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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ  
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ ”) (“TKT”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 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 วันที่ 31 ธันวาคม  2549 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 214 ล้านบาท เรียกช าระแล้ว 214 ล้านบาท ปัจจุบัน กลุ่มเต
ชะไกรศรี ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหาร 

ปัจจุบัน บริษทัฯ ไม่มีบริษัทฯ ยอ่ย หรือบริษัทฯ ร่วมแตอ่ย่างใด 

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 โดยผลิตชิ้นส่วนพลาสติกชนิดฉีดเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในเขตกบินทร์บุรี 
จังหวดัปราจีนบุรี และบริเวณใกล้เคียง 

โรงงานแห่งที่ 3 : ตั้งอยู่ที่  ถนน สุวินทวงศ์ อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่ง ได้เปิดด าเนินการตั้งแต่ ปี 2548 
ด าเนินการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกชนิดฉีดส าหรับอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 2 

1.1  วิสัยทัศน์  
วิสัยทัศน์ บริษัทฯ  “เป็นผู้น าตลาดของผู้ให้บริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกรถยนต์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้ง

คุณภาพและบริการโดยให้ผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ดังนั้น การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในการพัฒนา
คุณภาพของสินค้าภายใต้ การบริหารระบบคุณภาพระดับสากล และในขณะเดียวกันก็พัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้าให้มีความ
สะดวก และ รวดเร็วมากขึ้นโดยการพัฒนาบุคคลากรขององค์กร  โดยใช้นโยบาย One Stop Service เป็นหลักเพื่อให้ได้
ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่พนักงาน และผู้ลงทุน 

ด้วยเป้าหมายทีต่ั้งไว้ บริษัทฯ จงึก าหนดนโยบาย การพัฒนาการให้บริการแก่ลกูค้าเป็น แบบ One Stop Service คือ 
บริษัทฯ เล็งเห็นวา่ การอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าเป็นส่ิงที่จ าเป็นและจะสามารถพัฒนาฐานลูกค้าให้ขยายออกไปได้อย่าง
มาก ดังนั้น บริษัทฯ จึงเริ่มด าเนนิการพัฒนารูปแบบการให้บริการให้ได้ครบวงจร มากขึ้น จนปัจจุบันบริษัทฯ สามารถด าเนินการ
ให้บริการได้ครบวงจรแล้ว กลา่วคือ บริษัทฯ ได้เขา้ไปมีส่วนร่วมตัง้แต่ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ของลูกคา้ และน ามา
ออกแบบแม่พิมพ์ ด าเนินการผลิตชิ้นงาน พ่นสี เคลือบสี พิมพ์ลาย ตลอดจนถงึกระบวนการประกอบชิ้นงานตา่ง ๆ เข้าดว้ยกัน 
ปัจจุบันบริษัทฯ มีการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้าได้อย่างมากมาย ตลอดจน
การออกแบบแม่พิมพ์ ซึ่งบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการฉีดพลาสติกมามากกว่า 40 ปี นอกจากนีก้ารซ่อมแซมแม่พมิพ์ที่สึก
หรอ จากกระบวนการผลิต บริษัทฯ ก็สามารถด าเนินการได้เอง ท าให้ได้คุณภาพชิ้นงานท่ีมีคณุภาพดี และสามารถจัดส่งให้ได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดอีกดว้ย 

อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางการค้ากับ
อุตสาหกรรมกลุ่มนี้ จะต้องสร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ และ มีประวัติการด าเนินธุรกิจ Past Recording ดังนั้นบริษัทฯ จึงใช้
กลยุทธ์ในเรื่องของคุณภาพ ราคา การส่งมอบ ความสามารถทางวิศวกรรม และ การจัดการ  QCDME (Quality, Cost, Delivery, 
Management, Engineering) โดยมีการส่ือสาร (Communication) อย่างมีประสิทธิภาพท้ังภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งบริษัทฯ 
มีความมั่นใจ ว่ามีศักยภาพตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมนี้ รวมถึง การพัฒนาการท่ีต่อเนื่อง จึงเป็นที่ไว้วางใจให้เป็นส่วน
หน่ึงของการร่วมพันธมิตรทางการค้าเพื่อเติบโตร่วมกันกับอุตสาหกรรมยานยนต์ 

การพัฒนาคุณภาพของสินค้า บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าขั้นตอนกระบวนการผลิตเป็นหัวใจหลักในการที่จะได้ซึ่ง
คุณภาพของสินค้าที่ดี  บริษัทฯ จึงมีการปรับปรุงกระบวนการ  ขั้นตอนการผลิต และการควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  สอดคล้อง
กับข้อก าหนดมาตรฐานคุณคุณภาพ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงาน
คุณภาพ  ISO9001 : 2015 ส าหรับโรงงานผลิตแม่พิมพ์ ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ส าหรับอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วน
รถยนต์ IATF16949 : 2016   และมาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO14001:2004        

จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านมาตรฐานกระบวนการผลิตและการพัฒนารูปแบบ   การให้บริการแบบ One Stop 
Service และ Past Recording นี้เอง บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะเป็นส่ิงที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและจะเป็นนโยบายส าคัญใน
การรักษาฐานลูกค้าเดิมรวมถึงจะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการขยายฐานลูกค้ารายใหม่ๆ  อีกด้วย รวมถึงบริษัทฯ  มีการพัฒนาองค์กรให้
เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization เพื่อให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการก้าวกระโดดส าหรับ
เป็นพื้นฐานการพัฒนาองค์กรได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นพื้นฐานอันส าคัญของบริษัทฯ ต่อไป 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการก าหนดหลักการ และด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี
กิจกรรม CSR และการพัฒนาชุมชน โดยยึดหลักที่ว่า กิจกรรมต่างๆ สามารถเอื้อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ด้วยความสมดุล และ
พอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้มุ่งหวังผลก าไรสูงสุด แต่เป็นการสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน บนความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด และบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
และรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ  โดยจัดเป็นหลักสูตรการอบรมให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อใช้ยึดถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด  ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ ถือเป็นเป้าหมายที่ส าคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ อีกด้วย 

http://masci.or.th/service/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8/
http://masci.or.th/service/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8/
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นโยบายและเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ 
นอกเหนือจากแผนงานรายปี ที่ประกอบด้วยงบประมาณประจ าปี  และแผนปฏิบัติงานที่ ผ่านการเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ทางฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงเห็นความส าคัญของการด าเนินธุรกิจ ให้เกิดความ
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 าทุก
ปี) และเป้าหมายระยะยาว (ประจ า 5 ปี ) โดยอ้างอิงจากการเติบโตของอุตสาหกรรม และคู่แข่งในอุตสาหกรรม
เดียวกัน นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังจัดท ากลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวด้วย 

4. บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการให้มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย 

5. มุ่งเน้นการด าเนินกิจกรรมตา่งๆ ขององค์กร ที่มีส่วนสร้างสรรค์ และช่วยเหลือสังคม การท ากิจกรรมเพื่อสาธารณ
กุศล และกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

1.2  การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่ส าคัญของบริษัทฯ ที่ผ่านมา   

ปี 2560  เดอืน มีนาคม  

1. ได้รับการรับรองเป็น “สมาชกิแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย” จากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อตา้นทุจรติ (CAC)   

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

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

 เดือน มิถุนายน 
1. บริษัทฯ ได้ลูกค้ารายใหม่ เป็นลูกค้างานแม่พมิพ์ คือ Toyoda Gosei South India Pvt. Ltd. 
2. ได้รับรางวัลเชิดชูเกยีรติองค์กรความรว่มมือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาอาชวีศกึษาไทย”  จาก โครงการจัด

การศึกษาทวิภาคใีนสถานประกอบการของสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  
 เดือน สิงหาคม 

1. ได้รับรางวัล "Good Cooperation Award" จาก บริษัท Kawasaki Motor Enterprise (Thailand) Co.,Ltd. 
2. ได้รับเกียรติบัตร อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 (Green Industry Level 3) เพื่อแสดงว่า บริษัทฯ มีการบริหาร

จัดการส่ิงแวดล้อมอยา่งเป็นระบบ มีการตดิตามผล และทบทวน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จาก
กระทรวงอตุสาหกรรม 

3. ได้รับเกียรติบัตร ดา้นด าเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพตดิในสถานประกอบกจิการตามโครงการโรงงานสี
ขาว ระดับ 3 จากกรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน 
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 เดือน ตุลาคม 
1. ได้รับการประเมินผลคะแนนในระดับ ”ดีเลิศ” จากการประเมินการก ากับดูแลกิจการ (Corporate 

Governance Report of Thai Listed Companies) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์  

 เดือน พฤศจิกายน 
1. ได้รับรางวัล “Certificate of appreciation” ในการท ากจิกรรม TPS  โดยชมรมความร่วมมือ โตโยตา้ 

(TOYOTA CO- OPERATION CLUB) 
2. ได้รับรางวัล “Excellent Quality Improvement” จาก Tokai Eastern Rubber (Thailand) ,Ltd. 

 เดือน ธนัวาคม 
1. ได้รับการรับรอง มาตรฐานระบบบริหารงานคณุภาพ ISO9001:2015  
2. ได้รับการรับรอง ระบบบริหารงานด้านคุณภาพส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์IATF16949:2016  

ปี 2559  เดอืน เมษายน 
1. บริษัท ได้รับรางวัล Good  Cooperation & Always Support Award Year 2015/2016 จากบริษัท คาวา

ซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์  (ประเทศไทย) จ ากัด 
 เดือน มิถุนายน 

1. บริษัทฯ ได้รับรางวัล Zero Defect จาก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด  
 เดือนกรกฎาคม 

1. บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Investors’ Choice Award  ประจ าปี 2559” ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี เต็ม  
100% ติดต่อกัน 6 ปีซ้อน 

2. บริษัทฯ ได้รับรางวัล  Achievement Target JIT & JIDOKA 2015/2016 จากบริษัท โตโยด้า โกเซ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด  

3. บริษัทฯ ได้รับรางวัล  รางวัล Best Delivery 2015/2016  จากบริษัท โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย) จ ากัด 
4. บริษัทฯ  ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติองค์กรความร่วมมือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาอาชีวศึกษาไทย”  จากโครงการ

จัดการศึกษาทวิภาคีในสถานประกอบการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   
 เดือน ตุลาคม 

1. บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลคะแนนในระดับ ”ดีเลิศ” จากการประเมินการก ากับดูแลกิจการ (Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 

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

ทั้งหมด 567 บริษัทจดทะเบียน ที่มีความโดดเด่นในการด าเนินธุรกิจด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิ
บาล  

 เดือน ตุลาคม 
1. บริษัทฯ ได้รับคะแนนในระดับ ”ดเีลิศ” จากผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance 

Report of Thai Listed Companies) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย ร่วมกับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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 เดือน พฤศจิกายน 
1. บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Certificate of appreciation” ในการท ากิจกรรม TPS โดยชมรมความร่วมมือ โต

โยต้า (TOYOTA CO- OPERATION CLUB) 
ปี 2557 เดือน กรกฎาคม    

1. บริษัทฯ ได้ขยายก าลังการผลิตที่ โรงงานสุวินทวงศ์ โดยการเพิ่มเครื่องจักรฉีดพลาสติกจ านวน 2  เครื่อง 
 เดือน กันยายน 

1. ประธานกรรมการบริหาร เข้ารับรางวัล “Investors’ Choice Award ประจ าปี 2557” ในฐานะบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี เต็ม 100% ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน  

 เดือน ตุลาคม 

1. บริษัทฯ ได้ขยายก าลังการผลิตที่ โรงงานสุวินทวงศ์ โดยการเพิ่มเครื่องจักรฉีดพลาสตกิจ านวน  2  เครื่อง 
2. บริษัทฯ ได้รับรางวัล คุณภาพยอดเยี่ยม “2014 GM Supplier Quality Excellence Award”  จาก General  

                    Motors (Thailand) Ltd.  
 เดือน พฤศจิกายน 

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

ปี 2556 เดือนมีนาคม  
1. เพิ่มก าลังการผลิตโดยเครื่องจักรฉีดพลาสติกที่สาขาสุวินทวงศ์ 2 เครื่อง 
2. น าเข้าเครื่องจักรส าหรับฉีดพลาสติกที่สาขากิ่งแก้ว เพื่อทดแทนเครื่องจักรเก่า 

 เดือนกันยายน 

1. ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Supplier ของ ISUZU 

 เดือนธันวาคม 

1. เพิ่มก าลังการผลิตโดยเครื่องจกัรฉีดพลาสติกที่สาขาสุวินทวงศ์ 3 เครื่อง 
2. สร้างไลน์พ่นสีโดยพ่นสีด้วย Robot  ที่สาขาสุวินทวงศ ์
3. บริษัทฯ ได้รับรางวัล “การจดัท ามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” จากกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสตกิ 
4. บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Certificate of appreciation” ในการท ากจิกรรม TPS โดยชมรมความร่วมมือ โตโยต้า 

(TOYOTA CO- OPERATION CLUB) 
5. บริษัทฯ ได้รับคะแนนในระดับ ”ดเีลิศ” จากผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance 

Report of Thai Listed Companies) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย ร่วมกับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ    
 - ไม่มี 

1.4  ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่   
 - ไม่มี 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษัทฯ ได้จ าแนกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ตามประเภทของสินค้า 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 ซึ่งมี

โครงสร้างรายได้ ดังนี้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ  

 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 สายการผลิต                   
1.  สายการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก  

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

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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กลุ่มที่ 1 ชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 
-  ชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้ภายในห้องโดยสาร เช่น  แผงหน้าปัด, ผนังพลาสติกภายใน, ชิ้นส่วนแผงประตู 
-  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 ้จะเป็นชิ้นส่วนพลาสติกที่เป็นส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์  ส าหรับสินค้า   
   อุปโภคบริโภค เช่น กระปุกส าลี เป็นต้น 

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

2.  สายการผลิตแม่พิมพ์เพื่อฉีดพลาสติก  
ก) การผลิตแม่พิมพ ์

บริษัทฯ 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 ซึ่งการให้บริการในส่วนน้ีจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการบริการของบริษัทฯกับลูกค้า  

          อนึ่งในการผลิตและการปรับปรุงแม่พิมพ์ บริษัทฯ ก าหนดราคาค่าบริการจาก ขนาดของแม่พิมพ์ ความยากง่ายใน
การท างาน และชั่วโมงการท างาน โดยบันทึกเป็นรายได้จากการขายและบริการ 

ข) การซ่อมแซมแม่พิมพ ์

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

บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในเขต 2 (จังหวัดฉะเชิงเทรา) 
ส าหรับโรงงานสุวินทวงศ์ เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อแสดงว่า เป็นผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตแม่พิมพ์ และ
ซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ผลิตเอง ซึ่งสรุปสาระส 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) : คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษทัฯ ต้องได้มาตรฐานและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของลูกคา้และมคีุณภาพ
ที่สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายอืน่ได้ 

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 ดังนี ้
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 แพรรี่ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 

4. ลูกค้ากลุ่มผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ ในปี 2560 มีสัดส่วนการจ าหน่ายลูกค้ากลุ่มนี้ เท่ากับร้อยละ  10.49  ของราย 
ได้รวม เช่น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด, บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ 
ไฟรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โฟเรอเซีย แอนด์ ซัมมิท อินทีเรีย ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

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

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหนา่ย 
บริษัทฯ  จ าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ โดยตรงกับลูกค้า (End User) โดยไม่ผ่านตัวแทนจ าหน่ายและเป็นการจ าหน่าย

ทั้งหมดภายในประเทศ แต่สินค้าของบริษัทฯ บางส่วนจะถูกน าไปประกอบและจ าหน่ายไปยังต่างประเทศ (Indirect Export) ใน
รูปแบบของสินค้าส าเร็จรูปและชิ้นส่วน ซึ่งลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นบริษัทฯ ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งโดยปรกติจะมีบริษัทฯ  ใน
เครือเป็นผู้ผลิตหรือจัดหาสินค้าให้ แต่จากประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ   ท าให้ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนพลาสติกของ
บริษัทฯ  เป็นที่ยอมรับของผู้ผลิตยานยนต์ และผู้ผลิตเครื่องไฟฟ้าชั้นน าจากประเทศญี่ปุ่น  เนื่องจากบริษัทฯ ได้เรียนรู้ระบบการ
ท างานของบริษัทญี่ปุ่น และน ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการท างานของบริษัทฯ  ให้สามารถ ให้บริการได้เท่าเทียมกับบริษัทญี่ปุ่น 
ประกอบกับ บริษัทฯ มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ รวมถึงมาตรฐานในการผลิตตลอดเวลา และมีการท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
กับลูกค้า ท าให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี ซึ่งท าให้บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกยานยนต์  และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าสัญชาติไทยที่ได้การยอมรับในเรื่องผลิตภัณฑ์และบริการ และบริษัทฯ   สามารถเข้าไปเสนอบริการให้แก่ผู้ผลิตราย
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 และช้ินส่วนยานยนต์ ปี 2560 (ข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 
ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ ปี 2560  

ยอดการผลิตรถยนต์ในปี 2560 มีจ านวนท้ังส้ิน 1,988,823 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.28 เมื่อเปรียบกับปี 2559 โดยปริมาณการ

ผลิตรถยนต์นั่งมีจ านวน 826,787 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 1.85, รถยนต์กระบะขนาด 1 ตัน ผลิตได้ทั้งส้ิน 

1,130,058 คัน เท่ากับร้อยละ 56.82 ของยอดการผลิตทั้งหมด เป็นการผลิตเพื่อการส่งออกจ านวน 1,126,432 คัน คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 56.64 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 3.52 

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

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
ปัจจุบันบริษัทฯ   มีโรงงานผลิตที่ใช้ด าเนินการจ านวน 3 แห่ง ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

โรงงานที่ 1 : ตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 บน
เนื้อที่ 9 ไร่ เป็นอาคารโรงงานพื้นที่ใช้สอย 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 บนเนื้อท่ี 13 ไร ่เป็น  
                      อาคารโรงงานพ้ืนท่ีใช้สอย 6,000 ตารางเมตร การเพิ่มก าลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของ 

                               ของลูกค้า 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 เน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี ตรงกับความต้องการของลูกค้าและสามารถส่งสินค้าได้ตรง
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและเกิดความพึงพอใจ ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 

 การจัดหาวตัถุดิบที่ใช้ในการผลิตชิน้ส่วนพลาสตกิ 

 วตัถุดิบส 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  

ทัง้นี้ 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 าใหบ้ริษัทฯ  ไม่มีปัญหาในการจัดหาเม็ดพลาสติก  

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

  - ไม่มี – 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง  
การบริหารความเส่ียงในปัจจุบัน และอนาคตเป็นเรื่องที่ส าคัญ ซึ่งบริษัทฯ มีความตระหนักดีว่า การบริหารความเส่ียงนั้น

เป็นเครื่องมือที่บริษัทฯ ต้องน ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้กรอบการบริหารความเส่ียง โดยความเส่ียงที่มีนัยส าคัญ ท่ี
ท าให้บริษัทฯ มีความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงได้จัดท า
คู่มือระเบียบการบริหารความเส่ียง และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) เพื่อประเมิน
และก าหนดมาตรการป้องกัน รวมทั้งก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามดูแล ท าการวิเคราะห์และบริหารความเส่ียงในระดับ
ปฏิบัติการท้ังองค์กร ให้มีการท างานท่ีมีการเชื่อมโยงการบริหารความเส่ียงเข้ากับแผนกลยุทธ์ในการจัดการองค์กร เพื่อลด
ผลกระทบหรือบรรเทาความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กร บริษัทฯ ได้ก าหนดประเภทความเส่ียงที่อาจจะมีผลกระทบต่อธุรกิจ
ของบริษัทฯ ม ี 6 หมวดดังนี ้

 หมวด 1 ความเส่ียงด้านการด าเนินธุรกิจ และกลยุทธ์  
 หมวด 2 ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน  
 หมวด 3 ความเส่ียงด้านบัญชี และการเงิน  
 หมวด 4 ความเส่ียงด้านการบริหาร และการจัดการ  
 หมวด 5 ความเส่ียงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
 หมวด 6 ความเส่ียงด้านระบบสารสนเทศ 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามคู่มือระเบียบบริหารความเส่ียง ได้ท าการประเมินความเส่ียงในแต่ละหมวดทุกๆ 6 เดือน 
ซึ่งผลประเมินความเส่ียงพบว่าความเส่ียงที่มีสาระส าคัญมีดังต่อไปนี้ 
 
 ความเสี่ยงด้านการด าเนินธุรกิจ และกลยุทธ์ 
  ความเสี่ยงเนื่องมาจากราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลง 

เมื่อวัตถุดิบมีการเปล่ียนแปลงราคาสูงขึ้นจะมีผลกับต้นทุนขายสูงตามไปด้วย อาจจะมีผลท าให้ก าไรลดลง 
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีการด าเนินการ และมีข้อตกลงกับลูกค้าแต่ละรายในการปรับโครงสร้างราคาขายตามราคา

วัตถุดิบที่มีการเปล่ียนแปลงไป และได้มอบหมายให้ฝ่ายการตลาด ด าเนินการในการติดตามการเปล่ียนแปลงของราคาวัตถุดิบ 
และการปรับเปล่ียนราคาขายกับลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ 
 
 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
   ความเสี่ยงจากต้นทุนการผลิตของบริษัทสูงกว่าคู่แข่งเนื่องมาจากเครื่องจักรและเทคโนโลยีล้าสมัย 

การท่ีเครื่องจักรหลักที่ใช้ท าการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตล้าสมัย มีผลท าให้อัตราของเสียสูง ผลผลิตต่ า และต้นทุน
การบ ารุงรักษาสูง ซึ่งอาจท าใหต้้นทุนการผลิตสูงตามไปด้วย 

บริษัทได้มีมาตรการในการศึกษาและติดตามการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการผลิตตลอดเวลา โดยส่งพนักงานไปดูงาน
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างสม่ าเสมอ ส่วนเครื่องจักรกลหลักที่ใช้งานผลิตในบริษัท ก็จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพ
การผลิต และค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาว่าสูงผิดปกติหรือไม่ ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งถ้าผลประเมินว่าเครื่องจักรตัวใดที่ล้าสมัยหรือต้นทุน
การผลิตสูง ก็จะพิจารณาการซื้อเครื่องจักรใหม่มาทดแทน 

   ความเสี่ยงจากการที่วัตถุดิบขาดแคลน 

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าให้กับลูกค้าเป็นเกรดและชนิดที่เฉพาะเจาะจงส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ หากวัตถุดิบ
ดังกล่าวขาดแคลน อาจส่งผลต่อความต่อเนื่องของการผลิต และส่งมอบ 

 บริษัทมีการบริหารความเส่ียง และป้องกันความเสียหายโดย ด้วยการเลือกซื้อวัตถุดิบจาก Supplier ที่เชื่อถือได้ตลอด  
จนมีการวางแผนส่ังซื้อล่วงหน้า และควบคุมปริมาณวัตถุดิบส ารองไว้ 
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 ความเสี่ยงด้านบัญช ีและการเงิน 

 บริษัทฯ มีแนวนโยบายเกี่ยวกับภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจากเงินกู้ เพื่อให้มีระดับความคล่องตัวในการบริหารจัดการทาง

การเงิน และเพื่อให้บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานท่ีมั่นคงในด้านการเงิน บริษัทฯ จึงให้ความส าคัญต่อดัชนีตัวชี้วัดที่ส าคัญ คือ D/E 

Ratio โดยก าหนดค่าสูงสุดที่ 2.5 : 1  ซึ่งปัจจุบัน 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 

   ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯ มีความเส่ียงอันเนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่เปล่ียนแปลงในอนาคต ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลการ

ด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ได้ป้องกันความเส่ียงดังกล่าว โดยการวางแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ ากว่าตลาดมาใช้

ด าเนินงานไว้ล่วงหน้า อีกทั้งภาระดอกเบี้ยของบริษัทฯ อยู่ในระดับค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับยอดรายได้ 

   ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯ มีความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน เนื่องจากบริษัทฯ มีการท ารายการบางรายการเป็น

เงินตราต่างประเทศ ซึ่งท าให้เกิดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  

จากปัญหาดังกล่าวบริษัทฯ ตระหนักถึงความเส่ียงนี้เป็นอย่างดี  จึงมีนโยบายป้องกันความเส่ียงดังกล่าว โดยการท า

สัญญาซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศเป็นการล่วงหน้าในกรณีท่ีท าการส่ังซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตจากต่างประเทศ 

   ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ 

บริษัทฯ มีความเส่ียงจากการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องจากลูกหนี้การค้า เนื่องจากหากลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ตาม

เงื่อนไขที่ตกลงไว้ ซึ่งอาจท าให้เกิดความสูญเสียทางการเงินได้  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายในการป้องกันความเส่ียงดังกล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและพิจารณา

ความสามารถในการจ่ายช าระหนี้ของลูกค้าแต่ละรายในการพิจารณาให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม ส าหรับลูกหนี้การค้าที่คาดว่า

อาจจะไม่ได้รับช าระหนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไว้อย่างเพียงพอ 
 
 ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
   ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ 

            ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้ออกกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้

บริษัทจดทะเบียนได้ปฏิบัติตามเพื่อการก ากับดูแลกิจการท่ีดี พร้อมด้วยบทลงโทษต่าง ๆ ส าหรับบริษัทที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคัญในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยการก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบ

โดยตรงในการประสานงาน ติดตามข้อมูลข่าวสาร หรือข้อบังคับใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และปฏิบัติตามเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท

ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลต.อย่างครบถ้วน และทันเวลา  

ในปี 2560 จากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความเส่ียงด้านนี้ ไม่พบว่ามีการปฎิบัติผิดหลักเกณฑ์ หรือข้อก าหนด 

และเงื่อนไขต่างๆ ของกฏระเบียบตลาดหลักทรัพย์  
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 ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ 
  ความเสี่ยงจากข้อมูลสูญหาย  

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

สามารถใช้งานได้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายกับการด าเนินกิจการของบริษัทฯ   

บริษัทฯ มีวิธีการป้องกัน โดยด าเนินการพัฒนาตัวโปรแกรม (ERP) เพื่อให้รองรับกับปริมาณข้อมูลที่มากขึ้น และให้เกิด

ความมีเสถียนภาพของการท างานทุกส่วนงาน ด้านฐานข้อมูลได้ด าเนินการให้มีระบบการเก็บรักษาข้อมูลส ารองในสถานท่ีอื่นเพิ่ม

อีกหนึ่งที่ ซึ่งเป็นที่ๆ มีความปลอดภัย และมีการส ารองคอมพิวเตอร์ ท่ีสามารถท างานแทนที่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานปกติได้

ทันทีทันใด ส่วนด้านบุคลากร  ได้จัดเตรียมความพร้อมและจ านวนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศเพื่อท าการอบรมและให้การ 

Support ในเรื่องต่างๆ แก่พนักงานระดับปฏิบัติงานทุกโรงงานอย่างเพียงพอ 
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4.  ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ  

4.1 ทรัพย์สนิถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

       ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  2560 บริษัทฯ มีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ ดังนี ้
 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

มูลค่าสุทธ ิ
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1. ทีด่ิน อาคารโรงงานและส่วนปรับปรุงอาคาร 
เลขที่ 59 หมู่ที่ 6 ถนนกิง่แกว้  
ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวดั
สมุทรปราการ 10540 

เป็นเจา้ของ 
 

142.54 ติดจ านองกับสถาบันการเงิน 
มูลค่า 127 ล้านบาท 

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

เป็นเจา้ของ 
 

54.97 ติดจ านองกับสถาบันการเงิน 
มูลค่า  100 ล้านบาท 

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

เป็นเจา้ของ 
 

80.73 ติดจ านองกับสถาบันการเงิน 
มูลค่า 67 ล้านบาท 

  4. เครื่องจักรและอุปกรณ์ (ทีก่ิ่งแก้ว) 
 

เป็นเจา้ของ 
 

81.62 ติดจ านองกับสถาบันการเงิน 
มูลค่า  85.67  ล้านบาท 

5. เครื่องจักรและอุปกรณ์ (ทีก่บินทร์บุรี) เป็นเจา้ของ 72.72 ติดจ านองกับสถาบันการเงิน 
มูลค่า 77.24 ล้านบาท 

6. เครื่องจักรและอุปกรณ์ (ที่สุวินทวงศ)์ เป็นเจา้ของ 181.36 ติดจ านองกับสถาบันการเงิน 
มูลค่า 224.31 ล้านบาท 

  7. เครื่องมือเครื่องใช ้ เป็นเจา้ของ 43.96 ไม่ติดภาระผูกพัน 

8. เครื่องตกแตง่และอุปกรณ์ เป็นเจา้ของ 2.60 ไม่ติดภาระผูกพัน 

9. ยานพาหนะ* เปน็เจา้ของ 15.16 ไม่ติดภาระผูกพัน 

10. ระบบไฟฟ้าและน้ าประปา เป็นเจา้ของ 20.82 ไม่ติดภาระผูกพัน 

11. อืน่ ๆ เป็นเจา้ของ 21.71 ไม่ติดภาระผูกพัน 
 รวม      718.19  

     
    หมายเหตุ : * ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ยานพาหนะส่วนหนึ่งราคาทุน 3.22 ล้านบาท เกิดจากการท าสัญญาเช่าซื้อ และ 
                        สัญญาเช่าทางการเงิน 
 

4.2 นโยบายการลงทนุและการบริหารงานในบริษทัย่อย และบริษัทร่วม 
- ไม่มี  

 
4.3 ราคาประเมินทรัพย์สิน หากมีการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือมกีารตีราคาทรัพย์สินใหม่ 

- ไม่มี 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

-  ไม่มี 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอื่น 

6.1 ข้อมูลทัว่ไป 

 ชื่อบริษัท : บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

 ลักษณะการประกอบธุรกจิ :  ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก และให้บรกิารออกแบบผลิต และซ่อมแซมแม่พิมพ์เพื่อผลิต   

ชิ้นส่วนพลาสติก ให้แก่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นน าต่างๆ รวมทัง้ผู้ผลิต

สินค้าต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer : OEM) 

 ทุนจดทะเบียน : บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 214 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 214 ล้านหุ้น 

 ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : เลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แยก 21 แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 59 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแกว้ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

 : เลขที่ 517 หมู่ที่ 9 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 

 : เลขที่ 28/4 หมู่ที่ 1 ถ.สุวินทวงศ์  ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 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 

บุคคลอ้ำงอิง 

 นายทะเบยีนหลักทรัพย ์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

  อาคารตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  

  เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  

  โทรศัพท์ (02) 009-9000  โทรสาร (02) 009-9991 

 ผู้สอบบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั 

  138 อาคารบุญมิตร ชั้น 6 ห้อง บี 1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรงุเทพฯ 

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

   ผู้สอบบัญชี : นายจิโรจ ศิริโรโรจน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 

 ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท ส านักงานกฎหมายฟาร์อสีท์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

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

  กรุงเทพฯ 10400 

6.2 ข้อมูลส ำคัญอืน่ 

 - ไม่ม ี

 

mailto:investor@tkrungthai.com
http://www.tkrungthai.com/
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเรียกช าระแล้ว 214 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 214 ล้าน
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกตา่งจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริม
สิทธิ ์

บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหวา่งผู้ถอืหุ้นรายใหญใ่นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงาน
ของบริษัทฯ 

7.2  ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบยีนล่าสุด วันที ่ 29 ธันวาคม 2560 เป็นดังนี ้
 

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วน (%) 

1 นางยุพา          เตชะไกรศร ี 24,000,000 11.21 

2 นายสุเมธ        เตชะไกรศร ี 23,500,000 10.98 

3 นายก ากวน     กุน 12,750,000 5.96 

4 นายธนวรรธน์  ไกรพิสิทธิ์กุล 12,682,820 5.93 

5 นายสรพจน์     เตชะไกรศร ี 10,000,000 4.67 

6 นายมติร          เตชะไกรศรี 6,500,000 3.04 

7 คุณปรีชา         เตชะไกรศร ี 6,138,400 2.87 

8 นางแตเ้ตยีสี     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 ี

นายมติร เตชะไกรศรี, คุณปรีชา เตชะไกรศรี, นางแตเ้ตียวสี แซ่แต้ 
 

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย   192,053,400 หุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 89.74  

ผู้ถือหุ้นสัญชาติตา่งด้าว   21,946,600 หุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 10.26 
 

ข้อจ ำกัดกำรถือหุน้ของชำวต่ำงชำติ 

ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นชาวตา่งชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว 

7.3 กำรออกหลักทรัพย์อืน่ 
           -  ไม่มี  
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7.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล  

บริษัทฯ  มีนโยบายการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิในแต่ละปี เว้นแตใ่นกรณี
ที่บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น  

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีของบริษัท  

ก ำไรสุทธิ เงินปันผลจ่ำย/หุ้น จ ำนวนหุ้น เงินปันผลจ่ำยรวม
อัตรำเงินปันผล

จ่ำยต่อก ำไรสุทธิ

(ล้ำนบำท)  (บำท/หุ้น) (ล้ำนหุ้น) (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 งดจา่ยเงินปันผล 214 --- ---

ช่วงเวลำของผลกำร

ด ำเนินงำน
วันที่จ่ำยเงินปันผล
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8. โครงสร้างการจัดการ  
     โครงสร้างการจัดการของบริษทัฯ   
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 
2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ . 12/2543 เรื่อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันท่ี 22 มีนาคม 2543 

คณะกรรมการของบรษิัท  ตามหนังสือรับรองการจดทะเบยีนของกระทรวงพาณิชย์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวฒุิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 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 

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 

 โดยมี นายจุมพล  เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ        
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คณะกรรมการบริษัท เปน็ตัวแทนของผู้ถือหุ้นท้ังหมด ซึ่งมีหน้าทีก่ ากับดแูลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบรษิัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการก ากับดูแลบริษัท กรรมการจะต้องใช้ดุลย 
พินิจในการตัดสินใจทางธุรกจิและปฏิบัติในส่ิงที่ตนเองเชื่ออยา่งมเีหตุผลว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการก ากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตาม
นโยบาย และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยอยู่ในกรอบของจริยธรรมที่ดี 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 และนโยบายในการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ  
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 
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 าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 การท ารายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุม  ผู้ถือหุ้นด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 

 การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทฯ มหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

 การท า แก้ไขหรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ การมอบหมาย 

ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

 การออกหุ้นใหม่เพื่อช าระแก่เจ้าหน้ีของบริษัทฯ  ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน 

 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  โดยการลดจ านวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น 
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 การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัทฯ 

 เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษทั 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท  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 

นิยามกรรมการอิสระของบริษทั 

คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการตามข้อก 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 ซ่ึงได้ก าหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1 

(2) ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน/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 
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8.2 ผู้บริหาร 

ผู้บริหารของบริษัทฯ  มีจ านวน 6 ท่าน ดังต่อไปน้ี 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายสุเมธ               เตชะไกรศร ี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
    2. นายโกเวท              ลิ้มตระกูล กรรมการบริหาร  

3. นายปรีชา               เตชะไกรศรี กรรมการผู้จัดการ 
4. นายนีรนาท            พรหมนารถ รองกรรมการผู้จัดการ / CFO 
5. นายจุมพล              เตชะไกรศร ี 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 

8.3 เลขานุการบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายจมุพล  เตชะไกรศรี ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการบรษิัทฯ (ประวัติเลขานุการบริษัทฯ รายละเอียด
เกี่ยวกับวฒุิการศึกษา ประสบการท างาน แสดงในเอกสารแนบ 1) และมีคณะที่ปรึกษากฎหมายมอือาชีพ เป็นผู้ใหค้ าแนะน าดา้น
กฎหมาย และกฎเกณฑ์ตา่งๆ ทีค่ณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที ่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทัง้
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  
 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร   

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับสภาะเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบรษิัทฯ และ

เปรียบเทียบกับธุรกิจทีม่ีขนาดและอยู่ในกลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผู้
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณาน าเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาอนมุัต ิ



      บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 25 

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ผู้ถือหุ้นได้มีมตอินุมัติคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทั และกรรมการชดุย่อย 
 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 2,919,000 บาท และงดจา่ยผลตอบแทนจากผลด าเนินงาน (โบนัส) รายละเอยีดแสดงในตารางต่อไปนี ้
 

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 

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) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 
บริษัทฯ ก าหนดนโยบายคา่ตอบแทนผู้บริหาร  โดยค านึงถงึความเป็นธรรม และความเหมาะสมตามค่างานหนา้ที่ความ

รับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ภาวะเศรษฐกิจ และพจิารณาเปรียบเทยีบกับอัตราค่าตอบแทนของ
บริษัทอื่นที่อยู่ในอตุสาหกรรมเดยีวกันหรือใกล้เคยีงกับบริษัท 
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นอกจากนี้ ยังพจิารณาผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนตามผลงานส่วนตัว และส่วนรวม โดยมีความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยทุธ์ประจ 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 ารองเล้ียง
ชีพ และผลตอบแทนอื่นๆ  

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

ดังต่อไปนี ้

ฝ่าย 
        จ านวนพนักงานทั้งสิ้น 
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 

จ านวนพนกังานแยกตามสายงานหลัก มีดังนี้ต่อไปนี ้ 

แผนก 
จ านวนพนกังานท้ังส้ิน 

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 ไม่มีข้อพิพาททางดา้นแรงงานใดๆ  

ผลตอบแทนพนกังาน 
บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงาน โดยก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน

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

ทั้งนีบ้ริษัทฯ ก าหนดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบัติงานดว้ยระบบ Key Performance Indicator (KPI) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานจริงเทียบกับเปา้หมายที่ตัง้ไว้   

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

บริษัทฯ ให้ความส าคัญในด้านบุคลากรไม่น้อยไปกว่าการใหค้วามส าคัญในเรื่องของวัตถุดิบ หรือกระบวนการผลิต ด้วย
เหตุที่วา่คุณภาพชิ้นงานท่ีดีนอกจากจะมาจากวตัถดุิบที่ดีและกระบวนการผลิตที่ดแีล้ว แรงงานทั้งในส่วนทางตรงและทางอ้อมยงั
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, การผลิตแบบโตโยตา้ [TPS], ระบบการบริหาร ERP 
(Enterprise Resource Planning), การบริหารระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9001: 2015, ระบบการบริหารจัดการคุณภาพส าหรับ
อุตสาหกรรมรถยนต์  IATF16949:2016, มาตรฐานระบบจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 :2004 และอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงงาน 
 ในปี 2560 บริษัทฯ  ได้จัดอบรม เพิ่มความรู้ ความสามารถ และพฒันาพนักงานทุกระดับ โดยมีการอบรมในหมวดตา่งๆ
ตามระดับพนักงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมผู้สืบทอดงาน 

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายในการเตรียมแผนสืบทอดงาน ซึ่งเป็นภารกิจที่ผู้บริหารขององค์กรต้องวางแผน และด าเนินการเพื่อ
เป็นการสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงาน และเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับแผนงานการบริหารงานในอนาคตโดยใช้กลยุทธใ์น
การก าหนดเกณฑ์ในการคดัเลือกผู้ท่ีมีศักยภาพ โดยจัดให้มีพี่เล้ียงเป็นผู้สอนงาน ถา่ยทอด พัฒนา และเสริมจุดอ่อนของงาน 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิง่ๆ ขึ้นไป  

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

รายละเอียด
จ านวนช่ัวโมงในการอบรม

             31              92           196           970
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9. การก ากับดูแลกิจการ 
9.1 นโยบายการก ากับดูแล 

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

การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ  
บริษัทฯ มุ่งมั่นดูแลใหม้ีการปฏิบตัิตามนโยบาย และแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และพัฒนาการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ

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

ยกเว้นในบางหลักการท่ีบริษัทฯ ได้เลือกใช้แตกตา่ง ซึง่มีรายละเอยีดและค าอธิบาย ดังต่อไปนี้ 

แนวปฏิบัต ิ ค าชี้แจง 
คณะกรรมการบริษัท มกีรรมการท่ีเป็น
กรรมการอิสระมากว่า 50% 

บริษัทฯ มีกรรมการท้ังหมด 12 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 
5 ท่าน หรือ 41.66%  
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มคีวามเห็นวา่ ตลอด
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ทุกท่าน
ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ  

คณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ย  
กรรมการอิสระท้ังหมด 

คณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 5 

ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน  
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มคีวามเห็นวา่ กรรมการ
บริษัทอีก 2 ท่าน สามารถให้ความเห็นได้อยา่งอิสระ 
และองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหามีความ
เหมาะสม 

  
ส าหรับรายงานการด าเนินการตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ในปี 2560 สรุปได้ดังนี ้

1. หมวดสทิธิของผู้ถือหุน้ (Rights of Shareholders) 

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนดไดแ้ก่ สิทธิการซื้อขาย หรือโอนหลักทรัพยท่ี์ตนถืออยู่ได้อยา่งเป็น
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 

http://www.tkrungthai.com/
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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 ในวันที ่21 เมษายน 2560 ณ โรงแรมแม่น้ า รามาดาพลาซา, กรุงเทพ เพื่ออ านวยความสะดวก และ
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะทุกรายเขา้ร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น โดยสถานท่ีประชุมสามารถเดินทางได้
สะดวก 

1.6 กรรมการบรษิัทฯ 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 

1.9 บริษัทฯ มอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  ซึ่งเป็นนายทะเบยีนหุ้นของบรษิัทฯ เป็นผู้จัดส่ง
หนังสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ากอ่นวันประชมุ 21 วัน บริษัทฯ ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือหุ้นท่ีเข้ามาร่วมประชมุผู้ถือ
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 
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1.14 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสิทธิ เว้นแต่กรณีที่บริษทัฯ มีโครงการจะ
ลงทุนในโครงการอื่นๆ และในปี 2560 บริษัทฯ น าเสนอขออนุมัติ “งดจ่ายโบนัส” เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตัิตามที่เสนอ 

1.15 บริษัทฯ น าเสนอคา่ตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ โดยน าเสนอนโยบาย พร้อมทั้งหลักเกณฑเ์กี่ยวกับ
การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนมุัติตามที่เสนอ 

2. หมวดการปฏิบตัิตอ่ผู้ถือหุน้อย่างเท่าเทียมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทฯ มีนโยบายทีจ่ะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
นักลงทุนสถาบัน หรือชาวตา่งชาติ เพื่อใหเ้กิดความเทา่เทยีมกันอย่างแทจ้ริง  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงด าเนินการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอยา่งเทา่เทยีมกัน เพื่อความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี ้
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 านวนหุ้นทีม่ีอย่างเทา่เทยีมกัน 
2.4 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันะให้ผู้อ่ืน 

หรือกรรมการอิสระเขา้ประชมุและออกเสียงแทนได ้
2.5 บริษัทฯ แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ  ข  ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เอง ในแต่

ละวาระ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับจริง พร้อมทัง้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข  และ ค  ท้ังภาษาไทย
และภาษาองักฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tkrungthai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ด้วย 

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

2.7 คณะกรรมการได้ก าหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการ ผู้บริหาร ตอ้งเปิดเผยข้อมูล ผูม้ีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลท่ีมีความ

เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหนักทรัพย์ พ.ศ.2551 ท้ังน้ีจะต้องรายงานครั้งแรก

ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกไตรมาส ภายในวันท่ี 15 ของเดอืน

ถัดไป นับจากวันสุดท้ายในแต่ละไตรมาส และให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้เก็บต้นฉบับ และส าเนาแจ้งให้แก่

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน หลังจากได้รบัรายงาน 

2.8 ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารไม่มีการเพิม่วาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส าคัญโดยมิแจง้ล่วงหน้าต่อผู้ถือหุ้น 
2.9 บริษัทฯ ใช้ระบบคอมพิวเตอรใ์นการลงทะเบยีน และตรวจสอบคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเพื่อความรวดเรว็ และอ านวย

ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น 
2.10  บริษัทฯ ใช้บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อความรวดเร็ว และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียง รวมถงึ

ใน วาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระนั้น มีการแยกให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็น
รายบุคคล 
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ทั้งนี้ เนื่องดว้ยบรษิัทฯ ไม่มีบริษทัร่วม และบริษัทย่อย จึงไมม่ีเรื่องการท ารายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม ที่อาจจะท าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยส าคัญ และไม่มีการให้ความชว่ยเหลือทางการเงินกับบริษัทท่ีไม่ใช้บรษิัทย่อย 

3. หมวดบทบาทของผู้มีสว่นได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

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

บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการปฏิบัติที่เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ้งหมายความรวมถึงผู้ถือหุ้น หรือผู้
ลงทุน พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ คู่แขง่ เจา้หน้ี ชุมชนที่บริษัทตัง้อยู่  สังคม ส่ิงแวดล้อม ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกีย่วข้องแสดงไว้
อย่างชัดเจนใน ”คู่มือจริยธรรมธรุกิจ” เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดยีวกัน และไม่
ละเมิดสิทธิมนษุยชน บริษัทฯ มีผูม้ีส่วนได้เสียหลายกลุ่มดว้ยกัน ดงันี้ 

 ผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ ตระหนักดีวา่ ผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกจิการ และบริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมูลคา่เพิ่ม แก่ผู้ถือหุ้นใน 
ระยะยาว และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน เช่น ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจ
ด าเนินการใดๆ ดว้ยจติอันบริสุทธิ์ ด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อย เพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม และน าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมลูทางการเงิน การบัญชี และ
รายงานอื่นๆ โดยสม่ าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมทั้งห้ามไมใ่ห้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่น โดยใช้ข้อมลู
ใดๆ ของบรษิัทฯ ซึง่ยังไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ หรือด าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับ
องค์กร เป็นต้น 

 พนกังาน บริษัทฯ ตระหนักดวี่า พนักงาน เป็นปจัจัยแห่งความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ท่ีมีคุณคย่ิ่ง 
จึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้การปฏิบัติ ที่เป็นธรรมทั้งในดา้นโอกาส ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม  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  

 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 ่
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แข่งดว้ยวธิีฉ้อฉล จะปฏิบัติภายใต้กรอบกตกิารของการแข่งขันท่ีดี ไม่ท าลายชื่อเสียง ของคู่แขง่ทางการค้า ด้วยการกล่าวหาใส่ร้าย 

 สิ่งแวดลอ้ม บริษัทฯ ค านึงถงึสภาพแวดล้อม จงึก าหนดนโยบาย และประกาศเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความ 
รับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม และไดป้ฏิบัติตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ จนได้ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO14001 ร่วมทั้งปฏิบัติ
ควบคูก่ับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) จนกลายเป็นวัฒนธรรม
องค์กร  

      ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดอบรมมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลล้อม และกิจกรรมรณรงค์ “สัปดาหค์วามปลอดภัย 
ส่ิงแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน” เพื่อให้พนักงานตระหนักถงึการใช้ทรัพยากรอยา่งประหยดัและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น 
ปิดไฟเมื่อไม่มคีวามจ าเป็นในการใช้งาน และปิดแอร์ชว่งพกัเที่ยง 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 มีตระหนักและเลง็เห็นถงึความส าคัญ ของ 
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน รวมถงึความหว่งใยต่อชวีิต และสุขภาพพนักงานทุกระดับ บริษัทฯ 
ได้ก าหนดนโยบาย เพื่อให้พนักงานใชเ้ป็นแนวในการปฏิบัติ  บริษัทฯ มีเจา้หน้าทีค่วามปลอดภัยในการท างานระดับวชิาชีพ (จป.) 
เป็นผู้ควบคมุดูแล จัดอบรม และให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามยั และส่ิงแวดล้อมในการท างาน  

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

 การละเมิดสทิธิมนษุยชน บริษทัฯ ตระหนักถึงสิทธใินความเป็นมนุษย์ และความเทา่เทียมกัน จงึก าหนดนโยบาย 

เพื่อเป็นแนวการปฏิบัติต่อผูเ้กี่ยวข้อง ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ต่อบุคคลหน่ึงบุคคล ใดเนื่องจากความเหมือน หรือความ
แตกตา่ง ไมว่่าจะทางกาย หรือจติใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อาย ุ การศึกษา หรือเรื่องอืน่ใด และจัดให้มีอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวก พร้อมสวัสดกิารท่ีเหมาะสมส าหรับลูกจ้างที่ทุพพลภาพ 

 การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลขิสิทธิ ์บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ 
ล่วงละเมดิทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์สินค้าต่างๆ 

 ความขดัแย้งทางผลประโยชน ์บริษัทฯ ก าหนดนโยบายทีจ่ะไมใ่ห้กรรมการ 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  โดยจดัให้มีระบบควบคมุภายในและการบริหาร 
ความเส่ียง ที่ครอบคลุมระบบงานขององคก์ร   
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ช่องทางการรับแจง้เบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตให้กับพนักงาน เพื่อใชใ้นการร้องเรียนหากพบเห็นการทุจริตใน
องค์กร โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องทีจ่ะแจง้เบาะแส หรือข้อร้องเรียนพร้อมชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่
สามารถติดต่อได้ และส่งมายังชอ่งทางรับเรื่อง ดงันี ้

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

จันทน ์43 แยก 21 แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กทม. 10120 
บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายมาตรการคุ้มครอง และปกป้องพนักงาน กรณแีจ้งการทุจริต 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) หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ\์การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้ด าเนินการเปิดเผยข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
4.1 บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานทางการเงินต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่ก าหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเป็นอย่างมี
เงื่อนไข ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่ได้รับค าส่ังจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้
แก้ไขงบการเงิน หรือเอกสารท่ีเกี่ยวข้องแต่อย่างใด 

4.2 บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศอื่นๆ เช่น รายงานประจ าปี การประชุมผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SET Community Portal 
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัทฯ (www.tkrungthai.com) 

4.3 คณะกรรมการบริษัท ท าการทบทวน รายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการแบบสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบาย
ก ากับดูแลกิจการผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี 

mailto:chumpol@tkrungthai.com
http://www.tkrungthai.com/
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4.4 คณะกรรมการบริษัท จัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่ไปกับ
รายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

4.5 ได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งบทบาท หน้าที่ และวาระการด ารงต าแหน่ง ใน
รายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

4.6 ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน 
ผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที่รับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน 

4.7 ได้เปิดเผยจ านวนครั้งของการประชุม และจ านวนครั้ง ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในตาราง “ตารางแสดง
จ านวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมคณะกรรมการชุดย่อย” 

4.8 ได้ก าหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องในกรณี ที่มีส่วนได้เสีย
เกี่ยวข้องกับบริษัท 

4.9   ได้ก าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด (whistle Blowing) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ 
กับผู้มีส่วนได้เสียในการสรา้งเสรมิผล การด าเนินงานของบรษิัทฯ  จึงก าหนดกลไกคุม้ครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส ต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ในประเดน็เกี่ยวกับการท าผิดกฎหมาย ความถกูต้องของรายงานงบการเงิน ระบบควบคุม
ภายในท่ีบกพร่อง 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 

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 

       

       

http://www.tkrungthai.com/
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ตารางแสดงข้อมูลการถือหุน้ของกรรมการ 

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(%) 

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 จองธุระกิจ 

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

หุ้นใน

บริษัท 

(%) 
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
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทุกๆ ไตรมาส เพราะบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลผล
ประกอบการของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ไม่ว่าบริษัทฯ จะมีผลประกอบการในไตรมาสนั้นๆ เป็นอย่างไร รวมถึงจัด
ให้มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้บริษัทฯ สามารถส่ือสารกับผู้ถือหุ้น 
นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจทั่วไปอย่างสะดวก 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 ประกอบไปด้วยบุคคลหลากหลายที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ อาทิ เช่น ความรู้ด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ 
ด้านการจัดการ ด้านทักษะความช านาญงานแม่พิมพ์ และยังประกอบด้วยความหลากหลายทั้งด้านอายุ 
และเพศ   โดยมีกรรมการผู้หญิงจ านวน 1 ท่าน จากจ านวนคณะกรรมการท้ังส้ิน 12 ท่าน ซึ่ง แบ่งเป็น 

 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  จ านวน 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 25.00) 
 กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร  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 

mailto:investor@tkrungthai.com
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5.1.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการบริหารความเส่ียงที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการติดตามการ
บริหารความเส่ียงอย่างสม่ าเสมอ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management) เพื่อ
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 ที่บริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการผู้จัดการ 
โดยบริษัทดังกล่าว จะต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ และก่อนการไปด ารงต าแหน่ง จะต้องชี้แจง
รายละเอียดต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 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  

คณะกรรมการบริษัท มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 5 คณะ   ได้แก่ 1) คณะกรรมการบริหาร  
2) คณะกรรมการตรวจสอบ   3) คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา   4) คณะกรรมการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี  5) คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง   

     โดยมีการก าหนดอ านาจหน้าที่เอาไว้อยา่งชัดเจน ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกใน
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 
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5.3.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายบริหารเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 เพื่อทบทวน อนุมัติ
วิสัยทัศน์ ภารกิจ การวางกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท 

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 
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5.3.15 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การ
ด าเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็น
หน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
จัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และเห็นว่ามีระบบควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอ 

5.3.16 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อรับทราบรายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
ของฝ่ายต่างๆ  และก าหนดแผนงาน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย (Key Performance Index : KPI)  เป็นประจ าทุกปี  

5.4 การประชุมคณะกรรมการ 

5.4.1 บริษัทฯ ได้จัดท าก าหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี โดยในปี 2560 ก าหนดการประชุม
เอาไว้จ านวน 8 ครัง้ และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบถึงก าหนดการดังกล่าวล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการ
สามารถจัดเวลา 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 จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน 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 โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ยเพื่อความเป็นอิสระในการแสดง
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 --- --- --- --- 
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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 

3 นายเผ่าเทพ  
โชตินุชิต 
 

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

8/8 4/4 2/2 2/2 --- --- 

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
กิจการที่ดี / 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 ได้จัดให้มกีารประชุมกรรมการท่ีไมใ่ช้ผู้บริหาร เมือ่วันท่ี 22 ธันวาคม 2560 
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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

ประเมินผลงานของ CEO” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ 

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 ใช้หลักเกณฑ์การให้

คะแนนในการวัดระดับ ดังนี้  
    คะแนน (%) ระดับ 

90 – 100  ดีมาก 
80 – 89  ดี 
70 – 79  มาตรฐาน 
60 – 69  พอใช้ 
50 – 59   ต้องปรับปรุง 

ขั้นตอนกระบวนการประเมิน ด าเนินการโดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้บรรจุแบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะในซอง 

และจัดส่งให้กับกรรมการแต่ละท่านเพื่อท าประเมิน  ส าหรับแบบประเมินกรรมการรายบุคคล จะใช้วิธีการสุ่มจับโดยกรรมการเป็น

ผู้สุ่มหยิบเองจากกล่องและท าการประเมิน  หลังจากกรรมการท าประเมินทั้งสองชุดเสร็จเรียบร้อย จะน าส่งคืนเลขานุการบริษัทฯ 

เพื่อท าสรุปรายงานผลประเมิน และในปี 2560 ได้ด าเนินการประเมินคณะกรรมการในแต่ละคณะดังนี้ 

1. การประเมินคณะกรรมการทัง้คณะ 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   



         บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)                                         

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 42 

2. การประเมินกรรมการรายบคุคล ประกอบด้วยหัวข้อหลัก 3 หัว ซึ่งมีผลการประเมินคะเเนนเฉล่ียรวม อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 
คือ 89% รายละเอียดดังนี ้  

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 ดงันี้  

  

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 โดยมีหลักเกณฑ์
ในการประเมินที่น าไปสู่ความส าเร็จของการบริหารงานตามกลยุทธ์ เพื่อพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทน และแรงจูงใจที่อยูใ่นระดับที่
เหมาะสม 

การปฐมนเิทศกรรมการใหม่ 

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายการปฐมนิเทศให้กับกรรมการท่านใหม่ทีเ่ข้ามา โดยการประชมุร่วมกันกับกรรมการบรษิัทฯ ทุก
ท่าน เพื่อบรรยายสรุปลักษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่เลขานุการบรษิัทเป็นผู้จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนั้น ยังต้องพาไปเยี่ยมชมโรงงานท้ัง 3 แห่ง รวมถงึส านักงานใหญ่ เพื่อใหเ้ข้าใจการด าเนนิงานของบริษัทฯ ได้มาก
ขึ้น ซึ่งในปี 2560 นั้น บริษัทฯ ไม่มีกรรมการท่านใหม่ จงึไม่มีการด าเนินการในเรื่องนี้ 

5.7   ค่าตอบแทนกรรมการ 

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

5.8  การพัฒนาความรู้ของกรรมการและผู้บริหาร และแผนสืบทอดต าแหน่ง 

  บริษัทฯ เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการบริษัทฯ  และเพื่อการก ากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้รับการฝึกอบรมความรู้ต่างๆ ท่ีจัด
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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 ที่จัดโดยหน่วยงานตา่งๆ ดังนี ้

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  

  Quarterly Economic Wrap-up : "Year 2017 
Things to Watch Out for"  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  Sustainability Strategy: Key Blueprint for 
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 างานท่ีต่อเนื่องในกรณี
ที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อความมั่นใจได้วา่ บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงานได ้
นอกจากนี้ ยังมกีารประชมุนอกสถานท่ี โดยมีการหมุนเวียนไปประชุมตามโรงงานสาขาเพื่อให้กรรมการของบริษัทไดเ้ห็นการ
ท างานอย่างแท้จรงิของพนกังานอีกด้วย 

9.2 คณะกรรมการชดุย่อย 

      คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชดุย่อย จ านวน 5 คณะ ดังต่อไปนี ้ 

1) คณะกรรมการบริหาร   

2) คณะกรรมการตรวจสอบ   

3) คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา    

4) คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการท่ีดี   

5) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

โดยมีการก าหนดอ านาจหน้าทีเ่อาไว้อยา่งชดัเจน  ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เป็นประธาน หรือสมาชิกใน
คณะกรรมการชุดย่อย 
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1.  คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหาร มีจ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

ล าดับ 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 มีดังนี้ 

1. ให้มีอ านาจตัดสินใจในเรื่องการด าเนินงานท่ีส าคัญของบริษัทฯ  โดยก าหนดขอบเขตประเภท หรือขนาดของ
ภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการก ากับดแูล การด าเนินงานโดยรวม ผลผลิต 
ความสัมพันธ์กับลูกค้า ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

2. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของ
บริษัทฯ  และจะพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หากการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงาน 
รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ น้ัน อยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ 

3. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อกิจการ 

4. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  
5. อนุมตัิการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ  
6. ด าเนินกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของบริษัทฯ  
7. พิจารณาและอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัทฯ  และพิจารณาอนุมัติค าขอจากฝ่ายงานต่างๆ 

ของบรษิัทฯ ที่เกินอ านาจส่ังการของฝ่ายงานน้ัน 
8. หากการด าเนินงานตามแผนงานท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ใช้งบประมาณสูงเกินกว่างบประมาณ

ที่ได้รับอนุมัติร้อยละ 10 จะต้องน าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
9. ก าหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ

ผู้จัดการ 
ทั้งนี้ การมอบอ านาจดงักล่าวขา้งต้น คณะกรรมการบริหารจะตอ้งปฏิบัติตามข้อก าหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้
เสีย หรืออาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทฯย่อย และจะต้องเปดิเผยรายการดงักล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณาการอื่นใดนอกเหนือจากทีก่ล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่
สามารถกระท าได้ เว้นแตจ่ะได้รบัมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราว ๆ ไป 
 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ  มีคุณสมบัตติามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด ซึ่งมคีวามรู้ดา้น
บัญชีและการเงิน องค์ประกอบกรรมการมี  3 ท่าน เป็นกรรมการอสิระทั้งหมด วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี เริ่มตัง้แตว่ันท่ี 
19 ธันวาคม 2558 ถึง 18 ธันวาคม 2561 รายชื่อมดีังต่อไปนี ้
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ล าดับ 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 มกีารรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอยา่งเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบ
บัญชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจ าปี 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดย
สอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ 

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทน โดย
ค านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบน้ัน รวมถึง
ประสบการณ์ของบุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ท าการตรวจสอบ 

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 

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

7. จัดท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน

ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปน้ี 

- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ  ถึงความถูกต้อง 

ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ 

- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  

- เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  

- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

- รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส 
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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 ความรับผิดชอบที่ได้ รับ

มอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรม และธุรกิจที่มี

ขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้

บรรลุเป้าหมาย และทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่ก าหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส” ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ 

ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าโบนัสประจ าป ี 

ขอบเขต และอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  

1. ก าหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธกีารก าหนดคา่ตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัทฯ 
2. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบ และน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ

พิจารณาอนุมัติ 
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 
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. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ เพือ่น าเสนอต่อท่ีประชมุกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

อนุมัต ิ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมตัจิัดตัง้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา มีจ านวน 5 ท่าน เป็น
กรรมการอิสระ 3 ท่าน  โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันท่ี 13 สิงหาคม 2558 ถึง 12 สิงหาคม 2561 ซึ่งประกอบดว้ย
รายชื่อดังต่อไปนี ้ 
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ล าดับ 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 

              ทัง้นี้ มีนายจมุพล  เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 

4.  คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี  

. คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคัญในการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยเมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2558 ได้แต่งตั้ง
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 าดับ 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 

3. ติดตามประกาศใหม่ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักปฏิบัติให้เหมาะสม 

4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติและหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีใช้ปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ 

5. เสนอแนะข้อก าหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติส าหรับผู้บริหารและพนักงาน 

6. มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมชนุชนและส่ิงแวดล้อม (Corporate Social  

 Responsibility: CSR) 

 

 



         บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)                                         

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 48 

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 เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ขอบเขต และ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. ศึกษา ทบทวน และประเมินความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อบริษัทฯ  

2. ก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  

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 

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการสรรหา ท าหน้าที่สรรหากรรมการใหม่ หรือกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการท่ีลาออก ครบวาระ หรือทดแทน
ต าแหน่งทีว่่างลง โดยพจิารณาจากความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย ์สุจริต มีประสบการณ์ และคุณสมบัติต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์
ของบริษัท  รวมทัง้ความถูกตอ้งตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์  

ในการพิจารณาสรรหาบุคคล เพือ่มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาจะพจิารณาบุคคลจากแหล่งต่างๆ 
ดังนี ้

1. ผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 

ล าดับ 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 วิลาวัลย์จิตต์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

7 นายศักดิ์สิทธิ์ เลิศหัสดีรัตน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

8 นายบุญทิวา อินทร์ชะตา กรรมการบริหารความเสี่ยง 

หมายเหตุ : นายนีรนาท พรหมนารถ และ นายบุญทิวา อินทร์ชะตา เข้ารับต าแหน่ง เมื่อวันท่ี 13 พ.ย. 2560 
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2. ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย 
3. บริษัทท่ีปรึกษานอก 
4. กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้แนะน า 
เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจงึเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ เพื่อใหค้วามเห็นชอบ และขอ

อนุมัติแตง่ตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามข้อบังคับของบรษิทฯ ดงัต่อไปนี้ 

ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ  
คณะกรรมการบริษัทฯ  ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้

คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดว้ยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และต าแหน่ง
อื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการท้ังหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

การเลือกตั้งกรรมการมีวิธีการดังต่อไปนี้ 

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  แต่จะ

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

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มกีารประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการประจ าทุกปี โดยใช้เปา้หมายและ
หลักเกณฑใ์นการประเมินที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ และกลยุทธเ์พื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนที่
เหมาะสม 

9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทร่วม และบริษทัย่อย และไม่มีการให้ความชว่ยเหลือทางการเงินกับบริษัทท่ีไม่ใชบ่ริษัทย่อย 

9.5 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
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รายงานการถือหลักทรัพย์ดงักล่าวให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ส่งรายงานดังกลา่วให้แก่ส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

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 
 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี   
 
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี รอบปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

รายการท่ี ชื่อบริษัทผู้จ่าย 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 

9.7 ความสัมพันธก์ับผู้ลงทนุ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ จึงไดก้ าชับให้ฝ่ายบริหารด าเนินการในเรื่องที่เกีย่วกับการเปิดเผยขอ้มูลที่
ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจรงิ เชือ่ถือได้ สม่ าเสมอ และทันเวลา ซึง่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ไดใ้ห้ความส าคญัและจะยดึถือปฏิบัติ
ไปโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น ได้มอบหมายให ้นายจุมพล เตชะไกรศร ีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ท าหน้าที่
ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมให้แกผู้่ลงทุนที่มีความสนใจในการด าเนินงานของบรษิัท โดยการใหเ้ข้าเยี่ยมชมโรงงาน ซึง่
จัดเป็นประจ าปีละหน่ึงครั้ง 

ส าหรับปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเยีย่มชมโรงงานสุวินทวงศ์ เมื่อวันท่ี 22 พฤศจกิายน 2560 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้
ลงทุนเป็นอย่างมาก 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเจตนารมณ์ที่ดีในการท่ีจะเปิดโอกาสให้แก่นักวเิคราะห์ และนักลงทุนรายย่อยได้มีโอกาสรับทราบ
ความเคลื่อนไหว และผลประกอบการของบรษิัทฯ อย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ  ได้เขา้ร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียน
พบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทุก ๆ ไตรมาส 
 
10 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 
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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   

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 

http://www.tkrungthai.com/
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1.7 มีกระบวนการร้องเรียนอย่างเหมาะสมหากพนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  

1.8 พัฒนาบุคลากร โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้ โดยการส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตร ต่างๆ ทั้ งภายใน 

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

เพื่อสังคมอีกด้วย 

1.12 ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพท่ีแข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด 

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 าทุกป ี

ส าหรับในปี 2560  ผลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อมภายในโรงงาน อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน โดยบริษัท ได้ว่าจ้างให้บรษิัท 
ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  เป็นผู้ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมตา่งๆ ดังนี ้

 

ตรวจวัดคุณภาพของสิ่งแวดล้อม

ภายในโรงงาน 

ผลการตรวจวัดคุณภาพ 

ต่ ากว่ามาตรฐาน อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน 

เกินกว่า

มาตรฐาน 

1. คุณภาพน้ าท้ิง    

2. ระดับความเข้มของแสง    

3. ระดับความดังของเสียง    

4. ระดับความร้อนคุณภาพอากาศ    

5. ปริมาณสารเจือปน    

6. ระบบนิเวศน์    

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดอบรมพนักงานใหม่ ในเรือ่งส่ิงแวดล้อม 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  
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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 จังหวัดฉะเชิงเทรา  และเขต
อุตสาหกรรมกบินทร์บุรี อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

3.2 อาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เข้าชมโรงงาน

กิ่งแก้ว พร้อมรับฟังกระบวนการผลิต 

3.3 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ให้แก่สภากาชาดไทย 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 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  ได้แตง่ตัง้กรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบ  เพื่อใหม้ีการ

ก ากับดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยท าหน้าที่ 

-  สอบทานรายงานการบริหารและการด าเนินงานของบรษิัทฯ  

-  สอบทานความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายใน 

  -  สอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการท่ีเกีย่วข้อง 

  -  สอบทานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการบรษิัทฯ ก าหนด 

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชมุรวม 4 ครั้ง ซึ่งมีการพิจารณาในเรื่องที่ส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

1. พิจารณาผลประกอบการและงบการเงินรายไตรมาสและรายปีร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อน าเสนอต่อ       

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 

2. พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชขีองบริษัทฯ  

3. พิจารณานโยบายบัญชีที่ส าคัญของบริษัทฯ 

4. เสนอแนะแก่คณะกรรมการบริหารในด้านการควบคุมภายใน 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มกีารประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ ์ 2560 
เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยอ้างอิง “แบบประเมนิ
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ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ เห็นพ้องกันว่ามี
ความเหมาะสมและมีข้อเสนอแนะให้มีการตรวจสอบเชงิปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิผล นอกจากนี้ยงัใหม้ีการติดตาม
ควบคมุการด าเนินงานเพื่อป้องกนัจากการท่ีกรรมการหรือผู้บริหารน าทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไมม่ีอ านาจ 
และด าเนินการแก้ไขผลจากการตรวจสอบในทุกประเด็นท่ีส าคัญ โดยเฉพาะประเด็นส าคัญที่อาจกระทบต่อการปฏิบัติงาน และ
รายการท่ีเกี่ยวโยง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิัทฯ 5 ด้าน
คือ  

1. การควบคุมภายในองค์กร บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรท่ีเอื้อต่อการด าเนินงานให้บรรลุเปา้หมายที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งมี
การปรับปรุงการประเมินผลงานของพนักงานใหม้ีความสอดคล้องกับพฤตกิรรมขององคก์รอย่างสมเหตุสมผล เพื่อคุณภาพ
ทางการปฏิบัติงานท่ีดียิง่ขึ้น  
 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงการ
ให้ความส าคัญอยา่งมากในการดูแลส่ิงแวดล้อม จึงเป็นเหตใุห้บรษิัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพ  “ISO/TS 16949 และ ISO 
14001”  
 บริษัทฯ ก าหนดโครงสร้างการบังคับบัญชาแยกตามสายงานท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ และการก ากับดูแล
กิจการ โดยมีแผนกตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้ส่งเสริม สนับสนุน 
นโยบายการก ากับดูแลกจิการ และจริยธรรมธุรกิจ ให้มีความชัดเจนโปร่งใส มีการก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน 
ค านึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่คา้ รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคมและส่ิงแวดล้อม โดยไดจ้ัดท าคู่มือ
นโยบายก ากับดูแลกจิการ และคูม่ือจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งใหจ้ัดใหม้ีนโยบายรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ซึ่งให้ความส าคัญกับ
การรักษาผลประโยชน์ของนกัลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเทา่เทียมกัน การเปิดเผยข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง ครบถว้น 
โปร่งใส ทันเวลา การมีระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอ การมีระบบบรหิารความเส่ียงที่ได้มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมกีารจดัอบรมเพื่อชี้แจงให้พนักงานทราบ 

2. การประเมินความเส่ียง   บริษทัฯ ได้เล็งเห็นถงึความส าคัญของการบริหารความเส่ียงที่มาจากทัง้ปัจจยัภายนอก และ
ปัจจัยภายในท่ีอาจจะเกดิขึ้นได้โดยคาดไม่ถงึทั้งในปัจจุบันและอนาคต  รวมถึงเพื่อให้บรรลุเปา้หมายการมีระบบก ากับดูแลกิจการ
ที่ดี (Good Corporate Governance) และปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้จัดท านโยบายบริหารความ
เส่ียงขึ้นเพื่อควบคุมและบริหารความเส่ียงอย่างจรงิจังและต่อเนื่อง 

บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการบังคับใช้ทั้งองค์กร รวมถึงมีการ
ติดตามประเมินความเส่ียง และรายงานผลประเมินความเส่ียงอยา่งต่อเนื่องอกีด้วย 

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน  ฝ่ายบริหารมกีารแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่างชดัเจน เชน่ มีการก าหนดขอบเขต
และอ านาจหนา้ที่และวงเงินอนุมตัิของผู้บริหารทุกระดับเป็นลายลกัษณ์อักษร การบันทึกรายการบัญชี และข้อมูลสารสนเทศ การ
ควบคมุดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผล
ออกจากกัน เพื่อให้เกดิการถ่วงดลุและตรวจสอบระหวา่งกันอย่างเหมาะสม อกีทั้งยงัมกีารควบคุมภายในท่ีเกี่ยวกับ 
ระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ 

ในการอนุมัติการท าธุรกรรมของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จะค านึงถงึ
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล  บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมลูที่ส าคัญเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ
บริษัทฯ โดยการจัดท ารายงานวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบ จัดส่งข้อมูลเพื่อการศึกษา
ประกอบการตดัสินใจเป็นการล่วงหน้า 7 วัน และมีเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งมีหนา้ที่ใหค้ าแนะน าด้านข้อบังคับและกฎเกณฑ์ตา่งๆ 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2552 และพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2553 ที่
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คณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ ในส่วนของการจดัเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ นั้น บริษัทฯ ได้มีการ
จัดเก็บไว้อยา่งครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ เพื่อความโปร่งใส และเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ที่เกีย่วข้องเกีย่วกับการจดัท างบการเงิน
ของบริษัทฯ ทุกไตรมาส เพื่อใหม้ัน่ใจวา่บริษัทฯ มีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะ
ธุรกิจรวมทั้งเปดิเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม  

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาศกัยภาพดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศให้มคีวาม
ทันสมัยอยู่เสมออกีด้วย 

5. ระบบการติดตาม  บริษัทฯ ได้มีการตดิตามผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ โดยมีการประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ใน
ปี 2560 รวม 8 ครั้ง ส่วนการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในมีขึ้นอย่างสม่ าเสมอทุกไตรมาส โดยผู้
ตรวจสอบภายในต้องจดัท ารายงานผลการตรวจสอบ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องอันเปน็
สาระส าคัญ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในระยะเวลาอันสมควร รวมถงึการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องดงักลา่วดว้ย 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความเห็นเกีย่วกับการประเมินประสิทธิภาพ และการควบคุมภายในของบรษิัทฯ วา่
ไม่มีจุดอ่อนทีเ่ป็นสาระส าคัญ  โดยไม่พบข้อบกพร่องทีจ่ะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี
ในงบการเงิน จากการท่ีทางคณะกรรมการตรวจสอบไดเ้คยเสนอให้มีการจดัท าแผนงานท้ังปแีละตดิตามวัดผลเป็นระยะ ๆ ให้เป็น
รูปธรรมมากขึ้นกวา่ที่ท าอยู่นั้น บริษัทฯ ได้เริ่มด าเนินการแล้ว และถือเป็นแนวปฏิบัติทีด่ีต่อไป 

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

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 โดย

ประสานงานร่วมกับผู้บริหารที่ทางบริษัทฯ มอบหมายให้ท าหน้าทีห่ัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท (รายละเอยีด

แสดงในเอกสารแนบ 3) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานหลักและกจิกรรมทางการเงินท่ีส าคัญของบริษัทฯ ได้ด าเนินการตามแนวทาง

ที่ก าหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดทีเ่กี่ยวข้องกับบริษัทฯ  (Compliance 

Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ 

คณะกรรมการจงึก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการ

ประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

การบริหารความเสี่ยง  

เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายการมีระบบการก ากับดูแลกจิการท่ีดี (Good Corporate Governance) และปกป้องผลประโยชน์

ของผู้มีส่วนได้เสียของบรษิัทฯ บริษัทฯ จึงไดจ้ัดท านโยบายบริหารความเส่ียงองคก์ร รวมถึงก าหนดให้กระบวนการบริหารความ

เส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองคก์ร เพื่อควบคุมความเส่ียงที่เกีย่วข้องกับธุรกรรมหรือกจิกรรมของบริษัทฯ และเพื่อลด 

ผลกระทบของเหตุการณ์อันอาจเกิดขึ้นได้โดยคาดไมถ่ึง  
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นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อประเมินความเส่ียงทั่วทัง้องคก์ร ท้ังที่เป็นปัจจัย

ภายในและปัจจัยภายนอก ท้ังนี้ การบริหารความเส่ียงจะครอบคลุมความเส่ียง 6 ด้าน ดังนี ้

1.  ความเส่ียงด้านการด าเนินธุรกิจ และกลยุทธ์  

2.  ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน 

3.  ความเส่ียงด้านบัญชี และการเงิน  

4.  ความเส่ียงด้านการบริหาร และการจัดการ 

5.  ความเส่ียงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกีย่วข้อง 

6.  ความเส่ียงด้านระบบสารสนเทศ  

ซึ่งในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้น าเสนอผลการประเมินรายงานบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการ

บริษัท เป็นจ านวน 2 ครั้ง  
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12. รายการระหว่างกนั 
      รายการระหว่างกันของบรษิทัและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องหรือกับบคุคลที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นในปี 2560 ดังนี ้ 

ชื่อ/ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ ์ ลักษณะและมูลคา่ของรายการ ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

1.  บริษัท แพรรีม่าร์
เก็ตติง้ จ ากัด 
ประกอบธุรกิจซือ้ขาย
สินค้าอุปโภคบริโภค  

กรรมการของบริษัท เป็น
กรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นใน 
บริษัท แพรรี่มาร์เก็ตติง้ จ ากัด 
จ านวน 1 ท่าน คือ นายสุเมธ เต
ชะไกรศรี   เป็นกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามใน บริษัท แพรรี่
มาร์เก็ตติง้ จ ากัด และถือหุ้นใน 
อัตราส่วนร้อยละ  6  ของทุน
ช าระแล้ว 

บริษัทจ าหน่ายกระปุกส าลี
พลาสติก ให ้บริษัท แพรรี่ มาร์
เก็ตติง้  จ ากัด    
ปี 2560 มียอดการขายกระปุก
ส า ลีพลาสติ ก  เท่ ากั บ  3.45 
ล้ านบาท  และ ณ  วันที่   31 
ธันวาคม 2560  มี  ยอดลูกหนี้
การค้ าคงค้ าง  เท่ ากับ  0.65 
ล้านบาท   

รายการน้ีเป็นการขายชิ้นส่วน
พลาสติกของบรษิัท ที่เกดิขึ้น
ตามปกติของบริษัท และเป็น
เงื่อนไขเหมือนกับลูกคา้รายอื่น 
ซึ่งเป็นการขายในราคาตลาด
เท่ากับลูกค้าทัว่ไป ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาการท ารายการดงักล่าว
ข้างต้นแล้วเห็นว่าการท ารายการ
นี้เป็นการท ารายการท่ี
สมเหตุสมผล และมีราคา
ยุติธรรม 

2.   การเชา่อาคาร 
ส านักงานจาก                
นายสุเมธ  เตชะ
ไกรศร ี

 
 
 

นายสุเมธ  เตชะไกรศรี   
เป็นกรรมการของบรษิัท 

บริษัทฯ เชา่พื้นที่อาคารสามชั้น
เลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แยก 
21 ถนนจันทน์ แขวงทุง่วดัดอน 
เขตสาทร กรงุเทพมหานคร  
โดยมีระยะการเช่า 3 ปี เริ่ม
ตั้งแตว่ันท่ี 1 เมษายน 2559 ถึง
วันท่ี 31 มีนาคม 2562  อัตรา
ค่าเช่าเดือนละ 66,550 บาท   
 

เป็นการเช่าพื้นที่ส านักงานเพื่อ
ความสะดวกใน การติดต่อธุรกจิ 
และอัตราคา่เชา่ไม่แตกตา่งจาก
อัตราทั่วไปในบรเิวณใกล้เคียง ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาและเห็นวา่เป็นการท า
รายการเชา่ที่สมเหตุสมผลและมี

อัตราคา่เชา่ยตุิธรรม 

ความจ าเปน็และความสมเหตสุมผลของรายการ 

การเปิดเผยรายการระหว่างกัน รายละเอยีดรายการบัญชีบุคคลหรือกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกันได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบ

งบบการเงินท่ี 5 รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกัน 

ในปี 2560 การท ารายการระหว่างกัน เป็นความจ าเป็นและมคีวามสมเหตุสมผลของการท ารายการเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุดต่อบริษัทฯ เป็นการใช้ก าลังการผลิตของเครื่องจกัรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะท าให้ได้ก าไรเพิ่มขึ้น  รายการระหว่างกัน

ดังกล่าวขา้งต้น บรษิัทฯ ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการท่ีเกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว

เห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทัว่ไป และบริษัทฯ ได้รับและจ่ายคา่ตอบแทนในราคายตุิธรรม 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนมุัติการท ารายการระหว่างกนั 

บริษัทฯ ได้มีการก าหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมตัิการท ารายการระหว่างกัน โดยจะก าหนดให้ในการเข้าท ารายการ

กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องได้รับอนุมัตจิาก
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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 หากมีรายการระหวา่งกันของบริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) เกดิขึ้นกับบุคคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น

ผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทัง้ความจ าเปน็และความเหมาะสมของรายการน้ัน ในกรณีท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน ท่ีอาจเกิดขึ้น บริษัทฯจะไดใ้ห้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของ

บริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกบัรายการระหว่างกันดงักลา่ว เพือ่น าไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น

ตามแต่กรณี ท้ังนี้บรษิัทฯ จะเปดิเผยรายการระหวา่งกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ของบริษัทฯ 
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 
13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ 

13.1. งบการเงิน 
  13.1.1. ผู้สอบบัญชีและสรุปรายงานของผู้สอบบัญช ี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ได้แก ่               

                ปี 2556 นางสาววมิลศรี   จงอุดมสมบัต ิ
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3899 
  บริษัท  กรินทร์  ออดิท จ ากัด 

ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นถงึงบการเงินของบริษัทฯ วา่ได้จดัท าขึ้นโดยถกูต้อง ตามทีค่วรใน
สาระส าคัญตามหลักการบัญชีทีร่ับรองทั่วไปอย่างไม่มเีงื่อนไข   

                ปี 2557 นางสาววมิลศร ี  จงอุดมสมบัต ิ
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3899 
  บริษัท  กรินทร์  ออดิท จ ากัด 

ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นถงึงบการเงินของบริษัทฯ วา่ได้จดัท าขึ้นโดยถกูต้อง ตามทีค่วรใน
สาระส าคัญตามหลักการบัญชีทีร่ับรองทั่วไปอย่างไม่มเีงื่อนไข   

     ปี 2558 นายจิโรจ ศิริโรโรจน ์

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5113 
  บริษัท  กรินทร์  ออดิท จ ากัด 

ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นถงึงบการเงินของบริษัทฯ วา่ได้จดัท าขึ้นโดยถกูต้อง ตามทีค่วรใน
สาระส าคัญตามหลักการบัญชีทีร่ับรองทั่วไปอย่างไม่มเีงื่อนไข   

         ปี 2559 นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ 

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5113 
  บริษัท  กรินทร์  ออดิท จ ากัด 

ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นถงึงบการเงินของบริษัทฯ วา่ได้จดัท าขึ้นโดยถกูต้อง ตามทีค่วรใน
สาระส าคัญตามหลักการบัญชีทีร่ับรองทั่วไปอย่างไม่มเีงื่อนไข   

                    ปี 2560                นายเจษฎา  หังสพฤกษ ์

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3759 
  บริษัท  กรินทร์  ออดิท จ ากัด 

ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นถงึงบการเงินของบริษัทฯ วา่ได้จดัท าขึ้นโดยถกูต้อง ตามทีค่วรใน
สาระส าคัญตามหลักการบัญชีทีร่ับรองทั่วไปอย่างไม่มเีงื่อนไข   
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บริษัท  ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
อัตราส่วนทางการเงนิ 

 
 หนว่ย 2558 2559 2560 

 อัตราส่วนสภาพคล่อง      

 อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.67 0.58 0.54 
 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า 0.36 0.31 0.35 
 อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.22 0.03 0.09 
 อัตราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี ้ เท่า 5.17 6.12 5.94 
 ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วัน 71 60 61 
 อัตราส่วนหมุนเวยีนสินค้าคงเหลือ        เท่า 6.67 5.72 6.75 
 ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย วัน 55 64 54 
 อัตราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี เท่า 5.80 6.74 6.98 
 ระยะเวลาช าระหนี้ วัน 63 54 52 
 Cash Cycle วัน 63 70 63 

 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร      
 อัตราก าไรขั้นต้น ร้อยละ 14.00 6.46 9.31 
 อัตราก าไรจากการด าเนินงาน ร้อยละ 2.38         (6.06) (4.40) 
    อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร ร้อยละ 7.34  n/a n/a 
    อัตราก าไรสุทธิ ร้อยละ 0.91 (6.15) (4.78) 
 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 2.66 (16.06) (12.45) 

 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนนิงาน      
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  ร้อยละ 1.05 (6.16) (4.78) 
    อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ 1.82 (10.34) (7.62) 
 อัตราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 1.16 1.01 1.01 

อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงิน     

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.47 1.77 1.46 

 อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย    เท่า 1.80             n/a n/a 

    อัตราการจา่ยเงินปันผล ร้อยละ 103.58 n/a n/a 
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13.1.2.  ตารางสรุปงบการเงนิ  

บริษัท  ท.ีกรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 2560 
                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      หน่วย : พันบาท 

  ตรวจสอบ 

  
2558 

% 
2559 

% 
2560 

% 
 

    

สินทรัพย ์             

สินทรัพย์หมุนเวียน             

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 35,226.59 3.09 23,026.76 2.18 12,508.24 1.14 

   ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น – สุทธ ิ 183,636.39 16.13 171,596.67 16.28 204,232.29 18.68 

   ลูกหนี้การคา้กจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน 553.40  0.05 2,788.80  0.26 649.70 0.06 

   สินค้าคงเหลือ-สุทธ ิ 191,103.58 16.79 167,707.27 15.91 120,644.19 11.04 

   สินทรัพย์หมุนเวยีนอื่น 707.58 0.06 646.60 0.06 - - 

     รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 411,227.54 36.12 365,766.10 34.69 338,034.42 30.93 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 665,493.86 58.45 616,889.55 58.51 706,914.43 64.67 

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธ ิ 11,847.57 1.04 12,652.48 1.20 11,278.93 1.03 

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่น - สุทธิ 49,928.66 4.39 46,168.66 4.38 36,809.29 3.37 

   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - - 12,847.63 1.22 - - 

     รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 727,270.09 63.88 688,558.32 65.31 755,002.65 69.07 

รวมสินทรัพย ์ 1,138,497.63 100.00 1,054,324.42 100.00 1,093,037.07 100.00 
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บริษัท  ท.ีกรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558-2560 
 

                                     หน่วย : พันบาท 

  ตรวจสอบ 

  2558 % 2559 % 2560 % 
  

 
          

หนี้สนิและสว่นของผู้ถือหุ้น             

หนี้สนิหมุนเวียน             

      เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 397,531.15 34.92 465,014.10 44.10 464,077.75 42.46 

เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอื่น 164,755.42 14.47 128,408.63 12.18 133,542.93 12.22 

เจ้าหน้ีค่าซื้อทรัพย์สิน 4,833.99 0.42 508.55 0.05 4,875.20 0.45 

เงินกูย้ืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระใน 1 ปี 41,3557.77 3.63 26,842.77 2.55 17,945.22 1.64 

เจ้าหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทาง    
การเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

1,454.77 0.13 1,719.50 0.16 1,740.63 0.16 

หน้ีสินผลประโยชน์พนักงานท่ีถึงก าหนด  
ช าระภายในหนึ่งป ี

218.40 0.02 1,344.57 0.13 2,046.43 0.19 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 2,371.73 0.21 11,266.36 1.07 - - 

     รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 612,521.23 53.80 635,103.47 60.24 624,228.16 57.11 

หนี้สนิไมห่มุนเวียน       

     เงินกู้ยมืระยะยาวสถาบันการเงิน-สุทธ ิ 45,908.99 4.03 19,067.22 1.81 1,122.00 0.10 

หน้ีสินตามสัญญาเชา่ซื้อและสัญญาเชา่ทาง     
การเงิน - สุทธิ 

1,680.77 0.15 5,689.30 0.54 3,859.91 0.35 

      หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี 4,063.03 0.36 - 0.00 3,744.84 0.34 

      หน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน 13,512.81 1.19 14,029.14 1.33 15,768.10 1.44 

     รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 65,165.60 5.72 38,785.66 3.68 24,494.85 2.24 

     รวมหน้ีสิน 677,686.83 59.52 673,889.13 63.92 648,723.01 59.35 
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บริษัท  ท.ีกรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  – 2560 

                     หน่วย : พันบาท 

  ตรวจสอบ 

  2558 % 2559 % 2560 % 

  
 

  
 

  
 

  

ส่วนของผู้ถือหุ้น           
   ทุนจดทะเบยีน 214,000.00  214,000.00  214,000.00  
   ทุนทีอ่อกและเรียกช าระแล้ว 214,000.00 18.80 214,000.00 20.30 214,000.00 19.58 
   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 144,236.93 12.67 144,236.93 13.68 144,236.93 13.20 
   ก าไร(ขาดทุน)สะสม       
      ส ารองตามกฎหมาย 21,400.00 1.88 21,400.00 2.02 21,400.00 1.96 
      ยังไม่ไดจ้ัดสรร 81,173.87 7.13 798.36 0.08 (54,827.18) (5.02) 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้
ถือหุ้น 

    119,504.31 10.93 

     รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 460,810.80 40.48 380,435.29 36.08 444,314.06 40.65 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,138,497.63 100.00 1,054,324.42 100.00 1,093,037.07 100.00 
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บริษัท  ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 2560 

 
                            หน่วย : พันบาท 

  2558 % 2559  %  2560  %  

รายได้             
   รายได้จากการขายและบริการ 1,356,396.57 100.00  1,097,751.09 100.00  1,072,665.99 100.00 
   รายได้อื่น 8,298.44 0.61 13,022.08 1.19 7,971.07 0.74 

     รวมรายได ้ 1,364,695.01 100.61 1,110,773.17  101.19  1,080,637.06 100.74 

ค่าใช้จ่าย                        
   ต้นทุนขายและบริการ 1,166,489.19 86.00 1,026,885.60    93.54  972,820.25 90.69 
   ค่าใชจ้่ายในการขายและ 
   บริหาร 

147,535.52 10.88 134,938.39   12.29  142,943.27 13.33 

   ค่าตอบแทนผู้บริหาร 18,393.31 1.36 15,458.56     1.41  12,058.20 1.12 

     รวมค่าใช้จ่าย 1,332,418.02 98.23 1,177,282.55  107.24  1,127,821.72 105.14 

  ก าไร(ขาดทุน) ก่อนต้นทุน
ทางการเงินและภาษ ี   

32,276.99     2.38  (66,509.36)     (6.05)  (47,184.66) (4.40) 

  ต้นทุนทางการเงิน 17,930.47     1.32  17,936.82     1.63  17,424.19 1.62 
  ค่าใชจ้่าย/(รายได้)ภาษีเงินได ้ 1,950.56     0.14  (16,910.67)     (1.54)  (13,283.60) (1.24) 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับป ี 12,395.96    0.91  (67,535.51)    (6.14)  (51,325.25) (4.78) 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน           
ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ(บาทต่อหุ้น) 0.06   (0.32)   (0.24)   

 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืน่           

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง       

  ผล(ขาดทุน)จากการวัดมูลคา่ใหม่ของ           

     ผลประโยชน์พนักงานท่ีก าหนดไว ้         (4,300.28) 
 

 

  ผลก าไรจากการตีมูลคา่สินทรัพย์ใหม ่     119,504.31     

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืน่ส าหรับปี - สุทธ ิ     115,204.03     

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี     63,878.78     
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บริษัท  ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 2560 
 

หน่วย : พันบาท 

  
2558 2559 2560 

จัดประเภทใหม ่ จัดประเภทใหม ่   

กระแสเงินสดจากการด าเนนิงาน       
ก าไร(ขาดทุน)สุทธกิ่อนภาษเีงินได้ 14,346.51 -84,446.18 -64,608.86 
รายการปรับปรุงกระทบก าไรสุทธิเป็น      
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน      
 ค่าเส่ือมราคา 68,088.29 71,148.02 68,748.36 
 ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย ์                - 10,075.50 14,278.38 
  ค่าใชจ้่ายตัดบัญช ี 1,574.21 2,036.49 2,531.56 
  ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้  484.97 4,407.68 -4,845.16 
  (ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ -354.89 140.21 973.05 
  (ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ้น 0 -113.55 22.34 
  ค่าใข้จา่ยผลประโยชน์พนักงาน -1,796.57 1,642.50 1,957.17 
  ดอกเบี้ยรับ -100.61 -57.57 -58.31 
  ดอกเบี้ยจา่ย 17,930.47 17,936.82 17,345.03 
  กระแสเงินสดสุทธิจากภาษีเงินได้ -17,341.93 -164.34 1,879.89 
  กระแสเงินส่ดจา่ยภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 0.00 0.00 -3,816.64 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง 82,830.45 22,605.58 34,406.81 
ในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน      

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง      
   ลูกหนี้การคา้และลูกหนีอ้ื่น 156,149.04 12,203.28 -27,745.38 
   ลูกหนี้การคา้กจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน 181.79 -2,235.40 -2,139.10 
   สินค้าคงเหลือ -32,960.45 18,988.63 51,908.24 
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่น -8,717.02 3,760.00 7,479.49 

     สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 114,653.36 32,716.51 29,503.25 
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บริษัท  ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 2560 

 
                            หน่วย : พันบาท 

  2558 2559 2560 
จัดประเภทใหม ่ จัดประเภทใหม ่  

หน้ีสินด าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)       
   เจา้หน้ีการค้าและเจา้หน้ีอื่น -60,863.83 -27,452.16 -5,759.33 
   หน้ีสินด าเนินงานเพิม่ขึ้น (ลดลง) -60,863.83 -27,452.16 -5,759.33 
    กระแสเงินสดรับ(จา่ย)จากการด าเนินงาน 53,789.53 5,264.35 23,743.92 
   เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 136,619.98 27,869.93 58,150.73 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      
  ดอกเบี้ยรับ 100.61 57.57 58.31 
   เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพยถ์าวร -56,195.63 -33,161.46 -21,257.98 
   เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 567.36 1,804.62 980.35 
   เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไมม่ีตัวตน -3,501.56 -2,841.40 -1,158.00 
   เงินสดสุทธใิช้ไปในกิจกรรมลงทุน -59,029.22 -34,140.67 -21,377.32 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ      
   ดอกเบี้จ่าย -17,715.40 -17,761.52 -17,705.55 
   เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   
   เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

47,917.65 67,482.95 -936.35 

   เงินสดจ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -57,806.77 -41,355.77 -26,841.77 
   เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเชา่ซื้อและสัญญาเช่า 
   ทางการเงิน 

-2,268.63 -1,454.76 -1,808.26 

   เงินสดจ่ายเงินปันผล -21,329.33 -12,839.99 - 
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงิน -51,202.48 -5,929.09 -47,291.93 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ 26,388.28 -12,199.83 -10,518.52 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 8,838.31 35,226.59 23,026.76 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินปี 35,226.59 23,026.76 12,508.24 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก และรับออกแบบ ผลิต และซ่อมแม่พิมพ์ เพื่อผลิตชิ้นส่วนพลาสตกิ 
จ าหน่ายให้ โรงงานประกอบยานยนต์ โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และ เครื่องใช้ไฟฟ้า ชั้นน าตา่งๆ รวมทั้งผู้ผลิตสินค้าต้นแบบ 
(Original Equipment Manufacturing : OEM) ที่อยู่ในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ในปี 2560 มีรายไดร้วม 1,072.67 ล้านบาท ขาดทุน
สุทธิ 51.33 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 มีรายได้รวม 1,097.75 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 67.54 ล้านบาท  
 
1. ผลการด าเนินงาน 
รายได้ 
รายได้จากการขายและบริการรวม 1,072.67 ล้านบาท ประกอบดว้ยรายได้จากชิ้นส่วนพลาสติก 960.11 ล้านบาทและรายได้จาก
แม่พิมพ์ 112.55 ล้านบาท  รายได้รวมจะลดลง 25.08 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยเป็นรายได้จากชิ้นส่วนพลาสตกิที่ลดลง 
44.30 ล้านบาท (-4.41%)  อันเกดิจากโมเดลในยอดขายของรถยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ของลูกคา้บริษัทมจี านวนลดลง อยา่งไรก็
ตาม รายได้จากแม่พมิพ์กลับเพิม่ขึ้น 19.21 ล้านบาท (+20.59%) เมื่อเทยีบกับปี 2559 ทั้งนีบ้ริษัทได้ใชค้วามพยายามเพิ่มรายได้
ในปีต่อไป โดยการรับโมเดลใหม่ๆ จากลูกค้ากลุ่มธุรกจิยานยนต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก าไรขั้นตน้ (Gross Profit) 
ในปี 2560 บริษัทฯ มีก าไรขั้นตน้ 99.85 ล้านบาท ( Gross Profit Margin 9.31%) เมื่อเทียบกับปี 2559 บริษัทฯ มีก าไรขั้นตน้ 
70.87 ล้านบาท ( Gross Profit Margin 6.46%) โดยทั้งนี้บริษัทได้แก้ไขปัญหาจากการท่ีรายได้ลดลงโดยการ ควบคุมค่าใชจ้่ายใน
การผลิต และ การลดของเสียในการผลิต อย่างต่อเนื่อง 
 
ก าไรก่อนค่าเสื่อมราคา (EBITDA) และ ก าไร/ขาดทุน ก่อนคา่ใช้จ่ายทางการเงินและภาษี (EBIT) 
ในปี 2560 บริษัทฯ มีEBITDA 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 าไรขั้นตน้ท่ีสูงขึ้นแม้คา่ใช้จ่ายจากการ
ขายและบริหารจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
  
ก าไร/ขาดทนุสุทธิ (Net Profit/Loss) 
ในปี 2560 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 51.33 ล้านบาท (-4.78%) เทียบกับปี 2559 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 67.54 ล้านบาท (-6.15%) มี
ผลขาดทุนสุทธิท่ีลดลง 16.21 ล้านบาท ทั้งนี้ต้นทุนทางการเงินลดลงเล็กน้อยจาก 17.94 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 17.42 ล้านบาท 
โดยบริษัทได้ควบคุมการใช้สินเชือ่ตามความจ าเป็นเท่านั้น 
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2. ฐานะทางการเงนิ 
ณ.31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม 1,093.04 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 ในชว่งเวลาเดียวกัน สินทรัพย์รวม 1,054.32 
ล้านบาท โดยทั้งนีจ้ากการลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องมือเครื่องใช้และการปรับปรุงอาคารและที่ดิน และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพื่อให้
สินทรัพย์อยู่ในสภาพท่ีใช้การไดต้ามปกติ โดยมกีารลงทุนสุทธิ 21.38 ล้านบาท บริษัทฯได้มีการประเมินสินทรัพย์ใหมใ่นส่วนของ
ที่ดินเพื่อสะท้อนถึงมูลค่ายุติธรรม โดยทั้งนี้เกิดส่วนเกินจากการประเมินมูลคา่เพิ่มสุทธคิิดเป็นเงิน 119.50 ล้านบาท  
ส าหรับหนี้สินรวม 648.72 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 25.17 ล้านบาท โดยเฉพาะเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง 29.58 
ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 444.31 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการรับรู้ส่วนเกินจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพิม่สุทธิ 119.50 
ล้านบาทอัตราหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที่ 59% จากการท่ีหน้ีสินรวมลดลง และส่วนของผู้ถือหุ้นที่สูงขึ้นจากการ
ประเมินราคาสินทรัพย์ใหม ่ 
 
3.ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพย์สิน 
โดยภาพรวมประสิทธิภาพในการใช้ประโยชนจ์ากสินทรัพย์ของบริษัท ไม่เปล่ียนแปลงจากปีที่ผ่านมามากนักโดยพิจารณาจาก
อัตราส่วนตา่งๆดังนี ้
-Total Asset Turnover (Total Income/Total asset) ในปี 2560 อยู่ที่ 0.98 เท่า เทียบกับ 1.04 เท่าในปี 2559 ทั้งนี้เกดิจาก
ยอดขายที่ลดลงเล็กน้อยและผลจากการรับรู้มูลคา่สินทรัพย์ตามราคาประเมินใหม่ โดยรวมแล้วประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์
โดยรวมของบริษัทฯค่อนข้างคงที ่
-Operating Cycle and Cash Cycle 
Operating Cycle  115 วัน และ Cash Cycle 63 วัน ไม่เปล่ียนแปลงมากนกัเมือ่เทียบกับปีท่ีผ่านมา 118 วัน และ 68 วัน
ตามล าดับ ทั้งนี้บริษัทฯ ผลิตสินค้าตามค าส่ังซื้อของลูกค้า (make to order) สินค้าคงคลงัจงึเป็นสินค้าที่มีสภาพคล่องสูง 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) อยู่ที ่1.57 เท่า และบริษัทฯ ไม่เคยผิดนัดช าระหนี้ รวมถงึการใชเ้งินเป็นเพื่อธุรกิจหลักเทา่นั้น จึงได้รับการ
สนับสนุนที่ดีจากสถาบันการเงิน โดยมีวงเงินสินเชื่อเพียงพอต่อการด าเนินธุรกจิ 
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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

เอกสารแนบ 1



อายุ สดัสว่น

(ป)ี คณุวุฒิทางการศกึษา / การอบรม การถอืหุ้น
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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

3
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ช่ือ – สกลุ ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปยีอ้นหลงั
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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

5

เอกสารแนบ 1



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

6

เอกสารแนบ 1



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

เอกสารแนบ 1



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

9

เอกสารแนบ 1



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

10

11

เอกสารแนบ 1



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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เอกสารแนบ 1



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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เอกสารแนบ 1



     บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 

                                    รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทที่เกี่ยวข้องของบรษิัท 

รายช่ือกรรมการ บมจ. ที.กรุงไทย อุตสาหกรรม 
บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง * 

1 2 3 
1. พลเอกเทอดศักดิ์         มารมย ์ X, O    
2. นายไพรัช                    สหเมธาพัฒน์ I, XX, O    
3. นายเผ่าเทพ                โชตินุชิต I, O, II, OX, XC    
4. ดร.โกศล                    สุรโกมล I, XXX , OXX, C, V  III  

5. นายวีระศักดิ์              สุตัณฑวิบูลย์ I, O, OXX, C, R    
6. นายสุเมธ                   เตชะไกรศรี I, O, II    
7. นายคัมภีร์                 จองธุระกิจ I, OXX, C   I 
8. นายปรีชา                  เตชะไกรศรี I, III, IV, V, R   III 
9. นายจุมพล                 เตชะไกรศรี I, III, V, R, S    
10.นางยุพา                    เตชะไกรศรี I    

11.นายอภิชาติ               เกษมกุลศิริ I   III 
12. นายประสงค์              เตชะไกรศรี I IV   
13.นายโกเวท                 ลิ้มตระกลู III, V,  XR     
14.นายนีรนาท               พรหมนารถ V, R     
15.นายปริญญา             แก้วล้วน V    

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

   IV กรรมการผู้จัดการ             V ผู้บริหาร                             O  กรรมการอิสระ     
                                                                               OX ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและประธานกรรมการสรรหา,  XC ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี,  XR ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
                                                                               OXX  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา,  C กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี,  R กรรมการบริหารความเสี่ยง 
                                                                               S  เลขานุการบริษัท  

                  * บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
                                                                                     1. บริษัท ชัยวัฒนาวัสดุภณัฑ์ จ ากัด     2. บริษัท แพรรี่ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด   3. บริษัท ศรีส าอาง ซัพพลายเออร์ จ ากัด   



    บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2  

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
 

 

 

 
 
 
  

- ไม่มี - 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย 
 



   บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 

 
 

 
 

 

 
 
 

เอกสารแนบ 3 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 
และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) 



   บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 

 
ปี ผู้ตรวจสอบภายใน หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิาน 

(compliance control) 

2558 คุณวัลดี สีบุญเรือง   
บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จ ากดั 

คุณพงศกรณ์  เพ็ชรประยูรพูน 
ต าแหน่ง : รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายบัญชีการเงิน 
คุณวุฒ:ิ    -   ปริญญาตรี บัญชีตน้ทุนโรงงาน     
                    เกียรตินิยม 1 ม. หอการคา้ไทย 
                -   ปริญญาตรี บัญชีต้นทุนโรงงาน    
                    เกียรตินิยม 1 ม. หอการคา้ไทย 
                    ( โครงการไทยออสเตรเลีย ) 
                -   ปริญญาโท การจัดการธุรกิจโรงงาน  
                     ม. จุฬาลงกรณ์(โครงการ SCG) 
                 -   ใบอนุญาตกิารตรวจสอบบัญชี (CIA)  
                     Melbourne University, Australia. 

2559 คุณวัลดี สีบุญเรือง   
บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จ ากดั 

คุณพงศกรณ์  เพ็ชรประยูรพูน 
ต าแหน่ง : รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายบัญชีการเงิน 
คุณวุฒ:ิ    -   ปริญญาตรี บัญชีตน้ทุนโรงงาน     
                    เกียรตินิยม 1 ม. หอการคา้ไทย 
                -   ปริญญาตรี บัญชีต้นทุนโรงงาน    
                    เกียรตินิยม 1 ม. หอการคา้ไทย 
                    ( โครงการไทยออสเตรเลีย ) 
                -   ปริญญาโท การจัดการธุรกิจโรงงาน  
                     ม. จุฬาลงกรณ์(โครงการ SCG) 
                 -   ใบอนุญาตกิารตรวจสอบบัญชี (CIA)  
                     Melbourne University, Australia. 

2560 คุณวรรณา เมลืองนนท์   
บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ ากดั 

คุณนีรนาท  พรหมนารถ 
ต าแหน่ง : รองกรรมการผู้จดัการ / CFO 
คุณวุฒ:ิ    -   ปริญญาตรี BA (Economics),      
                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
                -   ปริญญาโท MBA (Finance),    
                    Dallas Baptist University.  

 
 
 
 
 
 
 



   บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

บริษัท ที. กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
 

วันที ่28 กุมภาพันธ์ 2560 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินนี้จัดท าโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ 

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 



การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

1.1 คณะกรรมการและผู้บรหิารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบัตทิี่อยูบ่นหลักความซ่ือตรงและการรักษา
จรรยาบรรณในการด าเนินงาน ทีค่รอบคลุมถึง 

       1.1.1  การปฏิบัติหน้าทีป่ระจ าวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ  

       1.1.2 การปฏิบัติต่อคูค่้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก  

 
 
 

X 
X 
 

 

1.2  มีข้อก าหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรใหผู้้บรหิารและพนักงานปฏิบัตหิน้าทีด่้วยความซ่ือตรงและรักษา
จรรยาบรรณ ทีค่รอบคลุมถึง 

       1.2.1  มีข้อก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผู้บรหิารและพนักงาน ที่เหมาะสม 

       1.2.2  มีข้อก าหนดห้ามผู้บรหิารและพนักงานปฏิบัตตินในลักษณะที่อาจก่อให้เกดิความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบักิจการ ซ่ึงรวมถึงการห้ามคอร์รัปชนัอันท าให้เกดิความเสียหายต่อองค์กร2 

       1.2.3  มีบทลงโทษทีเ่หมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อก าหนดข้างตน้ 

       1.2.4  มีการส่ือสารข้อก าหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผูบ้ริหารและพนักงาน 
ทุกคนรบัทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่  ให้พนกังานลงนามรับทราบข้อก าหนดและ
บทลงโทษเปน็ประจ าทุกปี  รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบคุคลภายนอกได้รับ
ทราบ 

 
 
 
X 
X 

 
 
X 
 
X 
 
 
 

 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมนิผลการปฏบิัติตาม Code of Conduct 
      1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัต ิ
(compliance unit) 
       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน 
       1.3.3 การประเมินโดยผู้เช่ียวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร 

 
X 
 
 
X 
X 

 

1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตัิตามข้อก าหนดเกีย่วกับความซ่ือตรงและการรักษา
จรรยาบรรณ 
 1.4.1 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม  
        1.4.2 มีกระบวนการที่ท าใหส้ามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลา
อันควร  
 1.4.3 มีการแก้ไขการกระท าทีข่ัดต่อหลักความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และ
ภายในเวลาอันควร 

 
 

 
X 
X 
 

       X 
 

 

 
 
 

                                           
2 บริษัทควรก าหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเส่ียงของบริษัท 



2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าทีก่ ากบัดูแล (Oversight) และพฒันาการด าเนินการด้าน
การควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

2.1  มีการก าหนดบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบรหิาร โดยได้สงวนสิทธ์ิอ านาจเฉพาะของ
คณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน 

X  

2.2  คณะกรรมการก ากับดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัตงิานของผูบ้ริหารและพนักงาน 

X  

2.3  คณะกรรมการก ากับดูแลใหบ้ริษทัก าหนดบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการและผู้บรหิารให้ถกูต้องตาม
กฎหมาย กฎบัตร ซ่ึงครอบคลุมบทบาทที่ส าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน 
และผู้รับผดิชอบต่อรายงานทางการเงิน 

X  

2.4  คณะกรรมการเปน็ผู้มคีวามรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษทั และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษทั 
หรือสามารถขอค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญในเรื่องนั้นๆได้ 

X  

2.5  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระใน
การปฏิบัตหิน้าที่อย่างแทจ้ริง เชน่ ไม่มคีวามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบรษิัท ไม่มีความสัมพันธ์อ่ืนใด อันอาจมี
อิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัตหิน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจ านวนที่เหมาะสมเพียงพอ 

X  

2.6 คณะกรรมการก ากับดูแลการพัฒนาและปฏบิัติเรื่องการควบคมุภายใน ในองค์กร ซ่ึงครอบคลุมทั้งการ
สร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการส่ือสาร และการ
ติดตาม 

X  

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการและความรับผดิชอบทีเ่หมาะสม  
เพือ่ให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ ภายใต้การก ากบัดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

3.1 ผู้บรหิารระดบัสูงก าหนดโครงสร้างองค์กรที่สนบัสนุนการบรรลุวัตถุประสงคข์องบริษทั โดยพจิารณาถึง
ความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่ส าคญั ซ่ึงท าให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน  มีงานตรวจสอบภายในที่
ขึ้นตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เปน็ต้น   

X  

3.2  ผู้บรหิารระดบัสูงก าหนดสายการรายงานในบรษิัท โดยพจิารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ และการส่ือสารข้อมูล 

X  

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากัดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง
คณะกรรมการบริษทั ผู้บริหารระดับสูง ผู้บรหิาร และพนักงาน  

X  

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถ 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

4.1  บริษทัมีนโยบายและวิธีการปฏิบตัิเพื่อจดัหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่
เหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตันิั้นอย่างสม่ าเสมอ 

X  



4.2  บริษัทมีกระบวนการประเมนิผลการปฏบิัติงาน การให้แรงจงูใจหรอืรางวัลต่อบคุลากรที่มีผลการ
ปฏิบตัิงานดี และการจดัการต่อบคุลากรที่มีผลงานไมบ่รรลุเป้าหมาย รวมถึง การส่ือสารกระบวนการเหล่านี้
ให้ผูบ้ริหารและพนักงานทราบ 

X  

4.3  บริษทัมีกระบวนการแก้ไขปญัหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบคุลากรที่มีความรู้และความสามารถ
ที่เหมาะสมอย่างทันเวลา 

X  

4.4  บริษทัมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บรหิารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา 
(mentoring) และการฝึกอบรม 

X  

4.5 บรษิัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดต าแหนง่ (succession plan) ที่ส าคัญ X  
 

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผดิชอบในการควบคุมภายใน เพือ่ให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ของ
องค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

5.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารมกีระบวนการและการส่ือสารเชิงบังคบัให้บคุลากรทุกคนมคีวามรบัผิดชอบ

ต่อการควบคุมภายใน และจัดใหม้ีการปรับปรงุแก้ไขกระบวนการปฏิบตัิ ในกรณีทีจ่ าเปน็ 

X  

5.2  คณะกรรมการและผู้บรหิารก าหนดตัวช้ีวัดผลการปฏบิัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวลั ที่

เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏบิัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงคใ์นระยะส้ันและระยะยาว

ของบรษิัท 

X  

5.3  คณะกรรมการและผู้บรหิารประเมนิแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถ

เชื่อมโยงกับความส าเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัตติามการควบคุมภายในด้วย 

X  

5.4 คณะกรรมการและผูบ้ริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏบิัติหน้าที่ของ

บุคลากรแต่ละคน 

X  

 

 
 

การประเมนิความเสี่ยง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพยีงพอ เพือ่ให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่าง ๆ  ทีเ่กี่ยวข้อง
กบัการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

6.1  บริษัทสามารถปฏิบตัิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนั้น โดย
แสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้
ถูกต้อง  มีมูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 

X  

6.2 บริษัทก าหนดสาระส าคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่ส าคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการ
เงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

X  

6.3 รายงานทางการเงินของบรษิทัสะท้อนถึงกิจกรรมการด าเนนิงานของบริษทัอย่างแทจ้ริง X  

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและส่ือสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรบัทราบและถือปฏบิัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร 

X  



7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทท่ีอาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วท้ัง
องค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

7.1 บรษิัทระบคุวามเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทัง้ระดบัองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่าย

งาน และหน้าทีง่านต่าง ๆ   

X  

7.2  บริษทัวิเคราะหค์วามเสี่ยงทกุประเภทที่อาจเกดิจากทัง้ปจัจัยภายในและปจัจัยภายนอกองค์กร ซ่ึงรวมถึง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การด าเนนิงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

X  

7.3  ผู้บรหิารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง X  

7.4  บริษทัไดป้ระเมนิความส าคญัของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น  

X  

7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจดัการความเสี่ยง โดยอาจเปน็การยอมรับความเสี่ยงนัน้ 
(acceptance)  การลดความเสี่ยง (reduction)  การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (avoidance)  หรือการร่วมรับความเสี่ยง 
(sharing) 

X  

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

8.1  บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจดัท ารายงาน

ทางการเงินเทจ็  การท าให้สูญเสียทรัพย์สิน  การคอร์รัปชัน การที่ผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน 

(management override of internal controls)  การเปลี่ยนแปลงข้อมลูในรายงานที่ส าคัญ  การได้มาหรือใช้ไป

ซ่ึงทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เปน็ตน้ 

X  

8.2  บริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบัตงิานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่
ก าหนดแล้ว  รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้ส่ิงจงูใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วย
ว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระท าไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตัง้เป้าหมายยอดขายของบรษิัทไวสู้งเกิน
ความเป็นจริง จนท าให้เกิดแรงจงูใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น 

X  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจรติ และมาตรการ
ที่บรษิัทด าเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต 

X  

8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ และปฏิบัตติามนโยบาย และแนวปฏบิัติที่ก าหนดไว้  X  
 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

9.1 บรษิัทประเมนิการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุม

ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้อย่างเพียงพอ

แล้ว  

X  



9.2 บริษัทประเมนิการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ที่อาจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้อย่างเพียงพอ
แล้ว 

X  

9.3 บริษัทประเมนิการเปลี่ยนแปลงผู้น าองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว 

X  

 
การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมท่ีช่วยลดความเสี่ยงท่ีจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

10.1  มาตรการควบคุมของบรษิัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น 
สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขต การด าเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ 

X  

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการตา่งๆ อย่าง
เหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัตงิานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหาร
ทั่วไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  อ านาจหน้าที่  และล าดับช้ันการอนุมัติของผู้บรหิารในแต่ละระดบัไว้อย่าง
ชัดเจน รดักุม  เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้  เช่น  มีการก าหนดขนาดวงเงนิและอ านาจอนุมัตขิอง
ผู้บริหารแต่ละระดบั  ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน  ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผูข้าย  การ
บันทึกข้อมูลรายละเอียดการตดัสินใจจัดซื้อ  ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ 
เป็นตน้ โดยได้จัดให้มีกระบวนการส าหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี ้
 10.2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว รวมทั้งบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกัน 
หรือรายการที่อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบนัเสมอ 
 10.2.2 กรณีที่บริษทัอนุมตัิธุรกรรมหรือท าสัญญากับผูท้ี่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบรษิัทใน
ระยะยาวไปแล้ว เช่น การท าสัญญาซ้ือขายสินค้า การให้กู้ยืม  การค้ าประกัน  บรษิัทได้ติดตามให้มัน่ใจแล้ว
ว่า มีการปฏิบัติเปน็ไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาทีม่ีผลผูกพันบรษิัท เชน่ ติดตามการช าระคืน
หนี้ตามก าหนด หรือมกีารทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น 

X 

 

 

 

 
 

X 
 

X 

 

 

10.3 บริษทัก าหนดให้การควบคมุภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual 
และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและตดิตาม 

X  

10.4 บริษทัก าหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดบัขององค์กร เช่น ทั้งระดบักลุ่มบรษิัท หน่วยธุรกิจ สาย
งาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

X  

10.5 บริษทัมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกัน 
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ  

(1) หน้าที่อนุมตัิ  
(2) หน้าทีบ่ันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ  
(3) หน้าที่ในการดูแลจดัเก็บทรัพย์สิน       

X  



11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

11.1 บริษทัควรก าหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏบิัติงาน
และการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ 

X  

11.2 บริษทัควรก าหนดการควบคมุของโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยใีห้มคีวามเหมาะสม X  

11.3 บริษทัควรก าหนดการควบคมุด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม X  

11.4  บริษัทควรก าหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม 

X  

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก าหนดสิ่งท่ีคาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้
นโยบายท่ีก าหนดไว้นั้นสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

12.1 บริษทัมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การท าธุรกรรมของผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผา่นขั้นตอนการอนุมัต ิ ที่ก าหนด เช่น ข้อบังคับของบริษทั เกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของส านักงาน ฯลฯ เพื่อปอ้งกนัการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของ
บริษทัไปใช้ส่วนตัว   

X  

12.2 บริษทัมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระท าโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนัน้ X  

12.3 บริษทัมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบรษิัทเปน็ส าคัญ และ

พิจารณาโดยถือเสมือนเปน็รายการที่กระท ากับบุคคลภายนอก   (at arms’ length basis) 

X  

12.4 บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยหรือบรษิัทร่วม รวมทั้งก าหนดแนวทาง

ให้บคุคลที่บรษิทัแต่งตั้งใหเ้ปน็กรรมการหรือผู้บรหิาร ในบริษทัยอ่ยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ  (หากบริษทัไม่มี

เงินลงทุนในบรษิัทย่อยหรือ บรษิทัร่วมไม่ต้องตอบข้อนี)้ 

     X  

12.5  บริษัทก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏิบัตโิดยผูบ้ริหาร

และพนักงาน 

X  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัตขิองบริษทัได้รับการน าไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มี

ความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผดิพลาดในการปฏิบัตงิาน 

X  

12.7 บริษทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏบิัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ X  

 

 

 

 

 

 



ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องค์กรข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่ก าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

13.1 บริษทัก าหนดข้อมูลทีต่้องการใช้ในการด าเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ทีม่ีคุณภาพ
และเกี่ยวข้องต่องาน 

X  

13.2 บริษทัพิจารณาทั้งตน้ทุนและประโยชนท์ี่จะได้รับ รวมถึงปรมิาณและความถูกต้องของข้อมูล  X  

13.3 บริษทัด าเนนิการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่ส าคัญอย่างเพียงพอส าหรับ ใช้ประกอบการตดัสินใจ 
ตัวอย่างข้อมูลที่ส าคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องทีเ่สนอให้พจิารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั  ทางเลอืก
ต่าง ๆ  

X  

13.4 บริษทัด าเนนิการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนดัประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุ
ข้อมูลทีจ่ าเปน็และเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขัน้ต่ าตามที่
กฎหมายก าหนด  

X  

13.5 บริษทัด าเนนิการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อ
ซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเหน็ของกรรมการรายที่
ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้ 

X  

13.6 บริษทัมีการด าเนินการดงัต่อไปนี ้
 13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารส าคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเปน็หมวดหมู ่
 13.6.2 กรณีที่ไดร้ับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่อง ในการควบคุมภายใน 
บริษทัได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอยา่งครบถ้วนแล้ว  

 

X 

X 

 

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในท่ีจ าเป็น 
ต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่วางไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

14.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง การส่ือสารที่เหมาะสม 
เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน  

X  

14.2 บริษทัมีการรายงานข้อมูลทีส่ าคัญถึงคณะกรรมการบรษิัทอยา่งสม่ าเสมอ และ             คณะกรรมการ
บริษทัสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทีจ่ าเปน็ต่อการปฏิบัตงิาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ 
เช่น การก าหนดบคุคลที่เป็นศนูยต์ิดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รบัจากผูบ้ริหาร 
รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี   ผู้ตรวจสอบภายใน  การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการ
และผู้บรหิารตามทีค่ณะกรรมการร้องขอ การจัดกจิกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ริหาร
นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ  เป็นต้น    

X  

14.3 บริษทัจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บคุคลต่าง ๆ ภายในบริษทัสามารถแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉอ้ฉลหรือทจุริตภายในบริษทั (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย 

X  

 



15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

15.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง
การส่ือสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าทีห่รือหน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น 

X  

15.2 บริษทัจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถ

แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทจุริต (whistle-blower hotline) แก่บริษทัได้อย่างปลอดภัย 

X  

 
  

 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไปอย่างครบถ้วน 
เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

6.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจและข้อก าหนดห้ามฝ่ายบริหารและ
พนักงานปฏบิัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกดิความขัดแยง้ ทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดให้แต่ละส่วนงาน
ติดตามการปฏบิัติ  และรายงานผูบ้ังคบับัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในตดิตามการ
ปฏิบตัิ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นตน้ 

X  

16.2 บริษทัจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบัตติามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้  โดยการประเมินตนเอง 
และ/หรือการประเมนิอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

X  

16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมคีวามเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบรษิัท X  

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มคีวามรู้และความสามารถ X  

16.5 บริษทัก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  X  

16.6 บริษทัส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏบิัตหิน้าทีต่ามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

X  

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึง
ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

17.1 บริษทัประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนนิการเพื่อติดตามแก้ไขอย่าง
ทันท่วงที หากผลการด าเนนิงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมาย ทีก่ าหนดไว้อย่างมีนยัส าคัญ 

X  

17.2 บริษทัมีนโยบายการรายงาน ดังนี ้
 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามี
เหตุการณ์ทจุริตอย่างร้ายแรง มีการปฏบิัติทีฝ่่าฝืนกฎหมาย  หรือมีการกระท าที่ผิดปกติอื่น ซ่ึงอาจกระทบต่อ

X 
 



ช่ือเสียงและฐานะการเงินของบรษิัทอย่างมีนัยส าคัญ 
 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่ม
ด าเนินการจดัการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอัน
ควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องทีเ่ปน็สาระส าคัญต่อคณะกรรมการบรษิัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ 

X 

 

X 
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เอกสารแนบ 4 

เอกสารแนบ 4: รายละเอียดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน (ส าหรับทีด่ิน) 

รายการทรัพย์สิน ราคาประเมิน(บาท) ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ผู้ควบคมุการ
ปฏิบัติงาน หรือ 
ผู้ประเมินหลัก 

วัตถุประสงค์การประเมินราคา
ทรัพย์สิน 

วันท่ีประเมิน 

ที่ดิน เลขที่ 59 หมู่ที่ 6 ถนนกิง่แกว้ ต าบลราชา 

เทวะ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 
10540 

ใช้หลักเกณฑ์เพื่อก าหนดมูลคา่ราคาตลาดโดย
วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (market approach) 

รายงานเลขท่ี CV 0266/2561/GE 

126,000,000 บริษัท ชาเตอร์ แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัล
แตนท์ จ ากัด 

เพื่อทราบมูลคา่ตลาดของทรัพยสิ์น 
น าไปใชเ้พื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ 
เพื่อบันทึกบัญช ี

22/1/2561 

ที่ดิน เลขที่ 517 หมู่ที่ 9 นคิมอุตสาหกรรม
กบินทร์บุรี ต าบลหนองกี่ อ าเภอกบินทร์บุรี 
จังหวดัปราจีนบุรี 25110 

ใช้หลักเกณฑ์เพื่อก าหนดมูลคา่ราคาตลาดโดย
วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (market approach) 

รายงานเลขท่ี CV 0269/2561/GE 

34,229,000 

 

บริษัท ชาเตอร์ แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัล
แตนท์ จ ากัด 

เพื่อทราบมูลคา่ตลาดของทรัพยสิ์น 
น าไปใชเ้พื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ 
เพื่อบันทึกบัญช ี

24/1/2561 

ที่ดิน เลขที่ 28/4 หมู่ที่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ ต าบล
คลองอุดมชลจร อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
24000 

ใช้หลักเกณฑ์เพื่อก าหนดมูลคา่ราคาตลาดโดย
วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (market approach) 

รายงานเลขท่ี CV 0268/2561/GE 

33,343,100 

 

บริษัท ชาเตอร์ แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัล
แตนท์ จ ากัด 

เพื่อทราบมูลคา่ตลาดของทรัพยสิ์น 
น าไปใชเ้พื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ 
เพื่อบันทึกบัญช ี

25/1/2561 
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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 
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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 
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