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รายงานคณะกรรมการ 

 

 ในปี 2556 อตุสาหกรรมยานยนต์ มียอดการผลติรถยนต์โดยรวมจํานวนทั (งสิ (น 2.46 ล้านคนั ซึ.งตกจากเป้าหมายที.ตั (ง

ไว้ 2.55 ล้านคนั แตเ่มื.อเทียบกบัปี 2555 เพิ.มขึ (น 0.14% ถือเป็นยอดการผลติรถยนต์สงูสดุในรอบ 52 ปี และสง่ผลให้ประเทศ

ไทยขยบัขึ (นเป็นผู้ผลติรถยนต์รายใหญ่ 10 อนัดบัแรกของโลก โดยมียอดผลติของรถยนต์นั.งปี 2556 จํานวนทั (งสิ (น 1.07 ล้านคนั 

คิดเป็นสดัสว่นเทา่กบั 43.59% ของยอดการผลติทั (งหมด เพิ.มขึ (นจากปีก่อน 11.85% ขณะที.กลุม่รถกระบะขนาด 1 ตนั ผลติได้

รวมทั (งสิ (น 1.33 ล้านคนั คิดเป็นสดัสว่นเทา่กบั 54.25% ของยอดการผลติทั (งหมด 
  

 ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ รายได้รวม 1,924 ล้านบาท เพิ.มขึ (นจากปีก่อนเลก็น้อย 0.53% อนัเนื.องจากในช่วง

ปลายปี ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจชะลอตวั ปัญหาทางการเมือง และไมต้่องผลติรถยนต์ในโครงการรถยนต์คนัแรกแล้ว แต่

ทั (งนี (บริษัทฯ ก็ยงัคงมีความมุง่มั.นในการพฒันาประสทิธิภาพ และดําเนินการปรับปรุงกระบวนการผลติเพื.อลดความสญูเสยีจาก

การผลติ  โดยขยายการลงทนุแผนกเครื.องพน่ส ีเครื.องฉีดพลาสตกิ และอปุกรณ์ การวิจยั เพื.อรองรับการขยายกําลงัการผลติและ

การเติบโต ตลอดจนการควบคมุต้นทนุและคา่ใช้จา่ย ให้เป็นไปตามงบประมาณ และแผนที.วางไว้ 
   

คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัคงมุง่มั.นและให้ความสาํคญัในการกํากบัดแูลกิจการ เพื.อให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที.ดี และ

นําหลกัปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาประยกุต์ใช้เพื.อสร้างความสมดลุ มั.นคง และยั.งยืนของพนกังาน องค์กร สง่ผลให้บริษัทฯ 

ได้รับผลการประเมินผลโครงการสาํรวจการกํากบัดแูลกิจการจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยในระดบั “ดเีลศิ” 

เป็นปีที.สามตดิตอ่กนั นอกจากนี ( บริษัทฯ ยงัคงบริหารองค์กรให้สอดคล้องกบัแนวคิดเรื.อง “ความรับผิดชอบตอ่สงัคมของธุรกิจ” 

หรือ CSR ด้วยการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม ให้การสนบัสนนุดแูลสงัคม และสิ.งแวดล้อม ให้ความสาํคญักบัผู้มีสว่นได้สว่น

เสยีและบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต ซึ.งปัจจยัเหลา่นี ( ถือเป็น

เป้าหมายที.สาํคญัในการเติบโตอยา่งยั.งยืนของบริษัทฯ อีกด้วย 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคณุพนัธมิตรทางธุรกิจทกุฝ่าย รวมถึงพนกังานทกุระดบั และผู้บริหารของบริษัทฯ ที.ได้

ทุม่เทกําลงักาย ความคิด และเวลา ในการสนบัสนนุและสง่เสริมให้บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้วยความสาํเร็จ ราบรื.นตลอดปีที.ผา่นมา 
 
 
 
 
 
      

…………………………………….     ……………………………………                   
             พลเอกเทอดศกัดิP  มารมย์                นายสเุมธ   เตชะไกรศรี 

      ประธานกรรมการบริษัทฯ                            ประธานกรรมการบริหาร 
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วิสัยทศัน์ (Vision)  

“ผู้ นําตลาดของผู้ ให้บริการผลิตชิ $นส่วนพลาสติกรถยนต์และอุตสาหกรรมที,

เกี,ยวข้อง ทั $งคณุภาพและบริการโดยให้ผลตอบแทนแก่ ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย” 

พนัธกจิ (Mission)  

�  ตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้านคณุภาพและบริการ  

�  เพิ,มโอกาสการขยายตวัทางธุรกิจ  

�  ปรับปรุงระบบการบริหารการจดัการ ระบบการผลิต และระบบคณุภาพ ให้เป็นสากล  

�  พฒันาศกัยภาพของบคุลากร และให้ความรู้อย่างต่อเนื,อง  

�  มีการสื,อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั $งภายใน และภายนอก  

�  เสริมสร้างภาพลกัษณ์ และความสมัพนัธ์ที,ดีให้กบัพนกังาน, คู่ค้า และผู้ ถือหุ้น  
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คณะกรรมการบรษิทั

พลเอกเทอดศกัดิ�   มารมย์
ประธานบรษิทั

นายสุเมธ  เตชะไกรศรี
กรรมการ

นายเผา่เทพ โชตนุิชติ
กรรมการอิสระ

นายไพรชั สหเมธาพฒัน์
กรรมการอิสระ

นายวรีะศกัดิ� สุตณัฑวบูิลย์
กรรมการอิสระ

ดร.โกศล สุรโกมล
กรรมการอิสระ

นายคมัภรี ์ จองธุระกจิ
กรรมการ

นางยุพา  เตชะไกรศรี
กรรมการ

นายอภชิาต ิ เกษมกุลศริ ิ
กรรมการ

ดร.นฤพนธ ์พงษ์เจรญิ
กรรมการ

นายปรชีา  เตชะไกรศรี
กรรมการ

นายโกเวท  ลิ.มตระกูล
กรรมการ

นายจุมพล  เตชะไกรศรี
กรรมการ

นายประสงค ์เตชะไกรศรี
กรรมการ



บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

4 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท  ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ ”) (“TKT”)   ก่อตั #งเมื&อวนัที& 4 พฤศจิกายน  2523  โดยกลุม่เตชะ
ไกรศรี และผู้ ถือหุ้นต่างชาติ (เริ&มจัดตั #งเป็น หจก. ต.กรุงไทยอุตสาหกรรม เมื&อ 16 กนัยายน 2516) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ&มแรก 5 
ล้านบาท เพื&อดําเนินธุรกิจบริการชุบชิ #นสว่นพลาสติกด้วยโครเมียมและทอง ต่อมาบริษัทฯ ได้พฒันาเป็นผู้ผลิตชิ #นส่วนพลาสติก 
รวมทั #งพ่นสี พิมพ์สี ประกอบชิ #นสว่นพลาสติก และให้บริการออกแบบ ผลิต และซ่อมแซมแม่พิมพ์เพื&อผลิตชิ #นสว่นพลาสติก โดยมี
ทนุจดทะเบียน ณ วนัที& 31 ธนัวาคม 2549 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 214 ล้านบาท เรียกชําระแล้ว 214 ล้านบาท ปัจจบุนั กลุม่เตชะ
ไกรศรี ยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหาร 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการผลติชิ #นสว่นพลาสตกิ รวมทั #งพน่ส ีพิมพ์ส ีประกอบชิ #นสว่นพลาสติก และให้บริการ
ออกแบบ ผลติ และซอ่มแซมแมพิ่มพ์เพื&อผลติชิ #นสว่นพลาสติก จําหนา่ยให้แก่ผู้ผลติรถยนต์และเครื&องใช้ไฟฟ้าชั #นนํา รวมทั #งผู้ผลติ
สนิค้าต้นแบบ (Original Equipment  Manufacturer : OEM)  

ปัจจบุนั บริษัทฯ ไมม่ีบริษัทฯ ยอ่ย หรือบริษัทฯ ร่วมแตอ่ยา่งใด และบริษัทฯ มีโรงงานผลติชิ #นสว่นพลาสติก 3 แหง่ คือ 
โรงงานแหง่ที& 1 : ตั #งอยูที่&อําเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ดาํเนินการผลติโดยเน้นการผลติเพื&อรองรับความต้องการ

ชิ #นสว่นพลาสติกสาํหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ และชิ #นสว่นพลาสติกสาํหรับอตุสาหกรรม
เครื&องใช้ไฟฟ้า   

โรงงานแหง่ที& 2 : ตั #งอยูที่&อําเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ ซึ&งได้เปิดดาํเนินการตั #งแตเ่ดือนเมษายน 2547 ดําเนินการ
ผลติ โดยเน้นการผลติชิ #นสว่นพลาสติกเพื&อรองรับอตุสาหกรรมเครื&องใช้ไฟฟ้า  

โรงงานแหง่ที& 3 : ตั #งอยู่ที& ถนน สวุินทวงศ์ อําเภอเมือง จังหวดัฉะเชิงเทรา ซึ&งได้เปิดดําเนินการตั #งแต่ ปี 2548 โดยเน้น
การผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และในปี 2555 ได้มีการเพิ&มเครื&องจักร เพื&อดําเนินการผลิตชิ #นส่วน
พลาสติก 
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นโยบายและเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ 

นอกเหนือจากแผนงานรายปี ที&ประกอบด้วยงบประมาณประจําปี และแผนปฏิบตัิงานที&ผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ แล้ว ทางฝ่ายจดัการและคณะกรรมการบริษัทฯ ยงัคงเห็นความสําคญัของการดําเนินธุรกิจ ให้เกิดความยั&งยืนในระยะยาว 

และตอบสนองความต้องการของผู้มีสว่นได้เสยีทกุผา่ย โดยบริษัทฯ มีนโยบายและเป้าหมายการดําเนินธุรกิจในระยะยาว ดงัตอ่ไปนี # 

1. มุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพการแข่งขนัโดยการตอบสนองความต้องการของลกูค้าในด้านคณุภาพ การส่งมอบ ต้นทุน 
นวตักรรม การบริการ และการพฒันาผลิตภฑัณ์ใหม่ ซึ&งบริษัทฯ มีการวดัผลด้านความพึงพอใจของลกูค้า ทั #ง 6 ด้าน 
ดงักลา่วอยา่งน้อยปีละ 2 ครั #ง 

2. มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในบริษัทฯ โดยการสร้างสมรรถนะหลัก (Core Competency) ในทิศทางที&
สอดคล้องกบัคา่นิยมขององค์กร และรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ  

3. บริษัทฯ มีการทําแผนเป้าหมายการเติบโตทั #งด้านยอดขาย และผลกําไรของบริษัทฯ เป็นรายปี (ประจําปี 2557 – 2561) 
โดยอ้างอิงจากการเตบิโตของอตุสาหกรรม และคูแ่ขง่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั นอกจากนั #นบริษัทฯ ยงัมีการจดัทําแผนกล
ยทุธ์เพื&อให้บรรลเุป้าหมายดงักลา่ว 

4. บริษัทฯ ได้จดัตั #งคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที&ดี เพื&อทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการให้มีความเหมาะสม และ
เป็นธรรมแก่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยอีกด้วย 

5. มุ่งเน้นการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ที&มีสว่นสร้างสรรค์ และช่วยเหลือสงัคม การทํากิจกรรมเพื&อสาธารณกุศล 
และกิจกรรมตา่งๆ ที&เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม และให้ความสาํคญัในการดําเนินการเรื&อง CSR 

 
ในปี 2556 บริษัทฯ  ได้ซื #อเครื&องจกัรใหม่ เพื&อทดแทนเครื&องจกัรเก่าที&โรงงานกิ&งแก้ว สําหรับโรงงานสวุินทวงศ์ ได้ซื #อเครื&องจกัร

เพิ&ม 5 เครื&อง  และสร้างไลน์พน่สด้ีวยการใช้ Robot พน่ส ี และได้รับการคดัเลอืกให้เป็น Supplier ของ ISUZU 
 
 
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ ได้จําแนกผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ตามประเภทของสนิค้า ออกเป็น 2 สายการผลติ ดงันี #  
1. สายการผลติชิ #นสว่นพลาสติก 

• สาํหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 
• สาํหรับอตุสาหกรรมเครื&องใช้ไฟฟ้า 
• สาํหรับอตุสาหกรรมอื&น ๆ 

2. สายการผลติแมพิ่มพ์เพื&อฉีดพลาสติก (Mold making) 
 
 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ 

บริษัท  ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม  จํากดั (มหาชน) จําหน่ายสินค้าทั #งหมดของบริษัทฯ ให้แก่ลกูค้าในประเทศ ซึ&งมีโครงสร้าง
รายได้ ดงันี # 
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 ตารางโครงสร้างรายได้ของบริษทัฯ 

     

มูลค่าการจัดจําหน่าย 

2554 2555 2556 
 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
 

รายไดจ้ากการขาย             
 

อุตสาหกรรมยานยนต ์ 761.09  59.71  1,443.61  75.42  1,355.93  70.46  
 

อุตสาหกรรมเครื-องใชไ้ฟฟ้า 355.30  27.87  292.56  15.28  228.19  11.86  
 

อุตสาหกรรมอื-นๆ 59.51  4.67  57.73  3.02  194.09  10.09  
 

การบริการผลิตแม่พิมพ ์ 98.72  7.75  120.26  6.28  146.15  7.59  
 

มูลค่าการจาํหน่ายทั�งหมด 1,274.62  100.00  1,914.16  100.00  1,924.36  100.00  
 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริหาร 
  ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ แบง่ออกเป็น 2 สายการผลติ                   

1  สายการผลิตชิ ,นส่วนพลาสติก  

บริษัทฯ เป็นผู้ ให้บริการผลิตชิ #นสว่นพลาสติกสําหรับอตุสาหกรรม ด้วยกระบวนการฉีดขึ #นรูปพลาสติก ภายหลงัจาก
การฉีดขึ #นรูปแล้ว ชิ #นสว่นพลาสติกบางชนิดจะผ่านไปสูก่ระบวนการอื&น เช่น การพน่ส ี(Spray Painting) การพิมพ์ส ี(Silk-Screen & 
Hot Stamping) รวมถึงการประกอบชิ #นสว่นพลาสติก (Sub-Assembly) โดยบริษัทฯ แบ่งสายการผลิตชิ #นสว่นพลาสติกออกเป็น 3 
กลุม่ ดงันี # 

กลุ่มที/ 1 ชิ ,นส่วนพลาสติกสาํหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ในกลุม่นี # เช่น ชิ #นสว่นพลาสติกที&ใช้ภายในห้องโดยสาร แผงหน้ากระจังต่าง ๆ  
ฝาครอบล้อ ยางกนัโคลน ฝาครอบเครื&องยนต์ ชดุแผงยดึหม้อนํ #า เป็นต้น 

กลุ่มที/ 2 ชิ ,นส่วนพลาสติกสาํหรับอุตสาหกรรมเครื/องใช้ไฟฟ้า 

ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ในกลุม่นี # เช่น ชิ #นสว่นภายนอกและภายในของตู้ เย็น เครื&องปรับอากาศ เครื&อง
ซกัผ้า เป็นต้น 
 

761.09 

1,443.61 
1,355.93 

355.30 

292.56 

228.19 

59.51 

57.73 
194.09 

98.72 

120.26 
146.15 

0

500

1,000

1,500

2,000

2554 2555 2556

มูลค่าขาย 
(ลา้นบาท)

ยานยนต์ ไฟฟ้า อื�นๆ แม่พมิพ์
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กลุ่มที/ 3 ชิ ,นส่วนพลาสติกสาํหรับอุตสาหกรรมอื/น ๆ 

ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ในกลุ่มนี #จะเป็นชิ #นส่วนพลาสติกที&เป็นส่วนประกอบของบรรจุภณัฑ์  สําหรับ
สนิค้าอปุโภคบริโภค เช่น กระปกุสาํล ีเป็นต้น 

บริษัทฯ มีกระบวนการควบคมุคณุภาพของสินค้าโดยจะทําการตรวจสอบและควบคมุคณุภาพของสินค้าทกุขั #นตอน ตั #งแต่
การตรวจสอบวตัถุดิบนําเข้า การตรวจสอบในกระบวนการผลิตและการตรวจสอบในขั #นตอนสุดท้ายก่อนจัดส่งสินค้าให้ลกูค้า 
รวมถึงการให้บริการของบริษัทฯ ที&มีความรวดเร็วและถูกต้องในการจัดส่ง ซึ&งทําให้ลูกค้ามีความเชื&อมั&นและความพึงพอใจใน
คณุภาพของผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ สงูสดุ 
 

2.  สายการผลิตแม่พิมพ์เพื/อฉีดพลาสติก (Mold Making) 

ก) การผลิตแม่พิมพ์ 

บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการออกแบบ และผลติ แมพิ่มพ์สาํหรับการฉีดพลาสติก บริษัทฯ มีทีมงานออกแบบ และผลติแมพิ่มพ์โดย
ผู้ เชี&ยวชาญที&มีประสบการณ์ในการผลติแมพิ่มพ์มากกวา่ 10 ปี ประกอบกบับริษัทฯ  ได้นําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทํางาน เช่น การ
นํา MoldFlow® มาใช้ในการวิเคราะห์การออกแบบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบและเขียนแบบ (CAD : Computer 
Aid Design)  และข้อมูลโครงแบบจะถูกส่งต่อมายังเครื&องผลิตแม่พิมพ์ที&ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (CAM : Computer Aid 
Manufacturing) ซึ&งทําให้แม่พิมพ์ที&ผลิตออกมานั #นมีคณุภาพดี มีความถูกต้องตามแบบที&ต้องการ นอกจากนี #  บริษัทฯ   ได้มีการ
จดัส่งช่างผลิตแม่พิมพ์ไปอบรมความรู้ในการผลิตแม่พิมพ์ทั #งในประเทศและต่างประเทศ เพื&อนํามาพฒันาการผลิตแม่พิมพ์ของ
บริษัทฯ  

การผลติแมพิ่มพ์ แบง่เป็น 2 แบบ คือ 

1. ผลิตแม่พิมพ์ใหม่ตามคาํสั/งซื ,อของลูกค้า 
 การผลิตแม่พิมพ์ประเภทนี # บริษัทฯ จะทําการผลิตแม่พิมพ์สําหรับ การฉีดพลาสติกตามที&ลกูค้าต้องการ และผลิต

แมพิ่มพ์ตามแบบที&ได้ตกลงร่วมกนั 

2. งานปรับปรุงแม่พิมพ์ให้ลูกค้า 
     ในสว่นนี #ลกูค้าจะนําแมพิ่มพ์ของลกูค้ามาให้บริษัทฯ ทําการปรับปรุง ซึ&งบริษัทฯ จะร่วมกบัลกูค้าในการแก้ไขลกัษณะ

ชิ #นงาน หรือโครงสร้างแบบแม่พิมพ์ เพื&อเป็นการปรับปรุงหรือแก้ไขให้แม่พิมพ์พลาสติกได้ชิ #นสว่นพลาสติก ตามลกัษณะที&ต้องการ 
หรือการผลติที&เร็วขึ #น ซึ&งการให้บริการในสว่นนี #จะเป็นการสร้างความเชื&อมั&นในการบริการของบริษัทฯ  กบัลกูค้า  

     อนึ&งในการผลิตและการปรับปรุงแม่พิมพ์ บริษัทฯ กําหนดราคาค่าบริการจาก ขนาดของแม่พิมพ์ ความยากง่ายใน
การทํางาน และชั&วโมงการทํางาน โดยบนัทกึเป็นรายได้จากการขายและบริการ 
  

ข) การซ่อมแซมแม่พิมพ์ 

   นอกเหนือจากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์แล้ว บริษัทฯ ยงัมีบริการซ่อมแซมแม่พิมพ์ที&ชํารุดที&เกิดจากการใช้งาน ซึ&งการ
ให้บริการในสว่นการซอ่มแซมแมพิ่มพ์นี #จะเป็นการสร้างความเชื&อ มั&นในการบริการของบริษัทฯ  เนื&องจากหากแมพิ่มพ์ของลกูค้าเกิด
ชํารุดจากการผลิต ทีมซ่อมแซมแม่พิมพ์ของบริษัทฯ สามารถให้บริการซ่อมแซมได้ทนัทีโดยไม่จําเป็นต้องนําส่งแม่พิมพ์ไปทําการ
ซอ่มแซมนอกสถานที&ทําให้เสยีเวลาในการผลติ ดงันั #นลกูค้าของบริษัทฯ  จึงมีความมั&นใจในบริการผลติชิ #นสว่นพลาสติกของบริษัทฯ    
 
การส่งเสริมการลงทุนจากสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในเขต 2 (จังหวดัฉะเชิงเทรา) 
สาํหรับโรงงานสวุินทวงศ์ เมื&อวนัที& 25 กุมภาพนัธ์ 2554 เพื&อแสดงว่า เป็นผู้ ได้รับการสง่เสริมการลงทนุในกิจการ ผลิตแม่พิมพ์ และ
ซอ่มแซมแมพิ่มพ์ที&ผลติเอง ซึ&งสรุปสาระสาํคญัที&ได้รับการสง่เสริม ดงันี # 
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1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสาํหรับกําไรสทุธิที&ได้รับจากการประกอบกิจการที&ได้รับการสง่เสริม มีกําหนดเวลา 8 
ปี  และ ได้รับการลดหยอ่นภาษีเงินได้นิติบคุคลสาํหรับกําไรสทุธิ 50% อีก 5 ปี หลงัจากครบ 8 ปีแรก 

2. ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการที&ได้รับการสง่เสริมไปรวมคํานวณ เพื&อเสยีภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที&
ได้รับการสง่เสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 

3. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับวตัถดุิบและวสัดจํุาเป็นที&ต้องนํามาจากตา่งประเทศเพื&อใช้ในการผลติเพื&อการสง่ออก
เป็นระยะเวลา 1 ปี 

4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับผู้ ที&ได้รับการสง่เสริมนําเข้ามาเพื&อสง่กลบัออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี 
และเมื&อวนัที& 25 ตลุาคม 2555 บริษัทฯ ได้รับการสง่เสริมการลงทุนจากสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI) 

เพิ&มในประเภทกิจการผลติผลติภณัฑ์พลาสติกหรือเคลอืบด้วยพลาสติก ซึ&งสรุปสาระสาํคญัที&ได้รับการสง่เสริม ดงันี # 
1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิที&ได้รับจากการประกอบกิจการที&ได้รับการสง่เสริมรวมกันไม่เกิน

ร้อยละ 100 ของเงินลงทนุไมร่วมคา่ที&ดินและทนุหมนุเวียนมีกําหนดเวลา 3 ปี  
2. ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการที&ได้รับการสง่เสริมไปรวมคํานวณ เพื&อเสยีภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที&

ได้รับการสง่เสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 
3. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับวตัถดุิบและวสัดจํุาเป็นที&ต้องนํามาจากตา่งประเทศเพื&อใช้ในการผลติเพื&อการสง่ออก

เป็นระยะเวลา 1 ปี  
4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับผู้ ที&ได้รับการสง่เสริมนําเข้ามาเพื&อสง่กลบัออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี 

 
2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

1. การตลาด 

กลยุทธ์การตลาด 

จากการดําเนินธุรกิจเป็นระยะเวลา 40 ปี ทําให้บริษัทฯ  ทราบถึงความต้องการของกลุ่มลกูค้าของบริษัทฯ ว่า ลกูค้าส่วน
ใหญ่ไม่ได้มุ่งเน้นด้านราคาเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งเน้นด้านความน่าเชื&อถือและความไว้วางใจในคุณภาพของสินค้าและ
ความสามารถในการให้บริการ สําหรับการจัดทําแผนการตลาดนั #น บริษัทมุ่งเน้นให้สอดรับกับโครงสร้างการดําเนินธุรกิจ 
ความสามารถในการแข่งขนั และโอกาสที&จะยืนหยดัอยู่ในธุรกิจอย่างยั&งยืนและเติบโต ดงันั #น บริษัทฯ   จึงใช้กลยุทธ์การตลาดที&
มุง่เน้นในการตอบสนองตามความต้องการของลกูค้า ทั #งในระยะสั #นและระยะยาว โดยกําหนดเป็นนโยบายของบริษัทฯ   ไว้ดงันี # 
Q (Quality) : คณุภาพของผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ต้องได้มาตรฐานและมีคณุภาพเป็นที&ยอมรับของลกูค้าและมีคณุภาพที&

สามารถแขง่ขนักบัผู้ผลติรายอื&นได้ 
C (Cost) : ต้นทนุการผลิตตํ&ากวา่อตุสาหกรรม บริษัทฯ เน้นการควบคมุค่าใช้จ่ายในการผลิต โดยการเพิ&มผลติผลของ

การผลติและลดปริมาณของเสยีจากการผลติให้ตํ&าที&สดุ 
D (Delivery) : การจดัสง่สนิค้าที&มีประสิทธิภาพสามารถจดัสง่สนิค้าได้ตรงตามเวลาและใช้ระยะเวลาการสง่มอบสั #น โดย

บริษัทฯ   มีการจดัตั #งหนว่ยบริการจดัสง่ที&สามารถจดัสง่สนิค้าได้อยา่งตรงเวลา 
M (Management) : วิสยัทศัน์ของผู้บริหาร และการบริหารงานอยา่งมีประสทิธิภาพที&การกําหนดนโยบายและกลยทุธ์การบริหาร

จากคณะกรรมการบริหารซึ&งเน้นการเพิ&มประสิทธิภาพในการบริหารงานและกําหนดแนว ทางการตลาด 
โดยนําระบบมาตรฐานคณุภาพต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการจดัการ เช่น ISO 9001 จนถึง ISO/ TS 16949  และ 
ISO 14000 รวมถึง TPM และ TPS เป็นต้น เพื&อสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า  
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E (Engineering) : สง่เสริมและพฒันาความสามารถทางวิศวกรรมของบริษัทฯ ให้ทนัสมยัและพฒันาไปสูก่ารร่วมออกแบบ
ผลติภณัฑ์กบัลกูค้า เพื&อให้มีความสามารถในการบริการได้อยา่งครบวงจร (One-Stop Service) 

C (Communication): มีการสื&อสารอยา่งมีประสทิธิภาพทั #งภายนอกและภายในองค์กร 
 
เพื&อให้บรรลวุตัถปุระสงค์นโยบายบริษัทฯ ฝ่ายการตลาดได้ทําการประเมิน วดัผลระดบัความพงึพอใจของลกูค้า เป็นประจํา

ทกุปี โดยกําหนดเป้าหมายคะแนนประเมินผลความพงึพอใจต้องได้มากกวา่ 85% และกําหนดหวัข้อการประเมิน 5 ข้อ คือ ด้าน
คณุภาพ (Quality),  ด้านต้นทนุ (Cost), ด้านการจดัสง่ (Delivery), ด้านการจดัการ (Management), ด้านวศิวกรรม (Engineering) 
     
ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ    

บริษัทฯ  แบง่กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบริษัทฯ  ออกเป็น 4 กลุม่ ตามประเภทของผลติภณัฑ์ ดงันี # 
1.  ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ลกูค้ากลุม่นี # ได้แก่ บริษัทฯ ผู้ผลติรถยนต์ชั #นนําต่างๆ รวมทั #งผู้ ป้อนชิ #นสว่นยานยนต์ 

โดยมีสดัสว่นการจําหนา่ยลกูค้ากลุม่นี #ในปี 2556 เทา่กบัร้อยละ 78.81 ของรายได้รวม  เช่น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค 
เอ็นจิเนียริ&ง แอนด์ แมนแูฟคเจอริ&ง จํากดั, บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไฟรส์ (ประเทศไทย) จํากดั 

2. ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเครื/ องใช้ไฟฟ้า ลูกค้ากลุ่มนี # ได้แก่ ผู้ ผลิตเครื&องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในสํานักงานและใน
ครัวเรือนต่างๆ โดยมีสดัสว่นการจําหน่ายในปี 2556 เท่ากบัร้อยละ 12.34  ของรายได้รวม เช่น บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศ
ไทย) จํากดั (มหาชน), บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จํากดั, บริษัท บีเอสเอช โฮม แอ๊พพลายแอนเซส แมนแูฟค
เจอริ&ง จํากดั, บริษัท พานาโซนิค โฮม แอ็พไลแอ็นซ์ (ประเทศไทย) จํากดั, บริษัท มิตตบิูชิ เฮฟวี& อินดสัตรี จํากดั  

3.  ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอื/นๆ ลกูค้ากลุม่นี # ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ที&ใช้พลาสติกเป็นสว่นประกอบ เช่น Packaging 
เป็นต้น การจําหนา่ยในปี 2556 เทา่กบัร้อยละ 1.28  ของรายได้รวม เช่น บริษัท แพรรี& มาร์เก็ตติ #ง จํากดั 

4. ลูกค้ากลุ่มผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ ในปี 2556 มีสดัสว่นการจําหนา่ยลกูค้ากลุม่นี # เทา่กบัร้อยละ  7.58  ของรายได้
รวม เช่น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ&ง แอนด์ แมนแูฟคเจอริ&ง จํากดั, บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไฟรส์ 
(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ฟาล์วเทค (ประเทศไทย) จํากดั 

ทั #งนี # บริษัทมีลกูค้าที&เป็นรายสาํคญัเกิน 30% จากรายได้รวมอยูจํ่านวน 1 ราย ซึ&งเป็นลกูค้าในกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ คอื 
Toyota Group 
 
การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

บริษัทฯ  จําหนา่ยสินค้าของบริษัทฯ โดยตรงกบัลกูค้า (End User) โดยไม่ผา่นตวัแทนจําหน่ายและเป็นการจําหนา่ยทั #งหมด
ภายในประเทศ แต่สนิค้าของบริษัทฯ บางสว่นจะถกูนําไปประกอบและจําหนา่ยไปยงัตา่งประเทศ (Indirect Export) ในรูปแบบของ
สินค้าสําเร็จรูปและชิ #นส่วน ซึ&งลกูค้าของบริษัทฯ สว่นใหญ่เป็นบริษัทฯ ของประเทศญี&ปุ่ น ซึ&งโดยปรกติจะมีบริษัทฯ  ในเครือเป็น
ผู้ผลติหรือจดัหาสนิค้าให้ แตจ่ากประสบการณ์และผลงานที&ผา่นมาของบริษัทฯ   ทําให้ผลติภณัฑ์ชิ #นสว่นพลาสติกของบริษัทฯ  เป็น
ที&ยอมรับของผู้ผลิตยานยนต์ และผู้ผลติเครื&องไฟฟ้าชั #นนําจากประเทศญี&ปุ่ น  เนื&องจากบริษัทฯ ได้เรียนรู้ระบบการทํางานของบริษัท
ฯ ญี&ปุ่ นและนํามาพฒันาผลิตภณัฑ์และการทํางานของบริษัทฯ  ให้สามารถให้บริการได้เท่าเทียมกับบริษัทฯ ญี&ปุ่ น ประกอบกับ 
บริษัทฯ มีการพฒันาบคุลากรทกุระดบั รวมถึงมาตรฐานในการผลติตลอดเวลา และมีการทํางานร่วมกนัอยา่งใกล้ชิดกบัลกูค้า ทําให้
ทราบถึงความต้องการของลกูค้าเป็นอยา่งดี ซึ&งทําให้บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตชิ #นสว่นพลาสติกยานยนต์และเครื&องใช้ไฟฟ้าสญัชาติไทยที&
ได้การยอมรับในเรื&องผลิตภัณฑ์และบริการ และบริษัทฯ   สามารถเข้าไปเสนอบริการให้แก่ผู้ ผลิตรายอื&นของทั #งสองกลุ่ม
อตุสาหกรรมได้ 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

โครงสร้างอุตสาหกรรม 
ผลติภณัฑ์ที&บริษัทฯ ผลิตและจําหนา่ยให้กบัลกูค้า เป็นชิ #นสว่นพลาสติกเพื&อการพาณิชย์ ซึ&งเป็นธุรกิจอตุสาหกรรมสนบัสนนุ 

(Supporting Industry) ที&สําคญั เนื&องจากชิ #นส่วนพลาสติกดงักล่าวจะนําไปประกอบเป็นสินค้าสําเร็จรูปและจัดจําหน่ายให้กับ
ผู้บริโภคขั #นสดุท้าย (End Users)  

ปัจจบุนัการผลิตชิ #นสว่นพลาสติกแบบการฉีดขึ #นรูป (Injection Molding) เพื&อการพาณิชย์เป็นอตุสาหกรรมการผลิตที&มีการ
เติบโตอย่างรวดเร็ว เนื&องจากชิ #นงานมีคณุสมบตัิที&สามารถทนต่อแรงบิด แรงกระแทก นํ #าหนกัเบา ที&เป็นที&ต้องการของอตุสาหกรรม
ยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื&องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนั #นได้มีการพัฒนาชิ #นส่วนพลาสติกแบบการฉีดขึ #นรูปเพื&อไป
ทดแทนชิ #นสว่นโลหะมากขึ #นด้วย ดงันั #นภาวะอตุสาหกรรมหลกัที&มีความเกี&ยวข้องกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  จะมีดงัตอ่ไปนี # 
 
ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ ,นส่วนยานยนต์ ปี 2556 

ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ ปี 2556 

อตุสาหกรรมรถยนต์ไทยในปี 2556 การเติบโตของอตุสาหกรรมยายนต์ไมไ่ด้เป็นไปตามแนวโน้มและการประมาณการที&ทํา
ไว้ในปี2555 เป็นปีที&ต้องเผชิญกบัความผนัผวนอยา่งมาก ทั #งจากผลกระทบโครงการรถคนัแรก เศรษฐกิจชะลอตวั และปัญหา
ทางการเมือง ทําให้เกิดสภาวะการผลติ และยอดขายชว่งครึ&งหลงัของปีมีตํ&ากวา่ช่วงครึ&งปีแรก  

หลงัจากได้รับผลกระทบจากปัญหานํ #าทว่มใหญ่ที&เกิดขึ #นในชว่งปลายปี 2554 แล้วนั #น อตุสาหกรรมรถยนต์ของไทยก็ได้สง่
สญัญาณการฟื#นตวัอยา่งตอ่เนื&องตั #งแตช่ว่งต้นปี 2555 โดยการแสดงตวัเลขสถิติที&ขยายตวัอยา่งตอ่เนื&องทั #งตลาดในประเทศ การ
สง่ออก และการผลติ ซึ&งเหตผุลสาํคญัประเด็นหนึ&งก็มาจากโครงการรถยนต์คนัแรกที&ภาครัฐเปิดโอกาสให้ผู้ ที&ซื #อหรือจองรถยนต์ในปี 
2555    ผลของโครงการรถยนต์คนัแรก นอกจากจะทําให้ยอดขายรถยนต์ในประเทศปี 2555 นี # พุง่สงูขึ #นเป็นประวตักิารณ์แล้ว  

การผลติรถยนต์รวมทั #งระบบ งวดเดือนม.ค.-ธ.ค. 2556 ได้มีจํานวนทั #งสิ #น 2,457,086 คนั ปรับเพิ&มขึ #นอีก 0.14% เมื&อเทียบ
กบังวดปี 2555 พร้อมกบัถือเป็นยอดการผลติรถยนต์สงูสดุรอบ 52 ปี นอกจากนี # ยงัสง่ผลให้ประเทศไทยขยบัขึ #นเป็นผู้ผลติรถยนต์
ใน 10 อนัดบัแรกของโลก โดยในปีที&ผา่นมามียอดผลติของรถยนต์นั&งงวดปี 2556 จํานวนทั #งสิ #น 1,071,076 คนั คิดเป็นสดัสว่น
เทา่กบั 43.59% ของยอดการผลติทั #งหมด ปรับเพิ&มขึ #นจากปีก่อนอีก11.85% ขณะที&กลุม่รถกระบะขนาด 1 ตนั ผลติได้รวมทั #งสิ #น 
1,332,913 คนั คิดเป็นสดัสว่นเทา่กบั 54.25% ของยอดการผลติทั #งหมด แตป่รับตวัลดลงจากปีกอ่น 8.22% 
 
แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ปี 2557… 

แนวโน้มการขายและการผลติยายนต์ในช่วงต้นปี 2557 จะยงัอยูใ่นระยะชะลอตวั อยา่งไรก็แล้วแตม่ีการคาดการวา่ในครึ&งปี
หลงั การขายและการผลติยานยนต์จะกลบัมาขยายตวัอีกครั #งหนึ&ง      

จากการที&การสง่ออกรถยนต์ที&ขยายตวัดีขึ #นอยา่งตอ่เนื&องจะสามารถชดเชยตลาดรถยนต์ในประเทศที&ชะลอตวัลงได้หลงัจบ
โครงการรถยนต์คนัแรก ซึ&งหากแรงสง่ยงัอยูใ่นลกัษณะนี # เชื&อวา่ยอดผลติรถยนต์ในปี 2557 มีแนวโน้มที&จะใกล้เคียงกบัปี 2556 จาก
ที& มีการผลติไว้ที& 2.457 ล้านคนั 

ทั #งนี # ตลาดสง่ออกรถยนต์ที&ขยายตวัได้ดมีาจากคําสั&งซื #อจากตลาดอาเซยีนออสเตรเลยี นิวซีแลนด์ ตะวนัออกกลางอเมริกา
ใต้ โดยเฉพาะรถกระบะมีเข้ามาจํานวนมาก ซึ&งคาดวา่เป็นผลจากคําสั&งซื #อที&ค้างมาตั #งแตปี่ 2555 แตผู่้ผลติไมส่ามารถผลติและ
จดัสง่ให้ได้ เนื&องจากต้องผลติรถยนต์ป้อนความต้องการในประเทศที&สงูตามมาตรการกระตุ้นโครงการรถยนต์คนัแรกของภาครัฐ    

อยา่งไรก็ตาม การผลติรถยนต์จะสงูกวา่ 2.457 ล้านคนั หรือไม ่คงต้องตดิตามปัจจยัแวดล้อมตา่งๆ ที&จะเข้ามา ซึ&งหาก
สถานการณ์ไมเ่ปลี&ยนแปลงไปในทิศทางที&เลวร้ายจะยิ&งสง่ผลดีตอ่อตุสาหกรรมยานยนต์เช่น การเมอืงอยูใ่นภาวะปกติ ราคา
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พลงังานไมอ่ยูใ่นระดบัที&สงูจนเกินไป ราคาพืชผลทางการเกษตรได้รับการดแูลไมใ่ห้ตํ&าจนเกินไป ทั #งข้าวและยางพารา โดยเฉพาะ
ข้าวนั #น ภาครัฐต้องหาช่องทางจําหนา่ยและระบายข้าวในสต๊อกออกให้ได้ 

"ถ้าประเมินสถานการณ์แบบกลางๆยอดผลติรถยนต์ปี 2557 นา่จะใกล้กบัปีนี #แตถ้่าปัจจยัตา่งๆ ไมเ่ลวร้าย คาดวา่จะผลติได้
สงูกวา่ 2.457 ล้านคนั เพราะตลาดตา่งประเทศยงัมีความต้องการสงู โดยยงัต้องการให้เหตกุารณ์บ้านเมืองอยูใ่นความสงบ
เนื&องจากประเด็นที&เอกชนหว่งคือปัญหาการเมือง 

สาํหรับปัจจยัในตา่งประเทศขณะนี #เศรษฐกิจหลกัทั #งสหรัฐ ยโุรป และญี&ปุ่ นตา่งมีสญัญาณที&ดขีึ #น สว่นปัญหาขาดแคลน
แรงงานที&เกิดขึ #นกบัหลายอตุสาหกรรมนั #น ไมถื่อวา่เป็นปัญหาของกลุม่ยานยนต์มากนกั เนื&องจากคา่ยรถยนต์เป็นกลุม่ที&ให้
ผลตอบแทนดี แรงงานจะให้ความสนใจเลอืกเข้ามาทํางานเป็นอตุสาหกรรมแรกๆ รองลงไปจะเป็นกลุม่ชิ #นสว่น เช่น ช่วงนี #ที&เกิดนํ #า
ทว่มแรงงานไมส่ามารถมาทํางานได้ ทางผู้ผลติก็สามารถหาแรงงานในพื #นที&อื&นมาทดแทนได้    
 
อุตสาหกรรมเครื/องใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ไทย (ข้อมลูจากสาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม) 
ภาวะอุตสาหกรรมเครื/องใช้ไฟฟ้า 

จากดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมเครื&องใช้ไฟฟ้าในปี 2556 มีดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมอยู่ที& 285.71 ปรับตวัลดลงร้อยละ 2.0 
เมื&อเทียบกับช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยอตุสาหกรรมเครื&องใช้ไฟฟ้าปรับตวัลดลง ร้อยละ0.76 เมื&อเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจาก
ตลาดในประเทศและตา่งประเทศที&ชะลอตวัลง 

สาํหรับอตุสาหกรรมเครื&องใช้ไฟฟ้าปรับตวัลดลง ร้อยละ0.76 เมื&อเทียบกบัปีก่อน โดยผลผลติในชว่งต้นปีคอ่นข้างดี ทําให้
ไตรมาส 1/2556 เพิ&มขึ #นร้อยละ 4.07 เมื&อเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อน แตม่กีารปรับตวัลดลง ตั #งแตไ่ตรมาส 2/2556 และปรับตวั
ลดลงอยา่งตอ่เนื&องในช่วงครึ&งปีหลงัของปี 2556 เครื&องใช้ไฟฟ้าในบ้านที&ปรับตวัลดลงได้แก่ พดัลม ตู้ เย็น กระติกนํ #าร้อน โทรทศัน์ 
เป็นสาเหตมุาจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศมีการชะลอตวัลง ผู้บริโภคในประเทศมีการระมดัระวงัการใช้จ่ายมากขึ #น ยกเว้น
เครื&องปรับอากาศที&ปรับตวัเพิ&มขึ #นตามการขยายตวัของโครงการกอ่สร้างที&อยูอ่าศยัในประเทศ 
ภาวะการตลาด 

การส่งออก 

การสง่ออกเครื&องใช้ไฟฟ้าในปี 2556 มีมลูคา่ 22,726.23 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.45 เมื&อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อน  โดยตลาดสง่ออกที&มีการปรับตวัลดลง ได้แก่ ประเทศญี&ปุ่ น และสหรัฐอเมริกา ขณะที&ประเทศในอาเชี&ยนและสหภาพยโุรป 
ปรับตวัเพิ&มขึ #น 
 
แนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเล็คโทรนิคปี 2557 

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็คโทรนิคในปี 2557 คาดว่าจะปรับตัวขึ #นเล็กน้อย ร้อยละ 2-3  เมื&อเทียบกับปีก่อน โดย
อตุสาหกรรมไฟฟ้าจะขยายตวัร้อยละ 1 ซึ&งมาจากการสง่ออกไปตลาดอาเซี&ยน และเอเซีย จะปรับตวัดีขึ #น แตต่ลาดในประเทศยงัคง
ชะลอตวั 
 
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์  

 ในปี 2557 คาดการณ์วา่การผลติแมพิ่มพ์ในประเทศไทยจะเติบโตมากขึ #นเมื&อเทียบกบัปี 2556  “แมพิ่มพ์ไทยจะมีการผลติ
มากขึ #น เนื&องจากตลาดในประเทศมีแนวโน้มขยายตวัดี อนัเป็นผลมาจากปัจจยัสาํคญั 3 ประการ”  คือ       

1. ความต้องการซื #อแมพิ่มพ์ เพิ&มขึ #นเนื&องจากระดบัราคาแมพิ่มพ์ที&มาจากประเทศจีนมีแนวโน้มราคาสงูขึ #น และมีปัญหาใน
การปรับแตง่แมพิ่มพ์ (Tuning)เมื&อนําแมพิ่มพ์เข้ามาประเทศไทยแล้ว        

2. อตุสาหกรรมยานยนต์ยงัสามารถเติบโต และมีการเตรียมทําแม่พิมพ์สําหรับการเปลี&ยนรุ่นใหม่ของยานยนต์ ที&จะทําการ
ผลติรถยนต์รุ่นใหม่ๆ  ในปี 2557-2558 อีกหลายๆรุ่น  
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3. นโยบายการสั&งซื #อแมพิ่มพ์ในประเทศจากบริษัทผู้ผลติรถยนต์                           
ในสว่นของการสง่ออก อตุสาหกรรมแมพิ่มพ์ไทยยงัคงต้องแขง่ขนักบัผู้ผลติแมพิ่มพ์จาก ประเทศไต้หวนั เกาหล ีและจีน การ

สง่ออกแมพิ่มพ์จากประเทศไทยไปยงัประเทศอื&นๆถือวา่เป็นตวัเลขที&ยงัมมีลูคา่ยงัไมส่งูมากนกั เทียบกบัการนําเข้าแมพิ่มพ์ การที&
การผลติแมพิ่มพ์ในประเทศจีนมอีตัราการเพิ&มของต้นทนุคา่แรงงานช่างสงู และระดบัคณุภาพของแมพิ่มพ์ยงัไมแ่นน่อนมีผลทําให้
แมพิ่มพ์ที&ผลติในประเทศไทย มีโอกาสสง่ออกสงูขึ #น   

2.3  การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
การผลติปัจจบุนับริษัทฯ   มีโรงงานที&ใช้ดําเนินการจํานวน 3 แหง่ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี # 

โรงงานที/ 1 : ตั #งอยู่เลขที& 59 หมูที่& 6 ถนนกิ&งแก้ว ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 10540 บนเนื #อ
ที& 9 ไร่ เป็นอาคารโรงงานพื #นที&ใช้สอย 10,200 ตารางเมตร ประกอบด้วยแผนกการตลาด แผนกวิศวกรรม 
แผนกการผลติ โดยมีกําลงัการผลติเต็มที& 3,600 ตนั/ปี 

โรงงานที/ 2 : ตั #งอยูเ่ลขที& 517 หมูที่& 9 ตําบลหนองกี& อําเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25110 บนเนื #อที& 13 ไร่ สาํหรับ 
เป็นอาคารโรงงานพื #นที&ใช้สอย 6,000 ตารางเมตร การเพิ&มกําลงัการผลิตเพื&อตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้า เริ&มดําเนินงานได้ในเดือนกมุภาพนัธ์  2547 โดยมีกําลงัการผลติเต็มที& 5,040 ตนั/ปี 

โรงงานที/ 3 : ตั #งอยู่เลขที& 28/4 หมู่ที& 1 ถนนสวุินทวงศ์ ตําบลคลองอดุมชลจร อําเภอเมืองจังหวดัฉะเชิงเทรา 24000  
บนเนื #อที& 25 ไร่เป็นอาคารโรงงานพื #นที&ใช้สอย 6,700 ตารางเมตร เป็นโรงงานผลติแมพิ่มพ์ที&สามารถผลิต
แม่พิมพ์ใช้กับเครื&องฉีดตั #งแต่ขนาด 30 - 1,800 ตนั  และโรงงานฉีดพลาสติกที&มีเครื&องจกัรฉีดพลาสติก 
ตั #งแตข่นาด 230-850 ตนั 

นโยบายการผลติที&สาํคญั คือ เน้นการผลติสินค้าที&มีคณุภาพดี ตรงกบัความต้องการของลกูค้าและสามารถสง่สนิค้าได้ตรง
ตามระยะเวลาที&กําหนด ทั #งนี #เพื&อให้ลกูค้ามีความเชื&อมั&นและเกิดความพงึพอใจ ในผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ 
    

� การจัดหาวัตถุดิบที/ใช้ในการผลิตชิ ,นส่วนพลาสติก 

• วัตถุดิบสาํหรับการผลิตชิ ,นส่วนพลาสติก   

วตัถุดิบหลกัสําหรับการผลิตชิ #นสว่นพลาสติกของบริษัทฯ คือ เม็ดพลาสติก โดยเป็นการสั&งซื #อจากตวัแทน
จําหนา่ยในประเทศทั #งหมด ซึ&งการสั&งซื #อเม็ดพลาสติกจะแยกตามลกัษณะของกลุม่ผลติภณัฑ์ ดงันี # 

• กลุ่มชิ ,นส่วนพลาสติกสาํหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 

การสั&งซื #อเม็ดพลาสติกเพื&อการผลิตชิ #นสว่นพลาสติกสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นการสั&งซื #อล่วงหน้า
จากผู้ จําหน่ายในประเทศ โดยร้อยละ 95 ของการสั&งซื #อเม็ดพลาสติก ลูกค้าจะเป็นผู้ กําหนดชนิดและประเภทของเม็ดพลาสติก
รวมทั #งผู้ จําหนา่ยเม็ดพลาสติก ซึ&งเป็นการควบคมุคณุภาพของวตัถดุิบให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้า โดยฝ่ายจดัซื #อของบริษัทฯ 
จะจดัซื #อเม็ดพลาสติกตามคําสั&งซื #อของลกูค้า  

ทั #งนี # จํานวนผู้จดัจําหนา่ยเม็ดพลาสติกของบริษัทฯ นั #นมีอยู ่26 รายด้วยกนั 
• กลุ่มชิ ,นส่วนพลาสติกสาํหรับอุตสาหกรรมเครื/องใช้ไฟฟ้า 

การสั&งซื #อเม็ดพลาสติก เพื&อการผลิตชิ #นส่วนพลาสติก สําหรับอุตสาหกรรมเครื&องใช้ไฟฟ้า มี 2 รูปแบบคือ 
ลกูค้าจัดหาวตัถดุิบมาให้ และบริษัทฯ   ซื #อวตัถุดิบมาใช้ในการผลิตเอง โดยในปี 2556  สดัสว่นของยอดขายสินค้าที&ลกูค้าจดัหา
วตัถดุิบมาให้และยอดขายสินค้าที&บริษัทฯ เป็นผู้จดัซื #อวตัถดุิบเองคิดจากยอดขายรวมของสาขากบินทร์บรีุ เป็นดงันี # ร้อยละ 38.9 
และร้อยละ 61.10 ตามลาํดบั 
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อย่างไรก็ตามการสั&งซื #อเม็ดพลาสติกของทั #งสองกลุม่นั #น บริษัทฯ สามารถที&จะตกลงกับลกูค้าในการจดัซื #อ
เม็ดพลาสติกได้ หากบริษัทฯ  สามารถจัดหาแหล่งจําหน่ายเม็ดพลาสติกจากผู้ จัดจําหน่ายอื&นที&มีคุณภาพเทียบ เท่ากับความ
ต้องการของลกูค้าและมีราคาถกูกวา่ ทําให้บริษัทฯ  ไมม่ีปัญหาในการจดัหาเม็ดพลาสติก  

ประเภทของเม็ดพลาสติกที& ใช้ในกิจการชองบริษัทฯ สามารถจําแนกเป็นประเภทหลักๆ ได้ดังนี # 
Polypropylene–PP (Engineering Grade), PC/ABS (PC alloy), Nylon (PA+GF), Poly Acetal (POM), Polystyrene –PS,  
Acrylonitride Butadiene Styrene–ABS   และอื&นๆ 
  

� การจัดหาวตัถุดิบที/ใช้ในการผลิตแม่พิมพ์ 
วัตถุดิบสาํหรับการผลิตแม่พิมพ์  

วตัถุดิบหลกั คือแบบแม่พิมพ์เหล็ก (Mold Base) เหล็กชิ #นส่วนแม่พิมพ์ ชิ #นส่วนแม่พิมพ์ และฮอตรันเนอร์  ซึ&ง
บริษัทฯ   สั&งซื #อจากผู้จดัจําหน่ายภายในประเทศหลายราย เป็นคู่ค้ากบับริษัทฯ มานาน โดยเหล็กที&ใช้จะเป็นเหลก็ที&มีคณุภาพตาม
ความต้องการของแมพิ่มพ์แตล่ะประเภท ซึ&งจะทําให้ผลงานที&ฉีดจากแมพิ่มพ์ของบริษัทฯ มีอตัราการสญูเสยีตํ&า 
            

� การวิจัยและพัฒนาการผลิตแม่พิมพ์ 

บริษัทฯ มีโปรแกรม MoldFlow เพื&อช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาการไหลของพลาสติกฉีด และช่วยในการออกแบบ 
และผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ซึ&งมีผลทําให้การออกแบบ และแม่พิมพ์ที&ผลิตออกมา มีคุณภาพสงูขึ #น นอกจากนี #บริษัทฯยงัทําการ
วิจยัพฒันาเทคโนโลยีใหมก่ระบวนการผลิตเพื&อให้ได้คณุภาพสงูขึ #น และต้นทนุตํ&าลง โดยมีการร่วมมือกบั สวทช.และเริ&มดําเนินการ
ในปี 2557 
 

� การซ่อมแซมแม่พิมพ์ 

นอกจากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์แล้วบริษัทฯ   ยงัให้บริการซ่อมแซมแม่พิมพ์ที&ชํารุดที&เกิดจาก   การใช้งาน ซึ&ง
การให้บริการในส่วนการซ่อมแซมแม่พิมพ์นี #จะเป็นการสร้างความเชื&อมั&นในการบริการของบริษัทฯ    เนื&องจากหากแม่พิมพ์ของ
ลกูค้าเกิดชํารุดจากการผลติ ทีมซ่อมแซมแม่พิมพ์ของบริษัทฯ สามารถให้บริการซอ่มแซม  ได้ทนัที โดยไม่จําเป็นต้องนําสง่แมพิ่มพ์
ไปทําการซ่อมแซมนอกสถานที&ทําให้เสยีเวลาในการผลิต ดงันั #นลกูค้าของบริษัทฯ   จึงมีความมั&นใจในบริการผลิตชิ #นสว่นพลาสติก
ของบริษัทฯ    

� สิ/งแวดล้อม 

ทางบริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงผลกระทบกบัสิ&งแวดล้อม ที&อาจมีผลกระทบต่อ พนกังาน  การผลิต  และคณุภาพของ
ผลิตภณัฑ์ จึงได้ทําการร้องขอให้ศูนย์ความปลอดภัยการทํางานพื #นที& 6  ตําบลเทพารักษ์  จังหวดัสมุทรปราการ   และทางศูนย์
ความปลอดภยัการทํางานพื #นที&  6 ได้แจ้งการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมการทํางาน ลงวนัที& 24 กมุภาพนัธ์ 2547  ได้ผลการตรวจ
ประเมินสภาพแวดล้อมเกี&ยวกบัการวดัระดบัเสยีง,  ระดบัแสง,  จํานวนฝุ่ นในอากาศ,  สารโทลอีูน  และสารเอ็น-เฮกเซน ปรากฏคา่ที&
วดัได้อยูใ่กล้เคียงกบัมาตรฐานที&กําหนดไว้  

ในปี 2549 บริษัทฯ ได้ทําการปรับปรุงมาตรฐานสิ&งแวดล้อมต่างๆ จนสามารถได้รับประกาศนียบัตร ระบบ
มาตรฐานการจดัการสิ&งแวดล้อม หรือ ISO 14001/2004  NO: TH 21040601E/ 21.04.2006  เมื&อวนัที& 21 เมษายน 2549 ซึ&ง
เป็นสิ&งที&ยืนยนัในความรับผิดชอบตอ่สิ&งแวดล้อม และชมุชนรอบๆ อีกด้วย 

  
2.4  งานที/ยังไม่ส่งมอบ (เฉพาะกรณีโครงการหรือชิ ,นงานมูลค่าสูง) 

  - ไมม่ี – 
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3. ปัจจัยความเสี/ยง 
 การบริหารความเสี&ยงในปัจจบุนั และอนาคตเป็นเรื&องที&สาํคญั ซึ&งบริษัทฯ มีความตระหนกัดวีา่ การบริหารความเสี&ยงนั #น
เป็นเครื&องมือที&บริษัทฯ ต้องนํามาใช้ในการบริหารจดัการองค์กรภายใต้กรอบการบริหารความเสี&ยง โดยความเสี&ยงที&มีนยัสาํคญั ที&
ทําให้บริษัทฯ มีความเสี&ยงตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และความเสี&ยงตอ่การลงทนุของผู้ ถือหลกัทรัพย์ บริษัทฯได้จดัทําคูม่ือการ
บริหารความเสี&ยง และตั #งคณะกรรมการบริหารความเสี&ยง (Enterprise Risk Management Committee) เพื&อประเมินและกําหนด
มาตรการป้องกนั รวมทั #งกําหนดให้มีผู้ รับผิดชอบในการติดตามดแูล ทําการวเิคราะห์และบริหารความเสี&ยงในระดบัปฏิบตัิการทั #ง
องค์กร 
 ในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการเน้นให้มีการทํางานที&มกีารเชื&อมโยงการบริหารความเสี&ยงเข้ากบัแผนกลยทุธ์ในการจดัการ
องค์กร เพื&อไมใ่ห้เกิดผลกระทบที&รุนแรงตอ่บริษัทฯ จากการดาํเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี&ยงในปี 2556 ที&ผา่นมาพบวา่
มีปัจจยัความเสี&ยงหลกัๆ ด้านตา่งๆ ดงันี # 
 

3.1 ความเสี/ยงในการประกอบธุรกจิ 
•  ความเสี/ยงจากการมีลกูค้าน้อยราย 

เนื&องจากบริษัทฯ มีกลุม่ลกูค้า 3 กลุม่อตุสาหกรรม คือ กลุม่ผู้ประกอบการยายนต์และชิ #นสว่นยานยนต์ กลุม่
ผู้ประกอบการเครื&องใช้ไฟฟ้า และอื&นๆ บริษัทฯ มีลกูค้าที&เป็นผู้ผลติยานยนต์ และเครื&องใช้ไฟฟ้าชั #นนํา  2-3 ราย รวมมลูคา่การ
จําหนา่ยมากกวา่ร้อยละ 70 ของรายได้รวม แตร่ะดบัของลกูค้ามีความมั&นคงสงู เช่น บริษัท โตโยต้ามอร์เตอร์ (ประเทศไทย)จํากดั, 
บริษัท สยามนิสสนั จํากดั, บริษัท มิตซูบิชิมอร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั, บริษัท โตโยด้าโกเซ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นต้น จงึมี
ความเสี&ยงตํ&าจากความเสยีหายจากการที&ลกูค้ารายใดประสบปัญหาทางด้านการเงินและสภาพคลอ่ง หรือเกิดการสญูเสยีลกูค้า
บางรายไปเนื&องจากลกูค้าเลกิกิจการ หรือเลกิทําการสั&งซื #อจากบริษัทฯ 

ด้วยเหตดุงักลา่วข้างต้น บริษัทฯ จึงดําเนินการโดยการเพิ&มยอดขายโดยการหาลกูค้ารายใหม ่ เพิ&มขึ #นเพื&อเป็นการลด
สดัสว่นของลกูค้ารายใหญ่ในปัจจบุนัลงด้วย โดยใช้กลยทุธ์การขาย และความนา่เชื&อถือของบริษัทฯ ด้วยวิธีการสร้างความพงึพอใจ
ให้กบัลกูค้าโดยการเน้นเรื&องคณุภาพของสนิค้า การสง่มอบที&ตรงตอ่เวลา ราคาที&แขง่ขนัได้ รวมทั #งความสามารถทางวิศวกรรมและ
การบริการที&จะสนองตอบความต้องการของลกูค้าของบริษัทฯ ได้ จึงเป็นเหตใุห้บริษัทฯ ยงัคงรักษาลกูค้ารายใหญ่ๆ ไว้ได้ และจาก
การที&ลกูค้ารายใหญ่ที&มชืี&อเสยีงทั #งผู้ผลติรถยนต์รายใหญ่ และบริษัทฯ ผู้ผลติเครื&องใช้ไฟฟ้าชั #นนําให้การยอมรับตอ่บริษัทฯ นั #น เป็น
เหตใุห้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจและมีลกูค้ารายใหม่ๆ  เพิ&มขึ #นอยูเ่สมอก็จะเป็นการลดความเสี&ยงจากการพึ&งพิงลกูค้ารายใหญ่ลง 

•  ความเสี/ยงจากสนิค้ามีแนวโน้มราคาลดลง 
เนื&องจากการขายสนิค้าจากโรงงานเป็นลกัษณะการจ้างทํา และสง่ตรงให้กบัโรงงานอตุสาหกรรม ดงันั #นระดบัราคาจะ

เป็นการตกลงโดยมีโครงสร้างราคาที&แนน่อน ทําให้การเปลี&ยนแปลงของราคาเป็นไปตามกลไกของต้นทนุ แตอ่ยา่งไรก็ตาม ระดบั
ราคาอาจจะมีโอกาสเปลี&ยนแปลงลดลงได้ในรุ่นตอ่ๆ ไปได้ อนัเนื&องมาจากเทคโนโลยีการผลติที&เปลี&ยนแปลงไป 

เพื&อเป็นการลดความเสี&ยงที&อาจจะเกิดขึ #น บริษัทได้ทําการศกึษา และพฒันาเกี&ยวกบัเทคโนโลยีการผลติสมยัใหม่
ตลอดเวลา เพื&อรองรับกบัการเปลี&ยนแปลงของเทคโนโลยีที&มีผลกบัระดบัราคา 

•  ความเสี/ยงเนื/องมาจากราคาวตัถุดิบมีการเปลี/ยนแปลงมาก 

เมื&อวตัถดุิบมีการเปลี&ยนแปลงราคาสงูขึ #นจะมีผลกบัต้นทนุขายสงูตามไปด้วย อาจจะมีผลทําให้กําไรลดลง 
อยา่งไรก็ดี บริษัทฯมีการดําเนินการและมีข้อตกลงกบัลกูค้าแตล่ะรายในการปรับโครงสร้างราคาขายตามราคาวตัถดุิบที&

มีการเปลี&ยนแปลงไป และได้มอบหมายให้ฝ่ายการตลาด ดาํเนินการในการตดิตามการเปลี&ยนแปลงของราคาวตัถดุิบ และการ
ปรับเปลี&ยนราคาขายกบัลกูค้าอยา่งสมํ&าเสมอ 
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3.2 ความเสี/ยงด้านการดาํเนินงาน (Operation Risk) 

•   ความเสี/ยงจากต้นทุนการผลิตของบริษัทสูงกว่าคู่แข่งเนื/องมาจากเครื/องจักรและเทคโนโลยล้ีาสมัย 

การที&เครื&องจกัรหลกัที&ใช้ทําการผลติและเทคโนโลยีการผลติล้าสมยั มีผลทําให้อตัราของเสยีสงู ผลผลติตํ&า และต้นทนุ
การบํารุงรักษาสงู ซึ&งอาจทําให้ต้นทนุการผลติสงูตามไปด้วย 

บริษัทได้มีมาตรการในการศกึษาและติดตามการเปลี&ยนแปลงเทคโนโลยีการผลติตลอดเวลา โดยสง่พนกังานไปดงูานทั #ง
ในประเทศ และตา่งประเทศอยา่งสมํ&าเสมอ สว่นเครื&องจกัรกลหลกัที&ใช้งานผลติในบริษัท ก็จดัให้มีการประเมินประสทิธิภาพการ
ผลติ และคา่ใช้จา่ยในการบํารุงรักษาวา่สงูผิดปกติหรือไม ่ ปีละ 1 ครั #ง ซึ&งถ้าผลประเมินวา่เครื&องจกัรตวัใดที&ล้าสมยัหรือต้นทนุการ
ผลติสงู ก็จะพิจารณาการซื #อเครื&องจกัรใหมม่าทดแทน 

•   ความเสี/ยงจากการที/วัตถุดิบขาดแคลน 

วตัถดุิบที&ใช้ในการผลติสนิค้าให้กบัลกูค้าเป็นเกรดและชนิดที&เฉพาะเจาะจงสาํหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ หากวตัถดุิบ
ดงักลา่วขาดแคลน อาจสง่ผลตอ่ความตอ่เนื&องของการผลติ และสง่มอบ 

 บริษัทมีการบริหารความเสี&ยง และป้องกนัความเสยีหายโดย ด้วยการเลอืกซื #อวตัถดุิบจาก Supplier ที&เชื&อถือได้ 
ตลอดจนมกีารวางแผนสั&งซื #อลว่งหน้า และควบคมุปริมาณวตัถดุิบสาํรองไว้ 
 

3.3 ความเสี/ยงด้านการบริหาร การจัดการ 
•   ความเสี/ยงจากการที/บริษัทฯ มีกลุ่มผู้ถอืหุ้นใหญ่ถอืหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 

ณ ปัจจบุนั กลุม่เตชะไกรศรี ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกวา่ร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที&จําหน่ายได้แล้วทั #งหมดของบริษัทฯ จึง
ทําให้กลุม่เตชะไกรศรี สามารถควบคมุมติที&ประชมุผู้ ถือหุ้นได้เกือบทั #งหมด ไมว่่าจะเป็นเรื&องการแต่งตั #งกรรมการ หรือการขอมติใน
เรื&องอื&นที&ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที&ประชุมผู้ ถือหุ้น ยกเว้นเรื&องที&กฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทฯ กําหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 
ของที&ประชุมผู้ ถือหุ้น และผู้ ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ดงันั #น ผู้ ถือหุ้นรายอื&นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื&อ
ตรวจสอบและถ่วงดลุเรื&องที&ผู้ ถือหุ้นใหญ่เสนอได้  

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ นอย่างโปร่งใส โดยจัดให้มีผู้ ตรวจสอบที&ทําหน้าที&ในการตรวจสอบ
กระบวนการลงคะแนนเสยีงในการประชุม รวมถึงจดัให้มีระบบการลงคะแนนเสียงที&สามารถตรวจสอบภายในภายหลงั โดยใช้บตัร
ลงคะแนนเสียงที&สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เอง  รวมถึงการให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื&อบุคคลเพื&อเข้า
ดํารงตําแหนง่กรรมการ และเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นโดยมีการประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย 

อย่างไรก็ตามเพื&อให้เกิดการถ่วงดลุในการบริหารจดัการ บริษัทฯ ได้เชิญบคุคลภายนอกที&เป็นผู้บริหารที&มีประสบการณ์
ในการบริหารการจดัการเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ  กรรมการบริหาร และกรรมการตรวจสอบ รวมทั #งผู้บริหารของบริษัทฯ ด้วย 
โดยมีสดัสว่นกรรมการอิสระมากกวา่ 1/3 ของจํานวนกรรมการทั #งหมด เพื&อเป็นการถ่วงดลุ และลดความเสี&ยงดงักลา่ว 
 

3.4 ความเสี/ยงด้านการเงนิ 
 บริษัทฯ มีแนวนโยบายเกี&ยวกบัภาระหนี #สนิและดอกเบี #ยจากเงินกู้  เพื&อให้มีระดบัความคลอ่งตวัในการบริหารจดัการทาง

การเงิน และเพื&อให้บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานที&มั&นคงในด้านการเงิน บริษัทฯ จึงให้ความสาํคญัตอ่ดชันีตวัชี #วดัที&สาํคญัคือ D/E 
Ratio โดยกําหนดคา่สงูสดุที& 2.5:1  ซึ&งปัจจบุนั D/E Ratio ของบริษัทฯ อยูที่& 1.53 เทา่ (ณ  สิ #นปี 2556) 

นอกจากนี # ในการบริหารทางการเงิน  บริษัทฯ เน้นถึงความมีระเบียบวินยัทางการเงิน   รวมถึงการบริหารและการจดัการทาง
การเงินอยา่งเป็นระบบ  มีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบจากปัจจยัความเสี&ยงตา่งๆ อยา่งสมํ&าเสมอ  เพื&อป้องกนั และเตรียมความพร้อม
ต่อผลกระทบที&อาจจะเกิดขึ #นได้อย่างทันท่วงที  บริษัทฯ จึงให้ความสนใจการป้องกันความเสี&ยงทางการเงินอย่างใกล้ชิดที&มี
ผลกระทบถึงคา่ใช้จ่ายทางการเงิน 
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•   ความเสี/ยงจากอตัราดอกเบี ,ย 

บริษัทฯ มีความเสี&ยงอันเนื&องมาจากอัตราดอกเบี #ยอ้างอิงที&เปลี&ยนแปลงในอนาคต ซึ&งจะมีผลกระทบต่อผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ได้ป้องกันความเสี&ยงดังกล่าว โดยการวางแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งที&มีอัตราดอกเบี #ยตํ&ากว่าตลาดมาใช้
ดําเนินงานไว้ลว่งหน้า อีกทั #งภาระดอกเบี #ยของบริษัทฯ อยูใ่นระดบัคอ่นข้างตํ&าเมื&อเทียบกบัยอดรายได้ 

•   ความเสี/ยงจากอตัราแลกเปลี/ยน 

บริษัทฯ มีความเสี&ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี&ยน เนื&องจากบริษัทฯ มีการทํารายการบางรายการเป็นเงินตรา
ตา่งประเทศ ซึ&งทําให้เกิดความเสี&ยงจากการเปลี&ยนแปลงของอตัราแลกเปลี&ยนเงินตราตา่งประเทศ  

จากปัญหาดงักล่าวบริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสี&ยงนี #เป็นอย่างดี  จึงมีนโยบายป้องกันความเสี&ยงดงักล่าว โดยการทํา
สญัญาซื #อ-ขายเงินตราตา่งประเทศเป็นการลว่งหน้าในกรณีที&ทําการสั&งซื #อเครื&องจกัรและอปุกรณ์การผลติจากตา่งประเทศ 

•   ความเสี/ยงจากการให้สินเชื/อ 

บริษัทฯ มีความเสี&ยงจากการให้สนิเชื&อที&เกี&ยวเนื&องจากลกูหนี #การค้า เนื&องจากหากลกูหนี #ไมส่ามารถชําระหนี #ตามเงื&อนไข
ที&ตกลงไว้ ซึ&งอาจทําให้เกิดความสญูเสยีทางการเงินได้  

ทั #งนี # บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายในการป้องกันความเสี&ยงดังกล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและพิจารณา
ความสามารถในการจ่ายชําระหนี #ของลกูค้าแต่ละรายในการพิจารณาให้สินเชื&ออย่างเหมาะสม สําหรับลกูหนี #การค้าที&คาดว่าจะ
ไมไ่ด้รับชําระหนี # บริษัทฯ ได้พิจารณาตั #งคา่เผื&อหนี #สงสยัจะสญูไว้อยา่งเพียงพอ 

•   ความเสี/ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

บริษัทฯ มีความเสี&ยงอนัอาจเกิดจากการที&คู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามข้อกําหนดในสญัญา ทําให้เกิดความสญูเสียทางการ
เงินได้  

เพื&อป้องกนัความเสี&ยงดงักลา่ว บริษัทได้จดัให้มีหน่วยงานที&รับผิดชอบในการติดตามคู่สญัญาให้มีการดําเนินการตาม
ข้อกําหนดอยา่งเคร่งครัด 
 

3.5 ความเสี/ยงอื/นๆ 
•   ความเสี/ยงจากการไม่ปฏิบตัติามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ 

สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) ได้ออกกฎระเบียบและข้อบงัคบัต่าง ๆ เพื&อให้
บริษัทจดทะเบียนได้ปฏิบตัิตามเพื&อการกํากบัดแูลกิจการที&ดี พร้อมด้วยบทลงโทษตา่ง ๆ สาํหรับบริษัทที&ฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตาม 

บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความสําคญัในการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยการกําหนดให้มีผู้ รับผิดชอบ
โดยตรงในการประสานงาน ติดตามข้อมลูขา่วสารหรือข้อบงัคบัใหม่ๆ ที&เกี&ยวข้องกบับริษัทฯ และปฏิบตัิตาม เพื&อให้มั&นใจวา่บริษัทฯ 
ได้ปฏิบตัิตามกฎระเบียบของกลต.อยา่งครบถ้วน และทนัเวลา 

•   ความเสี/ยงจากการใช้โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ] (Use of pirated software) 

ความเสี&ยงจากการใช้โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ� เนื&องจากในการดําเนินธุรกิจของบริษัท จําเป็นต้องใช้โปรแกรมสําหรับ
คอมพิวเตอร์ ทั #งทางด้าน ERP, โปรแกรมใช้งานทั&วไป และ โปรแกรมทางวิศวกรรม ซึ&งอาจจะเกิดปัญหาละเมิดลิขสิทธิ� ทําให้เกิด
ความเสยีหายจากการฟ้องร้องจากการละเมิดลขิสทิธิ�ได้ 

บริษัทฯ ได้ดําเนินการป้องกนัเพื&อไม่ให้เกิดความเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ� โดยจดัทํานโยบายด้านสารสนเทศ ซึ&ง
ครอบคลมุการใช้งานสารสนเทศทั #งภายในและภายนอก รวมถึงได้มีการควบคมุกําหนดสิทธิ�การใช้งานในระบบต่างๆ ของผู้ ใช้งาน
ทกุคนจากการติดตั #งโปรแกรมตา่งๆ ต้องดําเนินการผ่านทางเจ้าหน้าที&แผนกสารสนเทศของบริษัทฯ เทา่นั #น นอกจากนี # ในด้านความ
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ครบถ้วนของการใช้โปรแกรมถกูลิขสิทธิ�นั #น บริษัทฯ มีนโยบายเมื&อมีการจดัหาเครื&องคอมพิวเตอร์ใหม่ จะมีการติดตั #งโปรแกรมที&ถกู
ลขิสทิธิ�เทา่นั #น 
 

4. ข้อมูลทั/วไปและข้อมูลสาํคัญอื/น 

     ชื&อบริษัท : บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 
 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผลติชิ #นสว่นพลาสติก และให้บริการออกแบบผลติ และซอ่มแซมแมพิ่มพ์เพื&อผลติชิ #นสว่น   
    พลาสติก ให้แก่บริษัทผู้ผลติรถยนต์และเครื&องใช้ไฟฟ้าชั #นนําตา่งๆ รวมทั #งผู้ผลติสนิค้า  
    ต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer : OEM) 
 ทนุจดทะเบียน : บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว 214 ล้านบาท เป็นหุ้นสามญั 214 ล้านหุ้น 
 ที&ตั #งสาํนกังานใหญ่ : เลขที& 23 ซอยจนัทน์ 43 แยก 21 แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
 ที&ตั #งโรงงาน : 1. เลขที& 59 หมูที่& 6 ถนนกิ&งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
 : 2. เลขที& 517 หมูที่& 9 ต.หนองกี& อ.กบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25110 
 : 3. เลขที& 28/4 หมูที่& 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) : auditor@tkrungthai.com   
 Web Site : www.tkrungthai.com 

บุคคลอ้างอิง 

 นายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  
   อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เลขที& 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
   เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
   โทรศพัท์ (02) 229-2800  โทรสาร (02) 359-1259 
 ผู้สอบบญัชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั 
   138 อาคารบญุมติร ชั #น 6 ห้อง บี 1 ถนนสลีม แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
   โทรศพัท์ (02) 634-2484-6 โทรสาร (02) 634-2668 
    ผู้สอบบญัชี : นางสาววิมลศรี จงอดุมสมบตัิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที& 3899 
 ที&ปรึกษากฎหมาย : บริษัท สาํนกังานกฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จํากดั  
   127/74-75 อาคาร อา เอส ทาวเวอร์ ชั #น 24 ถ. รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
       กรุงเทพฯ 10400 
 
5. ผู้ถือหุ้น  

บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยเรียกชําระแล้ว 214 ล้านบาท เป็นหุ้นสามญั 214 ล้านหุ้น 
มลูคา่ที&ตราไว้หุ้นละ 1 บาท นอกจากนี # บริษัทฯ ไมม่ีหุ้นประเภทอื&นที&มีสทิธิหรือเงื&อนไขแตกตา่งจากหุ้นสามญั เช่น หุ้นบริุมสทิธิ� 
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บริษัทฯ ไมม่ีข้อตกลงระหวา่งผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื'องที'มีผลกระทบตอ่การออกและเสนอขายหลกัทรัพย์หรือการบริหารงานของ

บริษัทฯ     

รายชื'อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วนัที' 28 ธนัวาคม 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
          ผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทย  189,703,000 หุ้น สดัสว่น (ร้อยละ) 88.65 
                    ผู้ ถือหุ้นสญัชาติตา่งด้าว   24,296,600 หุ้น สดัสว่น (ร้อยละ) 11.35 

ข้อจาํกัดการถอืหุ้นของชาวต่างชาต ิ

ผู้ ถือหุ้นที'เป็นชาวตา่งชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทรวมกนัได้ไมเ่กินร้อยละ 40 ของจํานวนหุ้นที'ออกและชําระแล้ว 

6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทฯ  มีนโยบายการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิในแตล่ะปี เว้นแตใ่นกรณี
ที'บริษัทฯ มีโครงการจะลงทนุในโครงการอื'น 

7. โครงสร้างการจัดการ 

     โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ  ณ วนัที' 31 ธนัวาคม  2556  เป็นดงันี A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 นายสุเมธ  เตชะไกรศรี

2 นางยุพา    เตชะไกรศรี    

3 นายกํากวน กุน

4 นายมิตร    เตชะไกรศรี

5 นางอุไรวรรณ  แซ่แต้

6 คุณปรีชา เตชะไกรศรี

7 นางแต้เตียสี   แซ่แต้

8 นางอุ๋ยง้อ แซ่แต้

9 MRS. CHAN HUNG KAM

10 ผู้ ถือหุ้นรายย่อยอื'นๆ

รวม

รายชื'อผู้ ถือหุ้นลาํดับ
ณ วันที' 28 ธันวาคม 2556

จํานวนหุ้น(หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)

33,500,000            15.65

24,000,000            11.21

12,750,000            5.96

6,500,000              3.04

6,500,000              3.04

6,138,400              2.87

6,000,000              2.80

214,000,000          100

3,500,000              1.64

3,000,000              1.40

112,111,600          52.39

Chairman

Board of Direcctor

Executive Committee

Internal Auditor 

Remuneration Committee 
& Nomination Committee

Corporate Governance 
Committee

Risk Management 
CommitteeAudit Committee

Chief Executive Officer

Managing Director

Management Review 
Committee

Management 
Representative

Assistant 
Managing Director

Senior  Manager 
Injection

(Suwintawong Plant)
Kingkaew Plant

General Manager 
(Kabinburi Plant)

General Manager 
Mold

(Suwintawong Plant)

General Manager
Human Resource

Deputy Managing Director 
Business Development & 

Markting

Financial Controller,
Deputy Managing Director 

Financial & Accounting
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7.1 คณะกรรมการ และผู้บริหาร   

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวฒุิที&มีคุณสมบตัิครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติ
บริษัทฯ มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที& 
กจ. 12/2543 เรื&อง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที&ออกใหมฉ่บบัลงวนัที& 22 มีนาคม 2543 

คณะกรรมการของบริษัทฯ  ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ ณ วันที&  31 ธันวาคม 2556  
ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิที&มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที&เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ จํานวน 14 ทา่น ดงันี # 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   และ นายจมุพล  เตชะไกรศรี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการ ซึ&งเทา่กบัข้อกําหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) คือ มีกรรมการอิสระ (Independent 
director) อยา่งน้อยหนึ&งในสาม ที&เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี # 

(1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที&มีสทิธิออกเสยีงทั #งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติ
บคุคลที&อาจมีความขดัแย้ง 

(2) ไม่เป็นกรรมการที&มีสว่นร่วมในการบริหารงาน/พนกังาน/ลกูจ้าง/ที&ปรึกษาที&ได้รับเงินเดือนประจํา/ผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที&มีความขดัแย้ง (ปัจจุบนัและ
ช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตั #ง) 

จํานวนครั #งการ

ประชุม

จํานวนครั #งที&เข้า

ร่วมประชุม

1 พลเอกเทอดศักดิ�   มารมย์ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ DAP รุ่นที& 10/2004 10 10

2 นายไพรัช  สหเมธาพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ DCP รุ่นที& 102/2008 10 10

3 นายเผ่าเทพ  โชตินุชิต กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ DAP รุ่นที& 11/2004 10 10

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที&ดี

4 นายวีระศักดิ�  สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการตรวจสอบ  / กรรมการอิสระ DAP รุ่นที& 21/2004 10 10

5 นายสุเมธ  เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร DCP รุ่นที& 137/2010 10 10
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา วตท รุ่นที& 17 (ปี 2556)

กรรมการกํากับดูแลกิจการที&ดี
6 ดร.โกศล  สุรโกมล กรรมการอิสระ DCP รุ่นที& 137/2010 10 9

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา
กรรมการกํากับดูแลกิจการที&ดี

7 นายคัมภีร์  จองธุระกิจ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา DCP รุ่นที& 48/2004 10 10

กรรมการกํากับดูแลกิจการที&ดี

8 ดร.นฤพนธ์  พงษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร DCP รุ่นที& 105/2008 10 10

9 นายปรีชา  เตชะไกรศรี รองกรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร DAP รุ่นที& 10/2004 10 10

10 นายจุมพล  เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ DCP รุ่นที& 102/2008 10 10

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

11 นางยุพา  เตชะไกรศรี กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร DCP รุ่นที& 32/2003 10 10

12 นายโกเวท  ลิ #มตระกูล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร DCP รุ่นที& 105/2008 10 10

13 นายอภิชาติ  เกษมกุลศิริ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร DCP รุ่นที& 73/2006 10 10

14 นายประสงค์  เตชะไกรศรี กรรมการบริษัท DAP รุ่นที& 11/2004 10 10

ทั #งนี #  ดร. โกศล  สุรโกมล กรรมการบริษัทฯ ขาดประชุมจํานวน 1 ครั #ง เนื&องจากลาป่วย

การประชุมคณะกรรมการ

การเข้าร่วมอบรมตําแหน่งชื&อ-สกุลลําดับ
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(3) ไม่เป็นบคุคลที&มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที&เป็น  บิดามารดา คู่
สมรส พี&น้อง และบตุร  รวมทั #งคูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ   หรือบคุคลที&จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที-อาจมีความ ขดัแยง้ ในลกัษณะ

ที-อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลกัษณะอื-น ใดที-ทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็น

อยา่งเป็นอิสระเกี-ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
(5) ไม่เป็นกรรมการที-ได้รับแต่งตั? งขึ?นเพื-อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซึ- งเป็น

ผูเ้กี-ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
(6) ไม่มีลกัษณะอื-นใดที-ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้
(7) กรรมการอิสระที-มีคุณสมบติัตาม (1) – (6) อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการดาํเนิน

กิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที-อาจมีความขดัแยง้ โดยมี

การตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (collective decision) ได ้
 
กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ  ประกอบด้วยนายสเุมธ เตชะไกรศรี ลงลายมือชื&อร่วมกับ นางยพุา เตชะไกรศรี 
หรือ นายจมุพล เตชะไกรศรี หรือ นายปรีชา เตชะไกรศรี รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบริษัทฯ  

ขอบเขตอาํนาจหน้าที/ของคณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกํากบัดแูลให้การบริหารจดัการเป็นไปตามนโยบาย 
และเป้าหมายที&ได้กําหนดไว้ โดยอยู่ในกรอบของจริยธรรมที&ดี และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย ซึ&งขอบเขต
และอํานาจของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดงันี # 

1.   อํานาจหน้าที&ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายอื&นใดที&กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที&ของกรรมการ 
หรือคณะกรรมการในบริษัทฯ (มหาชน)จํากดั 

2    มีอํานาจหน้าที&ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ที&กําหนดให้เป็นของคณะกรรมการ 
3.   มีอํานาจหน้าที&ดูแลและกําหนดนโยบายหลกัในการดําเนินธุรกิจ นโยบายทางด้านการเงิน นโยบาย การระดมทุน 

นโยบายในการบริหารเงินทนุ นโยบายเกี&ยวกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์ และนโยบายในการบริหารความเสี&ยงของบริษัทฯ  
4.  พิจารณาอนมุตัิงบประมาณโครงการลงทนุของบริษัทและกํากบัดแูลการดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที&วางไว้ 
5.  กําหนดกลยทุธ์ในการทําธุรกิจ เป้าหมาย และแผนงานของบริษัทฯ 
6.  ดําเนินกิจการภายในขอบเขตของกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทฯ และตามมติของที&ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้น 

และตามที&ระบไุว้ในหนงัสอืบริคณห์สนธิ 
7.  แตง่ตั #งคณะกรรมการจํานวนหนึ&งเป็นคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ&งหรือหลายคน หรือ

บคุคลอื&นกระทําการอยา่งหนึ&งอยา่งใดแทนคณะกรรมการ 

8.  จดัให้มีการบริหารจดัการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ 

เว้นแตเ่รื&องตอ่ไปนี # จะกระทําได้ตอ่เมื&อได้รับอนมุตัิจากที&ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน ทั #งนี #กําหนดให้รายการที&กรรมการหรือบคุคลที&

อาจมคีวามขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรืออาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อื&นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทฯ ยอ่ย ให้กรรมการซึ&งมีสว่นได้

เสยีในเรื&องนั #น ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื&องนั #น 

• เรื&องที&กฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติที&ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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• การทํารายการที&กรรมการมีสว่นได้เสยีและอยูใ่นข่ายที&กฎหมาย หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ระบใุห้ต้องได้รับ

อนมุตัิจากที&ประชมุผู้ ถือหุ้น 

• นอกจากนั #นในกรณีดังต่อไปนี # จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที&ประชุมคณะกรรมการและที&ประชุม ผู้ ถือหุ้นด้วย

คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั #งหมดของผู้ ถือหุ้นที&เข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

� การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั #งหมดหรือบางสว่นที&สาํคญัให้แก่บคุคลอื&น 

� การรับซื #อหรือรับโอนกิจการของบริษัทฯ มหาชนอื&นหรือบริษัทฯ เอกชนมาเป็นของบริษัทฯ  

� การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญา เกี&ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั #งหมดหรือบางสว่นที&สาํคญั การมอบหมาย

ให้บคุคลอื&นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทฯหรือการรวมกิจการกบับคุคลอื&นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

� การออกหุ้นใหมเ่พื&อชําระแก่เจ้าหนี #ของบริษัทฯ  ตามโครงการแปลงหนี #เป็นทนุ 

� การลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  โดยการลดจํานวนหุ้น หรือลดมลูคา่หุ้น 

� การเพิ&มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัทฯ  

� เรื&องอื&นใดตามที&กฎหมายกําหนด 
 

7.2 ผู้บริหาร 

ผู้บริหารของบริษัทฯ  ประกอบด้วย 7 ทา่น ดงัตอ่ไปนี # 
 

ลาํดบั ชื"อ-นามสกลุ ตําแหน่ง 
1. นายสเุมธ  เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที&บริหาร 
2. นายโกเวท            ลิ #มตระกลู กรรมการบริหาร 
3. ดร.นฤพนธ์           พงษ์เจริญ กรรมการผู้จดัการ 
4. นายปรีชา  เตชะไกรศรี รองกรรมการผู้จดัการ 
5. นายภมูิพงษ์         วรวฒันะกลุ รองกรรมการผู้จดัการ 
6. นายจมุพล            เตชะไกรศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
7. นายปริญญา          แก้วล้วน ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 ขอบเขต และ อาํนาจหน้าที/ของกรรมการผู้จัดการ 
1. ควบคมุดแูลการบริหารทั&วไปให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที&ได้รับจากคณะกรรมการบริหาร 
2. กําหนดนโยบายและแนวการปฏิบตัิงานในด้านตา่งๆ 
3. บริหารการปฏิบตัิการและให้การสนบัสนนุระบบการบริหารคณุภาพ 

ทั #งนี # การมอบอํานาจดงักลา่วข้างต้น กรรมการผู้จดัการจะต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที&ได้รับอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ  และ/หรือคณะกรรมการบริหาร การอื&นใดนอกเหนือจากที&กลา่วมาข้างต้น กรรมการผู้จดัการไมส่ามารถ
กระทําได้ เว้นแตจ่ะได้รับมอบหมายจากที&ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป 
 

7.3 เลขานุการบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายจุมพล  เตชะไกรศรี ทําหน้าที&เป็นเลขานุการบริษัทฯ ในการให้คําแนะนําด้านกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที&คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฎิบตัิหน้าที&ในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั #งประสานงานให้มีการ
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ปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการ   เพื&อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที&ดีของบริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที&และ
ความรับผิดชอบหลกั ดงันี # 

1. ให้คําแนะนําเบื #องต้นแก่กรรมการเกี&ยวกบัข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการ
ปฏิบตัิตามอยา่งถกูต้องและสมํ&าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี&ยนแปลงที&มีนยัสาํคญัแก่กรรมการ 

2. จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น และประชมุคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และข้อพงึปฏิบตัิตา่งๆ 
3. บนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั #งติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติที&ประชุม

ผู้ ถือหุ้น และที&ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 
4. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที&รับผิดชอบต่อหน่วยงานที&กํากับบริษัทฯ ตามระเบียบและ

ข้อกําหนดของหนว่ยงานทางการ 
5. ติดตอ่และสื&อสารกบัผู้ ถือหุ้นทั&วไปให้ได้รับทราบสทิธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น และขา่วสารของบริษัทฯ 
6. ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ 

7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในฐานะกรรมการประจาํปี 2556 

ได้มีการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนอยา่งโปร่งใส โดยมีนโยบาย และ
หลกัเกณฑ์การจา่ยคา่ตอบแทนที&เหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกบัธุรกิจที&มีขนาดและ
อยูใ่นกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั ก่อนที&จะนําเสนอตอ่ที&ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื&อพิจารณาตอ่ไป 

ในปี 2556 บริษัทฯ จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ ให้กบักรรมการบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั #งสิ #น 2,628,000 บาท และคา่บําเหน็จ 
560,000 บาท โดยแสดงในตารางตอ่ไปนี # 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ รายชื&อคณะกรรมการ ตําแหน่ง
ค่าตอบแทนในฐานะ

กรรมการ
ค่าบําเหน็จ

1 พลเอกเทอดศักดิ�   มารมย์ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ 530,400                80,000             

2 นายไพรัช  สหเมธาพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 442,800                60,000             

3 นายเผ่าเทพ  โชตินุชิต กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ 312,000                60,000             

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที&ดี

4 นายวีระศักดิ�  สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการตรวจสอบ  / กรรมการอิสระ 268,800                60,000             

5 นายสุเมธ  เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร -                       -                  

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา

กรรมการกํากับดูแลกิจการที&ดี

6 ดร.โกศล  สุรโกมล กรรมการอิสระ 188,400                60,000             

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา

กรรมการกํากับดูแลกิจการที&ดี

7 นายคัมภีร์  จองธุระกิจ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา 188,400                60,000             

กรรมการกํากับดูแลกิจการที&ดี

8 ดร.นฤพนธ์  พงษ์เจริญ กรรมการผู้ จัดการ/กรรมการบริหาร -                       -                  

9 นายปรีชา  เตชะไกรศรี รองกรรมการผู้ จัดการ/กรรมการบริหาร -                       -                  

10 นายจุมพล  เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร / ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการ -                       -                  

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

11 นายโกเวท  ลิ #มตระกูล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร -                       -                  

12 นางยุพา  เตชะไกรศรี กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 268,800                60,000             

13 นายอภิชาติ  เกษมกุลศิริ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 268,800                60,000             

14 นายประสงค์  เตชะไกรศรี กรรมการบริษัท 159,600                60,000             

รวม 2,628,000                  560,000               

ตารางแสดงรายละเอียดค่าตอบแทน และค่าบําเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารประจําปี 2556
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(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร และผูบ้ริหารของบริษทัฯ จาํนวน 4 รายแรกต่อจากกรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารทุก

รายที%อยูใ่นลาํดบัขั'นเดียวกบัผูบ้ริหารรายที% 4 รวม 7 ท่าน แสดงดงัตารางต่อไปนี'  
 

 

 
 

หมายเหต ุ: สาํหรับปี 2556 ประกอบด้วยผู้บริหาร 7 ทา่น ได้แก่ คณุสเุมธ เตชะไกรศรี, ดร. นฤพนธ์ พงษ์เจริญ,  

                          คณุปรีชา  เตชะไกรศรี,  คณุโกเวท  ลิ 7มตระกลู, คณุจมุพล  เตชะไกรศรี,  คณุภมูพิงษ์  วรวฒันะกลุ  

                          และ คณุปริญญา แก้วล้วน 

               *คณุภมูิพงษ์  วรวฒันะกลุ ลาออกเมื<อวนัที< 1 มีนาคม 2556 
ค่าตอบแทนอื�น 

ในรอบปี 2556 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทนุสาํรองเลี 7ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดงันี 7 
 
 
 

หมายเหต ุ:  สาํหรับปี 2556 ประกอบด้วยผู้บริหาร 4 ทา่น ได้แก่ ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ, คณุปรีชา เตชะไกรศรี,   

                       คณุจมุพล เตชะไกรศรี และคณุปริญญา แก้วล้วน 
7.5 บุคลากร 

จํานวนพนกังานทั 7งหมดของบริษัทฯ  ณ วนัที< 31 ธนัวาคม 2556 (ไมร่วมแรงงานจดัจ้างภายนอก : Outsource) มีจํานวน
ดงัตอ่ไปนี 7 

 

                      

 

จํานวนพนกังานแยกตามสายงานหลกั มีดงันี 7ตอ่ไปนี 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        หมายเหต ุ: บริษัทไมม่ีข้อพิพาททางด้านแรงงานใดๆ ในปีที<ผา่นมา 

31-ธ.ค.-56 31-ธ.ค.-55 31-ธ.ค.-54

1. แผนกผลิต 660 629 599

2. แผนกวิศวกรรม/แผนกวิจัยและพัฒนา 55 47 44

3. แผนกบริหารคุณภาพ/แผนกประกันคุณภาพ/

    แผนกวางแผน/แผนกซ่อมบํารุง

4. แผนกจัดซื -อ/แผนกขนส่ง 48 50 60

5. แผนกจัดเตรียมวัตถุดิบ/แผนกคลังสินค้า 81 100 106

6. แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ 35 36 34

7. แผนกขายและการตลาด 12 14 12

8. แผนกบญัชีและการเงิน/แผนกสารสนเทศ 29 26 25

9. ฝ่ายบริหารจัดการ/ฝ่ายบริหารสายปฏิบตัิการ 50 54 57

รวม 1,115 1,106 1,095

ฝ่าย

145 150 158

จํานวน (คน)

รายการ

จํานวนราย (คน) จํานวนเงนิ (บาท)

เงนิเดอืน 7 12,420,000.00         

โบนัส 4 1,225,761.00           

ค่าตอบแทน

รายการ จํานวนราย จํานวนเงนิ

เงนิสมทบกองทุนสํารองเลี(ยงชพี 4 211,442.40

ปี 2556 ปี 2555 2554

1. ฝ่ายสํานักงาน 212 177 163

2. ฝ่ายโรงงาน 903 929 932

 รวม 1,115 1,106 1,095

จํานวนพนักงานทั(งส ิ(น
ฝ่าย
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ผลตอบแทนพนักงาน 
ผลตอบแทนรวมพนกังานของบริษัทฯ ในปี 2556 มีจํานวนเงินรวม 277,106,322.42 บาท เพิ&มขึ #น 4,445,418.73

บาท จากปี 2555 โดยคา่ตอบแทนที&ให้แก่พนกังานของบริษัทฯ นั #น อยูใ่นรูปของเงินเดือน โบนสั เงินสมทบกองทนุสาํรอง
เลี #ยงชีพ และสวสัดิการอื&นๆ เช่น คา่รักษาพยาบาล การตรวจสขุภาพประจําปี เครื&องแบบพนกังาน บริการรถรับ-สง่พนกังาน   
 
นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ ให้ความสาํคญัในด้านบคุลากรไมน้่อยไปกวา่การให้ความสาํคญัในเรื&องของวตัถดุิบ หรือกระบวนการผลติ ด้วยเหตุ
ที&วา่คณุภาพชิ #นงานที&ดีนอกจากจะมาจากวตัถดุิบที&ดแีละกระบวนการผลติที&ดีแล้ว แรงงานทั #งในสว่นทางตรงและทางอ้อมยงัต้องมี
ประสทิธิ 

ภาพและประสทิธิผลด้วยเช่นกนั 
บริษัทฯ ให้ความสําคญัในเรื&องของบุคลากรทั #งในระยะสั #นและระยะยาว เริ&มตั #งแต่ขั #นตอนการคดัสรรบุคลากรที&มีความรู้

ความสามารถเข้าสู่องค์กรโดยการจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานที&ดีและปลอดภยั มีการจัดฝึกอบรมให้ทั #งภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กรรวมถึงการจดัสง่ไปอบรมดงูานยงัตา่งประเทศ นอกจากนี # บริษัทฯ ยงัมีนโยบายการพฒันาบคุลากรทางอ้อมด้วยการ
สรรหาบคุลากรชาวตา่งชาติเข้ามารับตําแหนง่ในองค์กรและเป็นที&ปรึกษาระยะสั #นด้วย อนัจะเป็นการยกระดบัความรู้ความชํานาญ
ของพนกังานให้อยูใ่นระดบัมาตรฐานสากล 

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

จากการดําเนินนโยบายการพฒันาบคุลากรดงักลา่วข้างต้น บริษัทฯ พบว่าบคุลากรของบริษัทฯ  ได้มีสว่นร่วมเป็นอยา่งมาก
ในการลดการสญูเสยีในการผลติ และสามารถทํางานได้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลมากขึ #น จนสง่ผลให้ต้นทนุการผลติของ
บริษัทฯ ตํ&าลง อนัเป็นผลดีตอ่การแขง่ขนัในตลาดของบริษัทฯ 
 
การเตรียมผู้สืบทอดงาน 
การเตรียมแผนเพื&อสบืทอดงานนั #น เป็นภารกิจที&ผู้บริหารขององค์กรต้องวางแผน และดําเนินการเพื&อเป็นการสร้างความต่อเนื&องใน
การบริหารงาน และเตรียมบคุลากรเพื&อรองรับแผนงานการบริหารงานในอนาคตโดยใช้กลยทุธ์ในการกําหนดเกณฑ์ในการคดัเลอืกผู้
ที&มีศกัยภาพ โดยจดัให้มีพี&เลี #ยงเป็นผู้สอนงาน ถ่ายทอด พฒันา และเสริมจดุออ่นของงาน เพื&อให้เกิดประสทิธิภาพยิ&งๆ ขึ #นไป 
 

8. การกาํกับดูแลกิจการ 
     

8.1 นโยบายการกาํกับดูแล 

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดนโยบายการปฏิบตัิตามข้อพงึปฏิบตัิที&ดี  (Code of Best Practices) สาํหรับกรรมการบริษัทฯ 
จดทะเบียนที&เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ภายหลงัจากที&บริษัทฯ  ได้นําหลกัทรัพย์เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย บริษัทฯ จึงได้กําหนดคูม่ือ “นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ” และคูม่ือ “จริยธรรมธุรกิจ” เพื&อ
แจกจา่ยให้กบักรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั ได้ยดึถือเป็นแนวในการปฏิบตัิตอ่ไป 

บริษัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการกํากบัดแูลกิจการที&ดี ดงัที&ได้กลา่วมาข้างต้นแล้วนั #น ทําให้ในปี 2556 บริษัทฯ 
ได้รับรางวลัด้านการกํากบัดแูลกิจการที&ดี ดงันี # 

1. ได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 87 บริษัทจดทะเบียนที&ได้รับคะแนนอยู่ในระดบั “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring)หรือ
ห้าดาว โดยมีบริษัทจดทะเบียนที&เข้าร่วมทําการสาํรวจทั #งหมด 526 บริษัท 
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2. ได้รับผลคะแนะการประเมินคณุภาพการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2556 คะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั #ง 3 หมวด คือ 
ก่อนวนัประชมุ วนัประชมุ และหลงัวนัประชมุ ติดตอ่กนัเป็นปีที&สาม จาก สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

นอกจากนี # บริษัทฯ ได้ยดึหลกัปฏิบตัิตามการกํากบัดแูลกิจการ โดยมีแนวทางในการปฏิบตัิให้ครอบคลมุเนื #อหา 5 หมวด 
ดงัตอ่ไปนี # 

1. หมวดสิทธิของผู้ถอืหุ้น (Rights of Shareholders) 

นอกเหนือจากสิทธิพื #นฐานต่างๆ ตามที&กฎหมายกําหนดได้แก่ สิทธิการซื #อขาย หรือโอนหลกัทรัพย์แล้ว บริษัทฯ ยังได้
ดําเนินการในเรื&องตา่งๆ ที&เป็นการสง่เสริมการใช้สทิธิ และอํานวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี # 

1.1 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเรื&องเพื&อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า และการส่งคําถามที&เกี&ยวข้องกับวาระการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่วงหน้าระหว่าง
วนัที& 10 กนัยายน 2556 ถึง 31 ธนัวาคม 2556 พร้อมทั #งประกาศหลกัเกณฑ์ และระบขุั #นตอนที&ชดัเจน โดยเผยแพร่ไว้ที&
เว็บไซต์บริษัทฯ (www.tkrungthai.com) ภายใต้หวัข้อประกาศ 

1.2 บริษัทฯ เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุคน และข้อมลูประกอบแต่ละวาระการประชุมทั #งภาษาไทย และ  
ภาษาองักฤษให้ผู้ ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ลว่งหน้า 37 วนั ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น เพื&อให้ผู้ ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมลู
ในการประชมุ ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ โดยเผยแพร่ไว้ที&เว็บไซต์บริษัทฯ (www.tkrungthai.com) ภายใต้หวัข้อประกาศ 
(Post วนัที& 4 มีนาคม 2557) และได้แจ้งผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

1.3 บริษัทฯ ได้ลงประกาศหนงัสอืนดัเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น ในหนงัสอืพิมพ์รายวนั ติดตอ่กนั 3 วนั ก่อนวนัประชุม 3 วนั เพื&อ
บอกกลา่วลว่งหน้าสาํหรับการเตรียมตวัก่อนมาเข้าร่วมประชมุ 

1.4 บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้ นโดยปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ที&กฏหมายกําหนด บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจําปี 2556 ในวนัที& 10 เมษายน 2556 ณ โรงแรม มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เพื&ออํานวยความสะดวก และสง่เสริมให้ผู้
ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะทกุรายเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น โดยสถานที&ประชมุสามารถเดินทางได้สะดวก 

1.5 กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นครบทั #ง 14 ทา่น และผู้บริหารระดบัสงูทกุคนร่วมชี #แจงและตอบข้อซกัถาม
ของผู้ ถือหุ้นในเรื&องที&เกี&ยวข้อง นอกจากนี # ยงัมีผู้แทนของผู้สอบบญัชีจากสาํนกังาน กรินทร์ ออดิท จํากดั ร่วมตอบข้อ
ซกัถามเกี&ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ และที&ปรึกษาทางกฎหมายจากสํานกังานกฎหมายฟาอีสต์  จํากัด เป็นสกัขี
พยานในการนบัคะแนนเสยีง เพื&อความโปร่งใสอีกด้วย 

1.6 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ก่อนเริ&มการประชมุตามวาระ ประธานกรรมการบริษัทฯ จะกลา่วแนะนํา คณะกรรมการทกุทา่น 
และผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ที&เข้าร่วมประชมุต่อผู้ ถือหุ้น พร้อมทั #งชี #แจงให้ผู้ ถือหุ้น รับทราบถึงวิธีการ ในการลงคะแนน
เสยีง และสทิธิของผู้ ถือหุ้น โดยประธานที&ประชมุทําหน้าที&ควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามลาํดบัวาระ ที&แจ้งในหนงัสอื
นดัประชุมผู้ ถือหุ้น จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับการนําเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ รวมทั #งเปิด
โอกาส ให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ซกัถามเรื&องต่างๆ เกี&ยวกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั #งมีการบนัทกึการ
ประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน สรุปการลงมติ และนบัคะแนนเสยีงด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

1.7 บริษัทฯ ไม่มีการเพิ&มวาระการประชุม หรือเปลี&ยนแปลงข้อมูลสําคญั โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการ
ประชุมผู้ ถือหุ้ นปี 2556 อีกทั #ง ยังให้สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และถามคําถามในที&ประชุมก่อนลงมติใดๆ 
รายละเอียดตามรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2556 

1.8 บริษัทฯ มอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด  ซึ&งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จดัส่ง
หนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 21 วนั บริษัทฯ ให้สทิธิ�แก่ผู้ ถือหุ้นที&เข้ามาร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น
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ในภายหลงัที&ได้เริ&มประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที&อยู่ระหว่างการพิจารณา และยงัไม่ได้ลงมติ 
พร้อมนบัเป็นองค์ประชมุตั #งแตว่าระที&เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงเป็นต้นไป 

1.9 ละเว้นการกระทําใดๆ ที&เป็นการจํากดัโอกาสของผู้ ถือหุ้นในการศกึษาสารสนเทศของบริษัทฯ 
1.10 บริษัทฯ แจ้งกฎเกณฑ์ และวิธีการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมข้อมลูสําหรับแตล่ะวาระอยา่งเพียงพอตอ่การตดัสนิใจ

ให้ผู้ ถือหุ้นทราบในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น จัดการให้มีวิธีการลงคะแนนเสียงที&ไม่ยุ่งยาก มีประสิทธิภาพ และ
คา่ใช้จ่ายไมส่งู 

1.11 บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาที&เหมาะสมในการประชุม และส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และตั #ง
คําถามตอ่ที&ประชมุในเรื&องที&เกี&ยวกบับริษัทฯ 

1.12 บริษัทฯ จดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นให้แล้วเสร็จ และเผยแพร่ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ และเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ (www.tkrungthai.com) ภายใต้หวัข้อประกาศ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุ เพื&อให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความ
คิดเห็น และตรวจสอบได้ โดยไมต้่องรอให้ถึงการประชมุครั #งตอ่ไป 

1.13 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสิทธิ เว้นแต่กรณีที&บริษัทฯ มีโครงการจะ
ลงทุนในโครงการอื&นๆ และในปี 2557 บริษัทฯ นําเสนอขออนุมัติจากผู้ ถือหุ้ นในการจ่ายเงินปันผล จากผลการ
ดําเนินงานปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.39  ของกําไรสทิธิ  

1.14 บริษัทฯ ได้นําเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิเป็นประจําทุกปี และนําเสนอนโยบาย พร้อมทั #ง
หลกัเกณฑ์เกี&ยวกบัการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

2. หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 
บริษัทฯ มีนโยบายที&จะปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนัอย่างเป็นธรรม ไม่วา่จะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย นกั

ลงทนุสถาบนั หรือชาวตา่งชาติ เพื&อให้เกิดความเทา่เทียมกนัอยา่งแท้จริง  
ทั #งนี # บริษัทฯ ยงัคงดําเนินการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั เพื&อความยั&งยืนในเรื&องตอ่ไปนี # 
2.1 การประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 วาระเลือกตั #งกรรมการที&ออกจากตําแหน่งตามวาระ บริษัทฯ ได้เปิด

โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเลอืกตั #งกรรมการเป็นรายบคุคล ทั #งนี # เพื&อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิเลอืกกรรมการที&
ต้องการได้อยา่งแท้จริง 

2.2 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื&อบคุคลเพื&อพิจารณาแตง่ตั #งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการลว่งหน้า ตั #งแตว่นัที& 
10 กันยายน 2556 ถึงวันที& 31 ธันวาคม 2556 และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ ถือหุ้ นทราบผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์ฯ พร้อมกับเผยแพร่หลกัเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tkrungthai.com) ภายใต้หัวข้อประกาศ
อยา่งไรก็ตาม ในการประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 นั #น ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอชื&อบคุคลเพื&อพิจารณาแตง่ตั #งเป็นกรรมการ 

2.3 ให้สทิธิออกเสยีงแก่ผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นที&มีอยา่งเทา่เทียมกนั 
2.4 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที&ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสยีงโดยการมอบฉนัะให้ผู้ อื&น

หรือกรรมการอิสระเข้าประชมุและออกเสยีงแทนได้ 
2.5 บริษัทฯ แนบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ  ข  ซึ&งเป็นแบบที&ผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสยีงได้เอง ในแต่

ละวาระ ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุฉบบัจริง พร้อมทั #งเผยแพร่หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ  ก,  ข  และ ค  ทั #งภาษาไทย
และภาษาองักฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ(www.tkrungthai.com)เพื&อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ด้วย 

2.6 บริษัทฯ มีมาตรการป้องกนักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้ข้อมลูภายใน เพื&อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ในการซื #อ
ขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมลูภายในแก่บคุคลอื&น เพื&อประโยชน์ในการซื #อขายหุ้นของบริษัทฯ และมีการตดิตามผล
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อยา่งสมํ&าเสมอ ทั #งนี # กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีรายงานการถือหลกัทรัพย์ครั #งแรก และรายงานการเปลี&ยนแปลง
การถือหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 ใน พรบ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 

2.7 คณะกรรมการได้กําหนดหลกัเกณฑ์ให้กรรมการ ผู้บริหาร ต้องเปิดเผยข้อมลู ผู้มีสว่นได้เสยีของตนเอง และบคุคลที&มี
ความเกี&ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหนกัทรัพย์ พ.ศ.2551 ทั #งนี #จะต้องรายงาน
ครั #งแรกภายใน 30 วนั นบัจากวนัที&เข้าดาํรงตําแหนง่ และรายงานการเปลี&ยนแปลงข้อมลูทกุไตรมาส ภายในวนัที& 15 
ของเดือนถดัไป นบัจากวนัสดุท้ายในแตล่ะไตรมาส และให้เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้เก็บต้นฉบบั และ
สาํเนาแจ้งให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนั หลงัจาก
ได้รับรายงาน 

2.8 ผู้ ถือหุ้นที&เป็นผู้บริหารไมม่ีการเพิ&มวาระการประชมุ หรือเปลี&ยนแปลงข้อมลูสาํคญัโดยมิแจ้งลว่งหน้าตอ่ผู้ ถือหุ้น 
2.9 บริษัทฯ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียน และตรวจสอบคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นเพื&อความรวดเร็ว และอํานวย

ความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
2.10 บริษัทฯ ใช้บตัรลงคะแนนเสยีงเพื&อความรวดเร็ว และอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการลงคะแนนเสยีง รวมถึง

ในวาระพิจารณาเลอืกตั #งกรรมการแทนกรรมการที&ออกตามวาระนั #น มีการแยกให้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตั #งเป็น
รายบคุคลด้วย 

ทั #งนี # เนื&องด้วยบริษัทฯ ไม่มีบริษัทร่วม และบริษัทย่อย จึงไม่มีเรื&องการทํารายการระหว่างกนักบับริษัทร่วม ที&อาจทําให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งมีนยัสาํคญั และไมม่ีการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินกบับริษัทที&ไมใ่ช่บริษัทยอ่ย 

3. หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

บริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญัต่อสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสว่นได้เสยีภายใน และผู้มีสว่นได้เสียภายนอก
เพื&อเสริมให้เกิดความร่วมมือระหวา่งบริษัทฯ กบัผู้มีสว่นได้เสยีในการสร้างความมั&งคั&ง ความมั&นคงทางการเงิน และความยั&งยืนของ
กิจการ รวมถึงการให้ความสาํคญักบัการรับผิดชอบตอ่สิ&งแวดล้อมและสงัคมอีกด้วย  ทั #งนี # จากนโยบายในการดแูลและปฏิบตัิตอ่ผู้มี
สว่นได้เสียของบริษัทฯ จึงได้จดัทําเป็นคูม่ือจริยธรรมธุรกิจขึ #น เพื&อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ปฏิบตัิอยา่งเป็น
รูปธรรม เช่น ให้มีกองทนุสํารองเลี #ยงชีพสาํหรับพนกังาน มีนโยบายในการพฒันาบคุลากรของบริษัทฯ โดยการสง่พนกังานไปอบรม
หลกัสตูรตา่งๆ อยา่งเป็นรูปธรรม และไมล่ะเมิดสทิธิมนษุยชน  ทั #งนี # บริษัทฯ มีผู้มีสว่นได้เสยีหลายกลุม่ด้วยกนั ดงันี # 

• พนกังาน  : บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิกบัพนกังานอยา่งเทา่เทียมกนั เป็นธรรม  
ให้ผลตอบแทนและสวสัดิการที&เหมาะสมและถกูต้องตามกฎหมาย 
และผลประโยชน์อื&น เช่น โบนสั กองทนุสํารองเลี #ยงชีพ  โดยบริษัทฯ มีนโยบายการ
ประเมินผลของการปฏิบัติงานด้วยตัวชี #วัด KPI เพื&อใช้วัดผลสําเร็จจริงเทียบกับ
ความคาดหวงัที&ตกลงกนัไว้แล้ว (Objective Measurement) 

• คูค้่า  : บริษัทฯ มีการซื #อสนิค้าและบริการจากคูค้่าตามเงื&อนไขทางการค้าอยา่ง 
สจุริต รวมถึงการปฏิบตัิตามสญัญาคูค้่าอยา่งเคร่งครัด 

• เจ้าหนี # : บริษัทฯ ปฏิบตัิตามเงื&อนไขการกู้ยืมเงินตามเงื&อนไขหรือข้อตกลง 
• ลกูค้า : บริษัทฯ เอาใจใสแ่ละรับผิดชอบตอ่ลกูค้า โดยให้บริการที&มีคณุภาพ  

มาตรฐาน รวดเร็ว ตรงตอ่เวลา และรักษาความลบัลกูค้า 
• คูแ่ขง่ : บริษัทฯ ปฏิบตัิกบัคูแ่ขง่ในกรอบการแขง่ขนัอยา่งสจุริต 
• สิ&งแวดล้อม : บริษัทฯ คํานงึถึงสภาพแวดล้อมจนได้ใบรับรองมาตรฐานคณุภาพ  

ISO14001  
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• ชมุชน : บริษัทฯ ดําเนินกิจกรรมตา่งๆ เพื&อสนบัสนนุและสง่เสริมคณุภาพสงัคม 
 ด้านตา่งๆ เช่น กิจกรรมมอบทนุการศกึษาให้แก่บตุรพนกังาน, การ 
 บริจาคโลหิต, กิจกรรมผ้าป่าสูบ้่านเกิดของพนกังาน เป็นต้น 

บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบาย และแนวปฏิบตัิเกี&ยวกบัการไม่ลว่งละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา หรือลขิสิทธิ�สินค้าต่างๆ ตอ่ต้าน
การทุจริต โดยแสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  และห้ามจ่ายสินบนเพื&อ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ  รวมถึงส่งเสริมให้พนกังานมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ปิดไฟเมื&อไม่มีความ
จําเป็นในการใช้งาน 

นอกจากนี # บริษัทฯ ยงัมีการคุ้มครองพนกังานที&ให้ข้อมูลแก่ทางการ กรณีมีการทําผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ โดยได้รับความคุ้มครอง ซึ&งบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตัิใดๆ โดยไม่เป็นธรรมต่อพนกังาน ไม่ว่าจะ
เป็นการเปลี&ยนตําแหนง่งาน ลกัษณะงาน สถานที&ทํางาน สาํนกังาน เลกิจ้าง อนัเนื&องมาจากสาเหตแุหง่การแจ้งเบาะแส รวมถึงการ
สง่เสริมให้มีการให้ความรู้ และจดัการฝึกอบรมพนกังานทกุทา่นให้มีความตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ่สิ&งแวดล้อม และ 
กําหนดเป็นนโยบายให้เป็นแนวปฏิบตัิ และเปิดเผยให้พนกังานทกุคนทราบ และยึดถือเป็นแนวเดียวกนั รวมถึงจดัให้มีช่องทางให้ผู้
ถือหุ้น หรือผู้มีสว่นได้เสยีสามารถติดตอ่/ร้องเรียนเรื&องตา่งๆ ตอ่กรรมการอิสระได้ 
 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที&จะเป็นบริษัทฯ ตวัอย่างที&ดี ดําเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผย
ข้อมลูอย่างเพียงพอแก่ผู้ เกี&ยวข้องทกุฝ่าย และได้เปิดเผยนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายบริษัทฯ นโยบายสิ&งแวดล้อม นโยบายอนรัุกษ์
พลงังาน นโยบาย IT นโยบายสิ&งแวดล้อม เป็นต้น โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tkrungthai.com) หัวข้อนักลงทุน
สมัพนัธ์/การกํากบัดแูลกิจการ  

นอกจากนั #นบริษัทฯ ยงัได้ดําเนินการเปิดเผยข้อมลู ดงัตอ่ไปนี # 
4.1 จัดส่งรายงานทางการเงินต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์/ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยภายในระยะเวลาที&กําหนด และไม่มีรายการที&ผู้สอบบญัชีแสดงความคิดเป็นอย่างมีเงื&อนไข ทั #งนี # ในปี 
2556 บริษัทฯ ไมไ่ด้รับคําสั&งจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้แก้ไขงบการเงิน หรือ
เอกสารที&เกี&ยวข้องแตอ่ยา่งใด 

4.2 ให้ความสําคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศอื&นๆ เช่น รายงานประจําปี การประชุมผู้ ถือหุ้ น อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
ทนัเวลา โปร่งใส ทั #งภาษาไทย และภาษาองักฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัทฯ (www.tkrungthai.com) 

4.3 คณะกรรมการรายงานนโยบายการกํากบัดแูลกิจการแบบสรุป และผลการปฏิบตัิตามนโยบายกํากบัดแูลกิจการผ่าน
ทางแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี 

4.4 คณะกรรมการได้จดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน แสดงควบคูไ่ปกบัรายงาน
ของผู้สอบบญัชี ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ 

4.5 เปิดเผยรายชื&อกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั #งบทบาท หน้าที& และวาระการดํารงตําแหน่ง ใน
รายงานประจําปีของบริษัทฯ 

4.6 เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบกบัระดบัอุตสาหกรรมเดียวกนั ผล
ประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที&รับผิดชอบของกรรมการแตล่ะทา่น 

4.7 เปิดเผยจํานวนครั #งของการประชมุ และจํานวนครั #ง ที&กรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตา่งๆ 
4.8 กําหนดให้กรรมการต้องเปิดเผยข้อมลูการมีสว่นได้เสยีของตนและผู้ เกี&ยวข้องในกรณีที&มีสว่นได้เสยีเกี&ยวข้องกบับริษัท 



บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

29 

4.9   บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําความผิด (whistle Blowing) เพื&อสง่เสริมความร่วมมือระหวา่ง
บริษัทฯ กบัผู้มีสว่นได้เสยีในการสร้างเสริมผล การดาํเนินงานของบริษัทฯ  จึงกําหนดกลไกคุ้มครองสทิธิของผู้แจ้ง
เบาะแส ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ในประเด็นเกี&ยวกบัการทําผิดกฎหมาย ความถกูต้องของรายงานงบการเงิน ระบบ
ควบคมุภายในที&บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ ผา่น คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
(auditor@tkrungthai.com) ของบริษัทฯ โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ (www.tkrungthai.com) หวัข้อนกัลงทนุ
สมัพนัธ์ 

4.10 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูเกี&ยวกบัการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร ทั #งทางตรงและทางอ้อม ไว้อย่างชดัเจน และ
กําหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการซื #อขายหุ้นของบริษัทฯ ต่อประธานกรรมการทราบทุกครั #ง โดย
ผา่นทางเลขานกุารบริษัทฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

จํานวนหุ้นที&ถือ ณ จํานวนหุ้นที&ถือ ณ 

วันที& 31 ธันวาคม 2555 วันที& 31 ธันวาคม 2556

1 พลเอกเทอดศักดิ�   มารมย์ ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) 220,000 220,000 0 0.10

คู่สมรส และบุตรที&ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 0 0

2 นายไพรัช  สหเมธาพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 0 0 0 0

คู่สมรส และบุตรที&ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 0 0

3 นายเผ่าเทพ  โชตินุชิต ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมสรรหา 20,000 20,000 0 0.01

คู่สมรส และบุตรที&ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที&ดี 0 0 0 0

กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

4 นายวีระศักดิ�  สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 0 0 0 0

คู่สมรส และบุตรที&ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 0 0

5 ดร.โกศล  สุรโกมล กรรมการอิสระ 0 0 0 0

คู่สมรส และบุตรที&ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา 0 0 0 0

กรรมการกํากับดูแลกิจการที&ดี

6 นายสุเมธ  เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร 33,500,000 33,500,000 0 15.65

คู่สมรส และบุตรที&ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา 24,000,000 24,000,000 0 11.21

กรรมการกํากับดูแลกิจการที&ดี

7 นายคัมภีร์  จองธุระกิจ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา 500,000 500,000 0 0.23

คู่สมรส และบุตรที&ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กรรมการกํากับดูแลกิจการที&ดี 0 0 0 0

8 ดร.นฤพนธ์  พงษ์เจริญ กรรมการผู้ จัดการ 0 0 0 0

คู่สมรส และบุตรที&ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กรรมการบริหาร 0 0 0 0

9 นายปรีชา  เตชะไกรศรี รองกรรมการผู้ จัดการ 6,138,400 6,138,400 0 2.87

คู่สมรส และบุตรที&ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กรรมการบริหาร 3,258,940 3,258,940 0 1.52

10 นายจุมพล  เตชะไกรศรี ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการ 956,940 956,940 0 0.45

คู่สมรส และบุตรที&ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กรรมการบริหาร 0 0 0 0

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

11 นายโกเวท  ลิ #มตระกูล กรรมการบริหาร 275,000 275,000 0 0.13

คู่สมรส และบุตรที&ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 0 0

12 นางยุพา  เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร 24,000,000 24,000,000 0 11.21

คู่สมรส และบุตรที&ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 33,500,000 33,500,000 0 15.65

13 นายอภิชาติ  เกษมกุลศิริ กรรมการบริหาร 0 0 0 0

คู่สมรส และบุตรที&ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 0 0

14 นายประสงค์  เตชะไกรศรี กรรมการ 2,903,606 2,903,606 0 1.36

คู่สมรส และบุตรที&ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 0 0

ลําดับ รายชื&อคณะกรรมการ ตําแหน่ง

จํานวนหุ้นที&

เปลี&ยนแปลง 

เพิ&มขึ #น/(ลดลง) 

ในปี 2556

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท (%)
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4.11 ความสมัพนัธ์กบัผู้ลงทนุ บริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญัต่อนกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นอย่างมาก จึงได้มีการพบปะ และให้ข้อมลู
กบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ และนกัข่าวอย่างสมํ&าเสมอ จะเห็นได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day 
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกไตรมาส เพราะบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญของการเปิดเผยข้อมูลผล
ประกอบการของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ไม่วา่บริษัทฯ จะมีผลประกอบการในไตรมาสนั #นๆ เป็นอยา่งไร รวมถึงจดั
ให้มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ #น เพื&อเป็นช่องทางให้บริษัทฯ สามารถสื&อสารกับผู้ ถือหุ้ น 
นกัวิเคราะห์ และผู้ ที&สนใจทั&วไปอยา่งสะดวก และมีประสทิธิภาพ 

4.12 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ หรือนกัวิเคราะห์เข้าเยี&ยมชมกิจการของบริษัทฯ (Company Visit) และพบปะพดูคยุกบั
ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ&งในปี 2556 ได้จดัให้มีกิจกรรมเยี&ยมชมโรงงานสวุินทวงศ์ เมื&อวนัที& 15 ตลุาคม 2556 นอกจากนี # 
บริษัทฯ ยงัได้จดัให้มีช่องทางที&นกัลงทุนติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ ได้ทาง IR Contact โดยสามารถติดต่อได้
ทาง E-mail Address : investor@tkrungthai.com  โทรศพัท์ 02-211-3732 ตอ่ 104  

4.13 ในปี 2556 นกัวิเคราะห์ได้เข้าพบเพื&อสมัภาษณ์ผู้บริหารจํานวน 5 ครั #ง 
 
5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อบทบาท และหน้าที&ของกรรมการ เพื&อรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสีย เพื&อให้
ธุรกิจสามารถดําเนินไปได้ด้วยความโปร่งใส โดยดําเนินการในเรื&องตอ่ไปนี # 

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

5.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบไปด้วยบุคคลที&มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที&เอื #อประโยชน์
ตอ่การบริหารงานของบริษัทฯ โดยมีจํานวนกรรมการที&เหมาะสมกบัขนาดของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั #งสิ #นจํานวน 14 คน รายละเอียดเป็นดงันี # 
o กรรมการอิสระ   จํานวน 5 ทา่น (คิดเป็นร้อยละ 35.7) 
o กรรมการที&ไมเ่ป็นผู้บริหาร  จํานวน 2 ทา่น (คิดเป็นร้อยละ 14.3) 
o กรรมการที&เป็นผู้บริหาร  จํานวน  7 ทา่น (คิดเป็นร้อยละ 50.0) 

5.1.2 กรรมการบริษัทฯ ไม่มีประวตัิการกระทําผิดกฎระเบียบของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์/ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

5.1.3 คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที&เหมาะสมและเพียงพอ โดยผู้ ตรวจสอบภายในนั #นเป็น
หนว่ยงานภายนอกที&มีความเป็นอิสระ โดยรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

5.1.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี&ยงที&เพียงพอ เหมาะสม และมีการติดตามการ
บริหารความเสี&ยงอย่างสมํ&าเสมอ โดยได้จดัตั #งคณะกรรมการบริหารความเสี&ยง (Risk Management) เพื&อ
ประเมินความเสี&ยงของสถานการณ์ต่างๆ ที&อาจเกิดขึ #น พร้อมทั #งหาแนวทาง มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดผล
กระทบ และสร้างความเชื&อมั&นให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ 

5.1.5 คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนคือ 3 ปี และไม่จํากัด
จํานวนวาระการดํารงตําแหนง่ โดยระบไุว้ในนโยบายกํากบัดแูลกิจการ 

5.1.6 บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมลูการดํารงตําแหน่งของกรรมการแตล่ะทา่นให้ทราบ (รายละเอียดกรรมการและ
ผู้บริหาร) 

5.1.7 ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบคุคลเดียวกนักบักรรมการผู้จดัการ และมีบทบาท อํานาจ และหน้าที&แยก
ออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

5.1.8 คณะกรรมการได้มีการเลอืกกรรมการอิสระเพื&อดํารงตําแหนง่ประธานกรรมการ 
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5.1.9 บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทฯ คือ คุณจุมพล  เตชะไกรศรี ซึ&งทําหน้าที&ให้คําแนะนําด้านกฎหมาย และ
กฎเกณฑ์ตา่งๆ ที&คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบตัิตาม 

5.1.10 บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายเกี&ยวกบัจํานวนบริษัทจดทะเบียน ที&กรรมการของบริษัทฯ ไปดํารงตําแหนง่ได้คน
ละไมเ่กิน 5 บริษัท และได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมลูการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ อื&นของกรรมการแต่
ละทา่นไว้อยา่งละเอียดในแบบ 56-1 และในรายงานประจําปี 

5.1.11 บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายในการไปดํารงตําแหน่งกรรมการ ที&บริษัทอื&นของกรรมการผู้จัดการ ได้ไม่เกิน 2 
บริษัท โดยบริษัทดงักลา่ว จะต้องไม่มีผลประโยชน์ขดัแย้งกบับริษัทฯ และก่อนการไปดํารงตําแหน่ง จะต้อง
ชี #แจงรายละเอียดตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ  

5.1.12 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี กรรมการต้องออกจากตําแหนง่จํานวนหนึ&งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการ
แบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงสว่นหนึ&งในสามที&สดุ 

5.1.13 สําหรับจํานวนบริษัทที&กรรมการดํารงตําแหน่งนั #น บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมลูการดํารงตําแหน่ง
กรรมการแตล่ะคนที&บริษัทอื&นไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจําปี (Annual Report) ทั #งนี # บริษัทฯ มั&นใจว่า
การที&กรรมการดํารงตําแหน่งในหลายบริษัทนั #นไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที&แต่อย่างใด เพราะได้รับ
คําปรึกษาและคําแนะนําที&ดี มีประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจอยา่งสมํ&าเสมอ และตอ่เนื&อง 

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแตง่ตั #งคณะกรรมการชดุยอ่ย จํานวน 5 คณะ   ได้แก่ 1) คณะกรรมการบริหาร  
2) คณะกรรมการตรวจสอบ   3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา   4) คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที&ดี  
5) คณะกรรมการบริหารความเสี&ยงโดยมีการกําหนดอํานาจหน้าที&เอาไว้อย่างชดัเจน ทั #งนี # ประธานคณะกรรมการไม่เป็นประธาน
หรือสมาชิกในคณะกรรมการชดุยอ่ย 

5.3 บทบาทหน้าที/และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.3.1 มีการกําหนดและแยกอํานาจของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจดัการในระดบัตา่งๆ ไว้อยา่งชดัเจน โดยใน
การพิจารณา และการตัดสินใจเรื&องที&สําคัญๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เพื&อ
ถ่วงดลุและสอบทาน เปิดเผยความโปร่งใส และเป็นธรรมตอ่ผู้ ที&เกี&ยวข้องทกุฝ่าย 

5.3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ มีสว่นร่วมกบัฝ่ายบริหารในการกําหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนงาน
ธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ โดยมีการสมัมนากนัระหวา่งคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดบัสงู 

5.3.3 คณะกรรมการจดัให้มีนโยบายกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร และปฏิบตัิตามนโยบาย
ดงักลา่ว 

5.3.4 ประธานกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ และไม่ได้ดํารงตําแหน่งใน
คณะกรรมการชดุยอ่ย 

5.3.5 การรวมหรือแยกตําแหนง่ ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการที&ไมเ่ป็นผู้บริหารและไมเ่ป็นบคุคลเดียวกบั
ประธานกรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยก
หน้าที&ในการกําหนดนโยบายการกํากบัดแูลและการบริหารงานประจําออกจากกนัอยา่งชดัเจน 
ประธานกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที&เป็นกรรมการในที&ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ&งเป็นผู้ กําหนดนโยบาย 
แผนงาน และกลยทุธ์ที&สําคญัให้ฝ่ายบริหารนําไปปฏิบตัิ โดยกรรมการบริษัทฯ ทกุคนมีความเป็นอิสระในการ
เสนอวาระการประชุม การแสดงความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณา
อยา่งรอบคอบในเรื&องที&อาจขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื&อให้มีความถกูต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
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5.3.6 ประธานกรรมการบริหาร เป็นหวัหน้าคณะของฝ่ายบริหาร รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการดแูล
การดําเนินกิจการและปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบันโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการ
บริหาร ติดตามการดําเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ โดยกําหนดให้มีการประชุมร่วมกัน เพื&อ
รายงานความก้าวหน้าของผลการดําเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นประจําทุกเดือน มีการ
กระจายอํานาจลงไปสูฝ่่ายบริหาร ในการกําหนดหน้าที& ความรับผิดชอบ และวงเงิน 

5.3.7 คณะกรรมการได้มีการให้จดัทําคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที&เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื&อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานทกุคนเข้าใจใช้ในการดําเนินธุรกิจ และปฏิบตัิตามอยา่งจริงจงั 

5.3.8 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกําหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี&ยง (Risk Management Policy) เพื&อ
เป็นแนวทางปฏิบตัิของคณะกรรมการบริหารความเสี&ยง และมีการทบทวนประสิทธิผลของการจดัการความ
เสี&ยงอยา่งน้อยปีละ 2 ครั #ง 

5.3.9 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดําเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน การ
ปฏิบตัิงาน การดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และนโยบาย โดยมีหนว่ยงานที&มีความอิสระในการปฏิบตัิ
หน้าที&เป็นผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคมุดงักลา่ว 

5.3.10 คณะกรรมการบริษัทฯ จะรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที&ปรากฎใน
รายงานประจําปี ทั #งนี # งบการเงินดงักลา่ว จดัทําขึ #นตามมาตรฐานบญัชีที&รับรองทั&วไปในประเทศไทย รวมทั #ง
มีการเปิดเผยข้อมลูสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

5.3.11 คณะกรรมการบริษัทฯ จดัให้มีนโยบายที&กรรมการต้องรายงานการซื #อ-ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท
ให้ที&ประชมุคณะกรรมการทราบ 

5.3.12 คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้กรรมการทกุทา่นต้องรายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการให้บริษัทฯทราบ 
5.3.13 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที&ครอบคลุมทั #งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การ

ดําเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที&เกี&ยวข้อง โดยมีผู้ ตรวจสอบภายใน ซึ&งเป็น
หนว่ยงานอิสระที&รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที&ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการ 
ทั #งนี # คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกนัประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ และ
รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เมื&อวนัที& 26 กมุภาพนัธ์ 2557 และเห็นวา่มีระบบควบคมุภายในที&เพียงพอ 

5.4 การประชุมคณะกรรมการ 
5.4.1 บริษัทฯ ได้มีการจดัทํากําหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั #งปี โดยในปี 2556 กําหนดการ

ประชุมเอาไว้จํานวน 10 ครั #ง และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบถึงกําหนดการดังกล่าวล่วงหน้า เพื&อให้
กรรมการสามารถจดัเวลา และเข้าร่วมประชมุได้ 

5.4.2 จํานวนครั #งของการประชมุ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาให้เหมาะสมกบัภาระหน้าที& ความรับผิดชอบ
ของกรรมการ และลกัษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

5.4.3 ประธานกรรมการ และกรรมการผู้ จัดการ ทําหน้าที& ร่วมกันในการพิจารณากําหนดวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ 

5.4.4 บริษัทฯ จดัให้มีเอกสารประกอบการประชุมอยา่งครบถ้วน เพียงพอ และจดัสง่ให้กบัคณะกรรมการลว่งหน้า
อยา่งน้อย 7 วนั เพื&อให้กรรมการมีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าประชมุ 

5.4.5 บริษัทฯ จัดสรรเวลาเอาไว้อย่างเพียงพอที&ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื&องเพื&ออภิปรายกันอย่างรอบคอบ และ
ประธานกรรมการ เป็นผู้ประมวลความเห็น และข้อสรุปที&ได้จากที&ประชมุ 

5.4.6 สนับสนุนให้กรรมการผู้ จัดการ เชิญผู้ บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื&องที&
เกี&ยวข้องโดยตรง 
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5.4.7 บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที&ไม่เป็นผู้ บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกัน เพื&ออภิปรายปัญหาต่างๆ 
เกี&ยวกบัการจดัการที&อยูใ่นความสนใจ โดยไมม่ีฝ่ายจดัการร่วมด้วยเพื&อความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น
เพื&อการพฒันาการบริหารการจดัการของบริษัท และแจ้งให้กรรมการผู้จดัการทราบถึงผลการประชมุด้วย ซึ&ง
ในปี 2556 มีการประชมุเมื&อวนัที& 13 พฤศจิกายน 2556 

5.4.8 บริษัทฯ มีนโยบายในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการทุกคนสามารถอภิปราย และแสดงความ
คิดเห็นได้อยา่งเปิดเผย โดยมีประธานเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที&ได้จากที&ประชุม และในขณะการ
ลงมติจะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั #งหมด จึงจดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
โดยเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ และหลงัจากผา่นการรับรองจากที&ประชมุ จะถกูจดัเก็บไว้ที&ตู้ เอกสารชั #น 
2 อาคารสาํนกังานตรอกจนัทน์ สาํหรับกรรมการและผู้ ที&เกี&ยวข้องตรวจสอบได้ 

5.4.9 คณะกรรมการบริษัทฯ มีสว่นร่วมกบัฝ่ายบริหารในการกําหนดนโยบาย ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ 
และงบประมาณของบริษัทฯ โดยมีการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 2556 

ลําดับ รายชื&อคณะกรรมการ ตําแหน่ง
คณะกรรมการ

บริษัทฯ

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

พิจารณา

ค่าตอบแทนและ

กรรมการสรรหา

คณะกรรมการ

กํากับดูแล

กิจการที&ดี

คณะกรรมการ

บริหาร

ประชุมใหญ่

สามัญผู้ ถือ

หุ้นประจําปี 

2556

1 พลเอกเทอดศักดิ�   มารมย์ ประธานกรรมการบริษัท/

กรรมการอิสระ
10/10 --- --- --- --- 1/1

2 นายไพรัช  สหเมธาพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ
10/10 4/4 --- --- --- 1/1

3 นายเผ่าเทพ  โชตินุชิต ประธานกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา/

ประธานกรรมการกํากับดูแล

กิจการที&ดี /กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ

10/10 4/4 2/2 2/2 --- 1/1

4 นายวีระศักดิ�  สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการตรวจสอบ  / กรรมการ

อิสระ

10/10 4/4 --- --- --- 0/1

5 นายสุเมธ  เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร/

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

และกรรมการสรรหา/กรรมการ

กํากับดูแลกิจการที&ดี

10/10 --- 2/2 2/2 16/16 1/1

6 ดร.โกศล  สุรโกมล กรรมการอิสระ/กรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทนและ

กรรมการสรรหา/กรรมการกํากับ

ดูแลกิจการที&ดี

9/10 --- 2/2 2/2 --- 1/1

7 นายคัมภีร์  จองธุระกิจ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

และกรรมการสรรหา/กรรมการ

กํากับดูแลกิจการที&ดี

10/10 --- 2/2 2/2 --- 1/1

8 ดร.นฤพนธ์  พงษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ/

กรรมการบริหาร
10/10 --- --- --- 16/16 1/1

9 นายปรีชา  เตชะไกรศรี รองกรรมการผู้ จัดการ/

กรรมการบริหาร
10/10 --- --- --- 13/16 1/1

10 นายจุมพล  เตชะไกรศรี ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการ/

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/

กรรมการบริหาร

10/10 --- --- --- 15/16 1/1

11 นางยุพา  เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร 10/10 --- --- --- 10/16 1/1

12 นายโกเวท  ลิ #มตระกูล กรรมการบริหาร 10/10 --- --- --- 14/16 1/1

13 นายอภิชาติ  เกษมกุลศิริ กรรมการบริหาร 10/10 --- --- --- 10/16 1/1

14 นายประสงค์  เตชะไกรศรี กรรมการบริษัท 10/10 --- --- --- --- 1/1
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ทั #งนี #ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปีที&ผ่านมา มีวาระเพื&ออนมุตัิเรื&อง งบการเงินไตรมาสต่างๆ วาระเพื&อทราบใน
เรื&อง ผลการดําเนินการ และเรื&องของกลยทุธ์ในการบริหารงานตา่งๆ 

อนึ&ง ในปี 2556 มีการประชมุคณะกรรมการที&ไมใ่ช่ผู้บริหารจํานวน 1 ครั #ง วนัพธุที& 13 พฤศจิกายน 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5 การประเมินประธานกรรมการบริหาร (CEO) 

บริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญัตอ่การประเมินผลและการปฏิบตัิงานของประธานกรรมการบริหาร โดยมีวตัถปุระสงค์ในการ
นําผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรังปรุงการปฏิบตัิหน้าที&  โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ การวางแผนกลยทุธ์ ความเป็นผู้ นํา 
ผลการดําเนินงานด้านการเงิน การบริหารกํากบัดแูลการทําธุรกรรม การจดัทําแผนทดแทนตําแหนง่ การบริหารทรัพยากรมนษุย์ การ
สื&อสาร และการสร้างความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้แบบฟอร์มที&บริษัทฯ ปรับปรุงจากตวัอย่าง”แบบประเมินผลงาน
ของ CEO” ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกบัลกัษณะเฉพาะของบริษัทฯ 
 

5.6 การประเมินการปฏิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั #งคณะเป็นประจําทกุปี โดยทํา
การประเมินปีละ 1 ครั #ง เพื&อพิจารณาผลการดําเนินงาน และการกํากบัดแูลให้มีการกําหนดและ/หรือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขได้
อยา่งเพียงพอ และมีประสทิธิภาพมากยิ&งขึ #น  

บริษัทฯ ใช้แบบฟอร์มตัวอย่าง”แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทําการ
ประเมินผล โดยมีหวัข้อ และผลการประเมินของปี 2556 ดงันี # 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลําดับ หัวข้อ ผลประเมิน

1 โครงสร้างและคุณสมบตัิของคณะกรรมการ 95.89

2 บทบาท หน้าที& และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 91.57

3 การประชุมคณะกรรมการ 97.32

4 การทําหน้าที&ของกรรมการ 94.39

5 ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 94.64

6 การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 90.18

คะแนนเฉลี/ยรวม 94.00

ลําดับ ตําแหน่ง
จํานวนครั #งของ

การเข้าประชุม

1 พลเอกเทอดศักดิ� มารมย์ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 1/1

2 คุณไพรัช สหเมธาพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 1/1

3 คุณเผ่าเทพ โชตินุชิต กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

และกรรมการสรรหา/ประธานกรรมการ

กํากับดูแลกิจการที&ดี

1/1

4 คุณวีระศักดิ� สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 1/1

5 ดร.โกศล สุรโกมล กรรมการอิสระ/กรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา/กรรมการ

กํากับดูแลกิจการที&ดี

1/1

6 คุณคัมภีร์ จองธุระกิจ กรรมการ/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

และกรรมการสรรหา/กรรมการกํากับดูแล

กิจการที&ดี

1/1

7 คุณประสงค์ เตชะไกรศรี กรรมการบริษัท 1/1

รายชื&อคณะกรรมการ
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การประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที/ของกรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการเป็นประจําทกุปี โดยมีหลกัเกณฑ์ใน
การประเมินที&นําไปสูค่วามสาํเร็จของการบริหารงานตามกลยทุธ์ เพื&อพิจารณากําหนดคา่ตอบแทน และแรงจงูใจที&อยูใ่นระดบัที&
เหมาะสม 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

บริษัทฯ มีนโยบายที&จะทําการปฐมนิเทศให้กบักรรมการทา่นใหมที่&เข้ามา โดยการประชมุร่วมกนักบักรรมการบริษัทฯ ทกุ
ทา่น เพื&อบรรยายสรุปลกัษณะธุรกิจและแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ&งเลขานกุารบริษัทเป็นผู้จดัทําเอกสารที&เกี&ยวข้อง 

นอกจากนั #น ยงัต้องพาไปเยี&ยมชมโรงงานทั #ง 3 แหง่ รวมถงึสาํนกังานใหญ่ เพื&อให้เข้าใจการดาํเนินงานของบริษัทฯ ได้มาก
ขึ #น ซึ&งในปี 2556 นั #น บริษัทฯ ไม่มีกรรมการทา่นใหม ่จงึไมม่ีการดาํเนินการในเรื&องนี # 
 

5.7   ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทฯ พิจารณาคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีหลกัเกณฑ์วา่ พิจารณาจากการเปรียบเทียบกบัระดบั
อตุสาหกรรมเดียวกนั ผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที&ความรับผิดชอบของกรรมการ นอกจากนี # กรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลกรรมการผู้จดัการ และประธานกรรมการบริหารจะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จดัการ
ทราบ 

5.8  การพัฒนาความรู้ของกรรมการและผู้บริหาร และแผนสืบทอดตาํแหน่ง 

  บริษัทฯ เล็งเห็นความสําคญัของการพฒันาความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการบริษัทฯ  และเพื&อการกํากบัดแูล
กิจการที&ดีของบริษัทฯ จึงสง่เสริมและอํานวยความสะดวกให้กรรมการและเลขานกุารบริษัท ได้รับการฝึกอบรมความรู้ตา่งๆ ที&จดัขึ #น
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ได้แก่หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP) นอกจากนี # 
ยงัจดัให้มีการอบรมจากองค์กรอิสระตา่งๆ เพื&อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบตัิงานอยา่งสมํ&าเสมอ และตอ่เนื&องอีกด้วย 

ในปี 2556 กรรมการบริษทฯ ได้เข้าร่วมอบรม และสมัมนา ดงันี # 
1. ประธานกรรมการบริหาร ได้เข้าร่วมอบรม “หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (รุ่นที& 17) จัดโดย สถาบนัวิทยาการ

ตลาดทนุ 
2. กรรมการเข้าร่วมสมัมนา “เรื&อง  Board Monitoring – how to build the spirit of good CG จัดโดย ตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
3. กรรมการเข้าร่วมสมัมนา ‘เรื&อง แนวทางการจดัทํารายงานการกํากบัดแูลกิจการที&ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน 

ปี 2556” จดัโดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ร่วมกบัสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
4. กรรมการเข้าร่วมสัมมนา “เรื& อง The updated COSO’s 2013 Integrated Internal Control : what the 

Board and Managements should do” จดัโดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

นอกจากนี # มีแผนการพฒันา และสบืทอดงานตาํแหนง่ผู้บริหารของบริษัท เพื&อเตรียมพร้อมในการทํางานที&ตอ่เนื&องในกรณีที&
ตนไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที&ได้ เพื&อความมั&นใจได้วา่ บริษัทฯ มีผู้บริหารที&มีความรู้ ความสามารถเพียงพอตอ่การปฏิบตัิงานได้ 
นอกจากนี # ยงัมกีารประชมุนอกสถานที& โดยมกีารหมนุเวียนไปประชมุตามโรงงานสาขาเพื&อให้กรรมการของบริษัทได้เห็นการทํางาน
อยา่งแท้จริงของพนกังานอีกด้วย 
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8.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแตง่ตั #งคณะกรรมการชดุยอ่ย จํานวน 5 คณะ ดงัตอ่ไปนี #  
1) คณะกรรมการบริหาร   
2) คณะกรรมการตรวจสอบ   
3) คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา    
4) คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที&ดี   
5) คณะกรรมการบริหารความเสี&ยง  

โดยมีการกําหนดอํานาจหน้าที&เอาไว้อยา่งชดัเจน ทั #งนี # ประธานคณะกรรมการไมเ่ป็นประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการ
ชดุยอ่ย 
 
1.  คณะกรรมการบริหาร ( Executive Board of Director ) 

คณะกรรมการบริหาร ณ วนัที& 31 ธนัวาคม  2556 มีจํานวน 7 ทา่น ประกอบด้วย 

ลาํดบั ชื"อ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1. นายสเุมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางยพุา  เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร 
3. นายปรีชา    เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร 
4. นายจมุพล   เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร 
5 นายอภิชาติ  เกษมกลุศิริ กรรมการบริหาร 
6. นายโกเวท ลิ #มตระกลู กรรมการบริหาร 
7 ดร.นฤพนธ์         พงษ์เจริญ กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จดัการ 

ขอบเขต และอาํนาจหน้าที/ของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี , 

1. ให้มีอํานาจตดัสินใจในเรื&องการดําเนินงานที&สําคญัของบริษัทฯ  โดยกําหนดขอบเขตประเภท หรือขนาดของภารกิจ 
วตัถปุระสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการกํากบัดแูล การดําเนินงานโดยรวม ผลผลติ ความสมัพนัธ์กบั
ลกูค้า ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณที&ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

2. พิจารณาและอนมุตัิการจดัซื #อจดัจ้าง ตลอดจนเรื&องการลงทนุขยายงาน รวมถงึการซื #อขายสนิทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ  
และจะพิจารณาเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ หากการจดัซื #อจดัจ้าง ตลอดจนเรื&องการลงทนุขยายงาน รวมถึงการซื #อ
ขายสนิทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ นั #น อยูน่อกเหนือขอบเขตและงบประมาณที&ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

3. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษัทฯ ตอ่บคุคลภายนอกในกิจการที&เกี&ยวข้องและเป็นประโยชน์ตอ่
กิจการ 

4. พิจารณาเรื&องการระดมทนุของบริษัทฯ เพื&อนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ  
5. อนมุตัิการแตง่ตั #งที&ปรึกษาด้านตา่งๆ ที&จําเป็นตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ  
6. ดําเนินกิจการที&เกี&ยวข้องกบัการบริหารงานโดยทั&วไปของบริษัทฯ  
7. พิจารณาและอนุมตัิแผนการปฏิบตัิของแต่ละฝ่ายงานของบริษัทฯ  และพิจารณาอนุมตัิคําขอจากฝ่ายงานต่างๆ ของ

บริษัทฯ ที&เกินอํานาจสั&งการของฝ่ายงานนั #น 
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8. หากการดําเนินงานตามแผนงานที&ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ใช้งบประมาณสงูเกินกวา่งบประมาณที&ได้รับ
อนมุตัิร้อยละ 10 จะต้องนําเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

ทั #งนี # การมอบอํานาจดงักลา่วข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดและระเบียบวาระตา่ง ๆ ที&ได้รับ
อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ และต้องไมอ่นมุตัิรายการใดๆ ที&ตนเองหรือบคุคลที&อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้
เสยี หรืออาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื&นใดกบับริษัทฯ และบริษัทฯยอ่ย และจะต้องเปิดเผยรายการดงักลา่วตอ่
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื&อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาการอื&นใดนอกเหนือจากที&กลา่วมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่
สามารถกระทําได้ เว้นแตจ่ะได้รับมอบหมายจากที&ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราว ๆ ไป 
 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee ) 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ&งมีคณุสมบตัิตามที&กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด มีจํานวนอย่าง
น้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบญัชีและการเงิน ซึ&งปัจจบุนัประกอบด้วยกรรมการ  3 ทา่น ทกุท่านเป็นกรรมการ
ที&เป็นอิสระและกําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบอยูใ่นวาระ คราวละ 3 ปี  ดงัรายชื&อตอ่ไปนี # 

 

ลาํดบั ชื"อ-สกลุ  ตาํแหน่ง 

1. นายไพรัช สหเมธาพฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
(มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) 

2. นายเผา่เทพ โชตินชิุต กรรมการตรวจสอบ 
(มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) 

3. นายวีระศกัดิ� สตุณัฑวิบลูย์ กรรมการตรวจสอบ 
(มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) 

          ทั #งนี # มีนายจมุพล  เตชะไกรศรี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขต และ อาํนาจหน้าที/ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกบัผู้สอบ
บญัชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัทฯ ที&รับผิดชอบจดัทํารายงานทางการเงิน ทั #งรายไตรมาสและประจําปี 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ที&มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดย
สอบทานร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที&เกี&ยวข้องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ 

4. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั #งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีโดย
คํานึงถึงความน่าเชื&อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานกังานตรวจสอบบญัชีนั #น 
รวมถึงประสบการณ์ของบคุลากรที&ได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบบญัชีของบริษัท 

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที&เกิดรายการเกี&ยวโยง หรือรายการที&อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 

6. ปฏิบตัิการอื&นใดตามที&คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี&ยง ทบทวนการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร 
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ทบทวนร่วมกบัผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานสําคญั ๆ ที&ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที&กฎหมายกําหนด ได้แก่ บท
รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

7. จดัทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึ&งรายงานดงักลา่ว
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดงักลา่วควรประกอบด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี # 

- ความเห็นเกี&ยวกับกระบวนการจดัทําและการเปิดเผยข้อมลูในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ  ถึงความถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นที&เชื&อถือได้ 

- ความเห็นเกี&ยวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ  
- เหตผุลที&เชื&อวา่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เหมาะสมที&จะได้รับการแตง่ตั #งตอ่ไปอีกวาระหนึ&ง 
- ความเห็นเกี&ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

หรือกฎหมายที&เกี&ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ  
- รายงานอื&นใดที&เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ ลงทุนทั&วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที&และความรับผิดชอบที&ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
- รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทกุไตรมาส 

3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา (Remuneration Committee and Nomination   
    Committee) 

เพื&อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที&ดี และพงึปฏิบตัิที&ดสีาํหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แตง่ตั #งคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา โดยมีกรรมการ
อิสระเป็นประธานฯ  เพื&อทําหน้าที&สรรหาผู้ ที&มีคณุสมบตัิเหมาะสมในการดํารงตาํแหนง่กรรมการของบริษัทฯ และทําหน้าที&พิจารณา
กําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตามนโยบายที&ได้กําหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงันี # 

นโยบายการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

“การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการนั #น บริษัทฯ จะคํานงึถึงความเหมาะสมกบัภาระหน้าที& ความรับผิดชอบที&ได้รับมอบหมาย 
และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที&จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที&อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที&มีขนาด
ใกล้เคียงกันโดยค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวนั #น เพียงพอที&จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที&ให้บรรลุ
เป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที&กําหนด โดยมีกระบวนการที&โปร่งใส” ทั #งนี # ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ 
คา่ตอบแทนรายเดือน และคา่บําเหน็จประจําปี 

นโยบายการสรรหากรรมการ 

“การสรรหากรรมการนั #น บริษัทฯ จะให้ความสาํคญักบับคุคลที&มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวตัิการทํางานที&
ดี และมีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล รวมทั #งมีคณุธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติที&ดีต่อองค์กร สามารถอทิุศเวลาให้ได้อย่าง
เพียงพอ อนัเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินกิจการของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการที&โปร่งใส” 

ขอบเขต และอาํนาจหน้าที/ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา 

1. กําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์วิธีการสรรหาและคณุสมบตัิของผู้ ที&จะมาดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทฯ 
2. ดําเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ ที&มีคุณสมบตัิเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ และนําเสนอต่อที&

ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื&อพิจารณาอนมุตัิ 
3. กําหนดหลกัเกณฑ์หรือวิธีการกําหนดคา่ตอบแทนสาํหรับกรรมการบริษัทฯ 
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4. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื&อเห็นชอบและนําเสนอต่อที&ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื&อ
พิจารณาอนมุตัิ 

5. กําหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ และพิจารณาเสนอคา่ตอบแทนของกรรมการ
ผู้จดัการตอ่ที&ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เพื&อพิจารณาอนมุตัิ 

6. ดําเนินการทําแผนสืบทอดตําแหน่งงานของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและติดตาม 

7. ปฏิบตัิหน้าที&ตามที&ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนมุตัิจดัตั #งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา จํานวน 4 ท่าน โดยมี
วาระการดํารงตําแหนง่ 3 ปี เริ&มตั #งแตว่นัที& 15 สงิหาคม 2555 ถึง 14 สงิหาคม 2558 ซึ&งประกอบด้วยรายชื&อดงัตอ่ไปนี # 
 

ลาํดบั ชื"อ-สกลุ ตาํแหน่ง 

1 นายเผ่าเทพ   โชตนิชิุต ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ) 

2 ดร.โกศล สรุโกมล กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา (กรรมการอสิระ) 

3 นายสเุมธ เตชะไกรศรี กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา 

4 นายคมัภีร์ จองธุระกิจ กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา 

     ทั #งนี # มีนายจมุพล  เตชะไกรศรี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา 

4.  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการที/ด ี 

. คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที&ดี โดยเมื&อวันที& 20 กุมภาพันธ์ 2556 ได้แต่งตั #ง
คณะกรรมการกํากบัการดแูลกิจการที&ดี เพื&อช่วยสง่เสริมและกลั&นกรอง การดําเนินงานเกี&ยวกบัการกํากบัดแูลกิจการและการบริหาร
จดัการให้ดีเลศิ  ภายใต้หลกัการกํากบัดแูลกิจการที&ดี มุง่เน้นการสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยคํานงึถึงผู้ ที&มีสว่นได้สว่นเสยี
โดยรวม มีคณุธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ และติดตามการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
ชุมชน และสิ&งแวดล้อมเพิ&มเติม เพื&อให้คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที&ดีสามารถดําเนินงานด้านการดแูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
อยา่งครบถ้วนและมีประสิทธิภาพยิ&งขึ #น คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที&ดีมีจํานวนทั #งหมด 4 ทา่น ซึ&งเป็นกรรมการอิสระจํานวน 2 
ทา่นด้วย รายชื&อดงัตอ่ไปนี #  
  

ลาํดบั ชื"อ-สกลุ ตาํแหน่ง 

1 นายเผา่เทพ   โชตินชิุต ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที&ด ี(กรรมการอิสระ) 
2 ดร.โกศล สรุโกมล กรรมการกํากบัดแูลกิจการที&ด ี(กรรมการอิสระ) 
3 นายสเุมธ เตชะไกรศรี กรรมการกํากบัดแูลกิจการที&ด ี
4 นายคมัภีร์ จองธุระกิจ กรรมการกํากบัดแูลกิจการที&ด ี

 ทั #งนี # มีนายจมุพล  เตชะไกรศรี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที&ดี 
 ขอบเขต และ อาํนาจหน้าที/ของคณะกรรมการกาํกับดูแลกจิการที/ด ี

1. กําหนดหลกัการและข้อพงึปฏิบตัิที&สาํคญัของกระบวนการกํากบัดแูลกิจการที&มีประสทิธิผลที&เหมาะสม 
2. เสนอแนวปฏิบตัิด้านการกํากบัดแูลกิจการที&ดี ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 
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3. ติดตามประกาศใหม่ๆ  ที&เกี&ยวข้อง เพื&อพิจารณาปรับปรุงหลกัปฏิบตัิให้เหมาะสม 
4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบตัิและหลกัการกํากบัดแูลกิจการที&ใช้ปฏิบตัิให้มีความตอ่เนื&องและเหมาะสมกบัธุรกิจ 
5. เสนอแนะข้อกําหนดเกี&ยวกบัจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และข้อพงึปฏิบตัิสาํหรับผู้บริหารและพนกังาน 
6. มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมชุนชนและสิ&งแวดล้อม (Corporate 

Social Responsibility: CSR) 
5.  คณะกรรมการบริหารความเสี/ยง (Risk Management Committee) 

คณะกรรมการบริษัทฯ มมีติแตง่ตั #งคณะกรรมการบริหารความเสี&ยง เมื&อวนัที& 26 กมุภาพนัธ์ 2557  โดยมีวาระการดาํรง
ตําแหนง่คราวละ 3 ปี เริ&มตั #งแตว่นัที& 26 กมุภาพนัธ์ 2557 ถึง 25 กมุภาพนัธ์ 2560 ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร
ระดบัสงู จํานวน 6 ทา่น ดงันี # 

ลาํดบั ชื"อ-สกลุ ตาํแหน่ง 

1 นายโกเวท   ลิ #มตระกลู ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี&ยง 
2 ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี&ยง 
3 นายจมุพล เตชะไกรศรี กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี&ยง 
4 
5 
6 

นายพิษณ ุ
นายปริญญา 
นางสาวบบุผา  

วิลาวลัย์จิตต์ 
แก้วล้วน 
โกฎค้างพล ู

กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี&ยง 
กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี&ยง 
กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี&ยง 

                       
          และนางสาวพรทิพย์ พว่งทรัพย์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี&ยง 

ขอบเขต และ อาํนาจหน้าที/ของคณะกรรมการบริหารความเสี/ยง 

1. ศกึษา ทบทวน และประเมินความเสี&ยงที&อาจเกิดขึ #น รวมทั #งแนวโน้มของผลกระทบที&อาจมีตอ่บริษัทฯ  
2. กําหนดนโยบายบริหารความเสี&ยงเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ  
3. กําหนดกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบันโยบายบริหารความเสี&ยงและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ 
4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารจดัการความเสี&ยง เพื&อการบ่งชี # การประเมิน การติดตาม และ

ควบคมุความเสี&ยง  
5. สนับสนุนผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือ และติดตามผลในการบริหารความเสี&ยง เพื&อให้บรรเทาหรือขจัดความเสี&ยง ให้

เป็นไปตามเป้าหมายที&กําหนดไว้  
6. สนบัสนนุและพฒันาการบริหารความเสี&ยงให้เกิดขึ #นอยา่งตอ่เนื&องทั&วทั #งบริษัทฯ และสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล 
7. จดัให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที&อาจเกิดขึ #นอย่างเป็นระบบ และต่อเนื&อง ทั #งในภาวะปกติ และภาวะ

วิกฤติ เพื&อให้มั&นใจว่าการสํารวจความเสี&ยงได้ครอบคลมุทกุขั #นตอนของการดําเนินธุรกิจ และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ อยา่งน้อยปีละ 2 ครั #ง 

8.3 การสรรหาและแต่งตั ,งกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาทําหน้าที&สรรหากรรมการใหม ่หรือกรรมการ เพื&อทดแทน
กรรมการที&ลาออก ครบวาระ หรือทดแทนตําแหนง่ที&วา่งลง โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ซื&อสตัย์ สจุริต มีประสบการณ์
ในธุรกิจที&เกี&ยวโยง และถกูต้องตามข้อกําหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย และพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ 



บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

41 

เมื&อคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่เหมาะสมจงึเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื&อให้ความเห็นชอบ และขอ
อนมุตัิแตง่ตั #งเป็นกรรมการตอ่ที&ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น โดยปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของบริษทฯ ดงัตอ่ไปนี # 

 

ขั ,นตอนการแต่งตั ,งคณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ  ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน โดยให้ที&ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ พิจารณาเลือกตั #ง และให้
คณะกรรมการเลอืกตั #งกรรมการด้วยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จดัการ และตําแหน่ง
อื&นตามที&เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไมน้่อยกวา่กึ&งหนึ&งของจํานวนกรรมการทั #งหมดต้องมีถิ&นที&อยูใ่นราชอาณาจกัร 

การเลือกตั ,งกรรมการมีวิธีการดังต่อไปนี , 

1.  ผู้ ถือหุ้นคนหนึ&งมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ&งหุ้นตอ่หนึ&งเสยีง 
2.  ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที&มีอยู่ทั #งหมดตาม (1) เลือกตั #งบุคคลหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  แต่จะ

แบง่คะแนนเสยีงแก่ผู้หนึ&งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไมไ่ด้  
3.  บคุคลซึ&งได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลอืกตั #งเป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการ    
     ที&จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตั #งในครั #งนั #น ในกรณีที&บคุคลซึ&งได้รับการเลอืกตั #งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีง 
     เทา่กนัเกินจํานวนกรรมการที&จะพงึเลอืกตั #งในครั #งนั #น ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชี #ขาด 

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที/ของกรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มกีารประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการประจําทกุปี โดยใช้เป้าหมายและ
หลกัเกณฑ์ในการประเมินที&สอดคล้องกบันโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ และกลยทุธ์เพื&อพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนที&
เหมาะสม 

8.4 การดูแลเรื/องการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกนัมใิห้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน มีการนําข้อมลูภายในไปใช้ เพื&อประโยชน์สว่นตวัดงัตอ่ไปนี # 
1. บริษัทฯ ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเพื&อให้รับทราบถงึกฎเกณฑ์ของการใช้ข้อมลูภายใน หน้าที&ในการรายงานการ

ซื #อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยของคน คูส่มรส และบตุรที&ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษตาม
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 และที&แก้ไขเพิ&มเติม และตามข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2. กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที&จดัทําและสง่รายงานการถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยของตน คูส่มรส และ
บตุรที&ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยต้องรายงานดงันี # 

- รายงานการถือหลกัทรัพย์ครั #งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วนันบัแตว่นัปิดการเสนอขายหลกัทรัพย์ตอ่
ประชาชน หรือวนัที&ได้รับการแตง่ตั #งให้ดํารงตําแหนง่กรรมการหรือผู้บริหาร 

- รายงานการเปลี&ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ (แบบ 59-2) อนัเนื&องมาจากการซื #อ ขาย โอน หรือรับโอน
หลกัทรัพย์ ทั #งนี # ภายใน 3 วนัทําการนบัตั #งแตม่กีารซื #อ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์นั #น และให้สง่สาํเนา
รายงานการถือหลกัทรัพย์ดงักลา่วให้แก่บริษัทฯ ภายในวนัที&สง่รายงานดงักลา่วให้แก่สาํนกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

3. ประกาศให้ทราบทั&วกนัวา่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานที&รับทราบข้อมลูภายในที&มีนยัสาํคญัที&อาจสง่ผลตอ่การ
เปลี&ยนแปลงของราคาซื #อขายหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซื #อหรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที&บริษัท
จะมีการประกาศผลการดาํเนินงาน (กําหนดเวลาในการประกาศผลการดําเนินงานคือ 45 วนันบัจากวนัสิ #นไตรมาส และ 
60 วนันบัจากวนัสิ #นงวดบญัชี) หรือข้อมลูภายในนั #นจะเปิดเผยตอ่สาธารณชน 
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4. บริษัทฯ กําหนดมาตรการควบคมุตราประทบัของบริษัทฯ ไว้ที&ฝ่ายเลขานกุารบริษัท เพื&อควบคมุการดําเนินงานใดๆ ให้
เป็นไปอยา่งถกูต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

          บริษัทฯ มีมาตรการการลงโทษหากพบวา่กรรมการหรือผู้บริหารฝ่าฝืนนโยบายบริษัทฯ และทําให้บริษัทฯ ได้รับความเสื&อมเสยี

หรือเสยีหาย และบริษัทฯ จะประสานงานกบัหนว่ยงานกํากบัดแูลที&เกี&ยวข้องเพื&อดาํเนินการตามกฎหมายตอ่ไป 
 

   8.5 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกัดีวา่ข้อมลูของบริษัทฯ ทั #งที&เกี&ยวกบัการเงินและที&ไมใ่ช่การเงิน ล้วนมีผลตอ่กระบวนการ
ตดัสนิใจของผู้ลงทนุและผู้ ที&มีสว่นได้สว่นเสยีของบริษัทฯ จึงได้กําชบัให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการในเรื&องที&เกี&ยวกบัการเปิดเผยข้อมลูที&
ครบถ้วน ตรงตอ่ความเป็นจริง เชื&อถือได้ สมํ&าเสมอ และทนัเวลา ซึ&งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญัและจะยดึถือปฏิบตัิไป
โดยตลอด ในสว่นของงานด้านผู้ลงทนุสมัพนัธ์นั #น ได้มอบหมายให้ นายจมุพล เตชะไกรศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ทําหน้าที&
ติดตอ่สื&อสารกบัผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ ถือหุ้น รวมทั #งนกัวิเคราะห์และภาครัฐที&เกี&ยวข้อง 

ทั #งนี # บริษัทฯ ได้จดักิจกรรมให้แกผู่้ลงทนุที&มีความสนใจในการดาํเนินงานของบริษัท โดยการให้เข้าเยี&ยมชมโรงงาน ซึ&ง
จดัเป็นประจําปีละหนึ&งครั #ง 

สาํหรับปี 2556 บริษัทฯ ได้จดักิจกรรมเยี&ยมชมโรงงานสวุินทวงศ์ เมื&อวนัที& 15 ตลุาคม 2556 ซึ&งได้รับความสนใจจากผู้ลงทนุ
เป็นอยา่งมาก 

นอกจากนี # บริษัทฯ ยงัมีเจตนารมณ์ที&ดีในการที&จะเปิดโอกาสให้แก่นกัวเิคราะห์ และนกัลงทนุรายยอ่ยได้มีโอกาสรับทราบ
ความเคลื&อนไหว และผลประกอบการของบริษัทฯ อยา่งสมํ&าเสมอ และตอ่เนื&อง บริษัทฯ  จงึได้เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบ
ผู้ลงทนุ (Opportunity Day) ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในทกุ ๆ ไตรมาส 
 
 
9. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

สาํหรับบริษัทฯ แล้ว เรื&องความรับผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน และสิ&งแวดล้อมนั #น ไมใ่ช่เป็นเพียงกิจกรรมเสริมของบริษัทฯ 
เทา่นั #น หากแตเ่ป็นภารกิจหลกัของบริษัทฯ ด้วย ทั #งนี # บริษัทฯ ได้ยดึหลกัในการดาํเนินงานที&มเีป้าหมายด้านธุรกิจควบคูก่บัความ
รับผิดชอบดงัคํากลา่วของ Mr. Bjorn Stigson ประธานสภาธุรกิจโลกเพื&อการพฒันาที&ยั&งยืน (World Business Council  for 
Sustainable Development หรือ WBCSD) ที&วา่ “ธุรกิจไมส่ามารถประสบความสาํเร็จได้ในสงัคมที&ล้มเหลว” (Business cannot 
succeed in a society that fails) 
 
นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม ความปลอดภยั อาชวีอนามัย และสิ/งแวดล้อม 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใต้หลกัจริยธรรม และการกํากบัดแูลกิจการที&ดี ควบคูไ่ปกบัการใสใ่จดแูลรักษาสิ&งแวดล้อมและ
สงัคม โดยมุง่หวงัเพื&อนําไปสูก่ารพฒนาธุรกิจอยา่งยั&งยืน มีความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้อนมุตัิแนวนโยบายการดาํเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ   

โดยมีวตัถปุระสงค์เพื&อที&จะดําเนินธุรกิจที&เป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจและสงัคม ให้ความสาํคญักบัการดแูล รักษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ&นที&หนว่ยงานของบริษัทฯ ตั #งอยู ่นอกจากนี # บริษัทฯ ยงัมีนโยบายยดึมั&น ปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองที&ดี 
ปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อบงัคบัที&เกี&ยวข้องอยา่งครบถ้วน มุง่มั&นที&จะใช้ความพยายามอยา่งตอ่เนื&อง ทั #งที&ดําเนินการเอง หรือ
ร่วมมือกบัภาครัฐและชมุชนในการยกระดบัคณุภาพของสงัคม 
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การดาํเนินงานและการจัดทาํรายงาน 

บริษัทฯ ได้ดําเนินการและจดัทํารายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคมของกิจการเป็นรูปเลม่ ซึ&งมีรายละเอียดและแนวทางในการ
ดําเนินงานตามหลกัการ 8 ข้อ ที&กําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และได้นําเผยแพร่ขึ #นเว็บไซต์บริษัทฯ 
(www.tkrungthai.com) สาํหรับในปี 2556 บริษัทฯ ได้ดําเนินการทํากิจกรรมเพื&อสงัคม ชมุชน และสิ&งแวดล้อม ตวัอยา่งตอ่ไปนี # 

1.  การเคารพสทิธิมนษุยชน และการปฏิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 
รากฐานของการประกอบธุรกิจที&ดี มีประสิทธิภาพนั #น มีรากฐานของทรัพยากรบุคคล เป็นปัจจยัสําคญัที&จะขบัเคลื&อนธุรกิจให้

ประสบความสาํเร็จไปได้ด้วยด ีนั&นก็หมายความวา่ ธุรกิจเองต้องเลง็เห็นถึงความสาํคญัของพนกังาน  ให้พนกังานมีคณุภาพชีวิตที&ดี 
มีสภาพแวดล้อมและเงื&อนไขในการทํางานที&ดี รวมถึงการเคารพสิทธิมนษุยชน และการปฏิบตัิต่อพนกังาน หรือแรงงานอย่างเป็น
ธรรมด้วย บริษัทฯ จึงปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางาน สง่เสริมคณุภาพชีวิตของพนกังาน โดยมีตวัอยา่งของแนวปฏิบตัิ ดงันี # 

1.1    มีแนวปฏิบตัิที&สนบัสนนุ และเคารพสทิธิมนษุยชน เช่น ไมใ่ช้แรงงานเด็ก เป็นต้น 
1.2    กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิด้านผลตอบแทนพนกังานและสวสัดิการอื&นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน    

โบนสั เงินกองทนุสาํรองเลี #ยงชีพตามกฎหมายแล้ว ยงัมีสวสัดิการเพิ&มเติมให้แก่พนกังาน เช่น จดัให้มีข้าวฟรี และ 
อาหารกลางวนัราคาพิเศษให้แก่พนกังาน, เงินช่วยเหลอืฌาปนกิจในกรณีบคุคลใน ครอบครัวของพนกังานเสยีชีวิต,  
ให้ทนุการศกึษาแก่บตุร ธิดา ของพนกังานที&อยูใ่นระดบัอนบุาลจนถึงมธัยมศกึษาตอนต้น, ตรวจสขุภาพประจําปี มอบ 
ของขวญัวนัเด็กและทนุการศกึษาให้กบับตุร ของพนกังาน ฯลฯ 

1.3 กําหนดนโยบายความปลอดภยัต่างๆ ในโรงงาน และสถานที&ทํางาน เช่น จดัให้มีการซ้อมดบัเพลิงและ ฝึกซ้อมอพยพ
หนีไฟประจําทกุปี จดัให้มีการซ้อมหนีไฟประจําทกุปี และหมั&นตรวจสอบความพร้อมของอปุกรณ์ดบัเพลงิ 

1.4 มีระบบการจัดการกับสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้มีความปลอดภัย และถูกสุขอนามัย เช่น มีระบบการดูแล
สภาพแวดล้อมภายในโรงงาน และในกระบวนการผลิต โดยไม่ให้กระทบต่อสขุภาพของพนกังาน, จัดให้มีกิจกรรม
สปัดาห์ปลอดภยัในการทํางาน, ปรับปรุงสวนหยอ่มขนาดเล็ก และมมุนั&งพกัผ่อนสาํหรับพนกังานได้ผอ่นคลายในยาม
พกั 

1.5 พฒันาบุคลากร โดยการเปิดโอกาสให้พนกังานมีการเรียนรู้ โดยการส่งพนกังานไปอบรมหลกัสตูร ต่างๆ ทั #งภายใน 
และภายนอกองค์กรเพื&อสร้างความสามารถในการแขง่ขนัขององค์กร และเลื&อน ตําแหนง่ให้แก่พนกังานเมื&อมีโอกาสที&
เหมาะสม 

1.6 มีกระบวนการร้องเรียนอยา่งเหมาะสมหากพนกังานได้รับการปฏิบตัิอยา่งไมเ่ป็นธรรม 
1.7 สง่เสริมให้พนกังานนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิต รวมถึงการบําเพ็ญประโยชน์ และทําดีเพื&อ

สงัคมอีกด้วย 
1.8 จดัให้มีโครงการด้านธรรมะ โดยจดักิจกรรมร่วมทําบญุผ้าป่าสูบ้่านเกิดของพนกังานประจําทกุปี และจดัให้มีกิจกรรม

ฟังธรรมะบรรยายให้แก่พนกังานในวนัแมแ่หง่ชาติ และวนัพอ่แหง่ชาติ ณ สถานที&ทํางานของบริษัท 
1.9 สง่เสริมประเพณีท้องถิ&น และสบืสานเทศกาลตา่งๆ เช่น เทศกาลปีใหม ่เทศกาลสงกรานต์ งานประเพณีรับบวัของ  

ชาวบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ   วนัพอ่ วนัแม ่เป็นต้น 
1.10 พฒันาบคุลากรทกุระดบัให้มีความสามารถสอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัทในทกุระดบัทั #งในระยะสั #น 

และระยะยาว ภายใต้กรอบการบริหารจดัการความรู้ (Knowledge Management) โดยการนําองค์กร 
ไปสูก่ารเรียนรู้ (Learning Organization) 

1.11 พฒันาความพร้อมด้านการบริหาร และภาวะผู้ นําให้แก่ผู้บริหารทกุระดบัด้วยการอบรม และสอนงาน (Coaching)    
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โดยการประกบตวัตอ่ตวั 
1.12 จดัให้มีกิจกรรมด้านกีฬา เพื&อสง่เสริมให้พนกังานออกกําลงักาย อีกทั #งยงัเอื #อให้เกิดความสามคัคีอีกด้วย 
1.13 มีการตรวจความแข็งแรงของมวลกระดกู และมะเร็งปากมดลกูให้แก่พนกังานของบริษัท 

2. การดแูลรักษาสิ&งแวดล้อม 

เป็นที&ทราบกนัดีอยูว่า่ โลกของเราในทกุวนันี #เกิดมลภาวะทั #งทางนํ #า อากาศ ขยะ สารพิษ ฯลฯ สง่ผลให้สิ&งแวดล้อม และระบบ
นิเวศน์มีปัญหา ดงันั #น จึงเป็นหน้าที&ของทกุคนต้องช่วยกนัลดปัญหาเหลา่นี #ลง บริษัทฯ มีความมุง่มั&นที&จะดแูลรักษาสิ&งแวดล้อมโดย
การพยายามปลกูฝังให้พนกังานทกุคนในองค์กร ใช้ทรัพยากรตา่งๆ อยา่งคุ้มคา่ และมีประสทิธิภาพ  

โดยจดัให้มีการฝึกอบรมพนกังานในเรื&องสิ&งแวดล้อม และผลกระทบตา่งๆ, ร่วมรณรงค์ประหยดัพลงังานเพื&อลดภาวะโลกร้อน, 
ปฏิบตัิตามข้อกําหนดตา่งๆ ของมาตรฐานการจดัการสิ&งแวดล้อม หรือ ISO 14001 อยา่งเคร่งครัด, มีระบบการบําบดันํ #าที&เกิดจาก
กระบวนการผลติก่อนปลอ่ยสูธ่รรมชาติ  

นอกจากนี # ยงัมกิีจกรรมอื&นๆ อีกมากมายที&บริษัทฯ ดําเนินและปฏิบตัิมาอยา่งตอ่เนื&องในเรื&องของการดแูลรักษาสิ&งแวดล้อม เช่น 
ปิดไฟเมื&อไมใ่ช้งาน ทําความสะอาดหลอดไฟอยา่งสมํ&าเสมอ, ลดการใช้กระดาษและกลอ่งโฟม, จดัให้มีที&ปรึกษาด้านการลดการใช้
พลงังานไฟฟ้า และจดัสรรงบประมาณเพื&อลงทนุในอปุกรณ์และการประหยดัพลงังานอยา่งเป็นรูปธรรม เป็นต้น 

3. การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม 
ธุรกิจจะมั&นคงได้ต้องอยูใ่นชมุชน และสงัคมที&เข้มแข็ง และมกีารพฒันาที&ยั&งยืน บริษัทฯ จงึจดัให้มกิีจกรรมทางสงัคม รวมถึงการ

มีสว่นร่วมกบัสงัคมในการสง่เสริมความเข้มแขง็แกช่มุชนและสงัคม โดยหากระบวนการและวิธีการที&เหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจที&
ดําเนินการอยู ่เช่น 

3.1 จดักิจกรรมวนัเด็กร่วมกบัชมุชนกิ&งแก้ว 56  
3.2 สนบัสนนุของขวญัวนัเด็ก แก่โรงเรียนในพื #นที&สมทุรปราการ  และสถานีตํารวจบางแก้ว 
3.3 จดักิจกรรมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย 
3.4 ทําบญุถวายเทียนพรรษา ณ วดัสงัฆราชา  เขตลาดกระบงั  จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
3.5 เปิดโอกาสให้กลุ่มคนพิการตําบลบางกร่าง และชมรมคนพิการคลองข่อยนําสินค้า OTOP มาขายในโรงงานเพื&อนํา

รายได้ช่วยเหลอืคนพิการตามโครงการคนกิการสูส่ากล 
3.6 ด้วยความตั #งมั&นที&ว่า โรงงานของเราเป็นโรงงานสขีาว และสงัคมรอบด้านเป็นสขีาว พนกังานของบริษัทจะต้องไม่ข้อง

เกี&ยวกบัสิ&งเสพติด จึงได้จดัให้มีการตรวจสารเสพติดให้กบัพนกังานอยา่งสมํ&าเสมอด้วย 
3.7 ให้การสนบัสนนุ ร่วมมือกบัโรงพยาบาลยวุประสาท  โดยการให้เด็ก Autistic  เข้าฝึกงานในหนว่ยงานตา่งๆ 
3.8 สนบัสนนุให้พนกังานมีจิตอาสาด้วยการมอบเงินทนุซื #ออปุกรณ์ ในโครงการ  “ หมวกไหมพรม  ต้านภยัหนาว ปีที&   

 2 ”  เพื&อใช้เวลาวา่งในการถกัหมวก และนําไปมอบให้แก่   โรงเรียนเชียงรายปัญญานกุลู   จงัหวดัเชียงราย 
3.9   ให้การสนบัสนนุโครงการสนบัสนนุการศกึษาแก่เยาวชนในถิ&นทรุกนัดาร โรงเรียนตํารวจตระเวน ชายแดนมิตรมวลชน 2   
        อําเภอศรีสวสัดิ�  จงัหวดักาญจนบรีุ 
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☺ กิจกรรมประจําปี 2556 ☺ 

      ☺ ฟังการบรรยายธรรม ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

            ☺ ฉลองครบรอบ 40 ปี บริษทัฯ ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ☺ จติอาสา: โครงการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนในถิ"นทุรกนัดาร ☺ 
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     ☺ จติอาสา: โครงการไหมพรมต้านภยัหนาว ปี 2 ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

☺ กฬีา ☺ 
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    ☺ ผ้าป่าสู่ บ้านเกดิ ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           ☺ ถวายเทยีนเข้าพรรษา ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

     ☺ บริจาคโลหิต ☺ 
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       ☺ มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     ☺ ประเพณสีงกรานต์ ☺ 
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             ☺ Morning Talk ☺              

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
☺  รางวลั โรงงานสีขาว  ☺                 
 

 

 

 

             ☺ 5S ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

☺ อบรม และซ้อมดบัเพลงิ  ☺ 
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10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี/ยง 

บริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญัตอ่ระบบควบคมุภายในทั #งในระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิงานเพื&อให้มี ประสทิธิภาพ จึงได้
กําหนดภาระหน้าที& อํานาจการดาํเนินการของผู้ปฏิบตัิงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน มีการควบคมุดแูลการใช้
ทรัพย์สนิของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบง่แยกหน้าที&ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ติดตามควบคมุและประเมินผลออกจากกนั เพื&อให้
เกิดการถว่งดลุและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากนี #ยงัมกีารควบคมุภายในที&เกี&ยวกบัระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้
จดัให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอ ผู้บริหารสายงานที&รับผิดชอบ 
 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ เมื&อวนัที& 20 กมุภาพนัธ์ 2556 ครั #งที& 1/2556 ได้มีมตใิห้วา่จ้างบริษัท สอบบญัชี ไอ วี 
แอล จํากดั เป็นผู้ตรวจสอบภายในทําหน้าที&ตรวจสอบเพื&อให้มั&นใจวา่การปฏิบตังิานหลกัและกิจกรรมทางการเงินที&สาํคญัของบริษัท
ฯ ได้ดําเนินการตามแนวทางที&กําหนดและมีประสทิธิภาพ รวมถงึตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนดที&เกี&ยวข้องกบั
บริษัทฯ  (Compliance Control) และเพื&อให้หนว่ยงานตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอิสระ สามารถทําหน้าที&ตรวจสอบและถว่งดลุได้
อยา่งเตม็ที& คณะกรรมการจงึกําหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และ
ได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย 
 
การบริหารความเสี/ยง 

เพื&อให้บรรลถุึงเป้าหมายการมีระบบการกํากบัดแูลกิจการที&ดี (Good Corporate Governance) และปกป้องผลประโยชน์
ของผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จดัทํานโยบายบริหารความเสี&ยงองค์กร รวมถึงกําหนดให้กระบวนการบริหารความเสี&ยง
เป็นสว่นหนึ&งของการบริหารจดัการองค์กร เพื&อควบคมุความเสี&ยงที&เกี&ยวข้องกบัธุรกรรมหรือกิจกรรมของบริษัทฯ และเพื&อลด
ผลกระทบของเหตกุารณ์อนัอาจเกิดขึ #นได้โดยคาดไมถ่ึง  

นอกจากนี # ยงัได้แตง่ตั #งคณะกรรมการบริหารความเสี&ยง เพื&อประเมินความเสี&ยงทั&วทั #งองค์กร ทั #งที&เป็นปัจจยัภายในและ
ปัจจยัภายนอก ทั #งนี # การบริหารความเสี&ยงจะครอบคลมุความเสี&ยง 5 ประเภท ดงันี # 

1.  ความเสี&ยงด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) 
2.  ความเสี&ยงด้านการดาํเนินงาน (Operational Risk) 
3.  ความเสี&ยงด้านบญัชีและการเงิน (Financial and Accounting Risk) 
4.  ความเสี&ยงด้านกฎระเบียบและข้อบงัคบัที&เกี&ยวข้อง (Compliance Risk) 
5.  ความเสี&ยงด้านระบบสารสนเทศ (Information System Risk) 

ทั #งนี # ผลของการประชมุของคณะกรรมการบริหารความเสี&ยง และแผนปฏิบตัิการตา่งๆ นั #น จะมีการนําเสนอให้คณะกรรมการบริหาร
ทราบ   

11. รายการระหว่างกัน 

การเปิดเผยรายการระหวา่งกนั 

รายละเอียดรายการบญัชีบคุคลหรือกิจกรรมที&เกี&ยวข้องกนัได้แสดงไว้ในหมายเหตปุระกอบงบบการเงินที& 3 รายการบญัชีกบั
บคุคลหรือกิจกรรมที&เกี&ยวข้องกนั  

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ในปี 2556 การทํารายการระหวา่งกนั เป็นความจําเป็นและมคีวามสมเหตสุมผลของการทํารายการเพื&อก่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุตอ่บริษัทฯ เป็นการใช้กําลงัการผลติของเครื&องจกัรให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ ซึ&งจะทําให้ได้กําไรเพิ&มขึ #น  รายการระหวา่งกนั
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ดงักลา่วข้างต้น บริษัทฯ ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ พิจารณารายการที&เกิดขึ #น ซึ&งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็น
วา่รายการดงักลา่วเป็นรายการที&เป็นไปตามลกัษณะธุรกิจทั&วไป และบริษัทฯ ได้รับและจ่ายคา่ตอบแทนในราคายตุธิรรม 

มาตรการหรือขั ,นตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกนั 

บริษัทฯ ได้มีการกําหนดมาตรการและขั #นตอนการอนมุตัิการทํารายการระหวา่งกนั โดยจะกําหนดให้ในการเข้าทํารายการกบั
บคุคลที&อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องได้รับอนมุตัิจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ  ซึ&งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุด้วย โดยในการออกเสยีงในที&ประชมุนั #น ๆ กรรมการที&มีสว่น
ได้สว่นเสยีจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนั 

ในอนาคตหากบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องทํารายการระหวา่งกนักบับคุคลที&อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ 
และบริษัทฯ มีนโยบายที&จะกําหนดเงื&อนไขตา่งๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ&งสามารถ
เปรียบเทียบได้กบัราคาที&เกิดขึ #นกบับคุคลภายนอก ทั #งนี #บริษัทฯ จะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ หรือ
ผู้ เชี&ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการทํารายการด้วย 
รายการระหวา่งกนัที&อาจเกิดขึ #นในอนาคตนั #น กรรมการจะต้องปฏิบตัิตามระเบียบตา่ง ๆ ที&ได้กําหนดขึ #นและกรรมการจะต้องไม่
อนมุตัิรายการใด ๆ ที&ตนหรือบคุคลที&อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื&นใดกบับริษัทฯ และจะต้องเปิดเผยรายการ
ดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ   เพื&อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา  ซึ&งบริษัทฯจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสั&ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมตลอดถึงการ
ปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี&ยวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการเกี&ยวโยงกนั และการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ&งทรัพย์สนิของบริษัทฯ 
หรือบริษัทยอ่ย 

ทั #งนี # หากมีรายการระหวา่งกนัของบริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) เกิดขึ #นกบับคุคลที&อาจมคีวามขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมีสว่นได้เสยี หรืออาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้
ความเห็นเกี&ยวกบัราคา อตัราคา่ตอบแทน รวมทั #งความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนั #น ในกรณีที&คณะกรรมการ
ตรวจสอบไมม่คีวามชํานาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนั ที&อาจเกิดขึ #น บริษัทฯจะได้ให้ผู้ เชี&ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี&ยวกบัรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว เพื&อนําไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้น
ตามแตก่รณี ทั #งนี #บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที&ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ 
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12. ข้อมูลทางการเงนิที�สําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
ภาพรวมของการดาํเนินงานที�ผ่านมา 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตชิ �นสว่นพลาสติก และรับออกแบบ ผลติ และซอ่มแซมแม่พิมพ์เพื+อผลติชิ �นสว่นพลาสติก จําหนา่ยให้

บริษัทผู้ผลติยานยนต์และเครื+องใช้ไฟฟ้าชั �นนําตา่ง ๆ  รวมทั �งผู้ผลติสนิค้าต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer :OEM) ที+อยู่

ในประเทศเป็นสว่นใหญ่ ในปี 2556  บริษัทฯ มีรายได้เพิ+มขึ �นจากเดิมเพียงเลก็น้อย จํานวน 10.2 ลบ.เนื+องจากยอดขายของผู้ผลิต

ยานยนต์ชะลอตวัลง และการสิ �นสดุลงของนโยบายรถคนัแรก สง่ผลให้ยอดผลติรถในประเทศลดลง 

 

 

2556 2555 2554

ผลการดาํเนินงาน

รายได้จากการขายสินค้า-สุทธิ พนับาท       1,778,213 1,793,896 1,175,903

รายได้จากการขายแม่พิมพ์ พนับาท 146,146 120,255 98,716

กําไรสุทธิ พนับาท 38,966 81,759 -14,846

ข้อมูลเกี�ยวกับงบดุล

สินทรพัย์รวม พนับาท 1,212,256 1,211,033 1,026,475

หนี �สินรวม พนับาท 732,777 734,471 620,971

ส่วนของผู้ถือหุ้น พนับาท 479,479 476,562 405,504

ข้อมูลเกี�ยวกับหุ้นสามัญ

จํานวนหุ้นที$ออกและชําระแล้ว พนับาท          214,000 214,000 214,000

มูลค่าที$ตราไว้ บาท/หุ้น 1.00 1.00 1.00

มูลค่าตามบญัชี บาท/หุ้น 2.24 2.22 1.89

กําไรต่อหุ้น (ถั$วเฉลี$ยถ่วงนํ �าหนกั) บาท/หุ้น 0.18 0.38 -0.07

อัตราส่วนทางการเงิน

อตัราส่วนสินทรพัย์หมุนเวียนต่อหนี �สินหมุนเวียน เท่า 0.89 0.95 0.85

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหนี �การค้า เท่า 5.88 6.67 5.70

อตัราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 9.18 9.15 8.66

อตัราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี � เท่า 6.89 7.56 7.71

อตัราส่วนหนี �สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.53 1.54 1.53

อตัราเติบโตของยอดขาย % 0.53 50.17 3.59

อตัรากําไรจากการดาํเนินเงิน % 3.52 6.15 -0.02

อตัรากําไรสุทธิ % 2.01 4.25 -1.16
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1. ผลการดาํเนินงาน 
รายได้ 

ในปี 2556 มีรายได้รวมจากการขายและบริการเท่ากบั 1,924.35 ล้านบาท เพิ&มขึ #นจากปีก่อน 10.21 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 0.53 โดยมีดชันีรายได้อยูที่& ร้อยละ 150.97 เมื&อเทียบกบัปีฐาน (ปี 2554)  

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการที&ปรับตวัสงูขึ #นเล็กน้อย เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจ ที&ชะลอลงเนื&องจาก

ความไม่สงบทางการเมือง และการสิ #นสดุลงของโครงการรถคนัแรกที&สิ #นสดุในปี 2556  นอกจากนี #ในสว่นเครื&องใช้ไฟฟ้าปรากฏว่า

ลกูค้ารายใหญ่รายหนึ&งของบริษัทฯ ได้ย้ายฐานการผลติไปตา่งประเทศ ทําให้ยอดขายในสว่นยานยนต์และเครื&องใช้ไฟฟ้าไมเ่ป็นไป

ตามเป้าหมาย มีเพียงแมพิ่มพ์ที&ยอดขายปรับเพิ&มขึ #นจากปีก่อน จากคําสั&งซื #อของลกูค้ารายใหม ่ 

จากงบการเงิน พบวา่รายได้ตามสายผลติภณัฑ์ ในปี 2556 และ ปี 2555 มีรายได้จากการผลติชิ #นสว่นยานยนต์ จํานวน  

1,355.93 ล้านบาท และ 1,443.61  ล้านบาท(ตามลาํดบั) รายได้จากการผลติชิ #นสว่นเครื&องใช้ไฟฟ้า จํานวน 228.19  ล้านบาทและ 

292.56 ล้านบาท (ตามลาํดบั) รายได้จากการผลติแมพิ่มพ์ จํานวน  146.15 ล้านบาท  

และ 120.26  ล้านบาท (ตามลาํดบั) และรายได้อื&นๆ 194.09 ล้านบาท และ 57.73  ล้านบาท (ตามลาํดบั) 
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 

 
ต้นทุนขายและบริการ 

ในปี 2556 บริษัทฯ มีต้นทนุขายและบริการ เทา่กบั 1,669.03 ล้านบาท เพิ&มขึ #นจากปีก่อน   51.35  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

3.17 โดยดชันีต้นทนุขายมีอตัราการเพิ&มขึ #นเท่ากบัร้อยละ 148.30 เมื&อเทียบกบัปีฐาน(ปี 2554) เมื&อพิจารณาสดัสว่นต้นทนุขายต่อ

ยอดขายปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 86.73 เพิ&มขึ #นจากปีก่อนร้อยละ 2.22 เนื&องจากบริษัทฯ  มีค่าใช้จ่ายและปัจจัยการผลิตที&เพิ&มขึ #น 

ประกอบกบับริษัทฯมีการลงทุนในสว่นเครื&องจกัร และห้องพ่นสีเพิ&มขึ #นประมาณ 70 ล้านบาท ในช่วงปลายปี แต่เนื&องจากในช่วง

ปลายปี ภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั และเกิดความไมส่งบทางการเมือง สง่ผลให้ยอดขายไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายที&ตั #งไว้ สง่ผลให้ต้นทนุ

ขายและบริการเพิ&มสงูขึ #น  
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารในปี 2556 เทา่กบั 199.55 ล้านบาท เพิ&มขึ #นจากปีก่อน  11.18 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 5.94 โดยดชันีคา่ใช้จ่ายขายและบริหารมีอตัราการเพิ&มขึ #นเทา่กบัร้อยละ 126.95  เมื&อเทียบกบัปีฐาน (ปี 2554) คา่ใช้จา่ยใน
การขายและบริหารเพิ&มขึ #นจากปีก่อนเนื&องจากการเตรียมอตัรากําลงัเพื&อรองรับยอดขายและจากการปรับอตัราคา่แรงขั #นตํ&าทั&ว
ประเทศตั #งแตเ่ดือนกราคม 2556 รวมถึงคา่ขนสง่ที&ยงัคงสงูเมื&อเทียบกบัปริมาณการขายที&ไมเ่พิ&มขึ #นสง่ผลให้คา่ใช้จ่ายในการขาย
และบริหารเพิ&มสงูขึ #น 

ต้นทุนทางการเงนิ 

บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินในปี 2556 เท่ากับ 18.72 ล้านบาท ซึ&งเท่ากับปี 2555  บริษัทฯยงัสามารถบริหารต้นทุนทาง

การเงินได้เช่นเดียวกบัในปี 2555 ถึงแม้ว่าในปี 2556  จะมีกระแสเงินสดจ่ายเพื&อซื #อสนิทรัพย์สงูกว่าในปี 2555 เท่ากบั 99.15 ล้าน

บาท เนื&องจากส่วนใหญ่บริษัทฯใช้สินเชื&อ เพื&อชําระค่าวตัถุดิบที&เพิ&มขึ #นตามการเพิ&มขึ #นของยอดขาย รวมถึงจ่ายชําระหนี #ดอกเบี #ย

เงินกู้ ระยะยาวสาํหรับการลงทนุซื&อเครื&องฉีดใหมท่ดแทนเครื&องฉีดเดิมที&ประสทิธิภาพลดลง และไมคุ่้มคา่ในการซอ่มบํารุง 

โดยหากพิจารณาอตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบี #ย พบว่า ความสามารถในการชําระดอกเบี #ยของบริษัทฯ ในปี 2556 
เท่ากบั 3.52 เท่า ลดลงจากปีก่อน  2.77 เท่า เนื&องจากปี 2556 บริษัทฯ มียอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ประกอบกบัปัจจยัการ
ผลติตา่ง ๆ ปรับตวัเพิ&มสงูขึ #น 
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้นิติบุคคล 

ในปี 2556 บริษัทฯ มีภาระภาษีเงินได้นิติบคุคล จํานวน 10.05  ล้านบาท เนื&องจากมีผลประกอบการกําไรจากการดาํเนิธุรกิจ 

ทั #งนี #บริษัทมีภาระภาษีที&ต้องชําระในปี 57 เทา่กบั 8.87 ล้านบาท และสว่นที&เหลอือีก 1.18 ล้านบาท เกิดจากผลแตกตา่งชั&วคราวที&

เกิดสนิทรัพย์ภาษีเงินได้ และหนี #สนิภาษีเงินได้ที&บริษัทฯ มีภาระที&อาจต้องชําระในอนาคต   

กาํไรสุทธิ 

ในปี 2556 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิเท่ากบั 38.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.02 ของรายได้จากการขายสินค้า ลดลงจากปี  

2555 ที&มีผลกําไรสทุธิเทา่กบั 81.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.27  ของรายได้จากการขายสินค้า สง่ผลให้สดัสว่นกําไรสทุธิต่อ

รายได้จากการขายสนิค้าลดลงร้อยละ 2.25 หรือกําไรสทุธิลดลงประมาณ 52.34%เมื&อเทียบกบัปีก่อน เนื&องจากเหตดุงันี # 

1. ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สืบเนื&องจากการลดการผลิตของผู้ผลิตตามภาวะเศรษฐกิจที&ชะลอตวัลง , ลกูค้า

เครื&องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ และจากเศรษฐกิจที&ชะลอตัวลงจากความไม่สงบทาง

การเมืองที&เกิดขึ #นในช่วงปลายปี 

ในสว่นของต้นทนุขายและคา่ใช้จ่ายขายและบริหารที&เพิ&มสงูขึ #น จากการปรับเพิ&มของปัจจยัการผลติ, การเตรียมกําลงัคนเพื&อรองรับ
งานตามเป้าหมาย, คา่ขนสง่ที&ยงัไมส่อดคล้องกบัปริมาณการขาย 
 
2. ฐานะทางการเงนิ 

  สินทรัพย์ 

เมื&อพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม ณ วนัที& 31 ธนัวาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 เทา่กบั 
1,212.25 ล้านบาท และ1,211.03 ล้านบาท (ตามลาํดบั) เพิ&มขึ #น 1.22 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 0.10 

ลูกหนี ,และตัzวเงนิรับการค้า 

บริษัทฯ มียอดลกูหนี #การค้าสทุธิ ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 295.18 ล้านบาท และเท่ากับ 359.07 ล้านบาท ณ วนัที& 31 
ธนัวาคม 2555 ซึ&งคิดเป็นอตัราสว่นลกูหนี #ตอ่สนิทรัพย์รวม เทา่กบัร้อยละ 24.35 และร้อยละ 29.65 (ตามลาํดบั) 

ระยะเวลาเก็บหนี #เฉลี&ยในปี 2556 ประมาณ 61 วนั ซึ&งมากขึ #นเมื&อเทียบกบัระยะเวลาเก็บหนี #เฉลี&ยในปี 2555  ที&ประมาณ 
54 วนั อย่างไรก็ตามยงัคงสอดคล้องกับเครดิตเทอมที&บริษัทฯ กําหนดไว้ที&ระยะเวลา 60-90 วนั เนื&องจากลกูค้าของบริษัทฯ ส่วน
ใหญ่เป็นบริษัทฯ ผู้ผลิตรถยนต์และเครื&องใช้ไฟฟ้าชั #นนํา มีระยะเวลาการชําระที&แน่นอน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะรักษาระยะเวลา
เก็บหนี #ให้สอดคล้องกบันโยบายของบริษัทฯ ตอ่ไป ซึ&งลกูหนี #และตั�วเงินรับการค้าในปี 2554 ถึง ปี 2556  สามารถแยกอายลุกูหนี # ได้
ดงันี # 

สินค้าคงเหลือ 
บริษัทฯ มียอดสินค้าคงเหลือสทุธิ ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 175.75 ล้านบาท และเท่ากับ 187.73 ล้านบาท ณ 

วนัที& 31 ธันวาคม 2555 ซึ&งคิดเป็นอตัราสว่นสินค้าคงเหลือต่อสินทรัพย์รวม เท่ากบัร้อยละ 14.50 และ ร้อยละ 15.50 (ตามลําดบั) 
เนื&องจากบริษัทฯได้ดําเนินการปรับปริมาณ Stock ให้สอดคล้องกบัปริมาณขายสง่ผลให้สดัสว่นสนิค้าคงเหลอืเมื&อเทียบกบัยอดขาย
ลดลง 

บริษัทฯ มีอตัราสว่นระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี&ย ในปี 2556 เทา่กบั 39 วนั ซึ&งสว่นใหญ่เป็นแมพิ่มพ์ที&อยูร่ะหวา่งการผลติ แต่
เมื&อไม่รวมแม่พิมพ์ที&อยู่ระหว่างการผลิตอตัราส่วนระยะเวลาขายสินค้าเฉลี&ยในปี 2556 เท่ากบั 22 วนั ทั #งนี #บริษัทฯ ตระหนกัดีถึง
ความสําคญัในการควบคมุปริมาณสินค้าคงเหลือ ประกอบกบับริษัทฯ ไม่มีนโยบายผลิตสินค้าและสั&งซื #อวตัถดุิบเกินความจําเป็น 
ดงันั #นบริษัทฯ จะวางแผนการผลิตในแต่ละสปัดาห์ ระบุจํานวนสินค้าที&จะผลิตและจํานวนวตัถุดิบที&ต้องสั&งซื #อมาใช้ในการผลิต 
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ประกอบกบับริษัทฯ ได้ทําการศึกษาวางแผน ปรับปรุงกระบวนการผลิตและจดัสง่ เพื&อรักษาระยะเวลาการขายสินค้าไว้ในระดบัที&
เหมาะสม 

ที/ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีที&ดิน อาคาร และอปุกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน(สทุธิ) เท่ากับ 689.68 ล้านบาท 
และเท่ากับ 605.03 ล้านบาท ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2555 ซึ&งคิดเป็นอตัราส่วนที&ดิน อาคาร และอปุกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 
(สทุธิ) ตอ่สนิทรัพย์รวม เทา่กบัร้อยละ 56.89 และ ร้อยละ 49.96 (ตามลาํดบั) 

หนี ,สินรวม 

ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีหนี #สินรวม เท่ากบั 732.78 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี #สินหมนุเวียน เท่ากบั 582.32 
ล้านบาท และหนี #สินไม่หมุนเวียน เท่ากับ 150.46 ล้านบาท ซึ&งตํ&ากว่าปีก่อน 1.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.23 เนื&องจาก
เจ้าหนี #การค้าและตั�วเงินจ่ายลดลง 52.38 ล้านบาท ตามการรผลิตและการขายที&ชะลอตวัลง หนี #สินระยะยาวสทุธิเพิ&มขึ #น  45.65 
ล้านบาท จากการลงทนุในเครื&องฉีด และอปุกรณ์ รวมถึงการจดัเตรียมแผนกพน่สใีนสาขาสวุินทวงศ์ 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2556 เท่ากบั 479.48 ล้านบาท เพิ&มขึ #นจากปีก่อน 2.92 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 0.61  

ตามมติที&ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 เมื&อวนัที& 10 เมษายน 2556 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมสาํหรับปี 
2555 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท จํานวนหุ้น 214 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 38.52  ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้ น
เรียบร้อยแล้วในวนัที& 29 เมษายน 2556 

ทั #งนี # ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทนุประกอบด้วยหนี #สินรวม 732.77 ล้านบาท และสว่นของผู้ ถือ
หุ้น  479.48 ล้านบาท คิดเป็นอตัราสว่นหนี #สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นประมาณ 1.53 เทา่ 
 
3.  การวิเคราะห์งบกระแสเงนิสด 

 
สภาพคล่อง 
สภาพคล่องของกระแสเงินสด ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2556 เพิ&มขึ #นจํานวน 0.21 ล้านบาท ซึ&งเพิ&มขึ #นน้อยกว่าปี 2555 ที&

เพิ&มขึ #นจํานวน 12.75 ล้านบาท เนื&องมาจากบริษัทฯ ได้นําเงินสดสทุธิที&ได้มาจากการดําเนินงานที&เพิ&มขึ #นจํานวน 158.03 ล้านบาท 
ซึ&งเป็นผลมาจากกําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี&ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี #สินดําเนินงานเพิ&มขึ #นจํานวน 140.38 ล้านบาท 
สินทรัพย์ดําเนินงานลดลงจํานวน 74.22 ล้านบาท และหนี #สินดําเนินงานลดลงจํานวน 56.57 ล้านบาท ไปใช้ในกิจกรรมลงทุน
จํานวน 158.93 ล้านบาท เพื&อลงทุนและจ่ายชําระหนี #เจ้าหนี #เครื&องจกัรและอุปกรณ์ และได้รับจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 1.11 
ล้านบาท จากการเพิ&มขึ #นของเงินกู้ยืมระยะยาว รวมถึงการจ่ายดอกเบี #ยและเงินปันผล ทั #งนี #มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้น
งวดยกมาจํานวน  38.36 ล้านบาท เป็นผลทําให้กิจการมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือจํานวน  36.57  ล้านบาท ณ 
สิ #นปี 2556 
 

รายจ่ายเงนิลงทุน 
ในปี 2556 เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จํานวน 158.93 ล้านบาท รายการส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพิ&มในเครื&องจักร

และอปุกรณ์ รวมถึงการจ่ายชําระหนี #คา่เครื&องจกัรและอปุกรณ์ที&ถึงกําหนดชําระ 
 

แหล่งที/มาของเงนิทุน 

แหลง่เงินทนุของบริษัทฯ ในปี 2556 ได้มาจากการเก็บชําระหนี # และการลดยอดลกูหนี #การค้า  การบริหารการเก็บหนี #ให้อยู่
ในระยะเวลาที&กําหนด โดยพิจารณาจากระยะเวลาเก็บหนี #เฉลี&ย 61 วนั ในปี 2556  ที&เพิ&มขึ #นเมื&อเทียบกบัปี 2555 ซึ&งมีระยะเวลาเก็บ



บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

56 

หนี #เฉลี&ยที& 54 วนั  อย่างไรก็ตามบริษัทฯให้เครดิตเทอมลกูค้าระหว่าง 60-90  วนั ซึ&งยงัคงเป็นไปตามนโยบายการให้เครดิตของ
บริษัท หากพิจารณาจากระยะเวลาการจ่ายชําระหนี # เท่ากับ 52 วนัในปี 2556 และระยะเวลาการจ่ายชําระหนี #เท่ากบั 48 วนั ในปี 
2555  สง่ผลให้สภาพคลอ่งโดยรวม สงูขึ #นเมื&อเทียบกบัในปี 2555 และถ้าพิจารณาจากอตัราสว่นหนี #สินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นจากปี 
2554, ปี 2555 และปี 2556  จะเท่ากบั  1.53, เทา่ 1.54 เทา่ และ 1.53  เท่า ตามลาํดบั แสดงให้เห็นวา่บริษัทฯยงัคงสามารถรักษา
สดัสว่นหนี #สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นได้คงที&อยา่งตอ่เนื&อง 









ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที�
31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 36,574,666.21       36,360,207.41       23,610,538.26       

ลกูหนี,และตั-วเงินรับการคา้ - สุทธิ 7 295,189,735.90     359,067,155.96     215,013,243.74     

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 8 175,753,533.90     187,726,843.61     165,731,488.38     

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 8,074,371.29         6,476,908.07         9,789,526.30         

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 515,592,307.30     589,631,115.05     414,144,796.68     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  - สุทธิ 9 685,558,080.54     600,599,634.12     582,144,527.54     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 10 4,123,249.37         4,429,524.35         6,991,898.45         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3, 12 -                             1,338,196.36         8,385,752.13         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น - สุทธิ 11 6,982,063.17         15,034,564.09       14,807,977.31       

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 696,663,393.08     621,401,918.92     612,330,155.43     

รวมสินทรัพย์ 1,212,255,700.38  1,211,033,033.97  1,026,474,952.11  

บาท

บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน)

สินทรัพย์หมุนเวียน

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินนี �
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ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที�
31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

หนี�สินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั%นจากสถาบนัการเงิน 13 255,000,000.00     255,000,066.69     235,000,000.00     

เจา้หนี%การคา้และตั.วเงินจ่าย 215,952,772.07     268,327,250.41     159,574,018.63     

เจา้หนี% ค่าซื%อทรัพยสิ์น 20,160,081.00       26,305,893.62       4,560,441.90         

หนี% สินระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 13 54,110,768.00       37,841,146.67       53,518,485.11       
เจา้หนี%ตามสัญญาเช่าซื%อและสัญญาเช่าทางการเงิน

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 14 3,129,399.78         3,385,346.81         2,324,493.23         
หนี% สินผลประโยชน์พนกังานที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 16 4,251,725.00         -                             -                             

หนี% สินหมุนเวยีนอื�น 15 29,715,379.81       31,666,032.00       33,040,452.47       

รวมหนี% สินหมุนเวยีน 582,320,125.66     622,525,736.20     488,017,891.34     

หนี�สินไม่หมุนเวียน
หนี% สินระยะยาว - สุทธิ 13 133,188,528.00     87,543,853.33       111,780,200.00     
เจา้หนี%ตามสัญญาเช่าซื%อและสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ 14 2,551,563.83         5,340,553.60         4,567,732.47         
หนี% สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3, 12 463,414.95            -                             -                             
หนี% สินผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิ 16 14,253,072.00       19,060,468.23       16,605,626.31       

รวมหนี% สินไม่หมุนเวยีน 150,456,578.78     111,944,875.16     132,953,558.78     

รวมหนี�สิน 732,776,704.44     734,470,611.36     620,971,450.12     

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 214,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 214,000,000.00     214,000,000.00     214,000,000.00     

ทุนที�ออกและเรียกชาํระแลว้
หุน้สามญั 214,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 214,000,000.00     214,000,000.00     214,000,000.00     

ส่วนเกินทุน
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 144,236,932.71     144,236,932.71     144,236,932.71     

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

สาํรองตามกฎหมาย 18 20,714,112.95       18,765,796.49       14,325,472.67       
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 100,527,950.28     99,559,693.41       32,941,096.61       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 479,478,995.94     476,562,422.61     405,503,501.99     

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,212,255,700.38  1,211,033,033.97  1,026,474,952.11  

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บาท
หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินนี �
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หมายเหตุ 2556 2555

"ปรับปรุงใหม่"

รายไดจ้ากการขายชิ�นส่วนพลาสติก 1,778,212,535.22      1,793,896,233.80      

รายไดจ้ากการขายแม่พิมพ์ 146,145,987.71         120,255,384.06         

รวมรายได้จากการขายและบริการ 1,924,358,522.93      1,914,151,617.86      

ตน้ทุนขายและบริการ (1,669,027,636.72)     (1,617,680,545.61)     

กาํไรขั�นต้น 255,330,886.21         296,471,072.25         

รายไดอื้3น 11,957,298.90            9,582,759.71              

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 267,288,185.11         306,053,831.96         

ค่าใชจ่้ายในการขาย 19 (52,942,887.63)          (40,189,442.95)          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 (128,459,675.38)        (130,778,139.33)        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (18,149,891.89)          (17,403,333.08)          

รวมค่าใช้จ่าย (199,552,454.90)        (188,370,915.36)        

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงินได้ 67,735,730.21            117,682,916.60         

ตน้ทุนทางการเงิน (18,717,983.99)          (18,720,270.29)          

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 49,017,746.22            98,962,646.31            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (10,051,417.07)          (17,203,725.69)          

กาํไรสําหรับปี 38,966,329.15            81,758,920.62            

กาํไรเบ็ดเสร็จอื'น

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 16 3,087,805.23              -                                  

ภาษีเงินไดเ้กี3ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื3น 12 (617,561.05)               -                                  

กาํไรเบ็ดเสร็จอื'นสําหรับปี- สุทธิจากภาษี 2,470,244.18              -                                  

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 41,436,573.33            81,758,920.62            

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน

กาํไรสุทธิ (บาทต่อหุน้) 20 0.18                            0.38                            

บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน)

สําหรับแต่ละปีสิ�นสุดวันที' 31 ธันวาคม  2556 และ  2555

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บาท

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินนี �
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ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน

ที�ออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

หมายเหตุ -สาํรองตามกฎหมาย

ยอดยกมา ณ วันที� 1 มกราคม 2555 ตามที�รายงานไว้เดิม 214,000,000.00      144,236,932.71       14,325,472.67           24,555,344.48       397,117,749.86       

ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                              -                                -                                 8,385,752.13         8,385,752.13           

ยอดยกมา ณ วันที� 1 มกราคม 2555 หลงัปรับปรุง 214,000,000.00      144,236,932.71       14,325,472.67           32,941,096.61       405,503,501.99       

เงินปันผลจ่าย 17 -                        -                          -                           (10,700,000.00)      (10,700,000.0)

จดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย 18 -                        -                          4,440,323.82             (4,440,323.82)        -                          

กาํไรและกาํไรเบด็เสร็จสาํหรับปี -                        -                          -                           81,758,920.62       81,758,920.62        

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 214,000,000.00      144,236,932.71       18,765,796.49           99,559,693.41       476,562,422.61       

เงินปันผลจ่าย 17 -                              -                                -                                 (38,520,000.00)      (38,520,000.00)        

จดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย 18 -                              -                                1,948,316.46             (1,948,316.46)        -                               

กาํไรสาํหรับปี -                              -                                -                                 38,966,329.15       38,966,329.15         

กาํไรเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                              -                                -                                 2,470,244.18         2,470,244.18           

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 214,000,000.00      144,236,932.71       20,714,112.95           100,527,950.28     479,478,995.94       

บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับแต่ละปีสิ2นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

กาํไรสะสม

บาท
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2556 2555

"ปรับปรุงใหม่"

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสุทธิ 38,966,329.15            81,758,920.62            

รายการปรับปรุงกระทบกาํไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสื,อมราคา 66,019,304.86            59,749,810.46            

ค่าใชจ่้ายตดับญัชี 2,524,674.98              2,985,074.10              

ผลขาดทุนสินคา้เคลื,อนไหวชา้ 146,924.23                 1,797,113.67              

โอนกลบัค่าเผื,อผลขาดทุนสินคา้เคลื,อนไหวชา้ (1,336,647.01)            (2,131,607.34)            

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 340,782.35                 (2,478,530.81)            

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี,ยนที,ยงัไม่เกิดขึ<น 217,843.47                 (23,127.02)                 

ประมาณการหนี< สินผลประโยชน์พนกังาน 2,532,134.00              2,454,841.92              

ดอกเบี<ยรับ (228,531.70)               (193,580.53)               

ดอกเบี<ยจ่าย 18,717,983.99            18,720,270.29            

ภาษีหกั ณ ที,จ่ายตดัจ่าย 2,432,122.09              105,833.54                 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10,051,417.07            17,203,725.69            

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี,ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี< สินดาํเนินงาน 140,384,337.48         179,948,744.59         

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ,มขึ<น) ลดลง

ลกูหนี<และตัAวเงินรับการคา้ 63,877,420.06            (144,053,912.22)        

สินคา้คงเหลือ 13,163,032.49            (21,660,861.56)          

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื,น (1,597,463.22)            3,312,618.23              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื,น (1,218,632.26)            193,162.50                 

หนี< สินดาํเนินงานเพิ,มขึ<น (ลดลง)

เจา้หนี<การคา้และตัAวเงินจ่าย (52,592,321.81)          108,776,358.80         

หนี< สินหมุนเวยีนอื,น (1,955,691.30)            (1,285,672.09)            

รับคืนภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ที,จ่าย 11,722,414.71            1,597,670.10              

จ่ายภาษีเงินได้ (13,750,770.43)          (12,279,422.84)          

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 158,032,325.72         114,548,685.51         

บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน)

สําหรับแต่ละปีสิ$นสุดวันที& 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

บาท

งบกระแสเงินสด
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กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

รับดอกเบี�ย 228,531.70                 193,580.53                 

เงินสดจ่ายเพื&อซื�อสินทรัพย์ (156,665,177.92)        (57,521,480.86)          

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 5,869,644.29              4,145,040.89              

เจา้หนี� ค่าซื�อสินทรัพยเ์พิ&มขึ�น(ลดลง) (6,145,812.62)            3,942,951.72              

เงินสดจ่ายเพื&อซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,218,400.00)            (422,700.00)               

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (158,931,214.55)        (49,662,607.72)          

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน  

จ่ายดอกเบี�ย (18,718,762.47)          (18,759,201.12)          

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงินเพิ&มขึ�น -                                  20,000,066.69            

รับเงินกูย้มืระยะยาว 103,555,450.00         13,604,800.00            

จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาว (41,641,154.00)          (53,518,485.11)          

จ่ายชาํระเจา้หนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าทางการเงิน (3,567,936.80)            (2,713,771.55)            

จ่ายเงินปันผล (38,514,249.10)          (10,749,817.55)          

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน 1,113,347.63              (52,136,408.64)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ มขึ#น - สุทธิ 214,458.80                 12,749,669.15            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 36,360,207.41            23,610,538.26            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ#นปี 36,574,666.21            36,360,207.41            

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ มเติม

รายการที&ไม่ใช่เงินสด

ซื�อทรัพยสิ์นโดยการทาํสัญญาเช่าซื�อ 523,000.00                 4,547,446.26              

มีภาระหนี� สินจากการซื�อเครื&องจกัร -                            17,802,500.00            

บาท

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับแต่ละปีสิ#นสุดวันที  31 ธันวาคม 2556 และ 2555

บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินนี �

65



 
 
บริษัท ท.ี กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2556 
 

66 

1. ข้อมูลทั!วไป 

 (ก) ภูมิลาํเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษทั 

บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ในประเทศไทย เมื,อวนัที, 
22 มกราคม 2547 บริษัทตั3 งอยู่เลขที,  23 ซอยจันทน์ 43 แยก 21 แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  
โดยมีโรงงาน 3 แห่ง ดงันี3  

โรงงานแห่งที, 1  ตั3งอยูเ่ลขที, 59 หมู่ที, 6 ถนนกิ,งแกว้ ตาํบลราชาเทวะ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 
โรงงานแห่งที, 2  ตั3งอยูเ่ลขที, 517 หมู่ที, 9 ตาํบลหนองกี, อาํเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี   
โรงงานแห่งที, 3  ตั3งอยูเ่ลขที, 28/4 หมู่ 1 ถนนสุวนิทวงศ ์ตาํบลคลองอุดมชลจร อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ คือกลุ่มสกลุ เตชะไกรศรี (ถือในสดัส่วนประมาณร้อยละ 56.89) 

 (ข) ลกัษณะการดาํเนินงานและกิจกรรมหลกั 

บริษทัประกอบธุรกิจเกี,ยวกบัผลิตชิ3นส่วนพลาสติกและธุรกิจเกี,ยวกบัแม่พิมพเ์พื,อการผลิตชิ3นส่วนพลาสติก 

2. หลกัเกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิ 

2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัต ิ

งบการเงินนี3 จัดทําขึ3 นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชี 
ที,ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวชิาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยที์,เกี,ยวขอ้ง 

งบการเงินนี3 นําเสนอเพื,อวตัถุประสงค์ของการรายงานเพื,อใช้ในประเทศ และจัดทําเป็นภาษาไทย งบการเงิน 
ฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํขึ3นจากงบการเงินภาษาไทย 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและประกาศสภาวิชาชีพหลายฉบับ  
ซึ, งเกี,ยวขอ้งกับการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท และมีผลบังคบัใช้ตั3 งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที, เริ, มในหรือหลัง 
วนัที, 1  มกราคม 255 6 ดงัต่อไปนี3  

มาตรฐานรายงานทางการเงิน เรื,อง 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที, 12 ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที, 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล

เกี,ยวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที, 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี,ยนแปลงของอตัราแลกเปลี,ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที, 8 เรื,อง ส่วนงานดาํเนินงาน 
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มาตรฐานรายงานทางการเงิน เรื,อง 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที, 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณี ที, ไม่ มีความเกี, ยวข้อง 
อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที, 21 ภาษีเงินได้ – การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที,ไม่ได้คิด 
ค่าเสื,อมราคาที,ตีราคาใหม่ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที, 25 ภาษีเงินได้ – การเปลี,ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรือของผูถื้อหุน้ 

ประกาศสภาวชิาชีพบญัชีฉบบัที, 34/2555 แนวปฏิ บั ติทางบัญชี เกี, ยวกับการโอนและการรับโอน
สินทรัพยท์างการเงิน 

การปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีขา้งตน้นั3น มีผลให้เกิดการเปลี,ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัท 
ผลกระทบจากการเปลี,ยนแปลงไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที,ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น  ณ วนัที,  31 ธันวาคม 2556  
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื,น ๆ และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับ
การจดัทาํงบการเงินนี3  ณ วนัที,รายงาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินที,ออกและปรับปรุงใหม่ซึ, งเกี,ยวขอ้งกบั 
การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และกาํหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที,เริ,มในหรือหลงั
วนัที, 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปนี3  

มาตรฐานรายงานทางการเงิน เรื,อง 
ปีที,มีผล
บงัคบัใช ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้ 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี,ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลี,ยนเงินตราต่างประเทศ 
2557 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเกี,ยวกบับุคคลหรือกิจการที,
เกี,ยวขอ้งกนั 

2557 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2557 
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มาตรฐานรายงานทางการเงิน เรื,อง 
ปีที,มีผล
บงัคบัใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที, 2  
(ปรับปรุง 2555) 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที, 3 
(ปรับปรุง 2555) 

การรวมธุรกิจ 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที, 4  สญัญาประกนัภยั 2559 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที, 5  
(ปรับปรุง 2555) 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที, ถือไวเ้พื,อขายและ 
การดาํเนินงานที,ยกเลิก 

2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที, 8  
(ปรับปรุง 2555) 

ส่วนงานดาํเนินงาน 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที, 1 การเปลี,ยนแปลงในหนี3 สินที,เกิดขึ3นจากการรื3อ
ถอน การบูรณ ะและหนี3 สินที, มีลักษณะที,
คลา้ยคลึงกนั 

2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที, 4  การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญา
เช่าหรือไม่ 

2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที, 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื3 อถอน  
การบรูณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที, 7 การปรับปรุงยอ้นหลังภายใต้มาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัที, 29 เรื,อง การรายงานทางการเงิน
ในสภาพเศรษฐกิจที,มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที, 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที, 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที, 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที, 17 การจ่ายสินทรัพยที์,ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที, 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลุกคา้ 2557 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 15 สิ,งจูงใจสญัญาเช่าดาํเนินงาน 2557 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 27 การประเมินเนื3 อหาของรายการที, เกี, ยวกับ

รูปแบบของกฎหมายตามสญัญาเช่า 
2557 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมป ทาน
บริการ 

2557 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 2557 
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ผูบ้ริหารคาดวา่จะนาํการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที,ออกใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีมาใช ้
และถือปฏิบติั โดยผูบ้ริหารพิจารณาถึงผลกระทบที,อาจเกิดขึ3นจากการใชก้ารตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที,ออกใหม่ดงักล่าวต่องบการเงินซึ,งคาดวา่จะไม่มีผลกระทบที,มีสาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดที,ถือปฏิบติั 

2.2 เกณฑ์การวดัมูลค่า 

งบการเงินนี3จดัทาํขึ3นโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม 

2.3 สกลุเงนิที!นําเสนองบการเงนิ 

งบการเงินนี3 จัดทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ข้อมูลทางการเงินทั3 งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเพื,อใหแ้สดงเป็นหลกัพนัหรือหลกัลา้นบาท ยกเวน้ที,ระบุไวเ้ป็นอยา่งอื,น 

2.4 การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที!สําคญั 

ในการจดัทาํงบการเงินนี3 เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจการประมาณและ
ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซึ, งมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินที,เกี,ยวกบั 
สินทรัพย ์หนี3 สิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลที,เกิดขึ3นจริงอาจแตกต่างจากที,ประมาณการไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานที,ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเนื,อง การปรับประมาณ
การทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีที,ประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในงวดอนาคตที,ไดรั้บผลกระทบ 

ข้อมูลเกี,ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที,สําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี 
มีผลกระทบสาํคญัต่อการรับรู้จาํนวนเงินในงบการเงิน และรวมอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี3  

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 

3. การเปลี!ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

ก) ภาพรวม 

ตั3งแต่วนัที, 1 มกราคม 2556 ผลจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที,ออกและปรับปรุงใหม่ 
ดงัที,กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ บริษทัไดเ้ปลี,ยนนโยบายการบญัชีดงันี3  

- ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
- การนาํเสนอขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงาน 

รายละเอียดเกี,ยวกบันโยบายการบญัชีใหม่ที,บริษทัถือปฏิบติัไดร้วมอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 (ข) ถึง 
4 (ค) ดงันี3  สําหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื,นที,ออกและปรับปรุงใหม่นั3นไม่มีผลกระทบต่อนโยบาย 
การบญัชี ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั 
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ข) ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

การเปลี,ยนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบับที, 12 ระบุให้กิจการตอ้งบนัทึกสินทรัพยแ์ละหนี3 สินภาษี 
เงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงิน สินทรัพยแ์ละหนี3 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคือ จาํนวนภาษีเงินไดที้,กิจการ
ไดรั้บคืนหรือตอ้งจ่ายในอนาคตตามลาํดบั ซึ,งเกิดจากผลแตกต่างชั,วคราวระหวา่งมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หนี3 สินที,แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี3 สินนั3น และขาดทุนทางภาษีที,ยงัไม่ไดใ้ช ้
นโยบายการบญัชีเกี,ยวกบัภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 4.17  

บริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที, 12 สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที,เริ,มตั3งแต่วนัที, 1 มกราคม 2556  
เป็นตน้ไป ผลกระทบของการเปลี,ยนแปลงจะปรับปรุงยอ้นหลงัในงบการเงิน ผลกระทบต่องบการเงินมีดงัต่อไปนี3  
 บาท 
 ณ วนัที, 

31 ธนัวาคม 2555 
 ณ วนัที, 

1 มกราคม 2555 
งบแสดงฐานะการเงนิ     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ,มขึ3น 4,555,736.75  9,785,700.97 
หนี3 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ,มขึ3น (3,217,540.39)  (1,399,948.84) 
กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรเพิ,มขึ3น 1,338,196.36  8,385,752.13 

 

 บาท 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ�นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2555  
ภาษีเงินไดเ้พิ,มขึ3น  (7,047,555.77) 
กาํไรสาํหรับงวดลดลง (7,047,555.77) 
กาํไรต่อหุน้พื3นฐานลดลง (0.0329) 

ค) การนําเสนอข้อมูลส่วนงานดาํเนินงาน 

ตั3งแต่วนัที,  1 มกราคม 2556 บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที,  8  เรื, อง ส่วนงาน
ดาํเนินงาน  นโยบายการบญัชีใหม่เกี,ยวกบัการแสดงขอ้มูลเกี,ยวกบัส่วนงานดาํเนินงานและนโยบายการบญัชีเดิม
นั3นอธิบายในย่อหน้าถดัไป บริษทัได้ปรับยอ้นหลงัขอ้มูลตามส่วนงานในงบการเงินสําหรับปีสิ3นสุดวนัที, 31 
ธนัวาคม 2555 ที,รวมอยูใ่นงบการเงินปี 2556 ของ บริษทัเพื,อวตัถุประสงคใ์นการให้ขอ้มูลเปรียบเทียบ ทั3งนี3 การ
เปลี,ยนแปลงดงักล่าวกระทบเพียงการเปิดเผยขอ้มูลเท่านั3นและไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย ์หนี3 สิน หรือกาํไรต่อ
หุน้ของบริษทั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที, 8 นําเสนอมุมมองของผูบ้ริหารในการรายงานขอ้มูลส่วนงาน จึงมีการ
เปลี,ยนแปลงการนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลเกี,ยวกบัส่วนงาน ทั3งนี3 ขอ้มูลส่วนงานอา้งอิงจากขอ้มูลภายในที,ได้
รายงานต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัอยา่งสมํ,าเสมอ เพื,อประเมินผลการดาํเนินงาน
ของส่วนงานและเพื,อจดัสรรทรัพยากรให้ส่วนงานดงักล่าว ที,ผ่านมาบริษทันาํเสนอขอ้มูลส่วนงานตามส่วนงาน
ธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที, 14 เรื,อง การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

การเปลี,ยนแปลงการนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลส่วนงานนี3 ไม่มีผลกระทบที,มีสาระสาํคญัต่อขอ้มูลส่วนงานที,
เคยนาํเสนอในงบการเงินของบริษทั 
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4. นโยบายการบัญชีที!สําคญั 

นโยบายการบญัชีที,นาํเสนอดงัต่อไปนี3ไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ,าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที,รายงาน ยกเวน้
ที,กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3  

4.1 เงินตราต่างประเทศ 

รายการที,เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี,ยน ณ วนัที,ที,เกิดรายการ สินทรัพยแ์ละ
หนี3 สินที,เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู ่ณ วนัที,ในรายงานไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี,ยน  
ณ วนัที,ในงบแสดงฐานะการเงิน 

กาํไรและขาดทุนที,เกิดจากการเปลี,ยนแปลงในอตัราแลกเปลี,ยนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

4.2 เครื,องมือทางการเงิน 

บริษทัไม่มีนโยบายที,จะประกอบธุรกรรมอนุพนัธ์ทางการเงินเพื,อการคา้ นโยบายการบญัชีสาํหรับการบนัทึกและ
การวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหนี3 สินทางการเงินไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุที,เกี,ยวขอ้ง 

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทเผื,อเรียก และเงินลงทุนระยะ
สั3นที,มีสภาพคล่องสูง ซึ, งพร้อมที,จะเปลี,ยนเป็นเงินสดในจาํนวนที,ทราบได ้และมีความเสี,ยงต่อการเปลี,ยนแปลง
ในมูลค่าน้อยหรือไม่มีนัยสําคัญ แต่ไม่รวมถึงเงินฝากที,ต้องจ่ายคืนเมื,อสิ3นรอบระยะเวลาที,กําหนดเกินกว่า 
สามเดือน (เงินฝากประจาํ) 

เงินฝากประจาํเกินกวา่สามเดือนแต่ไม่เกินสิบสองเดือน บริษทับนัทึกเป็นเงินลงทุนชั,วคราว (ถา้มี) 

4.4 ลูกหนี3การคา้ 

ลูกหนี3การคา้แสดงตามมูลค่าสุทธิที,จะไดรั้บ บริษทัตั3งค่าเผื,อหนี3สงสัยจะสูญ สาํหรับจาํนวนหนี3 ที,คาดวา่จะเก็บเงิน
ไม่ไดโ้ดยพิจารณาจากความสามารถในการชาํระหนี3ของลูกหนี3แต่ละรายตามความเห็นของฝ่ายบริหาร 

4.5 สินคา้คงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที,จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ,ากวา่ ราคาทุนของสินคา้คาํนวณตาม
เกณฑ ์ดงันี3  

สินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ เขา้ก่อนออกก่อน (ตามตน้ทุนมาตรฐานใกลเ้คียงตน้ทุนจริง) 
วตัถุดิบ เขา้ก่อนออกก่อน  

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือที,ซื3อประกอบดว้ยราคาซื3อรวมค่าใช้จ่ายอื,นทุกประเภทที,เกี,ยวขอ้งโดยตรงกบัการซื3อ
สินคา้นั3น กิจการประมาณมูลค่าสุทธิที,จะไดรั้บจากราคาที,คาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายที,
จาํเป็นตอ้งจ่ายเพื,อใหข้ายสินคา้นั3น 
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4.6 ที,ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ที,ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื,อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ที,เกี,ยวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยที์,กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื,นๆ ที,เกี,ยวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื,อให้สินทรัพย์นั3 นอยู่ในสภาพที,พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื3 อถอน การขนยา้ย  
การบูรณะสถานที,ตั3 งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกู้ยืม นอกจากนี3 ตน้ทุนอาจรวมถึงกาํไรหรือขาดทุนจากการ
ป้องกันความเสี,ยงกระแสเงินสดจากการซื3อที,ดิน อาคารและอุปกรณ์ที,เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ, งถูกโอนจาก 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับเครื,องมือที,ควบคุมโดยลิขสิทธ์ซอฟแวร์ซึ, งไม่สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจาก 
ลิขสิทธ์ซอฟแวร์นั3นใหถื้อวา่ลิขสิทธ์ซอฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ,งของอุปกรณ์และถือเป็นที,ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ส่วนประกอบของรายการที,ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที,มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบันทึก 
แต่ละส่วนประกอบที,มีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายที, ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ, งตอบแทนสุทธิที,ได้รับจาก 
การจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของที,ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอื้,นในกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยที์,เช่า 

การเช่าซึ, งบริษทัไดรั้บความเสี,ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพยที์,เช่านั3นๆ จดัประเภท
เป็นสัญญาเช่าทางการเงิน ที,ดิน อาคารและอุปกรณ์ที,ไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าทางการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ย
มูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั3นตํ,าที,ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใด จะตํ,ากวา่หักดว้ย
ค่าเสื,อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าที,ชาํระจะแยกเป็นส่วนที,เป็นค่าใชจ่้ายทางการเงินและส่วนที,
จะหักจากหนี3 ตามสัญญา เพื,อทําให้อัตราดอกเบี3 ยเมื,อเทียบกับยอดหนี3 ที,คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอตัราคงที, 
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 

ตน้ทุนที,เกิดขึ3นในภายหลงั 

ตน้ทุนในการเปลี,ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ,งของมูลค่าตามบญัชีของรายการที,ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที,บริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั3น และสามารถวดั
มูลค่าตน้ทุนของรายการนั3นไดอ้ยา่งน่าเชื,อถือ ชิ3นส่วนที,ถูกเปลี,ยนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุน
ที,เกิดขึ3นในการซ่อมบาํรุงที,ดิน อาคารและอุปกรณ์ที,เกิดขึ3นเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื,อเกิดขึ3น 

ค่าเสื,อมราคา 

ค่าเสื,อมราคาคาํนวณจากมูลค่าเสื,อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ, งประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปลี,ยนแทนอื,น หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์

ค่าเสื, อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งาน
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ดงัต่อไปนี3  
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ส่วนปรับปรุงที,ดิน 20    ปี 
อาคารและสิ,งปลูกสร้าง 20    ปี 
อาคารพร้อมที,ดิน 20    ปี 
เครื,องจกัรและอุปกรณ์ 10 – 20    ปี 
เครื,องมือและอุปกรณ์ 10    ปี 
เครื,องตกแต่งและอุปกรณ์ 3-10    ปี 
ยานพาหนะ 5    ปี 
แม่พิมพ ์ 5    ปี 

4.7 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื,นๆ ที, บริษทัซื3อมาและมีอายกุารใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  

รายจ่ายหลงัการรับรู้รายการ 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์มื,อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
สินทรัพยที์,สามารถระบุไดที้,เกี,ยวขอ้งนั3น ค่าใชจ่้ายอื,น รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑที์,เกิดขึ3นภายในรับรู้
ในกาํไรหรือขาดทุนเมื,อเกิดขึ3น 

ค่าตัดจาํหน่าย 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยนาํราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอื,นที,ใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ, งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที,คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ั3นตามระยะเวลาที,คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซึ,งไม่รวม
ค่าความนิยม  โดยเริ,มตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมื,อสินทรัพยน์ั3นพร้อมที,จะใหป้ระโยชน์ 

ระยะเวลาที,คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งันี3  
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5    ปี 

วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาที,คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกสิ3นรอบปี
บญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  

4.8 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ยอดสินทรัพยต์ามบัญชีของบริษัท ได้รับการทบทวน ณ ทุกวนัที,รายงานว่ามีขอ้บ่งชี3 เรื, องการด้อยค่าหรือไม่ 
ในกรณีที,มีขอ้บ่งชี3จะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์,คาดวา่จะไดรั้บคืน มูลค่าที,คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย์
ไม่มีตวัตนที,มีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชง้านจะประมาณมูลค่าที,คาดวา่จะไดรั้บคืน
ทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกนั  
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ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมื,อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยที์,ก่อให้เกิด
เงินสด สูงกวา่มูลค่าที,จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เมื,อมีการกลบัรายการ
การประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ,มขึ3 นของสินทรัพย์ชิ3นเดียวกันกับที, เคยรับรู้ในส่วนของผู ้ถือหุ้นและมี 
การดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี3 รับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

การคาํนวณมูลค่าที,คาดวา่จะไดรั้บคืน 

มูลค่าที,คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยที์,ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดที,จะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง
ภาษีเงินได้เพื,อให้สะท้อนมูลค่าที,อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ, งแปรไปตามเวลาและความเสี,ยงที,มีต่อ
สินทรัพย ์สาํหรับสินทรัพยที์,ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื์,น จะพิจารณามูลค่าที,คาดวา่
จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยที์,ก่อใหเ้กิดเงินสดที,สินทรัพยน์ั3นเกี,ยวขอ้งดว้ย 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์,ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน ที,เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัที,
ที,ออกรายงานวา่มีขอ้บ่งชี3 เรื,องการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปลี,ยนแปลง
ประมาณการที,ใชใ้นการคาํนวณมูลค่าที,คาดวา่จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าที,
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเสื,อมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหนึ, ง
ไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

4.9 เจา้หนี3การคา้และเจา้หนี3 อื,น 

เจา้หนี3การคา้และเจา้หนี3 อื,นแสดงในราคาทุน 

4.10 ผลประโยชน์พนกังาน 

ภาระผูกพนัของกลุ่มบริษทัเกี,ยวกับผลประโยชน์หลงัออกจากงาน เป็นผลประโยชน์ในอนาคตที,เกิดจากการ
ทาํงานของพนกังานในปัจจุบนัและงวดก่อนไดบ้นัทึกในงบการเงินดว้ยวิธีคิดลดเพื,อให้เป็นมูลค่าปัจจุบนัแต่ละ
หน่วยที,ประมาณการไว ้ซึ,งคาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั3งหมดที,เกิดขึ3นในรายการกาํไรขาดทุน   
เบ็ดเสร็จอื,น และรับรู้ค่าใชจ่้ายของโครงการผลประโยชน์ที,กาํหนดไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน  

ผลประโยชน์ระยะสั3นของพนกังาน 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสั3 นของพนักงานวดัมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย 
เมื,อพนกังานทาํงานให ้

หนี3 สินรับรู้ดว้ยมูลค่าที,คาดวา่จะจ่ายชาํระสาํหรับการจ่ายโบนสัเป็นเงินสดระยะสั3น หากบริษทัมีภาระผูกพนัตาม  
กฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานที,จะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการที,พนกังานไดท้าํงานให้ในอดีตและภาระ 

ผูกพนันี3 สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผลบริษัทฯรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุน 
ประกนัสงัคมและกองทุนสาํรองเลี3ยงชีพเป็นค่าใชจ่้ายเมื,อเกิดรายการ 
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4.11 หนี3 สิน ประมาณการหนี3 สิน และค่าใชจ่้าย 

บริษทับนัทึกหนี3 สิน ประมาณการหนี3 สิน และค่าใชจ่้ายไวใ้นงบการเงินเมื,อบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือ
เป็นภาระผูกพนัค่อนขา้งแน่อนัเป็นผลสืบเนื,องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ, งอาจทาํให้บริษทัตอ้งจ่ายชาํระภาระ
ผกูพนันั3นในจาํนวนเงินที,สามารถประมาณไดอ้ยา่งน่าเชื,อถือ 

บริษัทบันทึกเงินปันผลคา้งจ่ายไวใ้นงบการเงินในงวดที,มีการเสนอและประกาศจ่ายเงินปันผล ซึ, งที,ประชุม 
ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัแลว้ 

4.12 ธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการที,เกี,ยวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการที,เกี,ยวขอ้งกันกบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที,มีอาํนาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุม 
โดยบริษทัไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั 

นอกจากนี3 บุคคลหรือกิจการที, เกี,ยวขอ้งกันยงัหมายรวมถึงบุคคลซึ, งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักับบริษัท
ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทั ที,มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทั 

4.13 การรับรู้รายได ้

บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขาย เมื,อบริษทัโอนความเสี,ยงและผลตอบแทนในความเป็นเจา้ของสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ และ
ตามจาํนวนเงินในใบกาํกบัสินคา้ โดยสุทธิจากประมาณการส่วนลดหรือสินคา้รับคืน (ถา้มี) 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับจา้งตามสญัญาที,เป็นสญัญาระยะสั3นรับรู้เป็นรายไดเ้มื,องานแลว้เสร็จและไดอ้อกใบแจง้
หนี3 ใหก้บัลูกคา้แลว้ 

รายไดด้อกเบี3ยรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง บริษทัจะหยดุรับรู้เมื,อมีความไม่แน่นอนเกี,ยวกบัการรับชาํระดอกเบี3ย 

รายไดเ้งินปันผลรับรู้เมื,อสิทธิการรับเงินปันผลไดมี้การเสนอและประกาศแลว้ 

4.14 การรับรู้ค่าใชจ่้าย 

ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

4.15 ตน้ทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี3 ยจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหนี3 สินส่วนที,เพิ,มขึ3นเนื,องจากเวลาที, 
ผา่นไป และสิ,งตอบแทนที,คาดวา่จะตอ้งจ่าย ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินที,ถือไวเ้พื,อขาย เงินปัน
ผลของหุ้นบุริมสิทธิซึ, งถูกจดัประเภทเป็นหนี3 สิน  ขาดทุนจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินที,รับรู้ใน
กาํไรหรือขาดทุน หรือขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน (นอกเหนือลูกหนี3การคา้) และขาดทุนจาก
เครื,องมือป้องกนัความเสี,ยง รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

ตน้ทุนการกู้ยืมที,ไม่ได้เกี,ยวกับการได้มา  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยที์, เขา้เงื,อนไข รับรู้ในกาํไรหรือ
ขาดทุน โดยใชว้ธีิอตัราดอกเบี3ยที,แทจ้ริง 
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4.16 สญัญาเช่าดาํเนินงาน 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

ค่าเช่าที,อาจเกิดขึ3นตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั3นตํ,าที,ตอ้งจ่ายตามระยะเวลาที,คงเหลือของสัญญาเช่า เมื,อ
ไดรั้บการยืนยนัการปรับค่าเช่า 

การจาํแนกประเภทสัญญาเช่า 

ณ วนัที,เริ,มตน้ขอ้ตกลง บริษทัจะพิจารณาวา่ขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยที์,มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบตัิตามขอ้ตกลงนั3นขึ3นอยู่
กบัการใชสิ้นทรัพยที์,มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงนั3นจะนาํไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ทาํให้บริษทั
มีสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 

ณ วนัที,เริ,มตน้ขอ้ตกลง หรือ มีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ บริษทัแยกค่าตอบแทนสาํหรับสัญญาเช่า และส่วนที,
เป็นองคป์ระกอบอื,นโดยใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากบริษทัสรุปวา่เป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวไดอ้ยา่งน่าเชื,อถือ ใหรั้บรู้สินทรัพยแ์ละหนี3 สินในจาํนวนที,เท่ากบัมูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยที์,มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั3น หลงัจากนั3นจาํนวนหนี3 สินจะลดลงตามจาํนวนที,จ่าย และตน้ทุน
ทางการเงินตามนยัจากหนี3 สินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบี3ยเงินกูย้ืมส่วนเพิ,มของบริษทั 

4.17 การบญัชีเกี,ยวกบัภาษีเงินได ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดปั้จจุบนั
และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนที,เกี,ยวกับรายการที,เกี,ยวขอ้งในการรวม
ธุรกิจ หรือ รายการที,รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื,น 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีที,คาดวา่จะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีที,ตอ้ง
เสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีที,ประกาศใชห้รือที,คาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที,รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที,
เกี,ยวกบัรายการในปีก่อนๆ  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั,วคราวที,เกิดขึ3นระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหนี3 สินและจาํนวนที,ใช้เพื,อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื,อเกิดจาก 
ผลแตกต่างชั,วคราวต่อไปนี3  การรับรู้ค่าความนิยมในครั3 งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี3 สินในครั3 งแรก 
ซึ, งเป็นรายการที,ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั3 นไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี  
และผลแตกต่างที,เกี,ยวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการ
ในอนาคตอนัใกล ้

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีที,คาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชั,วคราวเมื,อมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีที,ประกาศใชห้รือที,คาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที,รายงาน 

ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทต้องคํานึงถึงผลกระทบ 
ของสถานการณ์ทางภาษีที,ไม่แน่นอนและอาจทําให้จาํนวนภาษีที,ต้องจ่ายเพิ,มขึ3 น และมีดอกเบี3 ยที,ตอ้งชาํระ 
บริษทัเชื,อว่าไดต้ั3 งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดที้,จะจ่ายในอนาคต ซึ, งเกิดจากการประเมินผล
กระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี3 อยูบ่น
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พื3นฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเกี,ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเกี,ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต  
ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํให้ บริษทัเปลี,ยนการตดัสินใจโดยขึ3นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้งจ่ายที,มีอยู ่  
การเปลี,ยนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดที,เกิดการเปลี,ยนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนี3 สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้มื,อกิจการมีสิทธิ 
ตามกฎหมายที,จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนี3 สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ 
ภาษีเงินไดนี้3ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั 
สาํหรับหน่วยภาษีต่างกนันั3นกิจการมีความตั3งใจจะจ่ายชาํระหนี3 สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ย
ยอดสุทธิหรือตั3งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนี3 สินในเวลาเดียวกนั 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีจะบันทึกต่อเมื,อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพื,อเสียภาษี 
ในอนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั,วคราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัที,รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที,ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

4.18 กาํไรต่อหุน้ขั3นพื3นฐาน 

กาํไรต่อหุ้นขั3นพื3นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิที,เป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี,ย 
ถ่วงนํ3 าหนกัที,ชาํระแลว้และออกจาํหน่ายในระหวา่งปี 

5. รายการระหว่างบริษัทที!เกี!ยวข้องกนั 

รายการกบับุคคลหรือบริษทัที,เกี,ยวขอ้งกนัที,สาํคญัสรุปได ้ดงันี3  

5.1 บริษทัมีความสมัพนัธ์กบับุคคลและบริษทัที,เกี,ยวขอ้งกนั ดงันี3  

บุคคลหรือกิจการที,เกี,ยวขอ้งกนั ลกัษณะธุรกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บจ. แพรรี,  มาร์เก็ตติ3ง ซื3อขายสินคา้อุปโภคบริโภค มีกรรมการร่วมกนั 
บจ. ชยัวฒันา วสัดุภณัฑ ์ คา้วสัดุก่อสร้าง มีกรรมการร่วมกนั 
บจ. ศรีสาํอางค ์ซพัพลายเออร์  ผลิตรองเทา้ มีกรรมการร่วมกนั 
นายสุเมธ เตชะไกรศรี - กรรมการ 
ผูบ้ริหาร - บุคคลที,มีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน 

สั,งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่วา่
ทางตรงหรือทางออ้ม ทั3งนี3  รวมถึงกรรมการของ
บริษทั (ไม่วา่จะทาํหนา้ที,ในระดบับริหารหรือไม่) 

 



 
 
บริษัท ท.ี กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2556 
 

78 

5.2  รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการที,เกี,ยวขอ้งกนั 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายที,สาํคญักบับริษทัที,เกี,ยวขอ้งกนั สาํหรับแต่ละปีสิ3นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงันี3  

 
นโยบายการกาํหนดราคาขาย 

 บาท 
  2556  2555 

ค่าเช่าสํานักงาน      
นายสุเมธ เตชะไกรศรี - ตั3งแต่เดือนเมษายน 56  

ถึงมีนาคม 59 เดือนละ 66,550 บาท 
- ตั3งแต่เดือนเมษายน 53  
ถึงมีนาคม 56 เดือนละ 60,500 บาท 

 780,450.00  726,000.00 

ค่าตอบแทนผู้บริหารผู้สําคญั      
ผลประโยชน์ระยะสั3น   17,403,249.97  16,850,967.00 
ผลประโยชน์ระยะยาว   746,641.92  552,366.08 
 รวม   18,149,891.89  17,403,333.08 

บริษทัมีนโยบายการกาํหนดราคาซื3อขายสินคา้และบริการระหว่างบริษทักบับุคคลและกิจการที,เกี,ยวขอ้งกันในราคาและ
เงื,อนไขทางการคา้เดียวกบัที,ใชซื้3อขายกบับุคคลภายนอกโดยเป็นไปตามปกติธุรกิจ และเงื,อนไขการคา้ในราคาตลาดโดยทั,วไป 

6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
ประกอบดว้ย 

 บาท 
  ณ วนัที, 

31 ธนัวาคม 2556 
 ณ วนัที, 

31 ธนัวาคม 2555 
เงินสด 180,000.00  180,000.00 
เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 20,151,508.86  33,039,388.66 
เงินฝากประเภทกระแสรายวนั 16,243,157.35  3,140,818.75 
รวม 36,574,666.21  36,360,207.41 

7. ลูกหนี�และตัAวเงนิรับการค้า – สุทธิ 

ประกอบดว้ย 
 บาท 
 ณ วนัที, 

31 ธนัวาคม 2556 
 ณ วนัที, 

31 ธนัวาคม 2555 
ลูกหนี3และตั]วเงินรับการคา้แยกตามอายหุนี3ไดด้งันี3     

 ลูกหนี3และตั]วเงินรับการคา้ที,อยูใ่นกาํหนดชาํระ 193,012,020.30  229,197,399.39 
 ลูกหนี3และตั]วเงินรับการคา้ที,เกินกาํหนดชาํระดงันี3 :-    
  ไม่เกินกวา่ 3 เดือน 102,174,221.99  126,288,650.27 
  เกินกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 3,493.61  144,450.00 
  เกินกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน  -  1,225,670.66 
  เกินกวา่ 12 เดือน -  2,210,985.64 

รวม 295,189,735.90  359,067,155.96 
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8. สินค้าคงเหลอื-สุทธิ 
ประกอบดว้ย 

 บาท 
 ณ วนัที, 

31 ธนัวาคม 2556 
 ณ วนัที, 

31 ธนัวาคม 2555 
สินคา้สาํเร็จรูป 71,912,838.38  79,593,601.56 
งานระหวา่งทาํ 83,930,992.26  85,627,138.97 
วตัถุดิบและอื,นๆ 22,438,195.96  26,224,318.56 
รวม 178,282,026.60  191,445,059.09 
หกั ค่าเผื,อการลดมูลค่าสินคา้ (2,528,492.70)  (3,718,215.48) 
สุทธิ 175,753,533.90  187,726,843.61 

ค่าเผื,อมูลค่าสินคา้ลา้สมยัมีการเปลี,ยนแปลงในระหวา่งปี ดงันี3  

 บาท 

 ณ วนัที, 
31 ธนัวาคม 2556 

 ณ วนัที, 
31 ธนัวาคม 2555 

ยอดยกมาตน้งวด (3,718,215.48)  (4,052,709.15) 
เพิ,มขึ3น (146,924.23)  (1,797,113.67) 
ลดลง 1,336,647.01  2,131,607.34 
ยอดคงเหลือสิ3นงวด (2,528,492.70)  (3,718,215.48) 

ในปี 2556 และ 2555 บริษทัไดพิ้จารณาตั3งค่าเผื,อการลดมูลค่าสินคา้เพิ,มขึ3นจาํนวน 0.15 ลา้นบาท และ 1.80 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั และไดโ้อนกลบัค่าเผื,อการลดมูลค่าสินคา้จาํนวน 1.34 ลา้นบาทและ 2.13 ลา้นบาท ตามลาํดบั เนื,องจากใน
ระหวา่งปีบริษทัมีการนาํมาผลิตและทาํลายสินคา้ที,เคยตั3งค่าเผื,อการลดมูลค่าสินคา้ไว ้
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9. ที!ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 

รายการเปลี,ยนแปลงที,ดิน อาคาร และอุปกรณ์สาํหรับปีสิ3นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งันี3  

 บาท 

 
ที,ดิน 

ส่วนปรับปรุง
ที,ดิน 

อาคารและสิ,ง
ปลูกสร้าง 

อาคารพร้อม
ที,ดิน 

เครื,องจกัรและ
อุปกรณ์ 

เครื,องมือและ
อุปกรณ์ 

เครื,องตกแต่ง
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ แม่พิมพ ์

สินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน            
ณ วนัที, 1 มกราคม 2555 27,412,006.76 9,972,753.05 195,186,803.92 3,274,906.00 560,327,849.97 146,930,895.49 33,369,342.17 35,970,877.71 92,408,868.02 856,263.40 1,105,710,566.49 
เพิ,มขึ3น - - 72,300.00 - 8,099,273.00 9,378,007.21 2,564,239.76 6,207,308.42 - 53,550,298.73 79,871,427.12 
ลดลง - - - - (6,372,138.00) (2,038,090.15) (1,653,417.02) (7,122,676.64) - - (17,186,321.81) 
โอนเขา้(โอนออก) - 1,295,000.00 1,725,050.00 - 23,313,473.07 9,074,413.36 439,900.00 - - (35,847,836.43) - 

ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2555 27,412,006.76 11,267,753.05 196,984,153.92 3,274,906.00 585,368,458.04 163,345,225.91 34,720,064.91 35,055,509.49 92,408,868.02 18,558,725.70 1,168,395,671.80 
เพิ,มขึ3น 17,779,703.00 - 178,600.00 - 8,808,170.40 13,279,724.65 2,386,104.46 562,000.00 848,000.00 113,345,875.41 157,188,177.92 
ปรับปรุง - - - - - 1,103,013.65 - - - - 1,103,013.65 
ลดลง - - - - (6,852,451.59) (373,910.00) (816,158.88) (6,015,825.23) - - (14,058,345.70) 
โอนเขา้(โอนออก) - - 13,165,010.00 - 68,809,611.50 5,009,791.75 3,104,635.00 - 57,230.00 (92,860,688.85) (2,714,410.60) 

ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2556 45,191,709.76 11,267,753.05 210,327,763.92 3,274,906.00 656,133,788.35 182,363,845.96 39,394,645.49 29,601,684.26 93,314,098.02 39,043,912.26 1,309,914,107.07 
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 บาท 

 
ที,ดิน 

ส่วนปรับปรุง
ที,ดิน 

อาคารและสิ,ง
ปลูกสร้าง 

อาคารพร้อม
ที,ดิน 

เครื,องจกัรและ
อุปกรณ์ 

เครื,องมือและ
อุปกรณ์ 

เครื,องตกแต่ง
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ แม่พิมพ ์

สินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง รวม 

ค่าเสื!อมราคาสะสม            
ณ วนัที, 1 มกราคม 2555 - (4,076,670.07) (90,110,105.18) (1,207,808.31) (213,892,049.37) (78,751,312.27) (22,437,487.97) (22,120,597.37) (90,970,008.41) - (523,566,038.95) 
ค่าเสื,อมราคาสาํหรับปี - (512,622.31) (9,530,560.12) (162,566.22) (28,246,473.47) (15,639,653.68) (3,698,980.98) (1,496,102.79) (462,850.89) - (59,749,810.46) 
ลดลง - - - - 5,059,514.09 1,827,757.71 1,509,871.29 7,122,668.64 - - 15,519,811.73 

ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2555 - (4,589,292.38) (99,640,665.30) (1,370,374.53) (237,079,008.75) (92,563,208.24) (24,626,597.66) (16,494,031.52) (91,432,859.30) - (567,796,037.68) 
ค่าเสื,อมราคาสาํหรับปี - (560,289.60) (9,789,462.96) (162,122.05) (30,899,488.57) (18,238,686.33) (3,975,412.18) (1,978,428.76) (415,414.41) - (66,019,304.86) 
ปรบัปรุง - - - - - (950,803.50) - - - - (950,803.50) 
ลดลง - - - - 4,274,249.50 293,377.92 815,668.86 5,026,823.23 - - 10,410,119.51 

ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2556 - (5,149,581.98) (109,430,128.26) (1,532,496.58) (263,704,247.82) (111,459,320.15) (27,786,340.98) (13,445,637.05) (91,848,273.71) - (624,356,026.53) 

มูลค่าตามบัญชี            
ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2555 27,412,006.76 6,678,460.67 97,343,488.62 1,904,531.47 348,289,449.29 70,782,017.67 10,093,467.25 18,561,477.97 976,008.72 18,558,725.70 600,599,634.12 

ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2556 45,191,709.76 6,118,171.07 100,897,635.66 1,742,409.42 392,429,540.53 70,904,525.81 11,608,304.51 16,156,047.21 1,465,824.31 39,043,912.26 685,558,080.54 

ค่าเสื,อมราคาสําหรับปี 2556 และ 2555 ของบริษทัมีจาํนวนเงิน 66.02 ลา้นบาท และ 59.75 ลา้นบาทตามลาํดับ ไดร้วมอยู่ในตน้ทุนขายและบริการจาํนวน 60.86 ลา้นบาท และ 55.03  
ลา้นบาทตามลาํดบั และค่าใชจ้่ายในการบริหาร จาํนวนเงิน 5.16 ลา้นบาท และ 4.72 ลา้นบาทตามลาํดบั 

ณ วนัที, 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ที,ดิน สิ,งปลูกสร้าง เครื,องจกัรและอุปกรณ์ ราคาทุนจาํนวน 705.16 ลา้นบาทและ 652.28 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นมูลค่าสุทธิตามบัญชี 371.33  
ลา้นบาท และ 359.65 ลา้นบาท ตามลาํดบัเป็นหลกัประกนัหนี3 สินเงินกูย้มืตามหมายเหตุ 13 

ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ยานพาหนะส่วนหนึ,งราคาทุน 18.70 ลา้นบาท และ 18.18 ลา้นบาท ตามลาํดบั เกิดจากการทาํสญัญาเช่าซื3อและสญัญาเช่าทางการเงิน  

ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัมีทรัพยส์ินที,คาํนวณค่าเสื,อมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่โดยมีราคาทุน 202.56 ลา้นบาทและ 197.89 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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10. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน-สุทธิ 

ประกอบดว้ย 

 บาท 
 ยอดคงเหลือ      ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที,  เพิ,ม  ลด  ณ วนัที, 
 1 มกราคม 2556      31 ธนัวาคม 2556 

ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 22,324,992.20  2,218,400.00  -  24,543,392.20 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (17,895,467.85)  (2,524,674.98)  -  (20,420,142.83) 
สุทธิ 4,429,524.35      4,123,249.37 

ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีทรัพยสิ์นไม่มีตวัตนที,ตดัจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหมดแลว้ แต่ยงัใชง้านอยู่โดยมีราคาทุน 
12.69 ลา้นบาท 

11. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื!น – สุทธิ 

ประกอบดว้ย 
 บาท 

  ณ วนัที, 
31 ธนัวาคม 2556 

 ณ วนัที, 
31 ธนัวาคม 2555 

  ภาษีถูกหกั ณ ที,จ่ายรอขอคืน 4,883,403.62  14,154,536.80 
 ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 1,447,932.26  - 

  อื,นๆ 650,727.29  880,027.29  
   รวม 6,982,063.17  15,034,564.09 
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12. ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีคาํนวณจากผลแตกต่างชั,วคราวตามวธีิหนี3 สินโดยใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20 

ประกอบดว้ย 
 บาท 
  ณ วนัที, 

31 ธนัวาคม 2556 
 ณ วนัที, 

31 ธนัวาคม 2555 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี    

สินคา้คงเหลือ 505,698.54  743,643.10 
หนี3 สินผลประโยชน์พนกังาน 3,700,959.40  3,812,093.65 
รวม 4,206,657.94  4,555,736.75 

หนี�สินภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี    
ที,ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 4,670,072.89  3,217,540.39 
รวม 4,670,072.89  3,217,540.39 

สุทธิ (463,414.95)  1,338,196.36 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีการเปลี,ยนแปลง ดงันี3  
 บาท 

  2556  2555 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี    
ยอดคงเหลือตน้ปี 4,555,736.75  9,785,700.97 
ภาษีเงินไดที้,รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 268,482.24  (5,229,964.22) 
ภาษีเงินไดที้,รับรู้ในกาํไรเบ็ดเสร็จอื,น (617,561.05)  - 
ยอดคงเหลือปลายปี 4,206,657.94  4,555,736.75 

หนี�สินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี    
ยอดคงเหลือตน้ปี (3,217,540.39)  (1,399,948.84) 
ภาษีเงินไดที้,รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน (1,452,532.50)  (1,817,591.55) 
ยอดคงเหลือปลายปี (4,670,072.89)  (3,217,540.39) 

ภาษีเงนิได้ที!รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสุทธิ (1,184,050.26)  (7,047,555.77) 

สินทรัพยแ์ละหนี3 สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจะหักกลบกนัก็ต่อเมื,อสินทรัพยแ์ละหนี3 สินภาษีเงินไดด้งักล่าวเกี,ยวขอ้งกบั
หน่วยงานจดัเก็บภาษีเดียวกนั 
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อัตราภาษีเงินได้ที,แท้จริงรวมของบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื,องสําหรับปีสิ3นสุดวนัที,  31 ธันวาคม 2556 คือ          
ร้อยละ 21 (2555: ร้อยละ 17) 

 บาท 

 2556  2555 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน    
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี (8,867,366.81)  (10,156,169.92) 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั,วคราว (1,184,050.26)  (7,047,555.77) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที!แสดงในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (10,051,417.07)  (17,203,725.69) 

การกระทบยอดเพื,อหาอตัราภาษีที,แทจ้ริง 
 บาท 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 2556 

อตัราภาษี  
(ร้อยละ) 2555 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้  49,017,746.22  98,962,646.31 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 9,803,549.24 23 22,761,408.65 
กาํไรจากสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน  (449,408.65)  (6,006,879.58) 
ค่าใชจ่้ายบวกกลบัทางภาษี  2,406,403.58  2,233,834.73 
รายจ่ายที,มีสิทธิหกัไดเ้พิ,มขึ3นทางภาษี  (1,709,127.10)  (1,784,638.11) 

รวม 21 10,051,417.07 17 17,203,725.69 

ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติให้ปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตจากอตัราร้อยละ 30 เป็น ร้อยละ 23 
ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ตั3งแต่ปี 2556 เป็นตน้ไป และในเดือนธนัวาคม 2554 ไดมี้พระราชกฤษฎีกาประกาศลด
อตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื,อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวสําหรับปี 2555 – 2557 บริษัทได้สะท้อน
ผลกระทบของการเปลี,ยนแปลงอตัราภาษีดงักล่าวในการคาํนวณภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามที,แสดงไวข้า้งตน้แลว้ 

ทั3งนี3 เป็นที,เชื,อไดว้า่รัฐบาลจะดาํเนินการแกไ้ขกฎหมายเพื,อใหอ้ตัราภาษีไม่สูงไปกวา่ร้อยละ 20 สาํหรับรอบระยะเวลา
บญัชีที,เริ,มในหรือหลงัวนัที, 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป ทั3งนี3 เพื,อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื,อวนัที, 11 ตุลาคม 
2554 ในการเพิ,มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
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13. หนี�สินเงนิกู้ยมื 

ประกอบดว้ย 
 บาท 

  ณ วนัที, 
31 ธนัวาคม 2556 

 
ณ วนัที, 

31 ธนัวาคม 2555 
เงินกูย้มืระยะสั3นจากสถาบนัการเงิน 255,000,000.00  255,000,066.69 
รวม เงินกูย้มืระยะสั3นจากสถาบนัการเงิน 255,000,000.00  255,000,066.69 
เงินกูย้มืระยะยาวที,ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ,งปี 54,110,768.00  37,841,146.67 
เงินกูย้มืระยะยาว-สุทธิ 133,188,528.00  87,543,853.33 
รวม เงินกูย้มืระยะยาว 187,299,296.00  125,385,000.00 
รวม 442,299,296.00  380,385,066.69 

ก) ณ วนัที,  31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั3 น จาํนวน 445 ล้านบาท  
และ 445 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยเงินกู้ยืมระยะสั3 นเป็นเงินกูใ้นรูปตั]วสัญญาใชเ้งิน เสียดอกเบี3 ยในอตัราร้อยละ  
3.85 -7.425 ต่อปี ครบกาํหนดในระหวา่งวนัที, 3 มกราคม – 19 มีนาคม 2557 และเสียดอกเบี3ยในอตัราร้อยละ 4.25 – 
7.48 ต่อปี ครบกาํหนดในระหวา่งวนัที, 4 มกราคม 2556 ถึงวนัที, 21 มีนาคม 2556 ตามลาํดบั 

ข) ณ วนัที, 31 ธันวาคม 2556 บริษทัมีวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 277.28 ลา้นบาท อตัราดอกเบี3 ย MLR - 2% ถึง MLR - 
1.5% ต่อปี มีระยะเวลาการกู ้5 ปี เพื,อซื3อเครื,องจกัรและอุปกรณ์ส่วนเพิ,มเครื,องจกัร ซึ, งเงินกูด้งักล่าวคํ3าประกนัโดย
เครื,องจกัรดงักล่าว โดย ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2556 มีวงเงินที,ยงัไม่ไดเ้บิกใชจ้าํนวน 0.13 ลา้นบาท 

ค) ณ วนัที,  31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินกู้ยืมระยะยาวเป็นเงินกู้จากสถาบันการเงินในประเทศสองแห่ง เสีย
ดอกเบี3ยในอตัราดอกเบี3ยอา้งอิงประเภท MLR – 2% ถึง MLR – 1.5% การชาํระคืนเงินตน้เป็นไปตามเงื,อนไขของ
สญัญา แต่ตอ้งชาํระคืนหมดในปี 2561 เฉพาะส่วนที,ตอ้งชาํระคืนในอีก 12 เดือนถดัไปมี 54.16 ลา้นบาท และ 37.84
ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยไดแ้ยกแสดงไวภ้ายใตห้วัขอ้ “หนี3 สินหมุนเวยีน” 

ง) บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเงื,อนไขต่างๆ ที,ระบุไวใ้นสญัญาเงินกู ้เช่น การรักษาอตัราส่วนของหนี3 สินต่อส่วนของเจา้ของ
ไวไ้ม่เกิน 2.5 ต่อ 1 โดยเริ,มตั3งแต่งวดบัญชีสิ3นสุดวนัที, 31 ธันวาคม 2547 และ ณ วนัที, 31 ธันวาคม 2556 เท่ากบั 
1.53 ต่อ 1 

จ) ที,ดิน สิ,งปลูกสร้าง เครื,องจกัรและอุปกรณ์ (ตามหมายเหตุ 9) ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัหนี3 สินเงินกูย้มืดงักล่าว 
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14. เจ้าหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าทางการเงนิ-สุทธิ 

ประกอบดว้ย 
 บาท 

  ณ วนัที, 
31 ธนัวาคม 2556 

 ณ วนัที, 
31 ธนัวาคม 2555 

เจา้หนี3ตามสญัญาเช่า 5,680,963.61  8,725,900.41 
หกั ส่วนที,จะครบกาํหนดชาํระในหนึ,งปี (3,129,399.78)  (3,385,346.81) 
สุทธิ 2,551,563.83  5,340,553.60 

ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัลงนามในสญัญาเช่าซื3อและสญัญาเช่าทางการเงินของรถยนตจ์าํนวน 19 คนั 
และ 18 คนั ตามลาํดับ มีกาํหนดชาํระ 48 เดือนๆ ละประมาณ 319,582.56 บาท และ 322,095 บาท ตามลาํดับ โดย
หนี3 สินส่วนที,ครบกาํหนดชาํระในอีก 12 เดือนถดัไปไดแ้ยกแสดงเป็นหนี3 สินหมุนเวยีน 

15. หนี�สินหมุนเวยีนอื!น 

ประกอบดว้ย 
 บาท 

  ณ วนัที, 
31 ธนัวาคม 2556 

 ณ วนัที, 
31 ธนัวาคม 2555 

เงินมดัจาํรับ 5,289,500.00  3,802,000.00 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 13,684,839.41  15,416,854.32 

อื,นๆ 10,741,040.40  12,447,177.68 

รวม 29,715,379.81  31,666,032.00 

16. ภาระผูกพนัของผลประโยชน์พนักงาน 

บริษทัจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใน
การใหผ้ลประโยชน์เมื,อเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

 บาท 
 2556  2555 
หนี3 สินผลประโยชน์พนกังานที,ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ,งปี 4,251,725.00  - 
หนี3 สินผลประโยชน์พนกังาน – สุทธิ 14,253,072.00  19,060,468.23 
รวมภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 18,504,797.00  19,060,468.23 
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การเปลี,ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 

 บาท 
 2556  2555 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที! 31 ธันวาคม    
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที, 1 มกราคม  19,060,468.23  16,605,626.31 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบี3ย 2,532,134.00  2,454,841.92 
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ -  - 
กาํไรจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั (3,087,805.23)  - 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที, 31 ธนัวาคม  18,504,797.00  19,060,468.23 

ค่าใชจ่้ายพนกังานภายหลงัเกษียณอายทีุ,แสดงรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีสิ3นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2556 
และ 2555 มีดงันี3  

 บาท 
 2556  2555 
จาํนวนที!รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน    
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบี3ย 2,532,134.00  2,454,841.92 

จาํนวนที!รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที,

รับรู้ในระหวา่งปี (3,087,805.23)  - 

ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัที,รายงาน 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที! 31 ธันวาคม     
อตัราคิดลด (ร้อยละ) 4.77-4.82  3.80 
อตัราการเพิ,มขึ3นของเงินดือน (ร้อยละ) 6.90-7.76  4 
อายคุรบเกษียณ (ปี) 60  60 
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17. เงนิปันผลจ่าย 

ตามมติที,ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 เมื,อวนัที,  10 เมษายน 2556 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงาน
ประจาํปี 2555 อตัราหุ้นละ 0.18 บาท จาํนวนหุ้น 214 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 38.52 ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เรียบร้อยแลว้ในวนัที, 29 เมษายน 2556 

ตามมติที,ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2555 เมื,อวนัที, 10 เมษายน 2555 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสม
สําหรับปี 2554 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท จาํนวนหุ้น 214 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 10.70 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่าย 
เงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้เรียบร้อยแลว้ในวนัที, 27 เมษายน 2555 

18. สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทั มหาชน จาํกดั บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ,งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิประจาํปี จนกวา่ทุนสาํรองนี3จะมีจาํนวนครบถว้นตามขอ้บงัคบัของบริษทั 

19. ค่าใช้จ่ายแยกตามลกัษณะค่าใช้จ่าย 

รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะที,สาํคญัไดแ้ก่ 

 บาท 
 2556  2555 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื,นของพนกังาน 335,171,430.49  297,999,231.06 
ค่าเสื,อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 68,543,979.84  62,734,884.56 
(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี,ยน 501,758.63  (336,718.16) 
วตัถุดิบและวสัดุสิ3นเปลืองใชไ้ป 1,135,129,241.45  1,001,510,859.35 
การเปลี,ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (105,690,894.78)  (110,030,987.84) 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 52,942,887.63  40,189,442.95 

20. กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ ้นขั3นพื3นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที,เป็นของผูถ้ือหุ ้นสามญัดว้ยจํานวนหุ้นสามญั  
ถวัเฉลี,ยถ่วงนํ3 าหนกัที,ชาํระแลว้และออกจาํหน่ายอยูใ่นระหวา่งปี 

สาํหรับปีสิ3นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 

 กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ  จาํนวนหุน้สามญั 
ถวัเฉลี,ยถ่วงนํ3 าหนกั 

 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 

 2556  2555  2556  2555  2556  2555 

 พนับาท  พนับาท  พนัหุน้  พนัหุน้  บาท  บาท 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน            
กาํไร(ขาดทุนสุทธิ) 38,966  81,759  214,000  214,000  0.18  0.38 
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21. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดําเนินงานที,นําเสนอนี3สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัที,ผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น 
การดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ,าเสมอเพื,อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

บริษทัดาํเนินกิจการเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายชิ3นส่วนพลาสติก และให้บริการออกแบบผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ ์โดย
มีขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน ดงันี3  

  ลา้นบาท 
  สาํหรับปีสิ3นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2556 
  ผลิตและจาํหน่ายชิ3นส่วนพลาสติก  ผลิตและ

ซ่อมแซม
แม่พิมพ ์

 

รวม 
  

ยานยนต ์
 เครื,องใช ้

ไฟฟ้า 
 

อื,นๆ 
 

รวม 
  

       
ยอดขาย  1,355.93  228.19  194.09  1,778.21  146.15  1,924.36 

กาํไรจากการดาํเนินงาน  39.52  6.65  5.66  51.83  15.91  67.74 

ตน้ทุนทางการเงิน            (18.72) 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล            (10.05) 
กาํไรสุทธิ            38.97 

ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2556          
สินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ    617.21  72.47  689.68 

สินทรัพยอื์,น            522.58 
รวมสินทรัพย ์            1,212.26 

 
  (ปรับปรุงใหม่) 
  ลา้นบาท 
  สาํหรับปีสิ3นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2555 
  ผลิตและจาํหน่ายชิ3นส่วนพลาสติก  ผลิตและ

ซ่อมแซม
แม่พิมพ ์

 

รวม 
  

ยานยนต ์
 เครื,องใช ้

ไฟฟ้า 
 

อื,นๆ 
 

รวม 
  

       
ยอดขาย  1,443.61  292.56  57.73  1,793.90  120.26  1,914.16 

กาํไรจากการดาํเนินงาน  73.86  14.97  2.95  91.78  25.90  117.68 

ตน้ทุนทางการเงิน            (18.72) 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล            (17.20) 
กาํไรสุทธิ            81.76 

ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2555          
สินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ    529.07  75.96  605.03 

สินทรัพยอื์,น            606.00 
รวมสินทรัพย ์            1,211.03 
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22. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัไดร้ับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยไดร้ับสิทธิประโยชน์บางรายการ ซึ,งรายละเอียดปรากฏตามตารางขา้งล่างนี3  
 

1.   บตัรส่งเสริมเลขที, 1255(2)/2547 1549/2548* 1899(2)/2553 1965(2)/2553 1241(1)/2554 2593(2)/2555 

2.   วนัที,ตามบตัรส่งเสริม 1/4/2547 17/6/2548 27/8/2553 8/9/2553 25/2/2554 19/9/2555 

3.   วนัที,เริ,มมีรายได ้ 20/4/2547 5/1/2548 12/1/2554 14/9/2553 15/9/2554 - 

4.   ประเภทกิจการที,ไดร้ับการส่งเสริม ผลิตผลิตภณัฑ ์ ผลิตชิ3นส่วน ผลิตผลิตภณัฑ ์ ผลิตผลิตภณัฑ ์ ผลิตแม่พิมพ ์ ผลิตผลิตภณัฑ ์

   พลาสติกหรือ ยานพาหนะ พลาสติกหรือ พลาสติกหรือ และซ่อมแซม พลาสติกหรือ 

   เคลือบดว้ยพลาสติก  เคลือบดว้ยพลาสติก เคลือบดว้ยพลาสติก แม่พิมพท์ี,ผลิตเอง เคลือบดว้ยพลาสติก 

5.   สิทธิและประโยชน์สาํคญัที,ไดร้ับการส่งเสริม       

 5.1    ได้รับยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิที,
ไดจ้ากการประกอบกิจการ ที,ไดร้ับการส่งเสริมรวมกัน
ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน นับแต่วันที, เริ, มมี
รายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

8 ปี - 3 ปี 8 ปี 8 ปี 3 ปี 

  (ครบกาํหนดวนัที,      

  19 เมษายน 2555)      

        
 5.2 ได้รับยกเวน้ไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการที,ได้รับ

การส่งเสริม ซึ, งไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลตาม
ขอ้ 5.1 ไปรวมคาํนวณเพื,อเสียภาษีเงินได ้

8 ปี - 3 ปี 8 ปี 8 ปี 3 ปี 

  (ครบกาํหนดวนัที,      

  19 เมษายน 2555)      
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1.   บตัรส่งเสริมเลขที, (ต่อ) 1255(2)/2547 1549/2548* 1899(2)/2553 1965(2)/2553 1241(1)/2554 2593(2)/2555 

 5.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวตัถุดิบและวัสดุ
จาํเป็นที,ตอ้งนาํเขา้มาจากต่างประเทศเพื,อใช้ในการ
ผลิตเพื,อการส่งออก นบัแต่วนัที,นาํเขา้ครั3 งแรก 

5 ปี 1 ปี - - 1 ปี 1 ปี 

  (ขยายเวลาถึงวนัที,      

 4 เมษายน 2555)      

 5.4 ได้รับยกเวน้อากรขาเข้าสําหรับของที,ผูไ้ด้รับการ
ส่งเสริมนําเข้าเพื,อส่งกลับออกไป นับตั3 งแต่วันที,
นาํเขา้ครั3 งแรก 

5 ปี 1 ปี - - 1 ปี 1 ปี 

       

        
 5.5 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื, องจักรตามที,

คณะกรรมการพิจารณาอนุมตัิ 
นาํเขา้ภายใน นาํเขา้ภายใน - นาํเขา้ภายใน นาํเขา้ภายใน - 

 1 ตุลาคม 2549 17 ธนัวาคม 2550  8 มีนาคม 2556 25 สิงหาคม 2556  

 5.6 ไดร้ับลดหย่อนอากรขาเขา้สําหรับเครื,องจกัรกึ, งหนึ, ง
ตามที,คณะกรรมการพิจารณาอนุมตัิ เวน้แต่เครื,องจกัรที,
มีอากรขาเขา้ตํ,ากวา่ร้อยละ 10 จะไม่ไดร้ับลดหยอ่น 

- - นาํเขา้ภายใน - - นาํเขา้ภายใน 

   27 กุมภาพนัธ์ 2556   25 เมษายน 2558 

       
 5.7 ไดร้ับลดหย่อนภาษีเงินไดน้ิติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิ

ที,ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ 
นบัจากวนัที,พน้กาํหนดระยะเวลาตามขอ้  5.1 

- - - 5 ปี 5 ปี - 

       

       
 5.8 ไดร้ับอนุญาตใหห้ักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 

เท่า ของค่าใช้จ่ายดงักล่าว นับแต่วนัที,เริ,มมีรายไดจ้าก
การประกอบกิจการ 

- - - 10 ปี 10 ปี - 

       

       
* บตัรส่งเสริมเลขที, 1549/2548 บริษทัไดแ้จง้ยกเลิกบตัรส่งเสริมแลว้ ตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที, บ.308/2555 ลงวนัที, 23 พฤศจิกายน 2555 
ในฐานะที,ไดร้ับการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบตัิตามเงื,อนไขและขอ้กาํหนดในบตัรส่งเสริมอยา่งเคร่งครัด 
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กาํไรหรือขาดทุน แยกตามประเภทกิจการที,ไดรั้บส่งเสริมการลงทุน และกิจการที,ไม่ไดรั้บส่งเสริมการลงทุน 
 

บาท 

สาํหรับปีสิ3นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2556 

 กิจการที,ไดรั้บ  กิจการที,ไม่ไดรั้บ  รวม 

 ส่งเสริมการลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

      

รายไดจ้ากการขายชิ3นส่วนพลาสติก 130,979,896.02  1,647,232,639.20  1,778,212,535.22 

รายไดจ้ากการขายแม่พิมพ ์ 60,936,000.00  85,209,987.71  146,145,987.71 

รวมรายไดจ้ากการขายและบริการ 191,915,896.02  1,732,442,626.91  1,924,358,522.93 

ตน้ทุนขายและบริการ (160,258,324.84)  (1,508,769,311.88)  (1,669,027,636.72) 

กาํไรขั3นตน้ 31,657,571.18  223,673,315.03  255,330,886.21 

รายไดอื้,น  -  11,957,298.90  11,957,298.90 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย 31,657,571.18  235,630,613.93  267,288,185.11 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (6,386,057.33)  (46,556,830.30)  (52,942,887.63) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (13,434,858.08)  (115,024,817.30)  (128,459,675.38) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (1,814,989.19)  (16,334,902.70)  (18,149,891.89) 

รวมค่าใชจ่้าย (21,635,904.60)  (177,916,550.30)  (199,552,454.90) 

กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ 10,021,666.58  57,714,063.63  67,735,730.21 

ตน้ทุนทางการเงิน (7,774,623.31)  (10,943,360.68)  (18,717,983.99) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 2,247,043.27  46,770,702.95  49,017,746.22 

ภาษีเงินได ้ -  (10,051,417.07)  (10,051,417.07) 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี 2,247,043.27  36,719,285.88  38,966,329.15 
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(ปรับปรุงใหม่) 

บาท 

สาํหรับปีสิ3นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2555 

 กิจการที,ไดรั้บ  กิจการที,ไม่ไดรั้บ  รวม 

 ส่งเสริมการลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

      

รายไดจ้ากการขายชิ3นส่วนพลาสติก 157,659,014.92  1,636,237,218.88  1,793,896,233.80 

รายไดจ้ากการขายแม่พิมพ ์ 76,768,677.00  43,486,707.06  120,255,384.06 

รวมรายไดจ้ากการขายและบริการ 234,427,691.92  1,679,723,925.94  1,914,151,617.86 

ตน้ทุนขายและบริการ (179,049,958.48)  (1,438,630,587.13)  (1,617,680,545.61) 

กาํไรขั3นตน้ 55,377,733.44  241,093,338.81  296,471,072.25 

รายไดอื้,น  -  9,582,759.71  9,582,759.71 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย 55,377,733.44  250,676,098.52  306,053,831.96 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (5,659,021.12)  (34,530,421.83)  (40,189,442.95) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (19,267,012.20)  (111,511,127.13)  (130,778,139.33) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (2,088,399.97)  (15,314,933.11)  (17,403,333.08) 

รวมค่าใชจ่้าย (27,014,433.29)  (161,356,482.07)  (188,370,915.36) 

กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ 28,363,300.15  89,319,616.45  117,682,916.60 

ตน้ทุนทางการเงิน (2,246,432.42)  (16,473,837.87)  (18,720,270.29) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 26,116,867.73  72,845,778.58  98,962,646.31 

ภาษีเงินได ้ -  (17,203,725.69)  (17,203,725.69) 

กาํไรสาํหรับปี 26,116,867.73  55,642,052.89  81,758,920.62 

บริษทัถือเกณฑก์ารปันส่วนค่าใชจ่้ายและดอกเบี3ยที,ไม่สามารถจดัประเภทวา่อยูกิ่จการประเภทใดตามสัดส่วนยอดรายได้
แต่ละกิจการ 
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23. เครื!องมอืทางการเงนิ 

23.1 นโยบายการบริหารความเสี,ยงทางการเงิน 

บริษทัมีความเสี,ยงอนัเกี,ยวเนื,องกบัการเปลี,ยนแปลงอตัราดอกเบี3 ย และความผนัผวนของอตัราแลกเปลี,ยนซึ, ง
บริษัทจะพิจารณาใช้เครื, องมือทางการเงินที, เหมาะสม เพื,อป้องกันความเสี,ยงจากอัตราแลกเปลี,ยนเงินตรา
ต่างประเทศอยา่งไรก็ตาม บริษทัไม่มีนโยบายที,จะถือหรือออกเครื,องมือทางการเงินเพื,อการเก็งกาํไร 

23.2 ความเสี,ยงจากอตัราดอกเบี3ย 

ความเสี, ยงด้านอัตราดอกเบี3 ยเกิดจากการเปลี,ยนแปลงของอัตราดอกเบี3 ยในอนาคต ซึ, งจะมีผลกระทบต่อ 
ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั กับเงินฝากธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั3 น และเงินกูย้ืมระยะยาว  
อย่างไรก็ดี บริษทัป้องกนัความเสี,ยงดงักล่าว โดยวางแผนจดัหาเงินทุนที,มีอตัราดอกเบี3 ยที,ต ํ,ากว่าตลาดมาใช้
ดาํเนินงานไวล่้วงหนา้ 

23.3 ความเสี,ยงจากอตัราแลกเปลี,ยน 

บริษัทมีรายการบางรายการเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ, งทําให้เกิดความเสี,ยงจากการเปลี,ยนแปลงของอตัรา
แลกเปลี,ยนเงินตราต่างประเทศ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ มีนโยบายป้องกนัความเสี,ยงดงักล่าว โดยการเขา้ทาํสญัญา
ซื3อ-ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัไม่มีสญัญาซื3อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้   

23.4 ความเสี,ยงดา้นการใหสิ้นเชื,อ 

บริษัทมีความเสี,ยงจากการให้สินเชื,อที, เกี,ยวเนื,องกับลูกหนี3 การคา้ เนื,องจากลูกหนี3 อาจไม่สามารถชําระหนี3  
ตามเงื,อนไขที,ตกลงไว ้ซึ,งอาจทาํใหเ้กิดความสูญเสียทางการเงินได ้ทั3งนี3  บริษทัไดก้าํหนดนโยบายในการป้องกนั
ความเสี,ยงดงักล่าว โดยวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน และพิจารณาความสามารถในการจ่ายชาํระหนี3ของลูกคา้แต่ละ
รายในการพิจารณาให้สินเชื,อ สาํหรับลูกหนี3การคา้ที,คาดวา่จะไม่ไดรั้บชาํระหนี3  บริษทัไดพิ้จารณาตั3งค่าเผื,อหนี3
สงสยัจะสูญไวอ้ยา่งเพียงพอ 

23.5 มูลค่ายติุธรรม 

บริษทัใชว้ิธีการและขอ้สมมติฐานดงัต่อไปนี3 ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื,องมือทางการเงิน ซึ, งฝ่าย
บริหารของบริษทัเชื,อวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนี3 สินทางการเงินจะไม่แตกต่างอยา่งเป็น
นยัสาํคญักบัมูลค่าตามบญัชี 
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- เงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี3 การค้า มีราคาตามบัญชีซึ, งเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ เนื,องจาก
สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั3น 

- เงินกู้ยืมระยะสั3 นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี3 การค้า มีราคาตามบัญชีซึ, งเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ 
เนื,องจากหนี3 สินทางการเงินดงักล่าวจะครบกาํหนดในระยะสั3น 

-   เงินกูย้มืระยะยาวที,เป็นอตัราดอกเบี3ยลอยตวั มีราคาตามบญัชีเท่ากบัมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ 

23.6 ความเสี,ยงจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา 

ความเสี,ยงจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา เกิดจากการที,คู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสัญญา ทาํใหบ้ริษทัเกิด 
ความสูญเสียทางการเงินได ้เพื,อป้องกนัความเสี,ยงนี3  บริษทั มีนโยบายการให้สินเชื,อที,รัดกุม มีการติดตามเร่งรัด 
การชาํระหนี3 จากลูกหนี3 อยา่งสมํ,าเสมอ มีฐานของลูกคา้ที,หลากหลาย ดงันั3น บริษทัจึงคาดวา่จะไม่ไดรั้บความ
เสียหายอยา่งเป็นนยัสาํคญัจากการเรียกเก็บหนี3จากลูกหนี3  

24. การบริหารจดัการทุน 

วตัถุประสงค์ของบริษทัในการบริหารทางการเงิน คือ การดาํรงไวซึ้, งความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเนื,อง  
และการดาํรงไวซึ้,งโครงสร้างของทุนที,เหมาะสม 

ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2556 งบการเงินแสดงอตัราส่วนหนี3 สินต่อทุนเป็น 1.53 : 1 

25. ภาระผูกพนัและหนี�สินที!อาจเกดิขึ�น 

25.1 ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัมีภาระหนี3 สินที,อาจเกิดขึ3นจากการที,ธนาคารออกหนงัสือคํ3าประกนั
ใหแ้ก่บริษทั ดงันี3  

 ลา้นบาท 
 ณ วนัที, 

31 ธนัวาคม 2556 
 ณ วนัที, 

31 ธนัวาคม 2555 
การคํ3าประกนัการชาํระเงินค่ากระแสไฟฟ้า 9.47  9.07 

25.2 ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัมีภาระผกูพนักบัธนาคารพาณิชย ์ดงันี3  
 ลา้นบาท 
 ณ วนัที, 

31 ธนัวาคม 2556 
 ณ วนัที, 

31 ธนัวาคม 2555 
Letters of Guarantee    

-   วงเงินสินเชื,อ 12.50 ลา้นบาทในปี 2556 และ 2555  
-   วงเงินที,ยงัไม่ไดใ้ช ้ 3.03  3.43 

วงเงินกูร้ะยะยาวที,ยงัไม่ไดใ้ช ้ 0.13  21.58 
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25.3 ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัมีภาระผกูพนัจากรายจ่ายฝ่ายทุน ดงันี3  
 ลา้นบาท 
 ณ วนัที, 

31 ธนัวาคม 2556 
 ณ วนัที, 

31 ธนัวาคม 2555 
-   ซื3อวตัถุดิบ 86.57  46.61 
-   ซื3อทรัพยสิ์น 6.58  25.66 

25.4 ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัมีภาระผกูพนัจากสญัญาเช่าและบริการ ดงันี3  
 บาท 
 ณ วนัที, 

31 ธนัวาคม 2556 
 ณ วนัที,  

31 ธนัวาคม 2555 
ภายในระยะเวลาหนึ,งปี 6,681,666.00  5,155,272.00 
ระยะเวลามากกวา่หนึ,งปีถึงสามปี 3,462,450.00  45,000.00 
รวม 10,144,116.00  5,200,272.00 

26. การจดัประเภทรายการบัญชีใหม่ 

งบการเงินสาํหรับปีสิ3นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2555 ไดจ้ดัประเภทใหม่ให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงิน
สาํหรับปีสิ3นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2556 ดงันี3  
 ลา้นบาท 

 ก่อนจดัประเภท จดัประเภท หลงัจดัประเภท 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    

รายไดจ้ากการขายชิ3นส่วนพลาสติก 1,844.07 (50.17) 1,793.90 

ตน้ทุนขายและบริการ (1,667.86) 50.17 (1,617.69) 

27. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินนี3ไดรั้บการอนุมติัโดยคณะกรรมการของบริษทั เมื,อวนัที, 26 กมุภาพนัธ์ 2557 
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พลเอกเทอดศกัดิ    มารมย์ 78 •  วิทยาศาสตร์บณัฑิต (ทบ.) 0.10 ไมม่ี 2556 - ปัจจบุนั ประธานมมลูนิธิไลออนส์ในประเทศไทย

•  ประธานกรรมการ โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า(จปร.) 2555 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. อีสโคสต์เฟอร์นิเทค

•  กรรมการอิสระ •  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 2555 - ปัจจบุนั ประธานมลูนิธิสหพนัธ์สนัติภาพสากล(ประเทศไทย)

•  วิทยาลยัการทพับก 2547 - ปัจจบุนั นายกสมาคมทหารผา่นศกึเวียดนามในพระบรมราชปูถมัภ์

•  หลกัสตูรกฎหมายสําหรับผู้บงัคบับญัชาชั @นสงู 2547 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม

กระทรวงกลาโหม 2540 - ปัจจบุนั ราชองค์รักษ์พิเศษ

•  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 2535 - ปัจจบุนั ประธานมลูนิธิ ”ไตรแก้ว” โรงเรียนธรรมวาที

•  อบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program 2530 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการทีQปรึกษา บจ.อี.เทค วิทยาลยัเทคโนโลยีภาคตะวนัออก

(DAP) รุ่นทีQ 10/2004 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั 2529 - ปัจจบุนั นายทหารพิเศษประจํากรมทหารราบทีQ 21รักษาพระองค์

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายไพรัช  สหเมธาพฒัน์ 70 •  บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั ไมม่ี ไมม่ี 2547 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม

•  ประธานกรรมการตรวจสอบ •  อบรมหลกัสตูร Director Certification Program 2547 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามสปอร์ตซินดิเคท

•  กรรมการอิสระ (DCP) รุ่นทีQ 102/2008 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั 2547 - 2552 กรรมการตรวจสอบ บมจ. บางกอกแร้นช์

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 2543 - 2547 สรรพากรภาค 1 , กรมสรรพากร

นายเผา่เทพ  โชตินชุิต 81 •  M.Sc Metallurgical engineer, 0.01 ไมม่ี 2549 - 2556 กรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน

•  กรรมการอิสระ University of Arizona USA. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี

•  ประธานคณะกรรมการ •  อบรมหลกัสตูร Director  Accreditation Program 2547 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บมจ. ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม

พิจารณาค่าตอบแทนและ (DAP) รุ่นทีQ 11/2004 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั 2538 - ปัจจบุนั President, Qualine Management Co., Ltd.

กรรมการสรรหา กรรมการบริษัทไทย (IOD)

•  ประธานคณะกรรมการ

กํากบัดแูลกิจการทีQดี

•  กรรมการตรวจสอบ

สดัสว่นการ

ถือหุ้นใน

บริษัทฯ (%)

ลําดบั คณุวฒุิทางการศกึษา

รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

ประวตัิการทํางาน

1

2

3

ชืQอ – สกลุ/ตําแหน่ง
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สดัสว่นการ

ถือหุ้นใน

บริษัทฯ (%)

ลําดบั คณุวฒุิทางการศกึษา

รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

ประวตัิการทํางาน
ชื1อ – สกลุ/ตําแหน่ง

นายวีระศกัดิ4  สตุณัฑวิบลูย์ 57 •  ปริญญาโท วิศวกรรมอตุสาหกรรม, ไมม่ี ไมม่ี 2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. บางปะกง เทอร์มินอล

•  กรรมการอิสระ Texas A&M University, Texas, USA. 2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. กรุงเทพประกนัภยั

•  กรรมการตรวจสอบ •  อบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program 2551 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เดอะแกรนด์-ยบูี

(DAP) รุ่นที1 21/2004 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั 2547 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บมจ. ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 2544 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. โตโยต้า ลิสซิ1ง(ประเทศไทย)

2544 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เอเชียอตุสาหกรรมหลอดไฟ

2544 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไทยอินโด คอร์ดซา่

2540 - ปัจจบุนั รองผู้จดัการใหญ่ผู้ รับผิดชอบสายลกูค้า ธุรกิจรายกลาง

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั(มหาชน)

ดร.โกศล  สรุโกมล 75 •  ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื1องกล ไมม่ี ไมม่ี 2556  -  ปัจจบุนั ที1ปรึกษา บมจ. ลอ็กซเลย่

•  กรรมการอิสระ Wayne State University, Michigan, U.S.A. 2553  -  ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม

•  กรรมการพิจารณาค่าตอบ •  อบรมหลกัสตูร Director Certification Program 2551  -  2553 ประธานเจ้าหน้าที1บริหาร บจ. ฟูจิ เอเชีย 

แทนและกรรมการสรรหา (DCP) รุ่นที1 137/2010 จากสมาคมสง่เสริมสถานบนั 2546  -  2549 กรรมการอํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการ บจ. ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี 

•  กรรมการกํากบัดแูลกิจการที1ดี กรรมการบริษัทไทย (IOD) 2544  -  2546 กรรมการบริหารและหวัหน้าคณะปฏิบตัิการฝ่ายผลิต

บจ. ธนบรุีประกอบรถยนต์ 

2522  -  2543 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บจ. บางชนัเยนเนอเรลเอเซมบลี

นายสเุมธ  เตชะไกรศรี 67 •  ปริญญาตรี   เศรษฐศาสตร์ 15.65 บิดา 2546 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ชินคาร่า

•  ประธานกรรมการบริหาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ นายจมุพล   เตชะไกรศรี 2530 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บจ. แพรรี1มาร์เก็ตติ jง  

•  กรรมการ •  โครงการมินิ  MBA, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2527 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บจ. ดาต้า โปรดกัส์ ทอปปัง ฟอร์ม

•  กรรมการพิจารณาค่าตอบ •  อบรมหลกัสตูร Director Certification Program 2523 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท  

แทนและกรรมการสรรหา (DCP) รุ่นที1 137/2010 จากสมาคมสง่เสริมสถานบนั บมจ. ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม

•  กรรมการกํากบัดแูลกิจการที1ดี กรรมการบริษัทไทย (IOD) 2521 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. กรีนแลนด์ มาร์เกตติ jง

•  อบรมหลกัสตูร "ผู้บริหารระดบัสงู(วตท.) รุ่นที1 17 " 

จากสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ
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อายุ

(ปี) ช่วงเวลา ตําแหน่ง - บริษัท

สดัสว่นการ

ถือหุ้นใน

บริษัทฯ (%)

ลําดบั คณุวฒุิทางการศกึษา

รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

ประวตัิการทํางาน
ชื1อ – สกลุ/ตําแหน่ง

นายคมัภีร์  จองธุระกิจ 60 •  ปริญญาตรี  บริหารการตลาด 0.23 น้า 2535 - ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. แอล.พี.เอน็.ดีเวลลอปเมนท์

•  กรรมการ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั นายจมุพล เตชะไกรศรี 2535 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ลมุพินี พรอพเพอร์ตี @ มาเนจเมนท์

•  กรรมการพิจารณาค่าตอบ •  อบรมหลกัสตูร Director Certification Program 2535 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เอส.เอส.เอ. อตุสาหกรรม

แทนและกรรมการสรรหา (DCP)  รุ่นที1 48/2004 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั 2532 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม

•  กรรมการกํากบัดแูลกิจการที1ดี กรรมการบริษัทไทย (IOD) 2530 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ศรีสําอางค์ ซพัพลายเออร์

ดร.นฤพนธ์  พงษ์เจริญ 57 •  ปริญญาโท การบริหาร ไมม่ี ไมม่ี 2550 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บมจ. ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม

•  กรรมการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2549 - 2550 กรรมการผู้จดัการ บจ. TMBP

•  กรรมการผู้จดัการ •  ปริญญาเอก การบริหาร 2532 - 2549 ผู้จดัการโรงงาน บจ. Thai – Swedish Assembly

 University of South Australia, Australia

•  อบรมหลกัสตูร Director Certification Program

(DCP) รุ่นที1 105/2008 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายปรีชา  เตชะไกรศรี 52 •  ปริญญาโท  Marketing Youngstown State 2.87 หลาน 2554 - ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท บมจ. ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม

•  กรรมการ University, USA. นายสเุมธ  เตชะไกรศรี 2540 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บจ. ศรีสําอางซพัพลายเออร์

•  กรรมการบริหาร •  อบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program 2539 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร  บจ. ที ไทยแสน็ค ฟู๊ ดส์

•  รองกรรมการผู้จดัการ (DAP) รุ่นที1 10/2004 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั 2536 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ บมจ. ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายจมุพล  เตชะไกรศรี 34 •  ปริญญาตรี  การเงิน - การธนาคาร 0.44 บตุร 2554 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั1น

•  กรรมการ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นายสเุมธ เตชะไกรศรี 2547 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท บมจ. ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม 

•  กรรมการบริหาร •  อบรมหลกัสตูร Director Certification Program และ 2546 – ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บมจ. ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม 

•  เลขานกุารบริษัท (DCP) รุ่นที1 102/2008 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั นางยพุา  เตชะไกรศรี

•  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ กรรมการบริษัทไทย (IOD)
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อายุ

(ปี) ช่วงเวลา ตําแหน่ง - บริษัท

สดัสว่นการ

ถือหุ้นใน

บริษัทฯ (%)

ลําดบั คณุวฒุิทางการศกึษา

รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

ประวตัิการทํางาน
ชื1อ – สกลุ/ตําแหน่ง

นางยพุา  เตชะไกรศรี 64 •  ปริญญาตรี   เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลยัรามคําแหง 11.21 มารดา 2535 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ลมุพินี พรอพเพอร์ตี A มาเนจเมนท์

•  กรรมการ •  Accounting Advance of Pitman Examination นายจมุพล   เตชะไกรศรี 2535 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ลมุพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส 

•  กรรมการบริหาร Institute 2535 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. พรสนัติ

•  อบรมหลกัสตูร Director Certification Program 2532 - ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหาร, กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท

(DCP) รุ่นที1 32/2003 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั บมจ. ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 2532 - ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ.แอล.พี.เอน็ดีเวลลอปเมนท์

2530 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ศรีสําอางซพัพลายเออร์

นายโกเวท  ลิ Aมตระกลู 62 •  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 0.12 ไมม่ี 2541 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บมจ. ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม

•  กรรมการ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

•  กรรมการบริหาร •  อบรมหลกัสตูร Director Certification Program

(DCP) รุ่นที1 105/2008 จาก (IOD)

นายอภิชาติ  เกษมกลุศิริ 48 •  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ไมม่ี ญาติ 2550 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร  บจ. ศรีสําอางค์ ซพัพลายเออร์

•  กรรมการ ศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นายปรีชา เตชะไกรศรี 2548 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ลีสซิ1ง ไอซีบีซี (ไทย) 

•  กรรมการบริหาร •  อบรมหลกัสตูร Director Certification Program และ 2548 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 

(DCP) รุ่นที1 73/2006 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั นายจมุพล เตชะไกรศรี 2547 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บมจ. ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายประสงค์  เตชะไกรศรี 46 •  ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์ 1.36 หลาน 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม

•  กรรมการ Ritsumeikan University, Japan นายสเุมธ  เตชะไกรศรี 2539 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บจ. ชยัวฒันาวสัดภุณัฑ์

•  อบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program

(DAP) รุ่นที1 11/2004 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายปริญญา  แก้วล้วน 48 •  ปริญญาตรี บญัชี,  มหาวิทยาลยัรามคําแหง ไมม่ี ไมม่ี 2555 - ปัจจบุนั ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม

•  ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี •  ปริญญาโท บญัชี, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

และการเงิน
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  บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

101 

 
 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

 
 
คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสาํคญัตอ่หน้าที& และความรับผิดชอบตอ่รายงานทางการเงิน และสารสนเทศทางการ

เงินที&ปรากฏในรายงานประจําปี เพื&อให้มั&นใจได้อยา่งมีเหตผุลวา่ ข้อมลูในรายงานทางการเงินมีความถกูต้อง ครบถ้วน สามารถ

สะท้อนฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานที&เป็นจริงของบริษัทฯ และในการจดัทํารายงานทางการเงินได้ใช้นโยบายบญัชีที&

เหมาะสม และถือปฏิบตัิโดยสมํ&าเสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที&รับรองโดยทั&วไป รวมทั 7งได้มีการเปิดเผยข้อมลู

สาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และดแูลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี&ยง การกํากบัดแูลกิจการที&ดี มี

ระบบการควบคมุภายในที&เพียงพอ และมีการปฏิบตัิที&ถกูต้องตามกฏหมาย และกฏระเบียบที&เกี&ยวข้อง 

ในการนี 7 คณะกรรมการ ได้แตง่ตั 7งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ&งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ทา่น เป็นผู้ดแูล

รับผิดชอบเกี&ยวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคมุภายในที&มีประสทิธิภาพ และความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ&งได้แสดงไว้แล้วในรายงานประจําปี 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัที&นา่พอใจ และสามารถให้

ความมั&นใจอยา่งมีเหตผุลตอ่ความเชื&อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วนัที&  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ซึ&งผู้สอบบญัชีของ

บริษัทฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีที&รับรองทั&วไป และแสดงความเห็นวา่งบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงานโดยถกูต้องตามที&ควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีที&รับรองทั&วไป 

 
     
      
 
 
 
 
 
 
                   .……………………………                                                             ..………………………. 
               พลเอกเทอดศกัดิ�   มารมย ์                     ดร.นฤพนธ์ พงษเ์จริญ 

      ประธานกรรมการบริษทัฯ                        กรรมการผูจ้ดัการ 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) มีกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ทา่น ซึ$งเป็นกรรมการอิสระ ผู้ทรงคณุวฒุิ  
ที$มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการบญัชี ทั 3ง 3 ทา่น คือ  

1. นายไพรัช  สหเมธาพฒัน์  ประธานตรวจสอบ  
2. นายเผา่เทพ โชตินชิุต   กรรมการตรวจสอบ 
3. นายวีระศกัดิ9 สตุณัฑวิบลูย์  กรรมการตรวจสอบ 
และ คณุจมุพล เตชะไกรศรี  เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุรวมทั 3งสิ 3น 4 ครั 3ง และนําเสนอรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท โดย
แสดงความเห็น ข้อเสนอแนะอยา่งอิสระ และปฏิบตัิภารกิจตา่งๆ ดงันี 3 

1. พิจารณาผลประกอบการ และสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และประจําปี ร่วมกบัฝ่ายบริหาร และผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ ก่อนที$นําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื$อให้มั$นใจวา่รายงานทางการเงิน ได้จดัทําขึ 3นอยา่งถกูต้องตามที$ควร 
การเปิดเผยข้อมลูเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีรับรองทั$วไป และรายงานที$อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ได้มีการบวนการพิจารณาอย่างโปร่งใส อีกทั 3ง ยงัมีข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ ปฏิบตัิระบบบญัชีให้มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการบญัชี (TFRS) 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที$มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล โดย
สอบทานร่วมกับผู้สอบบญัชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน เมื$อพิจารณาถึงผลการตรวจสอบแล้วเสนอข้อสงัเกต
เพื$อให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดําเนินการ และปรับปรุงตอ่ไป 

3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั 3งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชี เพื$อ
นําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2556 ได้คดัเลอืก บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั เพื$อเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

4. พิจารณานโยบายบญัชีที$สาํคญัของบริษัทฯ ร่วมกบัฝ่ายบริหารและผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
5. รายงานผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั 3งเสนอความเห็นในกรณีที$มีประเด็นที$จะพฒันาระบบการ

ควบคมุภายในให้เหมาะสมมากขึ 3น 
6. พิจารณาการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที$เกี$ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
7. ในด้านการบริหารความเสี$ยง บริษัทฯ ได้ให้มีกระบวนการบริหารความเสี$ยงที$เหมาะสมและมีประสทิธิภาพในเรื$องความ

เสี$ยงที$เกิดจากปัจจยัตา่งๆ 

จากรายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และรายงานของผู้ สอบบัญชี ตลอดจนการหารือร่วมกัน 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีกระบวนการจดัทําและเปิดเผยข้อมลูในรายงานทางการเงินที$เหมาะสมและ
เชื$อถือได้ มีระบบการควบคมุภายใน และการบริหารความเสี$ยงโดยรวมที$เพียงพอ ไมม่ีข้อบกพร่องที$เป็นสาระสาํคญั นอกจากนี � 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีคณะกรรมการบริหารในปี 2556 จํานวน 1 ครั�ง 

เมื+อวันที+ 13 พฤศจิกายน 2556 เพื+อรับทราบประเด็นปัญหาที+พบจากการสอบบัญชีได้อย่างอิสระ 
 
 
 

       …………………………… 
       ( นายไพรัช  สหเมธาพฒัน์ ) 
       ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา 

  

คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา ได้รับการแตง่ตั 'งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดํารง

ตําแหนง่ 3 ปี เริ,มตั 'งแตว่นัที, 15 สงิหาคม 2555 ถึง 14 สงิหาคม 2558  กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา 

ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 ทา่น ดงันี ' 

1. คณุเผา่เทพ โชตินชิุต  ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ) 

2. ดร.โกศล สรุโกมล       กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ) 

3. คณุสเุมธ เตชะไกรศรี  กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา 

4. คณุคมัภีร์ จองธุระกิจ   กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา 

และ คณุจมุพล เตชะไกรศรี เลขานกุารคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา 

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา จดัให้มกีารประชมุ 2 ครั 'ง เพื,อติดตาม และ

พิจารณาเรื,องสาํคญั ที,ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ซึ,งสรุปสาระสาํคญัของการปฏิบตัิหน้าที,ได้ดงันี '  

ด้านพิจารณาค่าตอบแทน  

1.   กําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ วธีิการจา่ยคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื,น ที,จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และ

คณะกรรมการชดุยอ่ย เพื,อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 

2.   ทบทวนคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ ให้กบักรรมการอยา่งเหมาะสมกบัหน้าที, และความรับผิดชอบที,ได้รับมอบหมาย 

3.  กําหนดแนวทาง นําเสนอ และให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ เพื,อพิจารณา 

ปรับคา่ตอบแทนที,เหมาะสม 

ด้านการสรรหา 

1.  ทบทวนคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีขนาด และองค์ประกอบที,เหมาะสมกบัองค์กร และสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม 

     ที,เปลี,ยนแปลงไป  

2.  เสนอหลกัเกณฑ์และแนวทางในการคดัเลอืกกรรมการบริษัท และกรรมการยอ่ยชดุตา่งๆ  

3.  ติดตามการทําแผนสบืทอดตาํแหนง่ของตาํแหนง่กรรมการผู้จดัการเสนอคณะกรรมการบริษัท 
 
 
 
 
 
       ………..………………………………… 

                             (นายเผา่เทพ โชตินชิุต) 
               ประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา 
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รายงานคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที�ดี 
 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที%ดี ได้รับการแตง่ตั (งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดํารงตําแหนง่ 3 ปี เริ%มตั (งแต่
วนัที% 20 กมุภาพนัธ์ 2556 ถึง วนัที% 19 กมุภาพนัธ์ 2559 กรรมการกํากบัดแูลกิจการประกอบด้วยกรรมการ 4 ทา่น ดงันี (  

1. คณุเผา่เทพ โชตินชิุต  ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการที%ด ี(กรรมการอิสระ) 
2. ดร.โกศล สรุโกมล       กรรมการกํากบัดแูลกิจการที%ดี (กรรมการอิสระ) 
3. คณุสเุมธ เตชะไกรศรี  กรรมการกํากบัดแูลกิจการที%ด ี
4. คณุคมัภีร์ จองธุระกิจ   กรรมการกํากบัดแูลกิจการที%ด ี

และคณุจมุพล เตชะไกรศรี เลขานกุารคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที%ด ี
 
 ในรอบปี 2556 คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ ได้จดัให้มกีารประชมุ 2 ครั (ง เพื%อทบทวนและพิจารณาเรื%องตา่งๆ 
ดงัตอ่ไปนี ( 

1. ทบทวนพิจารณานโยบายการกํากบัดแูลกิจการ ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ
นําเสนอขออนมุตัเิห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัท 

2. ทบทวนพิจารณาคูม่ือจริยธรรมธรุกิจ ซึ%งเป็นคูม่ือที%ให้กบัผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบตัิ โดยมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์เป็นผู้สื%อสารและจดัคูม่ือให้กบัผู้บริหารและพนกังานทกุระดบั 

3. เสนอแนวปฏิบตัิด้านการกํากบัดแูลกิจการที%ดี ตอ่คณะกรรมการบริษัท 

4. ติดตามและดแูลการปฏิบตัิงานของกรรมการ และฝ่ายจดัการ เพื%อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที%ด ี

5. ทบทวนแนวทางหลกัการกํากบัดแูลกิจการที%ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบตัิของสากลปฏิบตัิ และ
เสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัท 

ซึ%งในปี 2556 ได้ดําเนินการเพิ%มเติมในหลายๆ เรื%อง โดยจดัทําเป็นคูม่ือ “นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ”  ซึ%งได้
เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tkrungthai.com) ในหวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์ / การกํากบัดแูลกิจการที%ดี  

ทั (งนี ( ทางคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที%ดี จะคอยติดตาม และทบทวนหลกัการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ให้มี
ประสทิธิภาพ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยอยา่งตอ่เนื%อง 

 

 

   

………..………………………………… 
                                (นายเผา่เทพ โชตินชิุต) 
                   ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที%ด ี

 




