขายหลกัทรัพย์หรือการบริหารงานของ
บริษัทฯ 
7.2  ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  

รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนลา่สดุ วนัท่ี  25 ธนัวาคม 2558 เป็นดงันี ้

 

 

 
      
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: กลุม่ตระกลูเตชะไกรศรี ประกอบด้วย คณุสเุมธ เตชะไกรศรี, นางยพุา เตชะไกรศรี, นายมิตร เตชะไกรศรี, 
                  นางอไุรวรรณ แซแ่ต้, คณุปรีชา เตชะไกรศรี, นางแต้เตียวส ีแซแ่ต้ 

 
ผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทย   191,973,100 หุ้น สดัสว่น (ร้อยละ) 89.71  
ผู้ ถือหุ้นสญัชาติตา่งด้าว   22,026,900 หุ้น สดัสว่น (ร้อยละ) 10.29 

 
ข้อจ ำกัดกำรถอืหุ้นของชำวต่ำงชำติ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชาวตา่งชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทรวมกนัได้ไมเ่กินร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว 

7.3 กำรออกหลักทรัพย์อื่น 
           -  ไมม่ี  
7.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล  

บริษัทฯ  มีนโยบายการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิในแตล่ะปี เว้นแตใ่นกรณีที่
บริษัทฯ มีโครงการจะลงทนุในโครงการอื่น 

 

 

ปี 2553 2554 2555 2556 2557
อตัราก าไรสุทธิต่อหุ้น 0.19 -0.07 0.38 0.18 0.09
อตัราเงินปันผลต่อหุ้น 0.12 0.05 0.18 0.15 0.10
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ(%) 63.19 - NA - 47.12 82.39 - NA -

ล ำดบั รำยช่ือผู้ ถือหุ้น สดัส่วน (%)

1 นำยสเุมธ  เตชะไกรศรี 15.65

2 นำงยุพำ    เตชะไกรศรี    11.21

3 นำยก ำกวน กุน 5.96

4 นำยธนวรรธน์ ไกรพิสิทธ์ิกุล 5.93

5 นำยมิตร    เตชะไกรศรี 3.04

6 นำงอไุรวรรณ  แซแ่ต้ 3.04

7 คณุปรีชำ เตชะไกรศรี 2.87

8 นำงแต้เตียสี   แซแ่ต้ 2.80

9 นำงสำวศิริอร อิศรำงกูร ณ อยุธยำ 2.01

10 นำยนพภดล เกษมกุลศิริ 1.64

24,000,000            

12,750,000            

6,500,000              

12,682,820            

4,293,400              

จ ำนวนหุ้น(หุ้น)

33,500,000            

6,500,000              

6,138,400              

6,000,000              

3,500,000              
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8. โครงสร้างการจัดการ 
     โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558  เป็นดงันี ้
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8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ   

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ  ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิที่มคีณุสมบตัิครบตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัท
มหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 
เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหมฉ่บบัลงวนัท่ี 22 มีนาคม 2543 

คณะกรรมการของบริษัทฯ  ตามหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  ประกอบด้วย
ผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ จ านวน 13 ทา่น ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
         นายจมุพล  เตชะไกรศรี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ        

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) คือ มีกรรมการอิสระ (Independent director) 
อยา่งน้อยหนึง่ในสาม ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

* บริษัทได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ข้อนีเ้ข้มงวดกวา่ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ซึง่ได้ก าหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไมเ่กินร้อยละ 1 

จ ำนวนครัง้

กำรประชุม

จ ำนวนครัง้ที่

เข้ำร่วมประชุม

1 พลเอกเทอดศกัดิ์   มารมย์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ DAP รุ่นที่ 10/2004 8 7

2 นายไพรัช  สหเมธาพฒัน์ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ DCP รุ่นที่ 102/2008 8 8

3 นายเผ่าเทพ  โชตินชิุต กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ DAP รุ่นที่ 11/2004 8 8

ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา

ประธานกรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดี

4 นายสเุมธ  เตชะไกรศรี กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร DCP รุ่นที่ 137/2010 8 8

กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา

กรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดี

5 ดร.โกศล  สรุโกมล กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง DCP รุ่นที่ 137/2010 8 8

กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา

กรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดี

6 นายวีระศกัดิ์  สตุณัฑวิบลูย์ กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ  / กรรมการอิสระ DAP รุ่นที่ 21/2004 8 8

7 นายคมัภร์ี  จองธุระกิจ กรรมการ / กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา DCP รุ่นที่ 48/2004 8 8

กรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดี

8 นายปรีชา  เตชะไกรศรี กรรมการ / กรรมการผู้ จดัการ/กรรมการบริหาร DAP รุ่นที่ 10/2004 8 8

กรรมการบริหารความเสี่ยง

9 นายจมุพล  เตชะไกรศรี กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้ ชว่ยกรรมการผู้ จดัการ DCP รุ่นที่ 102/2008 8 8

กรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท

10 นายโกเวท  ลิม้ตระกูล กรรมการ / กรรมการบริหาร DCP รุ่นที่ 105/2008 8 8

 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

11 นางยุพา  เตชะไกรศรี กรรมการ DCP รุ่นที่ 32/2003 8 7

12 นายอภชิาติ  เกษมกุลศิริ กรรมการ DCP รุ่นที่ 73/2006 8 7

13 นายประสงค์  เตชะไกรศรี กรรมการ DAP รุ่นที่ 11/2004 8 8

ทัง้นี ้ กรรมการที่ลาประชุม พลเอกเทอดศกัดิ ์มารมย์ คณุยพุา เตชะไกรศรี คณุอภิชาต ิเกษมกลุศริิ  เน่ืองจากตดิภารกิจดว่น

กำรประชุมคณะกรรมกำร

กำรเข้ำร่วมอบรมต ำแหน่งช่ือ-สกุลล ำดับ
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(2) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน/พนกังาน/ลกูจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า/ผู้มีอ านาจควบคมุ 
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่มีความขดัแย้ง (ปัจจบุนัและ 
ช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้) 

(3) ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น  บิดามารดา คูส่มรส 
พีน้่อง และบตุร  รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ   หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความ ขดัแย้ง ในลกัษณะที่
อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลกัษณะอื่น ใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่าง
เป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 

(5) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้อง
กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(6) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได้ 
(7) กรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตาม (1) – (6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการ

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยมีการ
ตดัสนิใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้ 

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ  ประกอบด้วยนายสเุมธ เตชะไกรศรี ลงลายมือช่ือร่วมกบั นางยพุา เตชะไกรศรี หรือ 
นายจมุพล เตชะไกรศรี หรือ นายปรีชา เตชะไกรศรี รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ  
 
ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัดี ถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท และเห็นวา่เป็นปัจจยัส าคญั 
ปัจจยัหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตดัสินใจและการท างานของคณะกรรมการบริษัท ความหลากหลายนัน้ไมไ่ด้จ ากดัเฉพาะใน
เร่ืองเพศเทา่นัน้ แตย่งัรวมถึง อาย ุประวตัิการศกึษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทกัษะและความรู้  

ทัง้นี ้ในการสรรหาและการพิจารณาแตง่ตัง้ กรรมการของบริษัทจะอยูบ่นพืน้ฐานของความรู้ความสามารถและใช้หลกัเกณฑ์ใน
การคดัเลอืกซึง่ได้ค านงึถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย รวมถึงความหลากหลายทางเพศ  
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการก ากับดแูลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบาย 
และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยอยู่ในกรอบของจริยธรรมที่ดี และค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก ฝ่าย ซึ่งขอบเขต
อ านาจ และการอนมุตัิของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดงันี ้

1.  อ านาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรรมการ หรือ
คณะกรรมการในบริษัทฯ (มหาชน)จ ากดั 

2.  มีอ านาจหน้าที่ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ที่ก าหนดให้เป็นของคณะกรรมการ 
3.  มีอ านาจหน้าที่ดแูลและก าหนดนโยบายหลกัในการด าเนินธุรกิจ นโยบายทางด้านการเงิน นโยบาย  การระดมทนุ นโยบาย

ในการบริหารเงินทนุ นโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์ และนโยบายในการบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ  
4.  พิจารณาอนมุตัิงบประมาณโครงการลงทนุของบริษัทและก ากบัดแูลการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ 
5.  ก าหนดกลยทุธ์ในการท าธุรกิจ เป้าหมาย และแผนงานของบริษัทฯ 
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6.  ด าเนินกิจการภายในขอบเขตของกฎหมาย วตัถุประสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทฯ และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้น 
และตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืบริคณห์สนธิ 

7.  จดัให้มีการบริหารจดัการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ 
8.  อนมุตัิแต่งตัง้คณะกรรมการจ านวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน 

หรือบคุคลอื่นกระท าการอยา่งหนึง่อยา่งใดแทนคณะกรรมการ 

9.  อนมุตัิตาม “คูม่ืออ านาจอนมุตัิ” ของบริษัทฯ เช่น อนมุตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี, งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลติ การ
ขาย และบริหารประจ าปี, การขายสนิทรัพย์ถาวร (ราคาตลาด)มลูคา่เกินกวา่ 1 ล้านบาท ฯลฯ 

เว้นแตเ่ร่ืองตอ่ไปนี ้จะกระท าได้ตอ่เมื่อได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน ทัง้นีก้ าหนดให้รายการท่ีกรรมการหรือบคุคลที่อาจ
มีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรืออาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทฯ ยอ่ย ให้กรรมการซึง่มีสว่นได้ 
เสยีในเร่ืองนัน้ ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

 เร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 การท ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับ

อนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 นอกจากนัน้ในกรณีดงัต่อไปนี  ้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการและที่ประชุม ผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนน

เสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
 การรับซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทฯ มหาชนอื่น หรือบริษัทฯ เอกชนมาเป็นของบริษัทฯ  
 การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญา เก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั การมอบหมายให้

บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทฯหรือการรวมกิจการกับบคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
 การออกหุ้นใหมเ่พื่อช าระแก่เจ้าหนีข้องบริษัทฯ  ตามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ 
 การลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  โดยการลดจ านวนหุ้น หรือลดมลูคา่หุ้น 
 การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัทฯ  
 เร่ืองอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 

 
8.2 ผู้บริหาร 

ผู้บริหารของบริษัทฯ  ประกอบด้วย 6 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้
 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายสเุมธ            เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายโกเวท           ลิม้ตระกลู กรรมการบริหาร 
3. นายปรีชา เตชะไกรศรี กรรมการผู้จดัการ 
4. นายพงศกรณ์      เพ็ชรประยรูพนู รองกรรมการผู้จดัการ 
5. นายจมุพล           เตชะไกรศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
6. นายปริญญา       แก้วล้วน ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี/การเงิน 

 ขอบเขต และ อ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 

1. ควบคมุดแูลการบริหารทัว่ไปให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหาร 
2. ก าหนดนโยบายและแนวการปฏิบตัิงานในด้านตา่งๆ 
3. บริหารการปฏิบตัิการและให้การสนบัสนนุระบบการบริหารคณุภาพ 
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ทัง้นี ้การมอบอ านาจดงักลา่วข้างต้น กรรมการผู้จดัการจะต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดและระเบียบวาระตา่ง ๆ ที่ได้รับอนมุตัิจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ  และ/หรือคณะกรรมการบริหาร การอื่นใดนอกเหนือจากที่กลา่วมาข้างต้น กรรมการผู้จดัการไมส่ามารถกระท า
ได้ เว้นแตจ่ะได้รับมอบหมายจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป   
8.3 เลขานุการบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายจมุพล  เตชะไกรศรี ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานกุารบริษัทฯ (ประวตัิเลขานกุารบริษัทฯ รายละเอียด
เก่ียวกบัวฒุิการศกึษา ประสบการท างาน แสดงในเอกสารแนบ 1) และมีคณะที่ปรึกษากฎหมายมอือาชีพ เป็นผู้ ให้ค าแนะน าด้าน
กฎหมาย และกฎเกณฑ์ตา่งๆ ทีค่ณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบตัิหน้าที่ ในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทัง้
ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการ   เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ โดยเลขานกุาร
บริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลกั ดงันี ้

1. ให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการเก่ียวกบัข้อกฎหมาย ระเบยีบ และข้อบงัคบัตา่งๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบตัิ
ตามอยา่งถกูต้องและสม า่เสมอ รวมถงึรายงานการเปลีย่นแปลงที่มีนยัส าคญัแก่กรรมการ 

2. จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น และประชมุคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และข้อพงึปฏิบตัิตา่งๆ 
3. บนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติที่ประชุมผู้

ถือหุ้น และที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก ากับบริษัทฯ ตามระเบียบและ

ข้อก าหนดของหนว่ยงานทางการ 
5. ติดตอ่และสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้ได้รับทราบสทิธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น และขา่วสารของบริษัทฯ 
6. ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร   

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในฐานะกรรมการประจ าปี 2558 

ได้มีการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนอยา่งโปร่งใส โดยมีนโยบาย และ
หลกัเกณฑ์การจา่ยคา่ตอบแทนที่เหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกบัธุรกิจทีม่ีขนาดและอยู่
ในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั ก่อนท่ีจะน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตอ่ไป 

ในปี 2558 บริษัทฯ จ่ายคา่ตอบแทนให้กบักรรมการบริษัทฯ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 2,780,400 บาท และคา่โบนสั 140,000 บาท 
โดยแสดงในตารางตอ่ไปนี ้
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(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
บริษัทฯ ได้พิจารณาคา่ตอบแทนผู้บริหารโดยค านงึถึงความเป็นธรรมและความเหมาะสมตามคา่งานหน้าที่ความ 

รับผิดชอบ สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ภาวะเศรษฐกิจ และพิจารณาเปรียบเทียบกบัอตัราคา่ตอบแทนของบริษัทอืน่ท่ี
อยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนัหรือใกล้เคียงกบับริษัทฯ 

นอกจากนี ้ยงัพจิารณาผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารแต่ละคนตามผลงานสว่นตวั และสว่นรวม โดยมีความสอดคล้องกบั
วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และแผนกลยทุธ์ประจ าปีของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างแรงจงูใจให้ CEO และผู้บริหารสร้างความมัน่คงและเติบโต
ให้แก่องค์กรในระยะยาว โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

 คา่ตอบแทนประธานกรรมการบริหาร (CEO) : คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของ CEO เป็นประจ าทกุปี เพื่อน าผลประเมินดงักลา่วมาประกอบการพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนใน
รูปแบบเงินเดือน  และในปี 2558 ผลตอบแทน (เงินเดือน) เทา่กบั  2,220,000 บาท สว่นผลประโยชน์อื่นไมม่ี            

 คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ : CEO เป็นผู้พิจารณาผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหาร 
ระดบัสงูเป็นรายบคุคล เป็นประจ าทกุปี (ปีละสองครัง้) เพื่อน าผลประเมินดงักลา่วมาประกอบการพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนของ 

ล าดบั รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหนง่
คา่ตอบแทน

รายเดือน
คา่โบนสั

1 พลเอกเทอดศกัดิ์   มารมย์ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ 612,000       20,000         

2 นายไพรัช  สหเมธาพฒัน์ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 511,200       15,000         

3 นายเผ่าเทพ  โชตินชิุต กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 360,000       15,000         

ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา

ประธานกรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดี

4 นายสเุมธ  เตชะไกรศรี กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร -              -              

กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา

กรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดี

5 ดร.โกศล  สรุโกมล กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 218,400       15,000         

กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา

กรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดี

6 นายวีระศกัดิ์  สตุณัฑวิบลูย์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ  / กรรมการอิสระ 309,600       15,000         

7 นายคมัภร์ี  จองธุระกิจ กรรมการ / กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา 218,400       15,000         

กรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดี

8 นายปรีชา  เตชะไกรศรี กรรมการ / กรรมการผู้ จดัการ / กรรมการบริหาร -              -              

กรรมการบริหารความเสี่ยง

9 นายจมุพล  เตชะไกรศรี กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้ ชว่ยกรรมการผู้ จดัการ -              -              

กรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท

10 นายโกเวท  ลิม้ตระกูล กรรมการ / กรรมการบริหาร -              -              

 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

11 นางยุพา  เตชะไกรศรี กรรมการ 183,600       15,000         

12 นายอภชิาติ  เกษมกุลศิริ กรรมการ 183,600       15,000         

13 นายประสงค์  เตชะไกรศรี กรรมการ 183,600       15,000         

รวม 2,780,400    140,000       

ตำรำงแสดงรำยละเอียดค่ำตอบแทนรำยเดือน และค่ำโบนัส คณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำปี 2558
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ผู้บริหารระดบัสงูในรูปแบบเงินเดอืนและโบนสั 
         ส าหรับคา่ตอบแทนที่ให้แกผู่้บริหารในปี 2558 มีดงันี ้ 
 
 
 
 
 
 

    

         เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
 
 
 
 

 
8.5 บุคลากร  

จ านวนพนกังานทัง้หมดของบริษัทฯ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (ไมร่วมแรงงานจดัจ้างภายนอก : Outsource) มีจ านวน
ดงัตอ่ไปนี ้

 

 
 
 
 
 
 
 
จ านวนพนกังานแยกตามสายงานหลกั มีดงันีต้อ่ไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่มีข้อพพิาททางด้านแรงงานใดๆ  

ผลตอบแทนพนักงาน 
การบริหารคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ที่องค์กรที่ให้ความส าคญัเป็นอยา่งมาก  โดยบริษัทฯ มีนโยบายการ

ประเมินผลของการปฏิบตัิงานด้วยตวัชีวดั KPI เพื่อใช้วดัผลส าเร็จจริงเทยีบกบัความคาดหวงัที่ตกลงกนัไว้ (Objective 
Measurement)  รวมทัง้สวสัดิการอื่นๆ อีก เช่น โบนสั กองทนุส ารองเลีย้งชีพ รวมทัง้การแตง่ตัง้ โยกย้ายให้รางวลั และนโยบายการ
พฒันาบคุลากร การอบรมให้ความรู้  พฒันาศกัยภาพกบัพนกังานอยา่งตอ่เนื่องเป็นรูปธรรม 

จ ำนวนรำย (คน) จ ำนวนเงนิ (บำท)

เงนิเดอืน 6 11,849,808.00     

โบนัส 6 1,098,881.44      

คำ่ตอบแทน
รำยกำร

จ ำนวน (คน)
31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-57 31-ธ.ค.-56

1. แผนกผลิต 720 620 660

2. แผนกวศิวกรรม/แผนกวจิยัและพฒันำ 33 47 55

3. แผนกบริหำรคณุภำพ/แผนกประกันคณุภำพ/
    แผนกวำงแผน/แผนกซอ่มบ ำรุง
4. แผนกจดัซือ้/แผนกขนส่ง 42 47 48

5. แผนกจดัเตรียมวตัถุดิบ/แผนกคลงัสินค้ำ 83 80 81

6. แผนกทรัพยำกรบุคคลและธุรกำร 39 34 35

7. แผนกขำยและกำรตลำด 11 12 12

8. แผนกบญัชีและกำรเงิน/แผนกสำรสนเทศ 26 26 29

9. ฝ่ำยบริหำรจดักำร/ฝ่ำยบริหำรสำยปฏิบตัิกำร 50 52 50

รวม 1,178 1,060 1,115

ฝ่ำย

145142174

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

1. ฝ่ายส านักงาน 148 154 212

2. ฝ่ายโรงงาน 1030 906 903

 รวม 1,178 1,060 1,115

ฝ่าย
จ านวนพนักงานทัง้ส ิน้

รำยกำร จ ำนวนรำย จ ำนวนเงนิ

เงนิสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชพี 4 233,756.16
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ในปี 2558 ผลตอบแทนรวมพนกังานของบริษัทฯ มจี านวนเงินรวม 267,148,074.19 บาท ลดลง 9,166,177.60 บาท จากปี 
2557  โดยคา่ตอบแทนที่ให้แก่พนกังานของบริษัทฯ นัน้ อยูใ่นรูปของเงินเดือน โบนสั เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ และสวสัดกิาร
อื่นๆ เช่น คา่รักษาพยาบาล การตรวจสขุภาพประจ าปี เคร่ืองแบบพนกังาน บริการรถรับ-สง่พนกังาน 
 
นโยบายการพัฒนาบุคลากร  

บริษัทฯ ให้ความส าคญัในด้านบคุลากรไมน้่อยไปกวา่การให้ความส าคญัในเร่ืองของวตัถดุิบ หรือกระบวนการผลติ ด้วยเหตุ
ที่วา่คณุภาพชิน้งานท่ีดีนอกจากจะมาจากวตัถดุิบที่ดแีละกระบวนการผลติที่ดีแล้ว แรงงานทัง้ในสว่นทางตรงและทางอ้อมยงัต้องมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลด้วยเช่นกนั 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญในเร่ืองของบุคลากรทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เร่ิมตัง้แต่ขัน้ตอนการคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเข้าสูอ่งค์กรโดยการจดัสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดีและปลอดภยั มีการจดัฝึกอบรมให้ทัง้ภายในองค์กรและภายนอก
องค์กรรวมถึงการจัดส่งไปอบรมดูงานยงัต่างประเทศ นอกจากนี  ้บริษัทฯ ยงัมีนโยบายการพฒันาบุคลากรทางอ้อมด้วยการสรรหา
บุคลากรชาวต่างชาติเข้ามารับต าแหน่งในองค์กรและเป็นที่ปรึกษาระยะสัน้ด้วย อันจะเป็นการยกระดับความรู้ความช านาญของ
พนกังานให้อยูใ่นระดบัมาตรฐานสากล 

บริษัทฯ ได้จดัการฝึกอบรมให้กบัพนกังานภายในบริษัทฯ  (In House Training) ซึง่เป็นหลกัสตูรเก่ียวกบัการสอนงาน OJT (On 
the Job Training), ระบบการบริหาร ERP (Enterprise Resource Planning)  การบริหารระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/TS 16949, 
ISO 14001 และ การฝึกอบรมภายนอก ( Public Training) 

จากการด าเนินนโยบายการพฒันาบคุลากรดงักลา่วข้างต้น บริษัทฯ พบว่าบคุลากรของบริษัทฯ  ได้มีสว่นร่วมเป็นอยา่งมากใน
การลดการสญูเสยีในการผลติ และสามารถท างานได้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลมากขึน้ จนสง่ผลให้ต้นทนุการผลติของบริษัท
ฯ ต ่าลง อนัเป็นผลดีตอ่การแขง่ขนัในตลาดของบริษัทฯ 
 ในปี 2558 บริษัทฯ  ได้จดัอบรม เพิ่มความรู้ ความสามารถ และพฒันาพนกังานทกุระดบั โดยมีการอบรมในหมวดต่างๆตาม
ระดบัพนกังาน ซึง่มีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเตรียมผู้สืบทอดงาน 

การเตรียมแผนเพื่อสบืทอดงานนัน้ เป็นภารกิจที่ผู้บริหารขององค์กรต้องวางแผน และด าเนินการเพื่อเป็นการสร้างความตอ่เนื่อง
ในการบริหารงาน และเตรียมบคุลากรเพื่อรองรับแผนงานการบริหารงานในอนาคตโดยใช้กลยทุธ์ในการก าหนดเกณฑ์ในการคดัเลอืกผู้
ที่มีศกัยภาพ โดยจดัให้มีพี่เลีย้งเป็นผู้สอนงาน ถ่ายทอด พฒันา และเสริมจดุออ่นของงาน เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพยิ่งๆ ขึน้ไป  

ผู้บริหาร

ระดบัสูง
ผู้บริหาร หวัหน้างาน พนกังาน รวม

1. บริหารจดัการ 58 163 494 338        1,053

2. เทคโนโลยี และสารสนเทศ 27 102 69          198

3. คณุภาพ 150 244 284 1,072        1,750

4. ความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อม 60 30 270 343          703

    ในการท างาน, สิ่งแวดล้อม, การอนรัุกษ์พลงังาน

5. สมรรถนะทางวชิาชีพ 36 156 432          4,312        4,936

หมวด

จ านวนชัว่โมงในการอบรม
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9. การก ากับดูแลกิจการ 
9.1 นโยบายการก ากับดูแล 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดนโยบายการปฏิบตัิตามข้อพงึปฏิบตัิที่ดี  (Code of Best Practices) ส าหรับกรรมการบริษัทฯ จด
ทะเบียนท่ีเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ภายหลงัจากที่บริษัทฯ  ได้น าหลกัทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย บริษัทฯ จึงได้ก าหนดคูม่ือ “นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ” และคูม่ือ “จริยธรรมธุรกิจ” เพื่อแจกจา่ยให้กบั
กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั ได้ยดึถือเป็นแนวในการปฏิบตัิตอ่ไป 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงัที่ได้กลา่วมาข้างต้น สง่ผลให้ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการ
ประเมินในระดบั “ดีเลศิ” (ห้าดาว) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย และได้รับคะแนนประเมินคณุภาพการจดัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี เต็ม 100% ติดตอ่กนั 5 ปี จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  

บริษัฯ ได้ยดึหลกัปฏิบตัิตามการก ากบัดแูลกิจการ โดยมีแนวทางในการปฏิบตัิให้ครอบคลมุเนือ้หา 5 หมวด ดงัตอ่ไปนี ้

1. หมวดสิทธิของผู้ถอืหุ้น (Rights of Shareholders) 

นอกเหนือจากสทิธิพืน้ฐานตา่งๆ ตามที่กฎหมายก าหนดได้แก่ สทิธิการซือ้ขาย หรือโอนหลกัทรัพย์ท่ีตนถืออยูไ่ด้อยา่งเป็นอิสระ 
การได้รับส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระในเร่ืองที่มี
ผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสอืบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพิ่มทนุ และ
การอนมุตัิรายการพิเศษแล้ว บริษัทฯ ยงัได้ด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ ท่ีเป็นการสง่เสริมการใช้สทิธิ และอ านวยความสะดวกในการใช้สทิธิ
ของผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี ้

1.1 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมลว่งหน้า และการสง่ค าถามที่เก่ียวข้องกบัวาระการประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 
ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทัง้ประกาศหลกัเกณฑ์ และระบุขัน้ตอนที่ชัดเจน โดยเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์
บริษัทฯ (www.tkrungthai.com) ภายใต้หวัข้อประกาศ 

1.2 บริษัทฯ เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุคน และข้อมลูประกอบแตล่ะวาระการประชมุ
ทัง้ภาษาไทย และ  ภาษาองักฤษให้ผู้ ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ลว่งหน้า 49 วนั ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น
ได้ศกึษาข้อมลูในการประชมุ ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ โดยเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ (www.tkrungthai.com) ภายใต้
หวัข้อประกาศ (Post วนัท่ี 5 มีนาคม 2558) และได้แจ้งผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

1.3 บริษัทฯ ได้ลงประกาศหนงัสอืนดัเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น ในหนงัสอืพมิพ์รายวนั ติดตอ่กนั 3 วนั ไมน้่อยกวา่ 3 วนั ก่อนการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อบอกกลา่วลว่งหน้าส าหรับการเตรียมตวัก่อนมาเข้าร่วมประชมุ 

1.4 บริษัทฯ เคารพสทิธิของผู้ ถือหุ้นโดยปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่กฏหมายก าหนด บริษัทฯ จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2558 ในวนัที่ 23 เมษายน 2558 ณ โรงแรมแมน่ า้ รามาดาพลาซา, กรุงเทพ เพื่ออ านวยความสะดวก และสง่เสริมให้ผู้ ถือ
หุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะทกุรายเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น โดยสถานท่ีประชมุสามารถเดินทางได้สะดวก 

1.5 กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นครบทัง้ 14 ทา่น และผู้บริหารระดบัสงูทกุคนร่วมชีแ้จงและตอบข้อซกัถาม
ของผู้ ถือหุ้นในเร่ืองที่เก่ียวข้อง นอกจากนี ้ยงัมีผู้แทนของผู้สอบบญัชีจากส านกังาน กรินทร์ ออดิท จ ากดั ร่วมตอบข้อ
ซกัถามเก่ียวกบังบการเงินของบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางกฎหมายจากส านกังานกฎหมายฟาอีสต์  จ ากดั เป็นกรรมการ
กลางร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสยีง เพื่อความโปร่งใสอีกด้วย 

1.6 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ก่อนเร่ิมการประชมุตามวาระ ประธานกรรมการบริษัทฯ จะกลา่วแนะน า คณะกรรมการทกุทา่น 
และผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชมุตอ่ผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้น รับทราบถงึวิธีการ ในการลงคะแนน
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เสยีง และสทิธิของผู้ ถือหุ้น โดยประธานที่ประชมุท าหน้าที่ควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามล าดบัวาระ ที่แจ้งในหนงัสอื
นดัประชมุผู้ ถือหุ้น จดัสรรเวลาให้เหมาะสม เพียงพอส าหรับการน าเสนอประเด็นต่างๆ ของแตล่ะวาระ รวมทัง้เปิดโอกาส 
ให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคดิเห็น ซกัถามเร่ืองตา่งๆ เก่ียวกบัการด าเนนิธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทัง้มีการบนัทกึการประชมุ
อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน สรุปการลงมติ และนบัคะแนนเสยีงด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

1.7 บริษัทฯ ไมม่ีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลีย่นแปลงข้อมลูส าคญั โดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าในการประชมุ
ผู้ ถือหุ้นปี 2558  อีกทัง้ ยงัให้สทิธิในการแสดงความคิดเห็น และถามค าถามในท่ีประชมุก่อนลงมติใดๆ รายละเอยีดตาม
รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2558 

1.8 บริษัทฯ มอบให้ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  ซึง่เป็นนายทะเบยีนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จดัสง่
หนงัสอืเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้ากอ่นวนัประชมุ 21 วนั บริษัทฯ ให้สทิธ์ิแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ามาร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นใน
ภายหลงัที่ได้เร่ิมประชมุแล้ว โดยมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระที่อยูร่ะหวา่งการพิจารณา และยงัไมไ่ด้ลงมติ พร้อม
นบัเป็นองค์ประชมุตัง้แตว่าระท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงเป็นต้นไป 

1.9 ละเว้นการกระท าใดๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสของผู้ ถือหุ้นในการศกึษาสารสนเทศของบริษัทฯ 
1.10 บริษัทฯ แจ้งกฎเกณฑ์ และวิธีการเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมลูส าหรับแตล่ะวาระอยา่งเพยีงพอตอ่การตดัสนิใจให้ผู้

ถือหุ้นทราบในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น จดัการให้มีวิธีการลงคะแนนเสยีงที่ไมยุ่ง่ยาก มีประสทิธิภาพ และคา่ใช้จา่ยไม่
สงู 

1.11 บริษัทฯ ได้จดัสรรเวลาที่เหมาะสมในการประชมุ และสง่เสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และตัง้ค าถาม
ตอ่ที่ประชมุในเร่ืองทีเ่ก่ียวกบับริษัทฯ 

1.12 บริษัทฯ จดัท ารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นให้แล้วเสร็จ และเผยแพร่ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ และเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ (www.tkrungthai.com) ภายใต้หวัข้อประกาศ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความ
คิดเห็น และตรวจสอบได้ โดยไมต้่องรอให้ถึงการประชมุครัง้ตอ่ไป 

1.13 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จ่ายไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทิธิ เว้นแตก่รณีที่บริษัทฯ มีโครงการจะลงทนุ
ในโครงการอื่นๆ และในปี 2558 บริษัทฯ น าเสนอขออนมุตัิจากผู้ถือหุ้นในการจ่ายเงินปันผล จากผลการด าเนินงานปี 
2557 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท  

1.14 บริษัทฯ ได้น าเสนอคา่ตอบแทนกรรมการให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเป็นประจ าทกุปี และน าเสนอนโยบาย พร้อมทัง้
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

2. หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัอย่างเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย นกั
ลงทนุสถาบนั หรือชาวตา่งชาติ เพือ่ให้เกิดความเทา่เทียมกนัอยา่งแท้จริง  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัคงด าเนินการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั เพื่อความยัง่ยืนในเร่ืองตอ่ไปนี ้
2.1 การประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 วาระเลอืกตัง้กรรมการท่ีออกจากต าแหนง่ตามวาระ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาส

ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ทัง้นี ้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิเลอืกกรรมการท่ีต้องการ
ได้อยา่งแท้จริง 

2.2   บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการลว่งหน้า ตัง้แตว่นัท่ี  
10 กนัยายน 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และได้ประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
พร้อมกบัเผยแพร่หลกัเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tkrungthai.com) ภายใต้หวัข้อประกาศอยา่งไรก็ตาม ในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 นัน้ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
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2.3  ให้สทิธิออกเสยีงแก่ผู้ ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นท่ีมีอยา่งเทา่เทยีมกนั 
2.4 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่ไมส่ามารถเข้าประชมุด้วยตนเองสามารถใช้สทิธิออกเสยีงโดยการมอบฉนัะให้ผู้อื่น 

หรือกรรมการอิสระเข้าประชมุและออกเสยีงแทนได้ 
2.5 บริษัทฯ แนบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ  ข  ซึง่เป็นแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสยีงได้เอง ในแตล่ะ

วาระ ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุฉบบัจริง พร้อมทัง้เผยแพร่หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ  ก,  ข  และ ค  ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tkrungthai.com) เพือ่ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ด้วย 

2.6 บริษัทฯ มีมาตรการป้องกนักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้ข้อมลูภายใน เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ในการซือ้ขาย
หุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมลูภายในแก่บคุคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ และมีการติดตามผลอยา่ง
สม ่าเสมอ ทัง้นี ้กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีรายงานการถือหลกัทรัพย์ครัง้แรก และรายงานการเปลีย่นแปลงการถือ
หลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 ใน พรบ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 

2.7 คณะกรรมการได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ให้กรรมการ ผู้บริหาร ต้องเปิดเผยข้อมลู ผู้มีส่วนได้เสียของตนเอง และบคุคลท่ีมีความ
เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหนกัทรัพย์ พ.ศ.2551 ทัง้นีจ้ะต้องรายงานครัง้แรก
ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมลูทกุไตรมาส ภายในวนัท่ี 15 ของเดอืนถดัไป 
นบัจากวนัสดุท้ายในแต่ละไตรมาส และให้เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ เก็บต้นฉบบั และส าเนาแจ้งให้แก่ประธาน
คณะกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนั หลงัจากได้รับรายงาน 

2.8 ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารไมม่ีการเพิม่วาระการประชมุ หรือเปลีย่นแปลงข้อมลูส าคญัโดยมิแจ้งลว่งหน้าตอ่ผู้ ถือหุ้น 
2.9 บริษัทฯ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบยีน และตรวจสอบคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นเพื่อความรวดเร็ว และอ านวยความ

สะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
2.10  บริษัทฯ ใช้บตัรลงคะแนนเสยีงเพื่อความรวดเร็ว และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการลงคะแนนเสยีง รวมถงึใน 

วาระพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระนัน้ มีการแยกให้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้เป็นรายบคุคล 

ทัง้นี ้เนื่องด้วยบริษัทฯ ไมม่ีบริษัทร่วม และบริษัทยอ่ย จึงไมม่ีเร่ืองการท ารายการระหวา่งกนักบับริษัทร่วม ที่อาจท าให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งมีนยัส าคญั และไมม่ีการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินกบับริษัทท่ีไมใ่ช่บริษัทยอ่ย 
 
3. หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ไมว่า่จะเป็นผู้มีสว่นได้เสยีภายใน และผู้มีสว่นได้เสยีภายนอกเพื่อ
เสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือระหวา่งบริษัทฯ กบัผู้มีสว่นได้เสยี ในการสร้างความมัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงิน และความยัง่ยนืของ
กิจการ รวมถงึการให้ความส าคญักบัการรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม และสงัคมอีกด้วย 

บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการปฏิบตัิที่เป็นธรรม และรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ซึง้หมายความรวมถงึผู้ ถือหุ้น หรือผู้
ลงทนุ พนกังาน ลกูค้า คูค้่า คูแ่ขง่ เจ้าหนี ้ชมุชนท่ีบริษัทตัง้อยู่  สงัคม สิง่แวดล้อม ภาครัฐ และหนว่ยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องแสดงไว้อยา่ง
ชดัเจนใน ”คูม่ือจริยธรรมธุรกิจ” เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั ได้ปฏิบตัิไปในทิศทางเดียวกนั และไมล่ะเมดิสทิธิ
มนษุยชน บริษัทฯ มีผู้มีสว่นได้เสยีหลายกลุม่ด้วยกนั ดงันี ้

 ผู้ถอืหุ้น  บริษัทฯ ตระหนกัดีวา่ ผู้ ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ และบริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมลูคา่เพิ่ม แก่ผู้ ถือหุ้นใน 
ระยะยาว และปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเสมอภาคเทา่เทียมกนั เช่น ปฏิบตัิหน้าที่ ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ตลอดจนตดัสนิใจด าเนนิการ
ใดๆ ด้วยจิตอนับริสทุธ์ิ ด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และรายยอ่ย เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น
โดยรวม และน าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมลูทางการเงิน การบญัชี และรายงานอื่นๆ โดย
สม ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมทัง้ห้ามไมใ่ห้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่น โดยใช้ข้อมลูใดๆ ของบริษัทฯ ซึง่
ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณะ หรือด าเนินการใดๆ ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัองค์กร เป็นต้น 



      บริษัท  ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)                                         

ส่วนท่ี 2 หน้าท่ี 30 

 พนักงาน บริษัทฯ ตระหนกัดวีา่ พนกังาน เป็นปัจจยัแหง่ความส าเร็จของการบรรลเุป้าหมายของบริษัทฯ ที่มีคณุคา่ยิง่ 
จึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้การปฏิบตัิ ที่เป็นธรรมทัง้ในด้านโอกาส คา่ตอบแทนทีเ่หมาะสม  โดยบริษัทฯ มีนโยบายการ
ประเมินผลของการปฏิบตัิงานด้วยตวัชีวดั KPI เพื่อใช้วดัผลส าเร็จจริงเทยีบกบัความคาดหวงัที่ตกลงกนัไว้ (Objective Measurement)  
รวมทัง้สวสัดิการอื่นๆ อีก เช่น โบนสั กองทนุส ารองเลีย้งชีพ จดัการดแูลให้ตรวจสขุภาพประจ าปี ดแูลรักษาสถาพแวดล้อมการท างาน
ให้มีความปลอดภยัและถกูสขุลกัษณะอนามยั สง่เสริมกิจกรรมตา่งๆ รวมทัง้การแตง่ตัง้ โยกย้ายให้รางวลั และจดัอบรมให้ความรู้ 
พฒันาศกัยภาพพนกังานอยา่งตอ่เนื่องอยา่งเป็นรูปธรรม  

 ลูกค้า บริษัทฯ เอาใจใสแ่ละรับผิดชอบตอ่ลกูค้า โดยให้บริการท่ีมคีณุภาพ มาตรฐาน รวดเร็ว ตรงตอ่เวลา และ 
รักษาความลบัของลกูค้า  และให้ข้อมลูขา่วสารท่ีถกูต้อง เพียงพอ ทนัตอ่เหตกุารณ์แก่ลกูค้า เพื่อให้ทราบเก่ียวกบัสนิค้าและบริการ 
รวมทัง้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ที่มีตอ่ลกูค้าอยา่งเคร่งครัด กรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัติามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลกูค้าทราบ เพื่อ
ร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยไมช่กัช้า เป็นต้น 

 คู่ ค้า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การปฏิบตัิตอ่คูค้่า อยา่งเสมอภาค เป็นธรรม โดยค านงึถงึประโยชน์สงูสดุของ 
บริษัทฯ และตัง้อยูบ่นพืน้ฐาน ของการได้รับผลตอบแทน ที่เป็นธรรมตอ่กนัทัง้สองฝ่าย หลกีเลีย่งสถานการณ์ ที่ท าให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ รวมทัง้ปฏิบตัติามพนัธสญัญาอยา่งเคร่งครัด ให้ข้อมลูที่เป็นจริง รายงานท่ีถกูต้อง การเจรจาแก้ปัญหา และหาทาง
ออก ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ไมเ่รียก หรือไมรั่บ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไมส่จุริต ในการค้ากบัคูค้่า และ/หรือเจ้าหนี ้

2. ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้ง
ให้เจ้าหนีทราบลว่งหน้า เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

 เจ้าหนี ้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการกู้ยมืเงินตามเง่ือนไขหรือข้อตกลง 
 คู่แข่ง บริษัทฯ ปฏิบตัิกบัคูแ่ขง่ในกรอบการแขง่ขนัอยา่งสจุริต ไมล่ะเมดิความลบัหรือลว่งรู้ความลบัทางการค้าของคู ่

แขง่ด้วยวิธีฉ้อฉล จะปฏิบตัิภายใต้กรอบกติการของการแขง่ขนัท่ีดี ไมท่ าลายช่ือเสยีง ของคูแ่ขง่ทางการค้า ด้วยการกลา่วหาใสร้่าย 

 สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ค านงึถึงสภาพแวดล้อม จงึก าหนดนโยบาย และประกาศเพื่อให้พนกังานตระหนกัถงึความ 
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานหลกัเกณฑ์ จนได้ใบรับรองมาตรฐานคณุภาพ ISO14001 ร่วมทัง้ปฏิบตัิควบคู่
กบัความรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) จนกลายเป็นวฒันธรรมองค์กร และ
ในปี 2558 ได้สง่เสริมรณรงค์ให้พนกังานใช้ทรัพยากรอย่างประหยดัและให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ เช่น ปิดไฟเมื่อไม่มีความจ าเป็นใน
การใช้งาน และปิดแอร์ช่วงพกัเที่ยง การใช้กลอ่งหมนุเวียน การจดัรถรับสง่แบบ Carpool เป็นต้น 

 ชุมชน บริษัทฯ ด าเนินกิจกรรมตา่งๆ เพื่อสนบัสนนุและสง่เสริมคณุภาพสงัคมทัง้ภายใน และภายนอก โดยจดั 

กิจกรรมร่วมกบัชมุชน  เช่น กิจกรรมวนัเด็กร่วมกบัชมุชน, มอบทนุการศกึษาให้แก่บตุรพนกังาน, การบริจาคโลหิต, กิจกรรมผ้าป่าสู่
บ้านเกิด (ชมุชนท่ีพนกังานอาศยั) เป็นต้น 

 ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน บริษัทฯ มีตระหนกัและเลง็เห็นถงึความส าคญั ของ 
ความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน รวมถงึความหว่งใยตอ่ชีวิต และสขุภาพพนกังานทกุระดบั บริษัทฯ ได้
ก าหนดนโยบาย เพื่อให้พนกังานใช้เป็นแนวในการปฏิบตัิ  บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างานระดบัวิชาชีพ (จป.) เป็นผู้
ควบคมุดแูล จดัอบรม และให้พนกังานปฏิบตัติามนโยบายด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อมในการท างาน ส าหรับปี 
2558 บริษัทฯ มีสถิตกิารเกิดอบุตัิเหตจุากการท างาน 8 ครัง้ เป็นอบุตัเหตจุากโรงงานฉีด 8 ครัง้ และโรงงานแมพ่มิพ์ 0 ครัง้  ซึง่ไมม่ีกรณี
รุนแรง หรือเสยีชีวิต และบริษัทฯ ได้ท าการสอบสวนหาสาเหต ุและแนวทางป้องกนัไมใ่ห้เกิดซ า้ในอนาคต และสือ่สารให้ผู้ เก่ียวข้องทกุ
ระดบัตระหนกั และปฏิบตัิงานตามขัน้ตอนด้วยความระมดัระวงัอยา่งเคร่งครัด 

 การละเมิดสทิธิมนุษยชน บริษัทฯ ตระหนกัถึงสทิธิในความเป็นมนษุย์ และความเทา่เทียมกนั จงึได้ก าหนดนโยบาย 

เพื่อเป็นแนวการปฏิบตัิตอ่ผู้เก่ียวข้อง ด้วยความเป็นธรรม ไมเ่ลอืกปฏิบตัิ ตอ่บคุคลหนึง่บคุคล ใดเนื่องจากความเหมือน หรือความ 

แตกตา่ง ไมว่า่จะทางกาย หรือจิตใจ เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ อาย ุการศกึษา หรือเร่ืองอื่นใด และจดัให้มีอปุกรณ์อ านวยความ 
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สะดวก พร้อมสวสัดกิารท่ีเหมาะสมส าหรับลกูจ้างที่ทพุพลภาพ 
 การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลขิสิทธ์ิ บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบาย และแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการไม ่

ลว่งละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญา หรือลขิสทิธ์ิสนิค้าตา่งๆ 

 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ก าหนดนโยบายทีจ่ะไมใ่ห้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ใช้โอกาสจากการ 
เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์สว่นตน จึงก าหนดเป็นข้อปฏิบตัิ ส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานของบริษัทฯ ต้องปฏิบตัติามคูม่ือ “จริยธรรมธุรกิจ”  

 การป้องกนั / ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ไมส่นบัสนนุการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้ทกุประเภทใน 

องค์กร เช่น การให้และรับสนิบน เงินบริจาค อื่นๆ เป็นต้น  และบริษัทฯ ก าหนดนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยจดัท าเป็น
รูปเลม่ เพื่อใช้ในการสือ่สารกบัคณะกรรมการ และอบรมพนกังานทกุระดบั ให้มีแนวทางการปฏิบตัิที่ชดัเจน และยดึถือปฏิบตัิอยา่ง
เคร่งครัด 

กระบวนการในการประเมินความเสีย่ง เพื่อป้องกนัและปราบปรามการทจุริตฯ โดยท าการประเมินระดบัความเสีย่งทัง้
โอกาสเกิด และผลกระทบตอ่การทจุริตฯ เพื่อก าหนดมาตรการป้องกนั และติดตามประเมินผลอยา่งตอ่เนื่อง 

แนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการกบัดแูลและควบคมุ เพื่อป้องกนัและติดตาม  โดยจดัให้มีระบบควบคมุภายในและการบริหาร 
ความเสีย่ง ที่ครอบคลมุระบบงานขององค์กร   

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทจุริตให้กบัพนกังาน เพื่อใช้ในการร้องเรียนหากพบเห็นการทจุริตในองค์กร 
โดยผู้ ร้องเรียนจะต้องระบรุายละเอียดของเร่ืองที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนพร้อมช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถติดตอ่
ได้ และสง่มายงัช่องทางรับเร่ือง ดงันี ้

1. แจ้งผา่นช่องทางอเีมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) independent@tkrungthai.com 
2. แจ้งผา่นช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (นกัลงทนุสมัพนัธ์ \ การแจ้งเบาะแส) 
3. แจ้งผา่นจดหมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 23 ซอยจนัทน์ 

43 แยก 21 แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กทม. 10120 
บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายมาตรการคุ้มครอง และปกป้องพนกังาน กรณีแจ้งการทจุริต หรือการท าผิดกฎหมาย หรือผิด

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์  โดยได้รับความคุ้มครอง ซึง่บริษัทฯ ไมส่ามารถปฏิบตัิใดๆ โดยไมเ่ป็นธรรมตอ่
พนกังาน ไมว่า่จะเป็นการเปลีย่นต าแหนง่งาน ลกัษณะงาน สถานที่ท างาน ส านกังาน เลกิจ้าง อนัเนื่องมาจากสาเหตแุหง่การแจ้ง
เบาะแส  

รวมถงึจดัให้มชี่องทางส าหรับผู้ ถือหุ้น หรือผู้มีสว่นได้เสยี สามารถติดตอ่ / ร้องเรียนเร่ืองตา่งๆ ตอ่กรรมการอิสระได้โดย
ตรงที่ E-Mail : independent@tkrungthai.com 

ส าหรับผู้มีสว่นได้เสยีที่ถกูละเมดิสทิธิ สามารถแจ้ง หรือร้องเรียน ได้ที่เบอร์โทร 02-211-3732 ส านกังานสว่นกลาง  
หรือ คณุจมุพล เตชะไกรศรี เลขานกุารบริษัทฯ E-Mail : chumpol@tkrungthai.com หรือแจ้งผา่นจดหมายมาถงึงคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 23 ซอยจนัทน์43 แยก 21 แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กทม. 10120 

บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน และเก็บรักษาข้อมลูและรายละเอยีดตา่งๆ เป็นความลบั หากเห็นวา่การเปิดเผย
จะท าให้เกิดความไมป่ลอดภยัตอ่ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน 

ส าหรับปี 2558  บริษัทฯ ได้ด าเนินการท าแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ เพื่อเข้าสู่
กระบวนการขอรับการรับรอง จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต  และในเร่ืองการแจ้ง
เบาะแส  ไมป่รากฏวา่มีพนกังาน หรือ ผู้มีสว่นได้เสยี ได้แจ้งหรือร้องเรียนเก่ียวกบัการคอร์รัปชัน่  

 

mailto:chumpol@tkrungthai.com
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเป็นบริษัทฯ ตวัอย่างที่ดี ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมลู
อย่างเพียงพอแก่ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย และได้เปิดเผยนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายบริษัทฯ นโยบายสิ่งแวดล้อม นโยบายอนรัุกษ์พลงังาน 
นโยบาย IT นโยบายสิ่ งแวดล้อม  นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย  เป็น ต้น โดยเผยแพ ร่บนเว็บไซต์ของบ ริษัทฯ 
(www.tkrungthai.com) หวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์/การก ากบัดแูลกิจการที่ดี  

นอกจากนัน้บริษัทฯ ยงัได้ด าเนินการเปิดเผยข้อมลู ดงัตอ่ไปนี ้

4.1 จดัสง่รายงานทางการเงินตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์/ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทยภายในระยะเวลาที่ก าหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบญัชีแสดงความคิดเป็นอยา่งมีเง่ือนไข ทัง้นี ้ในปี  2558 บริษัทฯ 

ไม่ได้รับค าสั่งจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้แก้ไขงบการเงิน หรือเอกสารที่

เก่ียวข้องแตอ่ยา่งใด 

4.2 ให้ความส าคญักบัการเปิดเผยสารสนเทศอื่นๆ เช่น รายงานประจ าปี การประชุมผู้ ถือหุ้น อย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา 

โปร่งใส ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

และเว็บไซต์บริษัทฯ (www.tkrungthai.com) 

4.3 คณะกรรมการรายงานนโยบายการก ากบัดแูลกิจการแบบสรุป และผลการปฏิบตัิตามนโยบายก ากบัดแูลกิจการผ่านทาง

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี 

4.4 คณะกรรมการได้จดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน แสดงควบคูไ่ปกบัรายงานของ

ผู้สอบบญัชี ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

4.5 เปิดเผยรายช่ือกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดุยอ่ย รวมทัง้บทบาท หน้าที่ และวาระการด ารงต าแหนง่ ในรายงาน

ประจ าปีของบริษัทฯ 

4.6 เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดบัอุตสาหกรรมเดียวกัน ผล

ประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที่รับผิดชอบของกรรมการแตล่ะทา่น 

4.7 เปิดเผยจ านวนครัง้ของการประชมุ และจ านวนครัง้ ที่กรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตา่งๆ 

4.8 ก าหนดให้กรรมการต้องเปิดเผยข้อมลูการมีสว่นได้เสยีของตนและผู้ เก่ียวข้องในกรณีที่มีสว่นได้เสยีเก่ียวข้องกบับริษัท 

4.9   บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด (whistle Blowing) เพื่อสง่เสริมความร่วมมือระหวา่ง

บริษัทฯ กบัผู้มีสว่นได้เสยีในการสร้างเสริมผล การด าเนินงานของบริษัทฯ  จึงก าหนดกลไกคุ้มครองสทิธิของผู้แจ้งเบาะแส 

ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ในประเด็นเก่ียวกบัการท าผิดกฎหมาย ความถกูต้องของรายงานงบการเงิน ระบบควบคมุ

ภายในท่ีบกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ ผา่น คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

(independent@tkrungthai.com) ของบริษัทฯ โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ (www.tkrungthai.com) หวัข้อนกัลงทนุ

สมัพนัธ์ 

4.10 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ไว้อย่างชัดเจน และ

ก าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ ต่อประธานกรรมการทราบทกุครัง้ โดยผ่าน

ทางเลขานกุารบริษัทฯ 

http://www.tkrungthai.com/
http://www.tkrungthai.com/
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4.11 ความสมัพนัธ์กบัผู้ลงทนุ บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัต่อนกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นอย่างมาก จึงได้มีการพบปะ และให้ข้อมลูกบั

ผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ และนกัข่าวอย่างสม ่าเสมอ จะเห็นได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ของ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยทกุไตรมาส เพราะบริษัทฯ เลง็เห็นถึงความส าคญัของการเปิดเผยข้อมลูผลประกอบการ

ของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ไม่ว่าบริษัทฯ จะมีผลประกอบการในไตรมาสนัน้ๆ เป็นอย่างไร รวมถึงจัดให้มีแผนกนกั

ลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) ขึน้ เพื่อเป็นช่องทางให้บริษัทฯ สามารถสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจ

ทัว่ไปอยา่งสะดวก และมีประสทิธิภาพ 

4.12 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ หรือนกัวิเคราะห์เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ (Company Visit) และพบปะพดูคยุกบั 

        ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึง่ในปี 2558 ได้จดัให้มีกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานสวุินทวงศ์ เมื่อวนัจนัทร์ที่ 22 กนัยายน 2558  

        นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้จดัให้มีช่องทางที่นกัลงทุนติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ ได้ทาง IR Contact โดยสามารถ

ติดตอ่ได้ทาง E-mail Address : investor@tkrungthai.com  โทรศพัท์ 02-211-3732 ตอ่ 104   

จ ำนวนหุ้นที่ถือ ณ จ ำนวนหุ้นที่ถือ ณ 

วันที่ 31 ธันวำคม 2557 วันที่ 31 ธันวำคม 2558

1 พลเอกเทอดศกัดิ์   มำรมย์ ประธำนกรรมกำรบริษัท (กรรมกำรอิสระ) 220,000 220,000 0 0.10
คู่สมรส และบตุรที่ยังไมบ่รรลนิุติภำวะ 0 0 0 0

2 นำยไพรัช  สหเมธำพฒัน์ กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ (กรรมกำรอิสระ) 0 0 0 0
คู่สมรส และบตุรที่ยังไมบ่รรลนิุติภำวะ 0 0 0 0

3 นำยเผ่ำเทพ  โชตินชิุต ประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนและกรรมสรรหำ 5,000 5,000 0 0.002
คู่สมรส และบตุรที่ยังไมบ่รรลนิุติภำวะ ประธำนคณะกรรมกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี 0 0 0 0

กรรมกำร /กรรมกำรตรวจสอบ (กรรมกำรอิสระ)

4 นำยวีระศกัดิ์  สตุณัฑวิบลูย์ กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ (กรรมกำรอิสระ) 0 0 0 0
คู่สมรส และบตุรที่ยังไมบ่รรลนิุติภำวะ 0 0 0 0

5 ดร.โกศล  สรุโกมล กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 0 0 0 0
คู่สมรส และบตุรที่ยังไมบ่รรลนิุติภำวะ กรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ 0 0 0 0

กรรมกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี

6 นำยสเุมธ  เตชะไกรศรี กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร 33,500,000 33,500,000 0 15.65
คู่สมรส และบตุรที่ยังไมบ่รรลนิุติภำวะ กรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ 24,000,000 24,000,000 0 11.21

กรรมกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี

7 นำยคมัภร์ี  จองธุระกิจ กรรมกำร / กรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ 500,000 500,000 0 0.23
คู่สมรส และบตุรที่ยังไมบ่รรลนิุติภำวะ กรรมกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี 0 0 0 0

8 นำยปรีชำ  เตชะไกรศรี กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร 6,138,400 6,138,400 0 2.87
คู่สมรส และบตุรที่ยังไมบ่รรลนิุติภำวะ กรรมกำรผู้ จดักำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 3,258,940 3,258,940 0 1.52

9 นำยจมุพล  เตชะไกรศรี กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / ผู้ ชว่ยกรรมกำรผู้ จดักำร 956,940 956,940 0 0.45
คู่สมรส และบตุรที่ยังไมบ่รรลนิุติภำวะ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริษัทฯ 0 0 0 0

10 นำยโกเวท  ลิม้ตระกูล กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร 275,000 275,000 0 0.13
คู่สมรส และบตุรที่ยังไมบ่รรลนิุติภำวะ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 0 0 0 0

11 นำงยุพำ  เตชะไกรศรี กรรมกำร 24,000,000 24,000,000 0 11.21
คู่สมรส และบตุรที่ยังไมบ่รรลนิุติภำวะ 33,500,000 33,500,000 0 15.65

12 นำยอภชิำติ  เกษมกุลศิริ กรรมกำร 0 0 0 0
คู่สมรส และบตุรที่ยังไมบ่รรลนิุติภำวะ 0 0 0 0

13 นำยประสงค์  เตชะไกรศรี กรรมกำร 2,903,606 2,903,606 0 1.36
คู่สมรส และบตุรที่ยังไมบ่รรลนิุติภำวะ 0 0 0 0

ล ำดบั รำยช่ือคณะกรรมกำร ต ำแหนง่
จ ำนวนหุ้นที่

เปลี่ยนแปลง เพ่ิมขึน้/

(ลดลง) ในปี 2558

สดัส่วนกำรถือหุ้น

ในบริษัท (%)

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการบริษัทฯ

mailto:investor@tkrungthai.com
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5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อบทบาท และหน้าที่ของกรรมการ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยี เพื่อให้ธุรกิจ
สามารถด าเนินไปได้ด้วยความโปร่งใส โดยด าเนินการในเร่ืองตอ่ไปนี ้

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

5.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบไปด้วยบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เอือ้ประโยชน์ตอ่การ
บริหารงานของบริษัทฯ อาทิ เช่น ความรู้ด้านอุตสาหกรรม ด้านบญัชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้าน
ทกัษะความช านาญงานแม่พิมพ์ และยงัประกอบด้วยความหลากหลายทัง้ด้านอาย ุและเพศ   โดยมีกรรมการ
ผู้หญิงจ านวน 1 ทา่น จากจ านวนคณะกรรมการทัง้สิน้ 13 ทา่น ซึง่ แบง่เป็น 

 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  จ านวน 4 ทา่น (คิดเป็นร้อยละ 30.77) 
 กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร  จ านวน 9 ทา่น (คิดเป็นร้อยละ 69.23) 

     โดยเป็นกรรมการอิสระ  จ านวน 5 ทา่น (คิดเป็นร้อยละ 38.46) 
5.1.2 กรรมการบริษัทฯ ไมม่ีประวตัิการกระท าผิดกฎระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์/ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
5.1.3 คณะกรรมการได้จดัให้มีระบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอ โดยผู้ตรวจสอบภายในนัน้เป็นหนว่ยงาน

ภายนอกที่มีความเป็นอิสระ โดยรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
5.1.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการติดตามการบริหาร

ความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ โดยได้จัดตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  (Risk Management) เพื่อประเมิน
ความเสี่ยงของสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้ พร้อมทัง้หาแนวทาง มาตรการป้องกนัไม่ให้เกิดผลกระทบ และ
สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ 

5.1.5 คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดวาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการไว้อยา่งชดัเจนคือ 3 ปี และไมจ่ ากดัจ านวน
วาระการด ารงต าแหนง่ โดยระบไุว้ในนโยบายก ากบัดแูลกิจการ 

5.1.6 บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละท่านให้ทราบ (รายละเอียดกรรมการและ
ผู้บริหาร) 

5.1.7 ประธานกรรมการบริษัทฯ ไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนักบักรรมการผู้จดัการ และมีบทบาท อ านาจ และหน้าที่แยกออก
จากกนัอยา่งชดัเจน 

5.1.8 คณะกรรมการได้มีการเลอืกกรรมการอิสระเพื่อด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการ 
5.1.9 บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทฯ คือ คุณจุมพล  เตชะไกรศรี และมีคณะที่ปรึกษากฎหมายมืออาชีพ เป็นผู้ ให้

ค าแนะน าด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบตัิตาม  
5.1.10 บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัจ านวนบริษัทจดทะเบียน ท่ีกรรมการของบริษัทฯ ไปด ารงต าแหน่งได้คนละ

ไม่เกิน 5 บริษัท และได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ อื่นของกรรมการแต่ละ
ทา่นไว้อยา่งละเอียดในแบบ 56-1 และในรายงานประจ าปี 

5.1.11 บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการ ที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ ได้ไม่เกิน 2 
บริษัท โดยบริษัทดงักลา่ว จะต้องไมม่ีผลประโยชน์ขดัแย้งกบับริษัทฯ และก่อนการไปด ารงต าแหนง่ จะต้องชีแ้จง
รายละเอียดตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบ  

5.1.12 บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายจ ากดัจ านวนบริษัทจดทะเบียน ที่กรรมการแตล่ะคนจะด ารงต าแหนง่กรรมการไมเ่กิน 
3 แหง่ 
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5.1.13 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี กรรมการต้องออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม ถ้าจ านวนกรรมการ
แบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงสว่นหนึง่ในสามที่สดุ 

5.1.14 ส าหรับจ านวนบริษัทที่กรรมการด ารงต าแหน่งนัน้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการด ารงต าแหน่ง
กรรมการแตล่ะคนที่บริษัทอื่นไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจ าปี (Annual Report) ทัง้นี ้บริษัทฯ มัน่ใจวา่การ
ที่กรรมการด ารงต าแหนง่ในหลายบริษัทนัน้ไมก่ระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่แตอ่ยา่งใด เพราะได้รับค าปรึกษาและ
ค าแนะน าที่ดี มีประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจอยา่งสม ่าเสมอ และตอ่เนื่อง 

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย จ านวน 5 คณะ   ได้แก่ 1) คณะกรรมการบริหาร  
2) คณะกรรมการตรวจสอบ   3) คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา   4) คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  5) 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  โดยมีการก าหนดอ านาจหน้าที่เอาไว้อยา่งชดัเจน ทัง้นี ้ประธานคณะกรรมการไมเ่ป็นประธานหรือ
สมาชิกในคณะกรรมการชดุยอ่ย 

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.3.1 มีการก าหนดและแยกอ านาจของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจดัการในระดบัต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยใน
การพิจารณา และการตดัสินใจเร่ืองที่ส าคญัๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อถ่วงดุล
และสอบทาน เปิดเผยความโปร่งใส และเป็นธรรมตอ่ผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

5.3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการทบทวน และอนมุตัิวิสยัทศัน์ ภารกิจ ของบริษัทอยา่งน้อยทกุๆ 5 ปี 
5.3.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมกบัฝ่ายบริหาร ในการทบทวน อนมุตัิวิสยัทศัน์ ภารกิจ การวางกลยทุธ์ 

เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ เป็นประจ าทกุปี 
5.3.4 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร และปฏิบตัิตามนโยบาย

ดงักลา่ว 
5.3.5 ประธานกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ และไม่ได้ด ารงต าแหน่งใน

คณะกรรมการชดุยอ่ย 
5.3.6 การรวมหรือแยกต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นบคุคลเดียวกับ

ประธานกรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่
ในการก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลและการบริหารงานประจ าออกจากกนัอยา่งชดัเจน 
ประธานกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่เป็นกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ ก าหนดนโยบาย 
แผนงาน และกลยทุธ์ที่ส าคญัให้ฝ่ายบริหารน าไปปฏิบตัิ โดยกรรมการบริษัทฯ ทกุคนมีความเป็นอิสระในการ
เสนอวาระการประชุม การแสดงความคิดเห็นตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ ในด้านตา่งๆ รวมถึงพิจารณาอยา่ง
รอบคอบในเร่ืองที่อาจขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มีความถกูต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

5.3.7 ประธานกรรมการบริหาร เป็นหวัหน้าคณะของฝ่ายบริหาร รับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ในการดแูลการ
ด าเนินกิจการและปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบันโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการบริหาร 
ติดตามการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ โดยก าหนดให้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อรายงาน
ความก้าวหน้าของผลการด าเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นประจ าทกุเดือน มีการกระจายอ านาจ
ลงไปสูฝ่่ายบริหาร ในการก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และวงเงิน 

5.3.8 คณะกรรมการได้มีการให้จัดท าคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่เป็นลายลกัษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานทกุคนเข้าใจใช้ในการด าเนินธุรกิจ และปฏิบตัิตามอยา่งจริงจงั 
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5.3.9 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) เพื่อ

เป็นแนวทางปฏิบตัิของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และมีการทบทวนประสทิธิผลของการจดัการความเสีย่ง

อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

5.3.10 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคมุด้านการด าเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน การปฏิบตัิงาน 

การด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และนโยบาย โดยมีหน่วยงานที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็น

ผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคมุดงักลา่ว 

5.3.11 คณะกรรมการบริษัทฯ จะรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงาน

ประจ าปี ทัง้นี ้งบการเงินดังกล่าว จัดท าขึน้ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย รวมทัง้มีการ

เปิดเผยข้อมลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

5.3.12 คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารระดบัสงู แจ้งตอ่คณะกรรมการเก่ียวกบัการซือ้

ขายหุ้นอยา่งน้อย 1 วนั ลว่งหน้าก่อนท าการซือ้ขาย 

5.3.13 คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการทกุทา่นต้องรายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการให้บริษัทฯทราบ 

5.3.14 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทัง้ด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การ

ด าเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยมีผู้ตรวจสอบภายใน ซึง่เป็นหนว่ยงาน

อิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ทัง้นี ้

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกนัประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ และรายงาน

ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2559 และเห็นวา่มีระบบควบคมุภายในท่ีเพียงพอ 

5.3.15 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมประชมุกบัผู้บริหารระดบัสงู เพื่อรับทราบรายงานผลการด าเนินงานที่ผา่นมา ของ

ฝ่ายตา่งๆ  และการก าหนดแผนงาน และตวัชีว้ดั/เป้าหมาย (Key Performance Index : KPI)  เป็นประจ าทกุปี  

5.4 การประชุมคณะกรรมการ 

5.4.1 บริษัทฯ ได้มีการจัดท าก าหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทัง้ปี โดยในปี  2558 ก าหนดการ
ประชมุเอาไว้จ านวน 8 ครัง้ และแจ้งให้กรรมการแตล่ะคนทราบถึงก าหนดการดงักลา่วลว่งหน้า เพื่อให้กรรมการ
สามารถจดัเวลา และเข้าร่วมประชมุได้ 

5.4.2 จ านวนครัง้ของการประชมุ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาให้เหมาะสมกบัภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของ
กรรมการ และลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

5.4.3 ประธานกรรมการ และกรรมการผู้ จัดการ ท าหน้าที่ ร่วมกันในการพิจารณาก าหนดวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ 

5.4.4 บริษัทฯ จดัให้มีเอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า
อยา่งน้อย 7 วนั เพื่อให้กรรมการมีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าประชมุ 

5.4.5 บริษัทฯ จดัสรรเวลาเอาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองเพื่ออภิปรายกนัอย่างรอบคอบ และประธาน
กรรมการ เป็นผู้ประมวลความเห็น และข้อสรุปท่ีได้จากที่ประชมุ 

5.4.6 สนบัสนนุให้กรรมการผู้จัดการ เชิญผู้บริหารระดบัสงู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองที่เก่ียวข้อง
โดยตรง 

5.4.7 บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกนั เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับ
การจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ โดยไมม่ีฝ่ายจดัการร่วมด้วยเพื่อความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นเพื่อการ 
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พฒันาการบริหารการจดัการของบริษัท และแจ้งให้กรรมการผู้จดัการทราบถึงผลการประชมุด้วย ซึ่งในปี  2558 
มีการประชมุเมื่อวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2558 

5.4.8 บริษัทฯ มีนโยบายในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการทุกคนสามารถอภิปราย และแสดงความ

คิดเห็นได้อยา่งเปิดเผย โดยมีประธานเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชมุ และในขณะการลง

มติจะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด จึงจดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดย

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ และหลงัจากผ่านการรับรองจากที่ประชุม จะถูกจัดเก็บไว้ที่ตู้ เอกสารชัน้  2 

อาคารส านกังานตรอกจนัทน์ ส าหรับกรรมการและผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบได้ 

5.4.9 คณะกรรมการบริษัทฯ มีส่วนร่วมกบัฝ่ายบริหารในการก าหนดนโยบาย ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ 

และงบประมาณของบริษัทฯ โดยมีการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทัง้นีใ้นการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  มีวาระเพื่อการทบทวน อนมุตัิ เร่ืองงบการเงินไตรมาสต่างๆ วาระเพื่อทราบในเร่ือง 
ผลการด าเนินการ และเร่ืองของกลยทุธ์ในการบริหารงานตา่งๆ   

ได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหารจ านวน 1 ครัง้ เมื่อวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2558 
5.5 การประเมินประธานกรรมการบริหาร (CEO) 

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัตอ่การประเมินผลและการปฏิบตัิงานของประธานกรรมการบริหาร โดยมีวตัถปุระสงค์ในการน า
ผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรังปรุงการปฏิบตัิหน้าที่  โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ การวางแผนกลยทุธ์ ความเป็นผู้น า ผล
การด าเนินงานด้านการเงิน การบริหารก ากับดูแลการท าธุรกรรม การจัดท าแผนทดแทนต าแหน่ง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การ
สือ่สาร และการสร้างความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตวัอยา่ง”แบบประเมินผลงานของ 
CEO” ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกบัลกัษณะเฉพาะของบริษัทฯ 

ล ำดบั ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง
คณะกรรมกำร

บริษัทฯ

คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ

คณะกรรมกำรพิจำรณำ

คำ่ตอบแทน และ

คณะกรรมกำรสรรหำ

คณะกรรมกำรก ำกับ

ดแูลกิจกำรทีด่ี

คณะกรรมกำร

บริหำร

ประชุมสำมญัผู้ ถือ

หุ้นประจ ำปี 2558

1 พลเอกเทอดศกัดิ ์  มำรมย์ ประธำนกรรมกำรบริษัท/กรรมกำรอิสระ 7/8 --- --- --- --- 1/1
2 นำยไพรัช  สหเมธำพฒัน์ กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 8/8 4/4 --- --- --- 1/1
3 นำยเผำ่เทพ  โชตนิุชิต กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ /กรรมกำรอิสระ 8/8 4/4 2/2 2/2 --- 1/1

ประธำนกรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ

ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี

4 นำยสเุมธ  เตชะไกรศรี กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร 8/8 --- 2/2 2/2 13/13 1/1
กรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ

กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี

5 ดร.โกศล  สรุโกมล กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 8/8 --- 2/2 2/2 --- 1/1
กรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ

กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี

6 นำยวีระศกัดิ ์ สตุณัฑวิบลูย์ กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ  / กรรมกำรอิสระ 8/8 4/4 --- --- --- 1/1
7 นำยคมัภีร์  จองธรุะกิจ กรรมกำร / กรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนและกรรมกำร 8/8 --- 2/2 2/2 --- 1/1

กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี

8 นำยปรีชำ  เตชะไกรศรี กรรมกำร / กรรมกำรผู้จัดกำร/กรรมกำรบริหำร 8/8 --- --- --- 12/13 1/1
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง

9 นำยจุมพล  เตชะไกรศรี กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร 8/8 --- --- --- 12/13 1/1
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง / เลขำนุกำรคณะกรรมกำร

10 นำยโกเวท  ลิม้ตระกลู กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร 8/8 --- --- --- 12/13 1/1
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง

11 นำงยพุำ  เตชะไกรศรี กรรมกำร 7/8 --- --- --- --- 1/1
12 นำยอภิชำต ิ เกษมกลุศริิ กรรมกำร 7/8 --- --- --- --- 1/1
13 นำยประสงค์  เตชะไกรศรี กรรมกำร 8/8 --- --- --- --- 1/1
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5.6 การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ าทกุปี เพื่อพิจารณาผล
การด าเนินงาน และการก ากบัดแูลให้มีการก าหนดและ/หรือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเพียงพอ  และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
โดยท าการประเมิน 3 แบบ คือ 1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ 2) แบบประเมินกรรมการรายบุคคล 3) แบบประเมิน
คณะกรรมการชุดย่อย  โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับปรุงมาจากตวัอย่างแบบประเมินของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม
ความเหมาะสม และสอดคล้องกบัลกัษณะของคณะกรรมการบริษัทฯ  

หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ และการประเมินกรรมการรายบคุคล ใช้หลกัเกณฑ์การให้คะแนนในการ
วดัระดบั ดงันี ้

    คะแนน (%) ระดบั 
90 – 100  ดีมาก 
80 – 89  ดี 
70 – 79  มาตรฐาน 
60 – 69  พอใช้ 
50 – 59   ต้องปรับปรุง 

ขัน้ตอนกระบวนการประเมิน ด าเนินการโดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้บรรจุแบบประเมินคณะกรรมการทัง้คณะในซอง และ
จดัสง่ให้กบักรรมการแตล่ะทา่นเพื่อท าประเมิน  ส าหรับแบบประเมินกรรมการรายบคุคล จะใช้วิธีการสุม่จบัโดยกรรมการเป็นผู้สุม่หยิบ
เองจากกลอ่งและท าการประเมิน  หลงัจากกรรมการท าประเมินทัง้สองชุดเสร็จเรียบร้อย จะน าสง่คืนเลขานกุารบริษัทฯ เพื่อ ท าสรุป
รายงานผลประเมิน และในปี 2558 ได้ด าเนินการประเมินคณะกรรมการในแตล่ะคณะดงันี ้

1. การประเมินคณะกรรมการทัง้คณะ ประกอบด้วย 6 หวัข้อหลกั ซึง่มีผลการประเมินคะเเนนเฉลี่ยรวม อยู่ในเกณฑ์ระดบัดี
มาก คือ 94% รายละเอียดดงันี ้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การประเมินกรรมการรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หวัข้อหลกั ซึ่งมีผลการประเมินคะเเนนเฉลี่ยรวม อยู่ในเกณฑ์ระดบัดีมาก 
คือ 96% รายละเอียดดงันี ้  

 
 
 
 
 
 

 

ล ำดบั หวัข้อ
ผลประเมิน 

(%)

1 โครงสร้ำงและคณุสมบตัขิองคณะกรรมกำร 94

2 บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 91

3 กำรประชุมคณะกรรมกำร 97

4 กำรท ำหน้ำที่ของกรรมกำร 95

5 ควำมสมัพนัธ์กบัฝ่ำยจัดกำร 95

6 กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำผู้บริหำร 91

คะแนนเฉล่ียรวม 94

ล ำดบั หวัข้อประเมิน
ผลประเมิน

 (%)

1 โครงสร้ำงและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำร 98

2 กำรประชมุของคณะกรรมกำร 95

3 บทบำท หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 96

คะแนนเฉล่ียรวม 96
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3. การประเมินคณะกรรมการชดุยอ่ย แตล่ะคณะ ซึง่ประกอบด้วย  1) คณะกรรมการตรวจสอบ  2) คณะกรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 3)  คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 4) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มกีารประเมินตนเอง

เป็นประจ าทกุปี เพื่อน าผลประเมนิมาพฒันาการปฏิบตัิหน้าที่ในการสนบัสนนุการท างานของคณะกรรมการบริษัทและการด าเนินธรุกิจ

ของบริษัทฯ  ทัง้นีผ้ลการประเมินประจ าปี 2558 สรุปได้วา่ คณะกรรมการชดุยอ่ย แตล่ะชดุมีการปฏิบตัิหน้าที่ครบถ้วนและมี

ประสทิธิผล 

การประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการเป็นประจ าทกุปี โดยมีหลกัเกณฑ์ในการ
ประเมินที่น าไปสูค่วามส าเร็จของการบริหารงานตามกลยทุธ์ เพื่อพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทน และแรงจงูใจที่อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

บริษัทฯ มีนโยบายทีจ่ะท าการปฐมนิเทศให้กบักรรมการทา่นใหมท่ีเ่ข้ามา โดยการประชมุร่วมกนักบักรรมการบริษัทฯ ทกุทา่น 

เพื่อบรรยายสรุปลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่เลขานกุารบริษัทเป็นผู้จดัท าเอกสารที่เก่ียวข้อง 

นอกจากนัน้ ยงัต้องพาไปเยี่ยมชมโรงงานทัง้ 3 แหง่ รวมถงึส านกังานใหญ่ เพื่อให้เข้าใจการด าเนนิงานของบริษัทฯ ได้มากขึน้ 

ซึง่ในปี 2558 นัน้ บริษัทฯ ไมม่ีกรรมการทา่นใหม ่จงึไมม่กีารด าเนนิการในเร่ืองนี ้

5.7   ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทฯ พิจารณาคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีหลกัเกณฑ์วา่ พิจารณาจากการเปรียบเทียบกบัระดบั
อตุสาหกรรมเดียวกนั ผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ นอกจากนี ้กรรมการพิจารณาคา่ตอบ 
แทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบตังิานของประธานกรรมการบริหาร  

5.8  การพัฒนาความรู้ของกรรมการและผู้บริหาร และแผนสืบทอดต าแหน่ง 

  บริษัทฯ เล็งเห็นความส าคญัของการพัฒนาความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการบริษัทฯ  และเพื่อการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีของบริษัทฯ จึงสง่เสริมและอ านวยความสะดวกให้กรรมการและเลขานกุารบริษัท ได้รับการฝึกอบรมความรู้ตา่งๆ ที่จดัขึน้โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ได้แก่หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP) นอกจากนี ้ยงัจดัให้
มีการอบรมจากองค์กรอิสระตา่งๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบตัิงานอยา่งสม ่าเสมอ และตอ่เนื่องอีกด้วย 

ในปี 2558 กรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการอบรม  ดงันี ้
1. กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมสมัมนา “เร่ือง ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบกบับทบาทการสอบทานข้อมลู

ทางการเงินและข้อมลูที่มิใช้การเงิน” จดัโดย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
2. กรรมการผู้จดัการ เข้าร่วมงาน”SEC for CEO forum 1/2014 “เร่ือง บทบาทของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนกับ

การพฒันาตลาดทนุไทย” จดัโดย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
3. กรรมการผู้จดัการ เข้าร่วมรับฟัง “การปรับปรุงกระบวนการใหม่ในการขอรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิ

ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต (CAC)” จดัโดย สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
4. กรรมการ เข้าร่วมสมัมนา CG Forum 3/2015  “Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board”” จดัโดย 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

นอกจากนี ้มีแผนการพฒันา และสบืทอดงานต าแหนง่ผู้บริหารของบริษัท เพื่อเตรียมพร้อมในการท างานท่ีตอ่เนื่องในกรณีทีต่น
ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ เพื่อความมัน่ใจได้วา่ บริษัทฯ มีผู้บริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถเพียงพอตอ่การปฏิบตังิานได้ นอกจากนี ้
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ยงัมกีารประชมุนอกสถานท่ี โดยมีการหมนุเวยีนไปประชมุตามโรงงานสาขาเพื่อให้กรรมการของบริษัทได้เห็นการท างานอยา่งแท้จริง
ของพนกังานอีกด้วย  
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

      คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย จ านวน 5 คณะ ดงัตอ่ไปนี ้ 
1) คณะกรรมการบริหาร   
2) คณะกรรมการตรวจสอบ   
3) คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา    
4) คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   
5) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  

โดยมีการก าหนดอ านาจหน้าทีเ่อาไว้อยา่งชดัเจน ทัง้นี ้ประธานคณะกรรมการไมเ่ป็นประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการชดุ
ยอ่ย 
 
1.  คณะกรรมการบริหาร ( Executive Board of Director ) 

คณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจ านวน 4 ทา่น ประกอบด้วย 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายสเุมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายปรีชา    เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จดัการ 
3. นายจมุพล   เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร 
4. นายโกเวท ลิม้ตระกลู กรรมการบริหาร 

ขอบเขต และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี ้

1. ให้มีอ านาจตดัสนิใจในเร่ืองการด าเนินงานท่ีส าคญัของบริษัทฯ  โดยก าหนดขอบเขตประเภท หรือขนาดของภารกิจ 
วตัถปุระสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการก ากบัดแูล การด าเนินงานโดยรวม ผลผลติ ความสมัพนัธ์
กบัลกูค้า ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

2. พิจารณาและอนมุตัิการจดัซือ้จดัจ้าง ตลอดจนเร่ืองการลงทนุขยายงาน รวมถึงการซือ้ขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ  
และจะพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หากการจดัซือ้จดัจ้าง ตลอดจนเร่ืองการลงทนุขยายงาน รวมถึงการ
ซือ้ขายสนิทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ นัน้ อยูน่อกเหนือขอบเขตและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

3. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษัทฯ ตอ่บคุคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ตอ่
กิจการ 

4. พิจารณาเร่ืองการระดมทนุของบริษัทฯ เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ  
5. อนมุตัิการแตง่ตัง้ที่ปรึกษาด้านตา่งๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ  
6. ด าเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานโดยทัว่ไปของบริษัทฯ  
7. พิจารณาและอนมุตัิแผนการปฏิบตัิของแตล่ะฝ่ายงานของบริษัทฯ  และพิจารณาอนมุตัิค าขอจากฝ่ายงานต่างๆ ของ

บริษัทฯ ที่เกินอ านาจสัง่การของฝ่ายงานนัน้ 
8. หากการด าเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ใช้งบประมาณสงูเกินกว่างบประมาณที่

ได้รับอนมุตัิร้อยละ 10 จะต้องน าเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
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9. ก าหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
ผู้จดัการ 

ทัง้นี ้ การมอบอ านาจดงักลา่วข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดและระเบยีบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ และต้องไมอ่นมุตัิรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้เสยี หรือ
อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัทฯ และบริษัทฯยอ่ย และจะต้องเปิดเผยรายการดงักลา่วตอ่คณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาการอื่นใดนอกเหนือจากที่กลา่วมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไมส่ามารถกระท าได้ 
เว้นแตจ่ะได้รับมอบหมายจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราว ๆ ไป 
 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee ) 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึง่มีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด มีจ านวนอยา่งน้อย 
3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบญัชีและการเงิน ซึ่งปัจจุบนัประกอบด้วยกรรมการ  3 ท่าน ทกุท่านเป็นกรรมการที่เป็น
อิสระและก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบอยูใ่นวาระ คราวละ 3 ปี  ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

ล าดับ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง 

1. นายไพรัช สหเมธาพฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

(มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) 

2. นายเผ่าเทพ โชตนิชุิต กรรมการตรวจสอบ 

(มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) 

3. นายวีระศกัดิ์ สตุณัฑวบิลูย์ กรรมการตรวจสอบ 

(มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) 

                      ทัง้นี ้มีนายจมุพล  เตชะไกรศรี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
ขอบเขต และ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบ
บญัชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่รับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงิน ทัง้รายไตรมาสและประจ าปี 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน ที่มีความเหมาะสมและมีประสทิธิผล โดยสอบ
ทานร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ 

4. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้างผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี
โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส านกังานตรวจสอบบญัชีนัน้ 
รวมถึงประสบการณ์ของบคุลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ท าการตรวจสอบบญัชีของบริษัท 

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเก่ียวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 

6. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร 
ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานส าคญั ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ บท
รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 
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7. จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดงักลา่วลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดงักลา่วควรประกอบด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

- ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดท าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ  ถึงความถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ 

- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ  
- เหตผุลที่เช่ือวา่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เหมาะสมที่จะได้รับการแตง่ตัง้ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ  

- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

- รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทกุไตรมาส 

3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา (Remuneration Committee and Nomination   

    Committee) 
เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และพงึปฏิบตัิที่ดสี าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา โดยมีกรรมการอิสระเป็น
ประธานฯ  เพื่อท าหน้าที่สรรหาผู้ที่มีคณุสมบตัเิหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และท าหน้าที่พิจารณาก าหนด
คา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตามนโยบายที่ได้ก าหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงันี ้

นโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
“การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการนัน้ บริษัทฯ จะค านึงถึงความเหมาะสมกบัภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

และสามารถเทียบเคียงได้กบับริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยที่อยู่ในอตุสาหกรรม และธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียง
กนั โดยค่าตอบแทนกรรมการดงักลา่วนัน้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคณุภาพ และสามารถปฏิบตัิหน้าที่ให้บรรลเุป้าหมาย และ
ทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ท่ีก าหนด โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส” ทัง้นี ้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน 
และคา่โบนสัประจ าปี  

ขอบเขต และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
1. ก าหนดหลกัเกณฑ์ หรือวิธีการก าหนดคา่ตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัทฯ 
2. พิจารณาเสนอคา่ตอบแทนกรรมการตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบ และน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณา

อนมุตัิ 
3. ก าหนดแนวทาง ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ

ประธานกรรมการบริหาร เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุตัิ 
4. ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
นโยบายการสรรหากรรมการ 
“การสรรหากรรมการนัน้ บริษัทฯ จะให้ความส าคญักบับคุคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวตัิการท างานที่ดี 

และมีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์กว้างไกล รวมทัง้มีคณุธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติที่ดีตอ่องค์กร สามารถอทุิศเวลาให้ได้อยา่งเพียงพอ 
อนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินกิจการของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส” 

ขอบเขต และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา 

1. ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์วิธีการสรรหาและคณุสมบตัิ ของผู้ที่จะมาด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ 
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2. ด าเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมในการด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ และน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้
ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตั ิ

3. ด าเนินการสรรหาผู้สบืทอดต าแหนง่ประธานกรรมการบริหารร่วมกบัประธานกรรมการบริหารเดิม เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุตั ิ

4. พิจารณาเห็นชอบผู้สบืทอดต าแหนง่กรรมการผู้จดัการ ที่ถกูน าเสนอโดยประธานกรรมการบริหาร เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุ
กรรมการบริษัทฯ อนมุตั ิ

5. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ เพือ่น าเสนอตอ่ที่ประชมุกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิ 
6. ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนมุตัจิดัตัง้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา จ านวน 4 ทา่น โดยมีวาระ

การด ารงต าแหนง่ 3 ปี เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 13 สงิหาคม 2558 ถึง 12 สิงหาคม 2561 ซึง่ประกอบด้วยรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้  
ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายเผ่าเทพ   โชตนิชุิต ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ) 

2 ดร.โกศล สรุโกมล กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ) 

3 นายสเุมธ เตชะไกรศรี กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา 

4 นายคมัภีร์ จองธุระกิจ กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา 

              ทัง้นี ้มีนายจมุพล  เตชะไกรศรี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 

4.  คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี 

. คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคญัในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยเมื่อวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2556 ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการ
ก ากบัการดแูลกิจการที่ดี เพื่อช่วยสง่เสริมและกลัน่กรอง การด าเนินงานเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการและการบริหารจดัการให้ดีเลิศ   
ภายใต้หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มุง่เน้นการสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยค านงึถึงผู้ที่มีสว่นได้สว่นเสยีโดยรวม มีคณุธรรม
ในการด าเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ และติดตามการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม
เพิ่มเติม เพื่อให้คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีสามารถด าเนินงานด้านการดูแลผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างครบถ้วน และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีมีจ านวนทัง้หมด 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจ านวน 2 ท่านด้วย รายช่ือ
ดงัตอ่ไปนี ้  
  

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายเผา่เทพ   โชตินชิุต ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (กรรมการอิสระ) 
2 ดร.โกศล สรุโกมล กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (กรรมการอิสระ) 
3 นายสเุมธ เตชะไกรศรี กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
4 นายคมัภีร์ จองธุระกิจ กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

         ทัง้นีม้ี นายจมุพล  เตชะไกรศรี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 ขอบเขต และ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ด ี

1. ก าหนดหลกัการและข้อพงึปฏิบตัิที่ส าคญัของกระบวนการก ากบัดแูลกิจการท่ีมีประสทิธิผลที่เหมาะสม 
2. เสนอแนวปฏิบตัิด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 
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3. ติดตามประกาศใหม่ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อพิจารณาปรับปรุงหลกัปฏิบตัิให้เหมาะสม 
4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบตัิและหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีใช้ปฏิบตัิให้มีความตอ่เนื่องและเหมาะสมกบัธุรกิจ 
5. เสนอแนะข้อก าหนดเก่ียวกบัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และข้อพงึปฏิบตัิส าหรับผู้บริหารและพนกังาน 
6. มอบนโยบายและแนวปฏิบตัิในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมชุนชนและสิง่แวดล้อม (Corporate Social 

Responsibility: CSR) 

5.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) 

คณะกรรมการบริษัทฯ มมีติแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เมื่อวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2557  โดยมีวาระการด ารง
ต าแหนง่คราวละ 3 ปี เร่ิมตัง้แตว่นัที ่26 กมุภาพนัธ์ 2557 ถึง 25 กมุภาพนัธ์ 2560 ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร
ระดบัสงู จ านวน 7 ทา่น ดงันี ้
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
    
 
           

              ทัง้นีม้ี นางสาวพรทิพย์ พว่งทรัพย์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ขอบเขต และ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. ศกึษา ทบทวน และประเมินความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ รวมทัง้แนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อบริษัทฯ  
2. ก าหนดนโยบายบริหารความเสีย่งเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ  
3. ก าหนดกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบันโยบายบริหารความเสีย่งและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ 
4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อการบ่งชี ้การประเมิน การติดตาม และ

ควบคมุความเสีย่ง  
5. สนบัสนนุผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือ และติดตามผลในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรเทาหรือขจดัความเสี่ยง ให้เป็นไป

ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
6. สนบัสนนุและพฒันาการบริหารความเสีย่งให้เกิดขึน้อยา่งตอ่เนื่องทัว่ทัง้บริษัทฯ และสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล 
7. จดัให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ทัง้ในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ 

เพื่อให้มัน่ใจว่าการส ารวจความเสี่ยงได้ครอบคลมุทกุขัน้ตอนของการด าเนินธุรกิจ  และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาท าหน้าที่สรรหากรรมการใหม ่หรือกรรมการ เพื่อทดแทน
กรรมการท่ีลาออก ครบวาระ หรือทดแทนต าแหนง่ที่วา่งลง โดยพจิารณาจากความรู้ ความสามารถ ซื่อสตัย์ สจุริต มีประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เก่ียวโยง และถกูต้องตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย และพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 
2 

นายโกเวท 
ดร.โกศล   

ลิม้ตระกลู 
สรุโกมล 

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
กรรมการบริหารความเสีย่ง (กรรมการอิสระ) 

3 นายปรีชา เตชะไกรศรี กรรมการบริหารความเสีย่ง 
4 นายจมุพล เตชะไกรศรี กรรมการบริหารความเสีย่ง 
5 นายพงศกรณ์ เพ็ชรประยรูพนู กรรมการบริหารความเสีย่ง 
6 
7 

นายพิษณ ุ
นายศกัดิ์สทิธ์ิ 

วิลาวลัย์จิตต์ 
เลศิหสัดีรัตน์ 

กรรมการบริหารความเสีย่ง 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 



      บริษัท  ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)                                         

ส่วนท่ี 2 หน้าท่ี 45 

ในการพิจารณาสรรหาบคุคล เพือ่มาด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาจะพจิารณาบคุคลจากแหลง่ตา่งๆ ดงันี  ้
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นและมีสทิธิออกเสยีงรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท 
2. ฐานข้อมลูกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
3. บริษัทท่ีปรึกษานอก 
4. กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้แนะน า 
เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่เหมาะสมจงึเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ และขออนมุตัิ

แตง่ตัง้เป็นกรรมการตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น โดยปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของบริษทฯ ดงัตอ่ไปนี  ้

ขัน้ตอนการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ  ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน โดยให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้พิจารณาเลือกตัง้ และให้
คณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการด้วยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจเลอืกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จดัการ และต าแหน่งอื่น
ตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

การเลือกตัง้กรรมการมีวิธีการดังต่อไปนี ้

1.  ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
2.  ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  แต่จะแบ่ง

คะแนนเสยีงแก่ผู้หนึง่ผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไมไ่ด้  
3.  บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการ    
     ที่จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีง 
     เทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มกีารประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการประจ าทกุปี โดยใช้เป้าหมายและ
หลกัเกณฑ์ในการประเมินที่สอดคล้องกบันโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ และกลยทุธ์เพื่อพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนที่เหมาะสม 

9.4 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกนัข้อมลูภายในอยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งข้อมลูภายในท่ียงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ หรือข้อมลู
ที่มีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ และราคาหุ้น  โดยมใิห้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน น าข้อมลูภายในไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่นตวั 
บริษัทฯ ได้วางนโยบายดงันี ้

1. บริษัทฯ ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเพื่อให้รับทราบถงึกฎเกณฑ์ของการใช้ข้อมลูภายใน หน้าที่ในการรายงานการซือ้
ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยของคน คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ รวมถงึบทก าหนดโทษตาม
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย 

2. กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จดัท าและสง่รายงานการถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยของตน คูส่มรส และบตุรที่
ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยต้องรายงานดงันี ้

- รายงานการถือหลกัทรัพย์ครัง้แรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วนันบัแตว่นัปิดการเสนอขายหลกัทรัพย์ตอ่ประชาชน 
หรือวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการหรือผู้บริหาร 

- รายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ (แบบ 59-2) อนัเนื่องมาจากการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ 
ทัง้นี ้ภายใน 3 วนัท าการนบัตัง้แตม่ีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์นัน้ และให้สง่ส าเนารายงานการถือ
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หลกัทรัพย์ดงักลา่วให้แก่บริษัทฯ ภายในวนัท่ีสง่รายงานดงักลา่วให้แก่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 

3. ประกาศให้ทราบทัว่กนัวา่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานท่ีรับทราบข้อมลูภายในท่ีมีนยัส าคญัทีอ่าจสง่ผลตอ่การ
เปลีย่นแปลงของราคาซือ้ขายหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่บริษัทจะ
มีการประกาศผลการด าเนินงาน (ก าหนดเวลาในการประกาศผลการด าเนินงานคือ 45 วนันบัจากวนัสิน้ไตรมาส และ 60 
วนันบัจากวนัสิน้งวดบญัชี) หรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยตอ่สาธารณชน 

4. บริษัทฯ ก าหนดมาตรการควบคมุตราประทบัของบริษัทฯ ไว้ที่ฝ่ายเลขานกุารบริษัท เพื่อควบคมุการด าเนินงานใดๆ ให้
เป็นไปอยา่งถกูต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

บริษัทฯ มีมาตรการการลงโทษหากพบวา่กรรมการ หรือผู้บริหาร ฝ่าฝืนนโยบายบริษัทฯ และท าให้บริษัทฯ ได้รับความเสือ่มเสยี 

หรือเสยีหาย และบริษัทฯ จะประสานงานกบัหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้องเพื่อด าเนินการตามกฎหมายตอ่ไป 
 

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัช ี  
 
1. คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี รอบปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
รายการท่ี ช่ือบริษัทผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบญัชี คา่สอบบญัชี 

1 บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) บริษัท กรินทร์ ออดทิ จ ากดั 908,000.00 

รวมคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี 908,000.00 

2. คา่บริหารอื่นๆ (Non-Audit Fee) 

-ไมม่ี 

9.6 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกัดีวา่ข้อมลูของบริษัทฯ ทัง้ที่เก่ียวกบัการเงินและที่ไมใ่ช่การเงิน ล้วนมีผลตอ่กระบวนการ
ตดัสนิใจของผู้ลงทนุและผู้ที่มีสว่นได้สว่นเสยีของบริษัทฯ จึงได้ก าชบัให้ฝ่ายบริหารด าเนินการในเร่ืองที่เก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูที่
ครบถ้วน ตรงตอ่ความเป็นจริง เช่ือถือได้ สม ่าเสมอ และทนัเวลา ซึง่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัและจะยดึถือปฏิบตัิไป
โดยตลอด ในสว่นของงานด้านผู้ลงทนุสมัพนัธ์นัน้ ได้มอบหมายให้ นายจมุพล เตชะไกรศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ท าหน้าที่
ติดตอ่สือ่สารกบัผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นกัวิเคราะห์และภาครัฐที่เก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดักิจกรรมให้แกผู่้ลงทนุท่ีมีความสนใจในการด าเนินงานของบริษัท โดยการให้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ซึง่จดัเป็น
ประจ าปีละหนึง่ครัง้ 

ส าหรับปี 2558 บริษัทฯ ได้จดักิจกรรมเยีย่มชมโรงงานสวุินทวงศ์ เมื่อวนัท่ี 22 กนัยายน 2558 ซึง่ได้รับความสนใจจากผู้ลงทนุ
เป็นอยา่งมาก 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีเจตนารมณ์ที่ดีในการท่ีจะเปิดโอกาสให้แก่นกัวเิคราะห์ และนกัลงทนุรายย่อยได้มีโอกาสรับทราบความ
เคลือ่นไหว และผลประกอบการของบริษัทฯ อยา่งสม า่เสมอ และตอ่เนื่อง บริษัทฯ  จึงได้เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทนุ 
(Opportunity Day) ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในทกุ ๆ ไตรมาส 
 
10 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) 

ส าหรับบริษัทฯ แล้ว เร่ืองความรับผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อมนัน้ ไมใ่ช่เป็นเพียงกิจกรรมเสริมของบริษัทฯ เทา่นัน้ 
หากแตเ่ป็นภารกิจหลกัของบริษัทฯ ด้วย ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ยดึหลกัในการด าเนินงานท่ีมีเป้าหมายด้านธุรกิจควบคูก่บัความรับผิดชอบดงั
ค ากลา่วของ Mr. Bjorn Stigson ประธานสภาธุรกิจโลกเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน (World Business Council  for Sustainable 
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Development หรือ WBCSD) ที่วา่ “ธุรกิจไมส่ามารถประสบความส าเร็จได้ในสงัคมที่ล้มเหลว” (Business cannot succeed in a 
society that fails) 
 
นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม ความปลอดภยั อาชวีอนามัย และสิ่งแวดล้อม  

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจภายใต้หลกัจริยธรรม และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ควบคูไ่ปกบัการใสใ่จดแูลรักษาสิง่แวดล้อมและสงัคม 
โดยมุง่หวงัเพื่อน าไปสูก่ารพฒนาธุรกิจอยา่งยัง่ยืน มคีวามโปร่งใส และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนมุตัิ
แนวนโยบายการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ   

โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อท่ีจะด าเนนิธุรกิจที่เป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจและสงัคม ให้ความส าคญักบัการดแูล รักษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ินที่หนว่ยงานของบริษัทฯ ตัง้อยู ่นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีนโยบายยดึมัน่ ปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองที่ดี 
ปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องอยา่งครบถ้วน มุง่มัน่ท่ีจะใช้ความพยายามอยา่งตอ่เนื่อง ทัง้ที่ด าเนินการเอง หรือร่วมมือ
กบัภาครัฐและชมุชนในการยกระดบัคณุภาพของสงัคม 

การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 

บริษัทฯ ได้ด าเนินการและจดัท ารายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคมของกิจการเป็นรูปเลม่ ซึง่มีรายละเอียดและแนวทางในการ
ด าเนินงานตามหลกัการ 8 ข้อ ที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และได้น าเผยแพร่ขึน้เว็บไซต์บริษัทฯ 
(www.tkrungthai.com) ส าหรับในปี 2558 บริษัทฯ ได้ด าเนินการท ากิจกรรมเพื่อสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม ตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

1.  การเคารพสทิธิมนษุยชน และการปฏิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 
รากฐานของการประกอบธุรกิจที่ดี มีประสิทธิภาพนัน้ มีรากฐานของทรัพยากรบคุคล เป็นปัจจยัส าคญัที่จะขบัเคลื่อนธุรกิจให้

ประสบความส าเร็จไปได้ด้วยดี นัน่ก็หมายความว่า ธุรกิจเองต้องเลง็เห็นถึงความส าคญัของพนกังาน  ให้พนกังานมีคณุภาพชีวิตที่ดี  มี
สภาพแวดล้อมและเง่ือนไขในการท างานที่ดี รวมถึงการเคารพสิทธิมนษุยชน และการปฏิบตัิต่อพนกังาน หรือแรงงานอย่างเป็นธรรม
ด้วย บริษัทฯ จึงปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน สง่เสริมคณุภาพชีวิตของพนกังาน โดยมีตวัอยา่งของแนวปฏิบตัิ ดงันี  ้

1.1    มีแนวปฏิบตัิที่สนบัสนนุ และเคารพสทิธิมนษุยชน เช่น ไมใ่ช้แรงงานเดก็ และไมใ่ช้แรงงานผิดกฏหมาย เป็นต้น 
1.2    ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิด้านผลตอบแทนพนกังานและสวสัดิการอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน    

โบนสั เงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพตามกฎหมายแล้ว ยงัมีสวสัดิการเพิ่มเติมให้แก่พนกังาน เช่น จดัให้มีข้าวฟรี และ 
อาหารกลางวนัราคาพิเศษให้แก่พนกังาน, เงินช่วยเหลอืฌาปนกิจในกรณีบคุคลใน ครอบครัวของพนกังานเสยีชีวิต,  
ให้ทนุการศกึษาแก่บตุร ธิดา ของพนกังานท่ีอยูใ่นระดบัอนบุาลจนถึงมธัยมศกึษาตอนต้น, ตรวจสขุภาพประจ าปี มอบ 
ของขวญัวนัเด็กและทนุการศกึษาให้กบับตุร ของพนกังาน ฯลฯ 

1.3 ก าหนดนโยบายความปลอดภยัต่างๆ ในโรงงาน และสถานท่ีท างาน เช่น จดัให้มีการซ้อมดบัเพลิงและ ฝึกซ้อมอพยพหนี
ไฟประจ าทุกปี ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิงตาแผนที่ก าหนด จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้แก่
ผู้ปฏิบตัิงานท่ีเหมาะสมตามลกัษณงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบตัิมีความมัน่ใจและปลอดภยัในการท างาน 

1.4 มีระบบการจัดการกับสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้มีความปลอดภัย และถูกสุขอนามัย เช่น มี ระบบการดูแล
สภาพแวดล้อมภายในโรงงาน และในกระบวนการผลติ โดยไมใ่ห้กระทบตอ่สขุภาพของพนกังาน, จดัให้มีกิจกรรมสปัดาห์
ความปลอดภยั, จดัมมุนัง่พกัผอ่นส าหรับพนกังานได้ผอ่นคลายในยามพกั 

1.5 จดัหา สิ่งอ านวยความสะดวกอปุโภคบริโภค ให้อย่างเพียงพอและเหมาะสม   ปลอดภยั  ถูกสขุอนามยั และด าเนินการ
ตรวจประเมินตามรอบท่ีก าหนด   เช่น    โรงอาหาร    เคร่ืองท าน า้ดื่ม   ห้องสขุา   ฯลฯ 

1.6 ดแูล ตรวจสอบ  และจดัให้มีการตรวจวดั สภาพแวดล้อมภายในโรงงาน และในกระบวนการผลิต เพื่อไม่ให้สง่ผลกระทบ
ตอ่สขุภาพของพนกังาน,ผู้ที่อยูภ่ายในโรงงาน และชมุชนข้างเคียง  เช่น  ระบบบ าบดัน า้ทิง้ 

1.7 มีกระบวนการร้องเรียนอยา่งเหมาะสมหากพนกังานได้รับการปฏิบตัิอยา่งไมเ่ป็นธรรม  

http://www.tkrungthai.com/
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1.8 พฒันาบคุลากร โดยการเปิดโอกาสให้พนกังานมีการเรียนรู้ โดยการสง่พนกังานไปอบรมหลกัสตูร ต่างๆ ทัง้ภายใน  และ
ภายนอกองค์กรเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และเลื่อน ต าแหน่งให้แก่พนักงานเมื่อมีโอกาสที่
เหมาะสม 

1.9 พฒันาบคุลากรทกุระดบัให้มีความรู้    ทกัษะ   และความสามารถสอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัทในทกุระดบัทัง้ในระยะ
สัน้ และระยะยาว ภายใต้กรอบการบริหารจดัการความรู้ (Knowledge Management)  โดยการน าองค์กรไปสูก่ารเรียนรู้ 
(Learning Organization) 

1.10 พฒันาความพร้อมด้านการบริหาร และภาวะผู้น าให้แก่ผู้บริหารทกุระดบัด้วยการอบรม และสอนงาน (Coaching)    
                   โดยการประกบตวัตอ่ตวั 

1.11 จดัให้มีโครงการด้านธรรมะ โดยจดักิจกรรมร่วมท าบญุผ้าป่าสู่บ้านเกิดของพนกังานประจ าทกุปี และจดัให้มีกิจกรรมฟัง
ธรรมะบรรยายให้แก่พนกังานในวนัแมแ่หง่ชาติ และวนัพอ่แหง่ชาติ ณ สถานท่ีท างานของบริษัท 

1.12 สง่เสริมให้พนกังานน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต รวมถึงการบ าเพ็ญประโยชน์ และท าดีเพื่อ     
สงัคมอีกด้วย 

1.13 สง่เสริมกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อให้พนกังานมีสขุภาพท่ีแข็งแรง และหา่งไกลยาเสพติด 
1.14 จดัให้มีการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกูให้แก่พนกังานของบริษัท 
1.15 เพื่อให้พนักงาน และผู้ที่เข้ามาในบริเวณของโรงงานมีความปลอดภัย  ด้วยการเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการ

ปลอดภยั เฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  
1.16 สง่เสริมประเพณีท้องถ่ิน และสบืสานเทศกาลตา่งๆ เช่น เทศกาลปีใหม ่เทศกาลสงกรานต์  วนัพอ่ วนัแม ่เป็นต้น 

2. การดแูลรักษาสิง่แวดล้อม  

บริษัทฯ ให้ความส าคญั และตระหนกัถึงผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม ที่อาจจะสง่ผลกระทบตอ่พนกังาน และชมุชนรอบข้าง 
ด้วยการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องอยา่งตอ่เนื่อง และมีการตรวจวดัคณุภาพของสิง่แวดล้อมประจ าทกุปี 

ส าหรับในปี 2558  ผลการตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดล้อมภายในโรงงาน อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน โดยบริษัท ได้วา่จ้างให้บริษัท ซี.อี.
เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากดั  เป็นผู้ด าเนินการตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดล้อมตา่งๆ ดงันี ้

คณุภาพน า้ทิง้ ผลการตรวจวดัคณุภาพน า้ทิง้ อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานท่ีกฏหมายก าหนด 
ระดบัความเข้มของแสง ระดบัความดงัของเสยีง ระดบัความร้อนคณุภาพอากศ ปริมาณสารเจือปน รวมทัง้ระบบนิเวศน์ ผลการ

ตรวจวดัอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานท่ีกฏหมายก าหนด 
บริษัท ได้จดัฝึกอบรมพนกังาน ในเร่ืองสิง่แวดล้อม พนงังาน และผลกระทบตา่งๆ ให้กบัพนกังาน และจดัรณรงค์การการใช้

ทรัพยากรอยา่งรู้คณุคา่และเทา่ทีจ่ าเป็น รวมถงึให้การสนบัสนนุกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัการใช้ทรัพยากรอยา่งประหยดั เช่น ปิดไฟ ปิด
แอร์หลงัเลกิใช้งาน การจดัรถรับสง่แบบ Carpool การใช้กลอ่งหมนุเวียน การใช้กระดาษสองหน้า ลดการพิมพ์สกีรณีที่ไมจ่ าเป็น ฯลฯ 

จดัให้มีที่ปรึกษาด้านการลดการใช้พลงังานไฟฟ้า และจดัสรรงบประมาณเพื่อลงทนุในอปุกรณ์การประหยดัพลงังานอยา่งเป็น
รูปธรรม  และปฏิบตัิตามข้อก าหนดของมาตรฐานการจดัการสิง่แวดล้อม หรือ ISO 14001 และกฏหมายอยา่งเคร่งครัด  

3. การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม 
ธุรกิจจะมัน่คงได้ต้องอยูใ่นชมุชน และสงัคมที่เข้มแข็ง และมกีารพฒันาที่ยัง่ยืน บริษัทฯ จงึจดัให้มกิีจกรรมทางสงัคม รวมถึง

การมีสว่นร่วมกบัสงัคมในการสง่เสริมความเข้มแขง็แกช่มุชนและสงัคม โดยหากระบวนการและวธีิการท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจที่
ด าเนินการอยู ่เช่น 

3.1 สนบัสนนุของขวญัวนัเด็ก แก่โรงเรียนโรงเรียนบพุราหมณ์  



      บริษัท  ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)                                         

ส่วนท่ี 2 หน้าท่ี 49 

3.2 ให้ความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาด้วยการให้  นกัเรียน  นิสติ  นกัศกึษา ได้เข้าฝึกงานในหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องและ  

         สอดคล้องกบัสาขาวิชาที่ก าลงัศกึษาอยู ่ ได้แก่ นกัเรียน  นิสติ  นกัศกึษา จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพ้ระจอมเกล้า 

         พระนครเหนือ   มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี   วิทยาลยัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น  

         มหาวิทยาลยัสยาม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เป็นต้น 

3.3 สนับสนุนการรับนกัศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  และลงนามบนัทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ กับสถาบนัอาชีวะ

ศึกษา  ได้แก่ วิทยาลยัเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยียานยนต์มมหาชัย   วิทยาลยัเทคนิคฉะเชิงเทรา   วิทยาลยัเทคนิคจุฬา

ภรณ์ (ลาดขวาง)   

3.4 มอบแท้งค์น า้ดื่ม  คอมพิวเตอร์  พร้อมอปุกรณ์การเรียนการสอน   เพื่อสนบัสนนุการศกึษาแก่เยาวชน โรงเรียนศาลาน้อย    

อ าเภอดา่นซ้าย    จงัหวดัเลย 

3.5 จดักิจกรรมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย ประจ าทกุไตรมาส  

3.6 ให้การสนบัสนนุ ร่วมมือกบัโรงพยาบาลยวุประสาท  โดยการให้เด็ก Autistic  เข้าฝึกงานในหนว่ยงานตา่งๆ 

3.7 เปิดโอกาสให้กลุม่คนพิการต าบลบางกร่าง และชมรมคนพิการคลองขอ่ยน าสนิค้า OTOP มาขายในโรงงานเพื่อน ารายได้

ช่วยเหลอืคนพิการตามโครงการคนพิการสูส่ากล 

3.8 ท าบญุถวายเทียนพรรษา ณ ส านกัสงฆ์แสงธรรมสอ่งใจ  

3.9 โครงการผ้าป่าสูบ้่านเกิด  เพื่อสนบัสนนุพนกังานในการพฒันาภมูิล าเนาบ้านเกิดประจ าทกุปี 

3.10 บริษัทฯ การสนบัสนนุป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ด้วยการตรวจคดักรองผู้ เสพสารเสพ 

ติด และสง่ไปเข้ารับการบ าบดั กบัสถานพยาบาลของรัฐ และได้รับ การรับรองมาตรฐานการป้องกนัและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพตดิในสถานประกอบกิจการ ปี 2556 - 2559 
 
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง  

บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  ได้แตง่ตัง้กรรมการอิสระ 3 ทา่น เป็นกรรมการตรวจสอบ  เพื่อให้มีการก ากบั

ดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยท าหน้าที ่

-  สอบทานรายงานการบริหารและการด าเนินงานของบริษัทฯ  

-  สอบทานความนา่เช่ือถือของระบบการควบคมุภายใน 

  -  สอบทานความขดัแย้งทางผลประโยชน์และรายการท่ีเก่ียวข้อง 

  -  สอบทานการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด 

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชมุรวม 4 ครัง้ ซึง่มีการพิจารณาในเร่ืองที่ส าคญั สรุปได้ดงันี ้

1. พิจารณาผลประกอบการและงบการเงินรายไตรมาสและรายปีร่วมกบัผู้สอบบญัชีเพื่อน าเสนอตอ่       

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 

2. พิจารณาและแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  

3. พิจารณานโยบายบญัชีที่ส าคญัของบริษัทฯ 

4. เสนอแนะแก่คณะกรรมการบริหารในด้านการควบคมุภายใน 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประชมุร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่ 1/2558 เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2558 เพื่อให้
ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ โดยอ้างองิ “แบบประเมินความเพยีงพอ
ของระบบการควบคมุภายใน” ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เห็นพ้องกนัวา่มีความเหมาะสมและ
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มีข้อเสนอแนะให้มีการตรวจสอบเชิงปฏิบตักิารอยา่งตอ่เนื่อง มปีระสทิธิผล นอกจากนีย้งัให้มกีารติดตามควบคมุการด าเนินงานเพือ่
ป้องกนัจากการท่ีกรรมการหรือผู้บริหารน าทรัพย์สนิของบริษัทฯ ไปใช้โดยมชิอบหรือโดยไมม่ีอ านาจ และด าเนินการแก้ไขผลจากการ
ตรวจสอบในทกุประเด็นท่ีส าคญั โดยเฉพาะประเด็นส าคญัที่อาจกระทบตอ่การปฏิบตังิาน และรายการท่ีเก่ียวโยง ทัง้นี ้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มกีารประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ 5 ด้านคือ  

1. การควบคมุภายในองค์กร บริษัทฯ มีการจดัโครงสร้างองค์กรทีเ่อือ้ตอ่การด าเนินงานให้บรรลเุป้าหมายที่ตัง้ไว้ พร้อมทัง้มกีาร
ปรับปรุงการประเมินผลงานของพนกังานให้มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมขององค์กรอยา่งสมเหตสุมผล เพื่อคณุภาพทางการ
ปฏิบตัิงานท่ีดยีิ่งขึน้  
 บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ท่ีจะพฒันากระบวนการผลติสนิค้าให้ได้ตามมาตรฐาน และเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล รวมถึงการให้
ความส าคญัอยา่งมากในการดแูลสิง่แวดล้อม จงึเป็นเหตใุห้บริษัทฯ ได้รับการรับรองคณุภาพ  “ISO/TS 16949 และ ISO 14001”  
 บริษัทฯ ก าหนดโครงสร้างการบงัคบับญัชาแยกตามสายงานท่ีสอดคล้องกบักลยทุธ์การด าเนินธุรกิจ และการก ากบัดแูล
กิจการ โดยมีแผนกตรวจสอบภายในเป็นหนว่ยงานอิสระ รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ได้สง่เสริม สนบัสนนุ นโยบาย
การก ากบัดแูลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ให้มีความชดัเจนโปร่งใส มีการก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบตัิงาน ค านงึถงึความเป็น
ธรรมตอ่พนกังาน ลกูค้า คูค้่า รวมถงึความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น สงัคมและสิง่แวดล้อม โดยได้จดัท าคูม่ือนโยบายก ากบัดแูลกิจการ 
และคูม่ือจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทัง้ให้จดัให้มีนโยบายรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) ซึง่ให้ความส าคญักบัการรักษาผลประโยชน์ของนกั
ลงทนุและผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุฝ่ายอยา่งเทา่เทยีมกนั การเปิดเผยข้อมลูที่มีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทนัเวลา การมีระบบ
ควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิภาพและเพียงพอ การมีระบบบริหารความเสีย่งที่ได้มาตรฐานและมีประสทิธิภาพ รวมทัง้มีการจดัอบรมเพื่อ
ชีแ้จงให้พนกังานทราบ 

2. การประเมินความเสีย่ง   บริษัทฯ ได้เลง็เห็นถงึความส าคญัของการบริหารความเสีย่งที่มาจากทัง้ปัจจยัภายนอก และปัจจยั
ภายในท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้โดยคาดไมถ่ึงทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต  รวมถึงเพื่อให้บรรลเุป้าหมายการมีระบบก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good 
Corporate Governance) และปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ จึงได้จดัท านโยบายบริหารความเสีย่ง 
ขึน้ เพื่อควบคมุและบริหารความเสีย่งอยา่งจริงจงัและตอ่เนื่อง 

บริษัทฯ ได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีการบงัคบัใช้ทัง้องค์กร รวมถงึมกีาร
ติดตามประเมินความเสีย่ง และรายงานผลประเมินความเสีย่งอยา่งตอ่เนื่องอกีด้วย 

3. การควบคมุการปฏิบตัิงาน  ฝ่ายบริหารมกีารแบง่แยกหน้าที่ความรับผิดชอบกนัอยา่งชดัเจน เชน่ มีการก าหนดขอบเขตและ
อ านาจหน้าที่และวงเงินอนมุตัิของผู้บริหารทกุระดบัเป็นลายลกัษณ์อกัษร การบนัทกึรายการบญัชี และข้อมลูสารสนเทศ การ
ควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สนิของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ โดยมีการแบง่แยกหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ติดตามควบคมุและประเมินผลออก
จากกนั เพื่อให้เกิดการถว่งดลุและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม อีกทัง้ยงัมกีารควบคมุภายในท่ีเก่ียวกบั 
ระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ 

ในการอนมุตัิการท าธุรกรรมของบริษัทฯ กบัผู้ ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว จะค านงึถงึ
ผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น 

4. ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู  บริษัทฯ ได้จดัให้มีข้อมลูที่ส าคญัเพื่อใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการ
บริษัทฯ โดยการจดัท ารายงานวิเคราะห์เปรียบเทียบหลกัการและเหตผุล พร้อมเอกสารประกอบ จดัสง่ข้อมลูเพื่อการศกึษาประกอบการ
ตดัสนิใจเป็นการลว่งหน้า 7 วนั และมีเลขานกุารบริษัทฯ ซึง่มีหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านข้อบงัคบัและกฎเกณฑ์ตา่งๆ ของพระราชบญัญตัิ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2552 และพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2553 ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ ใน
สว่นของการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทกึบญัชีและบญัชีตา่งๆ นัน้ บริษัทฯ ได้มกีารจดัเก็บไว้อยา่งครบถ้วน เป็นหมวดหมู ่ เพือ่
ความโปร่งใส และเพื่อเป็นข้อมลูในการปฏิบตังิาน 
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คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกบัผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินของ
บริษัทฯ ทกุไตรมาส เพื่อให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ มีการใช้นโยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจ
รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูอยา่งเหมาะสม  

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการพฒันาระบบสารสนเทศอยูเ่สมอ เพื่อพฒันาศกัยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มคีวามทนัสมยัอยู่
เสมออีกด้วย 

5. ระบบการติดตาม  บริษัทฯ ได้มีการตดิตามผลการด าเนินงานอยา่งสม า่เสมอ โดยมีการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 
2558 รวม 8 ครัง้ สว่นการตรวจสอบการปฏิบตัิงานตามระบบการควบคมุภายในมีขึน้อยา่งสม า่เสมอทกุไตรมาส โดยผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องจดัท ารายงานผลการตรวจสอบ เสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องอนัเป็นสาระส าคญั 
จะต้องรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบในระยะเวลาอนัสมควร รวมถึงการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ดงักลา่วด้วย 
 ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเก่ียวกบัการประเมินประสทิธิภาพ และการควบคมุภายในของบริษัทฯ วา่ไมม่ี
จดุออ่นท่ีเป็นสาระส าคญั  โดยไมพ่บข้อบกพร่องทีจ่ะมีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัตอ่การแสดงความเห็นของผู้สอบบญัชีในงบ
การเงิน จากการท่ีทางคณะกรรมการตรวจสอบได้เคยเสนอให้มีการจดัท าแผนงานทัง้ปีและติดตามวดัผลเป็นระยะ ๆ ให้เป็นรูปธรรม
มากขึน้กวา่ที่ท าอยูน่ัน้ บริษัทฯ ได้เร่ิมด าเนินการแล้ว และถือเป็นแนวปฏิบตัิที่ดีตอ่ไป 

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัตอ่ระบบควบคมุภายในทัง้ในระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิงานเพื่อให้มี ประสทิธิภาพ จึงได้ก าหนด

ภาระหน้าที่ อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบตัิงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน มีการควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สนิ
ของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบง่แยกหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ติดตามควบคมุและประเมินผลออกจากกนั เพื่อให้เกิดการถว่งดลุ
และตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากนีย้งัมีการควบคมุภายในท่ีเก่ียวกบัระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบ
รายงานทางการเงินเสนอ ผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท (compliance) 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2559 ครัง้ที่ 1/2559 ได้มีมตใิห้วา่จ้าง บริษัท สอบบญัชี ไอ วี 
แอล จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจวา่การปฏิบตังิานหลกัและกิจกรรมทางการเงินท่ีส าคญัของบริษัทฯ 
ได้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดและมีประสทิธิภาพ รวมถงึตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดทีเ่ก่ียวข้องกบับริษัทฯ  
(Compliance Control) และเพื่อให้หนว่ยงานตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอิสระ สามารถท าหน้าที่ตรวจสอบและถว่งดลุได้อยา่งเต็มที่ 
คณะกรรมการจงึก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการ
ประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
การบริหารความเสี่ยง  

เพื่อให้บรรลถุึงเป้าหมายการมีระบบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) และปกป้องผลประโยชน์ของผู้
มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จดัท านโยบายบริหารความเสีย่งองค์กร รวมถึงก าหนดให้กระบวนการบริหารความเสีย่งเป็นสว่น
หนึง่ของการบริหารจดัการองค์กร เพื่อควบคมุความเสีย่งทีเ่ก่ียวข้องกบัธุรกรรมหรือกิจกรรมของบริษัทฯ และเพื่อลดผลกระทบของ
เหตกุารณ์อนัอาจเกิดขึน้ได้โดยคาดไมถ่งึ  

นอกจากนี ้ยงัได้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เพือ่ประเมินความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร ทัง้ทีเ่ป็นปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอก ทัง้นี ้การบริหารความเสีย่งจะครอบคลมุความเสีย่ง 6 ด้าน ดงันี ้

1.  ความเสีย่งด้านการด าเนินธุรกิจ และกลยทุธ์  
2.  ความเสีย่งด้านการด าเนินงาน 



      บริษัท  ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)                                         

ส่วนท่ี 2 หน้าท่ี 52 

3.  ความเสีย่งด้านบญัชี และการเงิน  
4.  ความเสีย่งด้านการบริหาร และการจดัการ 
5.  ความเสีย่งด้านกฎระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 
6.  ความเสีย่งด้านระบบสารสนเทศ  

ในปี 2558 ได้น าเสนอผลการประชมุของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และแผนปฏิบตัิการตา่งๆ ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 
เป็นจ านวน 2 ครัง้   
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12. รายการระหว่างกนั 
      รายการระหวา่งกนัของบริษัทและบริษัทท่ีเก่ียวข้องหรือกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ในปี 2558 ดงันี ้

ช่ือ/ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ความสมัพนัธ์ ลกัษณะและมลูคา่ของรายการ ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล 
1.  บริษัท แพรร่ีมาร์เก็ตติง้ จ ากดั 
  ประกอบธุรกิจซือ้ขายสินค้าอปุโภคบริโภค  

กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการและเป็น    
ผู้ ถือหุ้ นใน บริษัท แพรร่ีมาร์เก็ตติ ง้ จ ากัด 
จ านวน 1 ท่าน คือ นายสุเมธ เตชะไกรศรี   
เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามใน บริษัท แพร
ร่ีมาร์เก็ตติง้  จ ากัด และถือหุ้นใน อัตราส่วน
ร้อยละ  6  ของทนุช าระแล้ว 

บริษัทจ าหน่ายกระปุกส าลีพลาสติกให้ บริษัท แพรร่ี 
มาร์เก็ตติง้  จ ากดั    
ปี 2558 มียอดการขายกระปุกส าลีพลาสติก เท่ากับ 
2.09 ล้านบาท และ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  2558  มี  
ยอดลกูหนีก้ารค้าคงค้าง เทา่กบั 0.55 ล้านบาท   

รายการนีเ้ป็นการขายชิน้ส่วนพลาสติกของบริษัท 
ท่ีเกิดขึน้ตามปกติของบริษัท  และเป็นเง่ือนไข
เหมือนกับลูกค้ารายอ่ืน ซึ่งเป็นการขายในราคา
ตลาดเท่ากับลูกค้าทั่วไป  ซึ่ งคณ ะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาการท ารายการดังกล่าว
ข้างต้นแล้วเห็นว่าการท ารายการนีเ้ป็นการท า
รายการท่ีสมเหตสุมผล และมีราคายตุธิรรม 

2.   การเช่าอาคารส านกังานจาก                
นายสเุมธ  เตชะไกรศรี 

 
 
 

นายสเุมธ  เตชะไกรศรี   
เป็นกรรมการของบริษัท 

บริษัทฯ เช่าพืน้ท่ีอาคารสามชัน้เลขท่ี 23 ซอยจันทน์ 
43 แยก  21 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร  โดยมีระยะการเช่า 3 ปี เร่ิมตัง้แต่
วัน ท่ี  1 เมษายน 2556 ถึงวัน ท่ี  31 มีนาคม 2559  
อตัราคา่เช่าเดือนละ 66,550 บาท   
 

เป็นการเช่าพืน้ท่ีส านักงานเพ่ือความสะดวกใน 
การติดต่อธุรกิจ และอัตราค่าเช่าไม่แตกต่างจาก
อัตราทั่วไปในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิ จารณาและเห็นว่าเป็นการท า
รายการเช่าท่ีสมเหตุสมผลและมีอัตราค่าเช่า
ยตุธิรรม 

3. บริษัท ทีไทย แสน็ค ฟู้ ดส์ จ ากดั 
     ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายปลาหมึก

ปรุงรสอบกรอบ ถัว่ลิสงเคลือบแป้งอบ
กรอบ 

กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการและเป็นผู้
ถือหุ้นใน บริษัท ที ไทย แสน็คฟู้ ดส์  จ ากดั 
จ านวน 2 ทา่น ดงันี ้
1.คณุสเุมธ เตชะไกรศรี ถือหุ้น 1.38% 
2.คณุปรีชา เตชะไกรศรี ถือหุ้น 4.62% 

บริษัทฯ จ าหน่ายปลาหมึกปรุงรสอบกรอบ ถั่วลิสง 
เคลือบแป้งอบกรอบ ในปี 2558 มียอดซือ้ปลาหมึก 
อบกรอบจ านวน 123,734.80 บาท และ ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2558 ไม่มียอดลูกหนีก้ารค้าคงค้างระหว่าง
กนั 

รายการนีเ้ป็นรายการท่ีซือ้ให้กบัลูกค้า และหรือให้
ในเทศกาลปีใหม่ และเป็นเง่ือนไขเหมือนกบัลูกค้า
รายอ่ืนซึ่งเป็นการขายในราคาตลาดเท่ากับลูกค้า
ทัว่ไป ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการ
ท ารายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการท า
รายการนีเ้ป็นรายการท่ีสมเหตุสมผลและมีราคา
ยตุธิรรม 
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ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ในปี 2558 การท ารายการระหวา่งกนั เป็นความจ าเป็นและมคีวามสมเหตสุมผลของการท ารายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุตอ่บริษัทฯ เป็นการใช้ก าลงัการผลติของเคร่ืองจกัรให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ ซึง่จะท าให้ได้ก าไรเพิ่มขึน้  รายการระหว่างกนั
ดงักลา่วข้างต้น บริษัทฯ ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการท่ีเกิดขึน้ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นวา่
รายการดงักลา่วเป็นรายการท่ีเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจทัว่ไป และบริษัทฯ ได้รับและจ่ายคา่ตอบแทนในราคายตุิธรรม 

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 

บริษัทฯ ได้มีการก าหนดมาตรการและขัน้ตอนการอนมุตัิการท ารายการระหวา่งกนั โดยจะก าหนดให้ในการเข้าท ารายการกบั
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องได้รับอนมุตัิจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ  ซึง่จะต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุด้วย โดยในการออกเสยีงในที่ประชมุนัน้ ๆ กรรมการท่ีมีสว่นได้
สว่นเสยีจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนั 

ในอนาคตหากบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องท ารายการระหวา่งกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ และ
บริษัทฯ มีนโยบายทีจ่ะก าหนดเง่ือนไขตา่งๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึง่สามารถเปรียบเทยีบ
ได้กบัราคาที่เกิดขึน้กบับคุคลภายนอก ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ หรือผู้ เช่ียวชาญอิสระ 
พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการท ารายการด้วย 
รายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้องปฏิบตัิตามระเบียบตา่ง ๆ ที่ได้ก าหนดขึน้และกรรมการจะต้องไมอ่นมุตัิ
รายการใด ๆ ที่ตนหรือบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัทฯ และจะต้องเปิดเผยรายการดงักลา่วตอ่
คณะกรรมการบริษัทฯ   เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา  ซึง่บริษัทฯจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตัิตาม
ข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึ่งทรัพย์สนิของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

ทัง้นี ้หากมีรายการระหวา่งกนัของบริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) เกิดขึน้กบับคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมีสว่นได้เสยี หรืออาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้
ความเห็นเก่ียวกบัราคา อตัราคา่ตอบแทน รวมทัง้ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ไมม่ีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนั ที่อาจเกิดขึน้ บริษัทฯจะได้ให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็น
ผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้นตามแตก่รณี ทัง้นี ้
บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
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ส่วนที ่3 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
13.1. งบการเงนิ 

  13.1.1. ผู้สอบบัญชีและสรุปรายงานของผู้สอบบัญช ี
ผู้สอบบญัชีของบริษัท  ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ได้แก ่

                ปี 2554 นางสาววมิลศรี   จงอดุมสมบตั ิ
  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  3899 
  บริษัท  กรินทร์  ออดิท จ ากดั 

ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นถงึงบการเงินของบริษัทฯ วา่ได้จดัท าขึน้โดยถกูต้อง ตามทีค่วรใน
สาระส าคญัตามหลกัการบญัชีทีรั่บรองทัว่ไปอยา่งไมม่เีง่ือนไข   

                ปี 2555 นางสาววมิลศรี   จงอดุมสมบตั ิ
  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  3899 
  บริษัท  กรินทร์  ออดิท จ ากดั 

ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นถงึงบการเงินของบริษัทฯ วา่ได้จดัท าขึน้โดยถกูต้อง ตามทีค่วรใน
สาระส าคญัตามหลกัการบญัชีทีรั่บรองทัว่ไปอยา่งไมม่เีง่ือนไข   

                ปี 2556 นางสาววมิลศรี   จงอดุมสมบตั ิ
  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  3899 
  บริษัท  กรินทร์  ออดิท จ ากดั 

ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นถงึงบการเงินของบริษัทฯ วา่ได้จดัท าขึน้โดยถกูต้อง ตามทีค่วรใน
สาระส าคญัตามหลกัการบญัชีทีรั่บรองทัว่ไปอยา่งไมม่เีง่ือนไข   

     ปี 2557 นางสาววมิลศรี   จงอดุมสมบตั ิ

  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  3899 
  บริษัท  กรินทร์  ออดิท จ ากดั 

ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นถงึงบการเงินของบริษัทฯ วา่ได้จดัท าขึน้โดยถกูต้อง ตามทีค่วรใน
สาระส าคญัตามหลกัการบญัชีทีรั่บรองทัว่ไปอยา่งไมม่เีง่ือนไข   

         ปี 2558 นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ 

  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  5113 
  บริษัท  กรินทร์  ออดิท จ ากดั 

ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นถงึงบการเงินของบริษัทฯ วา่ได้จดัท าขึน้โดยถกูต้อง ตามทีค่วรใน
สาระส าคญัตามหลกัการบญัชีทีรั่บรองทัว่ไปอยา่งไมม่เีง่ือนไข   
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บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
อัตราส่วนทางการเงนิ 

 

 หน่วย 
2556 

จัดประเภทใหม 
2557 

จัดประเภทใหม่ 
2558 

 อัตราส่วนสภาพคล่อง      

 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 0.89 0.81 0.67 
 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.58 0.56 0.36 
 อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 0.27 0.06 0.22 
 อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า เทา่ 5.88 4.79 5.23 
 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั 62 71 70 
 อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื        เทา่ 9.18 8.48 6.54 
 ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ วนั 40 43 56 
 อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนี ้ เทา่ 6.89 6.69 7.25 
 ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 52 55 50 
 Cash Cycle วนั 48 62 76 

 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร      
 อตัราก าไรขัน้ต้น ร้อยละ 13.27 12.66 14.00 
 อตัราก าไรจากการด าเนินงาน ร้อยละ 3.52 2.63 2.38 
    อตัราก าไรอื่น ร้อยละ 0.62 0.35 0.61 
    อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร ร้อยละ 257.99 97.89 423.27 
    อตัราก าไรสทุธิ ร้อยละ 2.01 1.19 0.91 
 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 8.15 4.10 2.66 

 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน      
 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์  ร้อยละ 3.22 1.60 1.05 
    อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร ร้อยละ 6.06 2.87 1.85 
 อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ เทา่ 1.59 1.34 1.16 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ     

 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 1.53 1.59 1.47 

 อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้    เทา่ 3.62 2.14 1.80 
    อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั 
   ( cash basis ) 

 
เทา่ 0.52 0.18 0.62 

    อตัราการจา่ยเงินปันผล ร้อยละ 47.11 82.39 110.4 
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13.1.2.  ตารางสรุปงบการเงนิ  

บริษัท  ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 
                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                   หนว่ย : พนับาท 

  ตรวจสอบ 

  
2556 

% 
2557 

% 
2558 

% จัดประเภท
ใหม่ 

จัดประเภท
ใหม่ 

  

สินทรัพย์             

สนิทรัพย์หมนุเวียน             

   เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 36,574.67 3.02 8,838.31 0.73 35,226.59 3.09 

   ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น – สทุธิ 301,332.48 24.86 339,785.44 27.93 183,636.39 16.13 

   ลกูหนีก้ารค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 570.65 0.05 735.19 0.06 553.40  0.05 

   สนิค้าคงเหลอื-สทุธิ 175,753.53 14.50 158,628.09 13.04 191,103.58 16.79 

   สนิทรัพย์หมนุเวยีนอื่น 1,360.98 0.11 1,590.08 0.13 707.58 0.06 

     รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 515,592.31 42.53 509,577.11 41.89 411,227.54 36.12 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน        

   ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 685,558.08 56.55 673,593.14 55.38 665,493.86 58.45 

   สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนสทุธิ 4,123.25 0.34 9,920.23 0.82 11,847.57 1.04 

   สนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอื่น - สทุธิ 6,982.06 0.58 23,282.85 1.91 49,928.66 4.39 

     รวมสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 696,663.39 57.47 706,796.22 58.11 727,270.09 63.88 

รวมสนิทรัพย์ 1,212,255.70 100.00 1,216,373.33 100.00 1,138,497.63 100.00 
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บริษัท  ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556-2558 
 

                                         หนว่ย : พนับาท 

  ตรวจสอบ 

  2556 % 2557 % 2558 % 

  
จัดประเภท

ใหม่ 
  

จัดประเภท
ใหม่ 

      

หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น             

หนีส้นิหมุนเวียน             

      เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 255,000.00 21.40 349,613.49 28.74 397,531.15 34.92 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 257,094.76 21.21 216,586.95 17.81 164,755.42 14.47 

เจ้าหนีค้า่ซือ้ทรัพย์สนิ 3,443.97 0.28 2,595.11 0.21 4,833.99 0.42 

หนีส้นิระยะยาวทีถ่ึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 54,110.77 4.46 49,857.77 4.10 41,3557.77 3.63 

เจ้าหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าทาง    
การเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

3,129.40 0.26 1,861.37 0.15 1,454.77 0.13 

หนีส้นิผลประโยชน์พนกังานท่ีถึงก าหนด  
ช าระภายในหนึง่ปี 

4,251.73 0.35 204.66 0.02 218.40 0.02 

เงินมดัจ ารับ 5,289.50 0.44 11,118.29 0.91 2,371.73 0.21 

     รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 582,320.13 48.04 631,837.64 51.94 612,521.23 53.80 

หนีส้นิไม่หมุนเวียน        

    หนีส้นิระยะยาว-สทุธิ 133,188.53 10.99 95,213.76 7.83 45,908.99 4.03 

เจ้าหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าทาง
การเงิน - สทุธิ 

2,551.56 0.21 1,775.82 0.15 1,680.77 0.15 

    หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 463.41 0.04 2,408.13 0.20 4,063.03 0.36 

    หนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน 14,253.07 1.18 15,323.13 1.26 13,512.81 1.19 

     รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 150,456.57 12.41 114,720.84 9.44 65,165.60 5.72 

     รวมหนีส้นิ 732,776.70 60.45 746,558.48 61.38 677,686.83 59.52 
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บริษัท  ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  – 2558 
                          หนว่ย : พนับาท 

  ตรวจสอบ 

  2556 % 2557 % 2558 % 

  จัดประเภทใหม่   
จัดประเภท

ใหม่ 
  

 
  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น             
   ทนุจดทะเบยีน 214,000.00   214,000.00   214,000.00  
   ทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 214,000.00 17.65 214,000.00 17.59 214,000.00 18.80 
   สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 144,236.93 11.90 144,236.93 11.86 144,236.93 12.67 
   ก าไร(ขาดทนุ)สะสม           
      ส ารองตามกฎหมาย 20,714.11 1.71 21,400 1.76 21,400 1.88 
      ยงัไมไ่ด้จดัสรร 100,527.96 8.29 90,177.92 7.41 81,173.87 7.13 

     รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 479,479.00 39.55 469,814.84 38.62 460,810.80 40.48 

รวมหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,212,255.70 100.00 1,216,373.33 100.00 1,138,497.63 100.00 
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บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 

 
                       หนว่ย : พนับาท 

  
2556 

% 2557 % 2558  %  
จัดประเภทใหม่ 

รายได้             
   รายได้จากการขายและบริการ 1,924,358.52 100 1,623,720.31 100 1,356,396.57 100.00  
   รายได้อื่น 11,957.30 0.62 5,747.80 0.35 8,298.44 0.61 

     รวมรายได้ 1,936,315.82 100.62 1,629,468.11 100.35 1,364,695.01  100.61  

ค่าใช้จ่าย                          
   ต้นทนุขายและบริการ 1,669,027.64 86.73 1,418,094.41 87.34 1,166,489.19    86.00  
   คา่ใช้จ่ายในการขายและ 
   บริหาร 

181,402.56 9.43 150,984.64 9.3 147,535.52   10.88  

   คา่ตอบแทนผู้บริหาร 18,149.89 0.94 17,737.05 1.09 18,393.31     1.36  

     รวมค่าใช้จ่าย 1,868,580.09 97.1 1,586,816.10 97.73 1,332,418.02  98.23  

  ก าไร(ขาดทนุ) ก่อนต้นทนุ
ทางการเงินและภาษี    

67,735.73 3.52 42,652.01 2.62 32,276.99     2.38  

  ต้นทนุทางการเงิน 18,717.98 0.97 19,912.96 1.23 17,930.47     1.32  
  คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 10,051.42 0.52 3,291.94 0.2 1,950.56     0.14  
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จ
ส าหรับงวด 

38,966.33 2.02 19,447.11 1.19 12,395.96    0.91  

ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน             
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ (บาทตอ่หุ้น) 0.18   0.09   0.06   
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บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 

 
หนว่ย : พนับาท 

  
2556 2557 2558 

จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่   

กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน       
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 38,966,33 19,447.11 12,395.96 
รายการปรับปรุงกระทบก าไรสทุธิเป็น       
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน       
  คา่เสือ่มราคา 66,019.30 70,664.76 68,088.29 
  คา่ใช้จ่ายตดับญัชี 2,524.67 1,955.39 1,574.21 
  ผลขาดทนุสนิค้าเคลือ่นไหวช้า  146.92 2,589.27 658.43 
  โอนกลบัคา่เผ่ือผลขาดทนุสนิค้าเคลือ่นไหวช้า -1,336.65 -2,210.42 -173.46 
  (ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ 340.78 595.09 -354.89 
  (ก าไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้ 217.84 13.77 0 
  ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน 2,532.13 758.92 -1,796.57 
  ดอกเบีย้รับ -228.53 -108.8 -100.61 
  ดอกเบีย้จา่ย 18,717.98 19,912.96 17,930.47 
  ภาษีหกั ณ ที่จ่ายตดัจา่ย 2,432.13 18.00 0.00 
  ภาษีเงินได้นิติบคุคล 10,051.42 3,291.94 1,950.55 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง 140,384.34 116,927.99 100,172.38 
ในสนิทรัพย์และหนีส้นิด าเนินงาน       

สนิทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง       
   ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 61,506.86 -45,166.36 156,149.04 
   ลกูหนีก้ารค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 28.21 -164.53 181.79 
   สนิค้าคงเหลอื 13,163.03 16,746.59 -32,960.46 
   สนิทรัพย์หมนุเวยีนอื่น 744.89 6,484.29 882.51 
   สนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอื่น -1,218.63 -4,410.81 -9,599.53 

     สนิทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง 74,224.36 -26,510.82 114,653.35 
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บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 

 
                              หนว่ย : พนับาท 

  2556 2557 2558 
จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่  

หนีส้นิด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)       
   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น -56,035.51 -16,068.15 -51,504.87 
   เงินมดัจ ารับ 1,487.50 -18,593.52 -9,358.95 
   รับคืนภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จ่าย 11,722.41 - -17,341.93 
   จ่ายภาษีเงินได้ -13,750.77 -14,002.39 0.00 
   หนีส้นิด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง) -56,576.37 -48,664.06 -78,205.75 
   เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 158,032.33 41,753.11 136,619.98 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน       
   รับดอกเบีย้ 228.53 108.80 100.61 
   เงินสดจ่ายเพื่อซือ้สนิทรัพย์ -156,665.18 -64,970.54 -58,434.51 
   เงินสดรับจากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ 5,869.64 255.10 567.36 
   เจ้าหนีค้า่ซือ้สนิทรัพย์เพิม่ขึน้ (ลดลง) -6,145.81 -848.86 2,238.87 
   เงินสดจ่ายเพื่อซือ้สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน -2,218.40 -1,246.21 -3,501.56 
   เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ -158,931.22 -66,701.71 -59,029.23 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ       
   จ่ายดอกเบีย้ -18,718.76 -19,954.84 -17,715.40 
   เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง) - 94,613.49 47,917.65 
   เงินกู้ยืมระยะยาวเพิม่ขึน้ (ลดลง) 61,914.30 -42,227.77 -57,806.77 
   จ่ายช าระเจ้าหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้และสญัญาเชา่ทาง 
   การเงิน 

-3,567.94 -3,129.40 -2,268.63 

   จ่ายเงินปันผล -38,514.25 -32,089.23 -21,329.33 
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 1,113.35 -2,787.75 -51,202.47 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สทุธิ 214.46 -27,736.35 26,388.28 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี 36,360.21 36,574.67 8,838.31 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิน้ปี 36,574.67 8,838.32 35,226.59 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
ภาพรวมของการด าเนินงานที่ผ่านมา 
บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตชิน้สว่นพลาสติก และรับออกแบบ ผลติ และซอ่มแซมแม่พิมพ์เพื่อผลติชิน้สว่นพลาสติก จ าหน่าย

ให้บริษัทผู้ผลติยานยนต์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าชัน้น าตา่ง ๆ รวมทัง้ผู้ผลติสนิค้าต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer :OEM) ที่อยู่
ในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ในปี 2558  บริษัทฯ มีรายได้ลดลงจากจากเดิม จ านวน  267.32 ลบ.เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว 
สง่ผลให้ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนระมดัระวงัเร่ืองการลงทนุและการใช้จ่าย  

1. ผลการด าเนินงาน 
รายได้ 
ในปี 2558  มีรายได้รวมจากการขายและบริการเท่ากบั 1,356.40 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 267.32 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 19.71  โดยมีดชันีรายได้อยูท่ี่ ร้อยละ 70.84 เมื่อเทียบกบัปีฐาน (ปี 2555)  
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสนิค้าและบริการท่ีปรับตวัลดลง เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอลงเนื่องจาก ปัจจยัที่ก าลงั

ซือ้ของประชาชนลดลง หนีภ้าคครัวเรือนอยูใ่นระดบัสงูอีกทัง้จ านวนท่ีอยูอ่าศยัสร้างเสร็จพร้อมโอนชะลอตวัลง สง่ผลให้ภาคธุรกิจและ
ภาคครัวเรือนระมัดระวังเร่ืองการลงทุนและค่าใช้จ่าย ขณะเดียวกันในส่วนของยอดขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดสง่ออกที่ยงัประสบปัญหาจากสภาวะเศรษฐกิจ ภายหลงัยตุิมาตรการ QE (การผอ่นปรนทางด้านการเงินใน
ยโุรป และอเมริกา) และเกิดปัจจยัทางลบตอ่เศรษฐกิจโลกในปัจจุบนั ท าให้มลูค่าสง่ออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของไทยและประเทศผู้สง่ออก
รายอื่นๆ ลดลงเช่นเดียวกนั  

จากงบการเงิน พบวา่รายได้ตามสายผลติภณัฑ์ ในปี 2558 และ ปี 2557 มีรายได้จากการผลติชิน้สว่นยานยนต์ จ านวน  
1,054.71 ล้านบาท และ 1,212.50  ล้านบาท (ตามล าดบั) รายได้จากการผลติชิน้สว่นเคร่ืองใช้ไฟฟ้า จ านวน 146.40  ล้านบาทและ 
144.47  ล้านบาท (ตามล าดบั) รายได้จากการผลติแมพ่มิพ์ จ านวน  137.65 ล้านบาท  
และ 220.46  ล้านบาท(ตามล าดบั) และรายได้จากอตุสาหกรรมอืน่ๆ 17.64 ล้านบาท และ 46.29  ล้านบาท(ตามล าดบั) 
 
                                         

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 
ต้นทุนขายและบริการ 
ในปี 2558 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการ เท่ากบั 1,166.48 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน  251.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

17.74  โดยดชันีต้นทุนขายมีอตัราเท่ากบัร้อยละ 72.11 เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 2555)  เมื่อพิจารณาสดัสว่นต้นทนุขายต่อยอดขายปี  

 

รายการ หน่วย 2555 2556 2557 2558

รายไดจ้ากการขายรวม ลา้นบาท 1914.15 1924.36 1623.72 1356.40

อัตราการเตบิโตตอ่ปี % 0 0.53 -15.17 -29.16

ดัชนีรายได ้ % 100% 100.53% 84.83% 70.84%

อตัราการเตบิโตของรายไดจ้ากการขายต ัง้แตปี่ 2555-2558
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2558 คิดเป็นร้อยละ 86.02 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.31 เนื่องจากบริษัทฯ  มีนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหาร
จดัการปัจจยัการผลติภายใน รวมถึงควบคมุคา่ใช้จ่ายให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที่ยอดขายปรับตวัลดลง 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2558 เท่ากบั 165.92 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน  2.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 1.66 โดยดชันีค่าใช้จ่ายขายและบริหารมีอตัราเท่ากบัร้อยละ 88.08  เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 2555)  สดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารเมื่อเทียบกับยอดขายถือว่าใกล้เคียงกับปีก่อนเนื่องจากบริษัทฯ พยายามปรับลดค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
ยอดขายที่ลดลง เขน่ คา่ใช้จ่ายส านกังาน, คา่ขนสง่ที่ลดจ านวนเที่ยวที่จดัสง่ให้สอดคล้องกบัยอดขายที่ลดลง สง่ผลให้สดัสว่นคา่ใช้จา่ย
ในการขายและบริหารใกล้เคียงกบัปีก่อน 

 
                                                         
 
 
 
           

ต้นทุนทางการเงนิ 
บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเงินในปี 2558 เทา่กบั 17.93 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2557  เป็นเงินเทา่กบั 1.98 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 0.12  หากพิจารณาอตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ พบว่า ความสามารถในการช าระดอกเบี ย้ของบริษัทฯ ในปี 
2558 เทา่กบั 1.80 เทา่ ลดลงจากปีก่อน  0.34 เทา่ เนื่องจากปี 2558 บริษัทฯ มียอดขายลดลง  

 

รายการ หน่วย 2555 2556 2557 2558

ตน้ทนุการขาย ลา้นบาท 1,617.68 1,669.03 1,418.09 1,166.48

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร ลา้นบาท 188.37 199.55 168.72 165.92

ดชันตีน้ทนุ % 100.00 103.17 87.66 72.11

ดชันคีา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร % 100.00 105.94 89.57 88.08

อตัราการเตบิโตของตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารต ัง้แตปี่ 2555-2558
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ต้นทุนการขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ดัชนีต้นทุน ดัชนีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

COMMON SIZE (%) 2555 2556 2557 2558

รายไดจ้ากการขาย 100.00     100.00     100.00     100.00     

ตน้ทนุขาย 84.51       86.73       87.34       86.02       

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 9.84        10.37       10.39       12.24       

EBIT 6.15        3.52        2.63        1.06        

สดัสว่นตน้ทุนขายและคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารตอ่รายไดจ้ากการขายต ัง้แตปี่ 2555-2558
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้นิติบุคคล 
ในปี 2558 บริษัทฯ มีภาระภาษีเงินได้นิติบคุคล จ านวน 1.95  ล้านบาท เนื่องจากผลประกอบการมีก าไรจากการด าเนินธุรกิจ 

ทัง้นีบ้ริษัทมีภาระภาษีที่ต้องช าระในปี 2558 เทา่กบั 0.30 ล้านบาท และสว่นที่เหลอือีก 1.60 ล้านบาท เกิดจากผลแตกตา่งชัว่คราวที่
เกิดสนิทรัพย์ภาษีเงินได้ และหนีส้นิภาษีเงินได้ที่บริษัทฯ มีภาระทีอ่าจต้องช าระในอนาคต   

ก าไรสุทธิ 
ในปี 2558 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิเท่ากับ 12.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.91 ของรายได้รวม และอัตราก าไรสทุธิลดลง 

1.19% จากปี 2014 เนื่องจาก  
1. ยอดขายลดลงเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองยงัไม่มีเสถียรภาพ ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวต่อเนื่อง 

รวมถึงราคาพืชผลทางการเกษตรตกต ่า ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอลง หนีภ้าคครัวเรือนอยู่ในระดบัสงู สง่ผลกระทบต่อการ
ตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค ขณะเดียวกันในส่วนของยอดขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ตลาดสง่ออกที่ยงัประสบปัญหาจากสภาวะเศรษฐกิจ ภายหลงัยตุิมาตรการ QE (การผ่อนปรนทางด้านการเงินในยโุรป 
และอเมริกา) และเกิดปัจจยัทางลบต่อเศรษฐกิจโลกในปัจจบุนั ท าให้มลูค่าสง่ออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของไทยและประเทศผู้
สง่ออกรายอื่นๆ ลดลงเช่นเดียวกนั  

                                    

รายการ หน่วย 2555 2556 2557 2558

รายไดจ้ากการขาย ลา้นบาท 1,914.15 1,924.36 1,623.72 1,356.00

ตน้ทนุทางการเงนิ ลา้นบาท 18.72 18.72 19.91 17.93

อตัราสว่นตน้ทนุทางการเงนิตอ่รายได ้ % 0.98 0.97 1.23 1.32

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ 6.29 3.62 2.14 1.80

สดัสว่นดอกเบีย้จา่ยตอ่รายไดจ้ากการขายและความสามารถในการจา่ยช าระดอกเบีย้ต ัง้แตปี่ 2555-2558
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ต้นทุนทางการเงิน อัตราส่วนต้นทุนทางการเงินต่อรายได้ อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย เท่า

รายการ หน่วย 2555 2556 2557 2558

อตัราก าไรขัน้ตน้ % 15.49       13.27       12.66       14.00       

อตัราก าไรจากการด าเนนิการ % 6.15        3.52        2.63        2.38        

อตัราก าไรสทุธิ % 4.27        2.02        1.20        0.91        

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหาก าไรต ัง้แตปี่ 2555-2558
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2. ฐานะทางการเงนิ 
สินทรัพย์ 
เมื่อพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 เทา่กบั 1,141.97 

ล้านบาท และ 1,216.37 ล้านบาท (ตามล าดบั) ลดลง 74.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.12 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 
บริษัทฯ มียอดลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 เทา่กบั 184.19 และ 340.52 ล้านบาท 

จากการจดัประเภทบญัชีใหม ่และมีเฉพาะยอดลกูหนีก้ารค้าสทุธิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  เท่ากบั 182.78 ล้านบาท ซึ่ง
คิดเป็นอตัราสว่นลกูหนีก้ารค้าตอ่สนิทรัพย์รวม เทา่กบัร้อยละ 16.01 และร้อยละ 27.82 (ตามล าดบั) 
                                           

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยในปี 2558  ประมาณ 70 วนั ซึ่งใกล้คียงกบัปีก่อนเมื่อเทียบกับระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยในปี 2557  ที่
ประมาณ 74 วนั  เนื่องจากลกูค้ารายใหญ่บางรายได้รับเครดิตจากบริษัทฯ 30 วนั แต่ลกูค้ารายนัน้มีระเบียบการจ่ายภายในวนัที่ 10 
ของเดือนถัดไป ส่งผลให้เกิดยอดลกูหนีค้งค้าง และบางรายขอขยายระยะเวลาช าระออกไปจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวั อย่างไรก็
ตามยงัคงสอดคล้องกบัเครดิตเทอมที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ที่ระยะเวลา 60-90 วนั เนื่องจากลกูค้าของบริษัทฯ สว่นใหญ่เป็นบริษัทฯ ผู้ผลิต
รถยนต์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าชัน้น า มีระยะเวลาการช าระท่ีแนน่อน ที่ผา่นมาจึงไมม่ีปัญหาในการเรียกเก็บ อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ จะรักษา
ระยะเวลาเก็บหนีใ้ห้สอดคล้องกบันโยบายของบริษัทฯ ต่อไป ซึ่งลกูหนีแ้ละตัว๋เงินรับการค้าในปี 2555 ถึง ปี 2558  สามารถแยกอายุ
ลกูหนี ้ได้ดงันี ้

                                       หนว่ย : ล้านบาท 
อายุลูกหนี ้ 2555 2556 2557 2558 

ที่อยูใ่นก าหนดช าระ 229.20 193.01 240.81 126.39 
ไมเ่กิน 90 วนั 126.29 102.17 95.11 54.59 
เกินกวา่ 90 วนั ไมเ่กิน 180 วนั 0.14 0.003 0.0001 1.30 
เกินกวา่ 180 วนั ไมเ่กิน 365 วนั 1.23 - 0.18 0.48 
เกินกวา่ 365 วนั 2.21 - 2.30 0.02 

รวม 359.07 295.18 338.40 182.78 
      

รายการ หน่วย

2555

ปรับปรุงใหม่

2556

จัดประเภทใหม่

2557

จัดประเภทใหม่ 2558

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ ลา้นบาท 363.44 301.90 340.52 184.19

ลกูหนีก้ารคา้ ลา้นบาท 359.07 295.18 338.41 182.78

สนิทรัพย์รวม ลา้นบาท 1,211.03 1,212.26 1,216.37 1,141.97

อัตราสว่นหมุนเวยีนลกูหนีก้ารคา้ เทา่ 6.67 5.88 4.79 5.20

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั 54.00 63.00 74.00 70.13

อัตราสว่นลกูหนีก้ารคา้ตอ่สนิทรัพย์รวม % 30.01 24.35 27.82 16.01

อัตราการเตบิโตของลกูหนีก้ารคา้ตอ่ปี % 0.00 -17.79 -5.75 -45.99

ดัชนีการเตบิโตของลกูหนีก้ารคา้ % 100.00 82.21 94.25 50.90

ยอดลกูหนีก้ารคา้ต ัง้แตปี่ 2555-2558
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สินค้าคงเหลือ 
บริษัทฯ มียอดสินค้าคงเหลือสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 191.10 ล้านบาท และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 

เท่ากับ 158.63 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอตัราสว่นสินค้าคงเหลือต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 16.73 และ ร้อยละ 13.04 (ตามล าดบั) 
เนื่องจากบริษัทฯ ได้ด าเนินการปรับปริมาณ Stock ให้สอดคล้องค าสัง่ซือ้ที่เพิ่มขึน้  

บริษัทฯ มีอตัราสว่นระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ ในปี 2558 เทา่กบั 55 วนั ซึง่สว่นหนึง่เป็นแมพ่ิมพ์ที่อยูร่ะหวา่งการผลติ แตเ่มื่อ
ไม่รวมแม่พิมพ์ที่อยู่ระหว่างการผลิตอัตราส่วนระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2558 เท่ากับ 33 วัน ทัง้นีบ้ริษัทฯ ตระหนักดีถึง
ความส าคญัในการควบคมุปริมาณสนิค้าคงเหลอื ประกอบกบับริษัทฯ ไมม่ีนโยบายผลติสนิค้าและสัง่ซือ้วัตถดุิบเกินความจ าเป็น ดงันัน้
บริษัทฯ จะวางแผนการผลิตในแต่ละสปัดาห์ ระบจุ านวนสินค้าที่จะผลิตและจ านวนวตัถดุิบที่ต้องสัง่ซือ้มาใช้ในการผลิต  ประกอบกบั
บริษัทฯ ได้ท าการศกึษาวางแผน ปรับปรุงกระบวนการผลติและจดัสง่ เพื่อรักษาระยะเวลาการขายสนิค้าไว้ในระดบัท่ีเหมาะสม 
                                         

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน(สทุธิ) เท่ากับ 727.27 ล้านบาท 

และณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เทา่กบั 706.80 ล้านบาท ซึง่คิดเป็นอตัราสว่นที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ และสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน (สทุธิ) 
ตอ่สนิทรัพย์รวม เทา่กบัร้อยละ 63.88 และ ร้อยละ 58.11 (ตามล าดบั) 
                                         

รายการ หน่วย 2555 2556 2557 2558

สนิคา้คงเหลอื-สทุธิ ลา้นบาท 187.73     175.75     158.63     191.10     

อัตราหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื เทา่ 9.15 9.18 8.48 8.52

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั 39 39 43 55

อัตราสว่นสนิคา้คงเหลอืตอ่สนิทรัพย์รวม % 15.50 14.50 13.04 16.73

อัตราการเตบิโตของสนิคา้คงเหลอืตอ่ปี % 0.00 -6.38 -9.74 20.47

ดัชนีการเตบิโตของสนิคา้คงเหลอื % 100.00 93.62 84.50 101.80

สนิทรัพย์รวม ลา้นบาท 1,211.03 1,212.26 1,216.37 1,141.97

มูลคา่สนิคา้คงเหลอืต ัง้แตปี่ 2555-2558
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สนิคา้คงเหลือ สุทธ ิ สนิทรัพย์รวม ระยะเวลาขายสนิคา้เฉล่ีย

รายการ หน่วย

2555

ปรับปรุงใหม่

2556

จัดประเภทใหม่ 2557 2558

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรัพย์ไม่มตีัวตน (สทุธ)ิ ลา้นบาท 621.40 696.66 706.80 727.27

สนิทรัพย์รวม ลา้นบาท 1,211.03 1,212.26 1,216.37 1,138.49

อัตราสว่นทีด่นิ อาคารฯตอ่สนิทรัพย์รวม % 51.31 57.47 58.11 63.88

อัตราการเตบิโตของทีด่นิ อาคารฯตอ่ปี % 0.00 12.11 1.46 2.90

ดัชนีการเตบิโตของทีด่นิ อาคารฯ % 100.00 112.11 113.74 117.04

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน ต ัง้แตปี่ 2555-2558
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ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน  สุทธ ิ สนิทรัพย์รวม

อัตราส่วนที่ดนิ อาคารฯต่อสนิทรัพย์รวม ดัชนีการเตบิโตของที่ดนิ อาคารฯ
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หนีส้ินรวม 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม เท่ากบั 677.69  ล้านบาท (หนีส้ินหมนุเวียน เท่ากบั 612.52 ล้านบาท และ

หนีส้นิไมห่มนุเวียน เทา่กบั 65.17 ล้านบาท) ซึง่ลดลงจากปีก่อน 68.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ -9.22  
                                           

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
บริษัทฯ มีสว่นของผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 เทา่กบั 460.81 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 9.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อย

ละ 1.92  
ตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2558 ได้มีมติให้จา่ยเงินปันผลจากการด าเนินงาน

ประจ าปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท จ านวนหุ้น 214 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน  21.40  ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือ
หุ้นเรียบร้อยแล้วในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทนุประกอบด้วยหนีส้นิรวม 677.69 ล้านบาท และสว่นของผู้ ถือหุ้น  
460.81 ล้านบาท คิดเป็นอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นประมาณ 1.47 เทา่ 
                                              

รายการ หน่วย 2555 2556 2557 2558

หนีส้นิรวม ลา้นบาท 734.47 732.78 746.56 677.69

อัตราสว่นผูถ้ือหุน้ ลา้นบาท 476.56 479.48 469.81 460.81

อัตราการเตบิโตของหนีส้นิรวมตอ่ปี % 0.00 -0.23 1.88 -9.22

ดัชนีการเตบิโตของหนีส้นิรวม % 100.00 99.77 101.65 92.27

ดัชนีการเตบิโตของสว่นของผูถ้ือหุน้ % 100.00 100.61 98.58 96.70

อัตราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้ือหุน้ เทา่ 1.54 1.53 1.59 1.47

หนีส้นิรวมและอตัราการเตบิโตของหนีส้นิรวม ต ัง้แตปี่ 2555-2558
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หน้ีสนิรวม อัตราส่วนผูถื้อหุน้

ดัชนีการเตบิโตของส่วนของผูถื้อหุน้ อัตราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ เท่า

รายการ หน่วย 2555 2556 2557 2558

ทนุทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ ลา้นบาท 214.00 214.00 214.00 214.00

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั ลา้นบาท 144.24 144.24 144.24 144.24

ส ารองตามกฎหมาย ลา้นบาท 18.76 20.71 21.40 21.40

ก าไร (ขาดทนุ) สะสมยังไมไ่ดจั้ดสรร ลา้นบาท 99.56 100.53 90.18 81.17

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ ลา้นบาท 476.56 479.48 469.81 460.81

อตัราการเตบิโตสว่นของผูถ้อืหุน้ตอ่ปี % 0.00 0.61 -2.02 -1.92

ดชันกีารเตบิโตของผูถ้อืหุน้ % 100.00 100.61 98.58 96.70

สว่นของผูถ้อืหุน้ และอตัราการเตบิโต ต ัง้แตปี่ 2555-2558
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ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

ส ารองตามกฎหมาย ก าไร  ขาดทุน  สะสมยังไม่ได้จัดสรร

ดัชนีการเติบโตของผู้ถือหุ้น



                      บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 69  

3. การวิเคราะห์งบกระแสเงนิสด 

สภาพคล่อง 
สภาพคลอ่งของกระแสเงินสด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 เพิ่มขึน้จ านวน 26.39 ล้านบาท ซึง่แตกตา่งจากปี 2557  ทีล่ดลง

จ านวน 27.74 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับช าระหนีจ้ากลกูหนีเ้ตามก าหนด สง่ผลให้ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนึอ้ื่นลดลง 156.33 ลบ. 
ท าให้มเีงินสดสทุธิทีไ่ด้มาจากการด าเนินงานจ านวน 136.62 ลบ.ซึง่สงูกวา่ช่วงเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 94.86 ล้านบาท ในสว่น
กิจกรรมลงทนุมีจ านวน 59.02  ซึง่ต ่ากวา่ชว่งเดียวกนัของปีก่อน 7.7 ลบ. จากการลดลงของการลงทนุในสนิทรัพย์ประมาณ 6.5 ลบ.  
และจากการควบคมุการใช้เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้  สง่ผลให้การใช้สนิเช่ือระยะสัน้ลดลงจ านวน 46.7 ลบ.    โดยมีเงินสด
และรายการเทียบเทา่เงินสดต้นงวดยกมาจ านวน  8.83ล้านบาท เป็นผลท าให้กิจการมเีงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดคงเหลอื
จ านวน  35.22  ล้านบาท ณ สิน้ปี 2558 

รายจ่ายเงนิลงทุน 
ในปี 2558 เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ จ านวน 58.43 ล้านบาท รายการสว่นใหญ่เป็นการลงทนุเพิ่มในเคร่ืองจกัรและ

อปุกรณ์ เพื่อรองรับค าสัง่ซือ้ของลกูค้ารายใหม ่รวมถึงการจ่ายช าระหนีค้า่เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่ถึงก าหนดช าระ 

แหล่งที่มาของเงนิทุน 
แหล่งเงินทนุของบริษัทฯ ในปี 2558 ได้มาจากการเก็บช าระหนี ้และการลดยอดลกูหนีก้ารค้า  รวมถึงเงินกู้ ยืมระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงิน บริษัทฯได้บริหารการเก็บหนีใ้ห้อยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด โดยในปี 2558ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย 70 วนั ซึ่งลดลง เมื่อ
เทียบกนัในปี 2557  ที่มีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย 74 วนั   อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้พยายามติดตามให้ลกูค้าช าระภายในเครดิตเทอมที่
ได้รับคือ ระหวา่ง 60-90  วนั ซึง่ยงัคงเป็นไปตามนโยบายการให้เครดิตของบริษัท หากพิจารณาจากระยะเวลาการจ่ายช าระหนี ้เทา่กบั 
55 วนัในปี 2557 และระยะเวลาการจ่ายช าระหนีเ้ท่ากบั 50 วนั ในปี 2558 ซึ่งยงัเป็นไปตามเครดิตเทอมที่ได้รับ อยา่งไรก็ตามผลต่าง
ระหวา่งระยะเวลาเก็บช าระหนี ้และระยะเวลาจ่ายช าระหนี ้สืบเนื่องจากลกูค้ารายใหญ่บางรายมีระเบียบการจ่ายภายในวนัที่ 10 ของ
เดือนถดัไป แต่ในระบบก าหนดเครดิตที่ 30 วนั จึงท าให้เกิดยอดค้างช าระ และที่ผา่นมาไม่มีปัญหาในการช าระ นอกจากนีบ้างรายขอ
ขยายระยะเวลาการช าระเงิน  ซึง่คาดวา่นา่จะเป็นช่วงระยะเวลาที่สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวั  

ถ้าพิจารณาจากอตัราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นจากปี 2556, ปี 2557 และปี 2558  จะเทา่กบั  1.53, เทา่ ,1.59 เทา่ และ 
1.47  เท่า ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯยังคงสามารถรักษาสดัส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นให้อยู่ในระดับต ่าในอัตราที่
ใกล้เคียงกนั 
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