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ส่วนที ่1 

การประกอบธุรกจิ  
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษัท  ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ ”) (“TKT”) ก่อตัง้เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2523 โดยกลุ่มเตชะ
ไกรศรี และผู้ ถือหุ้นต่างชาติ (เร่ิมจดัตัง้เป็น หจก. ต.กรุงไทยอตุสาหกรรม เม่ือ 16 กนัยายน 2516) ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก  5 
ล้านบาท เพ่ือดําเนินธุรกิจบริการชุบชิน้ส่วนพลาสติกด้วยโครเมียมและทอง ต่อมาบริษัทได้พัฒนาเป็นผู้ผลิตชิน้ส่วนพลาสติก 
รวมทัง้พ่นสี พิมพ์สี ประกอบชิน้สว่นพลาสติก และให้บริการออกแบบ ผลิต และซ่อมแซมแม่พิมพ์เพ่ือผลิตชิน้สว่นพลาสติก โดยมี
ทนุจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 214 ล้านบาท เรียกชําระแล้ว 214 ล้านบาท  

วนัท่ี 28 ตลุาคม 2563 บริษัทได้เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 350.78 ล้านหุ้น โดยได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2563 เม่ือวนัท่ี 21 ตลุาคม 2563 จากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 23.78 ล้านหุ้น ซึ่งเป็น
การเสนอขายควบคู่กับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการซือ้หุ้ นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจํากัด (PP) คือ Karrie Automotive 
Investment Limited จํานวน 113 ล้านหุ้น 

วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 บริษัทได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้วจํานวน 23.78 ล้านบาท รวมเป็นทนุชําระแล้วทัง้สิน้  
237.78 ล้านบาท ปัจจบุนั กลุม่เตชะไกรศรี ยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหาร 

ปัจจบุนั บริษัทไมมี่บริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วมแต่อยา่งใด 
บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการผลติชิน้สว่นพลาสติก รวมทัง้พน่สี พิมพ์สี ประกอบชิน้สว่นพลาสติก และให้บริการ

ออกแบบ ผลิต และซอ่มแซมแมพ่ิมพ์เพ่ือผลิตชิน้สว่นพลาสติก จําหน่ายให้แก่ผู้ผลติรถยนต์และเคร่ืองใช้ไฟฟา้ชัน้นํา รวมทัง้ผู้ผลติ
สนิค้าต้นแบบ (Original Equipment  Manufacturer : OEM) และบริษัทมีโรงงานผลติชิน้สว่นพลาสติก 3 แหง่ คือ 

 
โรงงานแหง่ท่ี 1: ตัง้อยูเ่ลขท่ี 59 หมู ่6 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 
เปิดดําเนินการตัง้แตปี่ 2532 ผลิตชิน้สว่นพลาสติกชนิดฉีดสําหรับอตุสาหกรรม
ยานยนต์และชิน้สว่นพลาสติกสําหรับอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟา้  

  
โรงงานแหง่ท่ี 2: ตัง้อยูเ่ลขท่ี 517 หมู ่9 ต.หนองก่ี อ.กบินทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ  
เปิดดําเนินการตัง้แตปี่ 2547 ผลิตชิน้สว่นพลาสติกชนิดฉีด เพ่ือรองรับ
อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟา้และอตุสาหกรรมยานยนต์ในเขตกบินทร์บรีุ และ
บริเวณใกล้เคียง 

 
โรงงานแหง่ท่ี 3: ตัง้อยูเ่ลขท่ี 28/4 หมู ่1 ต.คลองอดุมชลจร  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
เปิดดําเนินการตัง้แตปี่ 2548 ผลิตแมพ่ิมพ์ฉีดพลาสติก และผลติชิน้สว่นพลาสติก
ชนิดฉีดสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 
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1.1  วสัิยทศัน์  
วิสยัทศัน์บริษัท “เป็นผู้นําตลาดของผู้ให้บริการผลิตชิน้ส่วนพลาสติกรถยนต์ และอุตสาหกรรมที่ เก่ียวข้อง ทัง้

คุณภาพและบริการโดยให้ผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ดังนัน้ การดําเนินธุรกิจของบริษัทจึงมุ่งเน้นในการพัฒนา
คณุภาพของสินค้าภายใต้ การบริหารระบบคุณภาพระดบัสากล และในขณะเดียวกนัก็พฒันาการให้บริการแก่ลกูค้าให้มีความ
สะดวก และ รวดเร็วมากขึน้โดยการพัฒนาบุคคลากรขององค์กร  โดยใช้นโยบาย One Stop Service เป็นหลักเพ่ือให้ได้
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่พนกังาน และผู้ลงทนุ 

ด้วยเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ บริษัทจึงกําหนดนโยบาย การพฒันาการให้บริการแก่ลกูค้าเป็น แบบ One Stop Service คือ บริษัท 
เลง็เห็นว่า การอํานวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าเป็นสิ่งท่ีจําเป็นและจะสามารถพฒันาฐานลกูค้าให้ขยายออกไปได้อยา่งมาก ดงันัน้ 
บริษัทจึงเร่ิมดําเนินการพฒันารูปแบบการให้บริการให้ได้ครบวงจร มากขึน้ จนปัจจบุนับริษัทสามารถดําเนินการให้บริการได้ครบ
วงจรแล้ว กล่าวคือ บริษัทได้เข้าไปมีส่วนร่วมตัง้แต่ขัน้ตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และนํามาออกแบบแม่พิมพ์ 
ดําเนินการผลิตชิน้งาน พ่นสี เคลือบสี พิมพ์ลาย ตลอดจนถึงกระบวนการประกอบชิน้งานต่างๆ เข้าด้วยกนั ปัจจบุนั บริษัทมีการ
ผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีสนบัสนนุอตุสาหกรรมรถยนต์ และอตุสาหกรรมเคร่ืองไฟฟ้าได้อย่างมากมาย ตลอดจนการออกแบบแม่พิมพ์ 
ซึ่งบริษัทมีความเช่ียวชาญในเร่ืองการฉีดพลาสติกมามากกว่า 45 ปี นอกจากนีก้ารซ่อมแซมแม่พิมพ์ท่ีสึกหรอ จากกระบวนการ
ผลิต บริษัทก็สามารถดําเนินการได้เอง ทําให้ได้คณุภาพชิน้งานท่ีมีคณุภาพดี และสามารถจดัส่งให้ได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
อีกด้วย 

อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางการค้ากับ
อตุสาหกรรมกลุ่มนี ้จะต้องสร้างความน่าเช่ือถือ ความมัน่ใจ และ มีประวติัการดําเนินธุรกิจ Past Recording ดงันัน้ บริษัทจึงใช้
กลยทุธ์ในเร่ืองของคณุภาพ ราคา การส่งมอบ ความสามารถทางวิศวกรรม และ การจดัการ  QCDME (Quality, Cost, Delivery, 
Management, Engineering) โดยมีการส่ือสาร (Communication) อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งบริษัท 
มีความมัน่ใจ ว่ามีศกัยภาพตรงกบัความต้องการของอตุสาหกรรมนี ้รวมถึง การพฒันาการท่ีต่อเน่ือง จึงเป็นท่ีไว้วางใจให้เป็นสว่น
หนึง่ของการร่วมพนัธมิตรทางการค้าเพ่ือเติบโตร่วมกนักบัอตุสาหกรรมยานยนต์ 

การพัฒนาคุณภาพของสินค้า บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าขัน้ตอนกระบวนการผลิตเป็นหัวใจหลักในการท่ีจะได้ซึ่ง
คณุภาพของสินค้าท่ีดี  บริษัทจึงมีการปรับปรุงกระบวนการ  ขัน้ตอนการผลิต และการควบคมุคณุภาพอย่างต่อเน่ือง  สอดคล้อง
กบัข้อกําหนดมาตรฐานคณุภาพ และกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง  โดยบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคณุภาพ  
ISO9001 : 2015 สําหรับโรงงานผลิตแม่พิมพ์ ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ สําหรับอตุสาหกรรมรถยนต์และชิน้ส่วนรถยนต์ 
IATF16949 : 2016   และมาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ISO14001:2015        

จากการพฒันาอย่างต่อเน่ืองทัง้ในด้านมาตรฐานกระบวนการผลิตและการพฒันารูปแบบ   การให้บริการแบบ One Stop 
Service และ Past Recording นีเ้อง บริษัทเช่ือมัน่ว่าจะเป็นสิ่งท่ีสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้าและจะเป็นนโยบายสําคญัในการ
รักษาฐานลกูค้าเดิมรวมถึงจะเป็นกลยทุธ์ท่ีใช้ในการขยายฐานลกูค้ารายใหม่ๆ  อีกด้วย รวมถึงบริษัทมีการพฒันาองค์กรให้เป็น 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization เพ่ือให้พนกังานมีการพฒันาความรู้ ความสามารถในการก้าวกระโดดสําหรับเป็น
พืน้ฐานการพฒันาองค์กรได้อยา่งรวดเร็วและตอ่เน่ือง ซึง่เป็นพืน้ฐานอนัสําคญัของบริษัทตอ่ไป 

นอกจากนี ้บริษัทยงัได้มีการกําหนดหลกัการ และดําเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยมี
กิจกรรม CSR และการพฒันาชมุชน โดยยึดหลกัท่ีว่า กิจกรรมต่างๆ สามารถเอือ้ประโยชน์ต่อสงัคม ชมุชน ด้วยความสมดลุ และ
พอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้มุ่งหวงัผลกําไรสงูสดุ แต่เป็นการสร้างผลตอบแทนอย่างยัง่ยืน บนความพงึพอใจของ
ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทัง้หมด และบริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต และ
รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ จนผ่านการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ต้านทจุริตจาก CAC  ซึง่ถือเป็นเปา้หมายท่ีสําคญัในการเติบโตอยา่งยัง่ยืนของบริษัทอีกด้วย 
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นโยบายและเป้าหมายระยะยาวของบริษัท 
นอกเหนือจากแผนงานรายปี  ท่ีประกอบด้วยงบประมาณประจําปี  และแผนปฏิบัติงานท่ีผ่านการเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัทแล้ว ทางฝ่ายจดัการและคณะกรรมการบริษัทยงัคงเห็นความสําคญัของการดําเนินธุรกิจ ให้เกิดความยัง่ยืน
ในระยะยาว และตอบสนองความต้องการของผู้ มีส่วนได้เสียทกุผ่าย โดยบริษัทมีนโยบายและเป้าหมายการดําเนินธุรกิจในระยะ
ยาว ดงัตอ่ไปนี ้

1. มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันโดยการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในด้านคุณภาพ การส่งมอบ 
ต้นทนุ นวตักรรม การบริการ และการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ซึ่งบริษัทมีการวดัผลด้านความพึงพอใจของลกูค้า ทัง้  
5  ด้าน คือ ด้านคณุภาพ ด้านต้นทนุ ด้านการจดัส่ง ด้านการจดัการ ด้านวิศวกรรม เพ่ือนําผลประเมินมาปรับปรุง
พฒันาตอ่ไป 

2. มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในบริษัทโดยการสร้างสมรรถนะหลัก (Core Competency) ในทิศทางท่ี
สอดคล้องกบัคา่นิยมขององค์กร และรองรับการเจริญเติบโตของบริษัท   

3. บริษัทมีการทบทวนเปา้หมายการเติบโตทัง้ด้านยอดขาย และผลกําไรของบริษัททัง้แผนระยะสัน้ (ประจําทกุปี) และ
เปา้หมายแผนระยะยาว โดยอ้างอิงจากการเติบโตของอตุสาหกรรม และคูแ่ข่งในอตุสาหกรรมเดียวกนั นอกจากนัน้ 
บริษัทยงัจดัทํากลยทุธ์เพ่ือให้บรรลเุปา้หมายดงักลา่วด้วย 

4. บริษัทจัดตัง้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการให้มีความเหมาะสม 
และเป็นธรรมแก่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยอีกด้วย 

5. มุ่งเน้นการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ท่ีมีส่วนสร้างสรรค์ และช่วยเหลือสงัคม การทํากิจกรรมเพ่ือสาธารณ
กศุล และกิจกรรมตา่งๆ เพ่ือการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน 

 
1.2  การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญของบริษัทที่ผ่านมา   

ปี 2563 
เดือนพฤษภาคม :  รับรางวลั “BEST ACHIEVEMENT TARGET JIT 2019” จากบริษัท โตโยด้า โกเซ  

                       (ประเทศไทย) จํากดั 
เดือนตุลาคม : มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 อนมุติัเพิ่มทนุจดทะเบียนจํานวน 136.78 ล้านหุ้น จากการเสนอ 

ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 23.78 ล้านหุ้น ซึง่เป็นการเสนอขายควบคูก่บัการ 
ออกใบสําคญัแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุให้กบับคุคลในวงจํากดั (PP) คือ Karrie Automotive  
Investment Limited จํานวน 113 ล้านหุ้น 

เดือนพฤศจกิายน : 1. บริษัทได้เรียกชําระทนุจดทะเบียนเพิ่มจาก Karrie Automotive Investment Limited จํานวน 
    23.78 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นทนุชําระแล้วทัง้สิน้จํานวน 237.78 ล้านบาท 

 2. ได้รับการประเมินผลคะแนนในระดบั ”ดีเลศิ” จากโครงการประเมินการกํากบัดแูลกิจการ  
    (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ของสมาคมสง่เสริมสถาบนั 
    กรรมการบริษัทไทย   

   3. ได้รับคะแนนประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 เตม็ 100%  
    จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
4. บริษัทซือ้เคร่ือง EDM จํานวน  1 เคร่ือง เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพในการผลิตแม่พิมพ์ 
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ปี 2562 
เดือนพฤษภาคม :  1. รับรางวลั “Excellence in Zero Defect” จากบริษัท มิตซบูิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 

2. รับรางวลั “ Safety Certificate” จากบริษัท โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย) จํากดั 
เดือนมถุินายน : ได้รับคะแนนประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 เตม็ 100% จากสมาคม 
       สง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
เดือนสงิหาคม : บริษัทได้ปรับปรุงห้องพน่สีโรงงานก่ิงแก้ว เพ่ือรองรับงานใหม่ 
เดือนตุลาคม :  ได้รับการประเมินผลคะแนนในระดบั ”ดีเลศิ” จากโครงการประเมินการกํากบัดแูลกิจการ (Corporate  

Governance Report of Thai Listed Companies) ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ร่วมกับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

ปี 2561 
เดือนมีนาคม :  ได้รับการคดัเลือกให้เป็น Supplier ของ บริษัท เอฟโอเอม็เอม็ (เอเชีย) จํากดั ผู้ผลติรถยนต์ไฟฟา้(EV) 

ในประเทศไทย  
เดือนพฤษภาคม :  รับรางวลั “BEST ACHIEVEMENT TARGET JIDOKA 2017” จากบริษัท โตโยด้า โกเซ  

                                        (ประเทศไทย) จํากดั 
เดือนมถุินายน : 1. ได้รับคะแนนประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เตม็ 100% จากสมาคม 

    สง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
2. ได้รับการคดัเลือกให้เป็น Supplier ของ บริษัท ไทย โคะอิโท จํากดั ผู้ผลติไฟหน้าและไฟท้าย 
     รถยนต์และมอเตอร์ไซด์รายใหญ่     
3. รับรางวลั “Best Quality & Delivery Performance Supplier Y2017” จากบริษัท สยามไอซิน     
    จํากดั  

เดือนกันยายน :  บริษัทซือ้เคร่ืองฉีดจํานวน  2 เคร่ือง ขนาด 850 ตนั และขนาด 1300 ตนั เพ่ือเพิ่มกําลงัการผลติ 
รองรับงานใหม่ 

เดือนตุลาคม :  ได้รับการประเมินผลคะแนนในระดบั ”ดีเลศิ” จากการประเมินการกํากบัดแูลกิจการ (Corporate  
Governance Report of Thai Listed Companies) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ร่วมกับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

ปี 2560   
เดือนมีนาคม :  1. ได้รับการรับรองเป็น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย” จากแนวร่วมปฏิบติัของภาค 
       เอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต (CAC) 
   2. รับรางวลั “Best in Delivery”  จาก บริษัท คาลโซนิค คนัเซ (ประเทศไทย) จํากดั 
เดือนพฤษภาคม :  รับรางวลั “Certificate of appreciation” ในการทํากิจกรรม TPS จากบริษัท โตโยด้า โกเซ  
                                  (ประเทศไทย) จํากดั 
เดือนมถุินายน :  1. บริษัทได้ลกูค้ารายใหม ่เป็นลกูค้างานแมพ่ิมพ์ คือ Toyoda Gosei South India Pvt. Ltd. 

2. ได้รับรางวลัเชิดชเูกียรติองค์กรความร่วมมือ “เข้าใจ เข้าถงึ พฒันาอาชีวศกึษาไทย”  จาก โครงการ 
    จดัการศกึษาทวิภาคีในสถานประกอบการของสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

เดือนสงิหาคม : 1. รับรางวลั "Good Cooperation Award" จากบริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอน็เตอร์ไพรส์  
                                      (ประเทศไทย) 
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2. รับเกียรติบตัร อตุสาหกรรมสีเขียว ระดบั 3 (Green Industry Level 3) เพ่ือแสดงวา่ บริษัทมีการ 
บริหารจดัการสิ่งแวดล้อมอยา่งเป็นระบบ มีการติดตามผล และทบทวน เพ่ือการพฒันาอยา่ง 
ตอ่เน่ือง จากกระทรวงอตุสาหกรรม 

3. รับเกียรติบตัร ด้านดําเนินการปอ้งกนัและแก้ไขยาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามโครงการ 
    โรงงานสีขาว ระดบั 3 จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

เดือนตุลาคม : 1. ได้รับการประเมินผลคะแนนในระดบั ”ดีเลศิ” จากการประเมินการกํากบัดแูลกิจการ (Corporate  
    Governance Report of Thai Listed Companies) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท   
    ไทย ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ 
    ตลาดหลกัทรัพย์  

เดือนพฤศจกิายน : 1. รับรางวลั “Certificate of appreciation” ในการทํากิจกรรม TPS  โดยชมรมความร่วมมือโตโยต้า  
    (TOYOTA CO- OPERATION CLUB) 
2. รับรางวลั“Excellent Quality Improvement” จาก Tokai Eastern Rubber (Thailand) Co.,Ltd. 

เดือนธันวาคม : 1. รับการรับรอง มาตรฐานระบบบริหารงานคณุภาพ ISO9001:2015 
2. รับการรับรอง ระบบบริหารงานด้านคณุภาพสําหรับกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ IATF16949:2016  

ปี 2559   
เดือนเมษายน : รับรางวลั Good  Cooperation & Always Support Award Year 2015/2016 จากบริษัท คาวาซากิ 

มอเตอร์ เอน็เตอร์ไพรส์  (ประเทศไทย) จํากดั 
เดือนมถุินายน : รับรางวลั Zero Defect จาก บริษัท มิตซบูิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั  
เดือนกรกฎาคม : 1. รับรางวลั “Investors’ Choice Award  ประจําปี 2559” ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาด 

   หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีได้รับคะแนนประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  
    เต็ม 100% ติดตอ่กนั 6 ปีซ้อน 
2. รับรางวลั  Achievement Target JIT & JIDOKA 2015/2016 จากบริษัท โตโยด้า โกเซ  
    (ประเทศไทย) จํากดั  
3. รับรางวลั  Best Delivery 2015/2016  จากบริษัท โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย) จํากดั 
4. รับรางวลัเชิดชเูกียรติองค์กรความร่วมมือ “เข้าใจ เข้าถงึ พฒันาอาชีวศกึษาไทย”  จากโครงการจดั 
    การศกึษาทวิภาคีในสถานประกอบการของสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย   

เดือน ตุลาคม : 1. ได้รับการประเมินผลคะแนนในระดบั ”ดีเลิศ” จากการประเมินการกํากบัดแูลกิจการ (Corporate    
   Governance Report of Thai Listed Companies) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท  
    ไทย ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ 
    ตลาดหลกัทรัพย์ 

1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ    
 - ไมมี่ 

1.4  ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่   
 - ไมมี่ 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
บริษัทได้จําแนกผลติภณัฑ์ตามประเภทของสนิค้า ออกเป็น 2 สายการผลติ ดงันี ้ 

1. สายการผลติชิน้สว่นพลาสติก 
 สําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 
 สําหรับอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟา้ 
 สําหรับอตุสาหกรรมอ่ืน ๆ 

2. สายการผลติแมพ่ิมพ์เพ่ือฉีดพลาสติก   
โครงสร้างรายได้ของบริษัท  

บริษัท  ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม  จํากดั (มหาชน) จําหน่ายสินค้าทัง้หมดของบริษัทให้แก่ลกูค้าในประเทศ ซึ่งมีโครงสร้าง
รายได้ ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 
 ผลติภณัฑ์ของบริษัท แบง่ออกเป็น 2 สายการผลติ                   
1.  สายการผลิตชิน้ส่วนพลาสตกิ  

บริษัทเป็นผู้ ให้บริการผลิตชิน้ส่วนพลาสติกสําหรับอุตสาหกรรม ด้วยกระบวนการฉีดขึน้รูปพลาสติก การพ่นสี (Spray 
Painting) บนชิน้ส่วนพลาสติก  การพิมพ์สี (Silk-Screen & Hot Stamping) รวมถึงการประกอบชิน้ส่วนพลาสติก (Sub-
Assembly) โดยบริษัทแบง่สายการผลติชิน้สว่นพลาสติกออกเป็น 3 กลุม่ ดงันี ้

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

อุตสาหกรรมยานยนต์ 730.34 72.19 991.08 76.99 952.99 81.37

อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟา้ 133.57 13.20 111.34 8.65 94.30 8.05

อุตสาหกรรมอื่น ๆ 18.70 1.85 30.07 2.34 21.01 1.79

การบริการผลิตแม่พิมพ์ 129.02 12.75 154.73 12.02 102.92 8.79

รวมมูลค่าการขาย 1,011.63 100.00 1,287.22 100.00 1,171.22 100.00

รายได้จากการขาย
256125622563

730.34
991.08 952.99

133.57

111.34 94.30129.02

154.73
102.92

18.70

30.07 21.01

2563 2562 2561

มลูคา่การขาย (ลา้นบาท)

อตุสาหกรรมยานยนต์ อตุสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้า
อตุสาหกรรมอืน่ ๆ การบรกิารผลติแมพ่มิพ์
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กลุ่มที่ 1 ชิน้ส่วนพลาสตกิสาํหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 
-  ชิน้สว่นพลาสติกท่ีใช้ภายในห้องโดยสาร เช่น  แผงหน้าปัด, ผนงัพลาสติกภายใน, ชิน้สว่นแผงประต ู
-  ชิน้สว่นพลาสติกภายนอกรถยนต์  เช่น หน้ากระจงั(Radiator Grille),  ฝาครอบล้อ(Wheel Cap), ยางกนั  
   โคลน (Mud Guard) 
-  ชิน้สว่นพลาสติกภายในห้องเคร่ืองยนต์ เช่น ฝาครอบเคร่ืองยนต์(Cover Engine), ชดุแผงยดึหม้อนํา้ เป็นต้น 

กลุ่มที่ 2 ชิน้ส่วนพลาสตกิสาํหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
-  ชิน้สว่นพลาสติกสําหรับตู้ เยน็ เช่น มือจบัประต(ูDoor Handle), ฐานลา่ง(Base), ฝาปิดด้านบน(Top Plate),  
   และชิน้สว่นอ่ืนๆ ภายในตู้ เยน็ 

กลุ่มที่ 3 ชิน้ส่วนพลาสตกิสาํหรับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 
-  ผลติภณัฑ์ของบริษัทในกลุม่นี ้จะเป็นชิน้สว่นพลาสติกท่ีเป็นสว่นประกอบของบรรจภุณัฑ์  สําหรับสนิค้า   
   อปุโภคบริโภค เช่น กระปกุสําลี เป็นต้น 

บริษัทมีกระบวนการควบคมุคณุภาพของสินค้าโดยจะทําการตรวจสอบและควบคมุคณุภาพของสินค้าทกุขัน้ตอน ตัง้แต่
การตรวจสอบวตัถุดิบนําเข้า การตรวจสอบในกระบวนการผลิตและการตรวจสอบในขัน้ตอนสดุท้ายก่อนจัดส่งสินค้าให้ลกูค้า 
รวมถึงการให้บริการของบริษัทท่ีมีความรวดเร็วและถูกต้องในการจัดส่ง ซึ่งทําให้ลูกค้ามีความเช่ือมั่นและความพึงพอใจใน
คณุภาพของผลติภณัฑ์ของบริษัทสงูสดุ 

2.  สายการผลิตแม่พมิพ์เพื่อฉีดพลาสตกิ  
ก) การผลติแม่พมิพ์ 
บริษัทเป็นผู้ ให้บริการออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์สําหรับการฉีดพลาสติก บริษัทมีทีมงานออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์โดย

ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ในการผลิตแม่พิมพ์มากกว่า 45 ปี ประกอบกบับริษัทได้นําโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทํางาน 
เช่น การนํา CAE :  MoldFlow® มาใช้ในการวิเคราะห์ การออกแบบชิน้สว่นพลาสติก และแม่พิมพ์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การออกแบบ และเขียนแบบชิน้สว่นพลาสติก และแม่พิมพ์ (CAD : Computer Aid Design)  และข้อมลูโครงแบบจะถกูส่งต่อมา
ยงัเคร่ืองผลิตแม่พิมพ์ท่ีควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (CAM : Computer Aid Manufacturing) ซึ่งทําให้แม่พิมพ์ท่ีผลิตออกมานัน้มี
คณุภาพดี มีความถกูต้องตามแบบท่ีต้องการ นอกจากนี ้ บริษัทได้มีการจดัสง่ช่างผลิตแม่พิมพ์ไปอบรมความรู้ในการผลิตแม่พิมพ์
ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เพ่ือนํามาพฒันาการผลติแมพ่ิมพ์ของบริษัท  

การผลติแมพ่ิมพ์ แบง่เป็น 2 แบบ คือ 
1. ผลติแม่พมิพ์ใหม่ตามคาํส่ังซือ้ของลูกค้า 

 การผลิตแม่พิมพ์ประเภทนี ้บริษัทจะทําการผลิตแม่พิมพ์สําหรับ การฉีดพลาสติกตามท่ีลูกค้าต้องการ และผลิต
แมพ่ิมพ์ตามแบบท่ีได้ตกลงร่วมกนั 

2. งานปรับปรุงแม่พมิพ์ให้ลูกค้า 
  ในส่วนนีล้กูค้าจะนําแม่พิมพ์ของลกูค้ามาให้บริษัททําการปรับปรุง ซึ่งบริษัทจะร่วมกบัลกูค้าในการแก้ไขลกัษณะ

ชิน้งาน หรือโครงสร้างแบบแม่พิมพ์ เพ่ือเป็นการปรับปรุงหรือแก้ไขให้แม่พิมพ์พลาสติกได้ชิน้สว่นพลาสติก ตามลกัษณะท่ีต้องการ 
หรือการผลติท่ีเร็วขึน้ ซึง่การให้บริการในสว่นนีจ้ะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในการบริการของบริษัทกบัลกูค้า  

          อนึ่งในการผลิตและการปรับปรุงแม่พิมพ์ บริษัทกําหนดราคาค่าบริการจาก ขนาดของแม่พิมพ์ ความยากง่ายในการ
ทํางานและชัว่โมงการทํางาน  

ข) การซ่อมแซมแม่พมิพ์ 
   นอกเหนือจากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์แล้ว บริษัทยงัมีบริการซ่อมแซมแม่พิมพ์ท่ีชํารุดท่ีเกิดจากการใช้งาน ซึ่งการ
ให้บริการในสว่นการซ่อมแซมแม่พิมพ์นีจ้ะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในการบริการของบริษัท เน่ืองจากหากแม่พิมพ์ของลกูค้าเกิด
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ชํารุดจากการผลิต ทีมซ่อมแซมแม่พิมพ์ของบริษัทสามารถให้บริการซ่อมแซมได้ทนัทีโดยไม่จําเป็นต้องนําส่งแม่พิมพ์ไปทําการ
ซอ่มแซมนอกสถานท่ีทําให้เสียเวลาในการผลติ ดงันัน้ ลกูค้าของบริษัทจงึมีความมัน่ใจในบริการผลติชิน้สว่นพลาสติกของบริษัท  
การส่งเสริมการลงทุนจากสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI)  

บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในเขต 2 (จังหวัดฉะเชิงเทรา) 
สําหรับโรงงานสวุินทวงศ์ เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2554 เพ่ือแสดงว่า เป็นผู้ ได้รับการสง่เสริมการลงทนุในกิจการ ผลติแมพ่ิมพ์ และ
ซอ่มแซมแมพ่ิมพ์ท่ีผลติเอง ซึง่สรุปสาระสําคญัท่ีได้รับการสง่เสริม ดงันี ้

1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิท่ีได้รับจากการประกอบกิจการท่ีได้รับการสง่เสริม มีกําหนดเวลา 
8 ปี  และ ได้รับการลดหยอ่นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิ 50% อีก 5 ปี หลงัจากครบ 8 ปีแรก 

2. ได้รับยกเว้นไมต้่องนําเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมไปรวมคํานวณ เพ่ือเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาท่ี
ได้รับการสง่เสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 

3. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเป็นท่ีต้องนํามาจากต่างประเทศเพ่ือใช้ในการผลิตเพ่ือการ
สง่ออกเป็นระยะเวลา 1 ปี 

4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับผู้ ท่ีได้รับการสง่เสริมนําเข้ามาเพ่ือสง่กลบัออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี 
2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน   

1. กลยุทธ์การตลาด 
จากการดําเนินธุรกิจเป็นระยะมากกว่า 45 ปี ทําให้บริษัททราบถึงความต้องการของกลุ่มลกูค้าของบริษัท ว่าลกูค้าส่วน

ใหญ่ไม่ได้มุ่งเน้นด้านราคาเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งเน้นด้านความน่าเช่ือถือและความไว้วางใจในคุณภาพของสินค้าและ
ความสามารถในการให้บริการ สําหรับการจัดทําแผนการตลาดนัน้ บริษัทมุ่งเน้นให้สอดรับกับโครงสร้างการดําเนินธุรกิจ 
ความสามารถในการแข่งขนั และโอกาสท่ีจะยืนหยดัอยูใ่นธุรกิจอยา่งยัง่ยืนและเติบโต ดงันัน้ บริษัทจงึใช้กลยทุธ์การตลาดท่ีมุง่เน้น
ในการตอบสนองตามความต้องการของลกูค้า ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยกําหนดเป็นนโยบายของบริษัทไว้ดงันี ้
Q (Quality) : คณุภาพของผลติภณัฑ์ของบริษัทต้องได้มาตรฐานและมีคณุภาพเป็นท่ียอมรับของลกูค้าและมีคณุภาพท่ี

สามารถแข่งขนักบัผู้ผลติรายอ่ืนได้ 
C (Cost) : ต้นทนุการผลิตต่ํากว่าอตุสาหกรรม บริษัทเน้นการควบคมุค่าใช้จ่ายในการผลิต โดยการเพ่ิมผลิตผลของ

การผลติและลดปริมาณของเสียจากการผลติให้ต่ําท่ีสดุ 
D (Delivery) : การจดัสง่สินค้าท่ีมีประสทิธิภาพสามารถจดัสง่สินค้าได้ตรงตามเวลาและใช้ระยะเวลาการสง่มอบสัน้ โดย

บริษัทมีการจดัตัง้หน่วยบริการจดัสง่ท่ีสามารถจดัสง่สนิค้าได้อยา่งตรงเวลา 
M (Management) : วิสยัทัศน์ของผู้บริหาร และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพท่ีการกําหนดนโยบายและกลยุทธ์การ

บริหารจากคณะกรรมการบริหารซึ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและกําหนดแนว ทาง
การตลาด โดยนําระบบมาตรฐานคณุภาพตา่งๆ เข้ามาใช้ในการจดัการ เช่น ISO 9001จนถงึ IATF16949 

   และ ISO 14000 รวมถงึ TPS เป็นต้น เพ่ือสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า  
E (Engineering) : ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางวิศวกรรมของบริษัทให้ทันสมัยและพัฒนาไปสู่การร่วมออกแบบ

ผลติภณัฑ์กบัลกูค้า เพ่ือให้มีความสามารถในการบริการได้อยา่งครบวงจร (One-Stop Service) 
C (Communication): มีการส่ือสารอยา่งมีประสทิธิภาพทัง้ภายนอกและภายในองค์กร 

บรัษัทกําหนดนโยบาย ให้ฝ่ายการตลาด ทําการประเมินวดัผลระดบัความพงึพอใจของลกูค้า เป็นประจําทกุปี เปา้หมาย
คะแนนประเมินผลความพงึพอใจต้องได้มากกว่า 85%  โดยกําหนดหวัข้อการประเมิน 5 ข้อ คือ ด้านคณุภาพ (Quality),  ด้าน
ต้นทนุ (Cost), ด้านการจดัสง่ (Delivery), ด้านการจดัการ (Management), ด้านวิศวกรรม (Engineering) เพ่ือนําผลประเมินท่ีวดั
ได้มาปรับปรุงพฒันาตอ่ไป    
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2. ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท  
บริษัทแบง่กลุม่ลกูค้าเปา้หมายของบริษัท  ออกเป็น 4 กลุม่ ตามประเภทของผลติภณัฑ์ ดงันี ้
1.  ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ลกูค้ากลุม่นี ้ได้แก่ ผู้ผลิตรถยนต์ชัน้นําต่างๆ รวมทัง้ผู้ปอ้นชิน้สว่นยานยนต์ โดยมี

สดัส่วนการจําหน่ายลกูค้ากลุ่มนีใ้นปี 2563 เท่ากบัร้อยละ 72.19 ของรายได้รวม  เช่น บริษัทโตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย) จํากดั, 
บริษัท โฟเรอเซีย แอนด์ ซมัมิท อินทีเรีย ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากดั, บริษัท อิชิเทค (ไทยแลนด์) จํากดั, บริษัท โตโยต้า ไดฮทัส ุ
เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ แมนแูฟคเจอร่ิง จํากดั และบริษัท ซมั ไฮเทคส์ จํากดั 

2. ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ลูกค้ากลุ่มนี  ้ได้แก่ ผู้ ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในสํานักงานและใน
ครัวเรือนต่างๆ โดยมีสดัส่วนการจําหน่ายในปี 2563 เท่ากบัร้อยละ 13.20 ของรายได้รวม เช่น บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศ
ไทย) จํากดั (มหาชน), บริษัท อีเลคโทรลกัซ์ ประเทศไทย จํากดั, บริษัท พานาโซนิค แอพ็ไลแอน็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั  

3.  ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ลกูค้ากลุ่มนี ้ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ท่ีใช้พลาสติกเป็นสว่นประกอบ เช่น Packaging 
เป็นต้น การจําหน่ายในปี  2563 เทา่กบัร้อยละ 1.85  ของรายได้รวม เช่น บริษัท แพรร่ี มาร์เก็ตติง้ จํากดั 

4. ลูกค้ากลุ่มผลติและซ่อมแซมแม่พมิพ์ ในปี 2563 มีสดัสว่นการจําหน่ายลกูค้ากลุม่นี ้เทา่กบัร้อยละ  12.75  ของราย 
ได้รวม เช่น บริษัท โฟเรอเซีย อินทีเรีย ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท โต
โยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากดั, บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอน็เตอร์ไฟรส์ (ประเทศไทย) จํากดั  

ทัง้นี ้บริษัทมีลกูค้าท่ีมียอดขายเกิน 30% เป็นลกูค้าในกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ คือ Toyota Group 
การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 
บริษัทจําหน่ายสินค้าโดยตรงกับลูกค้า (End User) โดยไม่ผ่านตัวแทนจําหน่ายและเป็นการจําหน่ายภายในประเทศ

ทัง้หมด แต่สินค้าของบริษัทบางส่วนจะถกูนําไปประกอบและจําหน่ายไปยงัต่างประเทศ (Indirect Export) ในรูปแบบของสินค้า
สําเร็จรูปและชิน้สว่น ซึง่ลกูค้าสว่นใหญ่เป็นบริษัทของประเทศญ่ีปุ่ น โดยปรกติจะมีบริษัทในเครือเป็นผู้ผลติหรือจดัหาสินค้าให้ แต่
จากประสบการณ์และผลงานท่ีผ่านมาของบริษัท ทําให้ผลิตภัณฑ์ชิน้ส่วนพลาสติกของบริษัทเป็นท่ียอมรับของผู้ผลิตยานยนต์ 
และผู้ ผลิตเคร่ืองไฟฟ้าชัน้นําจากประเทศญ่ีปุ่ น  เน่ืองจากบริษัทได้เรียนรู้ระบบการทํางานของบริษัทญ่ีปุ่ น และนํามาพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ และการทํางานของบริษัทให้สามารถให้บริการได้เท่าเทียมกบับริษัทญ่ีปุ่ น ประกอบกบับริษัทมีการพฒันาบคุลากรทกุ
ระดบั รวมถึงมาตรฐานในการผลิตตลอดเวลา และมีการทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับลกูค้า ทําให้ทราบถึงความต้องการของ
ลูกค้าเป็นอย่างดี ซึ่งทําให้บริษัทเป็นผู้ ผลิตชิน้ส่วนพลาสติกยานยนต์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าสญัชาติไทยท่ีได้การยอมรับในเร่ือง
ผลติภณัฑ์และบริการ และบริษัทสามารถเข้าไปเสนอบริการให้แก่ผู้ผลติรายอ่ืนของทัง้สองกลุม่อตุสาหกรรมได้ 

3. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
โครงสร้างอุตสาหกรรม 
ผลิตภณัฑ์ท่ีบริษัทผลิตและจําหน่ายให้กบัลกูค้า เป็นชิน้ส่วนพลาสติกเพ่ือการพาณิชย์ ซึง่เป็นธุรกิจอตุสาหกรรมสนบัสนนุ 

(Supporting Industry) ท่ีสําคญั เน่ืองจากชิน้ส่วนพลาสติกดงักล่าวจะนําไปประกอบเป็นสินค้าสําเร็จรูปและจดัจําหน่ายให้กับ
ผู้บริโภคขัน้สดุท้าย (End Users)  

ปัจจบุนัการผลติชิน้สว่นพลาสติกแบบการฉีดขึน้รูป (Injection Molding) เพ่ือการพาณิชย์เป็นอตุสาหกรรมการผลติท่ีมีการ
เติบโตอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากชิน้งานมีคุณสมบัติท่ีสามารถทนต่อแรงบิด แรงกระแทก นํา้หนักเบา ท่ีเป็นท่ีต้องการของ
อตุสาหกรรมยานยนต์ อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ นอกจากนัน้ได้มีการพฒันาชิน้ส่วนพลาสติกแบบการฉีดขึน้
รูปเพ่ือไปทดแทนชิน้ส่วนโลหะมากขึน้ด้วย ดงันัน้ ภาวะอตุสาหกรรมหลกัท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทจะมี
ดงัตอ่ไปนี ้
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ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิน้ส่วนยานยนต์ ปี 2563 (ข้อมลูจากสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย) 
ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ ปี 2563 
ยอดการผลิตรถยนต์ในปี 2563 มีจํานวนทัง้สิน้ 1,426,970 คัน ลดลงร้อยละ 29.14 เม่ือเปรียบกับปี 2562 ปริมาณการ

ผลิตรถยนต์นัง่มีจํานวน 542,437 คนั ลดลงจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 32.56 รถยนต์กระบะขนาด 1 ตนั ผลิตได้ทัง้สิน้ 861,449 
คนั เทา่กบัร้อยละ 60.37 ของยอดการผลติทัง้หมด  

การผลิตเพ่ือการส่งออกจํานวน 704,626 คนั ลดลงจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 32.06  และรวมมลูค่าการส่งออกรถยนต์
สําเร็จรูป เคร่ืองยนต์ ชิน้ส่วนอ่ืนๆ อะไหล่รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ ชิน้ส่วน และอะไหล่รถจกัรยานยนต์ มีทัง้สิน้ 591,906.14 ล้าน
บาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 24.69  

2.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
ปัจจบุนับริษัทมีโรงงานผลติท่ีใช้ดําเนินการจํานวน 3 แหง่ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

โรงงานที่ 1 : ตัง้อยู่เลขท่ี 59 หมู่ท่ี 6 ถนนก่ิงแก้ว ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวดัสมทุรปราการ 10540 บน
เนือ้ท่ี 9 ไร่ เป็นอาคารโรงงานพืน้ท่ีใช้สอย 10,200 ตารางเมตร ประกอบด้วยแผนกการตลาด แผนก
วิศวกรรม แผนกการผลติ โดยมีกําลงัการผลติเตม็ท่ี 3,600 ตนั/ปี 

โรงงานที่ 2 : ตัง้อยูเ่ลขท่ี 517 หมูท่ี่ 9 ตําบลหนองก่ี อําเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25110 บนเนือ้ท่ี 13 ไร่ เป็น  
                      อาคารโรงงานพืน้ท่ีใช้สอย 6,000 ตารางเมตร การเพิ่มกําลงัการผลติเพ่ือตอบสนองความต้องการของ 

                               ของลกูค้า เร่ิมดําเนินงานได้ในเดือนกมุภาพนัธ์  2547 โดยมีกําลงัการผลติเตม็ท่ี 5,040 ตนั/ปี 
โรงงานที่ 3 : ตัง้อยู่เลขท่ี 28/4 หมู่ท่ี 1 ถนนสวุินทวงศ์ ตําบลคลองอดุมชลจร อําเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000  

บนเนือ้ท่ี 27 ไร่เป็นอาคารโรงงานพืน้ท่ีใช้สอย 8,700 ตารางเมตร เป็นโรงงานผลิตแม่พิมพ์ท่ีสามารถ
ผลิตแม่พิมพ์ใช้กบัเคร่ืองฉีดตัง้แต่ขนาด 30 - 1,800 ตนั  และโรงงานฉีดพลาสติกท่ีมีเคร่ืองฉีดพลาสติก 
ตัง้แตข่นาด 230-850 ตนั 

นโยบายการผลติท่ีสําคญั คือ เน้นการผลิตสนิค้าท่ีมีคณุภาพดี ตรงกบัความต้องการของลกูค้าและสามารถสง่สนิค้าได้ตรง
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด ทัง้นี ้เพ่ือให้ลกูค้ามีความเช่ือมัน่และเกิดความพงึพอใจในผลติภณัฑ์ของบริษัท 

 การจัดหาวัตถุดบิที่ใช้ในการผลติชิน้ส่วนพลาสตกิ 
 วัตถุดบิสาํหรับการผลติชิน้ส่วนพลาสตกิ   

วตัถุดิบหลกัสําหรับการผลิตชิน้ส่วนพลาสติกของบริษัท คือ เม็ดพลาสติก โดยเป็นการสัง่ซือ้จากตวัแทน
จําหน่ายในประเทศทัง้หมด ซึง่การสัง่ซือ้เมด็พลาสติกจะแยกตามลกัษณะของกลุม่ผลติภณัฑ์ ดงันี ้

 กลุ่มชิน้ส่วนพลาสตกิสาํหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 
การสัง่ซือ้เม็ดพลาสติกเพ่ือการผลิตชิน้ส่วนพลาสติกสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ เป็นการสัง่ซือ้ล่วงหน้า

จากผู้ จําหน่ายในประเทศ โดยลกูค้าจะเป็นผู้ กําหนดชนิดและประเภทของเม็ดพลาสติกรวมทัง้ผู้ จําหน่ายเม็ดพลาสติก ซึ่งเป็นการ
ควบคมุคณุภาพของวตัถดิุบให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้า โดยฝ่ายจดัซือ้ของบริษัทจะจดัซือ้เม็ดพลาสติกตามคําสัง่ซือ้ของ
ลกูค้า  ทัง้นี ้จํานวนผู้จดัจําหน่ายเมด็พลาสติกของบริษัทมีอยูป่ระมาณ 35 รายด้วยกนั 

 กลุ่มชิน้ส่วนพลาสตกิสาํหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  
การสัง่ซือ้เม็ดพลาสติก เพ่ือการผลิตชิน้ส่วนพลาสติก สําหรับอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า มี 2 รูปแบบคือ 

ลูกค้าจัดหาวัตถุดิบมาให้ และบริษัทซือ้วตัถุดิบมาใช้ในการผลิตเอง โดยในปี 2563  สัดส่วนของยอดขายสินค้าท่ีลูกค้าจัดหา
วตัถดิุบมาให้และยอดขายสนิค้าท่ีบริษัทเป็นผู้จดัซือ้วตัถดิุบเอง คิดจากยอดขายรวมของโรงงานกบินทร์บรีุ เป็นร้อยละ 52 และ 
ร้อยละ 48 ตามลําดบั 
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อยา่งไรก็ตามการสัง่ซือ้เม็ดพลาสติกของทัง้สองกลุม่นัน้ บริษัทสามารถท่ีจะตกลงกบัลกูค้าในการจดัซือ้เม็ด
พลาสติกได้ หากบริษัทสามารถจดัหาแหล่งจําหน่ายเม็ดพลาสติกจากผู้จดัจําหน่ายอ่ืนท่ีมีคณุภาพเทียบเท่ากบัความต้องการของ
ลกูค้าและมีราคาถกูกวา่ ทําให้บริษัทไมมี่ปัญหาในการจดัหาเมด็พลาสติก  

ประเภทของเม็ดพลาสติกท่ีใช้ในกิจการชองบริษัทฯ  สามารถจําแนกเป็นประเภทหลักๆ  ได้ดังนี ้
Polypropylene–PP(Engineering Grade), PC/ABS(PC alloy), Nylon(PA+GF),Poly Acetal (POM), Polystyrene –PS  และ
อ่ืนๆ 

 การจัดหาวัตถุดบิที่ใช้ในการผลติแม่พมิพ์ 
วัตถุดบิสาํหรับการผลติแม่พมิพ์  
วตัถดิุบหลกั คือ แบบแม่พิมพ์เหล็ก (Mold Base) เหล็กชิน้ส่วนแม่พิมพ์ และฮอตรันเนอร์  ซึ่งบริษัทสัง่ซือ้จากผู้

จดัจําหน่ายภายในประเทศหลายรายท่ีเป็นคู่ค้ากบับริษัทมานาน โดยเหล็กท่ีใช้จะเป็นเหล็กท่ีมีคุณภาพตามความต้องการของ
แมพ่ิมพ์แตล่ะประเภท ซึง่จะทําให้ผลงานท่ีฉีดจากแมพ่ิมพ์ของบริษัทมีอตัราการสญูเสียต่ํา 

 การวจัิยและพัฒนาการผลติแม่พมิพ์ 
บริษัทมีโปรแกรม MoldFlow เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาการไหลของนํา้พลาสติกฉีด และช่วยในการ

ออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ซึ่งมีผลทําให้การออกแบบ และแม่พิมพ์ท่ีผลิตออกมา มีคุณภาพสงูขึน้ และในปี 2563 
บริษัททําการวิจยัพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพ่ือให้กระบวนการผลติมีคณุภาพสงูขึน้และต้นทนุต่ําลง 

 การซ่อมแซมแม่พมิพ์ 
นอกจากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์แล้ว บริษัทยงัให้บริการซ่อมแซมแม่พิมพ์ท่ีชํารุดท่ีเกิดจากการใช้งาน ซึ่งการ

ให้บริการในสว่นการซ่อมแซมแม่พิมพ์นีจ้ะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในการให้บริการของบริษัท  เน่ืองจากหากแม่พิมพ์ของลกูค้า
เกิดชํารุดจากการผลิต ทีมซอ่มแซมแมพ่ิมพ์ของบริษัทสามารถให้บริการซอ่มแซมได้ทนัที โดยไมจํ่าเป็นต้องนําสง่แมพ่ิมพ์ไปทําการ
ซอ่มแซมนอกสถานท่ีทําให้เสียเวลาในการผลติ ดงันัน้ ลกูค้าของบริษัทจงึมีความมัน่ใจในบริการผลติชิน้สว่นพลาสติกของบริษัท      
2.4  งานที่ยังไม่ส่งมอบ (เฉพาะกรณีโครงการหรือชิน้งานมูลค่าสูง) 

  - ไมมี่ – 
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3. ปัจจัยความเส่ียง  
การบริหารความเส่ียงในปัจจบุนั และอนาคตเป็นเร่ืองท่ีสําคญั ซึง่บริษัทมีความตระหนกัดีว่า การบริหารความเส่ียงนัน้เป็น

เคร่ืองมือท่ีบริษัทต้องนํามาใช้ในการบริหารจดัการองค์กรภายใต้กรอบการบริหารความเส่ียง โดยความเส่ียงท่ีมีนยัสําคญั ท่ีทําให้
บริษัทมีความเสี่ยงต่อการดําเนินธุรกิจ และความเส่ียงต่อการลงทนุของผู้ ถือหลกัทรัพย์ บริษัทจึงได้จดัทําคู่มือระเบียบการบริหาร
ความเส่ียง และแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) เพ่ือประเมินและกําหนดมาตรการ
ปอ้งกนั รวมทัง้กําหนดให้มีผู้ รับผิดชอบในการติดตามดแูล ทําการวิเคราะห์และบริหารความเส่ียงในระดบัปฏิบติัการทัง้องค์กร ให้
มีการทํางานท่ีมีการเช่ือมโยงการบริหารความเส่ียงเข้ากบัแผนกลยุทธ์ในการจดัการองค์กร เพ่ือลดผลกระทบหรือบรรเทาความ
เส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้กบัองค์กร บริษัทได้กําหนดประเภทความเส่ียงท่ีอาจจะมีผลกระทบตอ่ธุรกิจของบริษัทมี  6 หมวดดงันี ้

 หมวด 1 ความเส่ียงด้านการดําเนินธุรกิจ และกลยทุธ์  
 หมวด 2 ความเส่ียงด้านการดําเนินงาน  
 หมวด 3 ความเส่ียงด้านบญัชี และการเงิน  
 หมวด 4 ความเส่ียงด้านการบริหาร และการจดัการ  
 หมวด 5 ความเส่ียงด้านกฎระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 
 หมวด 6 ความเส่ียงด้านระบบสารสนเทศ 

ในปี 2563 บริษัทได้ปฏิบติัตามคูมื่อระเบียบบริหารความเส่ียง และสรุปผลการประเมินความเส่ียงในแตล่ะหมวด ซึง่ผล
ประเมินความเส่ียงพบวา่ความเส่ียงท่ีมีสาระสําคญัมีดงัตอ่ไปนี ้ 
 ความเส่ียงด้านการดาํเนินธุรกจิ และกลยุทธ์ 
  ความเส่ียงเน่ืองมาจากราคาวัตถุดบิมีการเปล่ียนแปลง 

เม่ือวตัถดิุบมีการเปล่ียนแปลงราคาสงูขึน้จะมีผลกบัต้นทนุขายสงูตามไปด้วย ซึง่สง่ผลให้กําไรลดลง 
อยา่งไรก็ดี บริษัทมีการดําเนินการ และมีข้อตกลงกบัลกูค้าแตล่ะรายในการปรับโครงสร้างราคาขายตามราคาวตัถดิุบท่ี

มีการเปล่ียนแปลงไป และได้มอบหมายให้ฝ่ายการตลาด ดําเนินการในการติดตามการเปล่ียนแปลงของราคาวตัถดิุบ และการ
ปรับเปล่ียนราคาขายกบัลกูค้าอยา่งสม่ําเสมอ 
 
 ความเส่ียงด้านการดาํเนินงาน 
   ความเส่ียงจากต้นทุนการผลติของบริษัทสูงกว่าคู่แข่งเน่ืองมาจากเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีล้าสมัย 

การท่ีเคร่ืองจกัรหลกัท่ีใช้ทําการผลติและเทคโนโลยีการผลติล้าสมยั มีผลทําให้อตัราของเสียสงู ผลผลติต่ํา และต้นทนุ
การบํารุงรักษาสงู ซึง่อาจทําให้ต้นทนุการผลติสงูตามไปด้วย 

บริษัทได้มีมาตรการในการศกึษาและติดตามการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการผลติตลอดเวลา โดยสง่พนกังานไปดงูาน
ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศอยา่งสม่ําเสมอ สว่นเคร่ืองจกัรกลหลกัท่ีใช้งานผลติในบริษัท ก็จดัให้มีการประเมินประสทิธิภาพการ
ผลติ และคา่ใช้จ่ายในการบํารุงรักษาวา่สงูผิดปกติหรือไมปี่ละ 1 ครัง้ ซึง่ถ้าผลประเมินวา่เคร่ืองจกัรตวัใดท่ีล้าสมยัหรือต้นทนุการ
ผลติสงู ก็จะพิจารณาการซือ้เคร่ืองจกัรใหมม่าทดแทน 

   ความเส่ียงจากการที่วัตถุดบิขาดแคลน 
วตัถดิุบท่ีใช้ในการผลติสนิค้าให้กบัลกูค้าเป็นเกรดและชนิดท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ หากวตัถดิุบ

ดงักลา่วขาดแคลน อาจสง่ผลตอ่ความตอ่เน่ืองของการผลติ และสง่มอบ 
 บริษัทมีการบริหารความเส่ียง และปอ้งกนัความเสียหายโดย ด้วยการเลือกซือ้วตัถดิุบจาก Supplier ท่ีเช่ือถือได้ตลอด  

จนมีการวางแผนสัง่ซือ้ลว่งหน้า และควบคมุปริมาณวตัถดิุบสํารองไว้ 
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 ความเส่ียงด้านบัญชี และการเงนิ  
   บริษัทมีแนวนโยบายเก่ียวกบัภาระหนีส้นิและดอกเบีย้จากเงินกู้  เพ่ือให้มีระดบัความคลอ่งตวัในการบริหารจดัการทาง

การเงิน และเพ่ือให้บริษัทมีผลการดําเนินงานท่ีมัน่คงในด้านการเงิน จงึให้ความสําคญัตอ่ดชันีตวัชีว้ดัท่ีสําคญั คือ D/E Ratio โดย
กําหนดคา่สงูสดุท่ี 2.5 : 1 ซึง่ปัจจบุนั D/E Ratio ของบริษัทอยูท่ี่ 1.66 เทา่ (ณ สิน้ปี 2563)  

   นอกจากนี ้ในการบริหารทางการเงิน  บริษัทเน้นถึงความมีระเบียบวินยัทางการเงิน   รวมถึงการบริหารและการจดัการ
ทางการเงินอย่างเป็นระบบ  มีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบจากปัจจยัความเส่ียงต่างๆ อย่างสม่ําเสมอ  เพ่ือปอ้งกนั และเตรียมความ
พร้อมต่อผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้อย่างทนัท่วงที  บริษัทจึงให้ความสนใจการป้องกนัความเส่ียงทางการเงินอย่างใกล้ชิดท่ีมี
ผลกระทบถงึคา่ใช้จ่ายทางการเงิน 

   ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
   บริษัทมีความเส่ียงอันเน่ืองมาจากอัตราดอกเบีย้อ้างอิงท่ีเปล่ียนแปลงในอนาคต ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลการ

ดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท 
   บริษัทได้ป้องกันความเส่ียงดังกล่าว โดยการวางแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งท่ีมีอตัราดอกเบีย้ต่ํากว่าตลาดมาใช้

ดําเนินงานไว้ลว่งหน้า อีกทัง้ภาระดอกเบีย้ของบริษัทอยู่ในระดบัค่อนข้างต่ําเม่ือเทียบกบัยอดรายได้ และบริษัทได้พยายามจดัหา
แหล่งเงินทุนเพ่ือให้สอดคล้องกับระยะเวลาการลงทุนให้ดีขึน้ เช่น ในการลงทุนจัดหาเคร่ืองจักร อุปกรณ์ บริษัทได้จัดหาแหล่ง
เงินทนุระยะยาวเพ่ือให้สอดคล้องกบัระยะเวลาการคืนทนุ 

   ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
   บริษัทมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน เน่ืองจากบริษัทมีการทํารายการบางรายการเป็นเงินตรา

ตา่งประเทศ ซึง่ทําให้เกิดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ  
   จากปัญหาดงักล่าวบริษัทตระหนกัถึงความเส่ียงนีเ้ป็นอย่างดี  จึงมีนโยบายป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว โดยการทํา

สญัญาซือ้-ขายเงินตราตา่งประเทศเป็นการลว่งหน้าในกรณีท่ีทําการสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์การผลติจากตา่งประเทศ 
   ความเส่ียงจากการให้สนิเช่ือ 

  บริษัทมีความเส่ียงจากการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองจากลูกหนีก้ารค้า เน่ืองจากหากลูกหนีไ้ม่สามารถชําระหนีต้าม
เง่ือนไขท่ีตกลงไว้ ซึง่อาจทําให้เกิดความสญูเสียทางการเงินได้  

  ทัง้นี ้บริษัทได้กําหนดนโยบายในการป้องกันความเส่ียงดังกล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและพิจารณา
ความสามารถในการจ่ายชําระหนีข้องลูกค้าแต่ละรายในการพิจารณาให้สินเช่ืออย่างเหมาะสม สําหรับลูกหนีก้ารค้าท่ีคาดว่า
อาจจะไมไ่ด้รับชําระหนี ้บริษัทจะพิจารณาตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้อยา่งเพียงพอ 
 
 ความเส่ียงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง  

   ความเส่ียงจากการไม่ปฏบัิตติามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ 
              สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) ได้ออกกฎระเบียบและข้อบงัคบัต่าง ๆ เพ่ือให้

บริษัทจดทะเบียนได้ปฏิบติัตามเพ่ือการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี พร้อมด้วยบทลงโทษตา่ง ๆ สําหรับบริษัทท่ีฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตาม 
    บริษัทตระหนกัและให้ความสําคญัในการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยการกําหนดให้มีผู้ รับผิดชอบ

โดยตรงในการประสานงาน ติดตามข้อมลูข่าวสาร หรือข้อบงัคบัใหม่ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท และปฏิบติัตามเพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทได้
ปฏิบติัตามกฎระเบียบของกลต.อยา่งครบถ้วน และทนัเวลา  

 ในปี 2563 จากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความเส่ียงด้านนี ้ไม่พบว่ามีการปฎิบติัผิดหลกัเกณฑ์ หรือข้อกําหนด 
และเง่ือนไขตา่งๆ ของกฏระเบียบตลาดหลกัทรัพย์   
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 ความเส่ียงด้านระบบสารสนเทศ 
  ความเส่ียงจากข้อมูลสูญหาย  

 ความเส่ียงจากการโปรแกรม (ERP) ฐานข้อมลู (Database) สญูหาย และระบบการทํางานของคอมพิวเตอร์ขดัข้อง ไม่
สามารถใช้งานได้ ซึง่ก่อให้เกิดความเสียหายกบัการดําเนินกิจการของบริษัท 

 บริษัทมีวิธีการป้องกนั โดยดําเนินการพฒันาตวัโปรแกรม (ERP) เพ่ือให้รองรับกบัปริมาณข้อมลูท่ีมากขึน้ และให้เกิด
ความมีเสถียรภาพของการทํางานทกุสว่นงาน ด้านฐานข้อมลูได้ดําเนินการให้มีระบบการเก็บรักษาข้อมลูสํารองในสถานท่ีอ่ืนเพิ่ม
อีกหนึ่งท่ี ซึง่เป็นท่ีๆ มีความปลอดภยั สว่นด้านบคุลากร  ได้จดัเตรียมความพร้อมและจํานวนของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสารสนเทศเพ่ือทํา
การอบรมและให้การ Support ในเร่ืองตา่งๆ แก่พนกังานระดบัปฏิบติังานทกุโรงงานอยา่งเพียงพอ 
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4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ   
4.1 ทรัพย์สนิถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

       ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2563 บริษัทมีทรัพย์สินถาวรหลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ดงันี ้ 
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ ลักษณะ

กรรมสทิธ์ิ 
มูลค่าสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1. ท่ีดิน อาคารโรงงานและสว่นปรับปรุงอาคาร 
เลขท่ี 59 หมูท่ี่ 6 ถนนก่ิงแก้ว  
ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จงัหวดั
สมทุรปราการ 10540 

เป็นเจ้าของ 
 

136.89 ติดจํานองกบัสถาบนัการเงิน 
มลูคา่ 127 ล้านบาท 

2. ท่ีดิน อาคารโรงงานและสว่นปรับปรุงอาคาร 
เลขท่ี 517 หมูท่ี่ 9 ตําบลหนองก่ี อําเภอ   
กบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25110 

เป็นเจ้าของ 
 

47.83 ติดจํานองกบัสถาบนัการเงิน 
มลูคา่  100 ล้านบาท 

  3. ท่ีดิน อาคารโรงงานและสว่นปรับปรุงอาคาร 
เลขท่ี 28/4 หมูท่ี่ 1 ถนนสวุินทวงศ์ ตําบลคลอง 
อดุมชลจร อําเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
24000 

เป็นเจ้าของ 
 

70.46 ติดจํานองกบัสถาบนัการเงิน 
มลูคา่ 67 ล้านบาท 

  4. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ (ท่ีก่ิงแก้ว) 
 

เป็นเจ้าของ 
 

76.74 ติดจํานองกบัสถาบนัการเงิน 
มลูคา่  85.67  ล้านบาท 

5. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ (ท่ีกบินทร์บรีุ) เป็นเจ้าของ 54.32 ติดจํานองกบัสถาบนัการเงิน 
มลูคา่ 77.24 ล้านบาท 

6. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ (ท่ีสวุินทวงศ์) เป็นเจ้าของ 138.46 ติดจํานองกบัสถาบนัการเงิน 
มลูคา่ 224.31 ล้านบาท 

  7. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เป็นเจ้าของ 27.51 ไมติ่ดภาระผกูพนั 
8. เคร่ืองตกแตง่และอปุกรณ์ เป็นเจ้าของ 1.77 ไมติ่ดภาระผกูพนั 
9. ยานพาหนะ* เป็นเจ้าของ 13.03 ไมติ่ดภาระผกูพนั 

10. ระบบไฟฟา้และนํา้ประปา เป็นเจ้าของ 13.36 ไมติ่ดภาระผกูพนั 
11. อ่ืน ๆ เป็นเจ้าของ 30.46 ไมติ่ดภาระผกูพนั 

 รวม      610.83   
         หมายเหตุ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ส่วนหน่ึงราคาทุนจาํนวน 65.81 ล้านบาท เกดิจาก 

                        การทาํสัญญาเช่าทางการเงนิ 

4.2 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
- ไมมี่  

 
4.3 ราคาประเมนิทรัพย์สนิ หากมีการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์หรือมีการตีราคาทรัพย์สนิใหม่ 

- ไมมี่ 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย  

-  ไมมี่ 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอ่ืน 
6.1 ข้อมูลทั่วไป 

 ช่ือบริษัท : บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 
 ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ : TKT  
 เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000010 
 ประเภทธุรกิจ :  ผลติชิน้สว่นพลาสติก และให้บริการออกแบบผลิต และซอ่มแซมแมพ่ิมพ์เพ่ือผลิต   

ชิน้สว่นพลาสติก ให้แก่บริษัทผู้ผลติรถยนต์และเคร่ืองใช้ไฟฟา้ชัน้นําตา่งๆ รวมทัง้ผู้ผลติ
สนิค้าต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer : OEM) 

 ทนุจดทะเบียน : 350,780,000 บาท 
 ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว : 237,780,000 บาท 
 มลูคา่ท่ีตราไว้ : หุ้นละ 1 บาท 
 ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลขท่ี 23 ซอยจนัทน์ 43 แยก 21 แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
 ท่ีตัง้โรงงาน : เลขท่ี 59 หมูท่ี่ 6 ถนนก่ิงแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
 : เลขท่ี 517 หมูท่ี่ 9 ต.หนองก่ี อ.กบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25110 
 : เลขท่ี 28/4 หมูท่ี่ 1 ถ.สวุินทวงศ์  ต.คลองอดุมชลจร อ.เมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000  
 โทรศพัท์ : 0-2211-2762, 0-2211-3732, 0-2212-4719 
 โทรสาร : 0-2212-4864 
 แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์ : investor@tkrungthai.com 
 กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) : independent@tkrungthai.com   
 Web Site   : www.tkrungthai.com 

บุคคลอ้างองิ 
 นายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  
  อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  
  เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
  โทรศพัท์ (02) 009-9000  โทรสาร (02) 009-9991 
 ผู้สอบบญัชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั 
  72 อาคาร กสท โทรคมนาคม  ชัน้ 24 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก  
  กรุงเทพฯ 10500 
  โทรศพัท์ (02) 105-4661 โทรสาร (02) 026-3760  
  ผู้สอบบญัชี : นางสมุนา เสนีวงศ์ ณ อยธุยา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5897 
 ท่ีปรึกษากฎหมาย : บริษัท สํานกังานกฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จํากดั  
  127/74-75 อาคาร อา เอส ทาวเวอร์ ชัน้ 24 ถ. รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
  กรุงเทพฯ 10400 

6.2 ข้อมูลสาํคัญอ่ืน 
 - ไมมี่ 
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ส่วนที ่2 
การจดัการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 จาํนวนทนุจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 350,780,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 350,780,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 237,780,000 บาท เป็นจํานวนหุ้น 237,780,000 หุ้น  

บริษัทไมมี่หุ้นประเภทอ่ืนท่ีมีสทิธิหรือเง่ือนไขแตกตา่งจากหุ้นสามญั เช่น หุ้นบริุมสทิธ์ิ 
บริษัทไมมี่ข้อตกลงระหวา่งผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่การออกและเสนอขายหลกัทรัพย์หรือการบริหารงาน

ของบริษัท 

7.2  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนลา่สดุ วนัท่ี  30 ธนัวาคม 2563 เป็นดงันี ้
 

ลําดบั รายช่ือผู้ ถือหุ้น จํานวนหุ้น สดัสว่น 
(%) 

1 นางยพุา           เตชะไกรศรี 24,000,000 10.09 
2 KARRIE AUTOMOTIVE INVESTMENT LIMITED. 23,780,000 10.00 
3 นายสเุมธ เตชะไกรศรี 23,500,000 9.88 
4 นายกํากวน กนุ 12,750,000 5.36 
5 นายธนวรรธน์ ไกรพิสทิธ์ิกลุ 12,682,820 5.33 
6 นายสรพจน์ เตชะไกรศรี 10,000,040 4.20 
7 บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์  จํากดั 6,705,200 2.82 
8 นายมิตร เตชะไกรศรี 6,500,000 2.73 
9 นายปรีชา เตชะไกรศรี 6,138,400 2.58 
10 นางอไุรวรรณ แซแ่ต้ 6,000,000 2.52  

หมายเหต ุ: กลุม่ตระกลูเตชะไกรศรี ประกอบด้วย นางยพุา เตชะไกรศรี, นายสเุมธ เตชะไกรศรี, นายสรพจน์ เตชะไกรศรี, 
 นายมิตร เตชะไกรศรี, นายปรีชา เตชะไกรศรี, นางอไุรวรรณ แซแ่ต้ 

 
ผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทย   192,053,400 หุ้น สดัสว่น (ร้อยละ) 80.77  
ผู้ ถือหุ้นสญัชาติตา่งด้าว   45,726,600 หุ้น สดัสว่น (ร้อยละ) 19.23 

 
ข้อจาํกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาต ิ
ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชาวตา่งชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทรวมกนัได้ไมเ่กินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและชําระแล้ว 
 

7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 
 ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 

136,780,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน  214,000,000  บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 350,780,000 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 136,780,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บคุคลในวงจํากดั คือ Karrie Automotive 
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Investment Limited (“KAI”) รายละเอียดดงันี ้
 (1) การเพิ่มทุน จํานวน 23,780,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จํานวน 23,780,000 หุ้นมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 

บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (“Private Placement”) ท่ีเสนอขายควบคู่กบัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั 

 (2) การเพิ่มทนุ จํานวน 48,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จํานวน 48,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 
บาท เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ซึง่ออกและจดัสรรให้แก่บคุคลในวงจํากดั 
รุ่นท่ี 1 (“TKT-W1”) และใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ซึง่ออกและจดัสรรให้แก่บคุคลในวงจํากดัรุ่นท่ี 3  
(“TKT-W3”) ทัง้นี ้TKT-W3 และ TKT-W1 จะใช้หุ้นสามัญเพิ่มทุนกลุ่มเดียวกันในการรองรับสิทธิการแปลงสภาพ เน่ืองจากเป็น
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมีเง่ือนไขการใช้สิทธิเก่ียวเน่ืองกนั โดยในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ TKT-W1 ไปเท่าใด จะไม่
สามารถใช้สทิธิใบสําคญัแสดงสทิธิ TKT-W3 เทา่กบัจํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิ TKT-W1 ท่ีใช้สทิธิไปแล้ว 

 (3) การเพิ่มทนุ จํานวน 65,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จํานวน 65,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 
บาท เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ซึง่ออกและจดัสรรให้แก่บคุคลในวงจํากดั 
รุ่นท่ี 2 (“TKT-W2”) 
รายละเอียดใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท  

ใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (TKT-W1) 
ชนิด ระบช่ืุอผู้ ถือและเปล่ียนมือไมไ่ด้ 
วิธีการจดัสรร ออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้กบับคุคลในวงจํากดั จํานวน 1 ราย ได้แก่ 

Karrie Automotive Investment Limited (“KAI”) 
จํานวนท่ีออก
และเสนอขาย 

48,000,000 หน่วย 
TKT-W1 และ TKT-W3 จะใช้หุ้นสามญัเพิ่มทนุกลุม่เดียวกนัในการรองรับสิทธิการแปลงสภาพ เน่ืองจากเป็น
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมีเง่ือนไขการใช้สทิธิเก่ียวเน่ืองกนั โดยในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสทิธิ TKT-W1 
ไปเทา่ใด จะไมส่ามารถใช้สทิธิใบสําคญัแสดงสิทธิ TKT-W3 เทา่กบัจํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิ TKT-W1 ท่ีใช้
สทิธิไปแล้ว 

ราคาเสนอขาย หน่วยละ 0 บาท (ไมคิ่ดมลูคา่) 
อตัราการใช้สิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ1 หุ้น (เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิ) 
ราคาการใช้สิทธิ 1.70 บาทตอ่หุ้น (เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราการใช้สทิธิ) 
วนัท่ีออก วนัท่ี 29 ตลุาคม 2563 
วนัท่ีครบกําหนด วนัท่ี 15 เมษายน 2564 
อาย ุ 6 เดือนนบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิ  
จํานวนหุ้นท่ีออก
เพ่ือรองรับการใช้
สทิธิแปลงสภาพ 

48,000,000 หุ้น (มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 

วนัใช้สทิธิ ใช้สทิธิครัง้แรก คือ วนัทําการสดุท้ายของเดือนตลุาคม 2563 ซึง่จะตรงกบัวนัท่ี 30 ตลุาคม 2563 และสามารถใช้
สทิธิได้ในวนัทําการสดุท้ายของทกุเดือนในทกุเดือน และวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย คือ วนัท่ี 15 เมษายน 
2564 ( 6 เดือนนบัจากวนัท่ีออกและเสนอขาย) โดยหากวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายไม่ตรงกบัวนัทําการ ให้
เล่ือนวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายขึน้มาเป็นวนัทําการสดุท้ายก่อนหน้าวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 
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ใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 2 (TKT-W2) 
ชนิด ระบช่ืุอผู้ ถือและเปล่ียนมือไมไ่ด้ 
วิธีการจดัสรร ออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้กบับคุคลในวงจํากดั จํานวน 1 ราย ได้แก่ 

Karrie Automotive Investment Limited (“KAI”) 
จํานวนท่ีออก
และเสนอขาย 

65,000,000 หน่วย 
 

ราคาเสนอขาย หน่วยละ 0 บาท (ไมคิ่ดมลูคา่) 
อตัราการใช้สิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ1 หุ้น (เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิ) 
ราคาการใช้สิทธิ 1.60 – 2.00 บาทตอ่หุ้น ขึน้อยูก่บักําไรสทุธิของบริษัทฯ ตามท่ีระบไุว้ในงบการเงินตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี

ฉบบั Consolidated ของปีงบการเงินลา่สดุ ณ วนัท่ีใช้สทิธิ เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไข
การปรับสทิธิตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6 
ราคาหุ้นละ 1.60 – 2.00 บาท ขึน้อยูก่บัผลประกอบการของบริษัทฯ ดงันี ้
ราคาหุ้นละ 1.60 บาท ถ้ากําไรสทุธิ น้อยกวา่หรือเทา่กบั 10,000,000 บาท 
ราคาหุ้นละ 1.70 บาท ถ้ากําไรสทุธิตัง้แต ่10,000,001 ถงึ 20,000,000 บาท 
ราคาหุ้นละ 1.80 บาท ถ้ากําไรสทุธิตัง้แต ่20,000,001 ถงึ 30,000,000 บาท 
ราคาหุ้นละ 1.90 บาท ถ้ากําไรสทุธิตัง้แต ่30,000,001 ถงึ 40,000,000 บาท 
ราคาหุ้นละ 2.00 บาท ถ้ากําไรสทุธิมากกวา่ 40,000,000 บาท 
ทัง้นีร้าคาการใช้สทิธิอาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ ทัง้นี ้หากระหวา่งอายขุองใบสําคญั
แสดงสทิธิ บริษัทฯ ตกเป็นผู้ ผิดนดัชําระหนีก้บัสถาบนัการเงิน จนเป็นเหตใุห้สถาบนัการเงินฟอ้งร้องบริษัทฯ ตอ่
ศาล ให้ราคาการใช้สทิธิปรับลดลงเป็น 1.30 บาท ตอ่หุ้น 

วนัท่ีออก วนัท่ี 29 ตลุาคม 2563 
วนัท่ีครบกําหนด วนัท่ี 28 ตลุาคม 2565 
อาย ุ 2 ปีนบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิ  
จํานวนหุ้นท่ีออก
เพ่ือรองรับการใช้
สทิธิแปลงสภาพ 

65,000,000 หุ้น (มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 

วนัใช้สทิธิ ใช้สทิธิครัง้แรกต่อเม่ือ TKT-W1 ใช้สทิธิทัง้จํานวนหรือ TKT-W1 หมดอายแุล้ว โดยวนัใช้สทิธิครัง้แรก ตรงกบั
วนัท่ี 30 เมษายน 2564 และสามารถใช้สทิธิได้ในวนัทําการสดุท้ายของทกุเดือนในแตล่ะเดือน และกําหนดวนัใช้
สทิธิครัง้สดุท้ายตรงกบัวนัท่ี 28 ตลุาคม 2565  ( 2 ปีนบัจากวนัท่ีออกและเสนอขาย) โดยหากวนักําหนดการใช้
สทิธิครัง้สดุท้ายไมต่รงกบัวนัทําการ  ให้เล่ือนวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายขึน้มาเป็นวนัทําการสดุท้ายก่อน
หน้าวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

 
ใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 3 (TKT-W3) 
ชนิด ระบช่ืุอผู้ ถือและเปล่ียนมือไมไ่ด้ 
วิธีการจดัสรร ออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้กบับคุคลในวงจํากดั จํานวน 1 ราย ได้แก่ 

Karrie Automotive Investment Limited (“KAI”) 
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จํานวนท่ีออก
และเสนอขาย 

48,000,000 หน่วย 
TKT-W1 และ TKT-W3 จะใช้หุ้นสามญัเพิ่มทนุกลุม่เดียวกนัในการรองรับสิทธิการแปลงสภาพ เน่ืองจากเป็น
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมีเง่ือนไขการใช้สทิธิเก่ียวเน่ืองกนั โดยในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสทิธิ TKT-W1 
ไปเทา่ใด จะไมส่ามารถใช้สทิธิใบสําคญัแสดงสิทธิ TKT-W3 เทา่กบัจํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิ TKT-W1 ท่ีใช้
สทิธิไปแล้ว 

ราคาเสนอขาย หน่วยละ 0 บาท (ไมคิ่ดมลูคา่) 
อตัราการใช้สิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ1 หุ้น (เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิ) 
ราคาการใช้สิทธิ 1.70 บาทตอ่หุ้น (เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราการใช้สทิธิ) 
วนัท่ีออก วนัท่ี 29 ตลุาคม 2563 
วนัท่ีครบกําหนด วนัท่ี 28 ตลุาคม 2565 
อาย ุ 2 ปีนบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิ  
จํานวนหุ้นท่ีออก
เพ่ือรองรับการใช้
สทิธิแปลงสภาพ 

48,000,000 หุ้น (มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 

วนัใช้สทิธิ ใช้สทิธิครัง้แรกต่อเม่ือ TKT-W1 หมดอายแุล้ว ตรงกบัวนัท่ี 30 เมษายน 2564 และสามารถใช้สิทธิได้ในวนัทํา
การสดุท้ายของทกุเดือนในแตล่ะเดือน และกําหนดวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ายตรงกบัวนัท่ี 28 ตลุาคม 2565  ( 2 ปีนบั
จากวนัท่ีออกและเสนอขาย) โดยหากวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายไมต่รงกบัวนัทําการ  ให้เล่ือนวนั
กําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายขึน้มาเป็นวนัทําการสดุท้ายก่อนหน้าวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล   
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิในแตล่ะปี เว้นแตใ่นกรณีท่ี

บริษัทฯ มีโครงการจะลงทนุในโครงการอ่ืน  
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในแตล่ะปีของบริษัท   

วนัท่ีจ่ายเงินปันผล ช่วงเวลาของผลการ
ดําเนินงาน 

กําไรสทุธิ 
(ล้านบาท) 

เงินปันผลจ่าย/หุ้น 
(บาท/หุ้น) 

จํานวนหุ้น 
(ล้านบาท) 

เงินปันผลจ่าย
รวม (ล้านบาท) 

อตัราเงินปันผล
จ่ายตอ่กําไร
สทุธิ (ร้อยละ) 

29 เม.ย. 2556 01/01/55 - 31/12/55 88.81 0.18 214 38.52 43.37 
29 เม.ย. 2557 01/01/56 - 31/12/56 38.96 0.15 214 32.10 82.39 
8 พ.ค. 2558 01/01/57 - 31/12/57 19.45 0.10 214 21.40 110.03 
13 พ.ค. 2559 01/01/58 - 31/12/58 12.39 0.06 214 12.84 103.63 

------ 01/01/59 - 31/12/59 -67.54 ไมจ่่ายเงินปันผล 214 ----- ----- 
------ 01/01/60 - 31/12/60 -51.33 ไมจ่่ายเงินปันผล 214 ----- ----- 
------ 01/01/61 - 31/12/61 -36.75 ไมจ่่ายเงินปันผล 214 ----- ----- 
------ 01/01/62 - 31/12/62 12.21 ไมจ่่ายเงินปันผล 214 ----- ----- 

 
 



      บริษัท  ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

สว่นท่ี 2 หน้าท่ี 22 

8. โครงสร้างการจัดการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีคณุสมบติัครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 
และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี กจ. 12/2543 เร่ือง การขออนญุาต
และการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหมฉ่บบัลงวนัท่ี 22 มีนาคม 2543 

คณะกรรมการของบริษัท  ตามหนงัสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบด้วย
ผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ จํานวน 13 ทา่น   

ลําดบั ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง 
อบรมหลกัสตูร
กรรมการ 

ประชมุกรรมการบริษัท 
จํานวนครัง้ท่ีจดั

ประชมุ 
จํานวนครัง้ท่ี
เข้าประชมุ 

คิดเป็น  
(%) 

1 พลเอก  เทอดศกัด์ิ มารมย์ ประธานคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ DAP 10/2004 10 10 100 
2 นายไพรัช สหเมธาพฒัน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ

อิสระ/ กรรมการ/ กรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา/ กรรมการ
กํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

DCP 102/2008 10 10 100 

3 นายเผ่าเทพ โชตินชิุต ประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน
และกรรมการสรรหา / ประธานคณะกรรมการ
กํากบัดแูลกิจการท่ีดี / กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ 

DAP 11/2004 10 10 100 

4 ดร.โกศล สรุโกมล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา / 
กรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี / 

DCP 137/2010 10 10 100 
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ลําดบั ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง 
อบรมหลกัสตูร
กรรมการ 

ประชมุกรรมการบริษัท 
จํานวนครัง้ท่ีจดั

ประชมุ 
จํานวนครัง้ท่ี
เข้าประชมุ 

คิดเป็น  
(%) 

5 นายวีระศกัด์ิ สตุณัฑวิบลูย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการ 

DAP 21/2004 10 10 100 

6 นายสเุมธ เตชะไกรศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร / 
กรรมการ / กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน / 
กรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี 

DCP 137/2010 10 10 100 

7 นายคมัภีร์ จองธรุะกิจ กรรมการ / กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน
และกรรมการสรรหา / กรรมการกํากบัดแูล
กิจการท่ีดี 

DCP 48/2004 10 9 90 

8 นายปรีชา เตชะไกรศรี กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

DAP 10/2004 10 10 100 

9 นายจมุพล เตชะไกรศรี กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเส่ียง /ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดัการ / เลขานกุารบริษัท / เลขานกุาร
คณะกรรมการบริษัท 

DCP 102/2008 10 10 100 

10 นางยพุา เตชะไกรศรี กรรมการ DCP 32/2003 10 10 100 
11 นายอภิชาติ เกษมกลุศิริ กรรมการ DCP 73/2006 10 10 100 
12 นายประสงค์ เตชะไกรศรี กรรมการ DAP 11/2004 10 10 100 
13 * นายโกเวท ลิม้ตระกลู กรรมากร / กรรมการบริหาร /  

กรรมการผู้จดัการ  
DCP 105/2008 3 3 100 

หมายเหต ุ:  กรรมการติดภารกิจท่ีลาประชมุ นายคมัภีร์ จองธรุะกิจ 
                  *คณุโกเวท ลิม้ตระกลู ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 21 ตลุาคม 2563 

รวมคา่เฉล่ีย 99 

 โดยมี นายจมุพล  เตชะไกรศรี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท      
คณะกรรมการบริษัท เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นทัง้หมด ซึง่มีหน้าท่ีกํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ข้อบงัคบั นโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท และมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในการกํากบัดแูลบริษัท กรรมการจะต้องใช้ดลุย 
พินิจในการตดัสินใจทางธุรกิจและปฏิบติัในสิง่ท่ีตนเองเช่ืออยา่งมีเหตผุลวา่จะเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท และการกํากบัดแูลให้การบริหารจดัการเป็นไปตามนโยบาย 
และเปา้หมายท่ีได้กําหนดไว้ โดยอยูใ่นกรอบของจริยธรรมท่ีดี และคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย ซึง่ขอบเขต
อํานาจ และการอนมุติัของคณะกรรมการบริษัท มีดงันี ้

1.  อํานาจหน้าท่ีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายอ่ืนใดท่ีกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของกรรมการ 
หรือคณะกรรมการในบริษัท (มหาชน)จํากดั 

2.  มีอํานาจหน้าท่ีตามข้อบงัคบัของบริษัทท่ีกําหนดให้เป็นของคณะกรรมการ 
3.  มีอํานาจหน้าท่ีดูแลและกําหนดนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจ นโยบายทางด้านการเงิน นโยบาย การระดมทุน 

นโยบายในการบริหารเงินทนุ นโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์ และนโยบายในการบริหารความเส่ียงของบริษัท  
4.  พิจารณาอนมุติังบประมาณโครงการลงทนุของบริษัทและกํากบัดแูลการดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ 
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5.  กําหนดกลยทุธ์ในการทําธุรกิจ เปา้หมาย และแผนงานของบริษัท 
6.  ดําเนินกิจการภายในขอบเขตของกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท และตามมติของท่ีประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้น 

และตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือบริคณห์สนธิ 
7.  ทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ และจดัให้มีการบริหารจดัการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 
8.  ดแูลไมใ่ห้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัท  
9.  อนมุติัแต่งตัง้คณะกรรมการจํานวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน 

หรือบคุคลอ่ืนกระทําการอยา่งหนึง่อยา่งใดแทนคณะกรรมการ 
10.  อนุมติัตาม “คู่มืออํานาจอนมุติั” ของบริษัท เช่น อนุมติังบประมาณรายจ่ายประจําปี, งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต 

การขาย และบริหารประจําปี, การขายสนิทรัพย์ถาวร (ราคาตลาด) มลูคา่เกินกวา่ 1 ล้านบาท ฯลฯ 
เว้นแตเ่ร่ืองตอ่ไปนี ้จะกระทําได้ตอ่เม่ือได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน ทัง้นีกํ้าหนดให้รายการท่ีกรรมการหรือบคุคลท่ี

อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัท หรือบริษัทยอ่ย ให้กรรมการซึง่มีสว่นได้เสีย
ในเร่ืองนัน้ ไมมี่สทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

 เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 การทํารายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมาย หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ระบใุห้ต้องได้รับ

อนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 นอกจากนัน้ในกรณีดังต่อไปนี  ้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุม ผู้ ถือหุ้นด้วย

คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
 การรับซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
 การทํา แก้ไขหรือเลกิสญัญา เก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญั การมอบหมาย 
ให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

 การออกหุ้นใหมเ่พ่ือชําระแก่เจ้าหนีข้องบริษัทตามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ 
 การลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจํานวนหุ้น หรือลดมลูคา่หุ้น 
 การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท 
 เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด  

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัท 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท  ประกอบด้วยนายสเุมธ เตชะไกรศรี ลงลายมือช่ือร่วมกบั นางยพุา เตชะไกรศรี หรือ 

นายจมุพล เตชะไกรศรี หรือ นายปรีชา เตชะไกรศรี รวมเป็นสองคนและประทบัตราสําคญัของบริษัท 

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัดี ถงึประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท และเหน็วา่เป็นปัจจยัสําคญั 

ปัจจยัหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตดัสินใจและการทํางานของคณะกรรมการบริษัท ความหลากหลายนัน้ไม่ได้จํากดัเฉพาะ
ในเร่ืองเพศเทา่นัน้ แตย่งัรวมถงึ อาย ุประวติัการศกึษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทกัษะและความรู้  

ทัง้นี ้ในการสรรหาและการพิจารณาแตง่ตัง้ กรรมการของบริษัทจะอยูบ่นพืน้ฐานของความรู้ความสามารถและใช้หลกัเกณฑ์
ในการคดัเลือกซึง่ได้คํานงึถงึผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย รวมถงึความหลากหลายทางเพศ 
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นิยามกรรมการอสิระของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบั 

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) คือ มีกรรมการอิสระ (Independent  
director) อยา่งน้อยหนึง่ในสาม ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติ
บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

* บริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์ข้อนีเ้ข้มงวดกวา่ประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ซึง่ได้กําหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1 

(2) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน/พนกังาน/ลกูจ้าง/ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา/ผู้ มีอํานาจควบคมุ 
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีมีความขดัแย้ง (ปัจจบุนัและ 
ช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้) 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น  บิดามารดา คู่
สมรส พ่ีน้อง และบตุร  รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ   หรือบคุคลท่ีจะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ ขัดแย้ง ใน
ลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลกัษณะอ่ืน ใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้
ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

(5) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้ นซึ่งเป็น
ผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(6) ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระได้ 
(7) กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตาม (1) – (6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดําเนิน

กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดย
มีการตดัสนิใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้ 

8.2 ผู้บริหาร 
ผู้บริหารของบริษัท มีดงัตอ่ไปนี ้

ลําดบั ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง 
1. นายสเุมธ          เตชะไกรศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร 

    2. นายโกเวท         ลิม้ตระกลู กรรมการผู้จดัการ  
3. นายจมุพล          เตชะไกรศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
4. น.ส.นวลอนงค์   ศกุร์คณาภรณ์ ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายบญัชีการเงิน  
5. นายนิเวสน์        บวัคอม ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ 
6. นายพิษณ ุ       วิลาวลัย์จิตต์ ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลิต โรงงานก่ิงแก้ว 
7. นายดํารงค์       ชาญณรงค์ ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลิต โรงงานกบินทร์บรีุ 
8. นายบญุทิวา     อินทร์ชะตา ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลิต โรงงานสวุินทวงศ์ 
9. นายรุจจิระ       ศรีสมยั ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลิตแมพ่ิมพ์ โรงงานสวุินทวงศ์ 

10. นายปริญญา    แก้วล้วน ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชีการเงิน 
          หมายเหต:ุ ลําดบัท่ี 3 – 9 เป็นผู้บริหารระดบัท่ี 4 ตามนิยามของ ก.ล.ต. 
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ขอบเขต และ อาํนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 
1. ควบคมุดแูลการบริหารทัว่ไปให้เป็นไปตามนโยบาย และเปา้หมายท่ีได้รับจากคณะกรรมการบริหาร 
2. กําหนดนโยบายและแนวการปฏิบติังานในด้านต่างๆ 
3. บริหารการปฏิบติัการและให้การสนบัสนนุระบบการบริหารคณุภาพ 

ทัง้นี ้การมอบอํานาจดงักลา่วข้างต้น กรรมการผู้จดัการจะต้องปฏิบติัตามข้อกําหนดและระเบียบวาระตา่งๆ ท่ีได้รับอนมุติั
จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร การอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีกลา่วมาข้างต้น กรรมการผู้จดัการไมส่ามารถ
กระทําได้ เว้นแตจ่ะได้รับมอบหมายจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และหรือคณะกรรมการบริหารเป็นครัง้ๆ ไป 

8.3 เลขานุการบริษัท 
บริษัทได้มอบหมายให้ นายจมุพล  เตชะไกรศรี ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารบริษัท (ประวติัเลขานกุารบริษัท รายละเอียดเก่ียวกบั

วฒิุการศกึษา ประสบการทํางาน แสดงในเอกสารแนบ 1) และมีคณะท่ีปรึกษากฎหมายมืออาชีพ เป็นผู้ให้คําแนะนําด้านกฎหมาย 
และกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบติัหน้าท่ี ในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทัง้ประสานงานให้มี
การปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการ   เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท โดยเลขานกุารบริษัทมีหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบหลกั ดงันี ้

1. ดแูลและให้คําปรึกษาเร่ืองการกํากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการบริษัท  
2. ดแูลและจดัการเร่ืองการประชมุคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ย  
3. จดัการประชมุผู้ ถือหุ้นและจดัทํารายงานการประชมุ  
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการ หรือ ผู้บริหารและเอกสารสําคัญอ่ืนๆ เช่น ทะเบียน

กรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการ บริษัทและรายงาน
ประจําปีของบริษัท รวมถงึหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

5. ดแูลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  
6. ติดตอ่และส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้ได้รับทราบสทิธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท 
7. ดแูลเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ ถือหุ้น  
8. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  หรือตามท่ี

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด  

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร   
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับสภาะเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัท และ

เปรียบเทียบกับธุรกิจท่ีมีขนาดและอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณานําเสนอต่อท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณา
อนมุติั 

ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชดุยอ่ย 
 รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 2,919,000 บาท และงดจ่ายผลตอบแทนจากผลดําเนินงาน (โบนสั) รายละเอียดแสดงในตารางตอ่ไปนี ้
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ลําดบั รายช่ือกรรมการ ตําแหน่ง 
คา่ตอบแทน
(บาท/เดือน) 

ยอดรวม
(บาท/ปี) 

คา่โบนสั 
(บาท) 

1 พลเอก เทอดศกัด์ิ มารมย์ ประธานคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ 53,550 642,600 0 
2 นายไพรัช สหเมธาพฒัน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการอิสระ / กรรมการ/ กรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา / กรรมการ
กํากบัดแูลกิจการที่ดี 

44,750 537,000 0 

3 นายเผ่าเทพ โชตินชิุต ประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน
และกรรมการสรรหา / ประธานคณะกรรมการ
กํากบัดแูลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ 

31,500 378,000 0 

4 ดร.โกศล สรุโกมล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /  
กรรมการอิสระ / กรรมการ /  
กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการ
สรรหา / กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี / 

19,100 229,200 0 

5 นายวีระศกัด์ิ สตุณัฑวิบลูย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ 27,100 325,200 0 

6 นายสเุมธ เตชะไกรศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการ / 
กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน /  
กรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี 

0 0 0 

7 นายคมัภีร์ จองธรุะกิจ กรรมการ / กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและ
กรรมการสรรหา / กรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี 

19,100 229,200 0 

8 นายปรีชา เตชะไกรศรี กรรมการ / กรรมการบริหาร /  
กรรมการบริหารความเส่ียง 

0 0 0 

9 นายจมุพล เตชะไกรศรี กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร
ความเส่ียง /ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ / 
เลขานกุารบริษัท / เลขานกุารคณะกรรมการ
บริษัท 

0 0 0 

10 นางยพุา เตชะไกรศรี กรรมการ 16,050 192,600 0 
11 นายอภิชาติ  เกษมกลุศิริ กรรมการ 16,050 192,600 0 
12 นายประสงค์ เตชะไกรศรี กรรมการ 16,050 192,600 0 
13 นายโกเวท  ลิม้ตระกลู กรรมการ / กรรมการบริหาร / 

กรรมการผู้จดัการ 
0 0 0 

หมายเหตุ : ผลประโยชน์อื่นไม่มี  รวมเป็นเงนิ 2,919,000 0  
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(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 
บริษัทกําหนดนโยบายค่าตอบแทนผู้บริหาร  โดยคํานึงถึงความเป็นธรรม และความเหมาะสมตามค่างานหน้าท่ีความ

รับผิดชอบ และสอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจ และพิจารณาเปรียบเทียบกบัอตัราค่าตอบแทนของบริษัท
อ่ืนท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนัหรือใกล้เคียงกบับริษัท 

นอกจากนี ้ยงัพิจารณาผลการปฏิบติังานของผู้บริหารแต่ละคนตามผลงานส่วนตวั และส่วนรวม โดยมีความสอดคล้องกบั
วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และแผนกลยทุธ์ประจําปีของบริษัท เพ่ือเป็นการสร้างแรงจงูใจให้ CEO กรรมการบริหาร และผู้บริหารสร้างความ
มัน่คงและเติบโตให้แก่องค์กรในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร (CEO) : กรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
ทําหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบติังานของ CEO เป็นประจําทุกปี เพ่ือนําผลประเมินดงักล่าวมาประกอบการพิจารณา
คา่ตอบแทนในรูปเงินเดือน ซึง่ปี 2563 คา่ตอบแทน (เงินเดือน) 2,142,917 บาท/ปี สว่นผลประโยชน์อ่ืนไมมี่   

2. ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท : ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารเป็นไปตาม
นโยบายท่ีบริษัทกําหนด และมอบหมายให้ CEO เป็นผู้ประเมินและพิจารณาผลการปฏิบติังานของกรรมการบริหาร 
และผู้บริหาร ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อ่ืน เช่น 
กองทนุสํารองเลีย้งชีพ บตัรประกนัสขุภาพ เพ่ือจงูใจและรักษา กรรมการบริหาร ผู้บริหารท่ีมีความรู้ความสามารถ 

3. ค่าตอบแทนระยะยาว : บริษัทได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนระยะยาว เพ่ือสร้างแรงจูงใจพนักงานในการ
ปฏิบติังานให้องค์กรดําเนินงานไปสู่เปา้หมายในอนาคตท่ีวางไว้ในระยะยาว รวมถึงเป็นการรักษาตําแหน่งผู้บริหารท่ี
สําคญั เช่น CEO กรรมการผู้จดัการ ผู้จดัการทัว่ไป ฯลฯ 
กําหนดผลตอบแทนเป็นเงินสดท่ีผูกกบัเง่ือนไข KPI ระยะยาว (มากกว่า 1 ปี)  ทัง้นี ้การจ่ายผลตอบแทนอาจมีการ
เรียกคืน หรืองดจ่ายในกรณีท่ีมีการกระทําผิดวินยัหรือการเลิกจ้าง 

ปี 2563 คา่ตอบแทนรวมท่ีให้แก่ผู้บริหาร เทา่กบั 21,818,108.50 บาท ซึง่ประกอบด้วย เงินเดือน โบนสั กองทนุสํารองเลีย้งชีพ   

8.5 บุคลากร  
จํานวนพนักงานทัง้หมดของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 (ไม่รวมแรงงานจัดจ้างภายนอก : Outsource) มีจํานวน

ดงัตอ่ไปนี ้
 

ฝ่าย 
        จํานวนพนกังานทัง้สิน้ 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
1. ฝ่ายสํานกังาน                 147      150      144 
2. ฝ่ายโรงงาน   911   995   1,029 

      รวม            1,058 1,145 1,173 
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จํานวนพนกังานแยกตามสายงานหลกั มีดงันีต้อ่ไปนี ้
 

แผนก 
        จํานวนพนกังานทัง้สิน้ 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

1.แผนกผลิต 639 676 721 
2.แผนกวิศวกรรม/แผนกวิจยัและพฒันา 35 38 31 
3.แผนกบริหารคณุภาพ/แผนกประกนัคณุภาพ/ 
   แผนกวางแผน/แผนกซอ่มบํารุง 

148 186 180 

4.แผนกจดัซือ้/แผนกขนสง่ 46 47 42 
5.แผนกจดัเตรียมวตัถดิุบ/แผนกคลงัสินค้า 82 86 85 
6.แผนกทรัพยากรบคุคลและธรุการ 31 34 34 
7.แผนกขายและการตลาด 11 12 11 
8.แผนกบญัชีและการเงิน/แผนกสารสนเทศ 19 20 21 
9.ฝ่ายบริหารจดัการ/ฝ่ายบริหารสายปฏิบติัการ 47 46 48 

รวม 1,058 1,145 1,173  
หมายเหต ุ: บริษัทไมมี่ข้อพิพาททางด้านแรงงาน  

ผลตอบแทนพนักงาน 
บริษัทมีนโยบายการบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนกังาน โดยกําหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้กบัพนกังานอย่าง

เหมาะสม ตามคณุวฒิุ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทํางาน ซึ่งเงินเดือนขัน้ต่ําของพนกังานไม่น้อยกว่าค่าแรงขัน้
ต่ําท่ีรัฐบาลกําหนด และผลตอบแทนอ่ืนๆ อีก เช่น โบนัส กองทุนสํารองเลีย้งชีพ ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจําปี 
เคร่ืองแบบพนกังาน บริการรถรับส่งพนกังาน รวมทัง้การแต่งตัง้ โยกย้ายให้รางวลั และนโยบายการพฒันาบุคลากร การอบรมให้
ความรู้  พฒันาศกัยภาพกบัพนกังานอยา่งตอ่เน่ืองเป็นรูปธรรม 

ทัง้นี ้บริษัทกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานด้วยระบบ Key Performance Indicator (KPI) เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การพิจารณาผลการปฏิบติังานจริงเทียบกบัเปา้หมายท่ีตัง้ไว้   

ในปี 2563 ผลตอบแทนรวมพนกังานของบริษัทมีจํานวนเงินรวม 267,622,227.55 บาท ลดลง 19,439,746.15 บาท จากปี 
2562  และผลตอบแทนอ่ืน ท่ีบริษัทได้สมบทเงินเข้ากองทนุสํารองเลีย้งชีพให้แก่พนกังานจํานวน 3,997,137.14 บาท  
นโยบายการพัฒนาบุคลากร  

บริษัทให้ความสําคญัในด้านบุคลากรไม่น้อยไปกว่าการให้ความสําคญัในเร่ืองของวตัถดิุบ หรือกระบวนการผลิต ด้วยเหตุ
ท่ีว่าคณุภาพชิน้งานท่ีดีนอกจากจะมาจากวตัถดิุบท่ีดีและกระบวนการผลิตท่ีดีแล้ว แรงงานทัง้ในส่วนทางตรงและทางอ้อมยงัต้องมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลด้วยเช่นกนั 

บริษัทให้ความสําคัญในเร่ืองของบุคลากรทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เร่ิมตัง้แต่ขัน้ตอนการคัดสรรบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถเข้าสู่องค์กรโดยการจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีดีและปลอดภัย มีการจัดฝึกอบรมให้ทัง้ภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กรรวมถึงการจดัส่งไปอบรมดงูานยงัต่างประเทศ นอกจากนี ้บริษัทยงัมีนโยบายการพฒันาบคุลากรทางอ้อมด้วยการ
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สรรหาบคุลากรชาวต่างชาติเข้ามารับตําแหน่งในองค์กรและเป็นท่ีปรึกษาระยะสัน้ด้วย อนัจะเป็นการยกระดบัความรู้ความชํานาญ
ของพนกังานให้อยูใ่นระดบัมาตรฐานสากล 

บริษัทได้ดําเนินการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ในรูปแบบของการจัดฝึกอบรม In House Training ได้แก่ การจัด Class 
Room, การสอนงานสอนหน้างานจริง OJT (On the Job Training), การให้ คําชีแ้นะ  (Coaching) หรือ  การให้ คําปรึกษา 
(Counseling ),  สถานีจําลองเหมือนจริง (Simulation) ด้านความปลอดภัย, การผลิตแบบโตโยต้า [TPS], ระบบการบริหาร ERP 
(Enterprise Resource Planning), การบริหารระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9001: 2015, ระบบการบริหารจัดการคณุภาพสําหรับ
อตุสาหกรรมรถยนต์  IATF16949:2016, มาตรฐานระบบจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001 :2015 และอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงงาน 
 ในปี 2563 บริษัทได้จดัอบรม เพิ่มความรู้ ความสามารถ และพฒันาพนกังานทกุระดบั โดยมีการอบรมในหมวดตา่งๆตาม
ระดบัพนกังาน ซึง่มีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

รายละเอียด 
จํานวนชัว่โมงในการอบรม 

ผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหาร หวัหน้างาน พนกังาน รวม 
1. หมวดบริหารจดัการ --- 28 46 30 104 
2.หมวดเทคโนโลยีและสารสนเทศ 72 96 12 60 240 
3.หมวดด้านคณุภาพ --- 30 --- 280 310 
4.หมวดความปลอดภยัอาชีวอนามยัและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน, สิ่งแวดล้อม,  
การอนรัุกษ์พลงังาน 

48 192 84 480 804 

5.หมวดสมรรถนะทางวิชาชีพ 6 64 90 428 588 

การเตรียมผู้สืบทอดงาน 

บริษัทกําหนดนโยบายในการเตรียมแผนสืบทอดงาน ซึง่เป็นภารกิจท่ีผู้บริหารขององค์กรต้องวางแผน และดําเนินการเพ่ือเป็น
การสร้างความต่อเน่ืองในการบริหารงาน และเตรียมบุคลากรเพ่ือรองรับแผนงานการบริหารงานในอนาคตโดยใช้กลยุทธ์ในการ
กําหนดเกณฑ์ในการคดัเลือกผู้ ท่ีมีศกัยภาพ โดยจดัให้มีพ่ีเลีย้งเป็นผู้สอนงาน ถ่ายทอด พฒันา และเสริมจดุอ่อนของงาน เพ่ือให้เกิด
ประสทิธิภาพย่ิงๆ ขึน้ไป  
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9. การกาํกับดแูลกิจการ 
9.1 นโยบายการกาํกับดูแล 

คณะกรรมการบริษัท กําหนดนโยบายการปฏิบติัตามข้อพงึปฏิบติัท่ีดี  (Code of Best Practices) สําหรับกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนท่ีเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และบริษัทกําหนด “นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ” และคู่มือ 
“จริยธรรมธุรกิจ” เพ่ือแจกจ่ายให้กบักรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั ได้ยดึถือเป็นแนวในการปฏิบติัตอ่ไป 

ในปี 2563 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ได้ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  ให้สอดคล้องตามหลัก
ปฏิบติัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี นําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติัเม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2563  

การปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษัทมุ่งมัน่ดูแลให้มีการปฏิบติัตามนโยบาย และแนวปฏิบติัอย่างเคร่งครัด 
และพฒันาการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท อย่างต่อเน่ือง อนัเป็นผลให้ในรอบปี 2563 บริษัทได้รับการประเมินในระดบั “ดีเลิศ” 
(ห้าดาว) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ยกเว้นในบางหลกัการ ท่ีบริษัทเลือกใช้หลกัการท่ีแตกตา่ง ซึง่มีรายละเอียดและคําอธิบาย ดงัต่อไปนี ้

แนวปฏิบติัของ CG คําชีแ้จง 
คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการท่ีเป็น
กรรมการอิสระมากวา่ 50% 

บริษัทมีกรรมการทัง้หมด 13 ทา่น เป็นกรรมการอิสระ 5  
ทา่น หรือ 38.46%  
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท มีความเหน็วา่ ตลอด
ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ทกุทา่น
ได้ให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระ และให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัท 

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย  
กรรมการอิสระทัง้หมด 

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย กรรมการจํานวน 5  
ทา่น เป็นกรรมการอิสระ 3 ทา่น  
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท มีความเหน็วา่ กรรมการ
บริษัทอีก 2 ทา่น สามารถให้ความเหน็ได้อยา่งอิสระ 
และองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหามีความ
เหมาะสม   

สําหรับรายงานการดําเนินการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทในปี 2563 สรุปได้ดงันี ้
1. หมวดสทิธิของผู้ถือหุ้น  

นอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดได้แก่ สิทธิการซือ้ขาย หรือโอนหลกัทรัพย์ท่ีตนถืออยู่ได้อย่างเป็น
อิสระ การได้รับสว่นแบ่งผลกําไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชมุอย่างเป็นอิสระในเร่ืองท่ีมี
ผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกําหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบัและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน 
และการอนมุติัรายการพิเศษแล้ว บริษัทยงัได้ดําเนินการในเร่ืองตา่งๆ ท่ีเป็นการสง่เสริมการใช้สทิธิ และอํานวยความสะดวกในการใช้
สทิธิของผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี ้

1.1 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า และการส่งคําถามท่ีเก่ียวข้องกับวาระการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่วงหน้าระหว่าง
วนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 ถงึ 31 ธนัวาคม 2562 พร้อมทัง้ประกาศหลกัเกณฑ์ และระบขุัน้ตอนท่ีชดัเจน โดยเผยแพร่ไว้ท่ี 
เวบ็ไซต์บริษัท (www.tkrungthai.com) ภายใต้หวัข้อประกาศ 
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1.2 บริษัทอํานวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงอย่างเต็มท่ีโดยจดัประชมุในวนั
ทําการ ณ สถานท่ี ท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ มีการคมนาคมสะดวกในการเดินทาง 

1.3 บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2563 ให้กับผู้ ถือหุ้ นทุกคน และข้อมูลประกอบแต่ละวาระการ
ประชุมทัง้ภาษาไทย และ  ภาษาอังกฤษให้ผู้ ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้า 45 วัน ก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้ น 
เพ่ื อ ให้ผู้ ถื อหุ้ น ได้ศึกษาข้อมูลในการประชุม  ล่วงห น้า ก่อนวันประชุม  โดย เผยแพ ร่ไว้ ท่ี เว็บ ไซ ต์บ ริษั ท
(www.tkrungthai.com) ภายใต้หัวข้อประกาศ (Post วนัท่ี 23 กันยายน 2563) และได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

1.4 บริษัทได้ลงประกาศหนงัสือนดัเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น ในหนงัสือพิมพ์รายวนั ติดต่อกนั 3 วนั ก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือ
บอกกลา่วลว่งหน้าสําหรับการเตรียมตวัก่อนมาเข้าร่วมประชมุ 

1.5 บริษัทเคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้นโดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฏหมายกําหนด บริษัทจัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2563 ในวนัท่ี 21 ตลุาคม 2563 ณ โรงแรมแม่นํา้ รามาดาพลาซา, กรุงเทพ เพ่ืออํานวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้
ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะทกุรายเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น โดยสถานท่ีประชมุสามารถเดินทางได้สะดวก 

1.6 กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงู เข้าร่วมชีแ้จงและตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี ้ยงัมี
ผู้ แทนของผู้สอบบัญชีจากสํานักงาน กรินทร์ ออดิท จํากัด ร่วมตอบข้อซักถามเก่ียวกับงบการเงินของบริษัท และท่ี
ปรึกษาทางกฎหมายจากสํานกังานกฎหมายฟาอีสต์  จํากดั เป็นกรรมการกลางร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน
เสียง เพ่ือความโปร่งใสอีกด้วย 

1.7 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ก่อนเร่ิมการประชุมตามวาระ บริษัทได้กล่าวแนะนํา กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบญัชีของ
บริษัท ท่ีเข้าร่วมประชมุต่อผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้น รับทราบถึงวิธีการ ในการลงคะแนนเสียง และสิทธิของผู้
ถือหุ้น โดยประธานท่ีประชมุทําหน้าท่ีควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามลําดบัวาระ ท่ีแจ้งในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น 
จดัสรรเวลาให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับการนําเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ รวมทัง้เปิดโอกาส ให้ผู้ ถือหุ้นแสดง
ความคิดเห็น ซักถามเร่ืองต่างๆ เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทัง้มีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน สรุปการลงมติ และนบัคะแนนเสียงด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

1.8 บริษัทไม่มีการเพ่ิมวาระการประชมุ หรือเปล่ียนแปลงข้อมลูสําคญัในการประชุมผู้ ถือหุ้นปี 2563  อีกทัง้ ยงัให้สิทธิใน
การแสดงความคิดเหน็ และถามคําถามในท่ีประชมุก่อนลงมติใดๆ รายละเอียดตามรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2563 

1.9 บริษัทมอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด  ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้ จัดส่ง
หนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 21 วนั บริษัทให้สิทธ์ิแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ามาร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นใน
ภายหลงัท่ีได้เร่ิมประชมุแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณา และยงัไม่ได้ลงมติ พร้อม
นบัเป็นองค์ประชมุตัง้แตว่าระท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงเป็นต้นไป 

1.10 ละเว้นการกระทําใดๆ ท่ีเป็นการจํากดัโอกาสของผู้ ถือหุ้นในการศกึษาสารสนเทศของบริษัท 
1.11 บริษัทแจ้งกฎเกณฑ์ และวิธีการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมข้อมลูสําหรับแตล่ะวาระอย่างเพียงพอต่อการตดัสินใจให้

ผู้ ถือหุ้ นทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ น จัดการให้มีวิธีการลงคะแนนเสียงท่ีไม่ยุ่งยาก มีประสิทธิภาพ และ
คา่ใช้จ่ายไมส่งู 

1.12 บริษัทได้จดัสรรเวลาท่ีเหมาะสมในการประชมุ และสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และตัง้คําถาม
ตอ่ท่ีประชมุในเร่ืองท่ีเก่ียวกบับริษัท 
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1.13 บริษัทจดัทํารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นให้แล้วเสร็จ และเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ และเว็บไซต์ของ
บริษัท (www.tkrungthai.com) ภายใต้หวัข้อประกาศ ภายใน 14 วนั นับจากวนัประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความ
คิดเหน็ และตรวจสอบได้ โดยไมต้่องรอให้ถงึการประชมุครัง้ตอ่ไป 

1.14  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จ่ายไมน้่อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสิทธิ เว้นแต่กรณีท่ีบริษัทมีโครงการจะ ลงทนุ
ในโครงการอ่ืนๆ ซึง่ในปี 2563 ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติั “งดจ่ายเงินปันผล” เน่ืองจากบริษัทมีขาดทนุสะสม 

1.15 บริษัทนําเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั โดยนําเสนอนโยบาย พร้อมทัง้หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการ
กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัตามท่ีเสนอ 

2. หมวดการปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  
บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัอย่างเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย นกั

ลงทนุสถาบนั หรือชาวตา่งชาติ เพ่ือให้เกิดความเทา่เทียมกนัอยา่งแท้จริง  
ทัง้นี ้บริษัทยงัคงดําเนินการปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั เพ่ือความยัง่ยืนในเร่ืองตอ่ไปนี ้
2.1 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 วาระเลือกตัง้กรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ ผู้

ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ทัง้นี ้เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการท่ีต้องการได้ 
อยา่งแท้จริง 

2.2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัท เป็นการลว่งหน้า ตัง้แต ่
   วนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และได้ประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นระบบข่าวของตลาด 

      หลกัทรัพย์ฯ พร้อมกบัเผยแพร่หลกัเกณฑ์บนเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.tkrungthai.com) ภายใต้หวัข้อประกาศ อยา่งไรก็    
      ตาม ในการประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 นัน้ ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
2.3  ให้สทิธิออกเสียงแก่ผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นท่ีมีอยา่งเทา่เทียมกนั 
2.4  บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าประชมุด้วยตนเองสามารถใช้สทิธิออกเสียงโดยการมอบฉนัะให้ผู้ อ่ืน หรือ 
       กรรมการอิสระเข้าประชมุและออกเสียงแทนได้ 
2.5  บริษัทแนบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ซึง่เป็นแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เอง ในแตล่ะ  

 วาระ ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบัจริง พร้อมทัง้เผยแพร่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก, ข และ ค ทัง้ภาษาไทยและ  
 ภาษาองักฤษบนเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.tkrungthai.com) เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ด้วย 

2.6  บริษัทมีมาตรการปอ้งกนักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้ข้อมลูภายใน เพ่ือหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ในการซือ้ขาย 
 หุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมลูภายในแก่บคุคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการซือ้ขายหุ้นของบริษัท และมีการติดตามผลอยา่ง 
 สม่ําเสมอ ทัง้นี ้กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีรายงานการถือหลกัทรัพย์ครัง้แรก และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือ  
 หลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 ใน พรบ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 

2.7  คณะกรรมการได้กําหนดหลกัเกณฑ์ให้กรรมการ ผู้บริหาร ต้องเปิดเผยข้อมลู ผู้ มีสว่นได้เสียของตนเอง และบคุคลท่ีมี  
 ความเก่ียวข้อง ตามมาตรา 89/14 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหนกัทรัพย์ พ.ศ.2551 ทัง้นี ้จะต้องรายงาน 
 ครัง้แรกภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีเข้าดํารงตําแหน่ง และรายงานการเปล่ียนแปลงข้อมลูทกุไตรมาส ภายในวนัท่ี 15   
 ของเดือนถดัไป นบัจากวนัสดุท้ายในแตล่ะไตรมาส และให้เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ เก็บต้นฉบบั และสําเนา  
 แจ้งให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนั หลงัจากได้รับรายงาน 

2.8  ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารไมมี่การเพิ่มวาระการประชมุ หรือเปล่ียนแปลงข้อมลูสําคญัโดยมิแจ้งลว่งหน้าตอ่ผู้ ถือหุ้น 
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2.9  บริษัทใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียน และตรวจสอบคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นเพ่ือความรวดเร็ว และอํานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

2.10  บริษัทใช้บตัรลงคะแนนเสียงเพ่ือความรวดเร็ว และอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียง รวมถงึใน    
                   วาระพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระนัน้ มีการแยกให้ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้เป็นรายบคุคล 

ทัง้นี ้เน่ืองด้วยบริษัทไม่มีบริษัทร่วม และบริษัทย่อย จึงไม่มีเร่ืองการทํารายการระหว่างกนักบับริษัทร่วม ท่ีอาจจะทําให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งมีนยัสําคญั และไมมี่การให้ความช่วยเหลือทางการเงินกบับริษัทท่ีไมใ่ช้บริษัทยอ่ย 

3. หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  
บริษัทได้ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ไมว่่าจะเป็นผู้ มีสว่นได้เสียภายใน และผู้ มีสว่นได้เสียภายนอกเพ่ือ

เสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกบัผู้ มีส่วนได้เสีย ในการสร้างความมัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงิน และความยัง่ยืนของ
กิจการ รวมถงึการให้ความสําคญักบัการรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม และสงัคมอีกด้วย 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบติัท่ีเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ซึง่หมายความรวมถึงผู้ ถือหุ้น หรือผู้ลงทนุ 
พนักงาน ลกูค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี ้ชุมชนท่ีบริษัทตัง้อยู่  สงัคม สิ่งแวดล้อม ภาครัฐ และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องแสดงไว้อย่าง
ชดัเจนใน ”คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั ได้ปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั และไม่ละเมิดสิทธิ
มนษุยชน บริษัทมีผู้ มีสว่นได้เสียหลายกลุม่ด้วยกนั ดงันี ้

 ผู้ถือหุ้น  บริษัทตระหนกัดีวา่ ผู้ ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าท่ีสร้างมลูคา่เพิ่ม แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 
และปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกนั เช่น ปฏิบติัหน้าท่ี ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต ตลอดจนตดัสินใจดําเนินการใดๆ ด้วย
จิตอันบริสุทธ์ิ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ และรายย่อย เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหุ้ น
โดยรวม และนําเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอ่ืนๆ โดย
สม่ําเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมทัง้ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ อ่ืน โดยใช้ข้อมลูใดๆ ของบริษัท ซึง่
ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณะ หรือดําเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัองค์กร เป็นต้น 

 พนักงาน บริษัทตระหนกัดีวา่ พนกังาน เป็นปัจจยัแหง่ความสําเร็จของการบรรลเุปา้หมายของบริษัท ท่ีมีคณุคา่ย่ิง 
บริษัทจึงมีนโยบายท่ีจะให้การปฏิบติั ท่ีเป็นธรรมทัง้ในด้านโอกาส ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม  โดยบริษัทมีนโยบายการประเมินผลของ
การปฏิบัติงานด้วยตัวชีวัด KPI เพ่ือใช้วดัผลสําเร็จจริงเทียบกับความคาดหวงัท่ีตกลงกันไว้ (Objective Measurement)  รวมทัง้
สวสัดิการอ่ืนๆ อีก เช่น โบนสั กองทนุสํารองเลีย้งชีพ จดัการดแูลให้ตรวจสขุภาพประจําปี ดแูลรักษาสถาพแวดล้อมการทํางานให้มี
ความปลอดภยัและถกูสขุลกัษณะอนามยั สง่เสริมกิจกรรมต่างๆ รวมทัง้การแต่งตัง้ โยกย้ายให้รางวลั และจดัอบรมให้ความรู้ พฒันา
ศกัยภาพพนกังานอยา่งตอ่เน่ืองอยา่งเป็นรูปธรรม  

 ลูกค้า บริษัทเอาใจใสแ่ละรับผิดชอบตอ่ลกูค้า โดยให้บริการท่ีมีคณุภาพ มาตรฐาน รวดเร็ว ตรงตอ่เวลา และ 
รักษาความลบัของลกูค้า  และให้ข้อมลูข่าวสารท่ีถกูต้อง เพียงพอ ทนัต่อเหตกุารณ์แก่ลกูค้า เพ่ือให้ทราบเก่ียวกบัสินค้าและบริการ 
รวมทัง้ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลกูค้าอย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลกูค้าทราบ 
เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยไมช่กัช้า เป็นต้น 

 คู่ค้า บริษัทมีนโยบายท่ีจะให้การปฏิบติัตอ่คูค้่า อยา่งเสมอภาค เป็นธรรม โดยคํานงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัท 
และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมตอ่กนัทัง้สองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณ์ ท่ีทําให้เกิดความขดัแย้งทาง 
ผลประโยชน์ รวมทัง้ปฏิบติัตามพนัธสญัญาอยา่งเคร่งครัด ให้ข้อมลูท่ีเป็นจริง รายงานท่ีถกูต้อง การเจรจาแก้ปัญหา และหาทางออก 
 ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบติั ดงัตอ่ไปนี ้
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1. บริษัทเปิดโอกาสในการทําธุรกิจให้กบัทกุคูค้่าและการพิจารณาคดัเลือกคูค้่า ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความ 

เสมอภาคและเป็นธรรม 

2. ไมเ่รียก หรือไมรั่บ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไมส่จุริต ในการค้ากบัคูค้่า และ/หรือเจ้าหนี ้

3. ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบ
แจ้งให้เจ้าหนีท้ราบลว่งหน้า เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

 เจ้าหนี ้  บริษัทปฏิบติัตามเง่ือนไขการกู้ ยืมเงินตามเง่ือนไขหรือข้อตกลง และดแูลรักษาหลกัทรัพย์ท่ีใช้ในการคํา้ประกนั 

 คู่แข่ง  บริษัทปฏิบติักบัคูแ่ข่งในกรอบการแข่งขนัอยา่งสจุริต ไมล่ะเมิดความลบัหรือลว่งรู้ความลบัทางการค้าของคู ่
แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล จะปฏิบติัภายใต้กรอบกติการของการแข่งขนัท่ีดี ไมทํ่าลายช่ือเสียง ของคูแ่ข่งทางการค้า ด้วยการกลา่วหาใสร้่าย 

 สิ่งแวดล้อม บริษัทคํานงึถงึสภาพแวดล้อม จงึกําหนดนโยบาย และประกาศเพ่ือให้พนกังานตระหนกัถงึความ 
รับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม และได้ปฏิบติัตามมาตรฐานหลกัเกณฑ์ จนได้ใบรับรองมาตรฐานคณุภาพ ISO14001 ร่วมทัง้ปฏิบติัควบคู่
กบัความรับผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) จนกลายเป็นวฒันธรรมองค์กร  

      ในปี  2563 บริษัทได้จัดอบรมมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลล้อม และกิจกรรมรณรงค์ “สัปดาห์ความปลอดภัย 
สิง่แวดล้อม และอนรัุกษ์พลงังาน” เพ่ือให้พนกังานตระหนกัถึงการใช้ทรัพยากรอยา่งประหยดัและให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ เช่น ปิด
ไฟเม่ือไมมี่ความจําเป็นในการใช้งาน และปิดแอร์ช่วงพกัเท่ียง การใช้กลอ่งหมนุเวียน การจดัรถรับสง่แบบ Carpool เป็นต้น 

 ชุมชน บริษัทดําเนินกิจกรรมตา่งๆ เพ่ือสนบัสนนุและสง่เสริมคณุภาพสงัคมทัง้ภายใน และภายนอก โดยจดั 

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

 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทาํงาน บริษัทตระหนกัและเลง็เหน็ถงึความสําคญั ของ 
ความปลอดภัยอาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมถึงความห่วงใยต่อชีวิต และสขุภาพพนักงานทุกระดบั บริษัท 
กําหนดนโยบาย เพ่ือให้พนกังานใช้เป็นแนวในการปฏิบติั  บริษัทมีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการทํางานระดบัวิชาชีพ (จป.) เป็นผู้
ควบคมุดแูล จดัอบรม และให้พนกังานปฏิบติัตามนโยบายด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อมในการทํางาน  

     ในปี 2563 บริษัทมีสถิติการเกิดอบุติัเหตจุากการทํางาน 4 ครัง้ แตไ่มมี่กรณีรุนแรงหรือเสียชีวิต และบริษัทได้ทําการ
สอบสวนหาสาเหต ุและแนวทางปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดซํา้ในอนาคต และส่ือสารให้ผู้ เก่ียวข้องทกุระดบัตระหนกั และปฏิบติังานตาม
ขัน้ตอนด้วยความระมดัระวงัอย่างเคร่งครัด 

 การละเมดิสทิธิมนุษยชน บริษัทตระหนกัถงึสิทธิในความเป็นมนษุย์ และความเทา่เทียมกนั บริษัทได้กําหนดนโยบาย 

เพ่ือเป็นแนวการปฏิบติัตอ่ผู้ เก่ียวข้อง ด้วยความเป็นธรรม ไมเ่ลือกปฏิบติั ตอ่บคุคลหนึง่บคุคล ใดเน่ืองจากความเหมือน หรือความ
แตกตา่ง ไมว่า่จะทางกาย หรือจิตใจ เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ อาย ุการศกึษา หรือเร่ืองอ่ืนใด และจดัให้มีอปุกรณ์อํานวยความ
สะดวก พร้อมสวสัดิการท่ีเหมาะสมสําหรับลกูจ้างท่ีทพุพลภาพ 

 การไม่ล่วงละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลขิสทิธ์ิ บริษัทกําหนดนโยบาย และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ 
ลว่งละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา หรือลขิสิทธ์ิสนิค้าตา่งๆ 

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทกําหนดนโยบายท่ีจะไมใ่ห้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ใช้โอกาสจากการ 
เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานบริษัท ในการแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน จงึกําหนดเป็นข้อปฏิบติั สําหรับกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานของบริษัท ต้องปฏิบติัตามคูมื่อ “จริยธรรมธุรกิจ”  
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 การป้องกัน / ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน บริษัทไมส่นบัสนนุการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้ทกุประเภทใน 

องค์กร เช่น การให้และรับสนิบน เงินบริจาค อ่ืนๆ เป็นต้น  และบริษัทกําหนดนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยจดัทําเป็น
รูปเลม่ เพ่ือใช้ในการส่ือสารกบัคณะกรรมการ และอบรมพนกังานทกุระดบั ให้มีแนวทางการปฏิบติัท่ีชดัเจน และยดึถือปฏิบติัอยา่ง
เคร่งครัด 

กระบวนการในการประเมินความเส่ียง เพ่ือป้องกนัและปราบปรามการทจุริตฯ โดยทําการประเมินระดบัความเส่ียงทัง้
โอกาสเกิด และผลกระทบตอ่การทจุริต เพ่ือกําหนดมาตรการปอ้งกนั และติดตามประเมินผลอยา่งตอ่เน่ือง 

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการกบัดแูลและควบคมุ เพ่ือปอ้งกนัและติดตาม  โดยจดัให้มีระบบควบคมุภายในและการบริหาร 
ความเส่ียง ท่ีครอบคลมุระบบงานขององค์กร   

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตให้กับพนักงาน เพ่ือใช้ในการร้องเรียนหากพบเห็นการทุจริตใน
องค์กร โดยผู้ ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเร่ืองท่ีจะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนพร้อมช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ท่ี
สามารถติดตอ่ได้ และสง่มายงัช่องทางรับเร่ือง ดงันี ้

1. แจ้งผา่นช่องทางอีเมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) independent@tkrungthai.com 
2. แจ้งผา่นจดหมายถงึ คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 23 ซอย

จนัทน์ 43 แยก 21 แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กทม. 10120 
บริษัทกําหนดนโยบายมาตรการคุ้มครอง และปกป้องพนักงาน กรณีแจ้งการทุจริต หรือการทําผิดกฎหมาย หรือผิด

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์  โดยได้รับความคุ้มครอง ซึ่งบริษัทไม่สามารถปฏิบัติใดๆ โดยไม่เป็นธรรมต่อ
พนกังาน ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนตําแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานท่ีทํางาน สํานกังาน เลิกจ้าง อนัเน่ืองมาจากสาเหตแุห่งการแจ้ง
เบาะแส  

รวมถงึจดัให้มีช่องทางสําหรับผู้ ถือหุ้น หรือผู้ มีสว่นได้เสีย สามารถติดต่อ / ร้องเรียนเร่ืองต่างๆ ต่อกรรมการอิสระได้โดย
ตรงท่ี E-Mail : independent@tkrungthai.com 

สําหรับผู้ มีสว่นได้เสียท่ีถกูละเมิดสทิธิ สามารถแจ้ง หรือร้องเรียน ได้ท่ีเบอร์โทร 02-211-3732 สํานกังานสว่นกลาง  
หรือ คณุจมุพล เตชะไกรศรี เลขานกุารบริษัท E-Mail : chumpol@tkrungthai.com หรือแจ้งผา่นจดหมายมาถงึงคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 23 ซอยจนัทน์43 แยก 21 แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กทม. 10120 

บริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน และเก็บรักษาข้อมลูและรายละเอียดต่างๆ เป็นความลบั หากเห็นว่าการเปิดเผย
จะทําให้เกิดความไมป่ลอดภยัตอ่ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน 

ในปี 2563 เร่ืองการแจ้งเบาะแส  ไม่ปรากฏว่ามีพนกังาน หรือผู้ มีส่วนได้เสีย แจ้งหรือร้องเรียนเก่ียวกบัการคอร์รัปชัน่,  
และ เร่ือง การปอ้งกนัทจุริตคอร์รัปชัน้ มีระบบท่ีสนบัสนนุการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสทิธิภาพ รวมถึงนโยบายพร้อมแนว
ปฏิบติัและระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม บริษัทได้รับการรับรองเป็น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย” จากแนว
ร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต (CAC)  
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัท กําหนดนโยบายท่ีจะเป็นบริษัทตวัอย่างท่ีดี ดําเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผย
ข้อมลูอย่างเพียงพอแก่ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย และได้เปิดเผยนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายบริษัท นโยบายสิ่งแวดล้อม นโยบายอนุรักษ์
พลังงาน นโยบาย IT  นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย เป็นต้น โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tkrungthai.com) 
หวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์\การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

นอกจากนัน้บริษัทยงัได้ดําเนินการเปิดเผยข้อมลู ดงัตอ่ไปนี ้
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4.1 บริษัทได้จดัสง่รายงานทางการเงินต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์/ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และไม่มีรายการท่ีผู้สอบบัญชีแสดงความคิดอย่างมีเง่ือนไข ทัง้นี ้ในปี 
2563 บริษัทไม่ได้รับคําสัง่จากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้แก้ไขงบการเงิน หรือ
เอกสารท่ีเก่ียวข้องแตอ่ยา่งใด 

4.2 บริษัทให้ความสําคญักบัการเปิดเผยสารสนเทศอ่ืนๆ เช่น รายงานประจําปี การประชมุผู้ ถือหุ้น อย่างถกูต้อง ครบถ้วน 
ทันเวลา โปร่งใส ทัง้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และเวบ็ไซต์บริษัท (www.tkrungthai.com) 

4.3 คณะกรรมการบริษัท จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่ไปกับ
รายงานของผู้สอบบญัชี ในรายงานประจําปีของบริษัท 

4.4 เปิดเผยรายช่ือกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้บทบาท หน้าท่ี และวาระการดํารงตําแหน่ง ใน
รายงานประจําปีของบริษัท 

4.5 เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบกบัระดบัอุตสาหกรรมเดียวกนั ผล
ประกอบการของบริษัท และหน้าท่ีรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะทา่น 

4.6 กําหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยข้อมลูการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ เก่ียวข้องในกรณีท่ีมีส่วนได้เสียเก่ียวข้อง
กบับริษัท 

4.7   กําหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําความผิด (whistle Blowing) เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทกบัผู้ มี
ส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดําเนินงานของบริษัท กําหนดกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้ แจ้งเบาะแส ในประเด็น
เก่ียวกบัการทําผิดกฎหมาย ความถกูต้องของรายงานงบการเงิน ระบบควบคมุภายในท่ีบกพร่อง หรือการผิดจรรจรรยา
บรรณ ผ่าน คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) (independent@tkrungthai.com) ของบริษัท โดยเผยแพร่บน
เวบ็ไซต์บริษัท (www.tkrungthai.com) หวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

4.8 เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการถือหุ้ นของกรรมการ และผู้บริหาร ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ไว้อย่างชัดเจน และกําหนด
นโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการซือ้ขายหุ้นของบริษัทต่อประธานกรรมการทราบทุกครัง้ โดยผ่านทาง
เลขานกุารบริษัท  ซึง่รายละเอียดในการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร แสดงในตารางดงันี ้

 
ตารางแสดงข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการบริษัท 

ลําดบั ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง 

จํานวนหุ้นท่ี
ถือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2562 

จํานวนหุ้นท่ี
ถือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 

จํานวนหุ้นท่ี
เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมขึน้/ลดลง 
ในปี 2563 

สดัสว่น
การถือ
หุ้น(%) 

1 พลเอก เทอดศกัด์ิ มารมย์ 
คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ประธานคณะกรรมการ
บริษัทฯ/ กรรมการอิสระ 

220,000 
0 

220,000 
0 

0 
0 

0.09 
0 

2 นายไพรัช สหเมธาพฒัน์ 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ / 
กรรมการ/ กรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทนและ
กรรมการสรรหา/ กรรมการ
กํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
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ตารางแสดงข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการบริษัท 

ลําดบั ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง 

จํานวนหุ้นท่ี
ถือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2562 

จํานวนหุ้นท่ี
ถือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 

จํานวนหุ้นท่ี
เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมขึน้/ลดลง 
ในปี 2563 

สดัสว่น
การถือ
หุ้น(%) 

3 นายเผ่าเทพ โชตินชิุต 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 

ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทนและ
กรรมการสรรหา / ประธาน
กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
/ กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการ 

5,000 
0 

5,000 
0 

0 
0 

0.002 
0 

4 ดร.โกศล สรุโกมล 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง/ กรรมการ
อิสระ / กรรมการ / กรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทนและ
กรรมการสรรหา / กรรมการ
กํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

5 นายวีระศกัด์ิ สตุณัฑวิบลูย์ 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการ 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

6 นายสเุมธ เตชะไกรศรี 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ประธานคณะกรรมการ
บริหาร / กรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน / กรรมการ
กํากบัดแูลกิจการท่ีดี / 
กรรมการ  

23,500,000 
24,000,000 

23,500,000 
24,000,000 

0 
0 

   9.88 
10.09 

7 นายคมัภีร์ จองธรุะกิจ 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

กรรมการ / กรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทนและ
กรรมการสรรหา / กรรมการ
กํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

500,000 
0 

500,000 
0 

0 
0 

0.21 
0 

8 นายปรีชา เตชะไกรศรี 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

กรรมการ / กรรมการบริหาร 
/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

6,138,400 
3,258,940 

6,138,400 
3,258,940 

0 
0 

2.58 
1.37 

9 นายจมุพล เตชะไกรศรี 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

กรรมการ / กรรมการบริหาร 
/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
/ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ / 
เลขานกุารบริษัท / 
เลขานกุารคณะกรรมการ
บริษัท 

956,940 
0 

956,940 
0 

0 
0 

0.40 
0 

10 นางยพุา เตชะไกรศรี 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

กรรมการ 24,000,000 
23,500,000 

24,000,000 
23,500,000 

0 
0 

10.09 
9.88 

11 นายอภิชาติ เกษมกลุศิริ 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

กรรมการ 0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

12 นายประสงค์ เตชะไกรศรี 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

กรรมการ 2,903,606 
0 

2,903,606 
0 

0 
0 

1.22 
0 

13 นายโกเวท  ลิม้ตระกลู 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

กรรมการ / กรรมการบริหาร 
/ กรรมการผู้จดัการ 

275,000 
0 

275,000 
0 

0 
0 

0.12 
0 

กรรมการ และผู้มีส่วนได้เสีย ถือหุ้นรวมกนัจํานวน 61,757,886 หุ้น คิดเป็น 25.97% ของหุ้นทัง้หมด 
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ตารางแสดงข้อมูลการถือหุ้นของผู้บริหาร 

ลําดบั ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง 

จํานวนหุ้นท่ี
ถือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2562 

จํานวนหุ้นท่ี
ถือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 

จํานวนหุ้นท่ี
เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมขึน้/ลดลง 
ในปี 2563 

สดัสว่น
การถือ
หุ้น(%) 

1 น.ส.นวลอนงค์ ศกุร์คณาภรณ์ 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ผู้จดัการทัว่ไป 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2 นายนิเวสน์   บวัคอม 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ผู้จดัการทัว่ไป 
ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3 นายพิษณ ุ  วิลาวลัย์จิตต์ 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลิต 
โรงงานก่ิงแก้ว 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4 นายดํารงค์  ชาญณรงค์ 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลิต
โรงงานกบินทร์บรีุ 

4,000 
0 

4,000 
0 

0 
0 

0.001 
0 

5 นายบญุทิวา  อินทร์ชะตา 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลิต
โรงงานสวิุนทวงศ์ 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

6 นายรุจจิระ  ศรีสมยั 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลิต
แม่พิมพ์ โรงงานสวิุนทวงศ์ 

5,000 
0 

5,000 
0 

0 
0 

0.002 
0 

7 นายปริญญา  แก้วล้วน 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี
การเงิน 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสีย ถือหุ้นรวมกนัจํานวน 9,000 หุ้น คิดเป็น 0.003% ของหุ้นทัง้หมด 

4.9   ความสมัพนัธ์กับผู้ลงทุน บริษัทได้ให้ความสําคญัต่อนักลงทุนสมัพนัธ์เป็นอย่างมาก ในปี 2563 มีการพบปะ และให้
ข้อมลูกบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ และนกัข่าวผ่านกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เพราะบริษัทเลง็เห็นถึงความสําคญัของการเปิดเผยข้อมลูผลประกอบการของบริษัทด้วยความโปร่งใส ไมว่่าบริษัท
จะมีผลประกอบการเป็นอย่างไร รวมถึงจดัให้มีแผนกนักลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations) ขึน้ เพ่ือเป็นช่องทางให้
บริษัทฯ สามารถส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ และผู้ ท่ีสนใจทัว่ไปอยา่งสะดวก และมีประสทิธิภาพ 

4.10 เน่ืองด้วยสถานการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2563 ทางบริษัทจึงงดจดักิจกรรมเย่ียมชมโรงงาน (Company Visit)  
แตบ่ริษัทยงัจดัให้มีช่องทางติดตอ่สอบถามข้อมลูของบริษัทได้ทาง IR Contact โดยสามารถติดตอ่ได้ทาง 

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

5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

บริษัทให้ความสําคญัตอ่บทบาท และหน้าท่ีของกรรมการ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสีย เพ่ือให้ธุรกิจ
สามารถดําเนินไปได้ด้วยความโปร่งใส โดยดําเนินการในเร่ืองตอ่ไปนี ้

5.1  โครงสร้างคณะกรรมการ 

5.1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยบุคคลหลากหลายท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเอือ้
ประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัท อาทิ เช่น ความรู้ด้านอตุสาหกรรม ด้านบญัชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้าน
การจดัการ ด้านทกัษะความชํานาญงานแม่พิมพ์ และยงัประกอบด้วยความหลากหลายทัง้ด้านอาย ุและเพศ   
โดยมีกรรมการผู้หญิงจํานวน 1 ทา่น จากจํานวนคณะกรรมการทัง้สิน้ 13 ทา่น ซึง่ แบง่เป็น 
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 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  จํานวน 4 ทา่น (คิดเป็นร้อยละ 30.77) 
 กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร  จํานวน 9 ทา่น (คิดเป็นร้อยละ 69.23) 

     โดยเป็นกรรมการอิสระ  จํานวน 5 ทา่น (คิดเป็นร้อยละ 38.46) 
5.1.2 กรรมการบริษัทไม่มีประวติัการกระทําผิดกฎระเบียบของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์/ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
5.1.3 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอ โดยผู้ตรวจสอบภายในนัน้เป็น

หน่วยงานภายนอกท่ีมีความเป็นอิสระ โดยรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
5.1.4 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอ เหมาะสม และมีการติดตามการบริหาร

ความเสี่ยงอย่างสม่ําเสมอ โดยได้จดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เพ่ือประเมิน
ความเส่ียงของสถานการณ์ต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ พร้อมทัง้หาแนวทาง มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ 
และสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัท 

5.1.5 คณะกรรมการบริษัทกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการไว้อย่างชดัเจนคือ 3 ปี และไม่จํากดัจํานวน
วาระการดํารงตําแหน่ง โดยระบไุว้ในนโยบายกํากบัดแูลกิจการ 

5.1.6 เปิดเผยข้อมลูการดํารงตําแหน่งของกรรมการแตล่ะทา่นให้ทราบ (รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร) 
5.1.7 ประธานกรรมการบริษัท ไม่เป็นบุคคลเดียวกนักับกรรมการผู้จัดการ และมีบทบาท อํานาจ และหน้าท่ีแยก

ออกจากกนัอยา่งชดัเจน 
5.1.8 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการเลือกกรรมการอิสระเพ่ือดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัท 
5.1.9 บริษัทมีเลขานุการบริษัท คือ คุณจุมพล  เตชะไกรศรี และมีคณะท่ีปรึกษากฎหมายมืออาชีพ เป็นผู้ ให้

คําแนะนําด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบติัตาม  
5.1.10 บริษัทกําหนดนโยบายเก่ียวกบัจํานวนบริษัทจดทะเบียน ท่ีกรรมการของบริษัท ไปดํารงตําแหน่งได้คนละไม่

เกิน 5 บริษัท และได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมลูการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอ่ืนของกรรมการแต่ละท่าน
ไว้อยา่งละเอียดในแบบ 56-1 และในรายงานประจําปี 

5.1.11 บริษัทกําหนดนโยบายในการไปดํารงตําแหน่งกรรมการ ท่ีบริษัทจดทะเบียนอ่ืนของกรรมการผู้จัดการ โดย
บริษัทดังกล่าว จะต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทและก่อนการไปดํารงตําแหน่ง จะต้องชีแ้จง
รายละเอียดตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือขอความเหน็ชอบ  

5.1.12 บริษัทกําหนดนโยบายจํากดัจํานวนบริษัทจดทะเบียน ท่ีกรรมการแต่ละคนจะดํารงตําแหน่งกรรมการไม่เกิน 3 
แหง่ 

5.1.13 สําหรับจํานวนบริษัทท่ีกรรมการดํารงตําแหน่งนัน้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดํารงตําแหน่ง
กรรมการแต่ละคนท่ีบริษัทอ่ืนไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจําปี (Annual Report) ทัง้นี ้บริษัทมั่นใจว่า
การท่ีกรรมการดํารงตําแหน่งในหลายบริษัทนัน้ไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีแต่อย่างใด เพราะได้รับ
คําปรึกษาและคําแนะนําท่ีดี มีประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจอยา่งสม่ําเสมอ และตอ่เน่ือง 
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5.2 คณะกรรมการชุดย่อย  
บริษัทมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย จํานวน 5 คณะ   ได้แก่ (1) คณะกรรมการบริหาร  (2) คณะกรรมการ

ตรวจสอบ  (3) คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา   (4) คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี   
(5) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

     และกําหนดอํานาจหน้าท่ีเอาไว้อย่างชัดเจน ทัง้นี  ้ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เป็นประธานหรือสมาชิกใน
คณะกรรมการชดุยอ่ย 

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.3.1 มีการกําหนดและแยกอํานาจของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการในระดบัตา่งๆ ไว้อยา่งชดัเจน โดยใน 
การพิจารณา และการตดัสนิใจเร่ืองท่ีสําคญัๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือถ่วงดลุ
และสอบทาน เปิดเผยความโปร่งใส และเป็นธรรมตอ่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย 

5.3.2 คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวน และอนมุติัวิสยัทศัน์ ภารกิจ ของบริษัทอยา่งน้อยทกุๆ 5 ปี 
5.3.3 ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชมุกบัฝ่ายบริหาร เพ่ือทบทวน อนมุติัวิสยัทศัน์ ภารกิจ การวาง

กลยทุธ์ เปา้หมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท 
5.3.4 คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดแูลเร่ืองกลยทุธ์ เปา้หมาย และแผนงานดําเนินการของฝ่ายจดัการ โดยฝ่าย 

จดัการเป็นผู้รายงานผลการปฏิบติังาน เพ่ือให้คณะกรรมการรับทราบตามลําดบั 
5.3.5 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายกํากับดูแลกิจการของบริษัท เป็นลายลกัษณ์อกัษร และปฏิบติัตามนโยบาย

ดงักลา่ว 
5.3.6 ประธานกรรมการบริษัท  มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ และไม่ได้ดํารงตําแหน่งใน

คณะกรรมการชดุยอ่ย 
5.3.7 การรวมหรือแยกตําแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นบคุคลเดียวกบั

ประธานกรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าท่ี
ในการกําหนดนโยบายการกํากบัดแูลและการบริหารงานประจําออกจากกนัอยา่งชดัเจน 
ประธานกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีเป็นกรรมการในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ กําหนดนโยบาย 
แผนงาน และกลยทุธ์ท่ีสําคญัให้ฝ่ายบริหารนําไปปฏิบติั โดยกรรมการบริษัท ทกุคนมีความเป็นอิสระในการ
เสนอวาระการประชมุ การแสดงความคิดเหน็ตอ่การดําเนินงานของบริษัท ในด้านตา่งๆ รวมถงึพิจารณาอยา่ง
รอบคอบในเร่ืองท่ีอาจขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้มีความถกูต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

5.3.8 ประธานกรรมการบริหาร เป็นหวัหน้าคณะของฝ่ายบริหาร รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ในการดแูล
การดําเนินกิจการและปฏิบัติงานของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยมีการ
บริหาร ติดตามการดําเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ โดยกําหนดให้มีการประชุมร่วมกัน เพ่ือ
รายงานความก้าวหน้าของผลการดําเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทเป็นประจําทุกเดือน มีการ
กระจายอํานาจลงไปสูฝ่่ายบริหาร ในการกําหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และวงเงิน 

5.3.9 คณะกรรมการบริษัทจัดทําคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้กรรมการ ผู้ บริหาร และ
พนกังานทกุคนยดึถือปฏิบติั รวมทัง้มีการติดตามให้มีการปฏิบติัอยา่งจริงจงั 
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5.3.10 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) เพ่ือเป็น
แนวทางปฏิบติัของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และมีการทบทวนประสทิธิผลของการจดัการความเส่ียง 

5.3.11 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดําเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน การปฏิบติังาน 
การดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และนโยบาย โดยมีหน่วยงานท่ีมีความอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ีเป็น
ผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคมุดงักลา่ว 

5.3.12 คณะกรรมการบริษัทจะรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฎในรายงาน
ประจําปี ทัง้นี ้งบการเงินดงักล่าว จัดทําขึน้ตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย รวมทัง้มีการ
เปิดเผยข้อมลูสําคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

5.3.13 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารระดบัสงู แจ้งต่อคณะกรรมการเก่ียวกบัการซือ้
ขายหุ้นอยา่งน้อย 1 วนั ลว่งหน้าก่อนทําการซือ้ขาย 

5.3.14 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการทกุทา่นต้องรายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการให้บริษัททราบ 
5.3.15 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทัง้ด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การ

ดําเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง โดยมีผู้ ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็น
หน่วยงานอิสระท่ีรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการ 
ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกนัประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท และ
รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2563 และเหน็วา่มีระบบควบคมุภายในท่ีเพียงพอ 

5.3.16 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมประชมุกบัผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือติดตามและรับทราบรายงานผลการดําเนินงานท่ี
ผ่านมา ของฝ่ายต่างๆ  และกําหนดแผนงาน ตัวชีว้ัด/เป้าหมาย (Key Performance Index : KPI)  เป็น
ประจําทกุปี  

5.4 การประชุมคณะกรรมการ 

5.4.1 บริษัทจดัทํากําหนดการประชมุคณะกรรมการเป็นการลว่งหน้าทัง้ปี โดยในปี 2563 กําหนดการประชมุเอาไว้
จํานวน 10 ครัง้ และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบถึงกําหนดการดงักล่าวลว่งหน้า เพ่ือให้กรรมการสามารถ
จดัเวลา และเข้าร่วมประชมุได้ 

5.4.2 จํานวนครัง้ของการประชมุ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้เหมาะสมกบัภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบของ
กรรมการ และลกัษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

5.4.3 ประธานกรรมการ และกรรมการผู้ จัดการ ทําหน้าท่ีร่วมกันในการพิจารณากําหนดวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัท 

5.4.4 บริษัทจดัสง่เอกสารประกอบการประชมุอยา่งครบถ้วน เพียงพอ และจดัสง่ให้กบัคณะกรรมการลว่งหน้าอย่าง
น้อย 7 วนั เพ่ือให้กรรมการมีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าประชมุ 

5.4.5 บริษัทจดัสรรเวลาเอาไว้อย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองเพ่ืออภิปรายกนัอย่างรอบคอบ และประธาน
กรรมการ เป็นผู้ประมวลความเหน็ และข้อสรุปท่ีได้จากท่ีประชมุ 

5.4.6 กรรมการผู้จดัการ ได้เชิญผู้บริหารระดบัสงู เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องโดยตรง 
5.4.7 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทกุคนได้อภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย โดยมี

ประธานเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปท่ีได้จากท่ีประชุม และในขณะการลงมติจะต้องมีกรรมการไม่
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น้อยกว่า 2 ใน  3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด  และจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท 

5.4.8 เปิดเผยจํานวนครัง้ของการประชุม และจํานวนครัง้ท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในตาราง “ตาราง
แสดงจํานวนครัง้การประชมุคณะกรรมการบริษัทและประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย” ดงันี ้ 

ลําดบั ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง จํานวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ / จํานวนการประชมุทัง้หมด (ครัง้) 
BOD AC RC&NC CG RISK Ex-com 

1 พลเอก เทอดศกัด์ิ  
มารมย์ 

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ/  
กรรมการอิสระ 

10/10 --- --- --- --- --- 

2 นายไพรัช 
สหเมธาพฒัน์ 
 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ / กรรมการ / 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการ
สรรหา / กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

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

3 นายเผ่าเทพ  
โชตินชิุต 
 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการสรรหา / ประธานคณะกรรมการ
กํากบัดแูลกิจการท่ีดี / กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ 

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

4 ดร.โกศล  
สรุโกมล 
 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา /  
กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

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

5 นายวีระศกัด์ิ  
สตุณัฑวิบลูย์ 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการ 

10/10 4/4 --- --- --- --- 

6 นายสเุมธ  
เตชะไกรศรี 

ประธานคณะกรรมการบริหาร / 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ
กํากบัดแูลกิจการท่ีดี / กรรมการ  

10/10 --- 2/2 2/2 --- 12/12 

7 นายคมัภีร์  
จองธุระกิจ 
 

กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการสรรหา / กรรมการกํากบัดแูล
กิจการท่ีดี 

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

8 นายปรีชา 
เตชะไกรศรี  

กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

10/10 --- --- --- 2/2 12/12 

9 นายจมุพล  
เตชะไกรศรี 

กรรมการ / กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเส่ียง /ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดัการ / เลขานกุารบริษัท 

10/10 --- --- --- 2/2 11/12 

10 นางยพุา  
เตชะไกรศรี 

กรรมการ 10/10 --- --- --- --- --- 

11 นายอภิชาติ  
เกษมกลุศิริ 

กรรมการ 10/10 --- --- --- --- --- 

12 นายประสงค์  
เตชะไกรศรี 

กรรมการ 10/10 --- --- --- --- --- 

13 *นายโกเวท 
ลิม้ตระกลู 

กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
กรรมการผู้จดัการ 

3/3 --- --- --- --- 12/12 

       *นายโกเวท ลิม้ตระกลู เข้ารับตําแหน่งกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 21 ตลุาคม 2563 
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5.4.9 บริษัทกําหนดนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกัน เพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ 
เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วยเพ่ือความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น 
โดยในปี 2563  ได้จดัให้มีการประชมุกรรมการท่ีไมใ่ช้ผู้บริหาร เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2563 

5.5 การประเมนิประธานกรรมการบริหาร (CEO) 
บริษัทได้ให้ความสําคญัต่อการประเมินผลและการปฏิบติังานของประธานกรรมการบริหาร โดยมีวตัถปุระสงค์ในการ

นําผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรังปรุงการปฏิบติัหน้าท่ี  โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ การวางแผนกลยทุธ์ ความเป็นผู้ นํา 
ผลการดําเนินงานด้านการเงิน การบริหารกํากบัดแูลการทําธุรกรรม การจดัทําแผนทดแทนตําแหน่ง การบริหารทรัพยากรมนษุย์ การ
ส่ือสาร และการสร้างความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบฟอร์มท่ีบริษัทปรับปรุงจากตวัอยา่ง ”แบบประเมินผลงานของ 
CEO” ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกบัลกัษณะเฉพาะของบริษัท 

5.6 การประเมนิคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุปี เพ่ือพิจารณา

ผลการดําเนินงาน และการกํากบัดแูลให้มีการกําหนดและ/หรือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึน้ โดยทําการประเมิน 3 แบบ คือ (1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ (2) แบบประเมินกรรมการรายบุคคล (3) แบบ
ประเมินคณะกรรมการชดุย่อย  โดยใช้แบบฟอร์มท่ีบริษัทปรับปรุงมาจากตวัอย่างแบบประเมินของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกบัลกัษณะของคณะกรรมการบริษัท 

หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ และการประเมินกรรมการรายบคุคล ใช้หลกัเกณฑ์การให้
คะแนนในการวดัระดบั ดงันี ้   

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

ขัน้ตอนกระบวนการประเมิน ดําเนินการโดยเลขานกุารบริษัท เป็นผู้บรรจุแบบประเมินคณะกรรมการทัง้คณะในซอง 
และจดัสง่ให้กบักรรมการแต่ละท่านเพ่ือทําประเมิน  สําหรับแบบประเมินกรรมการรายบคุคล จะใช้วิธีการสุม่จบัโดยกรรมการเป็นผู้
สุ่มหยิบเองจากกล่องและทําการประเมิน  หลงัจากกรรมการทําประเมินทัง้สองชดุเสร็จเรียบร้อย จะนําส่งคืนเลขานกุารบริษัท เพ่ือ
ทําสรุปรายงานผลประเมิน และในปี 2563 ได้ดําเนินการประเมินคณะกรรมการในแตล่ะคณะดงันี ้

1. การประเมินคณะกรรมการทัง้คณะ ประกอบด้วย 6 หวัข้อหลกั ซึง่มีผลการประเมินคะเเนนเฉล่ียรวม อยูใ่นเกณฑ์
ระดบัดีมาก คือ 96% รายละเอียดดงันี ้ 

ลําดบั หวัข้อ ผลประเมิน (%) 
1 โครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการ 96 
2 บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 93 
3 การประชมุคณะกรรมการบริษัท 97 
4 การทําหน้าท่ีของกรรมการ 96 
5 ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 98 
6 การพฒันาตนเองของกรรมการ 94 

ผลประเมินเฉล่ีย 96 
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2. การประเมินกรรมการรายบคุคล ประกอบด้วยหวัข้อหลกั 3 หวั ซึง่มีผลการประเมินคะเเนนเฉล่ียรวม อยูใ่นเกณฑ์

ระดบัดีมาก คือ 95% รายละเอียดดงันี ้ 
  

ลําดบั หวัข้อ ผลประเมิน (%) 
1 โครงสร้างและคณุสมบติัของกรรมการ 96 
2 บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ 95 
3 การประชมุของกรรมการ 95 

ผลประเมินเฉล่ีย 95 

3. การประเมินคณะกรรมการชดุยอ่ย ประกอบด้วยหวัข้อหลกั 3 หวั คือ โครงสร้างและคณุสมบติัของกรรมการ / 
บทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการ / การประชมุของกรรมการ ซึง่ผลการประเมินอยูใ่นเกณฑ์ระดบัดี – ดีมาก ดงันี ้ 

  
ลําดบั คณะกรรมการชดุยอ่ย ผลประเมิน

เฉล่ีย(%) 
1 คณะกรรมการตรวจสอบ 100 
2 คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 96 
3 คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 97 
4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 90 
5 คณะกรรมการบริหาร 90 

ทัง้นี ้ผลการประเมินประจําปี 2563 สรุปได้วา่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะชดุ มีการปฏิบติั
หน้าท่ีครบถ้วนและมีประสทิธิผล  

การประเมนิผลการปฏบัิตหิน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผู้จดัการเป็นประจําทกุปี โดยมีหลกัเกณฑ์

ในการประเมินท่ีนําไปสูค่วามสําเร็จของการบริหารงานตามกลยทุธ์ เพ่ือพิจารณากําหนดคา่ตอบแทน และแรงจงูใจท่ีอยูใ่นระดบัท่ี
เหมาะสม 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

บริษัทกําหนดนโยบายการปฐมนิเทศให้กบักรรมการทา่นใหมท่ี่เข้ามา โดยการประชมุร่วมกนักบักรรมการบริษัททกุทา่น 
เพ่ือบรรยายสรุปลกัษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึง่เลขานกุารบริษัทเป็นผู้จดัทําเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

นอกจากนัน้ ยงัต้องพาไปเย่ียมชมโรงงานทัง้ 3 แหง่ รวมถงึสํานกังานใหญ่ เพ่ือให้เข้าใจการดําเนินงานของบริษัท 
5.7   ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทมีนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัสภาะเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัท และ
เปรียบเทียบกบัธุรกิจท่ีมีขนาดและอยูใ่นกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผู้
พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ เพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท พิจารณานําเสนอตอ่ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณา
อนมุติั 

5.8  การพัฒนาความรู้ของกรรมการและผู้บริหาร และแผนสืบทอดตาํแหน่ง 
  บริษัทเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการบริษัท  และเพ่ือการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีของบริษัท จึงส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้กรรมการและเลขานกุารบริษัท ได้รับการฝึกอบรมความรู้ต่างๆ ท่ีจดัขึน้
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โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ได้แก่หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP)  

   นอกจากนี ้ยงัจัดให้มีการอบรมจากองค์กรอิสระต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างสม่ําเสมอ 
และตอ่เน่ืองอีกด้วย 

ในปี 2563 กรรมการ ผู้บริหาร ได้เข้าร่วมอบรม/ กิจกรรมและสมัมนา ท่ีจดัโดยหน่วยงานตา่งๆ ดงันี ้

ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง หลกัสตูรอบรม / สมัมนา สถานท่ี : จดัภายใน /  
จดันอกสถานท่ี   

(บริษัท,องค์กร, หน่วยงาน) 
1.พลเอก เทอดศกัด์ิ มารมย์ ประธานบริษัท วิทยาการจดัการสําหรับผู้บริหารระดบัสงู (วบส.) 

รุ่นท่ี 5 
สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหาร
ศาสตร์ 

2.คณุโกเวท ลิม้ตระกลู กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 

การสร้างรายงานแผนภาพวิเคราะห์ข้อมลูสําหรับ
การตดัสินใจโดยใช้โปรแกรม Power BI Desktop 

อาจารย์ วรานนัต์ วงศ์วิศว์ 

 กรรมการผู้จดัการ ข้อกําหนดและการจดัทําระบบ ISO14001 : 2015  NY Training Center Co,Ltd 
3.คณุปรีชา  เตชะไกรศรี กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหาร 
การสร้างรายงานแผนภาพวิเคราะห์ข้อมลูสําหรับ
การตดัสินใจโดยใช้โปรแกรม Power BI Desktop 

อาจารย์ วรานนัต์ วงศ์วิศว์ 

4.คณุนวลอนงค์ ศกุร์คณาภรณ์ ผู้จดัการทัว่ไปฝ่าย CFO Refresher Course รุ่นท่ี 1 ปี 2563 ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
 บญัชีและการเงิน การสร้างรายงานแผนภาพวิเคราะห์ข้อมลูสําหรับ

การตดัสินใจโดยใช้โปรแกรม Power BI Desktop 
อาจารย์ วรานนัต์ วงศ์วิศว์ 

  ข้อกําหนดและการจดัทําระบบ ISO14001 : 2015 NY Training Center Co,Ltd 
5.คณุนิเวสน์ บวัคอม ผู้จดัการทัว่ไปฝ่าย 

ทรัพยากรมนษุย์ 
การสร้างรายงานแผนภาพวิเคราะห์ข้อมลูสําหรับ
การตดัสินใจโดยใช้โปรแกรม Power BI Desktop 

อาจารย์ วรานนัต์ วงศ์วิศว์ 

  ข้อกําหนดและการจดัทําระบบ ISO14001 : 2015 NY Training Center Co,Ltd 
6.คณุพิษณ ุวิลาวลัย์จิตต์ ผู้จดัการทัว่ไปฝ่าย 

ผลิตโรงงานก่ิงแก้ว 
การสร้างรายงานแผนภาพวิเคราะห์ข้อมลูสําหรับ
การตดัสินใจโดยใช้โปรแกรม Power BI Desktop 

อาจารย์ วรานนัต์ วงศ์วิศว์ 

  ข้อกําหนดและการจดัทําระบบ ISO14001 : 2015  NY Training Center Co,Ltd  
  การประเมินลกัษณะปัญหาและผลกระทบตอ่

สิ่งแวดล้อมและการบริหารความเส่ียงตามระบบ 
ISO14001:2015 

NY Training Center Co,Ltd /   

7.คณุบญุทิวา อินทร์ชะตา ผู้จดัการทัว่ไปฝ่าย ข้อกําหนดและการจดัทําระบบ ISO14001 : 2015 NY Training Center Co,Ltd  
 ผลิตโรงงานสวิุนทวงศ์ การประเมินลกัษณะปัญหาและผลกระทบตอ่

สิ่งแวดล้อมและการบริหารความเส่ียงตามระบบ 
ISO14001:2015 

NY Training Center Co,Ltd  

บริษัทมีแผนการพฒันา และสืบทอดงานตําแหน่งผู้บริหารของบริษัท เพ่ือเตรียมพร้อมในการทํางานท่ีต่อเน่ืองในกรณีท่ีตนไม่
สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ เพ่ือความมัน่ใจได้วา่ บริษัทมีผู้บริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถเพียงพอตอ่การปฏิบติังานได้  

นอกจากนี ้ยงัมีการประชมุนอกสถานท่ี โดยมีการหมนุเวียนไปประชมุตามโรงงานสาขาเพ่ือให้กรรมการของบริษัทได้เห็นการ
ทํางานอยา่งแท้จริงของพนกังานอีกด้วย 
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9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
      คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย จํานวน 5 คณะ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1) คณะกรรมการบริหาร   
2) คณะกรรมการตรวจสอบ   
3) คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา    
4) คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี   
5) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

โดยมีการกําหนดอํานาจหน้าท่ีเอาไว้อยา่งชดัเจน  ทัง้นี ้ประธานคณะกรรมการบริษัทไมเ่ป็นประธาน หรือสมาชิกใน
คณะกรรมการชดุยอ่ย   

1.  คณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการบริหาร มีจํานวน 4 ทา่น ประกอบด้วย  

ลาํดบั ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 

1. นายสเุมธ เตชะไกรศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. นายปรีชา    เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร 
3. นายจมุพล   เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร 
4. นายโกเวท       ลิม้ตระกลู กรรมการบริหาร  

ขอบเขต และอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี ้
1. ให้มีอํานาจตดัสินใจในเร่ืองการดําเนินงานท่ีสําคญัของบริษัทโดยกําหนดขอบเขตประเภท หรือขนาดของภารกิจ 

วตัถปุระสงค์ แนวทาง และนโยบายของบริษัทรวมถึงการกํากบัดแูล การดําเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสมัพนัธ์
กบัลกูค้า ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

2. พิจารณาและอนมุติัการจดัซือ้จดัจ้าง ตลอดจนเร่ืองการลงทนุขยายงาน รวมถงึการซือ้ขายสนิทรัพย์ถาวรของบริษัท
และจะพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หากการจดัซือ้จดัจ้าง ตลอดจนเร่ืองการลงทนุขยายงาน รวมถึงการ
ซือ้ขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทนัน้ อยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท 

3. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์
ตอ่กิจการ 

4. พิจารณาเร่ืองการระดมทนุของบริษัทเพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
5. อนมุติัการแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาด้านตา่งๆ ท่ีจําเป็นตอ่การดําเนินงานของบริษัท  
6. ดําเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานโดยทัว่ไปของบริษัท 
7. พิจารณาและอนมุติัแผนการปฏิบติัของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนมุติัคําขอจากฝ่ายงานต่างๆ ของ

บริษัทท่ีเกินอํานาจสัง่การของฝ่ายงานนัน้ 
8. หากการดําเนินงานตามแผนงานท่ีได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทใช้งบประมาณสงูเกินกว่างบประมาณท่ี

ได้รับอนมุติัร้อยละ 10 จะต้องนําเสนอขออนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท 
9. กําหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผู้จัดการ และพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ

ผู้จดัการ 
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ทัง้นี ้การมอบอํานาจดงักล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ท่ีได้รับ
อนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไมอ่นมุติัรายการใดๆ ท่ีตนเองหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้เสีย 
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัท และบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีกล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่
สามารถกระทําได้ เว้นแตจ่ะได้รับมอบหมายจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป  

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีคณุสมบติัตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด ซึง่มีความรู้ด้านบญัชี

และการเงิน องค์ประกอบกรรมการมี  3 ทา่น เป็นกรรมการอิสระทัง้หมด วาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 22 
ธนัวาคม 2561 ถงึ 21 ธนัวาคม 2564 รายช่ือมีดงัตอ่ไปนี ้

ลาํดบั ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง 
1. นายไพรัช สหเมธาพฒัน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

(มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) 
2. นายเผ่าเทพ โชตินชิุต กรรมการตรวจสอบ 

(มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) 
3. นายวีระศกัด์ิ สตุณัฑวิบลูย์ กรรมการตรวจสอบ 

(มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) 

                      ทัง้นี ้มีนายจมุพล  เตชะไกรศรี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
ขอบเขต และ อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้อง และเปิดเผยอยา่งเพียงพอ โดยการประสานงานกบัผู้สอบ

บญัชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัทท่ีรับผิดชอบจดัทํารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจําปี 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบ

ทานร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน 
3. สอบทานการปฏิบติังานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ 
4. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ เลิกจ้าง ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทน โดย

คํานึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานกังานตรวจสอบนัน้ รวมถึง
ประสบการณ์ของบคุลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบ 

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 

6. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร 
ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสําคัญๆ ท่ีต้องเสนอต่อสาธารณชนตามท่ีกฎหมายกําหนด ได้แก่ บท
รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

7. จดัทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่วลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดงักลา่วควรประกอบด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

- ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดทําและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท  ถึงความถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ 
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- ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท  
- เหตผุลท่ีเช่ือวา่ผู้สอบบญัชีของบริษัทเหมาะสมท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
- ความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

 หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
- รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

- รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทกุไตรมาส  
3.  คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา  

เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และพงึปฏิบติัท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา โดยมีกรรมการอิสระ
เป็นประธานฯ  เพ่ือทําหน้าท่ีสรรหาผู้ ท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทและทําหน้าท่ีพิจารณากําหนด
คา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตามนโยบายท่ีได้กําหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงันี ้

นโยบายการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการนัน้ บริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย 

และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีอยู่ในอุตสาหกรรม และธุรกิจท่ีมีขนาด
ใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนัน้ เพียงพอท่ีจะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุ
เป้าหมาย และทิศทางธุรกิจบริษัทท่ีกําหนด โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส ทัง้นี  ้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ 
คา่ตอบแทนรายเดือน และคา่โบนสัประจําปี  

ขอบเขต และอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน  
1. กําหนดหลกัเกณฑ์ หรือวิธีการกําหนดคา่ตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท และกรรมการชดุย่อย 
2. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเห็นชอบ และนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น เพ่ือ

พิจารณาอนมุติั 
3. กําหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ

ประธานกรรมการบริหาร เพ่ือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั 
4. ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
นโยบายการสรรหากรรมการ 
การสรรหากรรมการนัน้ บริษัทจะให้ความสําคญักบับคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวติัการทํางานท่ีดี 

และมีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล รวมทัง้มีคณุธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติท่ีดีตอ่องค์กร สามารถอทุิศเวลาให้ได้อยา่ง 
เพียงพอ อนัเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินกิจการของบริษัท โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส” 

ขอบเขต และอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา 
1. กําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์วิธีการสรรหาและคณุสมบติัของผู้ ท่ีจะมาดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และ

กรรมการชดุยอ่ย  
2. ดําเนินการสรรหาและเสนอแนะ ผู้ ท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท  

ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั 
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3. ดําเนินการสรรหาผู้ สืบทอดตําแหน่งประธานกรรมการบริหารร่วมกบัประธานกรรมการบริหารเดิม เพ่ือนําเสนอต่อท่ี
ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั 

4. พิจารณาเหน็ชอบผู้ สืบทอดตําแหน่งกรรมการผู้จดัการ ท่ีถกูนําเสนอโดยประธานกรรมการบริหาร เพ่ือนําเสนอตอ่ท่ี
ประชมุคณะกรรมการบริษัทอนมุติั 

5. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพ่ือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั 
6. ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้อนมุติัจดัตัง้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา มีจํานวน 5 ทา่น เป็น
กรรมการอิสระ 3 ทา่น  โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 10 สงิหาคม 2561 ถงึ 9 สงิหาคม 2564 ซึง่ประกอบด้วย
รายช่ือดงัตอ่ไปนี ้ 

ลาํดับ ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง 

1 นายเผ่าเทพ   โชตินชิุต ประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ) 
2 นายไพรัช        สหเมธาพฒัน์ กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ) 
3 ดร.โกศล สรุโกมล กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ) 
4 นายสเุมธ เตชะไกรศรี กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา 
5 นายคมัภีร์ จองธรุะกิจ กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา 

              ทัง้นี ้มีนายจมุพล  เตชะไกรศรี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา  
4.  คณะกรรมการกาํกับดูแลกจิการที่ด ี 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัในด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จงึแตง่ตัง้คณะกรรมการกํากบัการดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือ
ช่วยสง่เสริมและกลัน่กรอง การดําเนินงานเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการและการบริหารจดัการให้ดีเลศิ  ภายใต้หลกัการกํากบัดแูล
กิจการท่ีดี มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยคํานงึถงึผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสียโดยรวม มีคณุธรรมในการดําเนินธุรกิจ มี
ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ และติดตามการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อมเพิ่มเติม เพ่ือให้
คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสามารถดําเนินงานด้านการดแูลผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้อยา่งครบถ้วนและมีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ 
คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีมีจํานวนทัง้หมด 5 ทา่น เป็นกรรมการอิสระ 3 ทา่น โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี เร่ิมตัง้แต่
วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2561 ถงึวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2564 ซึง่ประกอบด้วยรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้
 

ลาํดบั ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง 
1 นายเผ่าเทพ   โชตินชิุต ประคณะธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (กรรมการอิสระ) 
2 นายไพรัช        สหเมธาพฒัน์ กรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ) 
3 ดร.โกศล สรุโกมล กรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ) 
4 นายสเุมธ เตชะไกรศรี กรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี 
5 นายคมัภีร์ จองธรุะกิจ กรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี 

        ทัง้นีมี้ นายจมุพล  เตชะไกรศรี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
ขอบเขต และ อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ด ี
1. กําหนดหลกัการและข้อพงึปฏิบติัท่ีสําคญัของกระบวนการกํากบัดแูลกิจการท่ีมีประสทิธิผลท่ีเหมาะสม 
2. เสนอแนวปฏิบติัด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ต่อคณะกรรมการบริษัท 
3. ติดตามประกาศใหม่ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณาปรับปรุงหลกัปฏิบติัให้เหมาะสม 
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4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบติัและหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีใช้ปฏิบติัให้มีความตอ่เน่ืองและเหมาะสมกบัธุรกิจ 
5. เสนอแนะข้อกําหนดเก่ียวกบัจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และข้อพงึปฏิบติัสําหรับผู้บริหารและพนกังาน 
6. มอบนโยบายและแนวปฏิบติัในการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมชนุชนและสิง่แวดล้อม (Corporate Social  
 Responsibility: CSR) 

5.  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
คณะกรรมการบริษัทมีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 

21 ธนัวาคม 2562 ถงึ 20 ธนัวาคม 2565  ประกอบด้วยกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงู จํานวน 8 ทา่น ดงันี ้
       
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

ทัง้นีมี้ นางสาวพรทิพย์ พว่งทรัพย์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ขอบเขต และ อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. ศกึษา ทบทวน และประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ รวมทัง้แนวโน้มของผลกระทบท่ีอาจมีตอ่บริษัท 
2. กําหนดนโยบายบริหารความเส่ียง นําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท  
3. กําหนดกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบันโยบายบริหารความเส่ียงและทิศทางธุรกิจของบริษัท 
4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารจดัการความเส่ียง เพ่ือการบ่งชี ้การประเมิน การติดตาม และ

ควบคมุความเส่ียง  
5. สนับสนุนผลกัดันให้เกิดความร่วมมือ และติดตามผลในการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้บรรเทาหรือขจัดความเส่ียง ให้

เป็นไปตามเปา้หมายท่ีกําหนดไว้  
6. สนบัสนนุและพฒันาการบริหารความเส่ียงให้เกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ืองทัว่ทัง้บริษัท และสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล 
7. จดัให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้อย่างเป็นระบบและตอ่เน่ืองทัง้ในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ 

เพ่ือให้มัน่ใจวา่การสํารวจความเส่ียงได้ครอบคลมุทกุขัน้ตอนของการดําเนินธุรกิจ และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท  
9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหาร 

หลกัเกณฑ์การสรรหา บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ทําหน้าท่ีสรรหากรรมการใหม่ หรือกรรมการเพ่ือทดแทน
กรรมการท่ีลาออก โดยพิจารณากลัน่กรองความรู้ ความสามารถ ความซ่ือสตัย์สจุริต ประสบการณ์และคณุสมบติัต้องสอดคล้องกบั
กลยทุธ์ของบริษัท  รวมทัง้ความถกูต้องตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์  

กระบวนการในการพิจารณาสรรหาบุคคล เพ่ือมาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาบุคคลจาก
แหลง่ตา่งๆ ดงันี ้

ลาํดบั ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง 
1 ดร.โกศล สรุโกมล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) 

(แตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563) 
2 นายปรีชา เตชะไกรศรี กรรมการบริหารความเส่ียง 
3 นายจมุพล เตชะไกรศรี กรรมการบริหารความเส่ียง 
4 น.ส.นวลอนงค์ ศกุร์คณาภรณ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 
5 นายวิรุฬ เผ่าลินจง กรรมการบริหารความเส่ียง 
6 นายพิษณ ุ วิลาวลัย์จิตต์ กรรมการบริหารความเส่ียง 
7 นายบญุทิวา อินทร์ชะตา กรรมการบริหารความเส่ียง 
8 นายนิเวสน์ บวัคอม กรรมการบริหารความเส่ียง 
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1. ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นและมีสทิธิออกเสียงรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท 
2. ฐานข้อมลูกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
3. บริษัทท่ีปรึกษานอก 
4. กรรมการของบริษัทเป็นผู้แนะนํา 

เม่ือคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วเหน็วา่เหมาะสม จงึเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ความเหน็ชอบ และขออนมุติั 
แตง่ตัง้เป็นกรรมการตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น โดยปฏิบติัตามข้อบงัคบัของบริษท  

ขัน้ตอนการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน โดยให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ พิจารณาเลือกตัง้ และให้

คณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการด้วยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จดัการ และตําแหน่ง
อ่ืนตามท่ีเหน็เหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

การเลือกตัง้กรรมการมีวธีิการดังต่อไปนี ้
1.  ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
2.  ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงแก่ผู้หนึง่ผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไมไ่ด้  
3.  บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการ    
     ท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง 
     เทา่กนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

หลกัเกณฑ์การสรรหาผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ ทําหน้าท่ีสรรหาผู้บริหารใหม ่
หรือทดแทนผู้บริหารท่ีลาออก โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถในธุริกจท่ีบริษัทดําเนินการ รวมทัง้ต้องมีความซ่ือสตัย์ สจุริต 
มีประสบการณ์ในอตุสาหกรรมยานยนต์ เพ่ือนําเสนอขอความเหน็ชอบตอ่คณะกรรมการบริษัท 

การประเมนิผลการปฏบัิตหิน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผู้จดัการประจําทกุปี โดยใช้เปา้หมายและ

หลกัเกณฑ์ในการประเมินท่ีสอดคล้องกบันโยบายการบริหารงานของบริษัท และกลยทุธ์เพ่ือพิจารณากําหนดค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสม  
9.4 การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทไมมี่บริษัทร่วม และบริษัทยอ่ย และไมมี่การให้ความช่วยเหลือทางการเงินกบับริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทยอ่ย  
9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีมาตรการปอ้งกนัข้อมลูภายในอยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะอยา่งย่ิงข้อมลูภายในท่ียงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ หรือ
ข้อมลูท่ีมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจ และราคาหุ้น  โดยมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน นําข้อมลูภายในไปใช้ เพ่ือประโยชน์
สว่นตวั บริษัทได้วางนโยบายดงันี ้

1. บริษัทให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเพ่ือให้รับทราบถงึกฎเกณฑ์ของการใช้ข้อมลูภายใน หน้าท่ีในการรายงานการ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทและบริษัทยอ่ยของตน คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ รวมถงึบทกําหนดโทษตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
แหง่ประเทศไทย 
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2. กรรมการและผู้บริหารมีหน้าท่ีจดัทําและสง่รายงานการถือหลกัทรัพย์ของบริษัท และบริษัทยอ่ยของตน คูส่มรส และบตุร
ท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยต้องรายงานดงันี ้

- รายงานการถือหลกัทรัพย์ครัง้แรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วนันบัแตว่นัปิดการเสนอขายหลกัทรัพย์ตอ่
ประชาชน หรือวนัท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร 

- รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ (แบบ 59-2) อนัเน่ืองมาจากการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน
หลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ภายใน 3 วนัทําการนบัตัง้แตมี่การซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์นัน้ และให้สง่สําเนา
รายงานการถือหลกัทรัพย์ดงักลา่วให้แก่บริษัทภายในวนัท่ีสง่รายงานดงักลา่วให้แก่สํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

3. ประกาศให้ทราบทัว่กนัวา่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานท่ีรับทราบข้อมลูภายในท่ีมีนยัสําคญัท่ีอาจสง่ผลตอ่การ
เปล่ียนแปลงของราคาซือ้ขายหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีบริษัท
จะมีการประกาศผลการดําเนินงาน (กําหนดเวลาในการประกาศผลการดําเนินงานคือ 45 วนันบัจากวนัสิน้ไตรมาส และ 
60 วนันบัจากวนัสิน้งวดบญัชี) หรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยตอ่สาธารณชน 

4. บริษัทกําหนดมาตรการควบคมุตราประทบัของบริษัท ไว้ท่ีฝ่ายเลขานกุารบริษัท เพ่ือควบคมุการดําเนินงานใดๆ ให้
เป็นไปอยา่งถกูต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

บริษัทมีมาตรการการลงโทษหากพบวา่กรรมการ หรือผู้บริหาร ฝ่าฝืนนโยบายบริษัท และทําให้บริษัทได้รับความเส่ือมเสีย 
หรือเสียหาย และบริษัทจะประสานงานกบัหน่วยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการตามกฎหมายตอ่ไป 
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี   

1. คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี รอบปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

รายการท่ี ช่ือบริษัทผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบญัชี คา่สอบบญัชี 
1 บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั 1,060,000.00 

รวมคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี 1,060,000.00 

2. คา่บริหารอ่ืนๆ (Non-Audit Fee) 

-ไมมี่ 

9.7 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ข้อมูลของบริษัททัง้ท่ีเก่ียวกับการเงินและท่ีไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจของผู้ลงทนุและผู้ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กําชบัให้ฝ่ายบริหารดําเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูท่ี
ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เช่ือถือได้ สม่ําเสมอ และทนัเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสําคญัและจะยึดถือปฏิบติัไป
โดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ ลงทุนสัมพันธ์นัน้ ได้มอบหมายให้ นายจุมพล เตชะไกรศรี ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการ ทําหน้าท่ี
ติดตอ่ส่ือสารกบัผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นกัวิเคราะห์และภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง 

นอกจากนี ้บริษัทยงัมีเจตนารมณ์ท่ีดีในการท่ีจะเปิดโอกาสให้แก่นกัวิเคราะห์ และนกัลงทนุรายยอ่ยได้มีโอกาสรับทราบความ
เคล่ือนไหว และผลประกอบการของบริษัทอย่างสม่ําเสมอ และต่อเน่ือง โดยบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทนุ 
(Opportunity Day) ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
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10 ความรับผิดชอบต่อสังคม  
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อมนัน้ ไมใ่ช่เป็นเพียงกิจกรรมเสริมของบริษัทเทา่นัน้ หากแตเ่ป็นภารกิจหลกั

ของบริษัทด้วย ทัง้นี ้บริษัทได้ยดึหลกัในการดําเนินงานท่ีมีเปา้หมายด้านธุรกิจควบคูก่บัความรับผิดชอบดงัคํากลา่วของ Mr. Bjorn 
Stigson ประธานสภาธุรกิจโลกเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน (World Business Council  for Sustainable Development หรือ WBCSD) 
ท่ีวา่ “ธุรกิจไมส่ามารถประสบความสําเร็จได้ในสงัคมท่ีล้มเหลว” (Business cannot succeed in a society that fails)  
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  

บริษัทดําเนินธุรกิจภายใต้หลกัจริยธรรม และการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ควบคู่ไปกบัการใสใ่จดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมและสงัคม 
โดยมุง่หวงัเพ่ือนําไปสูก่ารพฒันาธุรกิจอยา่งยัง่ยืน มีความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนมุติั
แนวนโยบายการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท   

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท่ีจะดําเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ความสําคัญกับการดูแล รักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ินท่ีหน่วยงานของบริษัทตัง้อยู่ นอกจากนี ้บริษัทยงัมีนโยบายยดึมัน่ ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองท่ีดี ปฏิบติั
ตามกฎหมาย และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมัน่ท่ีจะใช้ความพยายามอย่างต่อเน่ือง ทัง้ท่ีดําเนินการเอง หรือร่วมมือกบั
ภาครัฐและชมุชนในการยกระดบัคณุภาพของสงัคม 

การดาํเนินงานและการจัดทาํรายงาน 
บริษัทได้ดําเนินการและจดัทํารายงานความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการเป็นรูปเล่ม ซึ่งมีรายละเอียดและแนวทางในการ

ดําเนินงานตามหลกัการท่ีกําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท (www.tkrungthai.com) 
สําหรับในปี 2563 บริษัทได้ดําเนินการทํากิจกรรมเพ่ือสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม ตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
1.  การเคารพสทิธิมนษุยชน และการปฏิบติัตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 

รากฐานของการประกอบธุรกิจท่ีดี มีประสิทธิภาพนัน้ มีรากฐานของทรัพยากรบคุคล เป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะขบัเคล่ือนธุรกิจให้
ประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดี นัน่ก็หมายความว่า ธุรกิจเองต้องเลง็เหน็ถึงความสําคญัของพนกังาน  ให้พนกังานมีคณุภาพชีวิตท่ีดี 
มีสภาพแวดล้อมและเง่ือนไขในการทํางานท่ีดี รวมถึงการเคารพสิทธิมนษุยชน และการปฏิบติัต่อพนักงาน หรือแรงงานอย่างเป็น
ธรรมด้วย บริษัทจงึปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางาน สง่เสริมคณุภาพชีวิตของพนกังาน โดยมีตวัอยา่งของแนวปฏิบติั ดงันี ้

1.1    มีแนวปฏิบติัท่ีสนบัสนนุ และเคารพสทิธิมนษุยชน เช่น ไมใ่ช้แรงงานเดก็ และไมใ่ช้แรงงานผิดกฏหมาย เป็นต้น 
1.2    กําหนดนโยบายและแนวปฏิบติัด้านผลตอบแทนพนกังานและสวสัดิการอ่ืนๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนสั เงินกอง 

ทนุสํารองเลีย้งชีพตามกฎหมายแล้ว ยงัมีสวสัดิการเพิ่มเติมให้แก่พนกังาน เช่น จดัให้มีข้าวฟรี และอาหารกลางวนั 
ราคาพิเศษให้กบัพนกังาน, เงินช่วยเหลือฌาปนกิจในกรณีบคุคลใน ครอบครัวของพนกังานเสียชีวิต, ให้ทนุการศกึษา 
แก่บตุรของพนกังานท่ีอยูใ่นระดบัอนบุาลจนถงึมธัยมศกึษาตอนต้น, ตรวจสขุภาพประจําปี, มอบของขวญัวนัเดก็ ฯลฯ  

1.3 กําหนดนโยบายความปลอดภยัต่างๆ ในโรงงาน และสถานท่ีทํางาน เช่น จดัให้มีการซ้อมดบัเพลิงและ ฝึกซ้อมอพยพ
หนีไฟประจําทกุปี ตรวจความพร้อมของอปุกรณ์ดบัเพลิงตามแผนท่ีกําหนด จดัหาอปุกรณ์ป้องกนัภยัสว่นบคุคลให้แก่
ผู้ปฏิบติังานท่ีเหมาะสมตามลกัษณงาน เพ่ือให้ผู้ปฏิบติัมีความมัน่ใจและปลอดภยัในการทํางาน 

1.4 มีระบบการจัดการกับสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้มีความปลอดภัย และถูกสุขอนามัย เช่น มีระบบการดูแล
สภาพแวดล้อมภายในโรงงาน และในกระบวนการผลิต โดยไม่ให้กระทบต่อสุขภาพของพนักงาน, จัดให้มีกิจกรรม
สปัดาห์ความปลอดภยั, จดัมมุนัง่พกัผอ่นสําหรับพนกังานได้ผอ่นคลายในยามพกั 

1.5 จดัหาสิ่งอํานวยความสะดวกอปุโภคบริโภค ให้อย่างเพียงพอและเหมาะสม ปลอดภยั ถูกสขุอนามยั และดําเนินการ
ตรวจประเมินตามรอบท่ีกําหนด เช่น โรงอาหาร เคร่ืองทํานํา้ด่ืม ห้องสขุา ฯลฯ 



            บริษัท  ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน)                                         

สว่นท่ี 2 หน้าท่ี 55 

1.6 ดแูล ตรวจสอบ และจดัให้มีการตรวจวดั สภาพแวดล้อมภายในโรงงาน และในกระบวนการผลิต เพ่ือไม่ให้สง่ผลกระทบ
ตอ่สขุภาพของพนกังาน,ผู้ ท่ีอยูภ่ายในโรงงาน และชมุชนข้างเคียง  เช่น  ระบบบําบดันํา้ทิง้ 

1.7 มีกระบวนการร้องเรียนอยา่งเหมาะสมหากพนกังานได้รับการปฏิบติัอยา่งไมเ่ป็นธรรม  
1.8 พฒันาบคุลากร โดยการเปิดโอกาสให้พนกังานมีการเรียนรู้ โดยการสง่พนกังานไปอบรมหลกัสตูร ตา่งๆ ทัง้ภายใน และ

ภายนอกองค์กรเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และเล่ือน ตําแหน่งให้แก่พนักงานเม่ือมีโอกาสท่ี
เหมาะสม 

1.9 พฒันาบคุลากรทกุระดบัให้มีความรู้ ทกัษะ และความสามารถสอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัทในทกุระดบั ทัง้ในระยะ
สัน้และระยะยาว ภายใต้กรอบการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management)  โดยการนําองค์กรไปสู่การ
เรียนรู้ (Learning Organization) 

1.10 พฒันาความพร้อมด้านการบริหาร และภาวะผู้ นําให้แก่ผู้บริหารทกุระดบัด้วยการอบรม และสอนงาน (Coaching) 
1.11 สง่เสริมให้พนกังานนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิต รวมถึงการบําเพ็ญประโยชน์ และทําดีเพ่ือ

สงัคมอีกด้วย 
1.12 สง่เสริมกิจกรรมด้านกีฬา เพ่ือให้พนกังานมีสขุภาพท่ีแข็งแรง และหา่งไกลยาเสพติด 
1.13 สง่เสริมประเพณีท้องถ่ิน และสืบสานเทศกาลตา่งๆ เช่น เทศกาลปีใหม ่เทศกาลสงกรานต์  วนัพอ่ วนัแม ่เป็นต้น 

2. การดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม  
บริษัทให้ความสําคญั และตระหนกัถงึผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม ท่ีอาจจะสง่ผลกระทบตอ่พนกังาน และชมุชนรอบข้าง 

ด้วยการปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องอยา่งตอ่เน่ือง และมีการตรวจวดัคณุภาพของสิง่แวดล้อมประจําทกุปี 
สําหรับในปี 2563 ผลการตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดล้อมภายในโรงงาน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยบริษัท ได้วา่จ้างให้บริษัท ซี.

อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด และ Vcare environment Service Co., Ltd. เป็นผู้ ดําเนินการตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตา่งๆ ดงันี ้ 

ตรวจวดัคณุภาพของสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงงาน 

ผลการตรวจวดัคณุภาพ 
ต่ํากวา่มาตรฐาน อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน 
เกินกวา่
มาตรฐาน 

1. คณุภาพนํา้ทิง้    
2. ระดบัความเข้มของแสง    
3. ระดบัความดงัของเสียง    
4. ระดบัความร้อนคณุภาพอากาศ    
5. ปริมาณสารเจือปน    
6. ระบบนิเวศน์     

นอกจากนี ้บริษัทมีการจดัอบรมพนกังานใหม ่ในเร่ืองสิง่แวดล้อม พลงังาน และผลกระทบตา่งๆ ให้กบัพนกังาน และจดั
รณรงค์การใช้ทรัพยากรอยา่งรู้คณุคา่และเทา่ท่ีจําเป็น รวมถึงให้การสนบัสนนุกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ทรัพยากรอยา่งประหยดั 
เช่น ปิดไฟ ปิดแอร์หลงัเลิกใช้งาน การจดัรถรับสง่แบบ Carpool การใช้กลอ่งหมนุเวียน การใช้กระดาษสองหน้า ลดการพิมพ์สีกรณีท่ี
ไมจํ่าเป็น ฯลฯ 

ด้านการลดการใช้พลงังานไฟฟา้ และจดัสรรงบประมาณเพ่ือลงทนุในอปุกรณ์การประหยดัพลงังานอยา่งเป็นรูปธรรม  และ
ปฏิบติัตามข้อกําหนดของมาตรฐานการจดัการสิง่แวดล้อม หรือ ISO 14001 และกฏหมายอยา่งเคร่งครัด 
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3. การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม  
ธุรกิจจะมัน่คงได้ต้องอยูใ่นชมุชน และสงัคมท่ีเข้มแข็ง และมีการพฒันาท่ียัง่ยืน บริษัทจงึจดัให้มีกิจกรรมทางสงัคม รวมถงึ 

การมีสว่นร่วมกบัสงัคมในการสง่เสริมความเข้มแข็งแก่ชมุชนและสงัคม โดยหากระบวนการและวิธีการท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจ 
ท่ีดําเนินการอยู่ เช่น 

3.1  สนบัสนนุของขวญัเน่ืองในโอกาสวนัเด็กแหง่ชาติให้กบัโรงเรียนและชมุชนรอบข้างโรงงาน  
3.2  กิจกรรมบริจาคโลหิต ให้แก่สภากาชาดไทย ประจําทกุไตรมาส 
3.3  สนบัสนนุงาน “ประเพณีรับบวั” ซึง่เป็นประเพณีท่ีสืบทอดกนัมา ณ วดับางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 
3.4  โครงการปันสขุ โดยการมอบเคร่ืองอปุโภคและให้กําลงัใจกบัพนกังานในช่วงสถานการณ์ COVID -19 
3.5  โครงการผ้าป่าสูเ่กิด เป็นการสง่เสริมให้พนกังานได้มีสว่นร่วมในการพฒันาและสนบัสนนุวดับ้านเกิด 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง  
บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน)  ได้แตง่ตัง้กรรมการอิสระ 3 ทา่น เป็นกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือให้มีการกํากบั

ดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยทําหน้าท่ี 
-  สอบทานรายงานการบริหารและการดําเนินงานของบริษัท  
-  สอบทานความน่าเช่ือถือของระบบการควบคมุภายใน 

  -  สอบทานความขดัแย้งทางผลประโยชน์และรายการท่ีเก่ียวข้อง 
  -  สอบทานการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชมุรวม 4 ครัง้ ซึง่มีการพิจารณาในเร่ืองท่ีสําคญั สรุปได้ดงันี ้
1. พิจารณาผลประกอบการและงบการเงินรายไตรมาสและรายปีร่วมกบัผู้สอบบญัชีเพ่ือนําเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
2. พิจารณาและแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท 
3. พิจารณานโยบายบญัชีท่ีสําคญัของบริษัท 
4. เสนอแนะแก่คณะกรรมการบริหารในด้านการควบคมุภายใน 

  คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชมุร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2563 เพ่ือให้
ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในของบริษัท โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคมุภายใน” ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เห็นพ้องกนัว่ามีความเหมาะสม
และมีข้อเสนอแนะให้มีการตรวจสอบเชิงปฏิบติัการอยา่งต่อเน่ือง มีประสิทธิผล นอกจากนีย้งัให้มีการติดตามควบคมุการดําเนินงาน
เพ่ือป้องกนัจากการท่ีกรรมการหรือผู้บริหารนําทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจ และดําเนินการแก้ไขผลจาก
การตรวจสอบในทุกประเด็นท่ีสําคัญ  โดยเฉพาะประเด็นสําคัญท่ีอาจกระทบต่อการปฏิบัติงานและรายการท่ีเก่ียวโยง ทัง้นี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 5 ด้านคือ  

1. การควบคมุภายในองค์กร บริษัทมีการจดัโครงสร้างองค์กรท่ีเอือ้ต่อการดําเนินงานให้บรรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว้ พร้อมทัง้มีการ
ปรับปรุงการประเมินผลงานของพนักงานให้มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมขององค์กรอย่างสมเหตุสมผล เพ่ือคุณภาพทางการ
ปฏิบติังานท่ีดีย่ิงขึน้  

บริษัทมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันากระบวนการผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน และเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล รวมถึงการให้
ความสําคญัอยา่งมากในการดแูลสิง่แวดล้อม จงึเป็นเหตใุห้บริษัทได้รับการรับรองคณุภาพ  “ISO/TS 16949 และ ISO 14001”  
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บริษัทกําหนดโครงสร้างการบงัคบับญัชาแยกตามสายงานท่ีสอดคล้องกบักลยทุธ์การดําเนินธุรกิจและการกํากบัดแูลกิจการ 
โดยมีแผนกตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ได้สง่เสริม สนบัสนนุ นโยบายการ
กํากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ให้มีความชดัเจนโปร่งใส มีการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบติังาน คํานึงถึงความเป็น
ธรรมต่อพนกังาน ลกูค้า คู่ค้า รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น สงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้จดัทําคู่มือนโยบายกํากบัดแูลกิจการ 
และคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทัง้ให้จดัให้มีนโยบายรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) ซึ่งให้ความสําคญักบัการรักษาผลประโยชน์ของ
นกัลงทนุและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนั การเปิดเผยข้อมลูท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทนัเวลา การมีระบบ
ควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิภาพและเพียงพอ การมีระบบบริหารความเส่ียงท่ีได้มาตรฐานและมีประสทิธิภาพ รวมทัง้มีการจดัอบรม 
เพ่ือชีแ้จงให้พนกังานทราบ 

2. การประเมินความเส่ียง บริษัทได้เลง็เหน็ถงึความสําคญัของการบริหารความเส่ียงท่ีมาจากทัง้ปัจจยัภายนอก และปัจจยั 
ภายในท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้โดยคาดไม่ถึงทัง้ในปัจจุบันและอนาคต  รวมถึงเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายการมีระบบกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
(Good Corporate Governance) และปกป้องผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัท จึงได้จดัทํานโยบายบริหารความเส่ียงขึน้
เพ่ือควบคมุและบริหารความเส่ียงอยา่งจริงจงัและตอ่เน่ือง 

บริษัทมีการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีการบงัคบัใช้ทัง้องค์กร รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินความเส่ียง และรายงานผลประเมินความเส่ียงอยา่งตอ่เน่ืองอีกด้วย 

3. การควบคมุการปฏิบติังาน  ฝ่ายบริหารมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบกนัอย่างชดัเจน เช่น มีการกําหนดขอบเขต
และอํานาจหน้าท่ีและวงเงินอนมุติัของผู้บริหารทกุระดบัเป็นลายลกัษณ์อกัษร การบนัทึกรายการบญัชี และข้อมลูสารสนเทศ การ
ควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ โดยมีการแบ่งแยกหน้าท่ีผู้ปฏิบติังาน ผู้ ติดตามควบคมุและประเมินผลออก
จากกนั เพ่ือให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม อีกทัง้ยงัมีการควบคมุภายในท่ีเก่ียวกบัระบบการเงิน โดย 
บริษัทได้จดัให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ 

ในการอนุมติัการทําธุรกรรมของบริษัทกับผู้ ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าว จะคํานึงถึง
ผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู  บริษัทได้จดัให้มีข้อมลูท่ีสําคญั เพ่ือใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ
บริษัท โดยการจดัทํารายงานวิเคราะห์เปรียบเทียบหลกัการและเหตผุล พร้อมเอกสารประกอบ จดัส่งข้อมลูเพ่ือศึกษาประกอบการ
ตดัสินใจเป็นการล่วงหน้า 7 วนั มีเลขานุการบริษัท ซึ่งมีหน้าท่ีให้คําแนะนําด้านข้อบงัคบัและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2552 และพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2553 ท่ีคณะกรรมการบริษัทควรทราบ  
ในสว่นของการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทกึบญัชีและบญัชีตา่งๆ นัน้ บริษัทได้มีการจดัเก็บไว้อยา่งครบถ้วน เป็นหมวดหมู ่เพ่ือ
ความโปร่งใส และเพ่ือเป็นข้อมลูในการปฏิบติังาน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกบัผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ ท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบัการจดัทํางบการเงิน
ของบริษัททกุไตรมาส เพ่ือให้มัน่ใจว่า บริษัทมีการใช้นโยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจ
รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูอยา่งเหมาะสม  

นอกจากนี ้บริษัทมีการพฒันาระบบสารสนเทศอยูเ่สมอ เพ่ือพฒันาศกัยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทนัสมยัอยู่
เสมออีกด้วย 

5. ระบบการติดตาม  บริษัทได้มีการติดตามผลการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 
2563 รวม 10 ครัง้ ส่วนการตรวจสอบการปฏิบติังานตามระบบการควบคมุภายในมีขึน้อย่างสม่ําเสมอทกุไตรมาส โดยผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องจดัทํารายงานผลการตรวจสอบ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องอนัเป็นสาระสําคญั 
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จะต้องรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบในระยะเวลาอนัสมควร รวมถงึการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ดงักลา่วด้วย 
 ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเก่ียวกบัการประเมินประสิทธิภาพ และการควบคมุภายในของบริษัท ว่าไม่มี
จดุอ่อนท่ีเป็นสาระสําคญั โดยไม่พบข้อบกพร่องท่ีจะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบญัชีในงบ
การเงิน จากการท่ีทางคณะกรรมการตรวจสอบได้เคยเสนอให้มีการจดัทําแผนงานทัง้ปีและติดตามวดัผลเป็นระยะ ๆ ให้เป็นรูปธรรม
มากขึน้กวา่ท่ีทําอยูน่ัน้ บริษัทได้เร่ิมดําเนินการแล้ว และถือเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีตอ่ไป 

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
บริษัทได้ให้ความสําคญัต่อระบบควบคมุภายในทัง้ในระดบับริหารและระดบัปฏิบติังานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กําหนด

ภาระหน้าท่ี อํานาจการดําเนินการของผู้ปฏิบติังาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มีการควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สิน
ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีผู้ปฏิบติังาน ผู้ ติดตามควบคมุและประเมินผลออกจากกนั เพ่ือให้เกิดการถ่วงดลุ
และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนีย้ังมีการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบ
รายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ 
รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท (compliance) 

คณะกรรมการตรวจสอบ  ได้มีมติให้ว่าจ้าง บริษัท วิณณ์ อลัลิแอนส์ จํากดั เป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยประสานงานร่วมกบั
ผู้บริหารท่ีทางบริษัทมอบหมายให้ทําหน้าท่ีหวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษัท (รายละเอียดแสดงในเอกสารแนบ 3) 
เพ่ือตรวจสอบการปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงินท่ีสําคญั บริษัทได้ดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดและมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท (Compliance Control) และเพ่ือให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทําหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มท่ี คณะกรรมการบริษัท จึงกําหนดให้ฝ่าย
ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  
การบริหารความเส่ียง  

เพ่ือให้บรรลถุึงเป้าหมายการมีระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) และปกป้องผลประโยชน์
ของผู้ มีสว่นได้เสีย บริษัทจึงได้จดัทํานโยบายบริหารความเส่ียงองค์กร รวมถึงกําหนดให้กระบวนการบริหารความเส่ียงเป็นสว่นหนึ่ง
ของการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือควบคุมความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับธุรกรรมหรือกิจกรรมของบริษัท และเพ่ือลดผลกระทบอนัอาจ
เกิดขึน้ได้โดยคาดไมถ่งึ  

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 5 ด้าน คือ การควบคมุ
ภายในองค์กร, การประเมินความเส่ียง, การควบคมุการปฏิบติังาน, ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู และระบบการติดตาม 

นอกจากนี ้บริษัทมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือประเมินความเส่ียงทัว่ทัง้องค์กรท่ีเป็นทัง้ปัจจยัภายใน
และปัจจยัภายนอก  และได้นําเสนอผลการประเมินความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัท ซึง่ครอบคลมุความเส่ียง 6 ด้าน ดงันี ้

1.  ความเส่ียงด้านการดําเนินธุรกิจ และกลยทุธ์  
2.  ความเส่ียงด้านการดําเนินงาน 
3.  ความเส่ียงด้านบญัชี และการเงิน  
4.  ความเส่ียงด้านการบริหาร และการจดัการ 
5.  ความเส่ียงด้านกฎระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 
6.  ความเส่ียงด้านระบบสารสนเทศ  



                     บริษัท  ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

สว่นท่ี 2 หน้าท่ี 59 

12. รายการระหว่างกัน  
      รายการระหวา่งกนัของบริษัทและบริษัทท่ีเก่ียวข้องหรือกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ในปี 2563 ดงันี ้ 

ช่ือ/ลกัษณะการ
ประกอบธรุกิจ 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะและมลูคา่ของรายการ ความจําเป็นและความ
สมเหตสุมผล 

1.บริษัท แพรร่ีมาร์  
เก็ตติง้ จํากดั   
ประกอบธรุกิจ ซือ้ขาย
สินค้าอปุโภคบริโภค  

กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการ
และเป็นผู้ ถือหุ้นใน บริษัท แพรร่ี
มาร์เก็ตติง้ จํากดั จํานวน 1 ทา่น 
คือ นายสเุมธ เตชะไกรศรี   เป็น
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามใน 
บริษัท แพรร่ีมาร์เก็ตติง้ จํากดั 
และถือหุ้นใน อตัราสว่นร้อยละ 6  
ของทนุชําระแล้ว 

บริษัทฯ จําหน่ายกระปกุสําลี
พลาสติก ให้ บริษัท แพรร่ี มาร์
เก็ตติง้  จํากดั ปี 2563 มียอดการ
ขายกระปกุสําลีพลาสติก เทา่กบั 
2.07 ล้านบาท และ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 มี ยอดเป็นลกูหนี ้
การค้า เทา่กบั 0.55 ล้านบาท     

รายการนีเ้ป็นการขายชิน้สว่น
พลาสติกของบริษัท ท่ีเกิดขึน้
ตามปกติของบริษัท และเป็น
เง่ือนไขเหมือนกบัลกูค้ารายอ่ืน ซึง่
เป็นการขายในราคาตลาดเทา่กบั
ลกูค้าทัว่ไป ซึง่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาการทํา
รายการดงักลา่วข้างต้นแล้วเหน็วา่
การทํารายการนีเ้ป็นการทํารายการ
ท่ีสมเหตสุมผล และมีราคายติุธรรม 

2.เช่าอาคารสํานกังาน
จาก 
นายสเุมธ  เตชะไกรศรี 
 
 

นายสเุมธ  เตชะไกรศรี   
เป็นกรรมการของบริษัท 

บริษัทฯ เช่าพืน้ท่ีอาคารสามชัน้
เลขท่ี 23 ซอยจนัทน์ 43 แยก 21 
ถนนจนัทน์ แขวงทุง่วดัดอน เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร  โดยมี
ระยะการเช่า 3 ปี เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 
เมษายน 2562 ถงึวนัท่ี 31 
มีนาคม 2565  อตัราคา่เช่าเดือน
ละ 66,550 บาท   

เป็นการเช่าพืน้ท่ีสํานกังานเพ่ือ
ความสะดวกใน การติดตอ่ธรุกิจ 
และอตัราคา่เช่าไมแ่ตกตา่งจาก
อตัราทัว่ไปในบริเวณใกล้เคียง ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาและเหน็วา่เป็นการทํา
รายการเช่าท่ีสมเหตสุมผลและมี
อตัราคา่เช่ายติุธรรม 

3.บริษัท แอ็ดวานซ์  
นาโนเทค จํากดั    
ประกอบธรุกิจ การขาย
สง่เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์อ่ืนๆ 

กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการ
และเป็นผู้ ถือหุ้นใน บริษัท แอ็ด
วานซ์นาโนเทค จํากดั จํานวน 1 
ทา่น คือ นายสเุมธ เตชะไกรศรี   
เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามใน 
บริษัท แอ็ดวานซ์นาโนเทค จํากดั 
และถือหุ้นใน อตัราสว่นร้อยละ 30  
ของทนุชําระแล้ว 

บริษัทได้ซือ้เคร่ืองประหยดั
พลงังานไฟฟา้ 2 เคร่ือง มลูคา่
รวม 5,400,000 บาทโดยผ่อน
ชําระจํานวน 36 เดือนๆ ละ 
150,000 บาท 
 

เน่ืองจากพลงังานไฟฟา้เป็นต้นทนุ
การผลิตท่ีสําคญั จากการทดสอบ
เม่ือติดตัง้เคร่ืองประหยดัพลงัไฟฟา้
สามารถลดต้นทนุการผลิตลงได้ไม่
น้อยกวา่ 18%ของต้นทนุคา่ไฟฟ้า 
หรือประมาณปีละ 1.92 ล้านบาท 
คิดเป็นระยะเวลาคืนทนุประมาณ 
2.81 ปี คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาการทํารายการดงักลา่ว
ข้างต้นแล้วเหน็วา่เป็นการทํารายการ
ท่ีสมเหตสุมผล และมีราคายติุธรรม 

4. บริษัท คาร่ี ออโตโม
ทีฟ อินเวสเม้นท์ จํากดั 
ประกอบธรุกิจ ผู้ผลิต
และจดัจําหน่ายผลิต 
ภณัฑ์พลาสติกและโลหะ
และธรุกิจให้บริการการ
ผลิตทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จดัให้มีการจําหน่าย
หุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้กบับคุคลใน
วงจํากดั ตอ่ บริษัท คาร่ี ออโตโม
ทีฟ อินเวสเม้นท์ จํากดั ( KAI) 
จํานวน 23,780,000 หุ้น มีมลูคา่
หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดย
เสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท เป็น

การจําหน่ายหุ้นดงักลา่วเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 
มีมติกําหนดราคาเสนอขายเพ่ือเสนอ
ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณากําหนด
ราคาเสนอขายในราคา 1.30 บาทต่อ
หุ้น ซึง่เป็นราคาท่ีไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 
90 ของราคาตลาด “ ราคาตลาด “ 
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ช่ือ/ลกัษณะการ
ประกอบธรุกิจ 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะและมลูคา่ของรายการ ความจําเป็นและความ
สมเหตสุมผล 

เงินทัง้สิน้ 30,914,000 บาท 
ควบคูก่บัการออกใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 
113,000,000 หน่วย โดยไมคิ่ด
มลูคา่ อนึง่บริษัทฯ ได้รับอนญุาต
ให้เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุแก่
บคุคลในวงจํากดั ตามประกาศที่ 
ทจ. 72/2558 เร่ืองการอนญุาตให้
บริษัทจดทะเบียน เสนอขายหุ้นท่ี
ออกใหม ่ตอ่บคุคลในวงจํากดั 
จากสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์ ( สํานกังาน กลต.) 
แล้วเม่ือวนัท่ี 28/10/2563 

หมายถึงราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั
ของหุ้นสามญัของบริษัทฯในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยย้อนหลงั
ไมน้่อยกวา่ 7 วนั ทําการติดตอ่กนัแต่
ไมเ่กิน 15 วนัทําการติดตอ่กนัก่อน
วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ
เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
เพ่ือพิจารณาอนมุติัการออกและ
จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่
บคุคลในวงจํากดั (Private 
Placement) โดยท่ีราคาถวัเฉล่ียถ่วง
นํา้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ ท่ี
คํานวณย้อนหลงั 7 วนัทําการ
ติดตอ่กนั ระหวา่งวนัท่ี 21 กรกฎาคม 
2563 ถึงวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 ซึง่
เทา่กบัหุ้นละ 1.06 บาท ดงันัน้ราคา
ท่ีเสนอขายดงักลา่วจงึสมเหตสุมผล 

5.บริษัท คาร่ี  
อินดสัเตรียล จํากดั  
ประกอบธรุกิจ ผู้ผลิต
และจําหน่ายชิน้สว่น
เคร่ืองจกัรกล เคร่ืองใช้
สํานกังาน และอปุกรณ์
ไฟฟา้ รวมถึงการป๊ัม
โลหะขึน้รูปสําหรับ
อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 
เซิฟเวอร์ การผลติ
แมพิ่มพ์ และอปุกรณ์
ทางการแพทย์ 

มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนักบั บริษัท
คาร่ีออโตโมทีฟ อินเวสเม้นท์ 
จํากดั ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้วา่จ้างทําแมพิ่มพ์เพ่ือ
จําหน่ายให้กบัลกูค้าของบริษัท 
จํานวน 59,800 USD. และมียอด
เป็นเจ้าหนี ้ณ  31/12/2563 
จํานวน 41,860 USD.หรือ
เทียบเทา่ 1.26 ล้านบาท 

บริษัทฯ เป็นผู้ผลติและ ซอ่มแซม
แมพิ่มพ์ การสัง่ซือ้แมพิ่มพ์ ดงักลา่ว
เป็นการสัง่ซือ้ท่ีเป็นไปตามปรกติ
ธรุกิจของบริษัทฯ และผู้ขายเป็นผู้ มี
ช่ือเสยีงในตลาด คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาและเหน็วา่การ
วา่จ้างดงักลา่วเป็นรายการที่
สมเหตสุมผลและเป็นราคายติุธรรม 

6.บริษัท ที ไทย แสน็ค 
ฟูด้ส์ จํากดั 
ประกอบธรุกิจ ผลิตและ
จําหน่ายปลาหมกึปรุงรส
อบกรอบ ถัว่ลิสงเคลือบ
แปง้อบกรอบ 

กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการ
ผู้ มีอํานาจ และเป็นผู้ ถือหุ้นใน 
บริษัท ที ไทย แสน็คฟูด้ส์  จํากดั 
จํานวน 2 ทา่น ดงันี:้- 
1.คณุสเุมธ เตชะไกรศรี ถือหุ้น    
   35.27 % 
2.คณุปรีชา เตชะไกรศรี ถือหุ้น  
   4.57% 

บริษัทฯ ได้ซือ้ปลาหมกึปรุงรสอบ
กรอบ เพ่ือมอบให้ลกูค้า เพ่ือ
รักษาความสมัพนัธ์ท่ีดี ในช่วง
เทศกาลปีใหม ่ในปี 2563 มียอด
ซือ้ปลาหมกึ อบกรอบจํานวน  
172,217.60 บาท และ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 มียอดเป็น
เจ้าหนีจํ้านวน 16,632 บาท 

รายการนีเ้ป็นรายการท่ีซือ้ให้กบั
ลกูค้า เพ่ือให้ในเทศกาลปีใหม ่และ
เป็นเง่ือนไขเหมือนกบัลกูค้ารายอ่ืน
ซึง่เป็นการขายในราคาตลาดเทา่กบั
ลกูค้าทัว่ไป ซึง่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาการทํารายการ
ดงักลา่วข้างต้นแล้วเหน็วา่การทํา
รายการนีเ้ป็นรายการท่ีสมเหตสุมผล
และเป็นราคายติุธรรม 
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ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
การเปิดเผยรายการระหวา่งกนั รายละเอียดรายการระหวา่งกนั ได้แสดงไว้ในหมายเหตปุระกอบงบบการเงิน ข้อ 6 รายการ

ระหวา่งบคุคลและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 
ในปี 2563 การทํารายการระหว่างกนั เป็นความจําเป็นและมีความสมเหตสุมผลของการทํารายการเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์

สงูสดุต่อบริษัทเป็นการใช้กําลงัการผลิตของเคร่ืองจกัรให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งจะทําให้ได้กําไรเพิ่มขึน้  รายการระหว่างกนั
ดงักลา่วข้างต้น บริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการท่ีเกิดขึน้ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็น
วา่รายการดงักลา่วเป็นรายการท่ีเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจทัว่ไป และบริษัทได้รับและจ่ายคา่ตอบแทนในราคายติุธรรม 

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 
บริษัทได้มีการกําหนดมาตรการและขัน้ตอนการอนมุติัการทํารายการระหว่างกนั โดยจะกําหนดให้ในการเข้าทํารายการกบั

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องได้รับอนมุติัจาก
คณะกรรมการบริษัท ซึง่จะต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุด้วย โดยในการออกเสียงในท่ีประชมุนัน้ ๆ กรรมการท่ีมีสว่นได้
สว่นเสียจะไมมี่สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกัน 
ในอนาคตหากบริษัทมีความจําเป็นต้องทํารายการระหว่างกนักับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 

และบริษัทมีนโยบายท่ีจะกําหนดเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดําเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถ
เปรียบเทียบได้กบัราคาท่ีเกิดขึน้กบับุคคลภายนอก ทัง้นี ้บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบญัชีของบริษัท หรือ
ผู้ เช่ียวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเหน็ถงึความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการทํารายการด้วย 
รายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้องปฏิบติัตามระเบียบต่างๆ ท่ีได้กําหนดขึน้และกรรมการจะต้องไม่
อนมุติัรายการใด ๆ ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการ
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึง
การปฏิบัติตามข้อกําหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการเก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ
บริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

ทัง้นี ้หากมีรายการระหว่างกนัของบริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากัด (มหาชน) เกิดขึน้กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์หรือมีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้
ความเห็นเก่ียวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทัง้ความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกนั ท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทจะได้ให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของ
บริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักลา่ว เพ่ือนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือ
หุ้นตามแต่กรณี ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี
ของบริษัท 
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      ส่วนที ่3  
ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 
13. ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 
13.1. งบการเงนิ 

  13.1.1. ผู้สอบบัญชีและสรุปรายงานของผู้สอบบัญชี 
ผู้สอบบญัชีของบริษัท  ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) ได้แก่   

                ปี 2559 นายจิโรจ  ศิริโรโรจน์ 
  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  5113 
  บริษัท  กรินทร์  ออดิท จํากดั 

ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเหน็ถึงงบการเงินของบริษัทฯ วา่ได้จดัทําขึน้โดยถกูต้อง ตามท่ีควรใน
สาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปอยา่งไมมี่เง่ือนไข   

         ปี 2560 นายเจษฎา  หงัสพฤกษ์ 
  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  3759 
  บริษัท  กรินทร์  ออดิท จํากดั 

ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเหน็ถึงงบการเงินของบริษัทฯ วา่ได้จดัทําขึน้โดยถกูต้อง ตามท่ีควรใน
สาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปอยา่งไมมี่เง่ือนไข   

                    ปี 2561                นายจิโรจ  ศิริโรโรจน์ 
  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  5113 
  บริษัท  กรินทร์  ออดิท จํากดั 

ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเหน็ถึงงบการเงินของบริษัทฯ วา่ได้จดัทําขึน้โดยถกูต้อง ตามท่ีควรใน
สาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปอยา่งไมมี่เง่ือนไข   

  ปี 2562                นายจิโรจ  ศิริโรโรจน์ 
  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  5113 
  บริษัท  กรินทร์  ออดิท จํากดั 

ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเหน็ถึงงบการเงินของบริษัทฯ วา่ได้จดัทําขึน้โดยถกูต้อง ตามท่ีควรใน
สาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปอยา่งไมมี่เง่ือนไข   

                     ปี 2563                นางสมุนา  เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 
  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  5897 
  บริษัท  กรินทร์  ออดิท จํากดั 
                                                ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเหน็ถึงงบการเงินของบริษัทฯ วา่ได้จดัทําขึน้โดยถกูต้อง ตามท่ีควรใน   
                                                สาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
 

 หน่วย 2561 2562 2563 
 อัตราส่วนสภาพคล่อง      
 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 0.63 0.69 0.70 
 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.38 0.56 0.57 
 อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ -0.01 0.19 0.08 
 อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนี ้ เทา่ 5.48 5.86 4.90 
 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย วนั 67 61 74.00 
 อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ       เทา่ 6.98 8.48 10.21 
 ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย วนั 52 42 35 
 อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ เทา่ 9.5 10.19 8.64 
 ระยะเวลาชําระหนี ้ วนั 39 35 36 
 Cash Cycle วนั 80 68 67 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร     
 อตัรากําไรขัน้ต้น ร้อยละ 11.03 13.83 13.24 
 อตัรากําไรจากการดําเนินงาน ร้อยละ (2.41) 2.15 -1.31 
    อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร ร้อยละ n/a 4.74 n/a 
    อตัรากําไรสทุธิ ร้อยละ (3.14) 0.95 -3.59 
 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ร้อยละ (8.63) 2.90 -8.51 
 อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน      
 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์  ร้อยละ (3.30) 1.06 -3.19 
    อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร ร้อยละ (4.51) 11.87 4.42 
 อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ เทา่ 1.04 1.13 0.89 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ     
 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 1.78 1.68 1.66 
 อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้    เทา่ n/a 6.93 n/a 
    อตัราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ n/a n/a n/a 
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13.1.2.  ตารางสรุปงบการเงนิ  

บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2563 
                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                      หน่วย : พนับาท 

  ตรวจสอบ 

  
2561 

% 
2562 

% 
2563 

% 
    

สนิทรัพย์             
สนิทรัพย์หมนุเวียน             
   เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 2,707.18 0.24 76,120.85 6.55 54,412.84 4.82 
   ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น – สทุธิ 246,028.50 21.67 223,227.23 19.22 225,667.91 19.95 
   ลกูหนีก้ารค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
   สนิทรัพย์ท่ีเกิดจากสญัญา 

84.10 
 

0.01 
 

457.11 
57,531.81 

0.04 
4.96 

553.41 
81,088.37 

0.04 
7.17 

   สนิค้าคงเหลือ-สทุธิ 170,868.01 15.06 90,692.01 7.81 81,278.14 7.18 
   สนิทรัพย์ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั 
   สนิทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน 

13,398.77 
- 

1.18 
- 

17,367.41 
- 

1.50 
- 

10,448.93 
1.00 

0.92 
0.00 

     รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 433,086.56 38.16 465,396.42 40.08 453,450.60 40.08 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน         
   ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ 
   สนิทรัพย์สทิธิการใช้ – สทุธิ 

668,111.92 
- 

58.88 
- 

640,285.85 
- 

55.13 
- 

610,832.48 
4,275.01 

54.00 
0.38 

   สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนสทุธิ 9,879.41 0.87 8,140.01 0.70 6,685.62 0.59 
   สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน – สทุธิ 17,867.19 0.52 38,450.53 3.31 52,033.46 4.60 
   สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 5,934.43 1.57 9,040.46 0.78 3,998.18 0.35 
     รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 701,792.95 61.84 695,916.85 59.92 677,824.75 59.92 
รวมสนิทรัพย์ 1,134,879.51 100.00 1,161,313.27 100.00 1,131,275.35 100.00 
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บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561-2563 

 
                                     หน่วย : พนับาท 

  ตรวจสอบ 
  2561 % 2562 % 2563 % 
              
หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น             
หนีส้นิหมุนเวียน             
      เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 527,357.58 46.47 519,871.49 44.77 474,000.00 41.90 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 156,556.63 13.80 136,673.37 11.77 152,742.87 13.50 
เจ้าหนีค้า่ซือ้ทรัพย์สนิ 1,262.41 0.11 1,576.91 0.13 6,986.07 0.62 
ประมาณการหนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 
หนีส้นิท่ีเกิดจากสญัญา 

- 
- 

- 
- 

0.02 
- 

0.00 
- 

70.02 
1,315.33 

0.01 
0.11 

เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถงึกําหนดชําระใน 1 ปี 1,122.00 0.10 - - - - 
เจ้าหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าทาง   
การเงินท่ีถงึกําหนดชําระภายใน 1 ปี 

5,823.88 0.51 10,844.17 0.93 14,321.63 1.27 

หนีส้นิผลประโยชน์พนกังานท่ีถงึกําหนด  
ชําระภายในหนึง่ปี 

781.23 0.07 1,469.64   0.13 1,602.76 0.14 

     รวมหนีส้นิหมนุเวียน 692,903.73 61.06 670,435.60 57.73 651,038.68 57.55 
หนีส้นิไม่หมุนเวียน       

หนีส้นิตามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าทาง    
การเงิน - สทุธิ 

17,325.98 1.53 29,342.83 2.53 26,953.05 2.38 

      หนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน 17,089.86 1.50 27,558.82 2.37 28,386.06 2.51 
     รวมหนีส้นิไม่หมนุเวียน 34,415.84 3.03 56,901.65 4.90 55,339.11 4.89 
     รวมหนีส้นิ 727,319.57 64.09 727,337.25 62.63 706,377.79 62.44 
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บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2563 

                     หน่วย : พนับาท 
  ตรวจสอบ 
  2561 % 2562 % 2563 % 
        
ส่วนของผู้ถือหุ้น           
   ทนุจดทะเบียน 214,000.00  214,000.00  350,780.00  
   ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว 214,000.00 18.86 214,000.00 18.43 237,780.00 21.02 
   สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 144,236.93 12.71 144,236.93 12.42 147,935.90 13.08 
   กําไร(ขาดทนุ)สะสม         
      สํารองตามกฎหมาย 21,400.00 1.88 21,400.00 1.84 21,400.00 1.89 
      ยงัไมไ่ด้จดัสรร (91,581.30) (8.07) (65,165.22) (5.61) (101,722.65) (8.99) 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือ
หุ้น 

119,504.31 10.53 119,504.31 10.29 
 

119,504.31 10.56 

     รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 444,314.06 40.65 433,976.02 37.37 424,897.56 37.56 
รวมหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,093,037.07 100.00 1,161,313.27 100.00 1,131,275.35 100.00 
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บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
สาํหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2563 

 
                            หน่วย : พนับาท 

  2561  %  2562  %  2563  %  

รายได้             
   รายได้จากการขายและบริการ 1,171,219.19 100.00 1,287,214.42 100.00 1,011,627.94  
   รายได้อ่ืน 7,505.11 0.64 14,508.80 1.13 7,206.52  
     รวมรายได้ 1,178,724.30 100.64 1,301,723.22 101.13 1,018,834.46  
ค่าใช้จ่าย       
   ต้นทนุขายและบริการ 1,042,020.80 88.97 1,109,134.80 86.17 877,672.53  
   คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 137,708.40 11.76 141,056.09 10.96 123,524.97  
   คา่ใช้จ่ายอ่ืน 
   คา่ตอบแทนผู้บริหาร 

7,506.13 
19,751.43 

0.64 
1.69 

4,097.08 
19,748.08 

0.32 
1.53 

2,862.26 
28,015.49  

     รวมค่าใช้จ่าย 1,206,986.76 103.06 1,274,036.05 98.98 1,032,075.25  
  กําไร(ขาดทนุ) ก่อนต้นทนุ
ทางการเงินและภาษี    

(28,262.46) (2.42) 27,687.17 2.15 (13,240.79)  

  ต้นทนุทางการเงิน 18,170.93 1.55 21,178.22 1.65 18,274.35  
  คา่ใช้จ่าย/(รายได้)ภาษีเงินได้ (9,679.27) (0.83) (5,699.61) (0.44) 5,042.28  
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (36,754.12) (3.14) 12,208.56 0.94 (36,557.42)  
กําไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน         
กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ (บาทตอ่หุ้น) (0.172)   0.057   (0.1689)  

 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน  
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไว้ในกาํไรหรือขาดทุนภายหลัง                    หน่วย : พนับาท 
                                                                         2561                   2562                    2563                
   ผล(ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่ใหมข่อง  
        ผลประโยชน์พนกังานท่ีกําหนดไว้                                    -                         (3,200.74)                      -              
        ผลกําไรจากการตีมลูคา่สนิทรัพย์ใหม ่                             -                               -                               -  

  กาํไร(ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี-สุทธิ                          -                         (3,200.74)                 -                 
  กาํไร(ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี                   (36,754.12)                 (9,007.82)              (36,557.42) 
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บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด 
สาํหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2563 

 
หน่วย : พนับาท 

  
2561 2562 2563 

   
กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน       
กําไร(ขาดทนุ)สทุธิก่อนภาษีเงินได้ -46,433.39 6,508.95 -31,515.14 
รายการปรับปรุงกระทบกําไร(ขาดทนุ)สทุธิเป็น    
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน    
 คา่เส่ือมราคา  65,129.79 64,108.88 62,778.21 
 ขาดทนุจากการเลกิใช้สินทรัพย์ 14,487.80 9,793.74 8,893.27 
  คา่ตดัจําหน่าย 3,123.97 2,406.40 1,844.39 
  ปรับปรุงด้วยขาดทนุจากการปรับมลูคา่สนิค้า  591.18 1,461.00 2,386.73 
   คา่ตดัจําหน่ายภาษีเงินได้ 12.60 0.00 0.00 
  ปรับปรุงด้วยขาดทนุจากการจําหน่ายสนิทรัพย์ถาวร 4,441.67 270.47 505.67 
  ปรับปรุงด้วยขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดขึน้ 2.65 1.45 12.26 
  ปรับปรุงด้วยประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน 
  ปรับปรุงด้วยประมาณการหนีส้ินหมนุเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้ 

2,233.94 
- 

8,278.79 
0.02 

3,644.10 
70.00 

  ดอกเบีย้รับ -52.00 -49.68 -67.72 
  ดอกเบีย้จ่าย 18,128.04 21,178.23 18,274.35 
  กระแสเงินสดสทุธิจากภาษีเงินได้ 
  กําไรจากการปรับมลูคา่ยติุธรรม 

3,526.35 
 

-17,367.41 
 

-10,448.93 
-60.53 

  กระแสเงินสดจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -2,177.38 -1,122.34 -2,683.74 
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง 63,015.22 95,468.50 53,632.92 
ในสนิทรัพย์และหนีส้นิดําเนินงาน    
สนิทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง    
   ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น -41,803.14 44,725.84 -2,454.58 
   ลกูหนีก้ารค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
   สนิทรัพย์ท่ีเกิดจากสญัญา 

565.60 
- 

457.10 
- 

-96.30 
-23,556.56 

   สนิค้าคงเหลือ -50,815.00 13,417.12 7,027.14 
   สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 2,004.38 -7,184.57 3,784.47 
     สนิทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง -90,048.16 51,415.49 -15,295.83 
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บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
สาํหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2563 

 
                            หน่วย : พนับาท 

  2561 2562 2563 
   

หนีส้นิดําเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)       
   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
   หนีส้นิท่ีเกิดจากสญัญา 

18,254.57 
- 

-15,562.64 
- 

14,567.21 
1,315.33 

   หนีส้นิดําเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง) 18,254.57 -15,562.64 15,882.54 
    กระแสเงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน -71,793.59 35,852.85 586.73 
   เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน -8,778.37 131,321.35 54,219.63 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน     
  ดอกเบีย้รับ 
   เงินสดรับคืนจากเงินลงทนุในตราสารหนี ้
   เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทนุในตราสารหนี ้

52.00 
- 
- 

49.67 
- 
- 

67.72 
45,060.53 

-45,001.00 
   เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สนิทรัพย์ถาวร -45,920.88 -39,928.78 -24,522.85 
   เงินสดรับจากการขายสนิทรัพย์ถาวร 1,926.55 113.98 686.98 
   เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน -1,724.45 -667.00 -390.00 
   เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ -45,666.78 -40,432.13 -24,098.62 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ    
   ดอกเบีย้จ่าย -18,239.84 -20,949.29 -18,347.32 
   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน   
   เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

63,279.83 -7,486.09 -45,871.49 

   เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -17,945.22 -1,122.00 - 
   เงินสดจ่ายชําระหนีส้นิตามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่า 
   ทางการเงิน 

-7,119.33 -12,598.17 -15,089.17 

   เงินสดรับจากสญัญาเช่าทางการเงิน 24,668.65 24,680.00 - 
   เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทนุ - - 27,478.96 
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 44,644.09 -17.475.55 -51,829.02 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สทุธิ -9,801.06 73,413.67 -21,708.01 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี 12,508.24 2,707.18 76,120.85 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิน้ปี 2,707.18 76,120.85 54,412.84 
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14. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ  
บริษัทดําเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตสินค้าต้นแบบ(Original Equipment Manufacturing : OEM) ประเภทชิน้ส่วนพลาสติก และ

รับออกแบบ ผลิต และซ่อมแม่พิมพ์ เพ่ือผลิตชิน้สว่นพลาสติก จําหน่ายให้ โรงงานประกอบยานยนต์ โรงงานผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ 
และ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ชัน้นําต่างๆ ให้กับผู้ ผลิตสินค้าท่ีอยู่ในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ในปี 2563 มีรายได้รวม 1,011.63 ล้านบาท 
ขาดทนุสทุธิ 36.56 ล้านบาท เทียบกบัปี 2562 มีรายได้รวม 1,287.21 ล้านบาท กําไรสทุธิ 12.21 ล้านบาท 
1. ผลการดาํเนินงาน 
รายได้ 

เน่ืองจากผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิค-19 ในประเทศไทยตัง้แตช่่วงมีนาคม 2563 สง่ผลกระทบตอ่ภาคอตุสาหกรรมต่างๆ
เป็นวงกว้าง รวมถึงอตุสาหกรรมยานยนต์ท่ีได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก จากปี 2562 ยอดการผลิตรถยนต์โดยรวมอยู่ท่ีประมาณ 
2.01 ล้านคนั เหลือยอดการผลติรวมในปี 2563 เพียงประมาณ 1.43 ล้านคนั ซึง่ลดลงประมาณ 28.8% สําหรับบริษัทซึง่รายได้หลกั
มาจากการผลิตและจําหน่ายชิน้ส่วนพลาสติกรถยนต์ ประมาณ 72.1% ของยอดรายได้รวม จึงเป็นสาเหตหุลกัท่ีทําให้รายได้จาก
การขายและบริการรวมของปี 2563 จํานวน 1,011.63 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากชิน้ส่วนพลาสติก 882.61 ล้านบาท และ
รายได้จากแม่พิมพ์ 129.02 ล้านบาท นัน้มีรายได้รวมลดลง 275.59 ล้านบาทเม่ือเทียบกับปี 2562 หรือลดลง 21.4% โดยเป็น
รายได้จากการจําหน่ายชิน้ส่วนพลาสติกท่ีลดลง 249.87 ล้านบาท (-22.0%) และรายได้จากการผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ลดลง 
25.71 ล้านบาท (-16.6%) ซึ่งลดลงในสดัส่วนท่ีน้อยกว่าการลดลงของอุตสาหกรรม ทัง้นีเ้พราะบริษัทมียอดผลิตและจําหน่าย
ชิน้สว่นพลาสติกสําหรับเคร่ืองใช้ไฟฟา้เพิ่มขึน้ 22.23 ล้านบาท  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กาํไรข้ันต้น (Gross Profit) 

ในปี 2563 บริษัทมีกําไรขัน้ต้น 133.96 ล้านบาท ( Gross Profit Margin 13.2%) ซึ่งต่ํากว่าเม่ือเทียบกับปี 2562 ท่ีบริษัทมีกําไร
ขัน้ต้น 178.08 ล้านบาท ( Gross Profit Margin 13.83%) เป็นผลมาจากรายได้ท่ีต่ําลง 21.4% แต่อย่างไรก็ตามด้วยบริษัทได้
ปรับปรุงประสทิธิภาพการผลิตให้ดีขึน้ มีการควบคมุค่าใช้จ่ายในการผลิตและลดของเสียในการผลติให้ต่ําลงอยา่งตอ่เน่ือง จงึทําให้
บริษัทยงัคงมีอตัรากําไรขัน้ต้นใกล้เคียงกบัของปี 2562  

2560 2561 2562 2563
บรกิารผลติแมพ่มิพ์ 113 103 155 129
ขายชิน้สว่นพลาสตกิ 960 1,068 1,132 883
อตัราการเตบิโตตอ่ปี -2.3% 9.2% 9.9% -21.4%
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กาํไร/ขาดทุน ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษี (EBIT) และ กาํไรก่อนค่าเส่ือมราคา (EBITDA) 

สําหรับ ในปี 2563 บริษัทมี EBIT เท่ากับ -13.24 ล้านบาท (-1.31%) เทียบกับ 27.69 ล้านบาท (2.15%) ของปี 2562 โดยลดลง 
40.93 ล้านบาท เป็นผลจากระดบัรายได้ท่ีต่ําลงไป 275.59 ล้านบาท ทัง้ในสว่นรายได้จากจําหน่ายชิน้สว่นพลาสติกและรายได้จาก
การให้บริการแม่พิมพ์ แต่อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพการผลิตท่ีดีขึน้ และอตัราของเสียของการผลิตชิน้ส่วนพลาสติกลดลง ถ้าเรา
เปรียบเทียบกับรายได้และกําไรในปี 2561 ท่ีรายได้รวม 1,171 ล้านบาท อัตรากําไรขัน้ต้นท่ี 11.03% และอัตรากําไรจากการ
ดําเนินงานท่ี -2.41% ขณะท่ีปี 2563 รายได้รวม 1,012 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่า159 ล้านบาท แต่อัตรากําไรขัน้ต้นเป็น 13.24% 
(+2.21%) และอตัรากําไรจากการดําเนินงานท่ี -1.31% (+1.1%) และสว่นของ EBITDA ของปี 2563 เทา่กบั 51.38 ล้านบาท ลดลง 
42.82 ล้านบาทจากปี 2562 ท่ีมี EBITDA 94.20 ล้านบาท แตเ่ม่ือเทียบกบัปี 2561 EBITDA ปี 2563 สงูกวา่ 11.38  ล้านบาท 
 
กาํไร/ขาดทุนสุทธิ (Net Profit/Loss) 

ในปี 2563 บริษัทมีขาดทนุก่อนภาษีเงินได้ 31.52 ล้านบาท ลดลง 38.04 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2562 ท่ีมีกําไรก่อนภาษี
เงินได้ 6.51 ล้านบาท แต่ดีกว่าปี 2561 ท่ีมีผลขาดทนุก่อนภาษีเงินได้ 46.43  ล้านบาท อยู่ 14.91 ล้านบาท เป็นผลมาจากรายได้ท่ี
ลดลงมากจากภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต่ําจากวิกฤติการณ์โรคระบาดโควิค-19 แต่บริษัทมีประสิทธิภาพในการผลิตท่ีดีขึน้ มีการควบคมุ
คา่ใช้จ่ายได้ดีและคา่ใช้จ่ายทางการเงินท่ีต่ําลง ซึง่มาจากการจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมและลดภาระหนีจ้ากตัว๋สญัญาใช้เงินไปบางสว่น  
ในส่วนกําไรขาดทุนสทุธิ ในปี 2563 บริษัทมีขาดทุนสทุธิ 36.56 ล้านบาท (-3.59%) ต่ํากว่า 0.19 ล้านบาทเม่ือเทียบกับปี 2561 
บริษัทมีขาดทนุสทุธิ 36.75 ล้านบาท (-3.14%) ทัง้ท่ีมีกําไรก่อนภาษีเงินได้สงูกว่า 14.91 ล้านบาท เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
5.04 ล้านบาท เป็นผลมาจากมีการลดยอดสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีสว่นของผลขาดทนุสะสมยกมาของปี 2559 และ ปี 2560 
ท่ีจะหมดอายใุนปี 2564 และ 2565 สว่นท่ีคาดวา่จะใช้ไมห่มด 
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อตัราสว่นแสดงความสามารถในการทาํกาํไรต ัง้แตปี่ 2560 - 2563

อตัรากาํไรข ัน้ตน้ (%) อตัรากาํไรจากการดาํเนนิการ (%) อตัรากาํไรสทุธ ิ(%)

 รายได้จากการขายและบริการ (ลบ.) 1,073 1,171 1,287 1,012
อตัรากําไรข ัน้ต้น (%) 9.31 11.03 13.83 13.24
อตัรากําไรจากการดําเนินการ (%) -4.40 -2.41 2.15 -1.31
อตัรากําไรสุทธิ (%) -4.78 -3.14 0.95 -3.61

2560 2561 2562 2563รายการ

-3.59 



                        บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

สว่นท่ี 3 หน้าท่ี 72  

 
2. ฐานะทางการเงนิ 

ณ.31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,131.28 ล้านบาท หนีส้ินรวม 706.38 ล้านบาท ส่วนของผู้ ถือหุ้น 424.90 ล้านบาท 
คิดเป็นอตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุ 1.66 เท่า โดยสินทรัพย์รวมลดลงจากปี 2562 จํานวน 30.02 ล้านบาท เป็นการลดลงของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด 21.71  ล้านบาท จากการชําระคืนตัว๋สญัญาใช้เงิน 25 ล้านบาทในเดือนพฤศจิกายน และสินค้าคงเหลือ
ลดลง 9.41 ล้านบาท ส่วนของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้เล็กน้อย 2.54 ล้านบาท เพราะยอดขายท่ีเพิ่มสงูขึน้ใน
เดือนพฤศจิกายนท่ียงัไม่ถึงกําหนดชําระ สว่นของสนิทรัพย์ท่ีเกิดจากสญัญาสงูขึน้จากปี 2562 จํานวน 23.56 ล้านบาท มาจากการ
รับรู้รายได้ค้างรับของการให้บริการผลิตแม่พิมพ์ในเดือนธันวาคมท่ีสงูขึน้ สว่นของสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนปี 2563 ลดลง 18.09ล้าน
บาท เน่ืองจากบริษัทมีการลงทนุในการซือ้ทรัพย์สินถาวรเพียง 41.49 ล้านบาทโดยเป็นการลงทนุซือ้เคร่ืองจกัรสําหรับผลิตแม่พิมพ์ 
1 เคร่ือง เคร่ืองตรวจวัดชิน้งาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และปรับปรุงเคร่ืองจักรอุปกรณ์เพ่ือทดแทนเคร่ืองท่ีหมดอายุการใช้งาน 
ในขณะท่ีค่าเส่ือมราคาท่ีตดัจําหน่ายประจําปี 60.86 ล้านบาท ในปี 2563 มีการบนัทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนีส้ินตามสญัญา
ตามสญัญาเช่า สําหรับสินทรัพย์ท่ีบริษัทได้เช่าเพ่ือใช้ในการดําเนินการ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 เร่ือง 
สญัญาเช่า ซึง่มีผลบงัคบัใช้เร่ิม 1 มกราคม 2563  ทําให้สนิทรัพย์สทิธิการใช้เพิ่มขึน้ 4.28 ล้านบาท  
 
ส่วนของหนีส้ินรวมในปี 2563 เท่ากับ 706.38 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 20.96 ล้านบาท โดยมาจากเงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลง 45.87 ล้านบาท ขณะท่ีมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้ 21.48 ล้าน
บาทเน่ืองจากยอดซือ้วตัถดิุบท่ีสงูขึน้ในช่วงปลายปี เน่ืองจากยอดขายท่ีสงูขึน้ และหนีส้ินตามสญัญาเช่าทัง้ระยะสัน้และระยะยาว
รวมกนัเพิ่มขึน้เพียง 1.09 ล้านบาทจากปี 2562  
 
สําหรับส่วนของเจ้าของอยู่ท่ี 424.90 ล้านบาท ต่ํากว่าปี 2562 จํานวน  9.08 ล้านบาท มาจากการออกจําหน่ายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ให้กบับคุคลในวงจํากดัและรับชําระแล้วจํานวน 23.78 ล้านหุ้น ราคาตามมลูคา่หุ้นละ1.00 บาท ท่ีราคาขายหุ้นละ 1.30 บาท โดยมี
ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญัหลงัจากหกัค่าใช้จ่ายในการออกจําหน่ายหุ้นแล้วจํานวน 3.70 ล้านบาท แต่เน่ืองจากในปี 2563 บริษัทมี
ขาดทนุสทุธิ 36.56 ล้านบาท ทําให้ปี 2563 อตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุอยู่ท่ี 1.66 เท่า ปรับตวัดีขึน้เล็กน้อยกว่าปี 2562 อยู่ 0.02 เท่า 
โดยในปี 2562 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุอยูท่ี่ 1.68 เทา่ 
 
3.ประสทิธิภาพของการใช้ทรัพย์สนิ 
โดยภาพรวมประสทิธิภาพในการใช้ประโยชน์จากสนิทรัพย์ของบริษัท ต่ํากวา่ปีท่ีผา่นมาโดยพิจารณาจากอตัราสว่นตา่งๆ ดงันี ้
-Total Asset Turnover (Total Income/Total asset) ในปี 2563 เท่ากบั 0.89 เท่า ต่ํากว่าเม่ือเทียบกบัปี 2562 อยู่ท่ี 1.13 เท่า ทัง้นี ้
เกิดจากยอดขายท่ีต่ําลง 275.59 ล้านบาท ขณะท่ีสนิทรัพย์ท่ีลดลงเพียง 30.04 ล้านบาท  
-Operating Cycle and Cash Cycle 
Operating Cycle 114 วนั และ Cash Cycle 67 วนั สงูกวา่ปีท่ีผา่นมา ท่ี 110 วนั และ  68 วนัตามลําดบั  
 
4.สภาพคล่องทางการเงนิ 
ในปี 2563 บริษัท มี Current Ratio 0.70 เทา่และ Quick Ratio 0.57 เทา่ ดีขึน้จากปีก่อนเลก็น้อย EBITDA/Interest Expense อยูท่ี่ 
2.81 เท่า และ Cash Profit/Interest Expense อยู่ท่ี 3.65 เท่า บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิจากการดําเนินการเป็นบวก 54.22 ล้าน
บาท มีกระแสเงินสดใช้ไปจากการลงทนุ 24.10 ล้านบาท และบริษัทได้รับเงินสดจากการเพิ่มทนุ 27.48 ล้านบาท โดยนําไปชําระหนี ้
ระยะสัน้และหนีส้ินจากสญัญาเช่าทางเงินจํานวนรวม 60.96 ล้านบาท ทําให้กระแสเงินสดลบจากการจดัหาทนุ 51.83 ล้านบาท 
บริษัทไม่เคยผิดนดัชําระหนี ้รวมถึงการใช้เงินเป็นเพ่ือธุรกิจหลกัเท่านัน้ จึงได้รับการสนบัสนนุท่ีดีจากสถาบนัการเงิน โดยมีวงเงิน
สนิเช่ือเพียงพอตอ่การดําเนินธุรกิจ 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 



อายุ สดัสว่น
(ปี) คณุวฒุิทางการศกึษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษัท (%) ช่วงเวลา ตําแหน่ง และชื่อบริษัทหรือหน่วยงาน

พลเอก เทอดศกัดิ์   มารมย์ 84 • วิทยาศาสตร์ดษุฎีบณัฑิต (กิตติมศกัดิ์) 0.09 ไมม่ี บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ สาขานวตักรรมเทคโนโลยี่ด้านการศกึษา 2547 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ

• ประธานคณะกรรมการบริษัท มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ( 2 แห่ง )

วนัที่ 6 มกราคม 2547 • วิทยาศาสตรบณัฑิต (ทบ.) 2562 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  
โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า บมจ. ยบูิส (เอเซีย)

• Associate Infantry Career Course, Georgia, USA. 2555 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  
• Internal Defense and Development Course, บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค

North Carolina, USA. บริษัทหรือองค์กรอื่น (8 แห่ง)

• โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 2559 - ปัจจบุนั ประธานที่ปรึกษา, มลูนิธิไลออนส์ในประเทศไทย

• วิทยาลยัการทพับก 2555 - ปัจจบุนั ประธาน, มลูนิธิสหพนัธ์สนัติภาพสากล (ประเทศไทย)

• หลกัสตูรกฎหมายสําหรับผู้บงัคบับญัชาชัน้สงู 2547 - ปัจจบุนั นายกสมาคมทหารผา่นศกึเวียดนามในพระบรมราชปูถมัภ์

กระทรวงกลาโหม 2540 - ปัจจบุนั ราชองค์รักษ์พิเศษ

• วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 2535 - ปัจจบุนั ประธานด้านการศกึษา, มลูนิธิไตรแก้ว โรงเรียนธรรมวาที

• วิทยาการจดัการสําหรับนกับริหารระดบัสงู (วบส.) 2530 - ปัจจบุนั ประธานที่ปรึกษาและกรรมการ, 

รุ่นที่ 5, สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ บจก. อี.เทค (วิทยาลยัเทคโนโลยีภาคตะวนัออก [อี.เทค])
2529 - ปัจจบุนั นายทหารพิเศษประจํากรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ 

อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 2520 - ปัจจบุนั ผู้ นําองค์กรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกลุ ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี
ลําดบั ตําแหน่ง

วนัที่รับตําแหน่งกรรมการครัง้แรก

1

 เอกสารแนบ 1



อายุ สดัสว่น
(ปี) คณุวฒุิทางการศกึษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษัท (%) ช่วงเวลา ตําแหน่ง และชื่อบริษัทหรือหน่วยงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกลุ ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี
ลําดบั ตําแหน่ง

วนัที่รับตําแหน่งกรรมการครัง้แรก

นายไพรัช  สหเมธาพฒัน์ 76 • บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไมม่ี ไมม่ี บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ 2547 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
• กรรมการ • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102/2008 ไมม่ี
• กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัทหรือองค์กรอื่น

และกรรมการสรรหา ไมม่ี
• กรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี

วนัที่ 6 มกราคม 2547

นายเผา่เทพ  โชตินชุิต 87 • M.Sc Metallurgical engineer, 0.002 ไมม่ี บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ University of Arizona USA. 2547 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/  ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี

• ประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ ประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

ตอบแทนและกรรมการสรรหา อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูล • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004 ไมม่ี

กิจการที่ดี บริษัทหรือองค์กรอื่น ( 2 แห่ง)

• กรรมการตรวจสอบ 2556 - ปัจจบุนั กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ,

• กรรมการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี
วนัที่ 6 มกราคม 2547 2538 - ปัจจบุนั President, Qualine Management Co., Ltd.

2

3

 เอกสารแนบ 1



อายุ สดัสว่น
(ปี) คณุวฒุิทางการศกึษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษัท (%) ช่วงเวลา ตําแหนง่ และชื่อบริษัทหรือหนว่ยงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกลุ ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี
ลําดบั ตําแหนง่

วนัที่รับตําแหนง่กรรมการครัง้แรก

ดร.โกศล  สรุโกมล 80 • ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล ไม่มี ไม่มี บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ Wayne State University, Michigan, U.S.A. 2553  -  ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

• ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• กรรมการ อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2556  -  2561 ที่ปรึกษา สํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่ บมจ. ล็อกซเลย่์

• กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 137/2010 บริษัทหรือองค์กรอื่น (1 แห่ง)

และกรรมการสรรหา 2553  -  ปัจจบุนั กรรมการและเลขาธิการ, มลูนิธิเทพสิริ

• กรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี

วนัที่ 7 เมษายน 2553

นายวีระศกัดิ์  สตุณัฑวิบลูย์ 63 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไม่มี ไม่มี บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ • ปริญญาโท M.E., Texas A&M University, Texas, U.S.A. 2547 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการตรวจสอบ • หลกัสตูรปอ้งกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (3 แห่ง )

• กรรมการ รุ่นที่ 18/2548, 2562 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ, บมจ. เอ็นเอฟซี

วนัที่ 6 มกราคม 2547 • หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.) รุ่นที่ 10/2553 2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ บมจ. พลาสติคและหีบหอ่ไทย

2548 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกรรมการ

อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย กรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหา, บมจ. กรุงเทพประกนัภยั

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004 บริษัทหรือองค์กรอื่น ( 1 แห่ง )

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ,  บจก. บวัหลวงเวนเจอร์ส

4
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 เอกสารแนบ 1



อายุ สดัสว่น
(ปี) คณุวฒุิทางการศกึษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษัท (%) ช่วงเวลา ตําแหนง่ และชื่อบริษัทหรือหนว่ยงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกลุ ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี
ลําดบั ตําแหนง่

วนัที่รับตําแหนง่กรรมการครัง้แรก

นายสเุมธ  เตชะไกรศรี 73 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 9.88 บิดา บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน)

• ประธานคณะกรรมการบริหาร • โครงการมินิ  MBA, มหาวิทยาลยัจฬุาลงกรณ์ นายจมุพล เตชะไกรศรี 2523 - ปัจจบุนั กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการบริหาร 

• กรรมการ • ผู้บริหารระดบัสงู(วตท.) รุ่นที่ 17 กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท
• กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และกรรมการสรรหา ไม่มี

• กรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทหรือองค์กรอื่น ( 10 แห่ง )

วนัที่ 6 มกราคม 2547 • Director Certification Program (DAP) รุ่นที่ 137/2010 2551 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. แอ๊ดวานซ์นาโนเทค

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. เอ็มเอฟที ดีเวลลอปเมนท์

2544 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. จดัสรรปันสว่น

2538 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ชยัวฒันา วสัดกุอ่สร้าง

2536 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. โวคลิฟวิ่ง

2531 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. มหาวิวฒัน์

2530 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. แพรรี่มาร์เก็ตติง้  

2528 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. พีซแอนด์ลีฟวิ่ง

2523 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ยีเอ็ม เยนเนอรัลเทรด 

2521 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. กรีนแลนด์ มาร์เกตติง้
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 เอกสารแนบ 1



อายุ สดัสว่น
(ปี) คณุวฒุิทางการศกึษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษัท (%) ช่วงเวลา ตําแหนง่ และชื่อบริษัทหรือหนว่ยงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกลุ ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี
ลําดบั ตําแหนง่

วนัที่รับตําแหนง่กรรมการครัง้แรก

นายคมัภีร์  จองธรุะกิจ 66 • ปริญญาตรีบริหารการตลาด, มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 0.21 น้า บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน)

• กรรมการ นายจมุพล เตชะไกรศรี 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ 

• กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ( 1 แห่ง )

และกรรมการสรรหา • Director Certification Program (DCP)  รุ่นที่ 48/2004 2532 - ปัจจบุนั กรรมการ, บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์

• กรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี บริษัทหรือองค์กรอื่น ( 2 แห่ง )

วนัที่ 6 มกราคม 2547 2531 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. เอส.เอส.เอ. อตุสาหกรรม

2516 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. เอส.เอส.เอ. กรุ๊ป

2533 - 2560 กรรมการ, บจก. พรสนัติ

2535 - 2560 กรรมการ, บจก. ลมุพินี พรอพเพอร์ตี ้มาเนจเมนท์

นายปรีชา  เตชะไกรศรี 58 • ปริญญาโท  Marketing Youngstown State 2.58 หลาน บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน)

• กรรมการ University, USA. นายสเุมธ  เตชะไกรศรี 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการบริหาร

• กรรมการบริหาร กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท 

• กรรมการบริหารความเสี่ยง อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2558 - 2562 กรรมการผู้จดัการ

วนัที่ 6 มกราคม 2547 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

•  Company Secretary Program (CSP) รุ่น 77/2017 ไม่มี

บริษัทหรือองค์กรอื่น ( 3 แห่ง )

2540 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร,  บจก. ศรีสําอางซพัพลายเออร์

2539 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร,  บจก. ที ไทยแสน็ค ฟู๊ ดส์

2535 - ปัจจบุนั กรรมการ,  บจก. ที ไทย เทรด ดีเวลล็อปเม้นท์
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 เอกสารแนบ 1



อายุ สดัสว่น
(ปี) คณุวฒุิทางการศกึษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษัท (%) ช่วงเวลา ตําแหนง่ และชื่อบริษัทหรือหนว่ยงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกลุ ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี
ลําดบั ตําแหนง่

วนัที่รับตําแหนง่กรรมการครัง้แรก

นายจมุพล  เตชะไกรศรี 40 • ปริญญาตรี  การเงิน - การธนาคาร 0.40 บตุร บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน)

• กรรมการ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นายสเุมธ เตชะไกรศรี 2547 – ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการบริหาร

• กรรมการบริหาร • ผู้ปฏิบตัิงานเลขานกุารบริษัท (FPCS) รุ่นที่ 21/2009 และ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท 
• กรรมการบริหารความเสี่ยง สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย นางยพุา  เตชะไกรศรี 2546 – ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

• เลขานกุารบริษัท บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ( 1 แห่ง )

• เลขาคณะกรรมการบริษัท อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2554 – ปัจจบุนั กรรมการ, บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102/2008 บริษัทหรือองค์กรอื่น ( 10 แห่ง )

วนัที่ 6 มกราคม 2547 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. เพซ คนัทรี่ คลบั

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. เพซ ฟู้ด รีเทล

2551 – ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. เพซ เรียล เอสเตท 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ดีน แอนด์ เดลกู้า เอเซีย (ประเทศไทย)

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. เพซ โปรเจ็ค วนั

2551 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. เพซ โปรเจ็ค ทู

2551 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. เพซ โปรเจ็ค ทรี

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. เอ็มเอฟที ดีเวลลอปเมนท์

2544 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. จดัสรรปันสว่น 
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 เอกสารแนบ 1



อายุ สดัสว่น
(ปี) คณุวฒุิทางการศกึษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษัท (%) ช่วงเวลา ตําแหนง่ และชื่อบริษัทหรือหนว่ยงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกลุ ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี
ลําดบั ตําแหนง่

วนัที่รับตําแหนง่กรรมการครัง้แรก

นางยพุา  เตชะไกรศรี 70 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์,   มหาวิทยาลยัรามคําแหง 10.09 มารดา ดาํรงตาํแหน่งในบริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน)

• กรรมการ • Accounting Advance of Pitman Examination Institute นายจมุพล เตชะไกรศรี 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ

วนัที่ 6 มกราคม 2547 กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท

อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ( 1 แห่ง )

• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 32/2003 2532 - ปัจจบุนั กรรมการ, บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์

บริษัทหรือองค์กรอื่นน ( 4 แห่ง )

2544 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. จดัสรรปันสว่น

2539 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ที ไทย แสน็ค ฟู้ดส์

2531 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. เอส.เอส.เอ. อตุสาหกรรม

2516 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. เอส.เอส.เอ.กรุ๊ป

2537 - 2560 กรรมการ, บจก. พรสนัติ

2535 - 2560 กรรมการ, บจก. ลมุพินี พรอพเพอร์ตี ้มาเนจเมนท์

10

 เอกสารแนบ 1



อายุ สดัสว่น
(ปี) คณุวฒุิทางการศกึษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษัท (%) ช่วงเวลา ตําแหน่ง และชื่อบริษัทหรือหน่วยงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกลุ ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี
ลําดบั ตําแหน่ง

วนัที่รับตําแหน่งกรรมการครัง้แรก

นายอภิชาติ  เกษมกลุศิริ 54 • บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ไมม่ี ญาติ บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน)

• กรรมการ ศศินทร์, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นายปรีชา เตชะไกรศรี 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ

วนัที่ 6 มกราคม 2547 • บริหารธุรกิจบณัฑิต, ภาควิชาการธนาคารและการเงิน และ บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ( 2 แห่ง )

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี นายจมุพล เตชะไกรศรี 2562 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ, บมจ. ฐิติกร

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ, บมจ.แอล.พี.เอน็.ดีเวลลอปเมนท์

• ผู้บริหารระดบัสงู (วตท.) รุ่นที่ 27 บริษัทขององค์กรอื่น ( 9 แห่ง )

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 2563 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ

บจก. ไทยอิสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิง้ส์

อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง

• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 73/2006 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ลมุพินี โปรเจค  มาเนจเมนท์ เซอร์วิส

2562 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ลมุพินี พรอพเพอร์ตี ้มาเนจเมนท์

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. พรสนัติ

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสงัคม

2550 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร, บจก. ศรีสําอางค์ ซพัพลายเออร์

2539 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ที ไทย แสน็ค ฟูด้ส์
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เอกสารแนบ 1



อายุ สดัสว่น
(ปี) คณุวฒุิทางการศกึษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษัท (%) ช่วงเวลา ตําแหนง่ และชื่อบริษัทหรือหนว่ยงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกลุ ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี
ลําดบั ตําแหนง่

วนัที่รับตําแหนง่กรรมการครัง้แรก

นายประสงค์  เตชะไกรศรี 52 • ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์ 1.22 หลาน บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน)

• กรรมการ Ritsumeikan University, Japan นายสเุมธ  เตชะไกรศรี 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ
วนัที่ 6 มกราคม 2547 บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ไม่มี
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004 บริษัทหรือองค์กรอื่น ( 1 แห่ง )

2539 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ, บจก. ชยัวฒันาวสัดภุณัฑ์
นายโกเวท  ลิม้ตระกลู 68 • ปริญญาโท บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต 0.12 ไม่มี บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน)

• กรรมการ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จดัการ
• กรรมการบริหาร  บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ( 1 แห่ง )

• กรรมการผู้จดัการ อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ,  บมจ. มลัติแบกซ์
วนัที่ 21 ตลุาคม 2563 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 105/2008 บริษัทหรือองค์กรอื่น

ไม่มี
นางสาวนวลอนงค์ ศกุร์คณาภรณ์ 54 • ปริญญาตรี บญัชี, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไม่มี ไม่มี บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน)

• ผู้จดัการทัว่ไป • ปริญญาโท บญัชีบริหาร, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2563 - ปัจจบุนั ผู้บริหารสงูสดุสายงานการเงินและบญัชี
ฝ่ายการเงินและบญัชี • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ, 2560 - 2562 ผู้ช่วย CFO

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
นายนิเวสน์ บวัคอม 56 • ปริญญาโท การบริหารงานบคุคล, ไม่มี ไม่มี บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน)
• ผู้จดักาทัว่ไป สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2561 - ปัจจบุนั ผู้จดักาทัว่ไปฝ่ายทรัพยากรมนษุย์
ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์

อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Anti-Corruption (ACPG) รุ่นที่ 48/2019
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 เอกสารแนบ 1



อายุ สดัสว่น
(ปี) คณุวฒุิทางการศกึษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษัท (%) ช่วงเวลา ตําแหนง่ และชื่อบริษัทหรือหนว่ยงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกลุ ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี
ลําดบั ตําแหนง่

วนัที่รับตําแหนง่กรรมการครัง้แรก

นายพิษณ ุ วิลาวลัย์จิตต์ 62 • ปริญญาตรี วิศวอตุสาหการ ไม่มี ไม่มี บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน)
• ผู้จดักาทัว่ไปฝ่ายผลิต พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2561 - ปัจจบุนั ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลิต โรงงานกิ่งแก้ว
โรงงานกิ่งแก้ว

นายดํารงค์ ชาญณรงค์ 57 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์อตุสาหกรรม 0.001 ไม่มี บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน)
• ผู้จดักาทัว่ไปฝ่ายผลิต สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร 2561 - ปัจจบุนั ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลิต โรงงานกบินทร์บรุี
โรงงานกบินทร์บรุี ลาดกระบงั

นายบญุทิวา อินทร์ชะตา 52 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ไม่มี ไม่มี บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน)
• ผู้จดักาทัว่ไปฝ่ายผลิต สถาบนัราชภฎัฉะเชิงเทรา 2561 - ปัจจบุนั ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลิต โรงงานสวุินทวงศ์
โรงงานสวุินทวงศ์

นายรุจจิระ ศรีสมยั 63 • ปริญญาตรี วิศวอตุสาหการ 0.002 ไม่มี บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน)
• ผู้จดักาทัว่ไปฝ่ายผลิตแม่พิมพ์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2561 - ปัจจบุนั ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลิตแม่พิมพ์ โรงงานสวุินทวงศ์
โรงงานสวุินทวงศ์

นายปริญญา  แก้วล้วน 54 • ปริญญาตรี บญัชี,  มหาวิทยาลยัรามคําแหง ไม่มี ไม่มี บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน)
• ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี • ปริญญาโท บญัชี, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2555 - ปัจจบุนั ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน 
และการเงิน

หมายเหต:ุ ลําดบัที่ 14 - 19  คือ ผู้บริหารระดบัสี่รายแรกตามนิยามของ ก.ล.ต.
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                  บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 

 
                                    รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุในบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท 

รายชื่อกรรมการ บมจ. ที.กรุงไทย อตุสาหกรรม 
บริษัทที่เกี่ยวข้อง * 

1 2 3 
1.  พลเอก เทอดศกัดิ์       มารมย์ X, O    
2.  นายไพรัช                   สหเมธาพฒัน์ I, O, XX, XOO, XCC     
3.  นายเผ่าเทพ               โชตินชุิต I, O, II, XO, XC    
4.  ดร.โกศล                    สรุโกมล I, O, XR, XOO, XCC,    
5.  นายวีระศกัดิ์              สตุณัฑวิบลูย์ I, O, II    
6.  นายสเุมธ                   เตชะไกรศรี I, XXX , XOO, XCC, V   I  
7.  นายคมัภีร์                  จองธรุะกิจ I, XOO, XCC    
8.  นายปรีชา                  เตชะไกรศรี I, III, XRR, V   III 
9.  นายจมุพล                 เตชะไกรศรี I, III, XRR, V, S    
10.นางยพุา                    เตชะไกรศรี I    
11.นายอภิชาติ               เกษมกลุศิริ I   III 
12.นายประสงค์              เตชะไกรศรี I IV   
13 นายโกเวท                 ลิม้ตระกลู I, III, IV         

     หมายเหต ุ    X  ประธานกรรมการบริษัท            XX ประธานกรรมการตรวจสอบ       XXX  ประธานกรรมการบริหาร   
         I   กรรมการบริษัท                II   กรรมการตรวจสอบ             III   กรรมการบริหาร         

   IV กรรมการผู้จดัการ            V   ผู้บริหาร                            O   กรรมการอิสระ     
                                                                               XO ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและประธานกรรมการสรรหา,  XC ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี,  XR ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
                                                                               XOO  กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา,  XCC กรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี,  XRR กรรมการบริหารความเสี่ยง 
                                                                               S  เลขานกุารบริษัท  

                  * บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
                                                                                     1. บริษัท ชยัวฒันาวสัดภุณัฑ์ จํากดั     2. บริษัท แพรรี่ มาร์เก็ตติง้ จํากดั   3. บริษัท ศรีสําอาง ซพัพลายเออร์ จํากดั   
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เอกสารแนบ 3 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รายละเอียดเกีย่วกับหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 
และหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏบัิตงิานของบริษัท (compliance) 



                     บรษัิท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 

 
ปี ผูต้รวจสอบภายใน หวัหนา้งานก ากบัดแูลการปฏิบตังิาน 

(compliance control) 

2563 คณุวิมลลกัษณ ์ พรรณรตันพงศ ์  
บรษัิท วิณณ ์อลัลแิอนส ์จ ากดั 

คณุนวลอนงค ์ ศกุรค์ณาภรณ ์
ต าแหนง่ :     ผูจ้ดัการทั่วไปฝ่ายบญัชีและการะงิน
คณุวฒุ:ิ    -   ปรญิญาตร ีบญัชี  
                     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
                -   ปรญิญาโท บญัชีบรหิาร                     
                     จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  
                -   ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ 
                    สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์ 
อบรม       -   Orientation Course CFO 0017 
               -    CFO Refresher Course รุน่ 1/2020    

2562  คณุวลัดี สบีญุเรอืง   
บรษัิท สอบบญัชี ไอ วีแอล จ ากดั 

คณุนีรนาท  พรหมนารถ 
ต าแหนง่ : รองกรรมการผูจ้ดัการ / CFO 
คณุวฒุ:ิ    -   ปรญิญาตร ีBA (Economics),      
                    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
                -   ปรญิญาโท MBA (Finance),    
                    Dallas Baptist University.  

2561 คณุวรรณา เมลอืงนนท ์  
บรษัิท แอค-พลสั คอนซลัแตนท ์จ ากดั 

คณุนีรนาท  พรหมนารถ 
ต าแหนง่ : รองกรรมการผูจ้ดัการ / CFO 
คณุวฒุ:ิ    -   ปรญิญาตร ีBA (Economics),      
                    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
                -   ปรญิญาโท MBA (Finance),    
                    Dallas Baptist University.  

2560 คณุวรรณา เมลอืงนนท ์  
บรษัิท แอค-พลสั คอนซลัแตนท ์จ ากดั 

คณุนีรนาท  พรหมนารถ 
ต าแหนง่ : รองกรรมการผูจ้ดัการ / CFO 
คณุวฒุ:ิ    -   ปรญิญาตร ีBA (Economics),      
                    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
                -   ปรญิญาโท MBA (Finance),    
                    Dallas Baptist University.  
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- ไม่ม ี- 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
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เอกสารแนบ 5  
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

 
ฝ่ายจดัการได้จดัทํางบการเงินประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดย

ได้เลือกใช้นโยบายท่ีเหมาะสมและถือปฎิบตัโิดยสม่ําเสมอ ตลอดจนใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงัและสมเหตสุมผลในการ
จดัทํางบการเงิน รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ทัง้นี ้งบการเงินดงักล่าวได้
ผา่นการตรวจสอบและให้ความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตท่ีเป็นอิสระ 

คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีกํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
กลยุทธ์ รวมทัง้ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้ข้อมูลทางการเงินมีความ
ถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญั ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ จํานวน 3  ท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบสอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเก่ียวกับเร่ืองดงักล่าว ปรากฏไว้ในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่แสดงไว้ในรายงานประจําปีแล้ว 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวา่ระบบการควบคมุภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถ
สร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตผุลตอ่ความเช่ือถือได้ของงบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  …………………………………               …………………………… 

             พลเอก  เทอดศกัดิ ์ มารมย์                  นายโกเวท ลิม้ตระกลู 
      ประธานกรรมการบริษัท                                กรรมการผู้จดัการ 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) มีกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้ 3 ทา่น 

ซึง่เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ด้านการบญัชี ทัง้ 3 ทา่น คือ  
1. นายไพรัช  สหเมธาพฒัน์  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. นายเผา่เทพ โชตินชิุต   กรรมการตรวจสอบ 
3. นายวีระศกัด์ิ สตุณัฑวิบลูย์  กรรมการตรวจสอบ 
และ คณุจมุพล เตชะไกรศรี เลขานกุารกรรมการตรวจสอบ 

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ เพ่ือตรวจสอบและ
นําเสนอรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท  โดยแสดงความเหน็ ข้อเสนอแนะอยา่งอิสระ สรุปภารกิจท่ีสําคญัในปี 2563 มีดงันี ้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี รวมทัง้การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของ
บริษัท ซึง่ได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีว่า
ข้อมลูในงบการเงินของบริษัทมีความถกูต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ตามมาตรฐานการบญัชี และผู้สอบบญัชีได้แสดงความคิดเห็นต่อ
งบการเงินแบบไมมี่เง่ือนไข 

2. สอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานการ
ตรวจสอบภายในและความคืบหน้าของการดําเนินงานเป็นรายไตรมาส พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะกบับริษัท วิณณ์ อลัลิแอนส์ จํากดั 
ซึ่งเป็นผู้ ตรวจสอบภายในท่ีทํางานร่วมกับเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในของบริษัทขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการติดตามและดําเนินการแก้ไขในประเด็นท่ีมีนัยสําคัญอย่างต่อเน่ือง  รวมทัง้
พิจารณาผลประเมินระบบควบคมุภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของ ก.ล.ต. ซึ่งจดัทําโดยฝ่าย
บริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการติดตามและสอบทานระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเป็นไปอย่าง
อิสระและมีประสทิธิภาพ 

3. สอบทานรายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูดงักล่าวให้ถกูต้อง
และครบถ้วนตามกฎหมายและข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ผู้สอบบญัชีมี
ความเห็นว่ารายการระหว่างกนักบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งได้ถกูเปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินแล้ว  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีว่า รายการดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขธุรกิจการค้า
ปกติ และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

4. พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการปฏิบติังาน ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ ความน่าเช่ือถือและความเพียงพอของทรัพยากร ความเป็นอิสระและคณุภาพงานของผู้สอบบญัชีในรอบปีท่ีผ่านมา
รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน จึงได้เสนอ บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั ซึ่งมีคณุสมบติัดงักล่าวข้างต้น ต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาขออนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2563 
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นอกจากนี ้ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบรหิาร 

จ านวน 1 ครัง้ เมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เพื่อพิจารณาขอบเขตแผนการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี และแผนการตรวจสอบ

จากผูต้รวจสอบภายใน รวมทัง้รบัทราบประเด็นที่ส  าคญัและขอ้สงัเกตไดอ้ยา่งอิสระ  

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายอย่างครบถว้น  โดยใชค้วามรู ้

ความสามารถ ความรอบคอบ ความระมดัระวงั และเป็นอิสระ จากผลการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ บรษัิท

มีการจดัท างบการเงินโดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่าง

เพียงพอและน่าเช่ือถือได้ ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็น

สาระส าคญัตลอดปีที่ผา่นมา 

 

 

 

 

                   ……..……………………………………… 

                 ( นายไพรชั  สหเมธาพฒัน ์) 
                 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิท โดยมีวาระการ

ด ารงต าแหนง่ 3 ปี เริม่ตัง้แตว่นัท่ี 10 สงิหาคม 2561 ถึง 9 สงิหาคม 2564  กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา  

องคป์ระกอบกรรมการมีจ านวน 5 ทา่น เป็นกรรมการอิสระ 3 ทา่น ดงันี ้
 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหนง่ 
1 คณุเผา่เทพ     โชตินชิุต ประธาน (กรรมการอิสระ) 
2 คณุไพรชั         สหเมธาพฒัน ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
3 ดร.โกศล         สรุโกมล กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
4 คณุสเุมธ         เตชะไกรศร ี กรรมการ  
5 คณุคมัภีร ์       จองธุระกิจ กรรมการ  

        และ คณุจมุพล เตชะไกรศร ีเลขานกุารคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ไดจ้ดัใหม้ีการประชุม 2 ครัง้ โดยกรรมการทุก

ทา่นไดเ้ขา้รว่มประชมุครบทกุครัง้ เพื่อติดตามและพิจารณาเรือ่งส  าคญัที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท โดยสรุปดงันี ้

ด้านคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  

1. พิจารณากลั่นกรองและเสนอการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและ

ผลประโยชน ์ โดยค านึงถึงเหมาะสมของผลด าเนินงาน เปรียบเทียบอา้งอิงกบัธุรกิจในระดบัเดียวกัน ตลอดจนความเหมาะสมใน

หนา้ที่ความรบัผิดชอบของกรรมการ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนเสนอในที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2563 พิจารณาอนมุตัิ 

2. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบตัิงานและก าหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารประจ าปี 2563 เพื่อเสนอ

ตอ่คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนมุตัิ  
 

ด้านคณะกรรมการสรรหา 

              1. สง่เสริม สนบัสนนุ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยมีสว่นรว่มในการดแูลกิจการ และใหค้วามเห็นเก่ียวกับการด าเนิน

กิจการ โดยเปิดโอกาสใหเ้สนอวาระและเสนอช่ือบคุคลเขา้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2563 เป็นการลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 90 วนั ผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิท  

              2. พิจารณาคดัเลอืกและกลั่นกรองบคุคลที่มีคณุสมบตัเิหมาะสมที่จะด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิทแทนกรรมการท่ีพน้จาก

ต าแหน่งตามวาระ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัท ก่อนเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 พิจารณาแต่งตัง้เป็น

กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 
 
 
                …..………..……..………………………………… 

                             (นายเผา่เทพ โชตินชิุต) 
          ประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 
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รายงานของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ี 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ไดใ้หค้วามส าคัญกับการยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และ
จริยธรรมธุรกิจ  โดยท าหนา้ที่ พฒันา ส่งเสริม และก ากับใหป้ฏิบัติตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจอย่าง
ตอ่เนื่อง  

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี เริ่มตัง้แต่
วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2561 ถึง วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2564 องคป์ระกอบกรรมการมี 5 ทา่น เป็นกรรมการอิสระ 3 ทา่น ดงันี ้

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหนง่ 

1 คณุเผา่เทพ     โชตินชิุต ประธาน (กรรมการอิสระ) 

2 คณุไพรชั         สหเมธาพฒัน ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

3 ดร.โกศล         สรุโกมล กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

4 คณุสเุมธ         เตชะไกรศร ี กรรมการ  

5 คณุคมัภีร ์       จองธุระกิจ กรรมการ  

            และ คณุจมุพล เตชะไกรศร ีเลขานกุารคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี 
 ในรอบปี 2563 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ได้จัดใหม้ีการประชุม 2 ครัง้ เพื่อก ากับดูแลใหม้ีการปฎิบัติตาม

ขอ้ก าหนด กฎหมาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบตัิที่ดี โดยสรุปดงันี ้

1. ก ากบัดแูลใหก้ารจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 สอดคลอ้งตามแนวปฎิบตัิที่ดีและแนวปฏิบตัิตามเกณฑ ์AGM 

Checklist สง่ผลใหบ้รษัิทไดร้บัการประเมินคณุภาพการจดัประชมุ AGM เต็ม 100 คะแนนอยา่งตอ่เนื่อง จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุ

ไทย (TIA)    

2. ก ากบัดแูลการก าหนดหลกัเกณฑก์ารเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอระเบียบวาระการประชมุและเสนอช่ือบคุคล เพื่อ

เขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ลว่งหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 

90 วนั 

3. ติดตามและใหข้อ้เสนอแนะในการทบทวนนโยบายและการปฎิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี (CG Code) เพื่อให้

นโยบายและแนวปฎิบตัิตา่งๆ ของบรษัิทมีความทนัสมยั เหมาะสมกบัการน าไปใชป้ฎิบตัิงาน 

4. พิจารณารายงานการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการในแบบรายงาน 56-1 และรายงานประจ าปี 2563 เพื่อใหก้าร

เปิดเผยขอ้มูลมีรายงานที่ครบถว้น สอดคลอ้งกับแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นผลใหบ้ริษัทไดร้บัผลประเมินตามเกณฑ์

โครงการส ารวจการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ของสมาคมสง่เสริสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดบั 

“ดีเลศิ” มาอยา่งตอ่เนื่อง 
 
 
 

………..………………………………… 
                                (นายเผา่เทพ  โชตินชิุต) 
                   ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี



                    บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน)   
 
รายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท  โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี  
เร่ิมวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2562 ถงึ วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2565  ประกอบด้วยกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงู รวม 8  ทา่น ดงันี ้

1. ดร.โกศล         สรุโกมล  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง (กรรมการอิสระ) 
2. คณุปรีชา        เตชะไกรศรี กรรมการบริหารความเส่ียง  
3. คณุจมุพล       เตชะไกรศรี กรรมการบริหารความเส่ียง  
4. คณุวิรุฬ  เผา่ลนิจง  กรรมการบริหารความเส่ียง 
5. คณุนวลอนงค์ ศกุร์คณาภรณ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 
6. คณุพิษณ ุ       วิลาวลัย์จิตต์  กรรมการบริหารความเส่ียง  
7. คณุบญุทิวา     อินทร์ชะตา   กรรมการบริหารความเส่ียง  

8. คณุนิเวสน์      บวัคอม  กรรมการบริหารความเส่ียง  
 

และ คณุพรทิพย์ พว่งทรัพย์   เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้ดําเนินการและสนบัสนนุงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกํากบัติดตามการบริหาร
จดัการความเส่ียงของบริษัท  โดยพิจารณาผลกระทบจากปัจจัยเส่ียงต่างๆ เพ่ือดําเนินการป้องกันและลดผลกระทบจากปัจจัย
ความเส่ียงนัน้ ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ดําเนินการ ดงันี ้

1. กําหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเส่ียงให้มีความเหมาะสม สอดคล้องไปกบัแผนกลยทุธ์และการดําเนินงาน
ของบริษัท ในประเดน็ท่ีอาจจะเกิดความเส่ียงจากการดําเนินงานปกติ และความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากสถานการณ์ไม่
ปกติ เช่น ภยัธรรมชาติ หรือการแพร่ระบาดของโรคติดตอ่ เป็นต้น 

2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้ร่วมประชมุกบัฝ่ายจดัการ เพ่ือพิจารณาให้ความเหน็ชอบตอ่แผนปอ้งกนัความเส่ียง 
3. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่ ฝ่ายจดัการได้บริหารงานโดยพิจารณาให้อยู่ภายใต้ระดบัความ

เส่ียงท่ียอดรับได้เป็นสําคญั มีแนวทางในการกําหนดมาตรการควบคมุหรือบรรเทาความเส่ียงท่ีเป็นรูปธรรมและ
สามารถนําไปปฏิบติัใช้ได้จริง เพ่ือลดทอนความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ได้อยา่งทนัทว่งที 

4. รายงานผลการบริหารความเส่ียงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 
 

 
 
 
       ………..………………………………… 

                             (ดร.โกศล  สรุโกมล) 
                                  ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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