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รายงานคณะกรรมการบริษัท  

 ในปี 2560 อุตสาหกรรมยานยนต์ มียอดการผลิตรถยนต์โดยรวมจ านวนทัง้ส้ิน  1.98 ล้านคัน เพิม่ขึ้นจากป ี 2559 คิด
เป็นร้อยละ 2.28 โดยเป็นยอดผลิตรถยนต์นั่ง 0.82 ล้านคัน กลุ่มรถกระบะขนาด 1 ตัน มียอดผลิตทั้งส้ิน 1.13 ล้านคัน และยอด
ผลิตรถยนต์กลุ่มอื่นๆ 0.03 ล้านคัน โดยยอดการผลิตดังกล่าวท าให้เห็นได้วา่ก าลังซื้อก าลังค่อยๆ เริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมา  

 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,072 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 ซึ่งมีรายได้รวม 1,097 ล้านบาท รายได้ลดลงจากปีก่อน 2.33% 
อันเนื่องมาจากโมเดลท่ีบริษัทฯ ได้รับว่าจ้างให้ผลิต มียอดการจ าหน่ายลดลง ส าหรับผลการด าเนนิงานของบริษัทฯ ทีข่าดทุนสุทธ ิ
56.05 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 ขาดทุนสุทธ ิ67.54 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 17.03%  
 ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้พยามควบคมุต้นทุนการผลิต โดยการลดความสูญเสียจากการผลิต และควบคมุค่าใชจ้่ายอยา่ง
ต่อเนื่องแต่ยงัไม่ดีพอ และต้องท าการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องในปีต่อไป รวมถึงหารายได้เพิ่มขึ้นจากการได้รับโมเดลใหม่ๆ และ
ขยายฐานลูกค้า 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ด าเนนิธุรกิจอยา่งมจีริยธรรม ซื่อสตัย์สุจริต มุ่งเน้นให้ความส าคัญในด้านการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเพื่อสังคมและส่ิงแวดล้อม อันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และด้วยความมุง่มั่นในการ
ด าเนินการตามหลักการก ากับดแูลกิจการท่ีดี ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รบัรางวัล “ดเีลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

 จากการตดิตามและทบทวนให้มรีะบบท่ีสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงนโยบาย แนว
การปฏิบัติ และระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม บริษัทฯ จึงได้รับการรับรองเป็น “สมาชกิแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย” 
จากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (CAC) เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2560  

 ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทกุท่าน รวมถงึพนักงานทุกระดับ และผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ี
เป็นพลังขับเคลื่อนส าคัญ ในการสนับสนุนกิจการของบรษิัทฯ มาโดยตลอด และขอให้มั่นใจวา่พวกเราจะสามารถแก้ปัญหา และ
สร้างการเติบโตอยา่งยั่งยืน โดยยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้ปฎิบัติตามหลักการ
ก ากับดแูลกิจการท่ีดีตลอดไป 

 
 
 
 
      

       …………………………………….   
                   พลเอกเทอดศักดิ์  มารมย ์   
                      ประธานกรรมการบริษทั   
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วิสัยทัศน์ (Vision)  

“ผู้น าตลาดของผู้ให้บริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกรถยนต์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งคุณภาพและบริการโดยให้

ผลตอบแทนแก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” 

 

 

พันธกิจ (Mission)  

  ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้านคุณภาพและบริการ  

  เพิ่มโอกาสการขยายตัวทางธุรกิจ  

  ปรับปรุงระบบการบริหารการจัดการ ระบบการผลิต และระบบคุณภาพ ให้เป็นสากล  

  พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง  

  มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายใน และภายนอก  

  เสริมสร้างภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์ที่ดีให้กับพนักงาน, คู่ค้า และผู้ถือหุ้น  

 

 

 



              บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษทั

พลเอกเทอดศักดิ์   มารมย์

ประธานบริษัท/กรรมการอิสระ

นายสุเมธ  เตชะไกรศรี

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

นายเผ่าเทพ โชตินุชิต
กรรมการ/กรรมการอิสระ

นายไพรัช สหเมธาพัฒน์

กรรมการ/กรรมการอิสระ
นายวีระศักด์ิ สุตัณฑวิบูลย์
กรรมการ/กรรมการอิสระ

ดร.โกศล สุรโกมล
กรรมการ/กรรมการอิสระ

นายคัมภีร์  จองธุระกิจ
กรรมการ

นางยุพา  เตชะไกรศรี
กรรมการ

นายอภิชาติ  เกษมกุลศิริ
กรรมการ

นายปรีชา  เตชะไกรศรี
กรรมการ/กรรมการผู้จดัการ

นายจุมพล  เตชะไกรศรี
กรรมการ/เลขานุการบริษัท

นายประสงค์ เตชะไกรศรี
กรรมการ

  3



    บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

 4 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ ”) (“TKT”)  ก่อตั้งเมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2523 โดยกลุ่มเตชะ

ไกรศรี และผู้ถือหุ้นต่างชาติ (เริ่มจัดตั้งเป็น หจก. ต.กรุงไทยอุตสาหกรรม เมื่อ 16 กันยายน 2516) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก  5 
ล้านบาท เพื่อด าเนินธุรกิจบริการชุบชิ้นส่วนพลาสติกด้วยโครเมียมและทอง ต่อมาบริษัทฯ ได้พัฒนาเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก 
รวมทั้งพ่นสี พิมพ์สี ประกอบชิ้นส่วนพลาสติก และให้บริการออกแบบ ผลิต และซ่อมแซมแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วนพลาสติก โดยมี
ทุนจดทะเบียน   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 214 ล้านบาท  เรียกช าระแล้ว 214 ล้านบาท ปัจจุบัน กลุ่ม
เตชะไกรศรี ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหาร 

ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีบริษัทฯ ย่อย หรือบริษัทฯ ร่วมแต่อย่างใด 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการผลิตชิ้นส่วนพลาสตกิ รวมทัง้พ่นสี พิมพ์สี ประกอบชิ้นส่วนพลาสติก และให้บริการ

ออกแบบ ผลิต และซ่อมแซมแมพ่ิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วนพลาสติก จ าหน่ายให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นน า รวมทัง้ผู้ผลิต
สินค้าต้นแบบ (Original Equipment  Manufacturer : OEM) และบริษัทฯ มีโรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติก 3 แห่ง คือ 

โรงงานแห่งที่ 1 : ตั้งอยู่ที่อ าเภอบางพลี จังหวัดสมทุรปราการ ด าเนินการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกชนิดฉีดส าหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า   

โรงงานแห่งที่ 2 : ตั้งอยู่ที่อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งไดเ้ปิดด าเนินการตัง้แต่เดือนเมษายน 2547 ด าเนินการ
ผลิต โดยผลิตชิ้นส่วนพลาสติกชนิดฉีด เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ในเขตกบินทร์บุรี 
จังหวดัปราจีนบุรี และบริเวณใกล้เคียง 

โรงงานแห่งที่ 3 : ตั้งอยู่ที่  ถนน สุวินทวงศ์ อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งได้เปิดด าเนินการตั้งแต่ ปี 2548 
ด าเนินการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกชนิเฉีดส าหรับอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
นโยบายและเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ 

นอกเหนือจากแผนงานรายปี ที่ประกอบด้วยงบประมาณประจ าปี  และแผนปฏิบัติ งานที่ ผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ทางฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงเห็นความส าคัญของการด าเนินธุรกิจ ให้เกิดความ



    บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

 5 

ยั่งยืนในระยะยาว และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกผ่าย โดยบริษัทฯ มีนโยบายและเป้าหมายการด าเนินธุรกิจใน
ระยะยาว ดังต่อไปน้ี 

1. มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันโดยการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในด้านคุณภาพ การส่งมอบ 
ต้นทุน นวัตกรรม การบริการ และการพัฒนาผลิตภัฑณ์ใหม่ ซึ่งบริษัทฯ มีการวัดผลด้านความพึงพอใจของลูกค้า 
ทั้ง 6 ด้าน ดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

2. มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในบริษัทฯ โดยการสร้างสมรรถนะหลัก (Core Competency) ในทิศทางที่
สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร และรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ  

3. บริษัทฯ มีการทบทวนเป้าหมายการเติบโตทั้งด้านยอดขาย และผลก าไรของบริษัทฯ ทั้งแผนระยะส้ัน (ประจ าทุกปี) 
และเป้าหมายระยะยาว (ประจ า 5 ปี ) โดยอ้างอิงจากการเติบโตของอุตสาหกรรม และคู่แข่งในอุตสาหกรรม
เดียวกัน นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังจัดท ากลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวด้วย 

4. บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการให้มีความเหมาะสม 
และเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยอีกด้วย 

5. มุ่งเน้นการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ท่ีมีส่วนสร้างสรรค์ และช่วยเหลือสังคม การท ากิจกรรมเพื่อสาธารณ
กุศล และกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน  

ในปี  2560 บริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีส าคัญ ดังนี้ 

1. ได้รับการรับรองเป็น “สมาชกิแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย” จากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น

ทุจริต (CAC) 

2. ได้รับรางวัล “Best in Delivery”  จาก บริษัท คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จ ากัด  

3. ได้รับรางวัล “Certificate of appreciation” ในการท ากิจกรรม TPS จาก TOYODA GOSEI (THAILAND) CO.,LTD. 

4. บริษัทฯ ได้ลูกค้ารายใหม่ เป็นลูกค้างานแม่พิมพ์ คือ Toyoda Gosei South India Pvt. Ltd.  

5. ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติองคก์รความร่วมมือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาอาชีวศึกษาไทย”  จาก โครงการจัดการศึกษาทวิภาคี

ในสถานประกอบการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

6. ได้รับรางวัล "Good Cooperation Award" จาก บริษัท Kawasaki Motor Enterprise (Thailand) Co.,Ltd.  

7. ได้รับเกียรติบัตร อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 (Green Industry Level 3) เพื่อแสดงว่า บริษัทฯ มีการบริหารจัดการ

ส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามผล และทบทวน เพือ่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากกระทรวงอุตสาหกรรม 

8. ได้รับเกียรติบัตร ด้านด าเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามโครงการโรงงานสีขาว ระดับ 

3 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

9. ได้รับการประเมินผลคะแนนในระดับ ”ดีเลิศ” จากการประเมินการก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Report 

of Thai Listed Companies) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

10. ได้รับรางวัล “Certificate of appreciation” ในการท ากิจกรรม TPS  โดยชมรมความร่วมมือ โตโยต้า (TOYOTA CO- 

OPERATION CLUB) 

11. ได้รับรางวัล “Excellent Quality Improvement” จาก Tokai Eastern Rubber (Thailand) ,Ltd. 

12. ได้รับการรับรอง มาตรฐานระบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015 

13. ได้รับการรับรอง ระบบบริหารงานด้านคุณภาพส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF16949:2016 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษัทฯ ได้จ าแนกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ตามประเภทของสินคา้ ออกเป็น 2 สายการผลิต ดังนี้  

1. สายการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก 
 ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 
 ส าหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
 ส าหรับอุตสาหกรรมอื่น ๆ 

2. สายการผลิตแม่พิมพ์เพื่อฉีดพลาสติก  

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

รายได้ ดังนี้ 
                                                              

 

 
 
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ  

 ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 สายการผลิต                   
1.  สายการผลิตช้ินส่วนพลาสติก  

บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรม ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก การพ่นสี (Spray 
Painting) บนชิ้นส่วนพลาสติก  การพิมพ์สี (Silk-Screen & Hot Stamping) รวมถึงการประกอบชิ้นส่วนพลาสติก (Sub-
Assembly) โดยบริษัทฯ แบ่งสายการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 ชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 

-  ชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้ภายในห้องโดยสาร เช่น  แผงหน้าปัด, ผนังพลาสติกภายใน, ชิ้นส่วนแผงประต ู

ตารางโครงสร้างรายได้ของบริษทัฯ

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้จากการขาย

อุตสาหกรรมยานยนต์ 1,054.71   77.76 830.51      75.66 803.36      74.89
อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 146.40      10.79 142.96      13.02 137.57      12.83
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 17.64        1.30 31.14        2.84 19.18        1.79
การบริการผลิตแมพิ่มพ์ 137.65      10.15 93.14        8.48 112.55      10.49

มูลค่าการจ าหน่ายทั้งหมด 1,356.40   100.00 1,097.75   100.00 1,072.67   100.00 

2560
มูลค่าการจัดจ าหน่าย

2558 2559

1,054.71 830.51 803.36 

146.40 142.96 137.57 

17.64 31.14 19.18 137.65 93.14 112.55 
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-  ชิ้นส่วนพลาสติกภายนอกรถยนต์  เช่น หน้ากระจัง(Radiator Grille),  ฝาครอบล้อ(Wheel Cap), ยางกัน  
    โคลน(Mud Guard) 
-  ชิ้นส่วนพลาสติกภายในห้องเครื่องยนต์ เช่น ฝาครอบเครื่องยนต์(Cover Engine), ชุดแผงยดึหมอ้น้ า เป็นต้น 

กลุ่มที่ 2 ชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

-  ชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับตู้เย็น เช่น มือจับประต(ูDoor Handle), ฐานล่าง(Base), ฝาปิดด้านบน(Top Plate),  
   และชิ้นส่วนอื่นๆ ภายในตูเ้ย็น 

กลุ่มที่ 3 ชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมอื่น ๆ 

-  ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในกลุ่มนี ้จะเป็นชิ้นสว่นพลาสติกที่เป็นส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์  ส าหรับสินค้า   
   อุปโภคบริโภค เช่น กระปุกส าลี เป็นต้น  

บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมคุณภาพของสินค้าโดยจะท าการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินค้าทุกขั้นตอน ตั้งแต่
การตรวจสอบวัตถุดิบน าเข้า การตรวจสอบในกระบวนการผลิตและการตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้ายก่อนจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า 
รวมถึงการให้บริการของบริษัทฯ ที่มีความรวดเร็วและถูกต้องในการจัดส่ง ซึ่งท าให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและความพึงพอใจใน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สูงสุด 
 

2.  สายการผลิตแม่พิมพ์เพื่อฉีดพลาสติก  
ก) การผลิตแม่พิมพ ์

บรษิัทฯ เป็นผู้ให้บริการออกแบบ และผลิต แม่พิมพ์ส าหรับการฉีดพลาสติก บริษัทฯ มีทีมงานออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์

โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการผลิตแม่พิมพ์มากกว่า 10 ปี ประกอบกับบริษัทฯ  ได้น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ

ท างาน เช่น การน า CAE : MoldFlow® มาใช้ในการวิเคราะห์ การออกแบบชิ้นส่วนพลาสติก และแม่พิมพ์  การใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ และเขียนแบบชิ้นส่วนพลาสติก และแม่พิมพ์ (CAD : Computer Aid Design)  และข้อมูลโครงแบบ

จะถูกส่งต่อมายังเครื่องผลิตแม่พิมพ์ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (CAM : Computer Aid Manufacturing) ซึ่งท าให้แม่พิมพ์ที่ผลิต

ออกมานั้นมีคุณภาพดี มีความถูกต้องตามแบบที่ต้องการ นอกจากนี้  บริษัทฯ   ได้มีการจัดส่งช่างผลิตแม่พิมพ์ไปอบรมความรู้ใน

การผลิตแม่พิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อน ามาพัฒนาการผลิตแม่พิมพ์ของบริษัทฯ  

การผลิตแม่พิมพ์ แบง่เป็น 2 แบบ คือ 

1. ผลิตแม่พิมพ์ใหม่ตามค าสั่งซื้อของลูกค้า 
 การผลิตแม่พิมพ์ประเภทนี้ บริษัทฯ จะท าการผลิตแม่พิมพ์ส าหรับ การฉีดพลาสติกตามที่ลูกค้าต้องการ และผลิต

แม่พิมพ์ตามแบบที่ได้ตกลงร่วมกัน 

2. งานปรับปรุงแม่พิมพ์ให้ลูกค้า 

  ในส่วนนี้ลูกค้าจะน าแม่พิมพ์ของลูกค้ามาให้บริษัทฯ ท าการปรับปรุง ซึ่งบริษัทฯ จะร่วมกับลูกค้าในการแก้ไข

ลักษณะชิ้นงาน หรือโครงสร้างแบบแม่พิมพ์ เพื่อเป็นการปรับปรุงหรือแก้ไขให้แม่พิมพ์พลาสติกได้ชิ้นส่วนพลาสติก ตามลักษณะที่

ต้องการ หรือการผลิตที่เร็วขึ้น ซึ่งการให้บริการในส่วนน้ีจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการบริการของบริษัทฯ  กับลูกค้า  

          อนึ่งในการผลิตและการปรับปรุงแม่พิมพ์ บริษัทฯ ก าหนดราคาค่าบริการจาก ขนาดของแม่พิมพ์ ความยากง่ายใน

การท างาน และชั่วโมงการท างาน โดยบันทึกเป็นรายได้จากการขายและบริการ 

ข) การซ่อมแซมแม่พิมพ ์

   นอกเหนือจากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์แล้ว บริษัทฯ ยังมีบริการซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ช ารุดที่เกิดจากการใช้งาน ซึ่งการ
ให้บริการในส่วนการซ่อมแซมแม่พิมพ์นี้จะเป็นการสร้างความเชื่อ มั่นในการบริการของบริษัทฯ  เนื่องจากหากแม่พิมพ์ของลูกค้า
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เกิดช ารุดจากการผลิต ทีมซ่อมแซมแม่พิมพ์ของบริษัทฯ สามารถให้บริการซ่อมแซมได้ทันทีโดยไม่จ าเป็นต้องน าส่งแม่พิมพ์ไปท า
การซ่อมแซมนอกสถานท่ีท าให้เสียเวลาในการผลิต ดังนั้นลูกค้าของบริษัทฯ  จึงมีความมั่นใจในบริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกของ
บริษัทฯ     
การส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในเขต 2 (จงัหวัดฉะเชงิเทรา)  
ส าหรับโรงงานสุวินทวงศ์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อแสดงวา่ เป็นผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกจิการ ผลิตแม่พมิพ์ และ
ซ่อมแซมแม่พมิพ์ที่ผลิตเอง ซึง่สรปุสาระส าคัญที่ได้รับการส่งเสริม ดังนี้ 

1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้รับจากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม มีก าหนดเวลา 
8 ปี  และ ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ 50% อีก 5 ปี หลังจากครบ 8 ปีแรก 

2. ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมค านวณ เพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่
ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

3. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นที่ต้องน ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการ
ส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี 

4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับผู้ที่ได้รับการส่งเสริมน าเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี 
และเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

เพิ่มในประเภทกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก ซึ่งสรุปสาระส าคัญที่ได้รับการส่งเสริม ดังนี้ 
1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกิน

ร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีก าหนดเวลา 3 ปี  
2. ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมค านวณ เพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่

ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
3. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นที่ต้องน ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการ

ส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี  
4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับผู้ที่ได้รับการส่งเสริมน าเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี 

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน   
1. กลยุทธก์ารตลาด 

จากการด าเนินธุรกิจเป็นระยะมากกว่า 40 ปี ท าให้บริษัทฯ  ทราบถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ว่า ลูกค้า
ส่วนใหญ่ไม่ได้มุ่งเน้นด้านราคาเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งเน้นด้านความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจในคุณภาพของสินค้าและ
ความสามารถในการให้บริการ ส าหรับการจัดท าแผนการตลาดนั้น บริษัทฯ มุ่งเน้นให้สอดรับกับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ 
ความสามารถในการแข่งขัน และโอกาสที่จะยืนหยัดอยู่ในธุรกิจอย่างยั่งยืนและเติบโต ดังนั้น บริษัทฯ   จึงใช้กลยุทธ์การตลาดที่
มุ่งเน้นในการตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว โดยก าหนดเป็นนโยบายของบริษัทฯ   ไว้ดังนี้ 
Q (Quality) : คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ต้องได้มาตรฐานและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของลูกค้าและมีคุณภาพ

ที่สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นได้ 
C (Cost) : ต้นทุนการผลิตต่ ากว่าอุตสาหกรรม บริษัทฯ เน้นการควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิต โดยการเพิ่มผลิตผล

ของการผลิตและลดปริมาณของเสียจากการผลิตให้ต่ าที่สุด 
D (Delivery) : การจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพสามารถจัดส่งสินค้าได้ตรงตามเวลาและใช้ระยะเวลาการส่งมอบส้ัน โดย

บริษัทฯ   มีการจัดตั้งหน่วยบริการจัดส่งที่สามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างตรงเวลา 
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M (Management) : วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพที่การก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การ
บริหารจากคณะกรรมการบริหารซึ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและก าหนดแนว ทาง
การตลาด โดยน าระบบมาตรฐานคุณภาพต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการจัดการ เช่น ISO 9001 จนถึง ISO/ TS 
16949  และ ISO 14000 รวมถึง TPM และ TPS เป็นต้น เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  

E (Engineering) : ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางวิศวกรรมของบริษัทฯ ให้ทันสมัยและพัฒนาไปสู่การร่วมออกแบบ
ผลิตภัณฑ์กับลูกค้า เพื่อให้มีความสามารถในการบริการได้อย่างครบวงจร (One-Stop Service) 

C (Communication): มีการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังภายนอกและภายในองค์กร 
บรัษัท ก าหนดนโยบาย ให้ฝ่ายการตลาด ท าการประเมินวัดผลระดับความพงึพอใจของลูกค้า เป็นประจ าทุกปี เปา้หมาย

คะแนนประเมินผลความพงึพอใจต้องไดม้ากกวา่ 85%  โดยก าหนดหัวข้อการประเมิน 5 ข้อ คือ ด้านคุณภาพ (Quality),  ด้าน
ต้นทุน (Cost), ด้านการจดัส่ง (Delivery), ด้านการจัดการ (Management), ด้านวศิวกรรม (Engineering) เพื่อน าผลประเมินที่วัด
ได้มาปรับปรุงพัฒนาต่อไป      

2. ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ 
บริษัทฯ  แบ่งกลุ่มลูกคา้เปา้หมายของบริษัทฯ  ออกเป็น 4 กลุ่ม ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 
1.  ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ บริษัทฯ ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นน าต่างๆ รวมทั้งผู้ป้อนชิ้นส่วนยาน

ยนต์ โดยมีสัดส่วนการจ าหน่ายลูกค้ากลุ่มนี้ในปี 2560 เท่ากับร้อยละ 74.89 ของรายได้รวม  เช่น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย 
แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด, บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

2. ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าส าหรับใช้ในส านักงานและใน
ครัวเรือนต่างๆ โดยมีสัดส่วนการจ าหน่ายในปี 2560 เท่ากับร้อยละ 12.83 ของรายได้รวม เช่น บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (มหาชน), บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด, บริษัท พานาโซนิค โฮม แอ็พไลแอ็นซ์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด  

3.  ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ท่ีใช้พลาสติกเป็นส่วนประกอบ เช่น Packaging 
เป็นต้น การจ าหน่ายในปี  2560 เท่ากับร้อยละ 1.79  ของรายได้รวม เช่น บริษัท แพรร่ี มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 

4. ลูกค้ากลุ่มผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ ในปี 2560 มีสัดส่วนการจ าหน่ายลูกค้ากลุ่มนี้ เท่ากับร้อยละ 10.49  ของ
รายได้รวม เช่น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด, บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็น
เตอร์ไฟรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โฟเรอเซีย แอนด์ ซัมมิท อินทีเรีย ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

ทั้งนี้ บริษัทมีลูกคา้ที่เป็นรายส าคญัเกิน 30% จากรายได้รวมอยูจ่ านวน 1 ราย ซึ่งเป็นลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 
คือ Toyota Group 

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหนา่ย 

บริษัทฯ  จ าหน่ายสินคา้ของบริษัทฯ โดยตรงกับลูกค้า (End User) โดยไม่ผ่านตวัแทนจ าหน่ายและเป็นการจ าหน่าย
ทั้งหมดภายในประเทศ แต่สินคา้ของบรษิัทฯ บางส่วนจะถูกน าไปประกอบและจ าหน่ายไปยังต่างประเทศ (Indirect Export) ใน
รูปแบบของสินค้าส าเร็จรูปและชิน้ส่วน ซึ่งลูกคา้ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นบริษัทฯ ของประเทศญีปุ่่น ซึ่งโดยปรกติจะมีบริษัทฯ  ใน
เครือเป็นผู้ผลิตหรือจัดหาสินค้าให้ แต่จากประสบการณ์และผลงานท่ีผ่านมาของบรษิัทฯ   ท าให้ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนพลาสติกของ
บริษัทฯ  เป็นที่ยอมรับของผู้ผลิตยานยนต์ และผู้ผลิตเครื่องไฟฟ้าชั้นน าจากประเทศญี่ปุ่น  เนือ่งจากบริษัทฯ ได้เรยีนรู้ระบบการ
ท างานของบริษัทญี่ปุ่น และน ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการท างานของบรษิัทฯ  ให้สามารถ ให้บริการได้เทา่เทียมกับบริษัทญี่ปุน่ 
ประกอบกับ บริษัทฯ มีการพัฒนาบุคลากรทกุระดับ รวมถงึมาตรฐานในการผลิตตลอดเวลา และมีการท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
กับลูกค้า ท าให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างด ี ซึ่งท าให้บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสตกิยานยนต์ และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าสัญชาติไทยที่ไดก้ารยอมรับในเรื่องผลิตภัณฑ์และบริการ และบริษัทฯ   สามารถเขา้ไปเสนอบริการใหแ้ก่ผู้ผลิตราย 
อื่นของทั้งสองกลุ่มอุตสาหกรรมได้  
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3. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

โครงสร้างอุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตและจ าหน่ายให้กับลูกค้า เป็นชิ้นส่วนพลาสติกเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งเป็นธุรกิจอุตสาหกรรม

สนับสนุน (Supporting Industry) ที่ส าคัญ เนื่องจากชิ้นส่วนพลาสติกดังกล่าวจะน าไปประกอบเป็นสินค้าส าเร็จรูปและจัด
จ าหน่ายให้กับผู้บริโภคขั้นสุดท้าย (End Users)  

ปัจจุบันการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกแบบการฉีดขึ้นรูป (Injection Molding) เพื่อการพาณิชย์เป็นอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการ
เติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากชิ้นงานมีคุณสมบัติที่สามารถทนต่อแรงบิด แรงกระแทก น้ าหนักเบา ที่เป็นที่ต้องการของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนั้นได้มีการพัฒนาชิ้นส่วนพลาสติกแบบการฉีดขึ้น
รูปเพื่อไปทดแทนชิ้นส่วนโลหะมากขึ้นด้วย ดังนั้นภาวะอุตสาหกรรมหลักที่มีความเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  จะมี
ดังต่อไปนี้  

ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ ปี 2560 (ข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 

ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ ปี 2560 
ปริมาณการผลิตรถยนตใ์นปี 2560 มีจ านวนท้ังส้ิน 1,988,823 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.28 เมื่อเปรียบกับปี 2559 โดยปริมาณ

การผลิตรถยนต์นัง่มจี านวน 826,787 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 1.85 รถยนต์กระบะขนาด 1 ตัน ผลิตได้ทั้งสิ้น 
1,130,058 คัน เท่ากับร้อยละ 56.82 ของยอดการผลิตทั้งหมด เปน็การผลิตเพื่อการส่งออกจ านวน 1,126,432 คัน คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 56.64 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด ลดลงจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 3.52 

รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์ส าเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่
รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 940,572.51 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 0.08    
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ปัจจุบันบริษัทฯ   มีโรงงานผลิตที่ใช้ด าเนินการจ านวน 3 แห่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

โรงงานที่ 1 : ตั้งอยูเ่ลขที่ 59 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 บน
เนื้อท่ี 9 ไร่ เป็นอาคารโรงงานพ้ืนที่ใช้สอย 10,200 ตารางเมตร ประกอบด้วยแผนกการตลาด แผนก
วิศวกรรม แผนกการผลิต โดยมีก าลังการผลิตเต็มที่ 3,600 ตัน/ปี 

โรงงานที่ 2 : ตั้งอยู่เลขที่ 517 หมู่ที่ 9 ต าบลหนองกี่ อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 บนเนื้อที่ 13 ไร่ 
ส าหรับ เป็นอาคารโรงงานพื้นที่ใช้สอย 6,000 ตารางเมตร การเพิ่มก าลังการผลิตเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า เริ่มด าเนินงานได้ในเดือนกุมภาพันธ์  2547 โดยมีก าลังการผลิตเต็มที่ 5,040 ตัน/ปี 

โรงงานที่ 3 : ตั้งอยู่เลขที่ 28/4 หมู่ที่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ ต าบลคลองอุดมชลจร อ าเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา 24000  
บนเนื้อที่ 27 ไร่เป็นอาคารโรงงานพื้นที่ใช้สอย 8,700 ตารางเมตร เป็นโรงงานผลิตแม่พิมพ์ที่สามารถ
ผลิตแม่พิมพ์ใช้กับเครื่องฉีดตั้งแต่ขนาด 30 - 1,800 ตัน  และโรงงานฉีดพลาสติกที่มีเครื่องจักรฉีด
พลาสติก ตั้งแต่ขนาด 230-850 ตัน 

นโยบายการผลิตที่ส าคัญ คือ เนน้การผลิตสินค้าที่มคีุณภาพดี ตรงกับความต้องการของลูกคา้และสามารถส่งสินค้าได้ตรง
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้เพือ่ให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและเกิดความพึงพอใจ ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ     

 การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก 
 วัตถุดิบส าหรับการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก   

วัตถุดิบหลักส าหรับการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกของบริษัทฯ คือ เม็ดพลาสติก โดยเป็นการส่ังซื้อจากตัวแทน
จ าหน่ายในประเทศทั้งหมด ซึ่งการส่ังซื้อเม็ดพลาสติกจะแยกตามลักษณะของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 
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 กลุ่มชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 
การส่ังซื้อเม็ดพลาสติกเพื่อการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นการส่ังซื้อล่วงหน้า

จากผู้จ าหน่ายในประเทศ โดยร้อยละ 95 ของการส่ังซื้อเม็ดพลาสติก ลูกค้าจะเป็นผู้ก าหนดชนิดและประเภทของเม็ดพลาสติก
รวมทั้งผู้จ าหน่ายเม็ดพลาสติก ซึ่งเป็นการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยฝ่ายจัดซื้อของบริษัท
ฯ จะจัดซื้อเม็ดพลาสติกตามค าส่ังซื้อของลูกค้า  

ทั้งนี้ จ านวนผู้จัดจ าหน่ายเม็ดพลาสติกของบริษัทฯ น้ันมีอยู่ 30 รายด้วยกัน 
 กลุ่มชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

การส่ังซื้อเม็ดพลาสติก เพื่อการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ส าหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า มี  2 รูปแบบคือ 
ลูกค้าจัดหาวัตถุดิบมาให้ และบริษัทฯ   ซื้อวัตถุดิบมาใช้ในการผลิตเอง โดยในปี 2560  สัดส่วนของยอดขายสินค้าที่ลูกค้าจัดหา
วัตถุดิบมาให้และยอดขายสินค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดซื้อวัตถุดิบเองคิดจากยอดขายรวมของสาขากบินทร์บุรี เป็นดังนี้ ร้อยละ 60 
และร้อยละ 40 ตามล าดับ 

อย่างไรก็ตามการส่ังซื้อเม็ดพลาสติกของทั้งสองกลุ่มนั้น บริษัทฯ สามารถที่จะตกลงกับลูกค้าในการจัดซื้อ
เม็ดพลาสติกได้ หากบริษัทฯ  สามารถจัดหาแหล่งจ าหน่ายเม็ดพลาสติกจากผู้จัดจ าหน่ายอื่นที่มีคุณภาพเทียบ เท่ากับความ
ต้องการของลูกค้าและมีราคาถูกกว่า ท าให้บริษัทฯ  ไม่มีปัญหาในการจัดหาเม็ดพลาสติก  

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

 การจัดหาวตัถุดิบที่ใช้ในการผลิตแม่พิมพ์ 
วัตถุดิบส าหรับการผลิตแม่พิมพ์  
วัตถุดิบหลัก คือแบบแม่พิมพ์เหล็ก (Mold Base) เหล็กชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และฮอตรันเนอร์  ซึ่งบริษัทฯ   ส่ังซื้อจาก

ผู้จัดจ าหน่ายภายในประเทศหลายราย เป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ มานาน โดยเหล็กที่ใช้จะเป็นเหล็กที่มีคุณภาพตามความต้องการของ
แม่พิมพ์แต่ละประเภท ซึ่งจะท าให้ผลงานท่ีฉีดจากแม่พิมพ์ของบริษัทฯ มีอัตราการสูญเสียต่ า             

 การวิจัยและพัฒนาการผลิตแม่พิมพ ์
บริษัทฯ มีโปรแกรม MoldFlow เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาการไหลของพลาสติกฉีด และช่วยในการ

ออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ซึ่งมีผลท าให้การออกแบบ และแม่พิมพ์ที่ผลิตออกมา มีคุณภาพสูงขึ้น และในปี 2560 
บริษัทฯ ท าการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีใหม่กระบวนการผลิต เพื่อให้ได้คุณภาพสูงขึ้น, ต้นทุนต่ าลง โดยร่วมมือกับ สวทช. ในการ
ด าเนินการ  

 การซ่อมแซมแม่พิมพ์ 
นอกจากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์แล้วบริษัทฯ   ยังให้บริการซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ช ารุดที่เกิดจาก   การใช้งาน ซึ่ง

การให้บริการในส่วนการซ่อมแซมแม่พิมพ์นี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการบริการของบริษัทฯ    เนื่องจากหากแม่พิมพ์ของ
ลูกค้าเกิดช ารุดจากการผลิต ทีมซ่อมแซมแม่พิมพ์ของบริษัทฯ สามารถให้บริการซ่อมแซม  ได้ทันที โดยไม่จ าเป็นต้องน าส่งแม่พิมพ์
ไปท าการซ่อมแซมนอกสถานที่ท าให้เสียเวลาในการผลิต ดังนั้นลูกค้าของบริษัทฯ   จึงมีความมั่นใจในบริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
ของบริษัทฯ    

2.4 งานท่ียังไม่ส่งมอบ (เฉพาะกรณีโครงการหรือชิ้นงานมูลค่าสูง) 

   - ไม่มี –         
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3. ปัจจัยความเสี่ยง  

การบริหารความเส่ียงในปัจจุบัน และอนาคตเป็นเรื่องที่ส าคัญ ซึง่บริษัทฯ มีความตระหนักดวี่า การบริหารความเส่ียงนั้น
เป็นเครื่องมือที่บริษัทฯ ต้องน ามาใช้ในการบริหารจดัการองคก์รภายใต้กรอบการบริหารความเส่ียง โดยความเส่ียงที่มีนัยส าคัญ ท่ี
ท าให้บริษัทฯ มีความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกจิของบริษัทฯ และความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงไดจ้ัดท า
คู่มือระเบียบการบริหารความเส่ียง และแตง่ตั้งคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง (Risk Management Committee) เพื่อประเมิน
และก าหนดมาตรการป้องกัน รวมทั้งก าหนดใหม้ีผู้รับผิดชอบในการติดตามดูแล ท าการวิเคราะห์และบริหารความเส่ียงในระดับ
ปฏิบัติการท้ังองค์กร ใหม้ีการท างานท่ีมีการเชื่อมโยงการบริหารความเส่ียงเข้ากับแผนกลยุทธใ์นการจัดการองค์กร เพื่อลด
ผลกระทบหรือบรรเทาความเส่ียงที่อาจจะเกดิขึ้นกับองค์กร บริษัทฯ ได้ก าหนดประเภทความเส่ียงทีอ่าจจะมีผลกระทบต่อธุรกจิ
ของบริษัทฯ มี  6 หมวดดงันี ้

 หมวด 1 ความเส่ียงดา้นการด าเนินธุรกิจ และกลยุทธ์  
 หมวด 2 ความเส่ียงดา้นการด าเนินงาน  
 หมวด 3 ความเส่ียงดา้นบัญชี และการเงิน  
 หมวด 4 ความเส่ียงดา้นการบริหาร และการจดัการ  
 หมวด 5 ความเส่ียงดา้นกฎระเบยีบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
 หมวด 6 ความเส่ียงดา้นระบบสารสนเทศ 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามคู่มือระเบียบบริหารความเส่ียง ได้ท าการประเมินความเส่ียงในแต่ละหมวดทุกๆ 6 เดือน 
ซึ่งผลประเมินความเส่ียงพบวา่ความเส่ียงทีม่ีสาระส าคัญมีดงัต่อไปน้ี  
 ความเสี่ยงด้านการด าเนินธุรกิจ และกลยุทธ์ 
  ความเสี่ยงเนื่องมาจากราคาวตัถุดิบมกีารเปลี่ยนแปลง 

เมื่อวตัถุดิบมีการเปล่ียนแปลงราคาสูงขึ้นจะมีผลกับต้นทุนขายสูงตามไปดว้ย อาจจะมีผลท าให้ก าไรลดลง 
อย่างไรกด็ี บริษัทฯ มีการด าเนินการ และมีข้อตกลงกับลูกค้าแต่ละรายในการปรับโครงสร้างราคาขายตามราคา

วัตถดุิบที่มีการเปล่ียนแปลงไป และได้มอบหมายให้ฝ่ายการตลาด ด าเนินการในการตดิตามการเปล่ียนแปลงของราคาวตัถดุิบ 
และการปรับเปล่ียนราคาขายกับลูกค้าอยา่งสม่ าเสมอ  
 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน  
   ความเสี่ยงจากตน้ทนุการผลิตของบริษัทสูงกว่าคู่แขง่เนือ่งมาจากเครื่องจักรและเทคโนโลยีล้าสมัย 

การท่ีเครื่องจกัรหลักที่ใช้ท าการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตล้าสมยั มีผลท าให้อัตราของเสียสูง ผลผลิตต่ า และต้นทุน
การบ ารงุรักษาสูง ซึง่อาจท าให้ตน้ทุนการผลิตสูงตามไปด้วย 

บริษัทได้มีมาตรการในการศึกษาและติดตามการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการผลิตตลอดเวลา โดยส่งพนักงานไปดงูาน
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างสม่ าเสมอ ส่วนเครื่องจกัรกลหลักที่ใชง้านผลิตในบรษิัท กจ็ัดใหม้ีการประเมินประสิทธิภาพ
การผลิต และค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาว่าสูงผิดปกติหรือไม่ ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งถา้ผลประเมินวา่เครื่องจักรตวัใดที่ล้าสมัยหรือต้นทนุ
การผลิตสูง ก็จะพจิารณาการซื้อเครื่องจักรใหม่มาทดแทน 

   ความเสี่ยงจากการที่วัตถุดิบขาดแคลน 
วัตถดุิบที่ใชใ้นการผลิตสินค้าใหก้ับลูกค้าเป็นเกรดและชนิดทีเ่ฉพาะเจาะจงส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ หากวัตถุดิบ

ดังกล่าวขาดแคลน อาจส่งผลต่อความต่อเนื่องของการผลิต และส่งมอบ 
 บริษัทมีการบริหารความเส่ียง และป้องกันความเสียหายโดย ด้วยการเลือกซื้อวตัถุดิบจาก Supplier ที่เชื่อถือได ้

ตลอดจนมกีารวางแผนส่ังซื้อล่วงหน้า และควบคมุปริมาณวัตถุดิบส ารองไว ้
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 ความเสี่ยงด้านบัญชี และการเงิน 
 บริษัทฯ มีแนวนโยบายเกี่ยวกบัภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจากเงนิกู้ เพื่อให้มีระดับความคล่องตวัในการบริหารจดัการทาง

การเงิน และเพื่อให้บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานท่ีมั่นคงในด้านการเงิน บริษัทฯ จึงให้ความส าคัญต่อดัชนีตวัชีว้ัดที่ส าคัญ คือ D/E 
Ratio โดยก าหนดคา่สูงสุดที่ 2.5 : 1  ซึ่งปจัจุบัน D/E Ratio ของบริษัทฯ อยู่ที ่1.46 เท่า (ณ ส้ินปี 2560)  

นอกจากนี้ ในการบริหารทางการเงิน  บริษัทฯ เน้นถึงความมีระเบียบวินัยทางการเงิน   รวมถึงการบริหารและการจัดการ
ทางการเงินอย่างเป็นระบบ  มีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบจากปัจจัยความเส่ียงต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ  เพื่อป้องกัน และเตรียมความ
พร้อมต่อผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที  บริษัทฯ จึงให้ความสนใจการป้องกันความเส่ียงทางการเงินอย่างใกล้ชิดที่มี
ผลกระทบถึงค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

   ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ 
บริษัทฯ มีความเส่ียงอันเนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่เปล่ียนแปลงในอนาคต ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลการ

ด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ  
บริษัทฯ ได้ป้องกันความเส่ียงดังกล่าว โดยการวางแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ ากว่าตลาดมาใช้

ด าเนินงานไว้ล่วงหน้า อีกทั้งภาระดอกเบี้ยของบริษัทฯ อยู่ในระดับค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับยอดรายได้ 
   ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯ มีความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน เนื่องจากบริษัทฯ มีการท ารายการบางรายการเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ซึ่งท าให้เกิดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  

จากปัญหาดังกล่าวบริษัทฯ ตระหนักถึงความเส่ียงนี้เป็นอย่างดี  จึงมีนโยบายป้องกันความเส่ียงดังกล่าว โดยการท า
สัญญาซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศเป็นการล่วงหน้าในกรณีท่ีท าการส่ังซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตจากต่างประเทศ 

   ความเสี่ยงจากการใหส้ินเชือ่ 
บริษัทฯ มีความเส่ียงจากการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องจากลูกหนี้การค้า เนื่องจากหากลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ตาม

เงื่อนไขที่ตกลงไว้ ซึ่งอาจท าให้เกิดความสูญเสียทางการเงินได้  
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายในการป้องกันความเส่ียงดังกล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและพิจารณา

ความสามารถในการจ่ายช าระหนี้ของลูกค้าแต่ละรายในการพิจารณาให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม ส าหรับลูกหนี้การค้าที่คาดว่า
อาจจะไม่ได้รับช าระหนี ้บริษัทฯ ได้พิจารณาตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไว้อย่างเพียงพอ 

 ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
   ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบตัติามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้ออกกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้
บริษัทจดทะเบียนได้ปฏิบัติตามเพื่อการก ากับดูแลกิจการท่ีดี พร้อมด้วยบทลงโทษต่าง ๆ ส าหรับบริษัทที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคัญในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยการก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบ
โดยตรงในการประสานงาน ติดตามข้อมูลข่าวสาร หรือข้อบังคับใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และปฏิบัติตาม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท
ฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลต.อย่างครบถ้วน และทันเวลา  

ในปี 2560 จากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความเส่ียงด้านนี้ ไม่พบว่ามีการปฏิบัติผิดหลักเกณฑ์ หรือข้อก าหนด 
และเงื่อนไขต่างๆ ของกฎระเบียบตลาดหลักทรัพย์   
 ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ 

  ความเสี่ยงจากขอ้มูลสูญหาย  

ความเส่ียงจากการโปรแกรม (ERP) ฐานข้อมูล (Database) สูญหาย และระบบการท างานของคอมพิวเตอร์ขัดข้อง ไม่

สามารถใช้งานได้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายกับการด าเนินกิจการของบริษัทฯ   

บริษัทฯ จึงมีวิธีการป้องกัน โดยด าเนินการพัฒนาตัวโปรแกรม (ERP) เพื่อให้รองรับกับปริมาณข้อมูลที่มากขึ้น และให้ 
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เกิดความมีเสถียนภาพของการท างานทุกส่วนงาน ด้านฐานข้อมูลได้ด าเนินการให้มีระบบการเก็บรักษาข้อมูลส ารองในสถานท่ีอื่น
เพิ่มอีกหนึ่งที่ ซึ่งเป็นที่ๆ  มีความปลอดภัย และมีการส ารองคอมพิวเตอร์ ที่สามารถท างานแทนท่ีระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานปกติได้
ทันทีทันใด ส่วนด้านบุคลากร  ได้จัดเตรียมความพร้อมและจ านวนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศเพื่อท าการอบรมและให้การ 
Support ในเรื่องต่างๆ แก่พนักงานระดับปฏิบัติงานทุกโรงงานอย่างเพียงพอ 
   

4. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลส าคัญอื่น 

    4.1 ข้อมูลทั่วไป 

     ชื่อบริษัท : บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 ลักษณะการประกอบธุรกจิ : ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก และให้บริการออกแบบผลิต และซ่อมแซมแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วน   
    พลาสติก ให้แก่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นน าต่างๆ รวมทั้งผู้ผลิตสินค้า  
    ต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer : OEM) 
 ทุนจดทะเบียน : บริษัทฯ มีทุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแล้ว 214 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 214 ล้านหุ้น 
 ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : เลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แยก 21 แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
 ที่ตั้งโรงงาน : 1. เลขที่ 59 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
 : 2. เลขที่ 517 หมู่ที่ 9 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 
 : 3. เลขที่ 28/4 หมู่ที่ 1 ถ.สุวินทวงศ์  ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จงัหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
 เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000010 
 โทรศัพท ์ : 0-2211-2762, 0-2211-3732, 0-2212-4719 
 โทรสาร : 0-2212-4864 
 แผนกนักลงทุนสัมพันธ ์ : investor@tkrungthai.com 
 กรรมการตรวจสอบ(กรรมการอิสระ) : independent@tkrungthai.com   
 Web Site : www.tkrungthai.com 

บุคคลอ้างอิง 

 นายทะเบยีนหลักทรัพย ์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
   อาคารตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  
   เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
   โทรศัพท์ (02) 009-9000  โทรสาร (02) 009-9991 
 ผู้สอบบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด 
   138 อาคารบุญมติร ชั้น 6 ห้อง บี 1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรงุเทพฯ 
   โทรศัพท ์(02) 634-2484-6 โทรสาร (02) 634-2668 
    ผู้สอบบัญชี : นายจิโรจ ศิริโรโรจน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่5113 
 ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท ส านักงานกฎหมายฟารอ์ีสท์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
   127/74-75 อาคาร อา เอส ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ. รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
     กรุงเทพฯ 10400 

    4.1 ข้อมูลส าคัญอื่น 
             -ไม่มี 
 

mailto:investor@tkrungthai.com
http://www.tkrungthai.com/
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5. ข้อมูลผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเรียกช าระแล้ว 214 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 214 ล้าน

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นท่ีมีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกตา่งจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริม
สิทธิ ์

บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหวา่งผู้ถอืหุ้นรายใหญใ่นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงาน
ของบริษัทฯ 

5.1 รายชื่อผู้ถือหุน้รายใหญ่  10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที ่ 29 ธันวาคม 2560 เป็นดังนี ้ 
ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วน (%) 

1 นางยุพา          เตชะไกรศรี 24,000,000 11.21 

2 นายสุเมธ        เตชะไกรศรี 23,500,000 10.98 

3 นายก ากวน     กุน 12,750,000 5.96 

4 นายธนวรรธน์  ไกรพิสิทธิ์กุล 12,682,820 5.93 

5 นายสรพจน์     เตชะไกรศรี 10,000,040 4.78 

6 นายมิตร          เตชะไกรศรี 6,500,000 3.04 

7 คุณปรีชา         เตชะไกรศรี 6,138,400 2.87 

8 นางแต้เตียสี     แซ่แต้ 6,000,000 2.80 

9 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 4,903,550 2.29 

10 นางสาวศิริอร  อิศรางกูร ณ อยุธยา 4,293,400 2.01 

หมายเหต ุ: กลุ่มตระกูลเตชะไกรศรี ประกอบด้วย นางยุพา เตชะไกรศรี, คุณสุเมธ เตชะไกรศรี, นายสรพจน์ เตชะไกรศร,ี 
                                นายมิตร เตชะไกรศรี, คุณปรีชา เตชะไกรศรี, นางแต้เตียวสี แซ่แต้ 

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย  192,053,400 หุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 89.74  
ผู้ถือหุ้นสัญชาติตา่งด้าว   21,946,600 หุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 10.26 

ข้อจ ากัดการถือหุน้ของชาวต่างชาติ 
ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นชาวตา่งชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว 

5.2 การออกหลักทรัพย์อืน่ 
                -  ไม่มี 

  
6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทฯ  มีนโยบายการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิในแต่ละปี เว้นแตใ่นกรณี
ที่บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น และข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลในแต่ละปี น าเสนอในตาราง ดังนี ้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีของบริษัท 
 

 

 

 

ก ำไรสุทธิ เงินปันผลจ่ำย/หุน้ จ ำนวนหุน้ เงินปันผลจ่ำยรวม
อัตรำเงินปันผล

จ่ำยตอ่ก ำไรสุทธิ

(ล้ำนบำท)  (บำท/หุน้) (ล้ำนหุน้) (ล้ำนบำท)  (ร้อยละ)

29 เม.ย. 56 01/01/55 - 31/12/55 88.81 0.18 214 38.52 43.37

29 เม.ย. 57 01/01/56 - 31/12/56 38.96 0.15 214 32.10 82.39

8 พ.ค. 58 01/01/57 - 31/12/57 19.45 0.10 214 21.40 110.03

13 พ.ค. 59 01/01/58 - 31/12/58 12.39 0.06 214 12.84 103.63

--- 01/01/59 - 31/12/59 -67.54 ไมจ่่ายเงินปนัผล 214 --- ---

ช่วงเวลำของผลกำร

ด ำเนินงำน
วันที่จ่ำยเงินปันผล
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7. โครงสร้างการจัดการ 
โครงสร้างผังองค์กรบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.1 คณะกรรมการบริษัทฯ   

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทฯ มหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ 
กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันท่ี 22 มีนาคม 2543 

คณะกรรมการของบริษัท  ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2560  
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จ านวน 12 ท่าน  

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

อบรมหลักสูตร
กรรมการ 

ประชุมกรรมการบริษัท 

จ านวนครั้งที่

เข้าประชุม 

จ านวนครั้ง

ที่จัดประชุม 

1 พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานบริษัทฯ/ กรรมการอิสระ DAP 10/2004 8 8 

2 นายไพรัช สหเมธาพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ / กรรมการ 

DCP 102/2008 8 8 

3 นายเผ่าเทพ โชตินุชิต ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
กรรมการสรรหา / ประธานกรรมการก ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการ 

DAP 11/2004 8 8 

4 ดร.โกศล สุรโกมล กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา / 
กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี /
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

DCP 137/2010 7 8 

5 นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการ 

DAP 21/2004 7 8 

6 นายสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

DCP 137/2010 8 8 

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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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

อบรมหลักสูตร
กรรมการ 

ประชุมกรรมการบริษัท 

จ านวนครั้งที่

เข้าประชุม 

จ านวนครั้ง

ที่จัดประชุม 
7 นายคัมภีร์ จองธุระกิจ กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

และกรรมการสรรหา / กรรมการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี 

DCP 48/2004 8 8 

8 นายปรีชา เตชะไกรศรี กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ
ผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

DAP 10/2004 8 8 

9 นายจุมพล เตชะไกรศรี กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง /ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท / เลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท 

DCP 102/2008 8 8 

10 นางยุพา เตชะไกรศรี กรรมการ DCP 32/2003 8 8 

11 นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ กรรมการ DCP 73/2006 7 8 
12 นายประสงค์ เตชะไกรศรี กรรมการ DAP 11/2004 8 8 

หมายเหตุ : กรรมการที่ลาประชุม ดร.โกศล สุรโกมล, นายวีระศักด์ิ สุตัณฑวิบูลย์, นายอภิชาติ เกษมกุลศิร ิลาไปต่างประเทศ 
 
โดยมีนายจุมพล  เตชะไกรศรี เปน็เลขานุการคณะกรรมการบรษิัทฯ        

คณะกรรมการบริษัท เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นท้ังหมด ซึ่งมีหน้าทีก่ ากับดแูลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบรษิัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการก ากับดูแลบริษัทกรรมการจะตอ้งใช้ดุลยพินจิ
ในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติในส่ิงที่ตนเองเชื่ออยา่งมีเหตผุลว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ  
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการก ากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตาม

นโยบาย และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยอยูใ่นกรอบของจริยธรรมที่ดี และค านงึถึงผลประโยชนข์องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึง่
ขอบเขตอ านาจ และการอนุมตัิของคณะกรรมการบรษิัทฯ มีดงันี้ 

1.  อ านาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรรมการ 
หรือคณะกรรมการในบริษัทฯ (มหาชน)จ ากัด 

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

นโยบายในการบริหารเงินทุน นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ และนโยบายในการบรหิารความเส่ียงของบริษัทฯ  
4.  พิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการลงทุนของบริษัทและก ากับดูแลการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ 
5.  ก าหนดกลยุทธ์ในการท าธุรกิจ เป้าหมาย และแผนงานของบริษัทฯ 
6.  ด าเนินกิจการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือ

หุ้น และตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ 
7.  ทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และจัดให้มีการบริหารจัดการตามหลักการก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 
8.  ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท  
9.  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลาย

คน หรือบุคคลอื่นกระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการ 
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10.  อนุมัติตาม “คู่มืออ านาจอนุมัติ” ของบริษัทฯ เช่น อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี, งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต 
การขาย และบริหารประจ าปี, การขายสินทรัพย์ถาวร (ราคาตลาด)มูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาท ฯลฯ 

เว้นแตเ่รื่องต่อไปนี้ จะกระท าไดต้่อเมื่อได้รับอนุมตัิจากที่ประชมุผู้ถือหุ้นก่อน ท้ังนี้ก าหนดให้รายการท่ีกรรมการหรือบุคคลที่
อาจมคีวามขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษทัฯ ย่อย ให้กรรมการซึง่มีสว่น
ได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

 เรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ต้องไดม้ติที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 
 การท ารายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยูใ่นข่ายที่กฎหมาย หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับ

อนุมัติจากที่ประชมุผู้ถือหุ้น 
 นอกจากนั้นในกรณดีังต่อไปนี ้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชมุ ผู้ถือหุ้นด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
 การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทฯ มหาชนอื่น หรือบริษัทฯ เอกชนมาเป็นของบริษัทฯ  
 การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกีย่วกับการใหเ้ชา่กจิการของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบรษิัทฯหรือการรวมกจิการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบง่
ก าไรขาดทุนกัน 

 การออกหุ้นใหม่เพื่อช าระแก่เจ้าหน้ีของบริษัทฯ  ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน 
 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  โดยการลดจ านวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น 
 การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัทฯ 
 เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ  ประกอบด้วยนายสุเมธ เตชะไกรศรี ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางยุพา เตชะไกรศรี 

หรือ นายจุมพล เตชะไกรศรี หรือ นายปรีชา เตชะไกรศรี รวมเป็นสองคนและประทับตราส าคัญของบริษัทฯ  

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดี ถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท และเห็นว่าเป็นปัจจัยส าคัญ 

ปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการท างานของคณะกรรมการบริษัท ความหลากหลายนั้นไม่ได้จ ากัดเฉพาะ

ในเรื่องเพศเท่านั้น แต่ยังรวมถึง อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้  

ทั้งนี้ ในการสรรหาและการพิจารณาแตง่ตั้ง กรรมการของบริษัทจะอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้ความสามารถและใช้

หลักเกณฑใ์นการคัดเลือกซึ่งไดค้ านึงถงึผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย รวมถึงความหลากหลายทางเพศ 

นิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการ ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) คือ มีกรรมการอิสระ (Independent 

director) อยา่งน้อยหน่ึงในสาม ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

      * บริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์ข้อนี้เข้มงวดกว่าประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ซึ่งได้ก าหนดไว้ให้ถือหุน้ได้ไม่เกินร้อยละ 1 
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(2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า/ผู้มีอ านาจควบคุม

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและ

ช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น  บิดามารดา คู่ 

สมรส พ่ีน้อง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม   หรือบุคคลที่จะ

ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ  ขัดแย้ง ใน

ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่น ใดที่ท าให้ไม่สามารถให้

ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 

(5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น

ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 

(7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม (1) – (6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด าเนิน

กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้ 
 
7.2 ผู้บริหาร 

ผู้บริหารของบริษัทฯ  ประกอบดว้ย 6 ท่าน ดังต่อไปน้ี 

ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 

1. นายสุเมธ               เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

    2. นายโกเวท              ลิ้มตระกูล กรรมการบริหาร  
3. นายปรีชา               เตชะไกรศรี กรรมการผู้จัดการ 
4. นายนีรนาท            พรหมนารถ รองกรรมการผู้จัดการ / CFO 
5. นายจุมพล              เตชะไกรศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
6. นายปริญญา          แก้วล้วน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี/การเงิน  

 ขอบเขต และ อ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 

1. ควบคมุดูแลการบริหารท่ัวไปใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหาร 
2. ก าหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติงานในดา้นต่างๆ 
3. บริหารการปฏิบัติการและให้การสนับสนุนระบบการบริหารคุณภาพ 

ทั้งนี้ การมอบอ านาจดังกล่าวข้างต้น กรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและระเบียบวาระตา่ง ๆ ที่ได้รับอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ  และ/หรือคณะกรรมการบริหาร การอืน่ใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรรมการผู้จดัการไม่
สามารถกระท าได้ เว้นแตจ่ะได้รบัมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป 

7.3 เลขานุการบริษัทฯ 
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายจมุพล  เตชะไกรศรี ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการบรษิัทฯ (ประวัติเลขานุการบริษัทฯ รายละเอียด

เกี่ยวกับวฒุิการศึกษา ประสบการท างาน แสดงในเอกสารแนบ 1)  และมีคณะที่ปรึกษากฎหมายมอือาชีพ เป็นผู้ใหค้ าแนะน าดา้น
กฎหมาย และกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกจิกรรมของคณะกรรมการรวมทัง้
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ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ   เพื่อใหเ้ปน็ไปตามหลักการก ากับดูแลกจิการท่ีดีของบริษัทฯ โดย
เลขานุการบริษัทมีหนา้ที่และความรับผิดชอบหลัก ดงันี้  

1. ดูแลและให้ค าปรึกษาเรื่องการก ากับดูแลกจิการของคณะกรรมการบริษัท  
2. ดูแลและจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย  
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและจัดท ารายงานการประชุม  
4. จัดเก็บเอกสารและรายงานท่ีเกี่ยวข้อง  
5. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  
6. ติดต่อและส่ือสารกับผู้ถือหุ้นท่ัวไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทฯ 
7.  ดูแลเรื่องอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น 
8.  ด าเนินการอื่นๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กฎหมายและ

ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศและข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
 

7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร   

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ มีนโยบาย และหลักเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกจิ ผลประกอบการของบรษิัทฯ และ
เปรียบเทียบกับธุรกิจทีม่ีขนาดและอยู่ในกลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผู้
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณาน าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้สามัญผูถ้ือหุ้น เพื่อ 
พิจารณาอนมุัต ิ

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ผู้ถือหุ้นได้มีมตอินุมัติคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทั และกรรมการชดุย่อย
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 2,919,000 บาท และงดจ่ายผลตอบแทนจากผลด าเนินงาน (โบนัส) รายละเอียดแสดงในตารางต่อไปนี้ 

ล าดับ รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน
(บาท/เดือน) 

ยอดรวม
(บาท) 

ค่าโบนัส 
(บาท) 

1 พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานบริษัทฯ/ กรรมการอิสระ 53,550 642,600 0 
2 นายไพรัช สหเมธาพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ / กรรมการ 
44,750 537,000 0 

3 นายเผ่าเทพ โชตินุชิต ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการสรรหา / ประธานกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี / กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ 

31,500 378,000 0 

4 ดร.โกศล สุรโกมล กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา / 
กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี /
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

19,100 229,200 0 

5 นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการ 

27,100 325,200 0 

6 นายสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

0 0 0 
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ล าดับ รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน
(บาท/เดือน) 

ยอดรวม
(บาท) 

ค่าโบนัส 
(บาท) 

7 นายคัมภีร์ จองธุระกิจ กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการสรรหา / กรรมการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี 

19,100 229,200 0 

8 นายปรีชา เตชะไกรศรี กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ
ผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

0 0 0 

9 นายจุมพล เตชะไกรศรี กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง /ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท / 
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

0 0 0 

10 นางยุพา เตชะไกรศรี กรรมการ 16,050 192,600 0 
11 นายอภิชาติ  เกษมกุลศิริ กรรมการ 16,050 192,600 0 

12 นายประสงค์ เตชะไกรศรี กรรมการ 16,050 192,600 0 
   รวมเป็นเงิน 2,919,000 0 

หมายเหตุ : ผลประโยชน์อื่นไม่มี 

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
บริษัทฯ ก าหนดนโยบายคา่ตอบแทนผู้บริหาร โดยค านึงถึงความเป็นธรรมและความเหมาะสมตามค่างานหน้าทีค่วาม 

รับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ภาวะเศรษฐกจิ และพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราคา่ตอบแทนของบริษัท
อื่นท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคยีงกับบริษัทฯ 

นอกจากนี้ ยังพจิารณาผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนตามผลงานส่วนตัว และส่วนรวม โดยมีความสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกจิ และแผนกลยุทธ์ประจ าปีของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างแรงจงูใจให้ CEO กรรมการบริหาร และผู้บริหารสร้าง
ความมั่นคงและเติบโตให้แก่องคก์รในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบรหิาร (CEO): กรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
ท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO เป็นประจ าทุกปี เพือ่น าผลประเมินดงักล่าวมาประกอบการพิจารณา
ค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ซึ่งปี 2560 ค่าตอบแทน (เงินเดือน) เทา่กับ 2,220,000 บาท/ปี ส่วนผลประโยชน์อื่นไม่ม ี  

2. ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท: ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารเปน็ไปตามนโยบาย
ที่บริษัทก าหนด และมอบหมายให้ CEO เป็นผู้ประเมินและพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหาร และ
ผู้บริหาร ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น เช่น 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ บัตรประกันสุขภาพ เพื่อจูงใจและรักษา กรรมการบริหาร ผู้บริหารที่มคีวามรูค้วามสามารถ 

ส าหรับค่าตอบแทนทีใ่ห้แก่ผู้บริหารในปี 2560 เท่ากับ 10,256,298 บาท ประกอบดว้ย เงินเดือน โบนัส กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ และผลตอบแทนอื่นๆ 

7.5 บุคลากร  
จ านวนพนกังานท้ังหมดของบริษทัฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ไม่รวมแรงงานจัดจา้งภายนอก : Outsource) มีจ านวน

ดังต่อไปนี ้

ฝ่าย 
        จ านวนพนักงานท้ังสิ้น 
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

1. ฝ่ายส านักงาน            137 137 148 
2. ฝ่ายโรงงาน 869 867 1,030 

      รวม            1,006 1,004 1,178  
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จ านวนพนกังานแยกตามสายงานหลัก มีดังนี้ต่อไปนี ้
 

แผนก 
จ านวนพนักงานท้ังสิ้น 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
1.แผนกผลิต 616 602 720 
2.แผนกวิศวกรรม/แผนกวิจัยและพัฒนา 35 38 33 
3.แผนกบริหารคุณภาพ/แผนกประกันคุณภาพ/
แผนกวางแผน/แผนกซ่อมบ ารุง 

139 136 174 

4.แผนกจัดซื้อ/แผนกขนส่ง 37 38 42 

5.แผนกจัดเตรียมวัตถุดิบ/แผนกคลังสินค้า 73 81 83 
6.แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ 35 36 39 
7.แผนกขายและการตลาด 10 11 11 
8.แผนกบัญชีและการเงิน/แผนกสารสนเทศ 24 26 26 
9.ฝ่ายบริหารจัดการ/ฝ่ายบริหารสายปฏิบัติการ 37 36 50 

รวม 1,006 1,004 1,178 

    หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่มีข้อพพิาททางด้านแรงงานใดๆ 
ผลตอบแทนพนกังาน 

บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงาน โดยก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน
อย่างเหมาะสม ตามคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการท างาน ซึ่งเงินเดือนขั้นต่ าของพนักงานไม่น้อยกว่า
ค่าแรงขั้นต่ าที่รัฐบาลก าหนด และผลตอบแทนอื่นๆ อีก เช่น โบนัส กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี เครื่องแบบพนักงาน บริการรถรับส่งพนักงาน รวมทั้งการแต่งตัง้ โยกยา้ยให้รางวัล และนโยบายการพัฒนาบุคลากร การ
อบรมให้ความรู้  พัฒนาศักยภาพกับพนักงานอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 

ทั้งนี้บริษัทฯ ก าหนดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบัติงานดว้ยระบบ Key Performance Indicator (KPI) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานจริงเทียบกับเปา้หมายที่ตัง้ไว้   

ในปี 2560 ผลตอบแทนรวมพนักงานของบริษัทฯ มจี านวนเงินรวม 240,328,842.61 บาท ลดลง 5,093,586.66 บาท 
จากปี 2559  และผลตอบแทนอื่น ที่บริษัทฯ ได้สมบทเงินเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพให้แก่พนักงานจ านวน 3,878,797.78 บาท   
 
นโยบายการพัฒนาบุคลากร  

บริษัทฯ ให้ความส าคัญในดา้นบุคลากรไม่น้อยไปกว่าการใหค้วามส าคัญในเรื่องของวัตถดุิบ หรือกระบวนการผลิต ด้วย
เหตุที่วา่คุณภาพชิ้นงานท่ีดีนอกจากจะมาจากวตัถดุิบที่ดีและกระบวนการผลิตที่ดแีล้ว แรงงานท้ังในส่วนทางตรงและทางอ้อมยัง
ต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธผิลด้วยเช่นกัน 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญในเรื่องของบุคลากรทั้งในระยะส้ันและระยะยาว เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคัดสรรบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถเข้าสู่องค์กรโดยการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีและปลอดภัย มีการจัดฝึกอบรมให้ทั้งภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กรรวมถึงการจัดส่งไปอบรมดูงานยังต่างประเทศ นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรทางอ้อมด้วย
การสรรหาบุคลากรชาวต่างชาติเข้ามารับต าแหน่งในองค์กรและเป็นที่ปรึกษาระยะส้ันด้วย อันจะเป็นการยกระดับความรู้ความ
ช านาญของพนักงานให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล 

บริษัทฯ ได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ในรูปแบบของการจัดฝึกอบรม In House Training ได้แก่ การจัด Class 
Room, การสอนงานสอนหน้างานจริง OJT (On the Job Training), การให้ค าชี้แนะ (Coaching) หรือ การให้ค าปรึกษา 
(Counseling ),  สถานีจ าลองเหมือนจริง (Simulation) ด้านความปลอดภัย, การผลิตแบบโตโยต้า [TPS], ระบบการบริหาร ERP 
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(Enterprise Resource Planning), การบริหารระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9001: 2015, ระบบการบริหารจัดการคุณภาพส าหรับ
อุตสาหกรรมรถยนต์  IATF16949:2016, มาตรฐานระบบจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 :2004 และอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงงาน 
 ในปี 2560 บริษัทฯ  ได้จัดอบรม เพิ่มความรู้ ความสามารถ และพัฒนาพนักงานทุกระดับ โดยมีการอบรมในหมวดต่างๆ
ตามระดับพนักงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเตรียมผู้สืบทอดงาน 

การเตรียมแผนเพื่อสืบทอดงานนั้น เป็นภารกิจที่ผู้บริหารขององค์กรต้องวางแผน และด าเนินการเพื่อเป็นการสร้างความ
ต่อเนื่องในการบริหารงาน และเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับแผนงานการบริหารงานในอนาคตโดยใช้กลยุทธ์ในการก าหนดเกณฑ์ใน
การคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพ โดยจัดให้มีพี่เล้ียงเป็นผู้สอนงาน ถ่ายทอด พัฒนา และเสริมจุดอ่อนของงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งๆ ขึ้นไป 
 
8. การก ากับดูแลกิจการ 
8.1 นโยบายการก ากับดูแล 

คณะกรรมการบริษัท ก าหนดนโยบายการปฏิบัติตามข้อพงึปฏิบัติที่ดี  (Code of Best Practices) ส าหรับกรรมการบริษัท
จดทะเบยีนท่ีเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และบริษัทก าหนด “นโยบายการก ากับดูแลกิจการ” และ
คู่มือ “จริยธรรมธุรกิจ” เพื่อแจกจา่ยใหก้ับกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยึดถือเป็นแนวในการปฏิบัติต่อไป 

การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ  
บริษัทฯ มุ่งมั่นดูแลใหม้ีการปฏิบตัิตามนโยบาย และแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และพัฒนาการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ

บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลให้ในรอบปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” (ห้าดาว) จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ยกเว้นในบางหลักการท่ีบริษัทฯ ได้เลือกใช้แตกตา่ง ซึง่มีรายละเอยีดและค าอธิบาย ดังนี้ 
แนวปฏิบัต ิ ค าชี้แจง 

คณะกรรมการบริษัท มกีรรมการท่ีเป็น
กรรมการอิสระมากว่า 50% 

บริษัทฯ มีกรรมการท้ังหมด 12 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน 
หรือ 41.66%  
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มคีวามเห็นวา่ ตลอดระยะเวลาใน
การด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ทุกท่านได้ให้ความเห็นอยา่ง
เป็นอิสระ และให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ  

คณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ย  
กรรมการอิสระท้ังหมด 

คณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 5 ท่าน เป็น
กรรมการอิสระ 3 ท่าน  
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มคีวามเห็นวา่ กรรมการบริษัทอีก 2 
ท่าน สามารถให้ความเห็นได้อยา่งอิสระ และองค์ประกอบของ
คณะกรรมการสรรหามีความเหมาะสม 

ผู้บริหาร

ระดับสูง
ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน รวม

1. บริหารจัดการ              76           129           235        2,110 2,550     

2. เทคโนโลยี และสารสนเทศ              18              52              19      16,918     17,007

3. คุณภาพ           186 1,655       1,220       2,358            5,419
4. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม      1,289
    ในการท างาน, สิ่งแวดล้อม, การอนรัุกษพ์ลังงาน

5. สมรรถนะทางวชิาชีพ              42              98           150        7,985      8,275

หมวด
จ านวนช่ัวโมงในการอบรม

             31              92           196           970
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ส าหรับรายงานการด าเนินการตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ในปี 2560 สรุปได้ดังนี ้
1. หมวดสทิธิของผู้ถือหุน้ (Rights of Shareholders) 

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนดไดแ้ก่ สิทธิการซื้อขาย หรือโอนหลักทรัพย์ท่ีตนถืออยู่ได้อยา่งเป็น
อิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลก าไรจากบรษิัทฯ การเข้ารว่มประชมุผูถ้ือหุ้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอยา่งเป็นอิสระในเรื่อง
ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรอืการแก้ไขข้อบงัคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่ม
ทุน และการอนุมัติรายการพิเศษแล้ว บริษัทฯ ยังไดด้ าเนินการในเรื่องต่างๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิ และอ านวยความสะดวก
ในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดงัต่อไปน้ี 

1.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า และการส่งค าถามทีเ่กี่ยวขอ้งกับวาระการ
ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2560 โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่วงหน้าระหว่าง
วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอนท่ีชัดเจน โดยเผยแพร่ไว้ที่
เว็บไซต์บริษัทฯ (www.tkrungthai.com) ภายใต้หัวข้อประกาศ 

1.2 บริษัทฯ อ านวยความสะดวกให้กบัผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงอย่างเตม็ที่โดยจัดประชมุใน
วันท าการ ณ สถานท่ี ท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพฯ มกีารคมนาคมสะดวกในการเดินทาง 

1.3 บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกคน และข้อมูลประกอบแต่ละวาระการ
ประชุมทั้งภาษาไทย และ  ภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า 45 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศกึษาข้อมูลในการประชุม ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์บริษทัฯ 
(www.tkrungthai.com) ภายใตห้ัวข้อประกาศ (Post วันท่ี 7 มีนาคม 2560) และได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1.4 บริษัทฯ ได้ลงประกาศหนังสือนัดเชิญประชมุผู้ถือหุ้น ในหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกัน 3 วัน ไม่น้อยกวา่ 3 วัน ก่อน
การประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อบอกกลา่วล่วงหน้าส าหรับการเตรียมตวักอ่นมาเขา้ร่วมประชุม 

1.5 บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฏหมายก าหนด บริษัทฯ จัดประชมุสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 ในวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ โรงแรมแม่น้ า รามาดาพลาซา, กรุงเทพ เพื่ออ านวยความสะดวก และ
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะทุกรายเขา้ร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น โดยสถานท่ีประชุมสามารถเดินทางได้
สะดวก 

1.6 กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง เข้ารว่มชี้แจงและตอบข้อซกัถามของผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกีย่วข้อง นอกจากนี้ ยงั
มีผู้แทนของผู้สอบบัญชีจากส านกังาน กรินทร์ ออดิท จ ากดั ร่วมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ และที่
ปรึกษาทางกฎหมายจากส านักงานกฎหมายฟาอีสต์  จ ากัด เป็นกรรมการกลางรว่มเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน
เสียง เพื่อความโปร่งใสอกีด้วย 

1.7 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ ประธานกรรมการบรษิัทฯ จะกล่าวแนะน า คณะกรรมการทุก
ท่าน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมต่อผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น รับทราบถงึวิธีการ ในการ
ลงคะแนนเสียง และสิทธิของผู้ถอืหุ้น โดยประธานท่ีประชุมท าหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามล าดับวาระ ที่
แจ้งในหนังสือนัดประชมุผู้ถือหุ้น จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เพียงพอส าหรับการน าเสนอประเด็นตา่งๆ ของแต่ละวาระ 
รวมทั้งเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ซักถามเรื่องตา่งๆ เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งมี
การบันทึกการประชุมอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน สรุปการลงมติ และนับคะแนนเสียงด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

1.8 บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส าคญั โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2560  อีกทั้ง ยงัให้สิทธิในการแสดงความคิดเหน็ และถามค าถามในท่ีประชุมก่อนลงมติใดๆ 
รายละเอียดตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2560 
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1.9 บริษัทฯ มอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  ซึ่งเป็นนายทะเบยีนหุ้นของบรษิัทฯ เป็นผู้จัดส่ง
หนังสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ากอ่นวันประชมุ 21 วัน บริษัทฯ ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมประชมุผู้ถือ
หุ้นในภายหลังที่ได้เริม่ประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้ลง
มติ พร้อมนับเป็นองค์ประชมุตั้งแต่วาระท่ีเข้ารว่มประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป 

1.10 ละเว้นการกระท าใดๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศกึษาสารสนเทศของบริษัทฯ 
1.11 บริษัทฯ แจ้งกฎเกณฑ์ และวิธีการเข้าร่วมประชุมผูถ้ือหุ้น พร้อมขอ้มูลส าหรับแต่ละวาระอย่างเพยีงพอต่อการ

ตัดสินใจให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น จัดการใหม้ีวิธีการลงคะแนนเสียงที่ไมยุ่่งยาก มีประสิทธิภาพ 
และค่าใช้จา่ยไม่สูง 

1.12 บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาที่เหมาะสมในการประชุม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และตัง้
ค าถามต่อที่ประชุมในเรื่องทีเ่กีย่วกับบริษัทฯ 

1.13 บริษัทฯ จัดท ารายงานการประชมุผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จ และเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซตข์อง
บริษัทฯ (www.tkrungthai.com) ภายใต้หวัข้อประกาศ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชมุ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้แสดง
ความคิดเห็น และตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องรอให้ถงึการประชุมครั้งต่อไป 

1.14 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสิทธิ เว้นแต่กรณีที่บริษทัฯ มีโครงการจะ
ลงทุนในโครงการอื่นๆ และในปี 2560 บริษัทฯ น าเสนอขออนุมัติ “งดจ่ายเงินปันผล” เนื่องจากผลประกอบการ
ขาดทุน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนมุัติตามที่เสนอ 

1.15 บริษัทฯ ได้น าเสนอคา่ตอบแทนกรรมการใหผู้้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิเป็นประจ าทุกปี และน าเสนอนโยบาย พร้อมทั้ง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ให้แก่ผู้ถือหุน้รับทราบ 

2. หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทฯ มีนโยบายทีจ่ะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
นักลงทุนสถาบัน หรือชาวตา่งชาติ เพื่อใหเ้กิดความเทา่เทยีมกันอย่างแทจ้ริง  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงด าเนินการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อความยั่งยืนในเรื่องต่อไปน้ี 
2.1 การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2560 วาระเลือกตั้งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ บริษัทฯ ได้เปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมสิีทธิเลือกกรรมการ
ที่ต้องการได้อย่างแท้จรงิ 

2.2   บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต ่
วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์ฯ พร้อมกับเผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tkrungthai.com) ภายใตห้ัวข้อประกาศ
อย่างไรกต็าม ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิารณาแตง่ตั้งเป็นกรรมการ 

2.3 ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นทีม่ีอย่างเทา่เทียมกัน 
2.4 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันะให้ผู้อ่ืน 

หรือกรรมการอิสระเขา้ประชมุและออกเสียงแทนได ้
2.5 บริษัทฯ แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ  ข  ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เอง ในแต่

ละวาระ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับจริง พร้อมทัง้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ  ก,  ข  และ ค  ท้ัง
ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ บนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ (www.tkrungthai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ด้วย 

2.6 บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใชข้้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ในการซื้อ
ขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บคุคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบรษิัทฯ และมีการตดิตามผล
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อย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก และรายงานการเปล่ียนแปลง
การถือหลักทรัพยต์ามมาตรา 59 ใน พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 

2.7 คณะกรรมการได้ก าหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการ ผู้บริหาร ต้องเปิดเผยข้อมูล ผู้มีส่วนไดเ้สียของตนเอง และบุคคลท่ีมี
ความเกี่ยวขอ้ง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหนักทรัพย ์ พ.ศ.2551 ทั้งนี้จะต้อง
รายงานครั้งแรกภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีเขา้ด ารงต าแหน่ง และรายงานการเปล่ียนแปลงข้อมลูทุกไตรมาส ภายใน
วันท่ี 15 ของเดือนถดัไป นับจากวันสุดท้ายในแต่ละไตรมาส และให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้เก็บ
ต้นฉบับ และส าเนาแจ้งให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน 
หลังจากได้รับรายงาน 

2.8 ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารไม่มีการเพิม่วาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลส าคัญโดยมิแจง้ล่วงหน้าต่อผู้ถือหุ้น 
2.9 บริษัทฯ ใช้ระบบคอมพิวเตอรใ์นการลงทะเบยีน และตรวจสอบคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเพื่อความรวดเรว็ และอ านวย

ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น 
2.10  บริษัทฯ ใช้บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อความรวดเร็ว และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียง รวมถงึ

ใน วาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระนั้น มีการแยกให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็น
รายบุคคล 

ทั้งนี้ เนื่องด้วยบริษัทฯ ไม่มีบริษัทร่วม และบริษัทย่อย จึงไม่มีเรื่องการท ารายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม ที่อาจท าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยส าคัญ และไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย 

3. หมวดบทบาทของผู้มีสว่นได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความร่วมมอืระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างความมัง่คัง่ ความมั่นคงทางการเงิน และความ
ยั่งยืนของกิจการ รวมถงึการให้ความส าคัญกับการรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม และสังคมอีกด้วย 

บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการปฏิบตัิที่เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ้งหมายความรวมถึงผู้ถือหุ้น หรือผู้
ลงทุน พนักงาน ลูกคา้ คูค่้า คู่แขง่ เจ้าหน้ี ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่  สังคม ส่ิงแวดล้อม ภาครฐั และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแสดงไว้
อย่างชัดเจนใน ”คู่มอืจริยธรรมธรุกิจ” เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทกุระดับ ได้ปฏิบตัิไปในทิศทางเดียวกัน และไม่
ละเมิดสิทธิมนษุยชน บริษัทฯ มีผูม้ีส่วนได้เสียหลายกลุ่มดว้ยกัน ดงันี้ 

 ผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ ตระหนักดีวา่ ผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกจิการ และบริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมูลคา่เพิ่ม แก่ผู้ถือหุ้นใน 
ระยะยาว และปฏิบัติต่อผู้ถือหุน้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน เช่น ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซือ่สัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจ
ด าเนินการใดๆ ด้วยจติอันบริสุทธิ์ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อย เพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม และน าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะขอ้มูลทางการเงิน การบัญชี และ
รายงานอื่นๆ โดยสม่ าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมทั้งห้ามไมใ่ห้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่น โดยใช้ข้อมลู
ใดๆ ของบรษิัทฯ ซึ่งยงัไม่ได้เปดิเผยต่อสาธารณะ หรือด าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
องค์กร เป็นต้น 

 พนกังาน บริษัทฯ ตระหนักดวี่า พนักงาน เป็นปจัจัยแห่งความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ท่ีมีคุณคา่ 
ยิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้การปฏิบัติ ท่ีเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส คา่ตอบแทนที่เหมาะสม  โดยบริษัทฯ มีนโยบายการ
ประเมินผลของการปฏิบัติงานด้วยตัวชีวัด KPI เพื่อใช้วัดผลส าเร็จจริงเทยีบกับความคาดหวงัที่ตกลงกันไว้ (Objective 
Measurement)  รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ อีก เช่น โบนัส กองทุนส ารองเล้ียงชีพ จัดการดูแลให้ตรวจสขุภาพประจ าปี ดูแลรักษาสถาพ
แวดล้อมการท างานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามยั ส่งเสริมกจิกรรมตา่งๆ รวมทั้งการแต่งตั้ง โยกย้ายให้รางวัล และ
จัดอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพพนักงานอยา่งต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม  
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 ลูกค้า บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยให้บริการท่ีมคีุณภาพ มาตรฐาน รวดเรว็ ตรงต่อเวลา และ 
รักษาความลับของลูกค้า  และให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง เพยีงพอ ทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขตา่งๆ ที่มีต่อลูกคา้อยา่งเคร่งครดั กรณทีี่ไม่สามารถปฏิบัตติามเงื่อนไขขอ้ใดได้ ต้องรีบแจง้ให้ลูกค้าทราบ 
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยไมช่ักชา้ เป็นต้น 

 คู่ค้า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่คา้ อยา่งเสมอภาค เป็นธรรม โดยค านงึถงึประโยชนสู์งสุดของ 
บริษัทฯ และตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน ของการได้รับผลตอบแทน ที่เปน็ธรรมต่อกันทั้งสองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณ์ ที่ท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเครง่ครัด ให้ข้อมูลท่ีเป็นจรงิ รายงานท่ีถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหา 
และหาทางออก ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติ ดงัต่อไปนี้ 

1. ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริต ในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้ี 
2. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบ

แจ้งให้เจ้าหนีทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

 เจ้าหนี ้บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยมืเงินตามเงื่อนไขหรือข้อตกลง 

 คู่แข่ง บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่แข่งในกรอบการแขง่ขันอยา่งสุจริต ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรูค้วามลับทางการค้าของคู ่
แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล จะปฏิบัติภายใต้กรอบกติการของการแข่งขันที่ดี ไม่ท าลายชื่อเสียง ของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาใส่ร้าย 

 สิ่งแวดลอ้ม บริษัทฯ ค านงึถึงสภาพแวดล้อม จึงก าหนดนโยบาย และประกาศเพื่อให้พนักงานตระหนักถงึความ 
รับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ จนได้ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ  ISO14001 ร่วมทั้งปฏิบัติ
ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม(Corporate Social Responsibility:CSR)จนกลายเป็นวัฒนธรรม
องค์กร  

     ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดอบรมมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อม และจัดกิจกรรมรณรงค์ “สัปดาห์ความปลอดภัย 
ส่ิงแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน”  เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น 
ปิดไฟเมื่อไม่มีความจ าเป็นในการใช้งาน และปิดแอร์ช่วงพักเที่ยง การใช้กล่องหมุนเวียน การจัดรถรับส่งแบบ Carpool เป็นต้น 

 ชุมชน บริษัทฯ ด าเนินกิจกรรมตา่งๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมคณุภาพสังคมทัง้ภายใน และภายนอก โดยจัด 
กิจกรรมรว่มกับชุมชน  เช่น กิจกรรมวันเดก็ร่วมกับชมุชน, มอบทุนการศึกษาให้แก่บตุรพนักงาน, การบริจาคโลหิต, กิจกรรมผ้าปา่
สู่บ้านเกิด (ชุมชนที่พนักงานอาศยั) เป็นต้น 

 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน บริษัทฯ มีตระหนักและเล็งเห็นถงึความส าคัญ ของ 
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน รวมถงึความหว่งใยต่อชวีิต และสุขภาพพนักงานทุกระดับ บริษัทฯ 
ได้ก าหนดนโยบาย เพื่อให้พนักงานใชเ้ป็นแนวในการปฏิบัติ  บริษัทฯ มีเจา้หน้าทีค่วามปลอดภัยในการท างานระดับวชิาชีพ (จป.) 
เป็นผู้ควบคมุดูแล จัดอบรม และให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามยั และส่ิงแวดล้อมในการท างาน  

ในปี 2560 บริษัทฯ มีสถิตกิารเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน 12 ครั้ง เป็นอุบัตเหตุจากโรงงานฉีด 12 ครั้ง และโรงงาน
แม่พิมพ์ 0 ครั้ง  แต่ไม่มีกรณีรุนแรงหรือเสียชวีิต และบริษัทฯ ได้ท าการสอบสวนหาสาเหตุ และแนวทางป้องกันไมใ่ห้เกิดซ้ าใน
อนาคต และส่ือสารให้ผูเ้กี่ยวข้องทุกระดับตระหนัก และปฏิบัติงานตามขั้นตอนด้วยความระมัดระวังอยา่งเคร่งครัด 

 การละเมิดสทิธิมนษุยชน บริษทัฯ ตระหนักถึงสิทธใินความเป็นมนุษย์ และความเทา่เทียมกัน จงึได้ก าหนด  
นโยบายเพื่อเป็นแนวการปฏิบัติตอ่ผู้เกี่ยวข้อง ดว้ยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ต่อบุคคลหน่ึงบคุคล ใดเนื่องจากความเมอืน 
หรือความแตกต่าง ไม่วา่จะทางกาย หรือจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด และจัดใหม้ีอุปกรณ์
อ านวยความสะดวก พร้อมสวัสดกิารท่ีเหมาะสมส าหรับลูกจ้างที่ทพุพลภาพ 

 การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลขิสิทธิ์ บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ 
ล่วงละเมดิทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์สินค้าต่างๆ 
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 ความขดัแย้งทางผลประโยชน ์บริษัทฯ ก าหนดนโยบายที่จะไมใ่ห้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้โอกาสจาก 
การเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบรษิัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จงึก าหนดเป็นข้อปฏิบัติ ส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามคู่มือ “จรยิธรรมธุรกจิ”  

 การป้องกนั / ตอ่ต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกดิขึน้ทุกประเภทใน 
องค์กร เช่น การให้และรับสินบน เงินบริจาค อื่นๆ เป็นต้น  และบริษัทฯ ก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจดัท าเป็น
รูปเล่ม เพื่อใช้ในการส่ือสารกับคณะกรรมการ และอบรมพนกังานทุกระดับ ให้มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน และยึดถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครดั 

กระบวนการในการประเมินความเส่ียง เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจรติฯ โดยท าการประเมินระดับความเส่ียงทั้ง
โอกาสเกิด และผลกระทบต่อการทุจริตฯ เพื่อก าหนดมาตรการป้องกัน และติดตามประเมินผลอยา่งต่อเนื่อง 

แนวปฏิบัติเกีย่วกับการกับดูแลและควบคุม เพื่อป้องกันและติดตาม  โดยจัดให้มีระบบควบคมุภายในและการบริหาร 
ความเส่ียง ท่ีครอบคลุมระบบงานขององคก์ร   

ช่องทางการรับแจง้เบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตให้กับพนักงาน เพื่อใชใ้นการร้องเรียนหากพบเห็นการทุจริตใน
องค์กร โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องทีจ่ะแจง้เบาะแส หรือข้อร้องเรียนพร้อมชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่
สามารถติดต่อได้ และส่งมายังชอ่งทางรับเรื่อง ดงันี้ 

1. แจ้งผ่านช่องทางอเีมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) independent@tkrungthai.com 
2. แจ้งผ่านจดหมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 23 ซอย

จันทน ์43 แยก 21 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120 
บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายมาตรการคุ้มครอง และปกป้องพนักงาน กรณีแจ้งการทุจริต หรือการท าผิดกฎหมาย หรือ

ผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์  โดยได้รับความคุ้มครอง ซึง่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติใดๆ โดยไมเ่ป็นธรรมต่อ
พนักงาน ไมว่่าจะเป็นการเปล่ียนต าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ท างาน ส านกังาน เลิกจา้ง อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจง้
เบาะแส  

รวมถงึจัดให้มชี่องทางส าหรับผู้ถอืหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อ / ร้องเรียนเรื่องต่างๆ ต่อกรรมการอิสระได้
โดยตรงที่ E-Mail : independent@tkrungthai.com 

ส าหรับผู้มีส่วนได้เสียที่ถกูละเมดิสิทธิ สามารถแจง้ หรือร้องเรยีน ได้ที่เบอร์โทร 02-211-3732 ส านกังานส่วนกลาง  
หรือ คุณจุมพล เตชะไกรศรี เลขานุการบริษัทฯ E-Mail : chumpol@tkrungthai.com หรือแจ้งผ่านจดหมายมาถงึงคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 23 ซอยจันทน4์3 แยก 21 แขวงทุง่วัดดอน เขตสาทร กทม. 10120 

บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน และเก็บรักษาข้อมูลและรายละเอยีดตา่งๆ เป็นความลับ หากเห็นว่าการ
เปิดเผยจะท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้แจง้เบาะแส หรือร้องเรียน 

ในปี 2560 เรื่องการแจ้งเบาะแส  ไม่ปรากฏว่ามีพนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสีย แจง้หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น,  
และ เรื่อง การป้องกันทุจริตคอร์รปัชั้น มีระบบที่สนับสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นทีม่ีประสิทธิภาพ รวมถงึนโยบาย แนว
ปฏิบัติและระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม บริษัทฯ จงึได้รับการรับรองเป็น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย” จาก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (CAC) เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2560  

4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเป็นบริษัทฯ ตัวอย่างที่ดี ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และได้เปิดเผยนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายบริษัทฯ นโยบายสิ่งแวดล้อม นโยบายอนุรักษ์
พลังงาน นโยบาย IT นโยบายส่ิงแวดล้อม นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย เป็นต้น โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.tkrungthai.com) หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์/การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

mailto:chumpol@tkrungthai.com
http://www.tkrungthai.com/
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นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้ด าเนินการเปิดเผยข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
4.1 จัดส่งรายงานทางการเงินต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยภายในระยะเวลาที่ก าหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเป็นอย่างมีเงื่อนไข ท้ังนี้ ในปี 
2560 บริษัทฯ ไม่ได้รับค าส่ังจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก้ไขงบการเงิน 
หรือเอกสารท่ีเกี่ยวข้องแต่อย่างใด 

4.2 ให้ความส าคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศอื่นๆ เช่น รายงานประจ าปี การประชุมผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันเวลา โปร่งใส ท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัทฯ (www.tkrungthai.com) 

4.3 คณะกรรมการรายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการแบบสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายก ากับดูแลกิจการผ่าน
ทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี 

4.4 คณะกรรมการได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่ไปกับ
รายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

4.5 เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งบทบาท หน้าที่ และวาระการด ารงต าแหน่ง ใน
รายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

4.6 เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน ผล
ประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที่รับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน 

4.7 เปิดเผยจ านวนครั้งของการประชุม และจ านวนครั้ง ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ 
4.8 ก าหนดให้กรรมการต้องเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องในกรณีที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับ

บริษัท 
4.9   บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าความผิด (whistle Blowing) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง

บริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผล การด าเนินงานของบริษัทฯ  จึงก าหนดกลไกคุม้ครองสิทธิของผู้แจง้
เบาะแส ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในประเด็นเกี่ยวกับการท าผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานงบการเงิน ระบบ
ควบคมุภายในท่ีบกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ ผ่าน คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
(independent@tkrungthai.com) ของบริษัทฯ โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ (www.tkrungthai.com) หัวข้อนัก
ลงทุนสัมพันธ ์

4.10 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไว้อย่างชัดเจน และ
ก าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ต่อประธานกรรมการทราบทุกครั้ง โดย
ผ่านทางเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งรายละเอียดในการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร แสดงในตารางดังนี้ 

 
ตารางแสดงข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

จ านวนหุ้นที่

ถือ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 

2559 

จ านวนหุ้นที่

ถือ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 

2560 

จ านวนหุ้นที่

เปลี่ยนแปลง 

เพ่ิมขึ้น/ลดลง 

ในปี 2560 

สัดสว่น

การถือ

หุ้น(%) 

1 พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ 

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ 

ประธานบรษิัทฯ/  

กรรมการอิสระ 

220,000 

0 

220,000 

0 

0 

0 

0.10 

0 

2 นายไพรัช สหเมธาพัฒน์ 

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ / กรรมการ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

http://www.tkrungthai.com/
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ตารางแสดงข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ 

3 นายเผ่าเทพ โชตินุชิต 

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ 

ประธานกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนและกรรมการ

สรรหา / ประธานกรรมการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี / 

กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการ 

5,000 

0 

5,000 

0 

0 

0 

0.002 

0 

4 ดร.โกศล สุรโกมล 

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ 

กรรมการอิสระ / กรรมการ / 

กรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนและกรรมการ

สรรหา / กรรมการก ากับดูแล

กิจการที่ดี /กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบลูย ์

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ 

กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 นายสุเมธ เตชะไกรศรี 

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ 

ประธานกรรมการบริหาร / 

กรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน / กรรมการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี / 

กรรมการ  

33,500,000 

24,000,000 

23,500,000 

24,000,000 

10,000,000 

0 

10.98 

11.21 

7 นายคัมภีร์ จองธรุะกิจ 

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ 

กรรมการ / กรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทนและ

กรรมการสรรหา / กรรมการ

ก ากับดูแลกิจการที่ด ี

500,000 

0 

500,000 

0 

0 

0 

0.23 

0 

8 นายปรีชา เตชะไกรศร ี

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ 

กรรมการ / กรรมการบริหาร 

/ กรรมการผู้จัดการ / 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

6,138,400 

3,258,940 

6,138,400 

3,258,940 

0 

0 

2.87 

1.52 

9 นายจุมพล เตชะไกรศรี 

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ 

กรรมการ / กรรมการบริหาร 

/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / 

เลขานุการบริษัท / 

เลขานุการคณะกรรมการ

บริษัท 

956,940 

0 

956,940 

0 

0 

0 

0.45 

0 

10 นางยุพา เตชะไกรศรี 

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ 

กรรมการ 24,000,000 

33,500,000 

24,000,000 

23,500,000 

0 

10,000,000 

11.21 

10.98 

11 นายอภิชาติ เกษมกุลศิร ิ

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ 

กรรมการ 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12 นายประสงค์ เตชะไกรศร ี

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ 

กรรมการ 2,903,606 

0 

2,903,606 

0 

0 

0 

1.36 

0 

กรรมการ และผู้มีส่วนได้เสีย ถือหุ้นรวมกันจ านวน 61,482,886 หุ้น คิดเป็น 28.73% ของหุ้นทั้งหมด 
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ตารางแสดงข้อมูลการถือหุ้นของผู้บริหาร 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

จ านวนหุ้นที่
ถือ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2559 

จ านวนหุ้นที่
ถือ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2560 

จ านวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมขึ้น/ลดลง 
ในปี 2560 

สัดสว่น
การถือ
หุ้น(%) 

1 นายโกเวท  ลิ้มตระกูล 
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ 

กรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

275,000 
0 

275,000 
0 

0 
0 

0.13 
0 

2 นายนีรนาท  พรหมนารถ 
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ 

กรรมการบริหาร 
รองกรรมการผู้จัดการ / CFO 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3 นายปริญญา  แกว้ล้วน 
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ 

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบญัชี
การเงิน 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสีย ถือหุ้นรวมกันจ านวน 275,000 หุ้น คิดเป็น 0.13% ของหุ้นทั้งหมด 

4.11 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก ในปี 2560 มีการพบปะ และ
ให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าวอย่างสม่ าเสมอ ผ่านกิจกรรม Opportunity Day ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกไตรมาส เพราะบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลผลประกอบการ
ของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ไม่ว่าบริษัทฯ จะมีผลประกอบการในไตรมาสนั้นๆ เป็นอย่างไร รวมถึงจัดให้มีแผนกนัก
ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้บริษัทฯ สามารถสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่
สนใจทั่วไปอย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพ 

4.12 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือนักวิเคราะห์เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ (Company Visit) และพบปะพูดคุย
กับผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2560 ได้จัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานสุวินทวงศ์ เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 

        นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีช่องทางที่นักลงทุนติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ ได้ทาง IR Contact โดย
สามารถติดต่อได้ทาง E-mail Address : investor@tkrungthai.com  โทรศัพท์ 02-211-3732 ต่อ 104   

5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อบทบาท และหน้าที่ของกรรมการ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้
ธุรกิจสามารถด าเนินไปได้ด้วยความโปร่งใส โดยด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้ 

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

5.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เอื้อประโยชน์
ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ อาทิ เช่น ความรู้ด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการ
จัดการ ด้านทักษะความช านาญงานแม่พิมพ์ และยังประกอบด้วยความหลากหลายทั้งด้านอายุ และเพศ   
โดยมีกรรมการผู้หญิงจ านวน 1 ท่าน จากจ านวนคณะกรรมการท้ังส้ิน 12 ท่าน ซึ่ง แบ่งเป็น 

 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  จ านวน 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 25.00) 
 กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร  จ านวน 9 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 75.00) 

     โดยเป็นกรรมการอิสระ  จ านวน 5 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 41.66) 
5.1.2 กรรมการบริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระท าผิดกฎระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
5.1.3 คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยผู้ตรวจสอบภายในนั้นเป็น

หน่วยงานภายนอกที่มีความเป็นอิสระ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
5.1.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการบริหารความเส่ียงที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการติดตามการ

บริหารความเส่ียงอย่างสม่ าเสมอ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management) เพื่อ

mailto:investor@tkrungthai.com
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ประเมินความเส่ียงของสถานการณ์ต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทาง มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดผล
กระทบ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ 

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

5.1.6 บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละท่านให้ทราบ (รายละเอียดกรรมการ
และผู้บริหาร) 

5.1.7 ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และมีบทบาท อ านาจ และหน้าที่แยก
ออกจากกันอย่างชัดเจน 

5.1.8 คณะกรรมการได้มีการเลือกกรรมการอิสระเพื่อด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ 
5.1.9 บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทฯ คือ คุณจุมพล  เตชะไกรศรี และมีคณะที่ปรึกษากฎหมายมืออาชีพ เป็นผู้ให้

ค าแนะน าด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติตาม  
5.1.10 บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับจ านวนบริษทัจดทะเบียน ที่กรรมการของบริษัทฯ ไปด ารงต าแหน่งได้คน

ละไม่เกิน 5 บริษัท และได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ อ่ืนของกรรมการ
แต่ละท่านไว้อย่างละเอียดในแบบ 56-1 และในรายงานประจ าปี 

5.1.11 บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการ ท่ีบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ โดยบริษัท
ดังกล่าว จะต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ และก่อนการไปด ารงต าแหน่ง จะต้องชี้แจงรายละเอียด 
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบ  

5.1.12 บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายจ ากัดจ านวนบริษัทจดทะเบียน ที่กรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งกรรมการ
ไม่เกิน 3 แห่ง 

5.1.13 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี กรรมการต้องออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม ถ้าจ านวน
กรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงส่วนหนึ่งในสามที่สุด 

5.1.14 ส าหรับจ านวนบริษัทที่กรรมการด ารงต าแหน่งนั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการด ารงต าแหน่ง
กรรมการแต่ละคนที่บริษัทอื่นไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจ าปี (Annual Report) ทั้งนี้ บริษัทฯ มั่นใจ
ว่าการที่กรรมการด ารงต าแหน่งในหลายบริษัทนั้นไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เพราะได้รับ
ค าปรึกษาและค าแนะน าที่ดี มีประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง 

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการชุดยอ่ย จ านวน 5 คณะ   ได้แก่ 1) คณะกรรมการบริหาร  
2) คณะกรรมการตรวจสอบ   3) คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา   4) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  
5) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

        โดยมีการก าหนดอ านาจหน้าที่เอาไว้อย่างชดัเจน ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการไมเ่ป็นประธานหรือสมาชิกใน
คณะกรรมการชุดย่อย 

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.3.1 มีการก าหนดและแยกอ านาจของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดย
ในการพิจารณา และการตัดสินใจเรื่องที่ส าคัญๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
ถ่วงดุลและสอบทาน เปิดเผยความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

5.3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ ของบริษัทอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 
5.3.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายบริหารเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 เพื่อทบทวน อนุมัติ

วิสัยทัศน์ ภารกิจ การวางกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท 
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5.3.4 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการติดตามดูแลเรื่องกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานด าเนินการ ของฝ่ายจัดการ 
โดยฝ่ายจัดการ เป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบตามล าดับ 

5.3.5 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าว 

5.3.6 ประธานกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ และไม่ได้ด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการชุดย่อย 

5.3.7 การรวมหรือแยกต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นบุคคล
เดียวกับประธานกรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการ
แบ่งแยกหน้าที่ในการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและการบริหารงานประจ าออกจากกันอย่างชัดเจน
ประธานกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่เป็นกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ก าหนดนโยบาย 
แผนงาน และกลยุทธ์ที่ส าคัญให้ฝ่ายบริหารน าไปปฏิบัติ โดยกรรมการบริษัทฯ ทุกคนมีความเป็นอิสระใน
การเสนอวาระการประชุม การแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ รวมถึง
พิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ 

5.3.8 ประธานกรรมการบริหาร เป็นหัวหน้าคณะของฝ่ายบริหาร รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการดูแล
การด าเนินกิจการและปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการ
บริหาร ติดตามการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ โดยก าหนดให้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อ
รายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นประจ าทุกเดือน มีการ
กระจายอ านาจลงไปสู่ฝ่ายบริหาร ในการก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และวงเงิน 

5.3.9 คณะกรรมการได้มีการให้จัดท าคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ รวมทั้งมีการติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง 

5.3.10 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) 
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และมีการทบทวนประสิทธิผลของการจัดการ
ความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

5.3.11 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการด าเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน การ
ปฏิบัติงาน การด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และนโยบาย โดยมีหน่วยงานท่ีมีความอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดังกล่าว 

5.3.12 คณะกรรมการบริษัทฯ จะรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎใน
รายงานประจ าปี ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าว จัดท าขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย 
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

5.3.13 คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง แจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับ
การซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้าก่อนท าการซื้อขาย 

5.3.14 คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการทุกท่านต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการให้บริษัทฯ
ทราบ 

5.3.15 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การ
ด าเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็น
หน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
จัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ



    บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

 34 

บริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และเห็นว่ามีระบบควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอ 

5.3.16 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อรับทราบรายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
ของฝ่ายต่างๆ  และการก าหนดแผนงาน และตัวชี้วัด /เป้าหมาย (Key Performance Index : KPI)  เป็น
ประจ าทุกปี  

5.4 การประชุมคณะกรรมการ 

5.4.1 บริษัทฯ ได้มีการจัดท าก าหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี โดยในปี 2559 ก าหนดการ 
ประชุมเอาไว้จ านวน 8 ครั้ง และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบถึงก าหนดการดังกล่าวล่วงหน้า เพื่อให้ 
กรรมการสามารถจัดเวลา และเข้าร่วมประชุมได้ 

5.4.2 จ านวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของกรรมการ และลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

5.4.3 ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ท าหน้าที่ร่วมกันในการพิจารณาก าหนดวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ 

5.4.4 บริษัทฯ จัดให้มีเอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม 

5.4.5 บริษัทฯ จัดสรรเวลาเอาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องเพื่ออภิปรายกันอย่างรอบคอบ และ
ประธานกรรมการ เป็นผู้ประมวลความเห็น และข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม 

5.4.6 กรรมการผู้จัดการ ได้เชิญผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
5.4.7 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการทุกคนได้อภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย โดย

มีประธานเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม และในขณะการลงมติจะต้องมีกรรมการไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัทฯ 

5.4.8 บริษัทฯ ก าหนดนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหวา่งกัน เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ 
เกี่ยวกับการจัดการท่ีอยูใ่นความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย เพื่อความเป็นอิสระในการแสดง
ความเห็น เพื่อการพัฒนาการบริหารการจัดการของบรษิัท และแจ้งใหก้รรมการผู้จัดการทราบถงึผลการ
ประชุมดว้ย   

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

จ านวนการเข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุมท้ังหมด (ครั้ง) 
คณะ 

กรรมการบริษัท 
 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและ
กรรมสรรหา 

คณะ 
กรรมการ
ก ากับดูแล
กิจการที่ดี 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร

ความเสี่ยง 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

1 พลเอกเทอดศักดิ์  
มารมย ์

ประธานบริษัทฯ/  

กรรมการอิสระ 

8/8 --- --- --- --- --- 

2 นายไพรัช 
สหเมธาพัฒน์ 
 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ / 
กรรมการ 

8/8 4/4 --- --- --- --- 

3 นายเผ่าเทพ  
โชตินุชิต 
 

ประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการสรรหา / 
ประธานกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี / 
กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการ 

8/8 4/4 2/2 2/2 --- --- 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

จ านวนการเข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุมท้ังหมด (ครั้ง) 
คณะ 

กรรมการบริษัท 
 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและ
กรรมสรรหา 

คณะ 
กรรมการ
ก ากับดูแล
กิจการที่ดี 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร

ความเสี่ยง 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

4 ดร.โกศล  
สุรโกมล 
 

กรรมการอิสระ / 
กรรมการ / กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการสรรหา / 
กรรมการก ากับดูแล
กิจการที่ดี /
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

7/8 --- 2/2 2/2 2/2 --- 

5 นายวีระศักดิ์  
สุตัณฑวิบูลย ์
 

กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการ 

7/8 4/4 --- --- --- --- 

6 นายสุเมธ  
เตชะไกรศร ี

ประธานกรรมการ 
บริหาร / กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน 
/ กรรมการก ากับดูแล
กิจการที่ด ี/ กรรมการ  

8/8 --- 2/2 2/2 --- 11/11 

7 นายคัมภีร์  
จองธุระกิจ 
 

กรรมการ / กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการสรรหา / 
กรรมการก ากับดูแล
กิจการที่ดี 

8/8 --- 2/2 2/2 --- --- 

8 นายปรีชา 
เตชะไกรศรี  

กรรมการ / 
กรรมการบริหาร / 
กรรมการผู้จัดการ / 
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

8/8 --- --- --- 2/2 10/11 

9 นายจุมพล  
เตชะไกรศร ี

กรรมการ / 
กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง /ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ / เลขานุการ
บริษัท 

8/8 --- --- --- 2/2 11/11 

10 นางยุพา  
เตชะไกรศร ี

กรรมการ 8/8 --- --- --- --- --- 

11 นายอภิชาติ  
เกษมกุลศิร ิ

กรรมการ 7/8 --- --- --- --- --- 

12 นายประสงค์  
เตชะไกรศร ี

กรรมการ 8/8 --- --- --- --- --- 

13 นายโกเวท   
ลิ้มตระกูล 

ประธานกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง / 
กรรมการบริหาร 

--- --- --- --- 2/2 5/11 

 
     และในปี 2560 ได้จัดให้มีการประชุมกรรมการท่ีไม่ใช้ผู้บริหาร เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2560  

5.5 การประเมินประธานกรรมการบริหาร (CEO) 
บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อการประเมินผลและการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร โดยมีวัตถุประสงค์ใน

การน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรังปรุงการปฏิบัติหน้าที่  โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ การวางแผนกลยุทธ์ ความเป็น
ผู้น า ผลการด าเนินงานด้านการเงิน การบริหารก ากับดูแลการท าธุรกรรม การจัดท าแผนทดแทนต าแหน่ง การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ การส่ือสาร และการสร้างความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่าง”แบบ 
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ประเมินผลงานของ CEO” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกบัลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ 

5.6 การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ 

       คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ าทุกปี เพื่อ
พิจารณาผลการด าเนินงาน และการก ากับดูแลให้มีการก าหนดและ/หรือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเพียงพอ  และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยท าการประเมิน 3 แบบ คือ 1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ 2) แบบประเมินกรรมการ
รายบุคคล 3) แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย  โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับปรุงมาจากตัวอย่างแบบประเมินของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับลักษณะของคณะกรรมการบริษัทฯ  

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ และการประเมินกรรมการรายบุคคล ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนน
ในการวัดระดับ ดังนี้ 

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

ขั้นตอนกระบวนการประเมิน ด าเนินการโดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้บรรจุแบบประเมินคณะกรรมการท้ังคณะในซอง และ
จัดส่งให้กับกรรมการแต่ละท่านเพื่อท าประเมิน  ส าหรับแบบประเมินกรรมการรายบุคคล จะใช้วิธีการสุ่มจับโดยกรรมการเป็นผู้สุ่ม
หยิบเองจากกล่องและท าการประเมิน  หลังจากกรรมการท าประเมินทั้งสองชุดเสร็จเรียบร้อย จะน าส่งคืนเลขานุการบริษัทฯ เพื่อ
ท าสรุปรายงานผลประเมิน และในปี 2560 ได้ด าเนินการประเมินคณะกรรมการในแต่ละคณะดังนี้ 

1. การประเมินคณะกรรมการท้ังคณะ ประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ซึ่งมีผลการประเมินคะเเนนเฉล่ียรวม อยู่ในเกณฑ์
ระดับดีมาก คือ 90% รายละเอยีดดังนี ้   

ล าดับ หัวข้อ ผลประเมิน(%) 
1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 92 
2 บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 85 
3 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 94 
4 การท าหน้าท่ีของกรรมการ 91 
5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 90 
6 การพัฒนาตนเองของกรรมการ 87 

ผลประเมินเฉลี่ย 90  
2. การประเมินกรรมการรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก ซึ่งมีผลการประเมินคะเเนนเฉล่ียรวม อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

คือ 89% รายละเอียดดังนี้  
ล าดับ หัวข้อ ผลประเมิน(%) 

1 โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ 88 
2 บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ 91 
3 การประชุมของกรรมการ 87 

ผลประเมินเฉลี่ย 89 

3. การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบดว้ยหัวข้อหลัก 3 หัว คือ โครงสร้างและคุณสมบัตขิองกรรมการ / บทบาท 
หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ / การประชมุของกรรมการ ซึง่ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดบัดี – ดีมาก ดงันี ้
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ล าดับ คณะกรรมการชุดย่อย 
ผลประเมินเฉลี่ย

(%) 
1 คณะกรรมการตรวจสอบ 100 
2 คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี 91 
3 คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 90 
4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 91 
5 คณะกรรมการบริหาร 82 

ทั้งนี ้ผลการประเมินประจ าปี 2560 สรุปได้ว่า คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อยแตล่ะชุด มีการปฏิบัติ
หน้าที่ครบถ้วนและมีประสิทธิผล 

การประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการผู้จัดการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจ าทุกปี โดยมี

หลักเกณฑใ์นการประเมินที่น าไปสู่ความส าเร็จของการบริหารงานตามกลยุทธ์ เพื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน และแรงจงูใจที่
อยู่ในระดับทีเ่หมาะสม 

การปฐมนเิทศกรรมการใหม่ 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะท าการปฐมนิเทศให้กับกรรมการท่านใหมท่ี่เข้ามา โดยการประชมุร่วมกันกับกรรมการบริษัทฯ 

ทุกท่าน เพื่อบรรยายสรุปลักษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ซึ่งเลขานุการบรษิัทเป็นผู้จัดท าเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 
นอกจากนั้น ยังต้องพาไปเยี่ยมชมโรงงานท้ัง 3 แห่ง รวมถงึส านักงานใหญ่ เพื่อใหเ้ข้าใจการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้

มากขึ้น ซึ่งในป ี2560 นั้น บริษัทฯ ไม่มีกรรมการท่านใหม่ จึงไมม่กีารด าเนินการในเรื่องนี้ 
5.7   ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับสภาะเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบรษิัทฯ 
และเปรียบเทียบกับธุรกิจทีม่ีขนาดและอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกัน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็น
ผู้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาน าเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาอนมุัติ  

5.8 การพัฒนาความรู้ของกรรมการและผู้บริหาร และแผนสืบทอดต าแหน่ง 
    บริษัทฯ เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อการก ากับดูแล 

กิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้รับการฝึกอบรมความรู้ต่างๆ ท่ีจัด
ขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP)  

  นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการอบรมจากองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
และต่อเนื่องอีกด้วย 

    ในปี 2560 กรรมการ ผู้บริหาร ได้เข้าร่วมอบรม/ กิจกรรมและสัมมนา ที่จดัโดยหน่วยงานตา่งๆ ดังนี้ 
ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง เร่ือง บริษัท /องค์กร/ หน่วยงาน ท่ีจัดอบรม 

คุณปรีชา  เตชะไกรศรี -กรรมการบริษัท Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 -กรรมการบริหาร 

-กรรมการผู้จัดการ 
Transformative Leadership: Coaching & 
Mentoring Skill 

Management and Psychology Co., Ltd.      

  การวิเคราะห์ดา้นการลงทุน การพัฒนาเทคโนโลยี
และต่อยอดนวัตกรรม  และการวางแผนการผลติ
และการจัดตารางการผลิตโดยใช้ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์    

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
 

  The Flagship Summit: Future Fast-Forward   คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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Business Growth 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

คุณนีรนาท พรหมนารถ -กรรมการบริหาร การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม  สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 -รองกรรมการผู้ 

  จัดการ 
-CFO 

การวิเคราะห์ดา้นการลงทุน การพัฒนาเทคโนโลยี
และต่อยอดนวัตกรรม  และการวางแผนการผลติ
และการจัดตารางการผลิตโดยใช้ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์  

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

  เทคนิคการฉดีพลาสติกพื้นฐาน อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพ่ือสถาบัน
พลาสติก 

นอกจากนี้ มีแผนการพัฒนา และสืบทอดงานต าแหน่งผู้บริหารของบริษัท เพื่อเตรียมพร้อมในการท างานที่ต่อเนื่องใน
กรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อความมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีผู้บริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ได้ นอกจากนี้ ยังมีการประชุมนอกสถานที่ โดยมีการหมุนเวียนไปประชุมตามโรงงานสาขาเพื่อให้กรรมการของบริษัทได้เห็นการ
ท างานอย่างแท้จริงของพนักงานอีกด้วย  
8.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

      คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชดุย่อย จ านวน 5 คณะ ดังต่อไปนี ้ 
1) คณะกรรมการบริหาร   
2) คณะกรรมการตรวจสอบ   
3) คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา    
4) คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการท่ีดี   
5) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

โดยมีการก าหนดอ านาจหน้าทีเ่อาไว้อยา่งชดัเจน   ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัท ไม่เป็นประธานหรือเป็นสมาชิกใน
คณะกรรมการชุดย่อย  
1.  คณะกรรมการบริหาร  

          คณะกรรมการบริหาร มีจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย  
ล ำดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายปรีชา    เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร 
3. นายจุมพล   เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร 
4. นายโกเวท ลิ้มตระกูล กรรมการบริหาร (ลาออก เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2560) 
5. นายนีรนาท           พรหมนารถ กรรมการบริหาร (รับต าแหน่ง เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2560) 

    ขอบเขต และอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร มีดงันี้ 
1. ให้มีอ านาจตัดสินใจในเรื่องการด าเนินงานท่ีส าคัญของบริษัทฯ  โดยก าหนดขอบเขตประเภท หรือขนาดของภารกิจ 

วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการก ากับดูแล การด าเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธก์ับ
ลูกค้า ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

2. พิจารณาและอนุมัติการจดัซื้อจดัจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถงึการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบรษิัทฯ 
และจะพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หากการจดัซื้อจดัจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถงึการ  
ซื้อขายสินทรัพยถ์าวรของบรษิัทฯ น้ัน อยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
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3. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ตอ่บุคคลภายนอกในกจิการท่ีเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อ
กิจการ 

4. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  
5. อนุมตัิการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านตา่งๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ  
6. ด าเนินกิจการท่ีเกีย่วข้องกับการบริหารงานโดยทัว่ไปของบรษิัทฯ  
7. พิจารณาและอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบรษิัทฯ  และพิจารณาอนุมตัิค าขอจากฝ่ายงานต่างๆ ของ

บริษัทฯ ที่เกินอ านาจสัง่การของฝ่ายงานน้ัน 
8. หากการด าเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ใช้งบประมาณสูงเกินกว่างบประมาณที่

ได้รับอนุมัติร้อยละ 10 จะต้องน าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
9. ก าหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จดัการ และพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ

ผู้จัดการ 
ทั้งนี้ การมอบอ านาจดังกลา่วขา้งต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและระเบยีบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัทฯ และต้องไม่อนุมตัิรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดเ้สีย 
หรืออาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษทัฯ และบริษัทฯย่อย และจะต้องเปดิเผยรายการดงักล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณาการอื่นใดนอกเหนือจากทีก่ล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่
สามารถกระท าได้ เว้นแตจ่ะได้รบัมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราว ๆ ไป 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด ซึ่งมีความรู้ด้าน
บัญชีและการเงิน องค์ประกอบกรรมการมี  3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 
19 ธันวาคม 2558 ถึง 18 ธันวาคม 2561 รายชื่อมีดังต่อไปนี ้ 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง 
1. นายไพรัช สหเมธาพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

(มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) 
2. นายเผ่าเทพ โชตินุชิต กรรมการตรวจสอบ 

(มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) 
3. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการตรวจสอบ 

(มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) 

            ทั้งนี้ มีนายจุมพล  เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
ขอบเขต และ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบ
บัญชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่รับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงิน ทัง้รายไตรมาสและประจ าปี 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดย
สอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ 

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทน โดย
ค านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบนั้น รวมถึง
ประสบการณ์ของบุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ท าการตรวจสอ 

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 
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6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร 
ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานส าคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ บท
รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

7. จัดท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปน้ี 

- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ  ถึงความถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ 

- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  
- เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  

- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

- รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส 

3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา  

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และพึงปฏิบัติที่ดสี าหรับกรรมการบรษิัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา โดยมีกรรมการ
อิสระเป็นประธานฯ  เพื่อท าหน้าที่สรรหาผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และท าหนา้ที่
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตามนโยบายที่ได้ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้ 

นโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

“การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น บริษัทฯ จะค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรม และธุรกิจที่มี
ขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้
บรรลุเป้าหมาย และทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่ก าหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส” ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าโบนัสประจ าปี  

ขอบเขต และอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
1. ก าหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธกีารก าหนดคา่ตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัทฯ 
2. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพือ่เห็นชอบ และน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ

พิจารณาอนมุัต ิ
3. ก าหนดแนวทาง ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ

ประธานกรรมการบริหาร เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ 
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
นโยบายการสรรหากรรมการ 

“การสรรหากรรมการน้ัน บริษัทฯ จะให้ความส าคญักับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการท างานที่
ดี และมีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่าง
เพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส” 

ขอบเขต และอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหา 
1. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์วิธกีารสรรหาและคุณสมบัติ ของผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทฯ 
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2. ด าเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ และน าเสนอต่อท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุัต ิ

3. ด าเนินการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่งประธานกรรมการบริหารร่วมกับประธานกรรมการบริหารเดิม เพื่อน าเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุัต ิ

4. พิจารณาเห็นชอบผู้สืบทอดต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ ที่ถูกน าเสนอโดยประธานกรรมการบริหาร เพื่อน าเสนอต่อท่ี
ประชุมกรรมการบริษัทฯ อนมุัต ิ

5. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการบรษิัทฯ เพื่อน าเสนอตอ่ท่ีประชุมกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัต ิ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมตัจิัดตัง้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา มีจ านวน 5 ท่าน เป็น
กรรมการอิสระ 3 ท่าน  โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ถึง 12 สิงหาคม 2561 ซึ่งประกอบด้วย
รายชื่อดังต่อไปนี ้

ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายเผ่าเทพ   โชตินุชิต ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ) 
2 ดร.โกศล สุรโกมล กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ) 
3 นายไพรัช             สหเมธาพัฒน์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ) 
4 นายสุเมธ เตชะไกรศรี กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา 
5 นายคัมภีร์ จองธุระกิจ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา 

หมายเหตุ : นายไพรัช สหเมธาพัฒน์ เข้าด ารงต าแหน่ง เมื่อวันท่ี 22 ธนัวาคม 2560 

       ทั้งนี้ มีนายจุมพล  เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 

4.  คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี  

. คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคัญในการก ากับดแูลกิจการท่ีดี โดยเมื่อวันท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2556 ได้แต่งตัง้
คณะกรรมการก ากับการดูแลกจิการท่ีดี เพื่อชว่ยสง่เสริมและกล่ันกรอง การด าเนินงานเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการและการ
บริหารจัดการใหด้ีเลิศ  ภายใตห้ลักการก ากับดูแลกจิการท่ีดี มุง่เน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ผู้ถือหุ้น โดยค านงึถงึผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการด าเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ และติดตามการด าเนินงานดา้นความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมเพิ่มเติม เพื่อใหค้ณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีสามารถด าเนินงานด้านการดูแลผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้อยา่งครบถ้วนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดมีีจ านวนทั้งหมด 5 ท่าน เป็น
กรรมการอิสระ 3 ท่าน รายชื่อดังต่อไปนี้  

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายเผ่าเทพ   โชตินุชิต ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (กรรมการอิสระ) 
2 ดร.โกศล สุรโกมล กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (กรรมการอิสระ) 
3 นายไพรัช            สหเมธาพัฒน์ กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (กรรมการอิสระ) 
4 นายสุเมธ เตชะไกรศรี กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
5 นายคัมภีร์ จองธุระกิจ กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

หมายเหตุ : นายไพรัช สหเมธาพัฒน์ เข้าด ารงต าแหน่ง เมื่อวันท่ี 22 ธนัวาคม 2560 

         ทั้งนี้มี นายจุมพล  เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

 ขอบเขต และ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลกจิการทีด่ี 
1. ก าหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ส าคัญของกระบวนการก ากับดูแลกิจการท่ีมีประสิทธิผลที่เหมาะสม 
2. เสนอแนวปฏิบัติดา้นการก ากับดแูลกิจการท่ีดี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
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3. ติดตามประกาศใหม่ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักปฏิบัติให้เหมาะสม 
4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติและหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีใช้ปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ 
5. เสนอแนะข้อก าหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติส าหรับผู้บริหารและพนักงาน 
6. มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมชุนชนและส่ิงแวดล้อม (Corporate 

Social Responsibility: CSR) 

5.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการบริษัทฯ มมีติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2557  โดยมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 3 ปี เริ่มตัง้แตว่นัท่ี 30 มกราคม 2560 ถึง 29 มกราคม 2563 ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร
ระดับสูง จ านวน 8 ท่าน ดังนี ้
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                     ทั้งนี้มี นางสาวพรทิพย์ พ่วงทรัพย์ เป็นเลขาคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ขอบเขต และ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1. ศึกษา ทบทวน และประเมินความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อบริษัทฯ  
2. ก าหนดนโยบายบรหิารความเส่ียงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  
3. ก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเส่ียงและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ 
4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อการบ่งชี้ การประเมิน การติดตาม และ

ควบคุมความเส่ียง  
5. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือ และติดตามผลในการบริหารความเส่ียง เพื่อให้บรรเทาหรือขจัดความเส่ียง ให้

เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
6. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเส่ียงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งบริษัทฯ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
7. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติ และภาวะ

วิกฤติ เพื่อให้มั่นใจว่าการส ารวจความเส่ียงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการด าเนินธุรกจิ และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

8.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาท าหน้าที่สรรหากรรมการใหม่ หรือกรรมการ เพื่อทดแทน

กรรมการท่ีลาออก โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต มีประสบการณ์ และคุณสมบัติต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์
ของบริษัท  รวมทัง้ความถูกตอ้งตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์

ในการพิจารณาสรรหาบุคคล เพือ่มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาจะพจิารณาบุคคลจากแหล่งต่างๆ 
ดังนี ้

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายโกเวท ลิ้มตระกูล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2 ดร.โกศล สุรโกมล กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) 
3 นายปรีชา เตชะไกรศรี กรรมการบริหารความเสี่ยง 

4 นายนรีนาท พรหมนารถ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
5 นายจุมพล เตชะไกรศรี กรรมการบริหารความเสี่ยง 
6 นายพิษณุ วิลาวัลย์จติต์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
7 นายศักดิ์สิทธิ์ เลิศหัสดีรัตน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
8 นายบุญทิวา อินทร์ชะตา กรรมการบริหารความเสี่ยง 

หมายเหตุ : นายนีรนาท พรหมนารถ และ นายบุญทิวา อินทร์ชะตะ เข้ารับต าแหน่ง เมื่อวันท่ี 13 พ.ย. 2560 
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1. ผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 
2. ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย 
3. บริษัทท่ีปรึกษานอก 
4. กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้แนะน า 
เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจงึเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ เพื่อใหค้วามเห็นชอบ และขอ

อนุมัติแตง่ตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามข้อบังคับของบรษิัทฯ ดงัต่อไปนี ้

ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ  
คณะกรรมการบริษัทฯ  ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้

คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดว้ยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และต าแหน่ง
อื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการท้ังหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

การเลือกตั้งกรรมการมีวิธีการดังตอ่ไปนี้ 
1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  แต่จะ

แบ่งคะแนนเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้  
3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ    
     ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง 
     เท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

การประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการผู้จัดการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการประจ าทกุปี โดยใชเ้ป้าหมายและ 

หลักเกณฑใ์นการประเมินที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ และกลยุทธเ์พื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนที ่
เหมาะสม 

8.4 การก ากับดูแลการด าเนนิงานของบริษทัย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทร่วม และบริษทัย่อย และไม่มีการให้ความชว่ยเหลือทางการเงินกับบริษัทท่ีไม่ใชบ่ริษัทย่อย  
8.5 การดูแลเรื่องการใชข้้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันข้อมูลภายในอยา่งเครง่ครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในท่ียังไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณะ หรือ
ข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนนิธุรกิจ และราคาหุ้น  โดยมิใหก้รรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน น าข้อมูลภายในไปใช้ เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว บริษัทฯ ได้วางนโยบายดงันี ้

1. บริษัทฯ ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเพื่อให้รับทราบถงึกฎเกณฑ์ของการใชข้้อมูลภายใน หน้าที่ในการรายงาน
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของคน คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถงึบทก าหนดโทษ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. กรรมการและผู้บริหารมีหนา้ที่จดัท าและส่งรายงานการถือหลักทรพัย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของตน คู่สมรส และ
บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยต้องรายงานดังนี้ 

- รายงานการถือหลักทรัพย์ครัง้แรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ
ประชาชน หรือวันที่ได้รับการแตง่ตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร 

- รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ ภายใน 3 วันท าการนับตั้งแต่มกีารซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น และให้ส่งส าเนา
รายงานการถือหลักทรัพย์ดงักล่าวให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ส่งรายงานดังกลา่วให้แก่ส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
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3. ประกาศให้ทราบทั่วกันวา่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีรับทราบข้อมูลภายในท่ีมีนัยส าคัญทีอ่าจส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่
บริษัทจะมกีารประกาศผลการด าเนินงาน (ก าหนดเวลาในการประกาศผลการด าเนินงานคือ 45 วันนับจากวันส้ินไตร
มาส และ 60 วันนับจากวันส้ินงวดบัญชี) หรือข้อมูลภายในน้ันจะเปิดเผยต่อสาธารณชน 

4. บริษัทฯ ก าหนดมาตรการควบคมุตราประทับของบริษัทฯ ไว้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อควบคุมการด าเนินงานใดๆ ให้
เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

บริษัทฯ มีมาตรการการลงโทษหากพบวา่กรรมการ หรือผู้บริหาร ฝ่าฝืนนโยบายบริษัทฯ และท าใหบ้ริษัทฯ ได้รับความเส่ือม
เสีย หรือเสียหาย และบริษัทฯ จะประสานงานกับหนว่ยงานก ากับดูแลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

8.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี รอบปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

รายการท่ี ชือ่บริษัทผู้จ่าย ชื่อผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี 
1 บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด 980,000.00 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 980,000.00 

2. ค่าบริหารอื่นๆ (Non-Audit Fee) 

       -ไม่มี   

8.7 ความสัมพันธก์ับผู้ลงทนุ 

 คณะกรรมการบรษิัทฯ ตระหนักดีวา่ข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกีย่วกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ จงึได้ก าชับให้ฝ่ายบริหารด าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปดิเผยข้อมูลที่
ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบรษิัทฯ ได้ใหค้วามส าคัญและจะยดึถือปฏิบัติ
ไปโดยตลอด ในส่วนของงานดา้นผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น ได้มอบหมายให ้ นายจุมพล เตชะไกรศร ี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ท าหน้าที่
ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจ้ัดกจิกรรมใหแ้ก่ผู้ลงทุนที่มีความสนใจในการด าเนินงานของบริษัท โดยการให้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ซึ่ง
จัดเป็นประจ าปีละหน่ึงครั้ง 

ส าหรับปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดกจิกรรมเยีย่มชมโรงงานสุวินทวงศ์ เมื่อวันท่ี 22 พฤศจกิายน 2560 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้
ลงทุนเป็นอย่างมาก 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเจตนารมณ์ที่ดีในการท่ีจะเปิดโอกาสให้แก่นักวเิคราะห์ และนักลงทุนรายย่อยได้มีโอกาสรับทราบ
ความเคลื่อนไหว และผลประกอบการของบรษิัทฯ อย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบยีน
พบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทุก ๆ ไตรมาส  
9 ความรับผิดชอบต่อสังคม  

ส าหรับบริษัทฯ แล้ว เรื่องความรบัผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมนั้น ไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรมเสริมของบรษิัทฯ 
เท่านั้น หากแต่เป็นภารกิจหลักของบริษัทฯ ดว้ย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดย้ึดหลักในการด าเนินงานท่ีมเีป้าหมายด้านธุรกจิควบคู่กับความ
รับผิดชอบดังค ากลา่วของ Mr. Bjorn Stigson ประธานสภาธุรกิจโลกเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน (World Business Council  for 
Sustainable Development หรือ WBCSD) ที่ว่า “ธุรกิจไม่สามารถประสบความส าเรจ็ได้ในสังคมที่ล้มเหลว” (Business cannot 
succeed in a society that fails)  
นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม ความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิ่งแวดล้อม  

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม และการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและ
สังคม โดยมุง่หวงัเพื่อน าไปสู่การพฒนาธุรกจิอย่างยัง่ยืน มีความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคณะกรรมการบริษัท
ฯ ได้อนุมัติแนวนโยบายการด าเนนิงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ   
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โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะด าเนนิธุรกิจที่เป็นประโยชนต์่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ความส าคัญกับการดูแล รักษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่หน่วยงานของบรษิัทฯ ตั้งอยู่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายยดึมั่น ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี 
ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบงัคบัท่ีเกี่ยวข้องอย่างครบถว้น มุ่งมัน่ท่ีจะใชค้วามพยายามอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ด าเนินการเอง หรือ
ร่วมมือกับภาครัฐและชุมชนในการยกระดับคุณภาพของสังคม 

การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 

บริษัทฯ ได้ด าเนินการและจัดท ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเป็นรูปเล่ม ซึง่มีรายละเอียดและแนวทางใน
การด าเนินงานตามหลักการ 8 ข้อ ที่ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และได้น าเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์บริษัทฯ 
(www.tkrungthai.com) ส าหรับในปี 2560 บริษัทฯ ได้ด าเนินการท ากิจกรรมเพื่อสังคม ชมุชน และส่ิงแวดล้อม ตวัอยา่งต่อไปนี้ 

1.  การเคารพสิทธิมนษุยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
รากฐานของการประกอบธุรกิจที่ดี มีประสิทธิภาพนั้น มีรากฐานของทรัพยากรบุคคล เป็นปัจจัยส าคัญที่จะขับเคล่ือนธุรกิจ

ให้ประสบความส าเร็จไปได้ด้วยดี นั่นก็หมายความว่า ธุรกิจเองต้องเล็งเห็นถึงความส าคัญของพนักงาน  ให้พนักงานมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการท างานที่ดี รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อพนักงาน หรือแรงงาน
อย่างเป็นธรรมด้วย บริษัทฯ จึงปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยมีตัวอย่างของแนว
ปฏิบัติ ดังนี้ 

1.1    มีแนวปฏิบัติที่สนับสนุน และเคารพสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่ใชแ้รงงานเดก็ และไม่ใช้แรงงานผิดกฏหมาย เป็นต้น 
1.2    ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านผลตอบแทนพนักงานและสวัสดิการอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน    

โบนัส เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายแล้ว ยังมีสวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่พนักงาน เช่น จัดให้มีข้าวฟรี และ 
อาหารกลางวันราคาพิเศษให้แก่พนักงาน, เงินช่วยเหลือฌาปนกิจในกรณีบุคคลใน ครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต,  
ให้ทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดา ของพนักงานท่ีอยู่ในระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น, ตรวจสุขภาพประจ าปี 
 มอบของขวัญวันเด็กและทุนการศึกษาให้กับบุตร ของพนักงาน ฯลฯ 

1.3 ก าหนดนโยบายความปลอดภัยต่างๆ ในโรงงาน และสถานท่ีท างาน เช่น จัดให้มีการซ้อมดับเพลิงและ ฝึกซ้อมอพยพ
หนีไฟประจ าทุกปี ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิงตามแผนท่ีก าหนด จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลใหแ้ก่
ผู้ปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมตามลักษณงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีความมั่นใจและปลอดภัยในการท างาน 

1.4 มีระบบการจัดการกับสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้มีความปลอดภัย และถูกสุขอนามัย เช่น มี ระบบการดูแล
สภาพแวดล้อมภายในโรงงาน และในกระบวนการผลิต โดยไม่ให้กระทบต่อสุขภาพของพนักงาน,  จัดให้มีกิจกรรม
สัปดาหค์วามปลอดภัย, จัดมุมนั่งพักผ่อนส าหรับพนักงานได้ผ่อนคลายในยามพัก 

1.5 จัดหา ส่ิงอ านวยความสะดวกอุปโภคบริโภค ให้อย่างเพียงพอและเหมาะสม   ปลอดภัย  ถูกสุขอนามัย และ
ด าเนินการตรวจประเมินตามรอบท่ีก าหนด   เช่น    โรงอาหาร    เครื่องท าน้ าดื่ม   ห้องสุขา   ฯลฯ 

1.6 ดูแล ตรวจสอบ  และจัดให้มีการตรวจวัด สภาพแวดล้อมภายในโรงงาน และในกระบวนการผลิต เพื่อไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของพนักงาน,ผู้ที่อยู่ภายในโรงงาน และชุมชนข้างเคียง  เช่น  ระบบบ าบัดน้ าทิ้ง 

1.7 มีกระบวนการร้องเรียนอย่างเหมาะสมหากพนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  
1.8 พัฒนาบุคลากร โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้ โดยการส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตร ต่างๆ ทั้งภายใน 

และภายนอกองค์กรเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และเล่ือน ต าแหน่งให้แก่พนักงานเมื่อมีโอกาส
ที่เหมาะสม 

1.9 พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้   ทักษะ   และความสามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทในทุกระดับทั้งใน
ระยะส้ัน และระยะยาว ภายใต้กรอบการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management)  โดยการน าองค์กรไปสู่ 
การเรียนรู้ (Learning Organization) 

1.10 พัฒนาความพร้อมด้านการบริหาร และภาวะผู้น าให้แก่ผู้บริหารทุกระดับด้วยการอบรม และสอนงาน (Coaching)    
1.11 ส่งเสริมให้พนักงานน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต รวมถึงการบ าเพ็ญประโยชน์ และท าดี

เพื่อสังคม 
1.12 ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพท่ีแข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด 

http://www.tkrungthai.com/
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1.13 จัดให้มีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้แก่พนักงานของบริษัท 
1.14 ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และสืบสานเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ วันพ่อ วันแม่ เป็นต้น 

2. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม  
บริษัทฯ ให้ความส าคัญ และตระหนักถึงผลกระทบดา้นส่ิงแวดล้อม ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพนักงาน และชุมชนรอบข้าง 

ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และมีการตรวจวัดคณุภาพของสิง่แวดล้อมประจ าทุกปี 
ส าหรับในปี 2560  ผลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อมภายในโรงงาน อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน โดยบริษัท ได้ว่าจ้างให ้

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  เป็นผู้ด าเนินการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อมต่างๆ ดังนี้  

ตรวจวัดคุณภาพของสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงงาน 

ผลการตรวจวัดคุณภาพ 
ต่ ากว่า

มาตรฐาน 
อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกินกว่า
มาตรฐาน 

1. คุณภาพน้ าท้ิง    
2. ระดับความเข้มของแสง    
3. ระดับความดังของเสียง    
4. ระดับความร้อนคุณภาพอากาศ    
5. ปริมาณสารเจือปน    
6. ระบบนิเวศน์    

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดอบรมพนักงานใหม่ ในเรื่องส่ิงแวดล้อม พลังงาน และผลกระทบตา่งๆ ให้กับพนักงาน และจดั
รณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คณุค่าและเทา่ที่จ าเป็น รวมถึงใหก้ารสนับสนุนกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรอยา่ง
ประหยัด เช่น ปิดไฟ ปิดแอร์หลังเลิกใช้งาน การจดัรถรับส่งแบบ Carpool การใชก้ล่องหมุนเวยีน การใช้กระดาษสองหน้า ลดการ
พิมพ์สีกรณีที่ไม่จ าเป็น ฯลฯ 

ด้านการลดการใช้พลงังานไฟฟ้า และจัดสรรงบประมาณเพื่อลงทนุในอุปกรณ์การประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม  และ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม หรือ ISO 14001 และกฏหมายอย่างเคร่งครัด 

3. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
ธุรกิจจะมั่นคงไดต้้องอยู่ในชุมชน และสังคมที่เขม้แข็ง และมกีารพัฒนาที่ยัง่ยืน บริษัทฯ จงึจดัให้มกีจิกรรมทางสังคม 

รวมถงึการมีส่วนร่วมกับสังคมในการส่งเสริมความเข้มแขง็แกชุ่มชนและสังคม โดยหากระบวนการและวิธีการท่ีเหมาะสมกับ
ลักษณะธุรกจิที่ด าเนินการอยู่ เชน่ 

3.1 สนับสนุนของขวัญ อุปกรณ์กีฬาวันเด็ก ให้กับโรงเรียน และชุมชนรอบข้างโรงงาน ได้แก่ โรงงานวัดบางปลานัก 
อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา, โรงเรียนสุเหร่าล าชะล่า อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิ งเทรา และเขต
อุตสาหกรรมกบินทร์บุรี อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

3.2 อาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เข้าชมโรงงาน
กิ่งแก้ว พร้อมรับฟังกระบวนการผลิต 

3.3 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย ประจ าทุกไตรมาส  
3.4 ท าบุญถวายเทียนพรรษาในพื้นที่ชุมชนของแต่ละโรงงาน คือ วัดอุทัยธรรมธารม จังหวัดกรุงเทพ, วัดบางปลานัก 

จังหวัดฉะเชิงเทรา,  ศูนย์ปฎิบัติธรรมโคกอุดม จ.ปราจีน, ส านักสงฆ์หนองบัวเขาจอมทอง จ.ปราจีน 
3.5 ให้การสนับสนุนพนักงาน ได้มีส่วนในการพัฒนาบ้านเกิด โดยจัด “โครงการผ้าป่าสู่บ้านเกิด”  เพื่อให้พนักงานมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนวัดบ้านเกิด คือ วัดศรีภูมิ จังหวัดหนองบัวล าภู, วัดบ้านกันกง จังหวัดชัยภูมิ, วัดนาไผ่ 
จังหวัดอุบลราชธานี, วัดดส านักสงฆ์โคกสง่า จ บุรีรัมย์ 

3.6 มอบเงินสนับสนุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ (เครื่องพ่นยาชนิดไฟฟ้า)  แก่หอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อน าไปมอบให้
โรงพยาบาล  

3.7 มอบตู้เย็นให้แก่สถานีต ารวจภูธรกบินทร์บุรี  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติหน้าในสถานีต ารวจภูธรกบินทร์บุรี 
จ.ปราจีนบุรี  

3.8 มอบหลอดไฟ ให้แก่วัดวัดอุทัยธรรมาราม   และโรงเรียนวัดสุทธาโภชน์   เขตลาดกระบัง  จ.กรุงเทพมหานคร 
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            กิจกรรมประจ ำปี 2560  
 

  เทศกำลส่งท้ำยปีเก่ำตอ้นรับปีใหม่   
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  ประเพณีวันสงกรำนต์   
 
 

               
 
         
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

     โครงกำร “ ผ้ำป่ำสู่ บ้ำนเกิด”   
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10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  
บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อระบบควบคุมภายในท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มี ประสิทธิภาพ จึงได้

ก าหนดภาระหน้าที่ อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอยา่งชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้
ทรัพย์สินของบริษัทฯ ใหเ้กิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคมุและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้
เกิดการถว่งดุลและตรวจสอบระหว่างกันอยา่งเหมาะสม นอกจากนี้ยังมกีารควบคมุภายในท่ีเกีย่วกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้
จัดใหม้ีระบบรายงานทางการเงินเสนอ ผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษทั (compliance) 
คณะกรรมการตรวจสอบ  ได้มีมติให้วา่จา้ง บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท ์จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบ

ภายใน โดยประสานงานร่วมกับคุณนีรนาท พรหมนารถ ซึง่ท าหนา้ที่เป็นหัวหนา้งานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินท่ีส าคัญของบริษัทฯ ได้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดและมีประสิทธิภาพ 
รวมถงึตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดทีเ่กี่ยวขอ้งกับบริษัทฯ  (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอิสระ สามารถท าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงก าหนดให้ฝ่าย
ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

การบริหารความเสี่ยง  

เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายการมีระบบการก ากับดูแลกจิการท่ีดี (Good Corporate Governance) และปกป้องผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสียของบรษิัทฯ บริษัทฯ จึงไดจ้ัดท านโยบายบริหารความเส่ียงองคก์ร รวมถึงก าหนดให้กระบวนการบริหารความ
เส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองคก์ร เพื่อควบคุมความเส่ียงที่เกีย่วข้องกับธุรกรรมหรือกจิกรรมของบริษัทฯ และเพื่อลด
ผลกระทบของเหตุการณ์อันอาจเกิดขึ้นได้โดยคาดไมถ่ึง  

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 5 ด้าน คือ การ
ควบคมุภายในองคก์ร, การประเมินความเส่ียง, การควบคมุการปฏิบัติงาน, ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล และระบบการ
ติดตาม 

นอกจากนี้ ยังได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อประเมินความเส่ียงทัว่ทั้งองค์กร ทั้งทีเ่ป็นปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก ท้ังนี้ การบริหารความเส่ียงจะครอบคลุมความเส่ียง 6 ด้าน ดังนี ้

1.  ความเส่ียงด้านการด าเนินธุรกิจ และกลยุทธ์  
2.  ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน 
3.  ความเส่ียงด้านบัญชี และการเงิน  
4.  ความเส่ียงด้านการบริหาร และการจัดการ 
5.  ความเส่ียงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกีย่วข้อง 
6.  ความเส่ียงด้านระบบสารสนเทศ  
ในปี 2560  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้น าเสนอผลการประเมินรายงานบริหารความเส่ียง ต่อคณะกรรมการ

บริษัท เป็นจ านวน 2 ครั้ง 

11. รายการระหว่างกัน 
การเปิดเผยรายการระหว่างกัน รายละเอยีดรายการบัญชีบุคคลหรือกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกันได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบ

งบบการเงินท่ี 5 รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกัน  

ความจ าเปน็และความสมเหตสุมผลของรายการ 
ในปี 2560 การท ารายการระหว่างกัน เป็นความจ าเป็นและมคีวามสมเหตุสมผลของการท ารายการเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุดต่อบริษัทฯ เป็นการใช้ก าลังการผลิตของเครื่องจกัรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะท าให้ได้ก าไรเพิ่มขึ้น  รายการระหว่างกัน



    บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

 58 

ดังกล่าวขา้งต้น บรษิัทฯ ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการท่ีเกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว
เห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทัว่ไป และบริษัทฯ ได้รับและจ่ายคา่ตอบแทนในราคายตุิธรรม 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนมุัติการท ารายการระหว่างกนั 

บริษัทฯ ได้มีการก าหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมตัิการท ารายการระหว่างกัน โดยจะก าหนดให้ในการเข้าท ารายการ
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องได้รับอนุมัตจิาก
คณะกรรมการบริษัทฯ  ซึง่จะต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมดว้ย โดยในการออกเสียงในที่ประชุมนั้น ๆ กรรมการท่ีมีส่วน
ได้ส่วนเสียจะไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนั 

ในอนาคตหากบรษิัทฯ มีความจ าเป็นต้องท ารายการระหวา่งกันกบับุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ 
และบริษัทฯ มีนโยบายทีจ่ะก าหนดเงื่อนไขตา่งๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติและเป็นราคาตลาดซึง่สามารถ
เปรียบเทียบไดก้ับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทฯ จะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท ารายการด้วย 
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นและกรรมการจะตอ้งไม่
อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษทัฯ และจะต้องเปิดเผยรายการ
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ   เพื่อให้คณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณา  ซึง่บริษัทฯจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึง
การปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการเกี่ยวโยงกัน และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนั ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น
ตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ  

รายการระหว่างกัน 

ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ ความสัมพันธ์ 
ลักษณะและมูลค่าของ

รายการ 
ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล 

1.  บริษัท แพรรี่มาร์เก็ตติ้ง   
     จ ากัด ประกอบธุรกิจซื้อขาย 
     สินค้าอุปโภคบริโภค  

กรรมการของบริษัท เป็น
กรรมการและเป็น    ผู้ถือหุ้น
ใน บริษัท แพรรี่มาร์เก็ตติ้ง 
จ ากัด จ านวน 1 ท่าน คือ 
นายสุเมธ เตชะไกรศรี   เป็น
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามใน 
บริษัท แพรรี่มาร์เก็ตติ้ง  
จ ากัด และถือหุ้นใน 
อัตราส่วนร้อยละ  6  ของทุน
ช าระแล้ว 

บริษัทจ าหน่ายกระปุกส าลี
พลาสติกให้ บริษัท แพรรี่ มาร์
เก็ตติ้ง  จ ากัด ปี 2560 มียอด
การขายกระปุกส าลีพลาสติก 
เท่ากับ 3.45 ล้านบาท และ 
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2560  
มี  ยอดลูกหน้ีการค้าคงค้าง 
เท่ากับ 0.65 ล้านบาท   

รายการน้ีเป็นการขายชิ้นส่วน
พลาสติกของบริษัท ท่ีเกิดขึ้น
ตามปกติของบริษัท และเป็น
เงื่อนไขเหมือนกับลูกค้าราย
อื่น ซึ่งเป็นการขายในราคา
ตลาดเท่ากับลูกค้าทั่วไป ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาการท ารายการ
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า
การท ารายการน้ีเป็นการท า
รายการท่ีสมเหตุสมผล และมี
ราคายุติธรรม 
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รายการระหว่างกัน 

ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ ความสัมพันธ์ 
ลักษณะและมูลค่าของ

รายการ 
ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล 
2.   การเช่าอาคารส านักงาน

จาก นายสุเมธ  เตชะไกรศรี 
 
 
 

นายสุเมธ  เตชะไกรศรี   
เป็นกรรมการของบริษัท 

บริษัทฯ เช่าพื้นท่ีอาคารสาม
ชั้นเลขท่ี 23 ซอยจันทน์ 43 
แยก 21 ถนนจันทน์ แขวงทุ่ง
วัดดอน เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร  โดยมีระยะ
การเช่า 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 
เมษายน 2559 ถึงวันท่ี 31 
มีนาคม 2562  อัตราค่าเช่า
เดือนละ 66,550 บาท   

เป็นการเช่าพื้นท่ีส านักงาน
เพื่อความสะดวกใน การ
ติดต่อธุรกิจ และอัตราค่าเช่า
ไม่แตกต่างจากอัตราท่ัวไปใน
บริเวณใกล้เคียง ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาและเห็นว่าเป็นการ
ท ารายการเช่าท่ีสมเหตุสมผล
และมีอัตราค่าเช่ายุติธรรม      

12. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

2560 2559 2558
ผลการด าเนินงาน

รายได้จากการขายสินค้า-สุทธิ พันบาท 960,114 1,004,413 1,218,751
รายได้จากการขายแม่พิมพ์ พันบาท 112,552 93,338 137,646
ก าไรสุทธิ พันบาท -51,325 -67,535 12,396

ข้อมูลเก่ียวกับงบดุล

สินทรัพยร์วม พันบาท 1,093,037 1,054,324 1,138,498
หนีส้ินรวม พันบาท 648,723 673,889 677,687
ส่วนของผู้ถอืหุน้ พันบาท 444,314 380,435 460,811

ข้อมูลเก่ียวกับหุ้นสามัญ

จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแล้ว พันบาท 214,000 214,000 214,000
มูลค่าทีต่ราไว้ บาท/ หุน้ 1.00 1.00 1.00
มูลค่าตามบญัชี บาท/ หุน้ 2.08 1.78 2.15
ก าไรต่อหุน้(ถวัเฉลี่ยถว่งน้าหนัก) บาท/ หุน้ -0.24 -0.32 0.06

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสินทรัพยห์มุนเวยีนต่อหนีส้ินหมุนเวยีน เท่า 0.54 0.58 0.67
อัตราส่วนหมุนเวยีนลูกหนีก้ารค้า เท่า 5.94 6.12 5.23
อัตราส่วนหมุนเวยีนสินค้าคงเหลือ เท่า 6.75 5.72 6.54
อัตราส่วนหมุนเวยีนเจ้าหนี้ เท่า 6.98 7.01 7.25
อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถอืหุน้ เท่า 1.46 1.77 1.47
อัตราเติบโตของยอดขาย ร้อยละ -2.29 -19.07 -16.46
อัตราก าไรจากการด าเนินงาน ร้อยละ -4.40 -6.06 2.38
อัตราก าไรสุทธิ ร้อยละ -4.78 -6.15 0.91
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13.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ   

       ภาพรวมของการด าเนนิงานที่ผ่านมา 

    บริษัทฯ ด าเนินธุรกจิเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสตกิ และรับออกแบบ ผลิต และซ่อมแม่พมิพ์ เพื่อผลิตชิ้นส่วนพลาสติก จ าหน่าย
ให้ โรงงานประกอบยานยนต์ โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และ เครื่องใช้ไฟฟ้า ชั้นน าต่างๆ รวมทั้งผู้ผลิตสินค้าต้นแบบ (Original 
Equipment Manufacturing : OEM) ที่อยู่ในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ในปี 2560 มีรายได้รวม 1,072.67 ล้านบาท ขาดทุนสุทธ ิ
51.33 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 มีรายได้รวม 1,097.75 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 67.54 ล้านบาท  

1. ผลการด าเนินงาน 

รายได้ 
รายได้จากการขายและบริการรวม 1,072.67 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากชิ้นส่วนพลาสตกิ 960.11 ล้านบาทและ

รายได้จากแม่พิมพ์ 112.55 ล้านบาท  รายได้รวมจะลดลง 25.08 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยเป็นรายได้จากชิ้นส่วน
พลาสติกที่ลดลง 44.30 ล้านบาท (-4.41%)  อันเกิดจากโมเดลในยอดขายของรถยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ของลูกค้าบริษัทมี
จ านวนลดลง อยา่งไรก็ตาม รายได้จากแม่พิมพก์ลับเพิ่มขึ้น 19.21 ล้านบาท (+20.59%) เมื่อเทียบกับปี 2559 ทัง้นี้บริษัทไดใ้ช้
ความพยายามเพิม่รายไดใ้นปีต่อไป โดยการรับโมเดลใหม่ๆ จากลกูค้ากลุ่มธุรกิจยานยนต ์

ก าไรขั้นตน้ (Gross Profit) 
ในปี 2560 บริษัทฯ มีก าไรขั้นตน้ 99.85 ล้านบาท ( Gross Profit Margin 9.31%) เมื่อเทียบกบัปี 2559 บริษัทฯ มีก าไร

ขั้นต้น 70.87 ล้านบาท ( Gross Profit Margin 6.46%) โดยทั้งนี้บริษัทได้แก้ไขปัญหาจากการท่ีรายได้ลดลงโดยการ ควบคมุ
ค่าใช้จา่ยในการผลิต และ การลดของเสียในการผลิต อย่างต่อเนื่อง 

ก าไรก่อนค่าเสื่อมราคา (EBITDA) และ ก าไร/ขาดทนุ ก่อนคา่ใช้จ่ายทางการเงินและภาษี (EBIT) 
ในปี 2560 บริษัทฯ มEีBITDA 21.56 ล้านบาท (1.96%) เทียบกบัปี 2559 มี EBITDA  4.64 ล้านบาท (0.42%) แต่มEีBIT 

-47.18 ล้านบาท (-4.4%) เทียบกับปี 2559 มี EBIT -66.51 ล้านบาท (-6.06%) ทั้งนี้เป็นผลจากก าไรขั้นต้นที่สูงขึ้นแม้คา่ใช้จา่ย
จากการขายและบริหารจะเพิ่มขึน้เล็กน้อย 

ก าไร/ขาดทนุสุทธิ (Net Profit/Loss) 
ในปี 2560 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 51.33 ล้านบาท (-4.78%) เทยีบกับปี 2559 บริษัทฯ มีขาดทนุสุทธิ 67.54 ล้านบาท (-

6.15%) มีผลขาดทุนสุทธิท่ีลดลง 16.21 ล้านบาท ทั้งนี้ต้นทุนทางการเงินลดลงเล็กน้อยจาก 17.94 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 17.42 
ล้านบาท โดยบริษัทได้ควบคมุการใช้สินเชื่อตามความจ าเป็นเท่านั้น  

2. ฐานะทางการเงนิ 

ณ.31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม 1,093.04 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 ในช่วงเวลาเดียวกัน สินทรัพย์รวม 
1,054.32 ล้านบาท โดยทั้งนีจ้ากการลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องมือเครื่องใช้และการปรับปรุงอาคารและที่ดิน และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เพื่อให้สินทรัพย์อยูใ่นสภาพท่ีใชก้ารได้ตามปกติ โดยมีการลงทุนสุทธิ 21.38 ล้านบาท บริษัทฯได้มีการประเมินสินทรัพย์ใหม่ใน
ส่วนของที่ดินเพื่อสะท้อนถึงมูลคา่ยุติธรรม โดยทั้งนีเ้กิดส่วนเกนิจากการประเมินมูลคา่เพิ่มสุทธคิิดเป็นเงิน 119.50 ล้านบาท 
ส าหรับหนี้สินรวม 648.72 ล้านบาท ลดลงจากปกี่อนหน้า 25.17 ล้านบาท โดยเฉพาะเงินกู้ยมืจากสถาบันการเงินลดลง 29.58 
ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 444.31 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการรับรู้ส่วนเกินจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพิม่สุทธิ 119.50 
ล้านบาทอัตราหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที่ 59% จากการท่ีหน้ีสินรวมลดลง และ ส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีสูงขึ้นจากการ
ประเมินราคาสินทรัพย์ใหม ่ 

3. ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพย์สิน 

โดยภาพรวมประสิทธิภาพในการใช้ประโยชนจ์ากสินทรัพย์ของบริษัท ไม่เปล่ียนแปลงจากปีที่ผ่านมามากนักโดยพิจารณา
จากอตัราส่วนต่างๆดงันี ้
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- Total Asset Turnover (Total Income/Total asset)  
   ในปี 2560 อยู่ที่ 0.98 เท่า เทียบกับ 1.04 เท่าในปี 2559 ทั้งนี้เกดิจากยอดขายที่ลดลงเล็กน้อยและผลจากการรับรู้มูลค่า

สินทรัพย์ตามราคาประเมินใหม่ โดยรวมแล้วประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์โดยรวมของบริษัทฯคอ่นข้างคงที่ 
-  Operating Cycle and Cash Cycle 
   Operating Cycle  115 วัน และ Cash Cycle 63 วัน ไม่เปล่ียนแปลงมากนักเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 118 วัน และ 68 

วัน ตามล าดับ ทั้งนี้บริษัทฯ ผลิตสินค้าตามค าส่ังซื้อของลูกคา้ (make to order) สินค้าคงคลังจงึเปน็สินค้าที่มีสภาพคล่องสูง และ
ลูกค้าของบริษัทกเ็ป็นผู้ผลิตและจ าหน่าย รถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นน า จึงมคีุณภาพของลูกหนีท้างการคา้อยู่ในระดับดีมาก  

4. สภาพคลอ่งทางการเงนิ 

ในปี 2560 บริษัท มี Current Ratio 0.54 เท่าและ Quick Ratio 0.35 เท่า แต่สภาพคล่องของบริษทัก็ยังพอเพียงโดยมี 
Interest Coverage Ratio อยู่ที่ -2.71 เท่า  EBITDA/Interest Expense อยู่ที่ 1.24 เท่า และ CFO/(Interest Expense & Current 
Portion of Long-Term Loan) อยู่ที่ 1.57 เท่า และบริษัทฯ ไม่เคยผิดนัดช าระหนี้ รวมถงึการใชเ้งินเป็นเพื่อธุรกิจหลักเท่านั้น จงึ
ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากสถาบนัการเงิน โดยมวีงเงินสินเชื่อเพียงพอต่อการด าเนินธุรกจิ 
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บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

งบการเงิน 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
 
ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับปี
ส้ินสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ของบริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้  ข้าพเจ้า
เชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่างๆที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเรื่องเหล่านี้ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

ความเสี่ยง 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 บริษัทบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน จ านวน 
35.82 ล้านบาท ซ่ึงการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนี้อยู่บนพื้นฐานของโอกาสในการน าไปใช้จริงที่ต้องอาศัยใช้ดุลย
พินิจของผู้บริหาร ความคาดหวังที่จะได้ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยรวมถึงความเหมาะสมของผล
แตกต่างช่ัวคราวทางภาษีและความเพียงพอของก าไรทางภาษีในอนาคตเพื่อรองรับการรับรู้ดังกล่าว 
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การตอบสนองความเส่ียงของผู้สอบบญัช ี

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าใช้วิธีดังต่อไปนี้ 

 ประเมินการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารถึงความเพียงพอของก าไรทางภาษีในอนาคตที่จ าน าผลขาดทุนทางภาษีมาใช้โดย
ประเมินได้มุ่นเน้นที่ความสมเหตุสมผลของประมาณการกระแสเงอนสดในอนาคตและกระบวนการจัดท าประมาณการ
กระแสเงินสด 

 ทดสอบความน่าเช่ือถือของการค านวณและเปรียบเทียบกับงบประมาณประจ าปีล่าสุดที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

 สอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับสมมติฐานส าคัญเรื่อง อัตราการเจริญเติบโตระยะยาว และเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงาน ใน
อดีต ภาวะเศรษฐกิจ และแนวโน้มของอุตสาหกรรม 

 การตีราคาที่ดิน 

ความเสี่ยง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ดินของบริษทัจ านวน 194.57 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17 ของสินทรัพย์รวมของบริษทั 

บริษัทตีราคาที่ดินด้วยมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงจัดท าโดยผู้ประเมินราคาอิสระ วิธีการตีราคานั้นเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจและเป็น
ประมาณการทางบัญชีที่มีสาระส าคัญที่จัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร 

ตามที่ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เรื่อง ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ และการใช้ดุลยพินิจและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 9 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

การตอบสนองความเส่ียงของผู้สอบบญัช ี

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าใช้วิธีดังต่อไปนี้ 
 ประเมนิความรู้ความสามารถและความเป็นอิสระและตรวจสอบคณุสมบัติของผูป้ระเมินราคาและวัตถุประสงคข์องการวัด

มูลค่า  

 หารือกับผูป้ระเมนิราคาถึงความสมเหตุสมผลของวิธีการที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน 

 ประเมนิความเหมาะสมของสมมติฐานและข้อมูลทีใ่ช้ในการประเมินราคา 

 เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้รบัจากผูเ้ชี่ยวชาญ กับแหล่งข้อมูลภายนอก 

 สอบทานการบันทึกบัญชีทีจ่ัดท าโดยบรษิัท เพื่อมั่นใจว่าการบันทกึบัญชีสินทรัพย์ถูกต้อง 
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เรื่องอื่น 

งบการเงินของ บรษิัท ที.กรุงไทย อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงนิสดส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่
แสดงเปน็ข้อมูลเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นที่อยูใ่นส านักงานเดียวกัน และแสดงความเหน็อย่างไม่มีเงื่อนไขตาม
รายงานลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ าปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจ าปีภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเช่ือมั่นต่อข้อมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มี
สาระส าคัญกับงบการเงินหรือความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้อง
ส่ือสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลด าเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับ
การด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจ
ที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าทีใ่นการก ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงนิของบริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วยความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป 
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการ
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมจากการใช้งบ
การเงินเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาดออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้นและได้หลักฐานการสอบ
บัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้
ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูลการแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซ่ึงจัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร 

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่าง
มีนัยส าคัญต่อความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี
สาระส าคัญข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่
เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง 

 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มีการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม ่
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ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่ส าคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบ  รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายใน  หาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ
และได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น  ซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความ
เป็นอิสระจากเรื่องที่ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆที่มีนัยส าคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่
กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้นข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่
ควรส่ือสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการส่ือสารดังกล่าว 

ผู้สอบบัญชีที่รบัผดิชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบบันี้คือนายเจษฎา หังสพฤกษ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(นายเจษฎา หังสพฤกษ์) 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 
 
บริษทั กรินทร์ ออดทิ จ ากัด 
26 กุมภาพันธ์ 2561 



บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 6 12,508,244.96                    23,026,758.20                    

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน - สทุธิ 7 204,881,983.07                  175,032,061.27                  

สนิค้าคงเหลือ - สทุธิ 8 120,644,193.70                  167,707,274.67                  

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 338,034,421.73                  365,766,094.14                  

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  - สทุธิ 9 706,914,433.65                  616,889,551.13                  

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน - สทุธิ 10 11,278,926.40                    12,652,481.96                    

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี - สทุธิ 11 -                                     12,847,634.16                    

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 12 36,809,287.63                    46,168,665.37                    

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 755,002,647.68                  688,558,332.62                  

รวมสินทรัพย์ 1,093,037,069.41               1,054,324,426.76               

 

(หน่วย : บาท)

ลงชือ่..............................................กรรมการ ลงชือ่..............................................กรรมการ
 (นายสเุมธ เตชะไกรศรี)    (นายจุมพล เตชะไกรศรี)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  68  



บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมนุเวียน

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 13 464,077,751.25                  465,014,097.25                  

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน 14 138,418,123.98                  140,183,535.55                  

สว่นของหนี้สนิระยะยาวทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 15 19,685,853.95                    28,561,265.92                    
ประมาณการหนี้สนิหมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 16 2,046,425.00                      1,344,574.00                      

รวมหนี้สินหมนุเวียน 624,228,154.18                  635,103,472.72                  

หนี้สินไมห่มนุเวียน

เงินกูยื้มระยะยาว - สทุธิ 15 4,981,909.07                      24,756,522.97                    
ประมาณการหนี้สนิไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 16 15,768,101.00                    14,029,139.78                    
หนี้สนิภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี - สทุธิ 11 3,744,842.07                      -                                     

รวมหนี้สินไมห่มนุเวียน 24,494,852.14                    38,785,662.75                    

รวมหนี้สิน 648,723,006.32                  673,889,135.47                  

 

(หน่วย : บาท)

ลงชือ่..............................................กรรมการ ลงชือ่..............................................กรรมการ
 (นายสเุมธ เตชะไกรศรี)    (นายจุมพล เตชะไกรศรี)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้  69
      



บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุน้
ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามัญ 214,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 214,000,000.00                  214,000,000.00                  

ทนุทีอ่อกและเรียกช าระแล้ว
หุน้สามัญ 214,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 214,000,000.00                  214,000,000.00                  

สว่นเกินมูลค่าหุน้สามัญ 144,236,932.71                  144,236,932.71                  
ก าไร(ขาดทนุ)สะสม

จัดสรรแล้ว
ทนุส ารองตามกฎหมาย 17 21,400,000.00                    21,400,000.00                    

ยังไม่ได้จัดสรร (54,827,181.81)                   798,358.58                         
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ถือหุน้ 18 119,504,312.19                  -                                     
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 444,314,063.09                  380,435,291.29                  
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,093,037,069.41               1,054,324,426.76               

(หน่วย : บาท)

ลงชือ่..............................................กรรมการ ลงชือ่..............................................กรรมการ
 (นายสเุมธ เตชะไกรศรี)    (นายจุมพล เตชะไกรศรี)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี ้  70     



บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม  2560

หมายเหตุ 2560 2559

รายได้จากการขายชิ้นส่วนพลาสติก 23 960,114,049.33            1,004,413,098.96             
รายได้จากการใหบ้ริการผลิตแม่พิมพ์ 23 112,551,943.54            93,337,998.87                  
รวมรายได้จากการขายและบริการ 1,072,665,992.87         1,097,751,097.83             

ต้นทุนขายและบริการ 23 (972,820,254.87)           (1,026,885,597.05)            
ก าไรขั้นต้น 99,845,738.00              70,865,500.78                  
รายได้อ่ืน 23 7,971,076.92                13,022,086.32                  
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 107,816,814.92           83,887,587.10                  
ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 23 (27,795,322.33)             (29,360,300.38)                 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 23 (115,147,950.76)           (105,578,093.08)               
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 5 (12,058,203.24)             (15,458,557.97)                 
รวมค่าใช้จ่าย (155,001,476.33)           (150,396,951.43)               
(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (47,184,661.41)             (66,509,364.33)                 
ต้นทุนทางการเงิน 22 (17,424,199.80)             (17,936,820.27)                 
(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (64,608,861.21)             (84,446,184.60)                 
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 21 13,283,601.82              16,910,671.72                  
(ขาดทุน)ส าหรับปี (51,325,259.39)             (67,535,512.88)                 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง :

ผล(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานทีก่ าหนดไว้ 16 (4,300,281.00)               -                                   

ผลก าไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่ 18 119,504,312.19            -                                   

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิ 115,204,031.19            -                                   
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 63,878,771.80              (67,535,512.88)                 

(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 20 (0.240)                           (0.316)                               

                       ลงชื่อ..................................................กรรมการ
                                  (นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

             ลงชื่อ...................................................กรรมการ
        (นายจุมพล เตชะไกรศรี)

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  71



บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560

ผลก าไร(ขาดทนุ) รวม

จากการวัดมลูค่าใหม่ ส่วนเกินทนุ องค์ประกอบอ่ืน

ทนุเรือนหุ้น ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว ของผลประโยชน์ จากการตรีาคา ของส่วนของ

หมายเหตุ ทีอ่อกและช าระแล้ว มลูค่าหุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยังไมไ่ด้จัดสรร พนักงานทีก่ าหนดไว้ สินทรัพย์ ผู้ถอืหุ้น รวม

ยอดยกมา ณ วันที ่1 มกราคม 2559 214,000,000.00        144,236,932.71       21,400,000.00          81,173,871.46         -                            -                      -                         460,810,804.17   

เงินปันผลจ่าย -                           -                          -                           (12,840,000.00)        -                            -                      -                         (12,840,000.00)    

ขาดทุนและขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี 20 -                           -                          -                           (67,535,512.88)        -                            -                      -                         (67,535,512.88)   

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 214,000,000.00        144,236,932.71       21,400,000.00          798,358.58              -                            -                      -                         380,435,291.29   

โอนก าไรสะสม -                           -                          -                           (4,300,281.00)          4,300,281.00            -                      4,300,281.00         -                      

ขาดทุนและขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี 20 -                           -                          -                           (51,325,259.39)        (4,300,281.00)            119,504,312.19  115,204,031.19     63,878,771.80    

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 214,000,000.00       144,236,932.71      21,400,000.00         (54,827,181.81)        -                            119,504,312.19  119,504,312.19     444,314,063.09  

ลงชือ่.......................................................กรรมการ                         ลงชือ่ ..........................................................กรรมการ
                      (นายสุเมธ เตชะไกรศรี)        (นายจุมพล เตชะไกรศรี)

(หน่วย : บาท)

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม องค์ประกอบอ่ืน ของส่วนผู้ถอืหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงินนี้  72



บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (64,608,861.21)               (84,446,184.60)                 
ปรับรายการทีก่ระทบก าไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดรับ(จ่าย)

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง (29,884,478.76)                 9,967,885.40                    

สินค้าคงเหลือลดลง 51,908,244.17                  18,988,625.15                  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง 7,479,487.70                    3,759,997.01                    
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน(ลดลง) (5,759,327.53)                   (27,452,158.54)                 
ค่าเสือ่มราคา 68,748,359.38                  71,148,019.05                  
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ 14,278,378.08                  10,075,507.13                  
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า(กลับรายการ) (4,845,163.20)                   4,407,678.79                    
ขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพย์สินถาวร 973,054.64                       140,208.83                       
(ก าไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทียั่งไม่เกิดขึ้น 22,338.50                         (113,549.65)                      
ค่าตัดจ าหน่าย 2,531,555.56                    2,036,488.67                    
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 1,957,167.00                    1,642,497.92                    
ดอกเบีย้รับ (58,305.93)                        (57,567.64)                        
ดอกเบีย้จ่าย 17,345,032.40                  17,936,820.27                  
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอด(ขาดทุน) 60,087,480.80                 28,034,267.79                  

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การด าเนินงาน

จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (3,816,635.78)                 -                                   
ภาษีเงินได้รับคืน 17,046,278.54                  16,773,382.93                  
ภาษีเงินได(้จ่ายออก) (15,166,388.48)                 (16,937,720.34)                 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 58,150,735.08                 27,869,930.38                  

ลงชื่อ..............................................กรรมการ
             (นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

(หน่วย : บาท)

ลงชื่อ..............................................กรรมการ   
                                 (นายจุมพล เตชะไกรศรี)
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บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบีย้รับ 58,305.93                         57,567.64                         
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ (21,257,981.20)                 (33,161,463.20)                 
เงินสดรับจากการขายทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 980,354.12                       1,804,625.91                    
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1,158,000.00)                   (2,841,400.00)                   

กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (21,377,321.15)                 (34,140,669.65)                 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ดอกเบีย้จ่าย (17,705,555.30)                 (17,761,517.81)                 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น(ลดลง) (936,346.00)                      67,482,950.51                  
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (26,841,768.00)                 (41,355,768.00)                 
เงินสดทีผู้่เช่าจ่ายเพ่ือลดจ านวนหนีส้ินซึง่เกิดจากสัญญาเช่าทางการเงิน (1,808,257.87)                   (1,454,761.39)                   
เงินปันผลจ่าย -                                   (12,839,994.00)                 

กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (47,291,927.17)                 (5,929,090.69)                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง) - สุทธิ (10,518,513.24)                 (12,199,829.96)                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 6 23,026,758.20                  35,226,588.16                  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 6 12,508,244.96                 23,026,758.20                  

รายการทีม่ิใช่เงินสด :

เจ้าหนีค้่าซือ้ทรัพย์สิน 4,875,202.00                   508,545.70                      

ลงชื่อ..............................................กรรมการ
             (นายสุเมธ เตชะไกรศรี)                                  (นายจุมพล เตชะไกรศรี)

(หน่วย : บาท)

ลงชื่อ..............................................กรรมการ   
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บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)                                                                                           
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

  

ลงช่ือ ........................................................กรรมการ                                   ลงช่ือ.........................................................กรรมการ 
(  นายสุเมธ  เตชะไกรศรี )                                                                               ( นายจุมพล เตชะไกรศรี ) 

75 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ภูมิล าเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษัท 

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 
22 มกราคม 2547 บริษัทตั้งอยู่เลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แยก 21 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานครโดยมี
โรงงาน 3 แห่ง ดังนี้ 
โรงงานแห่งที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
โรงงานแห่งทื่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 517 หมู่ที่ 9 ต าบลหนองกี่ อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
โรงงานแห่งที่ 3 ตั้งอยู่เลขที่ 28/4 หมู่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ ต าบลคลองอุดมชลจร อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือกลุ่มสกุล เตชะไกรศรี (ถือในสัดส่วนประมาณร้อยละ 48.81) 

1.2 ลักษณะการด าเนินงานและกิจกรรมหลัก 

บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและธุรกิจเกี่ยวกับแม่พิมพ์เพื่อการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก 

2. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญซึ่งใช้ในการจัดท างบการเงิน 

2.1   เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงิน 

งบการเงินได้จัดท าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   

งบการเงินได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเรื่องที่
อธิบายในนโยบายการบัญชีในล าดับต่อไป 

การจัดท างบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ก าหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชี 

ที่ส าคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซ่ึงจัดท าขึ้นตามกระบวนการในการน านโยบายการบัญชีของบริษัทไป
ถือปฏิบัติ กิจการเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและ
ประมาณการที่มีนัยส าคัญ ต่องบการเงินในหมายเหตุ 3  

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดท าขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกัน
หรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก 

 

 



บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)                                                                                           
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

  

ลงช่ือ ........................................................กรรมการ                                   ลงช่ือ.........................................................กรรมการ 
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2.2 มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง 

2.2.1 มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงที่เกี่ยวข้อง           
และส่งผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อบริษัท ซ่ึงมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 มีดังต่อไปนี้ 

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การน าเสนองบการเงิน 

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล 

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) ได้ให้ความชัดเจนในหลายประเด็นที่ส าคัญดังต่อไปนี้  

 ความมีสาระส าคัญ - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงข้อมูลในรูปแบบที่ท าให้ผู้ใช้งบการเงิน
เข้าใจรายการได้ลดลง หากเป็นรายการที่มีสาระส าคัญ จะต้องเปิดเผยข้อมูลให้เพียงพอเพื่ ออธิบาย
ผลกระทบที่มีต่อฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงาน  

 การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทัดที่ระบุใน TAS 1 อาจจ าเป็นต้องแสดงแยกจากกัน
หากเกี่ยวข้องต่อความเข้าใจฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการนอกจากนี้ยังมีแนวปฏิบัติ
ใหม่ของการใช้การรวมยอด 

 หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยันว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จ าเป็นต้องเรียงล าดับ
ตามล าดับการแสดงรายการในงบการเงิน  

 รายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น ที่เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจะถูกจัดกลุ่มโดยพิจารณาว่าเป็นรายการที่จะถูก
จัดประเภทใหม่ไปยังก าไรหรือขาดทุนในภายหลังหรือไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการ
บรรทัดแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญคือได้ก าหนดให้มีความชัดเจน
ถึงความหมายของการอ้างอิงในมาตรฐานไปยัง “ข้อมูลที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหว่างกาล หรือที่อื่นในรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ว่ากิจการที่ใช้ประโยชน์ของข้อผ่อนปรน
นี้จะต้องอ้างอิงจากงบการเงินระหว่างกาลไปถึงยังรายงานอื่นที่มีข้อมูลดังกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง 
โดยที่ผู้ใช้งบการเงินต้องสามารถเข้าถึงรายงานอื่นที่มีข้อมูลนั้นในลักษณะและเวลาเดียวกัน
กับงบการเงินระหว่างกาล 

มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญกับบริษัท  

2.2.2 มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง  ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่มต้นใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญและเกี่ยวข้องกับบริษัทซ่ึงยัง
ไม่ได้น ามาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ มีดังต่อไปนี้  



บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)                                                                                           
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
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  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบกระแสเงินสด 

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษีเงินได้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงในหนี้สินของกิจการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินทั้งที่เป็นรายการที่เป็นเงินสดและ
รายการที่ไม่ใช่เงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนในเรื่องวิธีการบัญชีส าหรับภาษีเงินได้ 
รอตัดบัญชีกรณีมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมที่มีจ านวนต่ ากว่ามูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย์ 
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 กรณีสินทรัพย์ที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าต่ ากว่าฐานภาษีของสินทรัพย์นั้น จะถือว่ามีผลแตกต่าง
ช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีเกิดขึ้น 

 ในการประมาณการก าไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะได้รับประโยชน์จาก
สินทรัพย์ในมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีได้  

 ในกรณีที่กฎหมายภาษีอากรมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของก าไรทางภาษี ที่สามารถใช้ประโยชน์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้เฉพาะในประเภทที่ก าหนด การพิจารณาการจะได้ใช้ประโยชน์
ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะต้องน าไปประเมินรวมกันกับสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ที่เป็นประเภทเดียวกันเท่านั้น 

 ในการประมาณก าไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจ านวนที่ใช้หักภาษีที่เกิดจากการกลับรายการ
ของ ผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีนั้น 

ผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวข้างต้นจะไม่มี
ผลกระทบที่มีนัยส าคัญต่อบริษัท 

3. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 

การจัดท างบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณการและการตั้งข้อสมมติฐาน
บางประการ  ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อจ านวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินและการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินซ่ึงผล
ที่เกิดขึ้นจริงภายหลังอาจแตกต่างไปจากจ านวนเงินที่ประมาณไว้ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ ได้แก่   

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหนี้จากความเส่ียงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยใช้การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้รายตัว 
ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายุลูกหนี้และการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ 
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อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกัน อาจมีผลต่อจ านวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้น           
การปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจมีขึ้นได้ในอนาคต 

ค่าเส่ือมราคา 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารใช้ประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าซากเมื่อเลิกใช้งานของ
อาคารและอุปกรณ์ และได้มีการทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือหากมีการเปลี่ยนแปลง 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะตัดจ าหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณและจะพิจารณาการด้อยค่าหากมีข้อบ่งช้ี 

ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง 

เพื่อให้งบการเงินแสดงมูลค่าที่แท้จริงของสินค้าคงเหลือ และผลการด าเนินงานของบริษัท  บริษัทได้มีการพิจารณาทบทวน
ปรับหลักเกณฑ์ เรื่องนโยบายการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ ให้ครอบคลุมสินค้าทุกประเภท คือ สินค้าส าเร็จรูป วัตถุดิบ 
อะไหล่และวัสดุส้ินเปลือง โดยพิจารณาด้อยค่าเมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าสินค้าที่คาดว่าจะได้รับ
คืน รวมถึงพิจารณาด้อยค่าสินทรัพย์ดังกล่าว ตามอายุที่ค้างนานและไม่มีการเคลื่อนไหว แล้วแต่กรณี 

ประมาณการทางบัญชี 

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ 

ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่ส าคัญในการก าหนดนโยบายการบัญชีมีผลกระทบส าคัญ
ต่อการรับรู้จ านวนเงินในงบการเงิน และรวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้ 

หมายเหตุ 16 อัตราคิดลด อัตราการเพิ่มของเงินเดือน อัตราการหมุนเวียนพนักงานและอัตรามรณะ 

4. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

4.1 เงินตราต่างประเทศ 

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และ
หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในรายงานได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน  
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ก าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน  
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4.2  เครื่องมือทางการเงิน 

 เครื่องมือทางการเงินที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
เงินกู้ยืมระยะยาว หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินระยะยาว นโยบายการบัญชี เกณฑ์การรับรู้และวัดมูลค่าส าหรับ
แต่ละรายการได้มีการเปิดเผยแยกตามแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากสถาบันการเงินประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะส้ัน
ที่มีสภาพคล่องสูง ซ่ึงพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจ านวนที่ทราบได้ และมีความเส่ียงต่อการเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่าน้อยหรือไม่มีนัยส าคัญ แต่ไม่รวมถึงเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อส้ินรอบระยะเวลาที่ก าหนดเกินกว่าสามเดือน 
(เงินฝากประจ า) เงินฝากประจ าเกินกว่าสามเดือนแต่ไม่เกินสิบสองเดือน บริษัทบันทึกเป็นเงินลงทุนชั่วคราว (ถ้ามี) 

4.4 ลูกหนี้การค้า 

ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ส าหรับจ านวนหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงิน
ไม่ได้โดยพิจารณาจากความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายตามความเห็นของฝ่ายบริหาร 

4.5  สินค้าคงเหลือ 

สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า ราคาทุนของสินค้าค านวณ 
ตามเกณฑ์ ดังนี้ 

สินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท า เข้าก่อนออกก่อน (ตามต้นทุนมาตรฐานใกล้เคียงต้นทุนจริง) 
วัตถุดิบ เข้าก่อนออกก่อน  

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่ซ้ือประกอบด้วยราคาซ้ือรวมค่าใช้จ่ายอื่นทุกประเภทที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซ้ือ
สินค้านั้น กิจการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่าย  
ที่จ าเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ขายสินค้านั้น 
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4.6 ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

ที่ดินแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ราคาที่ตีใหม่หมายถึง มูลค่ายุติธรรมซ่ึง
ก าหนดจากราคาตลาด ณ วันที่มีการตีราคาใหม่ อาคารแสดงด้วยราคาทุน หักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการ
ด้อยค่า (ถ้ามี) ส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมที่เกี่ยวข้องและค่าเผื่อการด้อย
ค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

ต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึง
ต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่
ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของ
สินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืมนอกจากนี้ต้นทุนอาจรวมถึงก าไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงิน
สดจากการซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงถูกโอนจากงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับ
เครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธ์ซอฟแวร์ซ่ึงไม่สามารถท างานได้โดยปราศจากลิขสิทธ์ซอฟแวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธ์ 

ซอฟแวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์และถือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  ส่วนประกอบของรายการที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยส าคัญ  
แยกต่างหากจากกัน  

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการ
จ าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในก าไรหรือขาดทุน 

การตีราคาใหม่ด าเนินการโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ซ่ึงมีนโยบายที่จะให้ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินราคา
สินทรัพย์ดังกล่าวเป็นครั้งคราว เพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม
อย่างมีสาระส าคัญ ส่วนที่เพิ่มขึ้นของราคาที่ประเมินใหม่จะถูกบันทึกตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้บัญชี       
ผลก าไรจากการตีราคาสินทรัพย์ ส าหรับส่วนที่ลดลงของราคาที่ประเมินใหม่จากราคาทุนจะถือเป็นรายการขาดทุน
จากการตีราคาสินทรัพย์ลดลงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีที่ดิน    
จากวิธีราคาทุนเป็นราคาที่ตีใหม่ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือปฏิบัติโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป 
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ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ 

ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ดังต่อไปนี้ 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 20    ปี 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 20    ปี 
อาคารพร้อมที่ดิน 20    ปี 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 10 - 20    ปี 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 10    ปี 
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ 3 - 10    ปี 
ยานพาหนะ 5    ปี 
แม่พิมพ์ 5    ป ี

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง 

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถ  
วัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ช้ินส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจ าหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบ ารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 

สินทรัพย์ที่เช่า 

การเช่าซ่ึงบริษัทได้รับความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพย์ที่เช่านั้นๆ จัดประเภท
เป็นสัญญาเช่าทางการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยท าสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วย
มูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จ านวนใด จะต่ ากว่าหักด้วย
ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ช าระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วน  
ที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อท าให้อัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงที่ 
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ที่บริษัทซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจ ากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและ
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (ถ้าม)ี  

 

 



บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)                                                                                           
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

  

ลงช่ือ ........................................................กรรมการ                                   ลงช่ือ.........................................................กรรมการ 
(  นายสุเมธ  เตชะไกรศรี )                                                                               ( นายจุมพล เตชะไกรศรี ) 

82 

รายจ่ายหลังการรับรู้รายการ 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
สินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่น รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 

ค่าตัดจ าหน่าย 

ค่าตัดจ าหน่ายค านวณโดยน าราคาทุนของสินทรัพย์หรือจ านวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ  

ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งไม่รวม
ค่าความนิยม โดยเริ่มตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ ดังนี้ 
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5    ป ี

วิธีการตัดจ าหน่าย ระยะเวลาทีค่าดว่าจะได้รับประโยชน์และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกส้ินรอบปบีัญชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  

4.8 การด้อยค่าของสินทรัพย ์

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งช้ีเรื่องการด้อยค่าหรือไม่ในกรณี
ที่มีข้อบ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน  มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์          
ไม่มตีัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมใช้งานจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน  

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสด สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก าไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการ
การประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ช้ินเดียวกันกับที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการ    
ด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น 

การค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงที่มีต่อ
สินทรัพย์ ส าหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย 
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การกลับรายการด้อยค่า 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่
ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งช้ีเรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการที่ใช้ในการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ าหน่าย เสมือนหนึ่ง
ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน 

4.9 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน 

4.10 ผลประโยชน์พนักงาน 

- กองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน 

บริษัทจัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบที่  ได้ก าหนดการจ่ายสมทบไว้
แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการ
กองทุนภายนอก กองทุนส ารองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานในอัตราร้อยละ 3 ของ
เงินเดือน และบริษัทจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนนี้ ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงาน เงินจ่ายสมทบ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น 

- ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

บริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ  

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษัทและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่าย
สะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์
ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ  
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โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

บริษัทมีภาระส าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน  ซ่ึงบริษัทถือว่า
เงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส าหรับพนักงาน 

บริษัทค านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย          
ที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยบริษัทได้ท าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย  

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) ส าหรับ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก าไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

4.11 หนี้สิน ประมาณการหนี้สิน และค่าใช้จ่าย 

บริษัท จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตาม
กฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้
สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อจ่ายช าระภาระผูกพันและจ านวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้
อย่างน่าเช่ือถือ หากบริษัทคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายช าระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วน
อย่างแน่นอน บริษัทจะรับรู้รายจ่ายที่ได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากแต่ต้องไม่เกินจ านวนประมาณการหนี้สินที่
เกี่ยวข้อง 

4.12 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุมบริษัท  หรือถูกควบคุม 
โดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทนอกจากนี้บุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญกับบริษัทผู้บริหารส าคัญ กรรมการ
หรือพนักงานของบริษัท ที่มีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษัท 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการบริษัทค านึงถึงเนื้อหา
ของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 

4.13 การรับรู้รายได้ 

บริษัทรับรู้รายได้จากการขาย เมื่อบริษัทโอนความเส่ียงและผลตอบแทนในความเป็นเจ้าของสินค้าให้แก่ลูกค้า 
และตามจ านวนเงินในใบก ากับสินค้า โดยสุทธิจากประมาณการส่วนลดหรือสินค้ารับคืน (ถ้ามี) 

รายได้จากการให้บริการรับจ้างตามสัญญาที่เป็นสัญญาระยะส้ันรับรู้เป็นรายได้เมื่องานแล้วเสร็จและได้ออก  
ใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าแล้ว 

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง บริษัทจะหยุดรับรู้เมื่อมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการรับช าระดอกเบี้ย 

รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อสิทธิการรับเงินปันผลได้มีการเสนอและประกาศแล้ว 
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4.14 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง 

4.15 ต้นทุนทางการเงิน 

ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลา  
ที่ผ่านไป และส่ิงตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อขาย  
เงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิซ่ึงถูกจัดประเภทเป็นหนี้สิน  ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน        
ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หรือขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (นอกเหนือลูกหนี้การค้า)
และขาดทุนจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 

4.16 สัญญาเช่า - กรณีที่บรษิัทเป็นผู้เช่า  

การเช่ารถยนต์ อุปกรณ์ ซ่ึงพิจารณาว่าความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดได้โอนให้บริษัทแล้ว 
เป็นสัญญาเช่าการเงิน บริษัทจะบันทึกมูลค่าของสินทรพัย์เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรพัย์
ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า โดยจ านวนเงินที่
ต้อง จ่ายจะแบ่งเป็นส่วนของหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพื่อให้จ านวนเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดมีจ านวน
คงที่ ค่าเช่าซ่ึงต้องจ่ายตามภาระผูกพันหักกับค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 
ส่วนค่าใช้จ่าย ทางการเงินจะบันทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ภายใต้สัญญา
เช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุของการใช้งานของสินทรัพย์นั้น    

การเช่าสินทรัพย์ โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของตกอยู่กับผู้ให้เช่า จะถูกจัดเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงาน การช าระเงินภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดย    
วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น  
เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้ผู้ให้เช่า จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการยกเลิกสัญญา 

4.17 สัญญาเช่าด าเนินงาน 

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานบันทึกในก าไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  

ค่าเช่าที ่อาจเกิดขึ้นต้องน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต่ าที ่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า  
เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า 
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การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 

ณ วันที ่เริ ่มต้นข้อตกลง บริษ ัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญา เช่าหรือมีสัญญาเช่า 
เป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้น
ขึ้นอยู่กับการใช้สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะน าไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าท าให้
บริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์  
ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง หรือ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ บริษัทแยกค่าตอบแทนส าหรับสัญญาเช่า และส่วน  
ที่เป็นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากบริษัทสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน  
แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนดังกล่าวได้อย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สิ นทรัพย์และหนี้ สินในจ านวนที่ เท่ากับ 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจ านวนหนี้สินจะลดลงตามจ านวนที่จ่าย 
และต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัท 

4.18 การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องใน
การรวมธุรกิจ หรือ รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีที่ต้อง
เสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษี 
ที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ  

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึน้ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์
และหนี้สินและจ านวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจาก  
ผลแตกต่างช่ัวคราวต่อไปนี้  การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้ สินในครั้งแรก  
ซ่ึงเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี  
และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคต       
อันใกล้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างช่ัวคราวเมื่อมีการกลับ
รายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทต้องค านึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องช าระบริษัทเชื่อ
ว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก
หลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการ
ประมาณการและข้อสมมติฐานและอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต  ข้อมูลใหม่ๆ
อาจจะท าให้  บริษัท เปลี่ ยนการตัด สินใจ โดยขึ้นอยู่กับความเพี ยงพอของภาษี เงินได้ค้ า งจ่ ายที่ มีอยู่  
การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง 
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิ  
ตามกฎหมายที่จะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและ 
ภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส าหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน 
ส าหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วย
ยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายช าระหนี้สินในเวลาเดียวกัน 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก าไรเพื่อเสียภาษี  
ในอนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง 

4.19 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจ านวน
หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ช าระแล้วและออกจ าหน่ายในระหว่างปี 

4.20 ข้อมูลจ าแนกส่วนงาน 

ส่วนงานทางธุรกิจแสดงให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของแต่ละส่วนงานทางธุรกิจซึ่งมีความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนที่แตกต่างกัน ส่วนงานทางภูมิศาสตร์แสดงให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้สภาพแวดล้อม
เศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจงซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างของส่วนที่ด าเนินงานภายใต้
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจอื่น    

ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงานแสดงโดยแบ่งตามส่วนงานธุรกิจของบริษัท 
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5. รายการระหว่างบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 

รายการกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่ส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

5.1 บริษัทมีความสัมพันธ์กับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้ 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั ลักษณะธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ 
บจ. แพรรี่ มาร์เก็ตติ้ง  ซ้ือขายสินค้าอุปโภคบริโภค มีกรรมการร่วมกัน 
บจ. ชัยวัฒนา วัสดุภัณฑ์ ค้าวัสดุก่อสร้าง มีกรรมการร่วมกัน 
บจ. ศรีส าอางค์ ซัพพลายเออร์ ผลิตรองเท้า มีกรรมการร่วมกัน 
บจ. ที ไทย แสน็คฟู้ดส์ จ ากัด ผลิตปลาหมึกปรุงรส             

อบกรอบ,ถั่วลิสงอบแห้ง 
มีกรรมการร่วมกัน 

นายสุเมธ เตชะไกรศรี - กรรมการ 
ผู้บริหาร - บุคคลที่มีอ านาจและความรับผิดชอบ

การวางแผน  ส่ั งการและควบคุ ม
กิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม ทั้งนี้  รวมถึงกรรมการ
ของบริษัท (ไม่ว่าจะท าหน้าที่ในระดับ
บริหารหรือไม่) 

5.2    นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

1.  ขายสินค้าและบริการในราคาและเงื่อนไขทางการค้าเดียวกับที่ใช้ซ้ือขายกับบุคคลภายนอกโดยเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจและเงื่อนไขการค้าในราคาตลาดโดยทั่วไป 

2.  ค่าเช่าส านักงานเดือนเมษายน 2559 - มีนาคม 2562 ในอัตราเดือนละ 66,550 บาท 

5.3 รายการบัญชีกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ส าคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้                                                                                                                                                      

 (หน่วย : บาท) 
 2560  2559 

ค่าเช่าส านักงาน    
นายสุเมธ เตชะไกรศรี 798,600.00  798,600.00 

ค่าตอบแทนผู้บริหารผู้ส าคัญ    
ผลประโยชน์ระยะสั้น 11,930,604.00  15,378,557.00 
ผลประโยชน์ระยะยาว 127,599.24  80,000.97 

รวม 12,058,203.24  15,458,557.97 
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ประกอบด้วย 
   (หน่วย : บาท)                             
  ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2560 
 ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2559 
เงินสด 180,000.00  180,000.00 
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6,518,848.23  12,820,239.97 
เงินฝากประเภทกระแสรายวัน 5,809,396.73  10,026,518.23 
รวม 12,508,244.96  23,026,758.20 

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 

ประกอบด้วย 
        (หน่วย : บาท)     
 ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2560 
 ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2559 
ลูกหนี้การค้า 192,971,262.14   168,405,311.90 
หัก   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -  - 
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 192,971,262.14       168,405,311.90 
ลูกหนี้อื่น    

เงินจ่ายล่วงหน้า 854,049.47  1,085,443.72 
เงินทดรองจ่าย 9,087,477.69           340,761.75  
อื่นๆ 1,969,193.77  5,200,543.90 

หัก   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -  - 
รวมลูกหนี้อื่น 11,910,720.93  6,626,749.37 
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธ ิ 204,881,983.07  175,032,061.27 
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 (หน่วย : บาท)     
 ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2560 
 ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2559 
ลูกหนี้การค้า แยกตามอายุหนี้ได้ดังนี้ :    

 ลูกหนี้การค้า ที่อยู่ในก าหนดช าระ 134,968,851.37  117,664,734.18 
 ลูกหนี้การค้า ที่เกินก าหนดช าระ :    
  ไม่เกินกว่า 3 เดือน 57,816,528.03  49,791,138.99 
  เกินกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 32,202.72  724,295.44 
  เกินกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน -  187,669.66 
  เกินกว่า 12 เดือน 153,680.02  37,473.63 
รวมลูกหนี้การค้า 192,971,262.14  168,405,311.90 
ลูกหนี้อื่น 11,910,720.93  6,626,749.37 
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธ ิ 204,881,983.07  175,032,061.27 

ลูกหนี้ที่มีระยะเวลาค้างช าระเกินก าหนด ไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจ านวน เนื่องจากประสบการณ์การเก็บเงิน
จากลูกหนี้ในอดีตและสถานการณ์ในปัจจุบัน ฝ่ายบริหารมีการติดตามอยู่อย่างต่อเนื่องและเชื่อว่าท้ายที่สุดจะสามารถ
เก็บเงินได้ทั้งจ านวน 

8. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

ประกอบด้วย 
 (หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2560 
 ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2559 
   วัตถุดิบและอื่นๆ 71,133,721.13  86,581,068.60 
   งานระหว่างท า 30,978,662.13  59,836,423.59 
   สินค้าส าเร็จรูป 21,756,641.31  29,359,776.55 
   รวม 123,869,024.57  175,777,268.74 
   หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าที่ลดลง (3,224,830.87)  (8,069,994.07) 
   สุทธิ 120,644,193.70  167,707,274.67 
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  ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัยมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี ้
 (หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2560 
 ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2559 
ยอดยกมาต้นปี (8,069,994.07)  (3,662,313.98) 
เพิ่มขึ้น (6,041,926.61)  (11,065,451.12) 
ลดลง 10,887,089.81  6,657,771.03 
ยอดยกไปส้ินปี (3,224,830.87)  (8,069,994.07) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้นจ านวน  6.04 ล้านบาทและ 
11.06  ล้านบาท ตามล าดับ และได้โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าจ านวน 10.89 ล้านบาทและ 6.66  ล้านบาท 
ตามล าดับ เนื่องจากบริษัทมีการน ามาผลิตและท าลายสินค้าที่เคยตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าไว้ 
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9. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 

รายการเปลี่ยนแปลงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย : บาท) 

 

ท่ีดิน 

 

 

ส่วนท่ีตีเพิ่ม 

ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อาคารและสิ่ง

ปลูกสร้าง 

อาคารพร้อม

ท่ีดิน 

เคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์ 

เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง

และอุปกรณ์ ยานพาหนะ แม่พิมพ์ 

สินทรัพย์ระหว่าง

ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน             

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 45,191,709.76 

- 

- 
11,580,553.05 

117,000.00 

227,558,459.01 3,274,906.00 733,631,188.86 227,220,324.21 45,165,215.78 31,859,614.17 95,833,259.74 4,626,342.74 1,425,941,573.32 

ซื้อเพิ่มขึ้น - 700,100.00 - 3,480,396.90 22,537,676.89 615,018.69 - - 7,113,857.50 34,564,049.98 

ตัดจ าหน่าย - - - - - (590,000.00) (10,984,851.81) (449,150.00) (3,342,813.08) - - (15,366,814.89) 

โอนเข้า(โอนออก) - - 1,625,000.00 3,483,650.00 - 4,176,299.00 1,776,225.00 (1,824,500.00) - - (9,489,315.27) (252,641.27) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 45,191,709.76 - 13,322,553.05 231,742,209.01 3,274,906.00 740,697,884.76 240,549,374.29 43,506,584.47 28,516,801.09 95,833,259.74 2,250,884.97 1,444,886,167.14 

ซื้อเพิ่มขึ้น - 149,380,390.24 90,000.00 782,850.00 - 6,323,044.63 11,100,389.42 794,973.40 - - 6,533,380.08 175,005,027.77 

ตัดจ าหน่าย - - - - - (8,694,570.45) (13,178,424.08) (10,400.00) - - - (21,883,394.53) 

โอนเข้า(โอนออก) - - - 450,000.00 - (910,160.00) 710,000.00 - - - (2,794,885.00) (2,545,045.00) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 45,191,709.76 149,380,390.24 13,412,553.05 232,975,059.01 3,274,906.00 737,416,198.94 239,181,339.63 44,291,157.87 28,516,801.09 95,833,259.74 5,989,380.05 1,595,462,755.38 
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 (หน่วย : บาท) 

 

ท่ีดิน 

 

 

ส่วนท่ีตีเพิ่ม 

ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อาคารและสิ่ง

ปลูกสร้าง 

อาคารพร้อม

ท่ีดิน 

เคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์ 

เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง

และอุปกรณ์ ยานพาหนะ แม่พิมพ์ 

สินทรัพย์

ระหว่าง

ก่อสร้าง รวม 

ค่าเสื่อมราคาสะสม             

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 - - (6,271,790.26) (131,317,226.61) (1,856,738.50) (334,556,038.14) (144,500,654.06) (34,201,395.09) (14,652,923.19) (93,090,945.37) - (760,447,711.22) 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - - (642,488.64) (12,503,614.04) (162,562.56) (36,726,403.72) (15,667,800.76) (3,598,658.31) (990,779.02) (855,712.00) - (71,148,019.05) 

ตัดจ าหน่าย - - - - - 29,386.63 - 449,132.00 3,115,343.10 - - 3,593,861.73 

โอนเข้า (โอนออก) - - - - - (1,417,440.35) - 1,422,692.88 - - - 5,252.53 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 - - (6,914,278.90) (143,820,840.65) (2,019,301.06) (372,670,495.58) (160,168,454.82) (35,928,228.52) (12,528,359.11) (93,946,657.37) - (827,996,616.01) 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - - (698,665.46) (11,928,029.60) (162,118.41) (36,718,149.56) (14,741,448.22) (2,995,224.47) (831,641.63) (673,082.01) - (68,748,359.36) 

ตัดจ าหน่าย - - - - - 7,169,206.21 506,890.43 10,398.00 - - - 7,686,494.64 

โอนเข้า(โอนออก) - - - - - 510,159.00 - - - - - 510,159.00 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 - - (7,612,944.36) (155,748,870.25) (2,181,419.47) (401,709,279.93) (174,403,012.61) (38,913,054.99) (13,360,000.74) (94,619,739.38) - (888,548,321.73) 

มูลค่าตามบัญชี             

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 45,191,709.76 - 6,408,274.15 87,921,368.36 1,255,604.94 368,027,389.18 80,380,919.47 7,578,355.95 15,988,441.98 1,886,602.37 2,250,884.97 616,889,551.13 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 45,191,709.76 149,380,390.24 5,799,608.69 77,226,188.76 1,093,486.53 335,706,919.01 64,778,327.02 5,378,102.88 15,156,800.35 1,213,520.36 5,989,380.05 706,914,433.65 
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ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2560 และ 2559 ของบริษัทมีจ านวนเงิน 68.75 ล้านบาท และ 71.15 ล้านบาทตามล าดับ ได้รวมอยู่
ในต้นทุนขายและบริการจ านวน 63.43 ล้านบาทและ 65.66 ล้านบาท ตามล าดับ และค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวนเงิน  
5.32 ล้านบาท และ 5.49 ล้านบาท ตามล าดับ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2560 และ 2559 ที่ดิน ส่ิงปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ ราคาทุนจ านวน 718.21 ล้านบาทและ 
720.71 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นมูลค่าสุทธิตามบัญชี 270.74 ล้านบาทและ 295.81 ล้านบาท ตามล าดับ เป็น
หลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวตามหมายเหตุ 15 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เครื่องมือและอุปกรณ์ส่วนหนึ่งราคาทุน 6.39 ล้านบาท เกิดจากการท าสัญญาเช่าทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2560 และ 2559 ยานพาหนะส่วนหนึ่งราคาทุน 3.21 ล้านบาทและ 3.74 ล้านบาท ตามล าดับ 
เกิดจากการท าสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2560 และ 2559 บริษัทมีทรัพย์สินที่ค านวณค่าเส่ือมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้อยู่  โดยมีราคาทุน 
446.57 ล้านบาท และ 393.37 ล้านบาท ตามล าดบั 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ดินของบริษัทแสดงในราคาที่ตีใหม่ตามรายงานการประเมินของผุ้ประเมินราคาอิสระ  
การประเมินราคาที่ดินใช้วิธีต้นทุน ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวรภายใต้ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” ในงบแสดง
ฐานะการเงิน ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวรนี้จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 ของล าดับช้ันมูลค่ายุติธรรม 

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

รายการเคลื่อนไหวส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2560 มีดังนี้ 
                                                                                                            (หน่วย : บาท)      
 ยอดคงเหลือ      ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่      ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2560  เพิ่มขึ้น  (ลดลง)  31 ธันวาคม 2560 

ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 38,638,720.90  1,158,000.00  -  39,796,720.90 
งานระหว่างท า -  -  -  - 
รวมราคาทุน 38,638,720.90  1,158,000.00  -  39,796,720.90 
หัก ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (25,986,238.94)  (2,531,555.56)  -  (28,517,794.50) 
สุทธ ิ 12,652,481.96      11,278,926.40 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2560 และ 2559 บริษัทมีทรัพย์สินไม่มีตัวตนที่ค านวณค่าตัดจ าหน่ายราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่
โดยมีราคาทุนจ านวน 22.54 ล้านบาท และจ านวน 22.08 ล้านบาท ตามล าดับ 
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11. สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้ 
 (หน่วย : บาท) 
  ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2560 
 ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2559 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี - สุทธ ิ 35,818,877.38  21,480,990.90 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธ ิ (39,563,719.45)  (8,633,356.74) 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้ 
   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที่   บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน  ณ วันที่ 

 1 มกราคม  ก าไร  ก าไรขาดทุน  ส่วนของ  31 ธันวาคม 

 2560  (ขาดทุน)  เบ็ดเสร็จอื่น  ผู้ถือหุ้น
อื่น 

 2560 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 1,613,998.81  (969,032.64)  -  -  644,966.17 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ          

 พนักงาน 3,074,742.76  488,162.44  -  -  3,562,905.20 

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 16,792,249.33  14,818,756.68   -  -  31,611,006.01 
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้          

รอการตัดบัญชี 21,480,990.90  14,337,886.48  -  -  35,818,877.38 

          
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ส่วนขยาย
ระยะ 

         

ระยะเวลาอาคาร (8,633,356.74)  (1,054,284.66)  -  -  (9,687,641.40) 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคา          

 สินทรัพย์ถาวร -  -  (29,876,078.05)  -  (29,876,078.05) 
รวมหนี้สินภาษีเงินได้          
รอการตัดบัญชี (8,633,356.74)  (1,054,284.66)  (29,876,078.05)  -  (39,563,719.45) 

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย)   13,283,601.82       
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12. สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น  

ประกอบด้วย 
 (หน่วย : บาท) 
  ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2560 
 ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2559 
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน 32,104,108.83  33,983,998.89 
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 4,399,551.49  11,952,139.19 
อื่นๆ 305,627.31  232,527.29 
รวม 36,809,287.63  46,168,665.37 

13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

ประกอบด้วย 
     (หน่วย : บาท) 

    
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2560  
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2559 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  77,751.25  14,097.25 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  464,000,000.00  465,000,000.00 

 รวม   464,077,751.25  465,014,097.25 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ันจ านวน  750 ล้านบาท  
และ 780 ล้านบาท ตามล าดับ โดยเงินกู้ยืมระยะส้ันเป็นเงินกู้ ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน เสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ  
3.25 - 7.13 ต่อปี ครบก าหนดในระหว่างวันที่ 5 มกราคม -  27 เมษายน 2561  

รายการเคลื่อนไหวของเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี ้
 (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560 

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 465,000,000.00 
บวก  กู้เพิ่ม 1,864,000,000.00 
หัก    จ่ายช าระ (1,865,000,000.00) 
ยอดยกไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 464,000,000.00 
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14.  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 

 ประกอบด้วย 

  (หน่วย : บาท) 

  

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560 

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2559 

เจ้าหนี้การค้า  103,485,750.52         109,197,964.24  

เจ้าหนี้อื่น ๆ 
 

30,057,171.46 
 

         30,477,025.61  

เจ้าหนี้ค่าซ้ือสินทรัพย์  4,875,202.00  508,545.70 
รวม 

 
138,418,123.98 

 
       140,183,535.55  

15. เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธ ิ

ประกอบด้วย 

  (หน่วย : บาท) 

  

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560 

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2559 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ  1,122,000.00         19,067,224.00  

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงนิ - สุทธ ิ
 

3,859,909.07 
 

         5,689,298.97  
รวม 

 
4,981,909.07 

 
       24,756,522.97  

ส่วนของหนี้สินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 
 (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที่ 
 

 ณ วันที่ 
  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  17,945,224.00  26,841,768.00 
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน  1,740,629.95  1,719,497.92 
รวม 19,685,853.95  28,561,265.92 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้ 

 (หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 

   31 ธันวาคม 2560 

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 45,908,992.00 
บวก  กู้เพิ่ม  - 
หัก    จ่ายช าระ (26,841,768.00) 
ยอดยกไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 19,067,244.00 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2560 บริษัทมีวงเงินกู้ระยะยาวจ านวน 292.16 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR - 2% ถึง MLR - 1.5% ต่อปี 
มีระยะเวลาการกู้ 5 ปี เพื่อซ้ือเครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนเพิ่มเครื่องจักร ซ่ึงเงินกู้ดังกล่าวค้ าประกันโดยเครื่องจักร
ดังกล่าว  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2560 และ 2559 เงินกู้ยืมระยะยาวเป็นเงินกู้จากสถาบันการเงินในประเทศสองแห่ง อัตราดอกเบี้ย
อ้างอิงประเภท MLR - 2% ถึง MLR - 1.5% การช าระคืนเงินต้นเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา แต่ต้องช าระคืนทั้งหมด
ในปี 2562 ส่วนที่ต้องช าระคืนภายในหนึ่งปี จ านวน 17.95 ล้านบาทและ 26.84 ล้านบาท ตามล าดับ โดยได้แยกแสดงไว้
ภายใต้หัวข้อ “ หนี้สินหมุนเวียน ”  

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืม บริษัทต้องด ารงอัตราหนี้สินต่อทุน ไม่เกินกว่า 2.5 : 1 โดยเริ่มตั้งแต่งวดบัญชีส้ินสุดวันที่           
31 ธันวาคม 2547 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2560 บริษัทมีอัตราหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.45 : 1 (ที่ดิน ส่ิงปลูกสร้าง เครื่องจักร
และอุปกรณ์ (ตามหมายเหตุ 9) ได้ใช้เป็นหลักประกันหนี้สินเงินกู้ยืมดังกล่าว) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสัญญาเช่าทางการเงินของหลอดประหยัดไฟ จ านวน 6.39 ล้านบาท มีก าหนดช าระ 
60 เดือนๆละประมาณ 106,360.00 บาท โดยหนี้สินส่วนที่ต้องช าระคืนภายในหนึ่งปีจ านวน 1.28 ล้านบาท ตามล าดับ 
โดยได้แยกแสดงไว้ภายใต้หัวข้อ “ หนี้สินหมุนเวียน ” 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ  2559 บริษัทลงนามในสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าทางการเงินของรถยนต์จ านวน 3 คัน
และ 13 คันตามล าดับ มีก าหนดช าระ 48 เดือนๆ ละประมาณ 59,076.00 บาท และ 171,769.76 บาทตามล าดับ โดยหนี้สิน
ส่วนที่ต้องช าระคืนภายในหนึ่งปีจ านวน 0.65 ล้านบาทและ 0.66 ล้านบาท ตามล าดับ โดยได้แยกแสดงไว้ภายใต้หัวข้อ  
“ หนี้สินหมุนเวียน ”  
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16. ประมาณการหนี้สินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

ผู้เชี่ยวชาญอิสระรายหนึ่งได้ท าการประเมินภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  
โดยใช้วิธีการ Projected unit credit ซ่ึงบริษัทได้ตั้งประมาณการผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ดังนี้   

 (หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม 2560 
 ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2559 
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 2,046,425.00  1,344,574.00 
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - สุทธ ิ 15,768,101.00  14,029,139.78 
รวมภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงาน 17,814,526.00  15,373,713.78 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงาน 
 (หน่วย : บาท) 
 2560  2559 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม    
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม  15,373,713.78  13,731,215.86 
ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย 1,957,167.00  1,860,899.00 
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ    
          ผลประโยชน์พนักงานที่ก าหนดไว้ 4,300,281.00   - 
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (3,816,635.78)  (218,401.08) 
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  17,814,526.00  15,373,713.78 

ค่าใช้จ่ายส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ข้างต้นได้แสดงรวมในรายการ
ดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย : บาท) 
 2560  2559 
ต้นทุนบริการปัจจุบัน 1,401,180.00  1,361,407.00 
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 555,987.00  499,492.00 
รวม 1,957,167.00  1,860,899.00 
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ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน 
 ร้อยละ 

 2560  2559 
อัตราคิดลด  2.68 - 2.98  3.12 - 3.99 
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน  2.65 - 4.06  4.20 - 6.10 
อายุครบเกษียณ  60  60 
อัตรามรณะ TMO2017  TMO2008 
อัตราทุพพลภาพ 10  10 

17. ส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จ ากัด บริษัทจะต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท  ซ่ึงปัจจุบันมีการ
จัดสรรทุนส ารองครบตามข้อบังคับแล้ว 

18. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร 

 (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน    
       ยกมา -  - 
       เพิ่มขึ้น 149,380,390.24  - 
       ลดลง -  - 
       ยกไป 149,380,390.24  - 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (29,876,078.05)  - 
รวมส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร - สุทธ ิ 119,504,312.19  - 
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19. ค่าใช้จ่ายแยกตามลักษณะค่าใช้จ่าย 

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส าคัญได้แก่ 
 (หน่วย : บาท) 
 2560  2559 
เงนิเดือนและคา่แรงและผลประโยชน์อื่นของพนกังาน 278,569,291.65  279,059,694.10 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 71,279,914.94  73,184,507.75 
(ก าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่น 500,886.17  (397,550.55) 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 541,982,084.90  578,939,245.26 
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส าเรจ็รปูและงานระหว่างท า (38,324,996.64)  (10,058,936.81) 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 27,795,322.33  29,360,300.38 

20. ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจ านวนหุ้นสามัญ  
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ช าระแล้วและออกจ าหน่ายอยู่ในระหว่างปี 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้ 
  

(ขาดทุน)สุทธ ิ
 จ านวนหุน้สามัญ 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
  

(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
 2560  2559  2560  2559  2560  2559 
 พันบาท  พันบาท  พันหุ้น  พันหุ้น  บาท  บาท 

 (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน            
(ขาดทุน) สุทธ ิ (51,325)  (67,535)  214,000  214,000  (0.240)  (0.316) 

21. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 

(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ 
 (หน่วย : บาท) 
 2560  2559 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน    
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับปี -  - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างช่ัวคราว (13,283,601.82)  (16,910,671.72) 

(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (13,283,601.82)  (16,910,671.72) 
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษทีี่แทจ้ริง 
 (หน่วย : บาท) 
 อัตรา

ภาษี 
(ร้อยละ) 2560 

อัตรา
ภาษี  

(ร้อยละ) 2559 

(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงินได ้  (64,608,861.21)  (84,446,184.60) 
จ านวนภาษีตามอัตราภาษีเงนิได ้ 20 (12,921,772.42) 20 (16,889,236.92) 
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่าย     
     ที่ไม่ถือเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี - สุทธ ิ  12,921,772.42  16,889,236.92 

รวม  -  - 

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ทั้งนี้เป็นที่เช่ือได้ว่ารัฐบาลจะด าเนินการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้อัตราภาษีไม่สูงไปกว่าร้อยละ 20 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 
ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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22. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 บริษัทด าเนินกิจการเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนพลาสติก และให้บริการออกแบบผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ โดยมี    
 ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน ดังนี้ 

 (หน่วย : ล้านบาท) 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม  2560 

 ผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วนพลาสติก  ผลิตและ   
  

ยานยนต์ 
 

เครื่องใช้ 
ไฟฟ้า 

 
 

อื่นๆ 
 

 
รวม 

 
ซ่อมแซม
แม่พิมพ์ 

 
 

 
รวม 

ยอดขาย 803.37  137.57  19.17  960.11  112.56  1,072.67 

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน (49.19)  (7.84)  (1.33)  (58.36)  11.17  (47.19) 

ต้นทุนทางการเงิน           (17.42) 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล           13.28 
(ขาดทุน)สุทธิ           (51.33) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2560            
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ      670.39  47.80  718.19 

สินทรัพย์อื่น           374.84 
รวมสินทรัพย์           1,093.03 
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 (หน่วย : ล้านบาท) 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559 
 ผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วนพลาสติก  ผลิตและ

ซ่อมแซม
แม่พิมพ์ 

 

รวม 

 

ยานยนต์ 

 เครื่องใช้ 
ไฟฟ้า 

 

อื่นๆ 

 

รวม 

  
      

ยอดขาย 830.51  142.96  31.14  1,004.61  93.14  1,097.75 

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน (60.15)  (10.18)  (2.16)  (72.49)  5.98  (66.51) 

ต้นทุนทางการเงิน           (17.94) 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล           16.91 

(ขาดทุน)สุทธิ           (67.54) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559            

สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน- สุทธิ      573.51  56.03  629.54 

สินทรัพย์อื่น           424.78 

รวมสินทรัพย์           1,054.32 
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23. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน  พ.ศ. 2520 โดยได้รับสิทธิประโยชน์บาง
รายการ ซ่ึงรายละเอียดปรากฏตามตารางข้างล่างนี้ 

1.   บัตรส่งเสริมเลขที่ 1241(1)/2554 1965(2)/2553 
2.   วันที่ตามบัตรส่งเสริม 25/2/2554 8/9/2553 
3.   วันที่เริ่มมีรายได ้ 15/9/2554 14/9/2553 
4.   ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ผลิตแม่พิมพ์ ผลิตผลิตภัณฑ์ 
   พลาสติกหรือ พลาสติกหรือ 
   เคลือบด้วยพลาสติก เคลือบด้วยพลาสติก 
5.   สิทธิและประโยชน์ส าคัญที่ได้รับการส่งเสริม   
 5.1    ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ 

ที่ได้จากการประกอบกิจการ ที่ได้รับการส่งเสริมรวมกัน
ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้
จากการประกอบกิจการ 

8 ปี 3 ปี 
    
    
    
 5.2 ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกจิการที่ได้รับการ

ส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ 5.1 
ไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ 

8 ปี 3 ปี 
    

    
 5.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็น

ที่ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศเพ่ือใช้ใน 
การผลิตเพ่ือการส่งออก นับแต่วันที่น าเข้าครั้งแรก 

- 1 ปี 
    

    
 5.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับของที่ผู้ได้รับ 

การส่งเสริมน าเข้าเพื่อส่งกลับออกไป นับตั้งแต่วันที่
น าเข้าครั้งแรก 

- 1 ปี 
    

    
 5.5 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้ าส าหรับ เครื่องจักรตามที่

คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 
น าเข้าภายใน - 

  8 มีนาคม 2557  
 5.6 ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักรกึ่งหนึ่ง

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่เครื่องจักรที่มี
อากรขาเข้าต่ ากว่าร้อยละ 10 จะไม่ได้รับลดหย่อน 

- น าเข้าภายใน 
   25 เมษายน 2558 
    

 5.7 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่
ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ นับจาก
วันที่พ้นก าหนดระยะเวลาตามข้อ  5.1 

5 ปี - 
    
    

 5.8 ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 
เท่า ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ 

10 ปี - 
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ในฐานะที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก าหนดในบัตรส่งเสริมอย่างเคร่งครัด
ก าไรหรือขาดทุน แยกตามประเภทกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน และกิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน 

(หน่วย : บาท) 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 กิจการที่ได้รับ  กิจการที่ไม่ได้รับ   
 ส่งเสริมการลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน  รวม 

      
รายได้จากการขายช้ินส่วนพลาสติก 3,656,668.42  956,457,380.91  960,114,049.33 
รายได้จากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์ 60,243,435.54  52,308,508.00  112,551,943.54 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 63,900,103.96  1,008,765,888.91  1,072,665,992.87 
ต้นทุนขายและบริการ (51,869,782.40)  (920,950,472.47)  (972,820,254.87) 

ก าไรขั้นต้น 12,030,321.56  87,815,416.44  99,845,738.00 
รายได้อื่น  -  7,941,076.92  7,971,076.92 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 12,030,321.56  95,786,493.36  107,816,814.92 

ต้นทุนในการจ าหน่าย (547,333.91)  (27,247,988.42)  (27,795,322.33) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (8,882,532.82)  (106,265,417.95)  (115,147,950.77) 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (723,492.19)  (11,334,711.04)  (12,058,203.23) 

รวมค่าใช้จ่าย (10,153,358.92)  (144,848,117.41)  (155,001,476.33) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,876,962.64  (49,061,624.05)  (47,184,661.41) 
ต้นทุนทางการเงิน (1,587,519.88)  (15,836,679.92)  (17,424,199.80) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 289,442.76  (64,898,303.97)  (64,608,861.21) 
ภาษีเงินได้ -  13,283,601.82  13,283,601.82 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 289,442.76  (51,614,702.15)  (51,325,259.39) 
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(หน่วย : บาท) 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 กิจการที่ได้รับ  กิจการที่ไม่ได้รับ   
 ส่งเสริมการลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน  รวม 

      
รายได้จากการขายช้ินส่วนพลาสติก 17,786,428.49  986,626,670.47  1,004,413,098.96 
รายได้จากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์ 49,704,321.87  43,633,677.00  93,337,998.87 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 67,490,750.36  1,030,260,347.47  1,097,751,097.83 
ต้นทุนขายและบริการ (65,189,321.38)  (961,696,275.67)  1,026,885,597.05 

ก าไรขั้นต้น 2,301,428.98  68,564,071.80  70,865,500.78 
รายได้อื่น  -  13,022,086.32  13,022,086.32 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 2,301,428.98  81,586,158.12  83,887,587.10 

ต้นทุนในการจ าหน่าย (1,011,203.99)  (28,349,096.39)  (29,360,300.38) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (9,097,398.02)  (96,480,695.06)  (105,578,093.08) 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (927,513.48)  (14,531,044.49)  (15,458,557.97) 

รวมค่าใช้จ่าย (11,036,115.49)  (139,360,835.94)  (150,396,951.43) 

ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (8,734,686.51)  (57,774,677.82)  (66,509,364.33) 
ต้นทุนทางการเงิน (2,140,180.65)  (15,796,639.62)  (17,936,820.27) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (10,874,867.16)  (73,571,317.44)  (84,446,184.60) 
ภาษีเงินได้ -  16,910,671.72  16,910,671.72 

ขาดทุนส าหรับปี (10,874,867.16)  (56,660,645.72)  (67,535,512.88) 

บริษัทถือเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายและดอกเบี้ยที่ไม่สามารถจัดประเภทว่าอยู่กิจการประเภทใดตามสัดส่วนยอด
รายได้แต่ละกิจการ 
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24. เครื่องมือทางการเงิน 

24.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

บริษัทมีความเส่ียงอันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนซ่ึง
บริษัทจะพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินที่ เหมาะสม เพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศอย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีนโยบายที่จะถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อการเก็งก าไร 

24.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อ  
ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท กับเงินฝากธนาคาร เงินกู้ยืมระยะส้ัน และเงินกู้ยืมระยะยาว  
อย่างไรก็ดี บริษัทป้องกันความเส่ียงดังกล่าว โดยวางแผนจัดหาเงินทุนที่มี อัตราดอกเบี้ยที่ต่ ากว่าตลาดมาใช้
ด าเนินงานไว้ล่วงหน้า 

24.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทมีรายการบางรายการเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงท าให้เกิดความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการเข้าท าสัญญา
ซ้ือ-ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 บริษัทท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจ านวน 100,000 เหรียญ 
สหรัฐอเมริกา และคงเหลือจ านวน 79,333.48 เหรียญสหรัฐอเมริกา  

24.4 ความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษัทมีความเส่ียงจากการให้สินเช่ือที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า เนื่องจากลูกหนี้อาจไม่สามารถช าระหนี้  
ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ ซ่ึงอาจท าให้เกิดความสูญเสียทางการเงินได้ ทั้งนี้บริษัทได้ก าหนดนโยบายในการป้องกัน
ความเสี่ยงดังกล่าว โดยวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และพิจารณาความสามารถในการจ่ายช าระหนี้ของลูกค้าแต่ละ
รายในการพิจารณาให้สินเช่ือ ส าหรับลูกหนี้การค้าที่คาดว่าจะไม่ได้รับช าระหนี้ บริษัทได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อ  
หนี้สงสัยจะสูญไว้อย่างเพียงพอ 

24.5 มูลค่ายุติธรรม 

บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ซ่ึงฝ่าย
บริหารของบริษัทเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะไม่แตกต่างอย่างเป็น
นัยส าคัญกับมูลค่าตามบัญชี 
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- เงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้การค้า มีราคาตามบัญชีซ่ึงเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ  เนื่องจาก
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาส้ัน 

- เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า มีราคาตามบัญชีซ่ึงเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ เนื่องจาก
หนี้สินทางการเงินดังกล่าวจะครบก าหนดในระยะส้ัน 

-   เงินกู้ยืมระยะยาวที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว มีราคาตามบัญชีเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ 

24.6 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา เกิดจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดในสัญญา ท าให้บริษัท  
เกิดความสูญเสียทางการเงินได้ เพื่อป้องกันความเส่ียงนี้ บริษัท มีนโยบายการให้สินเช่ือที่รัดกุม มีการติดตาม
เร่งรัดการช าระหนี้จากลูกหนี้อย่างสม่ าเสมอ มีฐานของลูกค้าที่หลากหลาย ดังนั้น บริษัทจึงคาดว่าจะไม่ได้รับ
ความเสียหายอย่างเป็นนัยส าคัญจากการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ 

25. การบริหารจัดการทุน 

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทางการเงิน คือ  การด ารงไว้ซ่ึงความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
และการด ารงไว้ซ่ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 งบการเงนิแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเปน็  1.46 : 1  และ 1.78 : 1 ตามล าดับ 

26. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

26.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ าประกัน
ให้แก่บริษัท ดังนี้ 

 (หน่วย : ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2560 
 ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2559 
การค้ าประกันการช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้า 9.82  9.82 

26.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีภาระผูกพันกับธนาคารพาณิชย์ ดังนี้ 

 (หน่วย : ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 

31 ธันวาคม  2560 
 ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2559 
หนังสือค้ าประกันธนาคาร    

 วงเงินสินเช่ือ 22.50 ล้านบาท     
 วงเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 12.68  17.68 

    



บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)                                                                                           
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

  

ลงช่ือ ........................................................กรรมการ                                   ลงช่ือ.........................................................กรรมการ 
(  นายสุเมธ  เตชะไกรศรี )                                                                               ( นายจุมพล เตชะไกรศรี ) 
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26.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีภาระผูกพันจากรายจ่ายฝ่ายทุน ดังนี้ 

 (หน่วย : ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 

31 ธันวาคม  2560 
 ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2559 

ซ้ือวัตถุดิบ 18.50  23.60 
ซ้ือทรัพย์สิน 1.81  2.10 

26.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีภาระผูกพันจากสัญญาเช่าและบริการ ดังนี้ 

 (หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 

31 ธันวาคม  2560 
 ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2559 

ช าระภายใน    
    1   ปี 1,995,850.00  1,987,375.00 
    1 - 3 ปี  2,443,600.00  3,102,550.00 
รวม 4,439,450.00  5,089,925.00 

27. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม ่

รายการบัญชีบางรายการในงบการเงินส าหรับปี 2559 บริษัทได้จัดประเภทบัญชีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่องการก าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2559 ซ่ึงไม่มี
ผลกระทบต่อก าไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไปแล้ว 

28. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ ์2561 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

 

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความส าคัญต่อหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน และสารสนเทศทางการเงิน

ที่ปรากฏในรายงานประจ าปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าว ได้จัดท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่

เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดท า รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่าง

เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการก ากับดูแลรายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อท าหน้าที่สอบทานนโยบายบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน 

สอบทานระบบบริหารความเส่ียง ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน และการ

ป้องกันหรือลดความเส่ียงที่อาจจะเกิดจากการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง 

ครบถ้วนเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้าง

ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัทฯ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานโดยถูกต้อง

ตามที่ควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 

     

      

 

 

 

 

 

 
 
               พลเอกเทอดศักดิ์  มารมย์                      นายปรีชา เตชะไกรศรี 

      ประธานกรรมการบริษัทฯ                                      กรรมการผู้จัดการ 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) มีกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน 

ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการบัญชี ทั้ง 3 ท่าน คือ  
1. นายไพรัช  สหเมธาพัฒน์  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. นายเผ่าเทพ โชตินุชิต   กรรมการตรวจสอบ 
3. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์  กรรมการตรวจสอบ 
และ คณุจุมพล เตชะไกรศรี เลขานุการกรรมการตรวจสอบ 

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึง่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้ส้ิน 4 ครั้ง เพื่อตรวจสอบและ
น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  โดยแสดงความเห็น ขอ้เสนอแนะอย่างอิสระ สรุปภารกิจที่ส าคัญในปี 2560 มีดังนี ้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี รวมถึงรายการระหวา่งกัน รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์ ร่วมกับฝ่ายบรหิาร และได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้ารว่มประชมุทุกครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบถามในเรื่องความถกูต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่ส าคัญ ความเพยีงพอและขอบเขต
การตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถว้นเพยีงพอ เพื่อให้มั่นใจวา่การจัดท างบการเงนิไปตามมาตรฐาน
บัญชีรับรองทั่วไปที่มีความเชื่อถอืได้และทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงนิ  

2. สอบทานและทบทวนระบบความคุมภายใน โดยพิจารณาในเรื่อง การด าเนินงาน การป้องกันความเสียหาย ลดความ 
ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน การร่ัวไหลหรือการทุจริต รวมทั้งประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคัญ ร่วมกับ
ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารทุกไตรมาส เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้รับข้อเสนอแนะในการน าไปปรับปรุงระบบควบคมุ
ภายในให้มีความเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพต่อองค์กรมากยิ่งขึน้  

3.  พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบัญชีทีม่ีความเป็นอิสระและมีคุณสมบตัิที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชี และพิจารณา
เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ซึ่งในปี 2560 ได้เสนอ บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ และน าเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัต ิ

4.  รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งเสนอความเห็น ในกรณีท่ีมีประเด็นท่ีจะพัฒนาระบบการ 
 ควบคุมภายในให้เหมาะสมมากขึ้น 

นอกจากนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัประชมุร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยไมม่ีฝ่ายบริหาร 
จ านวน 1 ครั้ง เมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 เพื่อรับทราบและพิจารณาขอบเขตแนวทางแผนการสอบบัญชีประจ าปีของผู้สอบ
บัญชี และแผนการตรวจสอบประจ าปีจากผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรับทราบประเด็นที่ส าคัญและข้อสังเกตได้อยา่งอิสระ  

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอ านาจ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ดว้ยความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวงั รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชนต์่อผู้มี
ส่วนได้เสียอยา่งเท่าเทยีมกัน และจากผลการสอบทานระบบการควบคมุภายใน และรายงานของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการ
ตรวจสอบมคีวามคดิเห็นว่า บริษทัฯ มีกระบวนการจัดท าและเปดิเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินท่ีเหมาะสมและน่าเชื่อถือได้ มี
ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงโดยรวมที่เพยีงพอ ไม่มีข้อบกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคัญ  

 

 

         ……..……………………………………… 

       ( นายไพรัช  สหเมธาพัฒน์ ) 

       ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ได้รับการแตง่ตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการ

ด ารงต าแหน่ง 3 ปี เริ่มตั้งแตว่ันท่ี 13 สิงหาคม 2558 ถึง 12 สิงหาคม 2561  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา  
องค์ประกอบกรรมการมีจ านวน 5 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 คุณเผ่าเทพ     โชตินุชิต ประธาน (กรรมการอิสระ) 
2 ดร.โกศล         สุรโกมล กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
3 คุณไพรัช         สหเมธาพัฒน ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
4 คุณสเุมธ         เตชะไกรศรี กรรมการ  
5 คุณคัมภีร์        จองธุระกิจ กรรมการ  

หมายเหตุ : คุณไพรัช สหเมธาพัฒน์  รับต าแหน่งเมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2560 
        และ คุณจุมพล เตชะไกรศร ี เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ได้จัดให้มกีารประชมุ 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่
ตามบทบาท และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดว้ยความรอบคอบระมัดระวงั และเป็นอิสระ โดย
กรรมการค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาทุกคนได้เข้าร่วมประชมุ เพื่อรายงานผลการประชมุต่อคณะกรรมการบรษิัท ด้วยทุกครัง้ 
และในปี 2560 ได้มีการพิจารณาเรื่องส าคัญดังนี้  

ด้านคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  

1.   ได้พิจารณาผลตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ตามหลักเกณฑ์วธิีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 
โดยค านงึถึงความเหมาะสมทั้งทางดา้นผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และเปรียบเทยีบอ้างอิงกับธุรกิจในระดับเดยีวกัน 
ตลอดจนความเหมาะสมในหน้าทีค่วามรับผิดชอบ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบรษิัท พิจารณาและน าเสนอต่อผู้ถือหุ้น
อนุมัต ิโดยในปีนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอ ใหง้ดจา่ยโบนัสกรรมการ และไม่มีการเพิ่มค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2561  

2.   ได้พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และโครงสร้างทีเ่ป็นธรรม 
สมเหตุสมผล รวมถงึผลประกอบการของบรษิัท และค านงึถงึความเหมาะสมกับภาระหนา้ที่ความรับผิดชอบ  

ด้านคณะกรรมการสรรหา 

1.   พิจารณาคดัเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มคีุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ หรือเป็นกรรมการอสิระ เข้ารับการเลือกตัง้
เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่ง โดยน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อพิจารณาน าเสนอต่อท่ีประชมุ
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตั้ง 

2.   พิจารณาทบทวนนโยบาย รูปแบบและหลักเกณฑ์การสรรหา เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทให้ความเหน็ชอบ 
โดยสรุป คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ได้ปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นตามบทบาทและความ

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมคีวามเห็นวา่ กรรมการบริษัท และกรรมการย่อย เป็นบุคคลท่ีมคีวามรู ้
ความสามารถ ตลอดจนการพิจารณาค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ในความรับผิดชอบ และผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ โดยรวม 
 
 
 
                …..………..……..………………………………… 

                             (นายเผ่าเทพ โชตินุชิต) 
          ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 
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รายงานของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี  ได้ให้ความส าคัญกับการยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และ
จริยธรรมธุรกจิ  โดยท าหน้าที่ พฒันา ส่งเสริม และก ากับให้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกจิอยา่ง
ต่อเนื่อง  

คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี ได้รับการแตง่ตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี เริ่มตั้งแต่
วันท่ี 19 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 18 ธันวาคม 2561 องค์ประกอบกรรมการมี 5 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี ้

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 คุณเผ่าเทพ     โชตินุชิต ประธาน (กรรมการอิสระ) 
2 ดร.โกศล         สุรโกมล กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
3 คุณไพรัช         สหเมธาพัฒน ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
4 คุณสุเมธ         เตชะไกรศรี กรรมการ  
5 คุณคัมภีร์        จองธุระกิจ กรรมการ  

หมายเหตุ : คุณไพรัช สหเมธาพัฒน์  รับต าแหน่งเมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2560 

            และ คุณจุมพล เตชะไกรศรี เลขานุการคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการทีด่ ี 
 ในรอบปี 2560 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ด ีได้จัดใหม้ีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อทบทวนและพจิารณาเรื่องต่างๆ สรุป
สาระส าคัญในการก ากับดูแล ดังนี้ 

ทบทวนหลักเกณฑก์าร ประเมินด้านการก ากับดูแลกจิการท่ีดี และแนวทางปฏิบัติของสากล รวมทัง้ข้อเสนอแนะของ
สถาบันต่างๆ  และน าเสนอคณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณาอนุมตัิ 

ส่งเสริม ก ากับดูแล ให้กรรมการและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และ คู่มือจริยธรรม
ธุรกิจ โดยตดิตามและให้ข้อแนะน าส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และจริยธรรมธุรกิจ  

จากการตดิตามและก ากับดแูลใหบ้ริษัทฯ มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง
นโยบาย แนวปฏิบัติและระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม บริษัทฯ จึงได้รับการรับรองเป็น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทย” จากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทุจริต (CAC) เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2560 

ทั้งนี้ คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการท่ีดี จะคอยติดตาม และทบทวนหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และจริยธรรมธุรกจิ
ด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระ โดยได้ให้ความเห็นอยา่งตรงไปตรงมา และส่งเสริมการด าเนิน
ธุรกิจอยา่งยัง่ยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม  

คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี เชื่อมั่นว่า การพัฒนาด านินการตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เป็น
ส่วนส าคัญในความมั่นคงและการสร้างรากฐานท่ีแขง็แกรง่ให้กับองค์กรในระยะยาว รวมทั้งได้รับความเชื่อมันจากผู้มีส่วนไดเ้สีย 
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลยิ่งขึ้นไป 
 
 
 

………..………………………………… 
                                (นายเผ่าเทพ  โชตินุชิต) 
                   ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ด ี
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้รับการแตง่ตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมวีาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี เริ่มวันท่ี 30 
มกราคม 2560 ถึง วันท่ี 29 มกราคม 2563  องค์ประกอบกรรมการมี กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง รวมกัน 8  ท่าน ดังนี ้

1. คุณโกเวท       ล้ิมตระกูล   ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  

2. ดร.โกศล         สุรโกมล  กรรมการบริหารความเส่ียง (กรรมการอิสระ) 

3. คุณปรีชา       เตชะไกรศร ี  กรรมการบริหารความเส่ียง  

4. คุณนีรนาท     พรหมนารถ  กรรมการบริหารความเส่ียง (เข้ารับต าแหน่งวันท่ี 13 พ.ย. 2560) 

5. คุณจุมพล      เตชะไกรศรี   กรรมการบริหารความเส่ียง  

6. คุณพิษณุ       วิลาวัลย์จติต์    กรรมการบริหารความเส่ียง  

7. คุณศักดิ์สิทธิ์  เลิศหัสดีรตัน์    กรรมการบริหารความเส่ียง  

8. คุณบุญทิวา   อินทร์ชะตา  กรรมการบริหารความเส่ียง (เข้ารับต าแหน่งวันท่ี 13 พ.ย. 2560) 
 

และ คุณพรทิพย์ พ่วงทรัพย ์   เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตระหนักถึงความส าคัญในการบริหารความเส่ียง เพื่อให้มีประสิทธิผล โดยจะติดตาม

พิจารณาผลกระทบจากปจัจยัเส่ียงตา่งๆ เพื่อด าเนินการป้องกันและลดผลกระทบจากปัจจัยความเส่ียงนั้น พร้อมทั้งปฏิบัตติาม

นโยบายที่ได้รับมอบหมาย และน าเสนอผลการประเมินด้านความเส่ียง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมกีารประชุม 2 ครั้ง สรุปสาระส าคัญ มีดงันี้  

1. ก ากับดแูล การบริหารความเส่ียง ท่ีส่งผลกระทบต่อเป้าหมายและทิศทางกลยุทธ์ขององคก์ร โดยพิจาณาความเส่ียงทกุ

ด้านอยา่งรอบคอบ ทัง้ในระยะส้ันและระยะยาว รวมทัง้พิจารณาความเส่ียงที่อาจเกดิขึ้นใหม่ เพื่อป้องกันและลด

ผลกระทบ 

2. ให้ค าแนะน า ส่ือสารระเบียบบริหารความเส่ียง และวิธกีารประเมนิความเส่ียง  ให้ผู้เกีย่วข้องใช้เปน็แนวทางปฏิบัตแิละ

ท าการประเมินความเส่ียงในเรื่องที่ตนเองรับผิดชอบ  

3. ติดตาม ดูแล ใหม้ีการปฏิบัตติามมาตรการที่ก าหนดไวใ้นระเบียบบริหารความเส่ียง 

4. น าเสนอผลประเมินความเส่ียงตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ จ านวน 2 ครั้ง (ทกุๆ 6 เดือน) 

5. มีการทบทวน ระเบียบการบริหารความเส่ียง / วิธีประเมิน และควบคุมความเส่ียง ซึ่งผลการทบทวน ระบบการประเมิน

ที่ใชใ้นปัจจุบัน ยงัมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันอยู่  

 

 
 
 
       ………..………………………………… 

                             (นายโกเวท  ล้ิมตระกูล) 
                                  ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 



อายุ สดัสว่น

(ป)ี คณุวุฒิทางการศกึษา / การอบรม การถอืหุ้น

ในบริษทัฯ(%) ช่วงเวลา ต าแหนง่ - บริษทั

พลเอกเทอดศกัดิ์   มารมย์ 81 •  วิทยาศาสตรบณัฑิต (ทบ.) 0.10 ไม่มี บริษทั ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)

•  กรรมการอิสระ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้(จปร.) 2547 - ปจัจุบนั กรรมการอิสระ/  ประธานกรรมการ

•  ประธานกรรมการ •  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

วันที่ 6 มกราคม 2547 •  วิทยาลยัการทพับก บริษทัจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  ( 1 แหง่ )

•  หลกัสตูรกฎหมายส าหรับผู้บงัคบับญัชาช้ันสงู 2555 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ, บมจ. อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นเิทค

กระทรวงกลาโหม

•  วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจักร บริษทั และหนว่ยงานอ่ืน (9 แหง่)

•  วิทยาศาสตร์ ดษุฎีบณัฑิต สาขานวัตกรรม และ 2559 - ปจัจุบนั ประธานที่ปรึกษา, มูลนธิิไลออนสใ์นประเทศไทย

เทคโนโลยี่ทางดา้นการศกึษา (กติตมิศกัดิ์) 2555 - ปจัจุบนั ประธาน, มูลนธิิสหพันธ์สนัตภิาพสากล(ประเทศไทย)

มหาวิทยาลยั เทคโนโลย ีราชมงคล พระนคร 2555 - ปจัจุบนั Global Vice Presidents Sun Moon University,

Chungnam Republic of korea.

การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 2547 - ปจัจุบนั นายกสมาคมทหารผา่นศกึเวียดนามในพระบรมราชูปถมัภ์

บริษัทไทย (IOD) 2541 - ปจัจุบนั รองประธาน, มูลนธิิปวีณาหงสกลุเพ่ือเดก็และสตรี

•  หลกัสตูร Director Accreditation Program 2540 - ปจัจุบนั ราชองครั์กษพิ์เศษ

(DAP) รุ่นที่ 10/2004 2535 - ปจัจุบนั ประธาน, มูลนธิิ"ไตรแกว้” โรงเรียนธรรมวาที

2530 - ปจัจุบนั ประธานที่ปรึกษาและกรรมการ, 

บจก.อี.เทค วิทยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวันออก

2529 - ปจัจุบนั นายทหารพิเศษประจ ากรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค ์

ในสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกติิ์ พระบรมราชินนีาถ

1

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ช่ือ – สกลุ ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปยีอ้นหลงั
ล าดบั ต าแหนง่

วันที่รับต าแหน่งกรรมการคร้ังแรก
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อายุ สดัสว่น

(ป)ี คณุวุฒิทางการศกึษา / การอบรม การถอืหุ้น

ในบริษทัฯ(%) ช่วงเวลา ต าแหนง่ - บริษทั

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ช่ือ – สกลุ ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปยีอ้นหลงั
ล าดบั ต าแหนง่

วันที่รับต าแหน่งกรรมการคร้ังแรก

นายไพรัช  สหเมธาพัฒน์ 73 •  บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั ไม่มี ไม่มี บริษทั ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)

•  กรรมการอิสระ 2547 - ปจัจุบนั กรรมการอิสระ/  ประธานกรรมการตรวจสอบ

•  ประธานกรรมการตรวจสอบ การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

•  กรรมการ บริษัทไทย (IOD) บริษทัจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  ( 1 แหง่ )

วันที่ 6 มกราคม 2547 •  หลกัสตูร Director Certification Program 2547 - ปจัจุบนั กรรมการตรวจสอบ, บมจ. สยามสปอร์ตซินดเิคท

(DCP) รุ่นที่ 102/2008 

บริษทั และหนว่ยงานอ่ืน

ไม่มี

นายเผา่เทพ  โชตนิชิุต 84 •  M.Sc Metallurgical engineer, 0.002 ไม่มี บริษทั ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)

•  กรรมการอิสระ University of Arizona USA. 2547 - ปจัจุบนั กรรมการอิสระ/  กรรมการตรวจสอบ

•  ประธานกรรมการพิจารณาคา่

ตอบแทนและกรรมการสรรหา การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษทัจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

•  ประธานกรรมการก ากบัดแูล บริษัทไทย (IOD) ไม่มี

กจิการที่ดี •  หลกัสตูร Director  Accreditation Program

•  กรรมการตรวจสอบ (DAP) รุ่นที่ 11/2004 บริษทั และหนว่ยงานอ่ืน ( 2 แหง่)

•  กรรมการ 2556 - ปจัจุบนั กรรมการผู้ทรงคณุวิฒิ,

วันที่ 6 มกราคม 2547 โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี

2538 - ปจัจุบนั President, Qualine Management Co., Ltd.

2
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อายุ สดัสว่น

(ป)ี คณุวุฒิทางการศกึษา / การอบรม การถอืหุ้น

ในบริษทัฯ(%) ช่วงเวลา ต าแหนง่ - บริษทั

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ช่ือ – สกลุ ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปยีอ้นหลงั
ล าดบั ต าแหนง่

วันที่รับต าแหน่งกรรมการคร้ังแรก

ดร.โกศล  สรุโกมล 77 •  ปริญญาเอก วิศวกรรมเคร่ืองกล ไม่มี ไม่มี บริษทั ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)

•  กรรมการอิสระ Wayne State University, Michigan, U.S.A. 2553  -  ปจัจุบนั กรรมการอิสระ 

•  กรรมการ

•  กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษทัจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  ( 1 แหง่ )

และกรรมการสรรหา บริษัทไทย (IOD) 2556  -  ปจัจุบนั ที่ปรึกษา ส านกักรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ลอ็กซเลย่

•  กรรมการก ากบัดแูลกจิการที่ดี •  หลกัสตูร Director Certification Program

•  กรรมการบริหารความเสี่ยง (DCP) รุ่นที่ 137/2010 บริษทั และหนว่ยงานอ่ืน 

วันที่ 7 เมษายน 2553 ไม่มี

นายวีระศกัดิ์  สตุณัฑวิบลูย์ 60 •  ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหกรรม, ไม่มี ไม่มี บริษทั ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)

•  กรรมการอิสระ Texas A&M University, Texas, USA. 2547 - ปจัจุบนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

•  กรรมการตรวจสอบ บริษทัจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  (กรรมการ 3 แหง่ )

•  กรรมการ การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 2558 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ,  บมจ. พลาสตคิและหบีหอ่ไทย

วันที่ 6 มกราคม 2547 บริษัทไทย (IOD) 2555 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ,  บมจ. บางปะกง เทอร์มินอล

•  หลกัสตูร Director Accreditation Program 2554 - ปจัจุบนั กรรมการ,  บมจ. กรุงเทพประกนัภัย

(DAP) รุ่นที่ 21/2004 บริษทัจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  ( ผู้บริหาร 1 แหง่ )

2540 - ปจัจุบนั รองผู้จัดการใหญ่ผู้รับผดิชอบสายลกูคา้ ธุรกจิรายกลาง,

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)

บริษทั และหนว่ยงานอ่ืน ( 4 แหง่ )
2551 - ปจัจุบนั กรรมการ,  บจก. เดอะแกรนด-์ยบูี
2544 - ปจัจุบนั กรรมการ,  บจก. โตโยตา้ ลสิซ่ิง(ประเทศไทย)
2544 - ปจัจุบนั กรรมการ,  บจก. เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ
2544 - ปจัจุบนั กรรมการ,  บจก. ไทยอินโด คอร์ดซ่า

4
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อายุ สดัสว่น

(ป)ี คณุวุฒิทางการศกึษา / การอบรม การถอืหุ้น

ในบริษทัฯ(%) ช่วงเวลา ต าแหนง่ - บริษทั

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ช่ือ – สกลุ ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปยีอ้นหลงั
ล าดบั ต าแหนง่

วันที่รับต าแหน่งกรรมการคร้ังแรก

นายสเุมธ  เตชะไกรศรี 70 •  ปริญญาตรี   เศรษฐศาสตร์ 10.98 บดิา บริษทั ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)

•  ประธานกรรมการบริหาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ นายจุมพล เตชะไกรศรี 2523 - ปจัจุบนั กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร 

•  กรรมการ •  โครงการมิน ิ MBA, มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์ กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพันบริษทั

•  กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน บริษทัจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

และกรรมการสรรหา การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ ไม่มี

•  กรรมการก ากบัดแูลกจิการที่ดี บริษัทไทย (IOD) บริษทั และหนว่ยงานอ่ืน ( 6 แหง่ )

วันที่ 6 มกราคม 2547 •  หลกัสตูร Director Certification Program 2550 - ปจัจุบนั กรรมการ, บจก. ชินคาร่า พร็อพเพอร์ตี้

(DAP) รุ่นที่ 137/2010 2547 - ปจัจุบนั กรรมการ, บจก. เอ็มเอฟท ีดเีวลลอปเมนท์

•  หลกัสตูร "ผู้บริหารระดบัสงู(วตท.) รุ่นที่ 17 " 2544 - ปจัจุบนั กรรมการ, บจก. จัดสรรปนัสว่น

จากสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 2530 - ปจัจุบนั กรรมการ, บจก. แพรร่ีมาร์เกต็ติ้ง  

2528 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ, บจก. พีซแอนดล์ฟีวิง่

2521 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ, บจก. กรีนแลนด ์มาร์เกตติ้ง

นายคมัภีร์  จองธุระกจิ 63 •  ปริญญาตรี  บริหารการตลาด 0.23 นา้ บริษทั ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)

•  กรรมการ มหาวิทยาลยัอัสสมัชัญ นายจุมพล เตชะไกรศรี 2532 - ปจัจุบนั กรรมการ 

•  กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน

และกรรมการสรรหา การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษทัจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  ( 1 แหง่ )

•  กรรมการก ากบัดแูลกจิการที่ดี บริษัทไทย (IOD) 2535 - ปจัจุบนั กรรมการ/ กรรมการบริหาร, บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดเีวลลอปเมนท์

วันที่ 6 มกราคม 2547 •  หลกัสตูร Director Certification Program

(DCP)  รุ่นที่ 48/2004 บริษทั และหนว่ยงานอ่ืน ( 3 แหง่ )

2535 - ปจัจุบนั กรรมการ, บจก. ลมุพิน ีพรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์

2535 - ปจัจุบนั กรรมการ, บจก. เอส.เอส.เอ. อุตสาหกรรม

2530 - ปจัจุบนั กรรมการ, บจก. ศรีส าอางค ์ซัพพลายเออร์

7
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อายุ สดัสว่น

(ป)ี คณุวุฒิทางการศกึษา / การอบรม การถอืหุ้น

ในบริษทัฯ(%) ช่วงเวลา ต าแหนง่ - บริษทั

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ช่ือ – สกลุ ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปยีอ้นหลงั
ล าดบั ต าแหนง่

วันที่รับต าแหน่งกรรมการคร้ังแรก

นายปรีชา  เตชะไกรศรี 55 •  ปริญญาโท  Marketing Youngstown State 2.87 หลาน บริษทั ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)

•  กรรมการ University, USA. นายสเุมธ  เตชะไกรศรี 2558 - ปจัจุบนั กรรมการผู้จัดการ 

•  กรรมการบริหาร 2554 - ปจัจุบนั กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพันบริษทั 

•  กรรมการผู้จัดการ การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 2547 - ปจัจุบนั กรรมการ/ กรรมการบริหาร

•  กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทไทย (IOD)

วันที่ 6 มกราคม 2547 •  หลกัสตูร Director Accreditation Program บริษทัจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

(DAP) รุ่นที่ 10/2004 ไม่มี

บริษทั และหนว่ยงานอ่ืน ( 3 แหง่ )

2540 - ปจัจุบนั กรรมการบริหาร,  บจก. ศรีส าอางซัพพลายเออร์

2539 - ปจัจุบนั กรรมการบริหาร,  บจก. ท ีไทยแสนค็ ฟู๊ดส์

2535 - ปจัจุบนั กรรมการ,  บจก. ท ีไทย เทรด ดเีวลลอ็ปเม้นท์

8
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อายุ สดัสว่น

(ป)ี คณุวุฒิทางการศกึษา / การอบรม การถอืหุ้น

ในบริษทัฯ(%) ช่วงเวลา ต าแหนง่ - บริษทั

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ช่ือ – สกลุ ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปยีอ้นหลงั
ล าดบั ต าแหนง่

วันที่รับต าแหน่งกรรมการคร้ังแรก

นายจุมพล  เตชะไกรศรี 37 •  ปริญญาตรี  การเงิน - การธนาคาร 0.45 บตุร บริษทั ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)

•  กรรมการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นายสเุมธ เตชะไกรศรี 2547 – ปจัจุบนั กรรมการ/ กรรมการบริหาร

•  กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพันบริษทั 

•  กรรมการบริหารความเสี่ยง การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ นางยพุา  เตชะไกรศรี 2546 – ปจัจุบนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

•  เลขานกุารบริษทั บริษัทไทย (IOD) บริษทัจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  ( 1 แหง่ )

•  เลขาคณะกรรมการบริษทั •  หลกัสตูร Director Certification Program 2554 – ปจัจุบนั กรรมการ บมจ. เพซ ดเีวลลอปเมนท ์คอร์ปอเรช่ัน

•  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (DCP) รุ่นที่ 102/2008 

วันที่ 6 มกราคม 2547 •  หลกัสตูร ผู้ปฏิบตังิานเลขานกุารบริษทั (FPCS) บริษทั และหนว่ยงานอ่ืน ( 13 แหง่ )

รุ่นที่ 21/2009 จากสมาคมบริษทัจดทะเบยีนไทย 2558 – ปจัจุบนั กรรมการ, บจก. เพซ ครีเอทฟี เอเจนซ่ี

2558 – ปจัจุบนั กรรมการ, บจก. เพซ อินทเีรีย เซอร์วิสเซส

2557 – ปจัจุบนั กรรมการ, บจก. เพซ คนัทร่ี คลบั

2557 – ปจัจุบนั กรรมการ, บจก. เพซ ฟู้ด รีเทล

2554 – ปจัจุบนั กรรมการ, บจก. เพซ เรียล เอสเตท 

2554 - ปจัจุบนั กรรมการ, บจก. เพซ โปรเจ็ค วัน 

2554 - ปจัจุบนั กรรมการ, บจก. เพซ โปรเจ็ค ท ู

2554 - ปจัจุบนั กรรมการ, บจก. เพซ โปรเจ็ค ทรี 

2554 - ปจัจุบนั กรรมการ, บจก. วาย แอล พี 

2554 - ปจัจุบนั กรรมการ, บจก. ลนี เอ็นเตอร์ไพรส ์

2550 - ปจัจุบนั กรรมการ, บจก. ชินคาร่า พร็อพเพอร์ 

2547 - ปจัจุบนั กรรมการ, บจก. เอ็มเอฟท ีดเีวลลอปเมนท ์ 

2544 - ปจัจุบนั กรรมการ, บจก. จัดสรรปนัสว่น
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อายุ สดัสว่น

(ป)ี คณุวุฒิทางการศกึษา / การอบรม การถอืหุ้น

ในบริษทัฯ(%) ช่วงเวลา ต าแหนง่ - บริษทั

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ช่ือ – สกลุ ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปยีอ้นหลงั
ล าดบั ต าแหนง่

วันที่รับต าแหน่งกรรมการคร้ังแรก

นางยพุา  เตชะไกรศรี 67 •  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์,   มหาวิทยาลยั 11.21 มารดา ด ารงต าแหนง่ในบริษทั ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)

•  กรรมการ รามค าแหง นายจุมพล เตชะไกรศรี 2547 - ปจัจุบนั กรรมการ

วันที่ 6 มกราคม 2547 •  Accounting Advance of Pitman Examination 2532 - ปจัจุบนั กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพันบริษทั

Institute

บริษทัจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  ( 1 แหง่ )

การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 2532 - ปจัจุบนั กรรมการและกรรมการบริหาร, บมจ.แอล.พี.เอ็นดีเวลลอปเมนท์

บริษัทไทย (IOD)

•  หลกัสตูร Director Certification Program บริษทั และหนว่ยงานอ่ืน ( 3 แหง่ )

(DCP) รุ่นที่ 32/2003 2535 - ปจัจุบนั กรรมการ, บจก. ลมุพิน ีพรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์

2535 - ปจัจุบนั กรรมการ, บจก. พรสนัติ

2530 - 2558 กรรมการ บจ. ศรีส าอางซัพพลายเออร์

นายอภิชาต ิ เกษมกลุศริิ 51 •  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ไม่มี ญาติ บริษทั ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)

•  กรรมการ ศศนิทร์แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นายปรีชา เตชะไกรศรี 2547 - ปจัจุบนั กรรมการ

วันที่ 6 มกราคม 2547 และ

การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ นายจุมพล เตชะไกรศรี บริษทัจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  ( 1 แหง่ )

บริษัทไทย (IOD) 2548 - ปจัจุบนั รองกรรมการผู้จัดการใหญ,่ บมจ. ธนาคารไอซีบซีี (ไทย) 

•  หลกัสตูร Director Certification Program

(DCP) รุ่นที่ 73/2006 บริษทั และหนว่ยงานอ่ืน ( 3 แหง่ )

2550 - ปจัจุบนั กรรมการบริหาร,  บจก. ศรีส าอางค ์ซัพพลายเออร์

2548 - ปจัจุบนั กรรมการ, บจก. ลสีซ่ิง ไอซีบซีี (ไทย) 

2539 - ปจัจุบนั กรรมาการ, บจก ท ีไทย แสนค็ ฟู้ดส์
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อายุ สดัสว่น

(ป)ี คณุวุฒิทางการศกึษา / การอบรม การถอืหุ้น

ในบริษทัฯ(%) ช่วงเวลา ต าแหนง่ - บริษทั

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ช่ือ – สกลุ ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปยีอ้นหลงั
ล าดบั ต าแหนง่

วันที่รับต าแหน่งกรรมการคร้ังแรก

นายประสงค ์ เตชะไกรศรี 49 •  ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์ 1.36 หลาน บริษทั ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)
•  กรรมการ Ritsumeikan University, Japan นายสเุมธ  เตชะไกรศรี 2547 - ปจัจุบนั กรรมการ

วันที่ 6 มกราคม 2547 การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษทัจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
บริษัทไทย (IOD) ไม่มี
•  หลกัสตูร Director Accreditation Program

(DAP) รุ่นที่ 11/2004 บริษทั และหนว่ยงานอ่ืน ( 1 แหง่ )
2539 - ปจัจุบนั กรรมการผู้จัดการ, บจก. ชัยวัฒนาวัสดภุัณฑ์

นายโกเวท  ลิ้มตระกลู 65 •  ปริญญาโท บริหารธุรกจิมหาบณัฑิต 0.13 ไม่มี บริษทั ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)
•  ประธานกรรมการบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2547 – ปจัจุบนั กรรมการ/ กรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง

•  กรรมการบริหาร การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษทัจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  ( 1 แหง่ )
วันที่ 6 มกราคม 2547 บริษัทไทย (IOD) 2557 – ปจัจุบนั กรรมการอิสระ,  บมจ. มัลตแิมกซ์

•  หลกัสตูร Director Certification Program บริษทั และหนว่ยงานอ่ืน
(DCP) รุ่นที่ 105/2008 ไม่มี

นายนรีนาท พรหมนารถ 54 •  ปริญญาตรี BA (Economics), ไม่มี ไม่มี บริษทั ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)

•  รองกรรมการผู้จัดการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2560 - ปจัจุบนั รองกรรมการผู้จัดการ และ CFO

•  กรรมการบริหารความเสี่ยง •  ปริญญาโท MBA (Finance), บริษทัจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ( 1  แหง่)

•  CFO Dallas Baptist University. 2542 - 2560 รองประธานอาวุโสบริหารสนิเช่ือพิเศษ

ด ารงต าแหน่งผู้บริหารคร้ังแรก ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน)

วันที่ 1 มีนาคม 2560 บริษทั และหนว่ยงานอ่ืนๆ ( 2 แหง่)

2537 - 2541 บริษทั เงินทนุหลกัไทยฟูจิ จ ากดั

2533 - 2537 บริษทั เงินทนุหลกัทรัพยร่์วมเสริมกจิ จ ากดั
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อายุ สดัสว่น

(ป)ี คณุวุฒิทางการศกึษา / การอบรม การถอืหุ้น

ในบริษทัฯ(%) ช่วงเวลา ต าแหนง่ - บริษทั

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ช่ือ – สกลุ ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปยีอ้นหลงั
ล าดบั ต าแหนง่

วันที่รับต าแหน่งกรรมการคร้ังแรก

นายปริญญา  แกว้ลว้น 51 •  ปริญญาตรี บญัชี,  มหาวิทยาลยัรามค าแหง ไม่มี ไม่มี บริษทั ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)

•  ผู้จัดการอาวุโสฝา่ยบญัชี •  ปริญญาโท บญัชี, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2555 - ปจัจุบนั ผู้จัดการอาวุโสฝา่ยบญัชีและการเงิน 

และการเงิน

ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารคร้ังแรก บริษทัจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

วันที่  2  พฤษภาคม 2555 ไม่มี

บริษทั และหนว่ยงานอ่ืน

ไม่มี
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