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รายงานคณะกรรมการบริษัท 

ในปี 2562 อตุสาหกรรมยานยนต์ มียอดการผลติรถยนต์โดยรวมจํานวนทัง้สิน้  2.01 ล้านคนั ลดลงจากปี 2561 
ประมาณ 7.10% โดยเป็นยอดผลติรถยนต์นัง่ 0.80 ล้านคนั กลุม่รถกระบะขนาด 1 ตนั มียอดผลติทัง้สิน้ 1.18 ล้านคนั 
และยอดผลติรถยนต์กลุม่อ่ืนๆ 0.03 ล้านคนั  

บริษัทมีรายได้รวม 1,287 ล้านบาท ในปี 2562 เทียบกบัปี 2561 ซึง่มีรายได้รวม 1,171 ล้านบาท รายได้เพิ่มขึน้
จากปี 2561 คดิเป็น 9.91% โดยรายได้เพิ่มขึน้ทัง้ในสว่นชิน้งานพลาสตกิ และ รายได้จากแม่พิมพ์ สําหรับรายได้จากการ
ขายชิน้สว่นพลาสตกิเพิ่มขึน้  5.99%จาก 1,062 ล้านบาท เป็น 1,132 ล้านบาท สว่นรายได้จากแม่พมิพ์เพิ่มขึน้  50.49% 
จาก 102.92 ล้านบาท เป็น 154.73 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าและได้รับคําสัง่ซือ้เพิ่มมากขึน้ 
สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท จากขาดทนุสทุธิ 36.75 ล้านบาทในปี 2561 มาเป็นกําไรสทุธิ 12.21 ล้านบาทในปี 
2562 เป็นผลจากรายได้ท่ีเพิ่มสงูขึน้ และความสําเร็จในการลดของเสียในกระบวนการผลติ 

ทัง้นี ้ บริษัทยงัคงต้องพยามควบคมุต้นทนุการผลติ เพ่ือลดของเสียจากการผลติและควบคมุคา่ใช้จา่ยตา่งๆ อยา่ง
ตอ่เน่ืองตอ่ไป รวมถึงหารายได้เพิ่มขึน้จากการรับงานโมเดลใหม่ๆ ท่ีจะเกิดขึน้ และขยายฐานลกูค้าเพิ่มขึน้ให้ได้ทกุๆ ปี 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ได้ดําเนินการปรับปรุงนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท ให้
สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัขิองหลกั CG Code และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทอนมุตัเิม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2562  เพ่ือ
เป็นแนวในการปฏิบตัขิององค์กร 

คณะกรรมการบริษัท ดําเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม ซ่ือสตัย์สจุริต มุ่งเน้นให้ความสําคญัในด้านการกํากบัดแูล
กิจการท่ีดี สนบัสนนุให้เกิดกิจกรรมเพ่ือสงัคมและสิง่แวดล้อม อนัจะนําไปสูก่ารพฒันาท่ียัง่ยืน และด้วยความมุ่งมัน่ในการ
ดําเนินการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี สง่ผลให้บริษัทได้รับการประเมินผลรางวลั “ดีเลศิ” จากสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคณุผู้ มีสว่นได้เสียทกุทา่น รวมถึงพนกังานทกุระดบั และผู้บริหารของบริษัท ท่ี
เป็นพลงัขบัเคล่ือนสําคญั ในการสนบัสนนุกิจการของบริษัทมาโดยตลอด และขอให้มัน่ใจวา่พวกเราจะสามารถแก้ปัญหา 
และสร้างการเตบิโตอยา่งยัง่ยืน โดยยดึหลกัคณุธรรม ความซ่ือสตัย์ และความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจ รวมทัง้ปฎิบตัิ
ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีตลอดไป 
 
 
 
 
      

         …………………………………….   
                   พลเอก  เทอดศกัดิ ์ มารมย์   
                       ประธานกรรมการบริษัท   
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วสัิยทัศน์  
“ผู้น าตลาดของผู้ ให้บริการผลิตชิน้สว่นพลาสตกิรถยนต์และอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง ทัง้คณุภาพและบริการโดยให้

ผลตอบแทนแก่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย” 

 

 

พันธกิจ  

  ตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้านคณุภาพและบริการ  

  เพิ่มโอกาสการขยายตวัทางธุรกิจ  

  ปรับปรุงระบบการบริหารการจดัการ ระบบการผลิต และระบบคณุภาพ ให้เป็นสากล  

  พฒันาศกัยภาพของบคุลากร และให้ความรู้อยา่งตอ่เน่ือง  

  มีการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทัง้ภายใน และภายนอก  

  เสริมสร้างภาพลกัษณ์ และความสมัพนัธ์ท่ีดีให้กบัพนกังาน, คูค้่า และผู้ ถือหุ้น  
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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 ปัจจบุนั กลุม่เตชะ
ไกรศรี ยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหาร 

ปัจจบุนั บริษัทไมมี่บริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วมแตอ่ยา่งใด 
บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการผลติชิน้สว่นพลาสติก รวมทัง้พน่สี พิมพ์สี ประกอบชิน้สว่นพลาสติก และให้บริการ

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

โรงงานแหง่ท่ี 1 : ตัง้อยูท่ี่อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ ซึง่ได้เปิดดําเนินการตัง้แตปี่ 2532 ดําเนินการผลติ
ชิน้สว่นพลาสติกชนิดฉีดสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ และชิน้สว่นพลาสติกสําหรับอตุสาหกรรม
เคร่ืองใช้ไฟฟา้   

โรงงานแหง่ท่ี 2 : ตัง้อยูท่ี่อําเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ ซึง่ได้เปิดดําเนินการตัง้แตปี่ 2547 ดําเนินการผลติ โดย
ผลติชิน้สว่นพลาสติกชนิดฉีด เพ่ือรองรับอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟา้และอตุสาหกรรมยานยนต์ในเขต
กบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ และบริเวณใกล้เคียง 

โรงงานแหง่ท่ี 3 : ตัง้อยูท่ี่อําเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึง่ได้เปิดดําเนินการตัง้แตปี่ 2548 ดําเนินการผลติแมพ่ิมพ์ฉีด
พลาสติก และการผลติชิน้สว่นพลาสติกชนิเฉีดสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
นโยบายและเป้าหมายระยะยาวของบริษัท 

นอกเหนือจากแผนงานรายปี  ท่ีประกอบด้วยงบประมาณประจําปี  และแผนปฏิบัติงานท่ีผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว ทางฝ่ายจดัการและคณะกรรมการบริษัทยงัคงเห็นความสําคญัของการดําเนินธุรกิจ ให้เกิดความยัง่ยืน
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ในระยะยาว และตอบสนองความต้องการของผู้มีสว่นได้เสียทกุผ่าย โดยบริษัทมีนโยบายและเป้าหมายการด าเนินธุรกิจในระยะ
ยาว ดงัตอ่ไปนี ้

1. มุง่เน้นการพฒันาศกัยภาพการแข่งขนัโดยการตอบสนองความต้องการของลกูค้า ในด้านคณุภาพ การสง่มอบ ต้นทนุ 

นวตักรรม การบริการ และการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ ซึง่บริษัทมีการวดัผลด้านความพึงพอใจของลกูค้า ทัง้ 5 ด้าน คือ 

ด้านคณุภาพ ด้านต้นทนุ ด้านการจดัสง่ ด้านการจัดการ ด้านวิศวกรรม เพื่อน าผลประเมินมาปรับปรุงพฒันาตอ่ไป 

2. มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในบริษัทโดยการสร้างสมรรถนะหลัก (Core Competency) ในทิศทางที่

สอดคล้องกบัคา่นิยมขององค์กร และรองรับการเจริญเติบโตของบริษัท  

3. บริษัทมีการทบทวนเป้าหมายการเติบโตทัง้ด้านยอดขาย และผลก าไรของบริษัททัง้แผนระยะสัน้ (ประจ าทุกปี) และ

เป้าหมายแผนระยะยาว โดยอ้างอิงจากการเติบโตของอุตสาหกรรม และคู่แข่งในอตุสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนัน้  

บริษัทยงัจดัท ากลยทุธ์เพื่อให้บรรลเุปา้หมายดงักลา่วด้วย 

4. บริษัทจดัตัง้คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการให้มีความเหมาะสม และ

เป็นธรรมแก่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยอีกด้วย 

5. มุง่เน้นการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ท่ีมีสว่นสร้างสรรค์ และช่วยเหลอืสงัคม การท ากิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล 

และกิจกรรมตา่งๆ เพื่อพฒันาสูค่วามยัง่ยืน  
ในปี  2562 บริษัทมีการเปลีย่นแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั ดงันี ้

1. ได้รับรางวลั “Excellence in Zero Defect” จากบริษัท มิตซูบชิิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั  

2. ได้รับรางวลั “ Safety Certificate” จากบริษัท โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย) จ ากดั 

3. บริษัทได้ปรับปรุงห้องพน่สโีรงงานก่ิงแก้ว เพื่อรองรับงานใหม ่

4. ได้รับคะแนนประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เต็ม 100% จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

5. ได้รับการประเมินผลคะแนนในระดบั ”ดีเลศิ” จากการประเมินการก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance Report 

of Thai Listed Companies) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษัทได้จ าแนกผลติภณัฑ์ตามประเภทของสนิค้า ออกเป็น 2 สายการผลติ ดงันี ้ 

1. สายการผลติชิน้สว่นพลาสติก 

 ส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 

 ส าหรับอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟา้ 

 ส าหรับอตุสาหกรรมอื่น ๆ 

2. สายการผลติแมพ่ิมพ์เพื่อฉีดพลาสติก  

โครงสร้างรายได้ของบริษัท 
บริษัท  ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม  จ ากดั (มหาชน) จ าหน่ายสนิค้าทัง้หมดของบริษัทฯ ให้แก่ลกูค้าในประเทศ ซึง่มี โครงสร้าง

รายได้ ดงันี ้
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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 ้

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 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
อุตสาหกรรมยานยนต์ 991.08 76.99 952.99 81.37 803.36 74.89
 อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 111.34 8.65 94.30 8.05 137.57 12.83
 อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 30.07 2.34 21.01 1.79 19.18 1.79
 การบริการผลิตแม่พิมพ์ 154.73 12.02 102.92 8.79 112.55 10.49

รวมมลูค่าการขาย 1,287.22 100.00 1,171.22 100.00 1,072.66 100.00

รายได้จากการขาย
256025612562

991.08 952.99
803.36

111.34 94.30
137.57

30.07
21.01

19.18

154.73
102.92

112.55

2562 2561 2560

มูลคา่การขาย (ลา้นบาท)

อุตสาหกรรมยานยนต์  อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  การบริการผลิตแมพ่ิมพ ์
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รวมถึงการให้บริการของบริษัทที่มีความรวดเร็วและถูกต้องในการจัดส่ง ซึ่งท าให้ลูกค้ามีความเช่ือมั่นและความพึงพอ ใจใน
คณุภาพของผลติภณัฑ์ของบริษัทสงูสดุ  

2.  สายการผลิตแม่พมิพ์เพื่อฉีดพลาสตกิ  
ก) การผลิตแม่พิมพ์ 

บริษัทเป็นผู้ ให้บริการออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์ส าหรับการฉีดพลาสติก บริษัทมีทีมงานออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์โดย
ผู้ เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ในการผลติแม่พิมพ์มากกวา่ 45 ปี ประกอบกบับริษัทได้น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการท างาน 
เช่น การน า CAE : MoldFlow® มาใช้ในการวิเคราะห์ การออกแบบชิน้สว่นพลาสติก และแมพ่ิมพ์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การออกแบบ และเขียนแบบชิน้สว่นพลาสติก และแม่พิมพ์ (CAD : Computer Aid Design)  และข้อมลูโครงแบบจะถกูสง่ต่อมา
ยงัเคร่ืองผลิตแม่พิมพ์ที่ควบคมุด้วยคอมพิวเตอร์ (CAM : Computer Aid Manufacturing) ซึ่งท าให้แม่พิมพ์ที่ผลิตออกมานัน้มี
คณุภาพดี มีความถกูต้องตามแบบท่ีต้องการ นอกจากนี ้ บริษัทได้มีการจดัสง่ช่างผลติแมพ่ิมพ์ไปอบรมความรู้ในการผลติแมพ่ิมพ์
ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เพื่อน ามาพฒันาการผลติแมพ่ิมพ์ของบริษัท 

การผลติแมพ่ิมพ์ แบง่เป็น 2 แบบ คือ 

1. ผลิตแม่พิมพ์ใหม่ตามค าสั่งซือ้ของลูกค้า 
 การผลิตแม่พิมพ์ประเภทนี ้บริษัทจะท าการผลิตแม่พิมพ์ส าหรับ การฉีดพลาสติกตามที่ลกูค้าต้องการ และผลิต

แมพ่ิมพ์ตามแบบที่ได้ตกลงร่วมกนั 

2. งานปรับปรุงแม่พิมพ์ให้ลูกค้า 

  ในสว่นนีล้กูค้าจะน าแมพ่ิมพ์ของลกูค้ามาให้บริษัทฯ ท าการปรับปรุง ซึง่บริษัทจะร่วมกบัลกูค้าในการแก้ไขลกัษณะ

ชิน้งาน หรือโครงสร้างแบบแมพ่ิมพ์ เพื่อเป็นการปรับปรุงหรือแก้ไขให้แมพ่ิมพ์พลาสติกได้ชิน้สว่นพลาสติก ตามลกัษณะที่ต้องการ 

หรือการผลติที่เร็วขึน้ ซึง่การให้บริการในสว่นนีจ้ะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในการบริการของบริษัทกบัลกูค้า  

          อนึง่ในการผลติและการปรับปรุงแม่พิมพ์ บริษัทก าหนดราคาคา่บริการจาก ขนาดของแมพ่ิมพ์ ความยากง่ายในการ

ท างาน และชัว่โมงการท างาน  

ข) การซ่อมแซมแม่พิมพ์ 

   นอกเหนือจากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์แล้ว บริษัทยงัมีบริการซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ช ารุดที่เกิดจากการใช้งาน ซึ่งการ
ให้บริการในสว่นการซ่อมแซมแม่พิมพ์นีจ้ะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในการบริการของบริษัท เนื่องจากหากแม่พิมพ์ของลกูค้าเกิด
ช ารุดจากการผลิต ทีมซ่อมแซมแม่พิมพ์ของบริษัทสามารถให้บริการซ่อมแซมได้ทนัทีโดยไม่จ าเป็นต้องน าส่งแม่พิมพ์ไปท าการ
ซอ่มแซมนอกสถานที่ท าให้เสยีเวลาในการผลติ ดงันัน้ ลกูค้าของบริษัทจึงมีความมัน่ใจในบริการผลติชิน้สว่นพลาสติกของบริษัท  
การส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

บริษัทได้รับการสง่เสริมการลงทนุจากส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ในเขต 2 (จงัหวดัฉะเชิงเทรา)  
ส าหรับโรงงานสวุินทวงศ์ เมื่อวนัที่ 25 กมุภาพนัธ์ 2554 เพื่อแสดงวา่ เป็นผู้ได้รับการสง่เสริมการลงทนุในกิจการ ผลติแมพ่มิพ์ และ
ซอ่มแซมแมพ่มิพ์ที่ผลติเอง ซึง่สรุปสาระส าคญัที่ได้รับการสง่เสริม ดงันี ้

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

2. ได้รับยกเว้นไมต้่องน าเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมไปรวมค านวณ เพื่อเสยีภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่
ได้รับการสง่เสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 

3. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวตัถุดิบและวสัดุจ าเป็นที่ต้องน ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการ
สง่ออกเป็นระยะเวลา 1 ปี 

4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับผู้ที่ได้รับการสง่เสริมน าเข้ามาเพื่อสง่กลบัออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี 
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2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน   
1. กลยุทธ์การตลาด 

จากการดําเนินธุรกิจเป็นระยะมากกว่า 45 ปี ทําให้บริษัททราบถึงความต้องการของกลุ่มลกูค้าของบริษัท ว่าลกูค้าส่วน
ใหญ่ไม่ได้มุ่งเน้นด้านราคาเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งเน้นด้านความน่าเช่ือถือและความไว้วางใจในคุณภาพของสินค้าและ
ความสามารถในการให้บริการ สําหรับการจัดทําแผนการตลาดนัน้ บริษัทมุ่งเน้นให้สอดรับกับโครงสร้างการดําเนินธุรกิจ 
ความสามารถในการแข่งขนั และโอกาสท่ีจะยืนหยดัอยูใ่นธุรกิจอยา่งยัง่ยืนและเติบโต ดงันัน้ บริษัทจงึใช้กลยทุธ์การตลาดท่ีมุง่เน้น
ในการตอบสนองตามความต้องการของลกูค้า ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยกําหนดเป็นนโยบายของบริษัทไว้ดงันี ้
Q (Quality) : คณุภาพของผลิตภณัฑ์ของบริษัทต้องได้มาตรฐานและมีคณุภาพเป็นท่ียอมรับของลกูค้าและมีคณุภาพท่ี

สามารถแข่งขนักบัผู้ผลติรายอ่ืนได้ 
C (Cost) : ต้นทนุการผลิตต่ํากว่าอตุสาหกรรม บริษัทเน้นการควบคมุค่าใช้จ่ายในการผลิต โดยการเพ่ิมผลิตผลของ

การผลติและลดปริมาณของเสียจากการผลติให้ต่ําท่ีสดุ 
D (Delivery) : การจดัสง่สินค้าท่ีมีประสทิธิภาพสามารถจดัสง่สินค้าได้ตรงตามเวลาและใช้ระยะเวลาการสง่มอบสัน้ โดย

บริษัทมีการจดัตัง้หน่วยบริการจดัสง่ท่ีสามารถจดัสง่สนิค้าได้อยา่งตรงเวลา 
M (Management) : วิสยัทัศน์ของผู้บริหาร และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพท่ีการกําหนดนโยบายและกลยุทธ์การ

บริหารจากคณะกรรมการบริหารซึ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและกําหนดแนว ทาง
การตลาด โดยนําระบบมาตรฐานคณุภาพต่างๆ เข้ามาใช้ในการจดัการ เช่น ISO9001 จนถึง IATF16949  
และ ISO 14000 รวมถงึ TPS เป็นต้น เพ่ือสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า  

E (Engineering) : ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางวิศวกรรมของบริษัทให้ทันสมัยและพัฒนาไปสู่การร่วมออกแบบ
ผลติภณัฑ์กบัลกูค้า เพ่ือให้มีความสามารถในการบริการได้อยา่งครบวงจร (One-Stop Service) 

C (Communication): มีการส่ือสารอยา่งมีประสทิธิภาพทัง้ภายนอกและภายในองค์กร 

บรัษัท กําหนดนโยบาย ให้ฝ่ายการตลาด ทําการประเมินวดัผลระดบัความพงึพอใจของลกูค้า เป็นประจําทกุปี เปา้หมาย
คะแนนประเมินผลความพงึพอใจต้องได้มากกว่า 85%  โดยกําหนดหวัข้อการประเมิน 5 ข้อ คือ ด้านคณุภาพ (Quality),  ด้าน
ต้นทนุ (Cost), ด้านการจดัสง่ (Delivery), ด้านการจดัการ (Management), ด้านวิศวกรรม (Engineering) เพ่ือนําผลประเมินท่ีวดั
ได้มาปรับปรุงพฒันาตอ่ไป      

2. ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท 
บริษัทแบง่กลุม่ลกูค้าเปา้หมายของบริษัท  ออกเป็น 4 กลุม่ ตามประเภทของผลติภณัฑ์ ดงันี ้
1.  ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ลกูค้ากลุม่นี ้ได้แก่ ผู้ผลิตรถยนต์ชัน้นําต่างๆ รวมทัง้ผู้ปอ้นชิน้สว่นยานยนต์ โดยมี

สดัส่วนการจําหน่ายลกูค้ากลุ่มนีใ้นปี 2562 เท่ากบัร้อยละ 76.99 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 2562 เท่ากบัร้อยละ 8.65 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  2562 เทา่กบัร้อยละ 2.34  ของรายได้รวม เช่น บริษัท แพรร่ี มาร์เก็ตติง้ จํากดั 

4. ลูกค้ากลุ่มผลติและซ่อมแซมแม่พมิพ์ ในปี 2562 มีสดัสว่นการจําหน่ายลกูค้ากลุม่นี ้เทา่กบัร้อยละ  12.02  ของราย 
ได้รวม เช่น บริษัท โฟเรอเซีย อินทีเรีย ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากดั, บริษัท เอน็ เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จํากดั, บริษัท  
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โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั, บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอน็เตอร์ไฟรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

ทัง้นี ้บริษัทมีลกูค้าที่มียอดขายเกิน 30% เป็นลกูค้าในกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ คือ Toyota Group 

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

บริษัทจ าหน่ายสินค้าโดยตรงกับลูกค้า  (End User) โดยไม่ผ่านตัวแทนจ าหน่ายและเป็นการจ าหน่ายทัง้หมด
ภายในประเทศ แตส่นิค้าของบริษัทบางสว่นจะถกูน าไปประกอบและจ าหนา่ยไปยงัตา่งประเทศ (Indirect Export) ในรูปแบบของ
สนิค้าส าเร็จรูปและชิน้สว่น ซึง่ลกูค้าสว่นใหญ่เป็นบริษัทของประเทศญ่ีปุ่ น โดยปรกติจะมีบริษัทในเครือเป็นผู้ผลติหรือจดัหาสนิค้า
ให้ แต่จากประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาของบริษัท ท าให้ผลิตภณัฑ์ชิน้สว่นพลาสติกของบริษัทเป็นที่ยอมรับของผู้ผลิตยาน
ยนต์ และผู้ผลิตเคร่ืองไฟฟา้ชัน้น าจากประเทศญ่ีปุ่ น  เนื่องจากบริษัทได้เรียนรู้ระบบการท างานของบริษัทญ่ีปุ่ น และน ามาพฒันา
ผลิตภณัฑ์ และการท างานของบริษัทให้สามารถให้บริการได้เท่าเทียมกบับริษัทญ่ีปุ่ น ประกอบกบับริษัทมีการพฒันาบคุลากรทกุ
ระดบั รวมถึงมาตรฐานในการผลิตตลอดเวลา และมีการท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับลกูค้า ท าให้ทราบถึงความต้องการของ
ลกูค้าเป็นอย่างดี ซึ่งท าให้บริษัทเป็นผู้ผลิตชิน้ส่วนพลาสติกยานยนต์  และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าสญัชาติไทยที่ได้การยอมรับในเร่ือง
ผลติภณัฑ์และบริการ และบริษัทสามารถเข้าไปเสนอบริการให้แก่ผู้ผลติรายอื่นของทัง้สองกลุม่อตุสาหกรรมได้  

3. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

โครงสร้างอุตสาหกรรม 
ผลติภณัฑ์ที่บริษัทผลติและจ าหนา่ยให้กบัลกูค้า เป็นชิน้สว่นพลาสติกเพื่อการพาณิชย์ ซึง่เป็นธุรกิจอตุสาหกรรมสนบัสนนุ 

(Supporting Industry) ที่ส าคญั เนื่องจากชิน้ส่วนพลาสติกดงักลา่วจะน าไปประกอบเป็นสินค้าส าเร็จรูปและจดัจ าหน่ายให้กับ
ผู้บริโภคขัน้สดุท้าย (End Users)  

ปัจจบุนัการผลติชิน้สว่นพลาสติกแบบการฉีดขึน้รูป (Injection Molding) เพื่อการพาณิชย์เป็นอตุสาหกรรมการผลติที่มีการ
เติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากชิน้งานมีคุณสมบัติที่สามารถทนต่อแรงบิด แรงก ระแทก น า้หนักเบา ที่เป็นที่ ต้องการของ
อตุสาหกรรมยานยนต์ อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส์ นอกจากนัน้ได้มีการพฒันาชิน้สว่นพลาสติกแบบการฉีดขึน้
รูปเพื่อไปทดแทนชิน้สว่นโลหะมากขึน้ด้วย ดงันัน้ภาวะอตุสาหกรรมหลกัที่มีความเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  จะมี
ดงัตอ่ไปนี ้ 

ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิน้ส่วนยานยนต์ ปี 2562 (ข้อมลูจากสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย) 

ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ ปี 2562 
ยอดการผลติรถยนต์ในปี 2562 มีจ านวนทัง้สิน้ 2,013,710 คนั ลดลงร้อยละ 7.10 เมื่อเปรียบกบัปี 2561 โดยปริมาณ

การผลติรถยนต์นัง่มจี านวน 804,340 คนั ลดลงจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 9.07 รถยนต์กระบะขนาด 1 ตนั ผลติได้ทัง้สิน้ 
1,178,026 คนั เทา่กบัร้อยละ 58.50 ของยอดการผลติทัง้หมด  

การผลติเพื่อการสง่ออกจ านวน 1,054,103 คนั ลดลงจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 7.59  และรวมมลูคา่การสง่ออกรถยนต์
ส าเร็จรูป เคร่ืองยนต์ ชิน้สว่นอื่นๆ อะไหลร่ถยนต์ รถจกัรยานยนต์ ชิน้สว่น และอะไหลร่ถจกัรยานยนต์ มีทัง้สิน้ 859,917.46 ล้าน
บาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 9.33    
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ปัจจบุนับริษัทฯ   มีโรงงานผลติที่ใช้ด าเนินการจ านวน 3 แหง่ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

โรงงานที่ 1 : ตัง้อยูเ่ลขที่ 59 หมูท่ี่ 6 ถนนก่ิงแก้ว ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 10540 บน
เนือ้ที่ 9 ไร่ เป็นอาคารโรงงานพืน้ที่ใช้สอย 10,200 ตารางเมตร ประกอบด้วยแผนกการตลาด แผนก
วิศวกรรม แผนกการผลติ โดยมีก าลงัการผลติเต็มที่ 3,600 ตนั/ปี 



    บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

 10 

โรงงานที่ 2 : ตัง้อยู่เลขที่ 517 หมู่ที่ 9 ต าบลหนองก่ี อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 บนเนือ้ที่ 13 ไร่ 
ส าหรับ เป็นอาคารโรงงานพืน้ที่ใช้สอย 6,000 ตารางเมตร การเพิ่มก าลงัการผลิตเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้า เร่ิมด าเนินงานได้ในเดือนกมุภาพนัธ์  2547 โดยมีก าลงัการผลติเต็มที่ 5,040 ตนั/ปี 

โรงงานที่ 3 : ตัง้อยู่เลขที่ 28/4 หมู่ที่ 1 ถนนสวุินทวงศ์ ต าบลคลองอดุมชลจร อ าเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000  
บนเนือ้ที่ 27 ไร่เป็นอาคารโรงงานพืน้ที่ใช้สอย 8,700 ตารางเมตร เป็นโรงงานผลิตแม่พิมพ์ที่สามารถ
ผลติแมพ่ิมพ์ใช้กบัเคร่ืองฉีดตัง้แตข่นาด 30 - 1,800 ตนั  และโรงงานฉีดพลาสติกที่มีเคร่ืองฉีดพลาสติก 
ตัง้แตข่นาด 230-850 ตนั 

นโยบายการผลติที่ส าคญั คือ เน้นการผลติสนิค้าที่มคีณุภาพดี ตรงกบัความต้องการของลกูค้าและสามารถสง่สนิค้าได้ตรง
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ทัง้นีเ้พือ่ให้ลกูค้ามีความเช่ือมัน่และเกิดความพงึพอใจ ในผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ     

 การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตชิน้ส่วนพลาสติก 
 วัตถุดิบส าหรับการผลิตชิน้ส่วนพลาสติก   

วตัถดุิบหลกัส าหรับการผลิตชิน้สว่นพลาสติกของบริษัท คือ เม็ดพลาสติก โดยเป็นการสัง่ซือ้จากตวัแทน
จ าหนา่ยในประเทศทัง้หมด ซึง่การสัง่ซือ้เม็ดพลาสติกจะแยกตามลกัษณะของกลุม่ผลติภณัฑ์ ดงันี  ้

 กลุ่มชิน้ส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 
การสัง่ซือ้เม็ดพลาสติกเพื่อการผลิตชิน้สว่นพลาสติกส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ เป็นการสัง่ซือ้ลว่งหน้า

จากผู้จ าหนา่ยในประเทศ โดยลกูค้าจะเป็นผู้ก าหนดชนิดและประเภทของเม็ดพลาสติกรวมทัง้ผู้จ าหน่ายเม็ดพลาสติก ซึง่เป็นการ
ควบคมุคณุภาพของวตัถดุิบให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้า โดยฝ่ายจดัซือ้ของบริษัทจะจดัซือ้เม็ดพลาสติกตามค าสัง่ซือ้ของ
ลกูค้า  

ทัง้นี ้จ านวนผู้จดัจ าหนา่ยเม็ดพลาสติกของบริษัทมีอยู่ประมาณ 35 รายด้วยกนั 

 กลุ่มชิน้ส่วนพลาสตกิส าหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
การสัง่ซือ้เม็ดพลาสติก เพื่อการผลิตชิน้สว่นพลาสติก ส าหรับอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า มี  2 รูปแบบคือ 

ลกูค้าจัดหาวตัถุดิบมาให้ และบริษัทซือ้วตัถุดิบมาใช้ในการผลิตเอง โดยในปี 2562  สดัส่วนของยอดขายสินค้าที่ลกูค้าจัดหา
วตัถดุิบมาให้และยอดขายสินค้าที่บริษัทเป็นผู้จดัซือ้วตัถุดิบเอง คิดจากยอดขายรวมของโรงงานกบินทร์บรีุ เป็นร้อยละ 40 และ
ร้อยละ 60 ตามล าดบั 

อยา่งไรก็ตามการสัง่ซือ้เมด็พลาสติกของทัง้สองกลุม่นัน้ บริษัทสามารถที่จะตกลงกบัลกูค้าในการจดัซือ้เม็ด
พลาสติกได้ หากบริษัทสามารถจดัหาแหลง่จ าหนา่ยเม็ดพลาสติกจากผู้จดัจ าหนา่ยอื่นที่มีคณุภาพเทียบเทา่กบัความต้องการของ
ลกูค้าและมีราคาถกูกวา่ ท าให้บริษัทไมม่ีปัญหาในการจดัหาเม็ดพลาสติก  

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

 การจัดหาวตัถุดิบที่ใช้ในการผลิตแม่พิมพ์ 
วัตถุดิบส าหรับการผลิตแม่พิมพ์  
วตัถดุิบหลกั คือ แบบแม่พิมพ์เหล็ก (Mold Base) เหล็กชิน้สว่นแม่พิมพ์ และฮอตรันเนอร์  ซึ่งบริษัทสัง่ซือ้จากผู้

จดัจ าหน่ายภายในประเทศหลายรายที่เป็นคู่ค้ากบับริษัทมานาน โดยเหล็กที่ใช้จะเป็นเหล็กที่มีคุณภาพตามความต้องการของ
แมพ่ิมพ์แตล่ะประเภท ซึง่จะท าให้ผลงานท่ีฉีดจากแมพ่ิมพ์ของบริษัทมีอตัราการสญูเสยีต ่า                    
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 การวิจัยและพัฒนาการผลิตแม่พิมพ์ 
บริษัทมีโปรแกรม MoldFlow เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาการไหลของน า้พลาสติกฉีด และช่วยในการ

ออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ซึ่งมีผลท าให้การออกแบบ และแม่พิมพ์ที่ผลิตออกมา มีคุณภาพสงูขึน้ และในปี 2562 
บริษัทท าการวิจยัพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อให้กระบวนการผลติมีคณุภาพสงูขึน้และต้นทนุต ่าลง  

 การซ่อมแซมแม่พิมพ์ 
นอกจากการให้บริการผลิตแมพ่ิมพ์แล้ว บริษัทยงัให้บริการซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ช ารุดที่เกิดจากการใช้งาน ซึง่การ

ให้บริการในสว่นการซอ่มแซมแมพ่ิมพ์นีจ้ะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในการให้บริการของบริษัท  เนื่องจากหากแม่พิมพ์ของลกูค้า
เกิดช ารุดจากการผลติ ทีมซอ่มแซมแมพ่ิมพ์ของบริษัทสามารถให้บริการซอ่มแซมได้ทนัที โดยไมจ่ าเป็นต้องน าสง่แมพ่ิมพ์ไปท าการ
ซอ่มแซมนอกสถานที่ท าให้เสยีเวลาในการผลติ ดงันัน้ ลกูค้าของบริษัทจึงมีความมัน่ใจในบริการผลติชิน้สว่นพลาสติกของบริษัท    

2.4 งานท่ียังไม่ส่งมอบ (เฉพาะกรณีโครงการหรือชิน้งานมูลค่าสูง) 

   - ไมม่ี –  
3. ปัจจัยความเส่ียง  

การบริหารความเสีย่งในปัจจบุนั และอนาคตเป็นเร่ืองที่ส าคญั ซึง่บริษัทมีความตระหนกัดวีา่ การบริหารความเสีย่งนัน้เป็น
เคร่ืองมือที่บริษัทต้องน ามาใช้ในการบริหารจดัการองค์กรภายใต้กรอบการบริหารความเสีย่ง โดยความเสี่ยงที่มีนยัส าคญั ที่ท าให้
บริษัทมีความเสีย่งตอ่การด าเนินธุรกิจ และความเสีย่งตอ่การลงทนุของผู้ ถือหลกัทรัพย์ บริษัทจงึได้จดัท าคูม่ือระเบยีบการบริหาร
ความเสีย่ง และแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง (Risk Management Committee) เพื่อประเมินและก าหนดมาตรการ
ปอ้งกนั รวมทัง้ก าหนดให้มีผู้ รับผิดชอบในการตดิตามดแูล ท าการวิเคราะห์และบริหารความเสีย่งในระดบัปฏิบตัิการทัง้องค์กร ให้
มีการท างานท่ีมีการเช่ือมโยงการบริหารความเสีย่งเข้ากบัแผนกลยทุธ์ในการจดัการองค์กร เพื่อลดผลกระทบหรือบรรเทาความ
เสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้กบัองค์กร บริษัทได้ก าหนดประเภทความเสีย่งที่อาจจะมีผลกระทบตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ มี  6 หมวดดงันี ้

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

ในปี 2562 บริษัทได้ปฏิบตัิตามคูม่ือระเบียบบริหารความเสีย่ง และสรุปผลการประเมินความเสีย่งในแตล่ะหมวด ซึง่ผล
ประเมินความเสีย่งพบวา่ความเสีย่งที่มีสาระส าคญัมดีงัตอ่ไปนี ้
 ความเสี่ยงด้านการด าเนินธุรกจิ และกลยุทธ์ 
  ความเสี่ยงเน่ืองมาจากราคาวตัถุดิบมกีารเปลี่ยนแปลง 

เมื่อวตัถดุิบมีการเปลีย่นแปลงราคาสงูขึน้จะมีผลกบัต้นทนุขายสงูตามไปด้วย ซึง่สง่ผลให้ก าไรลดลง 
อยา่งไรก็ดี บริษัทมีการด าเนินการ และมีข้อตกลงกบัลกูค้าแตล่ะรายในการปรับโครงสร้างราคาขายตามราคาวตัถดุิบที่

มีการเปลีย่นแปลงไป และได้มอบหมายให้ฝ่ายการตลาด ด าเนินการในการตดิตามการเปลีย่นแปลงของราคาวตัถดุิบ และการ
ปรับเปลีย่นราคาขายกบัลกูค้าอยา่งสม า่เสมอ 
 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน  
  ความเสี่ยงจากต้นทุนการผลิตของบริษัทสูงกว่าคู่แข่งเน่ืองมาจากเคร่ืองจักรและเทคโนโลยล้ีาสมัย 
    การท่ีเคร่ืองจกัรหลกัที่ใช้ท าการผลติและเทคโนโลยีการผลติล้าสมยั มีผลท าให้อตัราของเสยีสงู ผลผลติต ่า และต้นทนุ

การบ ารุงรักษาสงู ซึง่อาจท าให้ต้นทนุการผลติสงูตามไปด้วย 
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    บริษัทได้มีมาตรการในการศกึษาและติดตามการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการผลติตลอดเวลา โดยสง่พนกังานไปดงูานทัง้
ในประเทศ และตา่งประเทศอย่างสม่ําเสมอ สว่นเคร่ืองจกัรกลหลกัท่ีใช้งานผลิตในบริษัท ก็จดัให้มีการประเมินประสทิธิภาพการ
ผลติ และคา่ใช้จ่ายในการบํารุงรักษาวา่สงูผิดปกติหรือไม ่ ปีละ 1 ครัง้ ซึง่ถ้าผลประเมินวา่เคร่ืองจกัรตวัใดท่ีล้าสมยัหรือต้นทนุการ
ผลติสงู ก็จะพิจารณาการซือ้เคร่ืองจกัรใหมม่าทดแทน 

  ความเส่ียงจากการที่วัตถุดบิขาดแคลน 
    วตัถดิุบท่ีใช้ในการผลติสนิค้าให้กบัลกูค้าเป็นเกรดและชนิดท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ หากวตัถดิุบ

ดงักลา่วขาดแคลน อาจสง่ผลต่อความตอ่เน่ืองของการผลติ และสง่มอบ 
         บริษัทมีการบริหารความเส่ียง และปอ้งกนัความเสียหายโดย ด้วยการเลือกซือ้วตัถดิุบจาก Supplier ท่ีเช่ือถือได้ 

ตลอดจนมีการวางแผนสัง่ซือ้ลว่งหน้า และควบคมุปริมาณวตัถดิุบสํารองไว้ 
 ความเส่ียงด้านบัญชี และการเงนิ 

บริษัทมีแนวนโยบายเก่ียวกบัภาระหนีส้นิและดอกเบีย้จากเงินกู้  เพ่ือให้มีระดบัความคลอ่งตวัในการบริหารจดัการทาง
การเงิน และเพ่ือให้บริษัทมีผลการดําเนินงานท่ีมัน่คงในด้านการเงิน จงึให้ความสําคญัตอ่ดชันีตวัชีว้ดัท่ีสําคญั คือ D/E Ratio โดย
กําหนดคา่สงูสดุท่ี 2.5 :1  ซึง่ปัจจบุนั D/E Ratio ของบริษัทฯ อยูท่ี่ 1.68 เทา่ (ณ สิน้ปี 2562) 

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

  ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
    บริษัทมีความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากอตัราดอกเบีย้อ้างอิงท่ีเปล่ียนแปลงในอนาคต ซึง่จะมีผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงาน

และกระแสเงินสดของบริษัท 
    บริษัทได้ป้องกันความเส่ียงดังกล่าว โดยการวางแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งท่ีมีอัตราดอกเบีย้ต่ํากว่าตลาดมาใช้

ดําเนินงานไว้ลว่งหน้า อีกทัง้ภาระดอกเบีย้ของบริษัทอยู่ในระดบัค่อนข้างต่ําเม่ือเทียบกบัยอดรายได้ และบริษัทได้พยายามจดัหา
แหล่งเงินทุนเพ่ือให้สอดคล้องกับระยะเวลาการลงทุนให้ดีขึน้ เช่น ในการลงทุนจัดหาเคร่ืองจักร อุปกรณ์ บริษัทได้จัดหาแหล่ง
เงินทนุระยะยาวเพ่ือให้สอดคล้องกบัระยะเวลาการคืนทนุ 

  ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
    บริษัทมีความเส่ียงจากความผันผวนของอตัราแลกเปล่ียน เน่ืองจากบริษัทมีการทํารายการบางรายการเป็นเงินตรา

ตา่งประเทศ ซึง่ทําให้เกิดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ  
    จากปัญหาดังกล่าวบริษัทตระหนักถึงความเส่ียงนีเ้ป็นอย่างดี  จึงมีนโยบายป้องกันความเส่ียงดังกล่าว โดยการทํา

สญัญาซือ้-ขายเงินตราตา่งประเทศเป็นการลว่งหน้าในกรณีท่ีทําการสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์การผลิตจากตา่งประเทศ 
  ความเส่ียงจากการให้สนิเช่ือ 
    บริษัทมีความเส่ียงจากการให้สนิเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองจากลกูหนีก้ารค้า เน่ืองจากหากลกูหนีไ้มส่ามารถชําระหนีต้ามเง่ือนไขท่ี

ตกลงไว้ ซึง่อาจทําให้เกิดความสญูเสียทางการเงินได้  
        ทัง้นี  ้บริษัทได้กําหนดนโยบายในการป้องกันความเส่ียงดังกล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและพิจารณา

ความสามารถในการจ่ายชําระหนีข้องลูกค้าแต่ละรายในการพิจารณาให้สินเช่ืออย่างเหมาะสม สําหรับลูกหนีก้ารค้าท่ีคาดว่า
อาจจะไมไ่ด้รับชําระหนี ้บริษัทจะพิจารณาตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้อยา่งเพียงพอ 
 ความเส่ียงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
  ความเส่ียงจากการไม่ปฏบัิตติามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ 
    สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) ได้ออกกฎระเบียบและข้อบงัคบัต่าง ๆ เพ่ือให้

บริษัทจดทะเบียนได้ปฏิบติัตามเพ่ือการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี พร้อมด้วยบทลงโทษตา่ง ๆ สําหรับบริษัทท่ีฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตาม 
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    บริษัทตระหนกัและให้ความส าคญัในการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยการก าหนดให้มีผู้ รับผิดชอบ
โดยตรงในการประสานงาน ติดตามข้อมลูข่าวสาร หรือข้อบงัคบัใหม่ๆที่เก่ียวข้องกบับริษัท และปฏิบตัิตามเพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัท 
ได้ปฏิบตัิตามกฎระเบียบของกลต.อยา่งครบถ้วน และทนัเวลา  

        ในปี 2562 จากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงด้านนี ้ไม่พบว่ามีการปฏิบตัิผิดหลกัเกณฑ์ หรือข้อก าหนด 
และเง่ือนไขตา่งๆ ของกฎระเบียบตลาดหลกัทรัพย์  
 ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ 
  ความเสี่ยงจากข้อมูลสูญหาย  
    ความเสี่ยงจากการโปรแกรม (ERP) ฐานข้อมลู (Database) สญูหาย และระบบการท างานของคอมพิวเตอร์ขดัข้อง ไม่

สามารถใช้งานได้ ซึง่ก่อให้เกิดความเสียหายกบัการด าเนินกิจการของบริษัท 
    บริษัทมีวิธีการปอ้งกนั โดยด าเนินการพฒันาตวัโปรแกรม (ERP) เพื่อให้รองรับกบัปริมาณข้อมลูที่มากขึน้ และให้เกิด 

ความมีเสถียนภาพของการท างานทกุสว่นงาน ด้านฐานข้อมลูได้ด าเนินการให้มีระบบการเก็บรักษาข้อมลูส ารองในสถานท่ีอื่นเพิ่ม
อีกหนึ่งที่ ซึง่เป็นที่ๆ  มีความปลอดภยั สว่นด้านบคุลากร  ได้จดัเตรียมความพร้อมและจ านวนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศเพื่อท า
การอบรมและให้การ Support ในเร่ืองตา่งๆ แก่พนกังานระดบัปฏิบตัิงานทกุโรงงานอยา่งเพียงพอ    
4. ข้อมูลท่ัวไป และข้อมูลส าคัญอ่ืน 

    4.1 ข้อมูลทั่วไป 
     ช่ือบริษัท : บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผลติชิน้สว่นพลาสติก และให้บริการออกแบบผลติ และซอ่มแซมแมพ่ิมพ์เพื่อผลติชิน้สว่น   
    พลาสติก ให้แก่บริษัทผู้ผลติรถยนต์และเคร่ืองใช้ไฟฟา้ชัน้น าตา่งๆ รวมทัง้ผู้ผลติสนิค้า  
    ต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer : OEM) 
 ทนุจดทะเบียน : บริษัทมีทนุจดทะเบยีนและเรียกช าระแล้ว 214 ล้านบาท เป็นหุ้นสามญั 214 ล้านหุ้น 
 ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : เลขที่ 23 ซอยจนัทน์ 43 แยก 21 แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
 ที่ตัง้โรงงาน : 1. เลขที่ 59 หมูท่ี่ 6 ถนนก่ิงแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
 : 2. เลขที่ 517 หมูท่ี่ 9 ต.หนองก่ี อ.กบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25110 
 : 3. เลขที่ 28/4 หมูท่ี่ 1 ถ.สวุินทวงศ์  ต.คลองอดุมชลจร อ.เมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000 
 เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000010 
 โทรศพัท์ : 0-2211-2762, 0-2211-3732, 0-2212-4719 
 โทรสาร : 0-2212-4864 
 แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์ : investor@tkrungthai.com 
 กรรมการตรวจสอบ(กรรมการอิสระ) : independent@tkrungthai.com   
 Web Site : www.tkrungthai.com 

บุคคลอ้างอิง 
 นายทะเบยีนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
   อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  
   เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
   โทรศพัท์ (02) 009-9000  โทรสาร (02) 009-9991 
 ผู้สอบบญัชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั 
   138 อาคารบญุมติร ชัน้ 6 ห้อง บี 1 ถนนสลีม แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
   โทรศพัท์ (02) 634-2484-6 โทรสาร (02) 634-2668 
    ผู้สอบบญัชี : นายจิโรจ ศิริโรโรจน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5113 

mailto:investor@tkrungthai.com
http://www.tkrungthai.com/
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 ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท ส านกังานกฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
   127/74-75 อาคาร อา เอส ทาวเวอร์ ชัน้ 24 ถ. รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
     กรุงเทพฯ 10400 

    4.2 ข้อมูลส าคัญอ่ืน 
             -ไมม่ี 

5. ข้อมูลผู้ถือหุ้น 
บริษัทมีทนุจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยเรียกช าระแล้ว 214 ล้านบาท เป็นหุ้นสามญั 214 ล้านหุ้น 

มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

บริษัทไมม่ีหุ้นประเภทอ่ืนท่ีมีสทิธิหรือเง่ือนไขแตกตา่งจากหุ้นสามญั เช่น หุ้นบริุมสทิธ์ิ 

บริษัทไมม่ีข้อตกลงระหวา่งผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในเร่ืองที่มีผลกระทบตอ่การออกและเสนอขายหลกัทรัพย์หรือการบริหารงาน

ของบริษัท 
5.1 รายชื่อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมดุทะเบียนลา่สดุ วนัท่ี  27 ธนัวาคม 2562 เป็นดงันี ้เป็นดงันี ้ 

ล าดบั รายช่ือผู้ ถือหุ้น จ านวนหุ้น สดัสว่น (%) 
1 นางยพุา               เตชะไกรศรี 24,000,000 11.21 
2 นายสเุมธ            เตชะไกรศรี 23,500,000 10.98 
3 นายก ากวน กนุ 12,750,000 5.96 
4 นายธนวรรธน์       ไกรพิสทิธ์ิกลุ 12,682,820 5.93 
5 นายสรพจน์          เตชะไกรศรี 10,000,040 4.67 
6 นายมติร              เตชะไกรศรี 6,500,000 3.04 
7 นายศภุกร เตชะไกรศรี 6,343,000 2.96 
8 นายปรีชา เตชะไกรศรี 6,138,400 2.87 
9 นางแต้เตยีส ี       แซแ่ต้ 6,000,000 2.80 
10 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 4,959,200 2.32  

หมายเหต ุ: กลุม่ตระกลูเตชะไกรศรี ประกอบด้วย นางยพุา เตชะไกรศรี, นายสเุมธ เตชะไกรศรี, นายสรพจน์ เตชะไกรศรี, 

                                นายมิตร เตชะไกรศรี, นายศภุกร  เตชะไกรศรี, นายปรีชา เตชะไกรศรี, นางแต้เตยีส ีแซแ่ต้ 

ผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทย  192,053,400 หุ้น สดัสว่น (ร้อยละ) 89.74  

ผู้ ถือหุ้นสญัชาติตา่งด้าว   21,946,600 หุ้น สดัสว่น (ร้อยละ) 10.26 

ข้อจ ากัดการถอืหุ้นของชาวต่างชาติ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชาวตา่งชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทรวมกนัได้ไมเ่กินร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว 

5.2 การออกหลักทรัพย์อื่น 
                -  ไมม่ี 

  
6. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิในแตล่ะปี เว้นแตใ่นกรณีที่
บริษัทฯ มีโครงการจะลงทนุในโครงการอื่น 
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รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในแตล่ะปีของบริษัท  

วนัท่ีจ่ายเงินปันผล ช่วงเวลาของผลการ
ดําเนินงาน 

กําไรสทุธิ 

(ล้านบาท) 

เงินปันผลจ่าย/หุ้น 

(บาท/หุ้น) 

จํานวนหุ้น 

(ล้านหุ้น) 
เงินปันผลจ่าย
รวม (ล้านบาท) 

อตัราเงินปันผล
จ่ายตอ่กําไรสทุธิ 

(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 ----- ----- 

 
7. โครงสร้างการจัดการ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 

7.1 คณะกรรมการบริษัท   
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวฒิุท่ีมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 

2535 และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี กจ. 12/2543 เร่ือง การขอ
อนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหมฉ่บบัลงวนัท่ี 22 มีนาคม 2543 

คณะกรรมการของบริษัท  ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2562 
ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นประโยชน์ตอ่บริษัท จํานวน 12 ทา่น  
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ล าดบั ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

อบรมหลกัสตูร

กรรมการ 

ประชมุกรรมการบริษัท 

จ านวนครัง้ที่

จดัประชมุ 

จ านวนครัง้

ที่เข้าประชมุ 

คิดเป็น 

% 

1 พลเอก เทอดศกัดิ ์มารมย์ ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ DAP 10/2004 8 8 100 
2 นายไพรัช สหเมธาพฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ 

กรรมการอิสระ/ กรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา/ กรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

DCP 102/2008 8 8 100 

3 นายเผ่าเทพ โชตนิชุิต ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
กรรมการสรรหา / ประธานกรรมการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการ 

DAP 11/2004 8 8 100 

4 ดร.โกศล สรุโกมล กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา / 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี /
กรรมการบริหารความเส่ียง 

DCP 137/2010 8 8 100 

5 นายวีระศกัดิ ์สตุณัฑวบิลูย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการ 

DAP 21/2004 8 8 100 

6 นายสเุมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / 
กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

DCP 137/2010 8 8 100 

7 นายคมัภีร์ จองธุระกิจ กรรมการ / กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน
และกรรมการสรรหา / กรรมการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี 

DCP 48/2004 8 7 88 

8 นายปรีชา เตชะไกรศรี กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ
ผู้จดัการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 

DAP 10/2004 8 8 100 

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

DCP 102/2008 8 8 100 

10 นางยพุา เตชะไกรศรี กรรมการ DCP 32/2003 8 8 100 
11 นายอภิชาต ิเกษมกลุศริิ กรรมการ DCP 73/2006 8 7 88 
12 นายประสงค์ เตชะไกรศรี กรรมการ DAP 11/2004 8 8 100 

หมายเหต ุ: กรรมการติดภารกิจท่ีลาประชมุ นายคมัภีร์ จองธุระกิจ, นายอภิชาติ เกษมกลุศิริ      รวมคา่เฉล่ีย 98  
โดยมีนายจมุพล  เตชะไกรศรี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นทัง้หมด ซึง่มีหน้าทีก่ ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบงัคบั นโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในการก ากบัดแูลบริษัท กรรมการจะต้องใช้ดลุย 
พินิจในการตดัสนิใจทางธุรกิจและปฏิบตัิในสิง่ที่ตนเองเช่ืออยา่งมเีหตผุลวา่จะเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท และการก ากบัดแูลให้การบริหารจดัการเป็นไปตามนโยบาย 

และเปา้หมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยอยูใ่นกรอบของจริยธรรมที่ดี และค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุฝ่าย ซึง่ขอบเขต 
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อ านาจ และการอนมุตัิของคณะกรรมการบริษัท มีดงันี ้
1.  อ านาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรรมการ 

หรือคณะกรรมการในบริษัท (มหาชน)จ ากดั 
2.  มีอ านาจหน้าที่ตามข้อบงัคบัของบริษัทท่ีก าหนดให้เป็นของคณะกรรมการ 
3.  มีอ านาจหน้าที่ดูแลและก าหนดนโยบายหลกัในการด าเนินธุรกิจ นโยบายทางด้านการเงิน นโยบาย  การระดมทุน 

นโยบายในการบริหารเงินทนุ นโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์ และนโยบายในการบริหารความเสีย่งของบริษัท  
4.  พิจารณาอนมุตัิงบประมาณโครงการลงทนุของบริษัทและก ากบัดแูลการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ 
5.  ก าหนดกลยทุธ์ในการท าธุรกิจ เปา้หมาย และแผนงานของบริษัท 
6.  ด าเนินกิจการภายในขอบเขตของกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท และตามมติของที่ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้น 

และตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืบริคณห์สนธิ 
7.  ทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และจดัให้มีการบริหารจดัการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 
8.  ดแูลไมใ่ห้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัท  
9.  อนมุตัิแต่งตัง้คณะกรรมการจ านวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลาย

คน หรือบคุคลอื่นกระท าการอยา่งหนึง่อยา่งใดแทนคณะกรรมการ 
10.  อนมุตัิตาม “คู่มืออ านาจอนมุตัิ” ของบริษัท เช่น อนุมตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี, งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต 

การขาย และบริหารประจ าปี, การขายสนิทรัพย์ถาวร (ราคาตลาด) มลูคา่เกินกวา่ 1 ล้านบาท ฯลฯ 
เว้นแตเ่ร่ืองตอ่ไปนี ้จะกระท าได้ตอ่เมื่อได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน ทัง้นีก้ าหนดให้รายการท่ีกรรมการหรือบุคคลที่

อาจมคีวามขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรืออาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัท หรือบริษัทยอ่ย ให้กรรมการซึง่มีสว่นได้
เสยีในเร่ืองนัน้ ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

 เร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 การท ารายการท่ีกรรมการมีสว่นได้เสยีและอยูใ่นขา่ยที่กฎหมาย หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ระบใุห้ต้องได้รับ

อนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 นอกจากนัน้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการและที่ประชมุ ผู้ ถือหุ้นด้วย

คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
 การรับซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
 การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญา เก่ียวกบัการให้เชา่กิจการของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั การ

มอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทฯหรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่
ก าไรขาดทนุกนั 

 การออกหุ้นใหมเ่พื่อช าระแก่เจ้าหนีข้องบริษัทฯ  ตามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ 
 การลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  โดยการลดจ านวนหุ้น หรือลดมลูคา่หุ้น 
 การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท 
 เร่ืองอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท  ประกอบด้วยนายสเุมธ เตชะไกรศรี ลงลายมือช่ือร่วมกบั นางยพุา เตชะไกรศรี 

หรือ นายจมุพล เตชะไกรศรี หรือ นายปรีชา เตชะไกรศรี รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษัท  

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัดี ถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท และเห็นวา่เป็นปัจจยัส าคญั 
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ปัจจยัหนึง่ในการเพิ่มประสทิธิภาพในการตดัสนิใจและการท างานของคณะกรรมการบริษัท ความหลากหลายนัน้ไมไ่ด้จ ากดัเฉพาะ
ในเร่ืองเพศเทา่นัน้ แตย่งัรวมถึง อาย ุประวตัิการศกึษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทกัษะและความรู้  

ทัง้นี ้ในการสรรหาและการพิจารณาแตง่ตัง้ กรรมการของบริษัทจะอยูบ่นพืน้ฐานของความรู้ความสามารถและใช้
หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกซึง่ได้ค านงึถงึผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย รวมถึงความหลากหลายทางเพศ 
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท 

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

(1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือ
นิติบคุคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง 

      * บริษัทได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ข้อนีเ้ข้มงวดกวา่ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ซึง่ได้ก าหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไมเ่กินร้อยละ 1 
(2) ไม่เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน/พนกังาน/ลกูจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า/ผู้มีอ านาจควบคมุ

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่มีความขดัแย้ง (ปัจจบุนัและ
ช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้) 

(3) ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น  บิดามารดา คู่ 
สมรส พ่ีน้อง และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม   หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไม่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ  ขดัแย้ง ใน
ลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลกัษณะอื่น ใดที่ท าให้ไม่สามารถให้
ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

(5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(6) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได้ 
(7) กรรมการอิสระที่มีคณุสมบตัิตาม (1) – (6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการด าเนิน

กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้  

7.2 ผู้บริหาร 
ผู้บริหารของบริษัท มีดงัตอ่ไปนี ้

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายสเุมธ       เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร 
    2. นายปรีชา       เตชะไกรศรี กรรมการผู้จดัการ  

3. นายนีรนาท     พรหมนารถ                รองกรรมการผู้จดัการ / CFO 

4. นายจมุพล      เตชะไกรศรี             ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
5. นายนิเวสน์      บวัคอม ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ 
6. นายพิษณ ุ      วลิาวลัจิตต์              ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลิต โรงงานกิ่งแก้ว 
7. นายด ารงค์      ชาญณรงค์               ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลิต โรงงานกบินทร์บรีุ 
8. นายบญุทิวา    อินทร์ชะตา ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลิต โรงงานสวุินทวงศ์ 
9. นายรุจจิระ      ศรีสมยั ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลิตแม่พิมพ์ โรงงานสวุินทวงศ์ 

10. นายปริญญา   แก้วล้วน ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชีการเงิน 

   หมายเหต:ุ ล าดบัท่ี 3 – 9 เป็นผู้บริหารระดบัท่ี 4 ตามนิยามของ ก.ล.ต.  
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ขอบเขต และ อ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 

1. ควบคมุดแูลการบริหารทัว่ไปให้เป็นไปตามนโยบาย และเปา้หมายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหาร 
2. ก าหนดนโยบายและแนวการปฏิบตัิงานในด้านตา่งๆ 
3. บริหารการปฏิบตัิการและให้การสนบัสนนุระบบการบริหารคณุภาพ 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจดงักลา่วข้างต้น กรรมการผู้จดัการจะต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดและระเบียบวาระตา่งๆ ท่ีได้รับอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือคณะกรรมการบริหาร การอื่นใดนอกเหนือจากทีก่ลา่วมาข้างต้น กรรมการผู้จดัการไมส่ามารถ
กระท าได้ เว้นแตจ่ะได้รับมอบหมายจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และหรือคณะกรรมการบริหารเป็นครัง้ๆ  ไป  
7.3 เลขานุการบริษัท 

บริษัทได้มอบหมายให้ นายจมุพล  เตชะไกรศรี ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานกุารบริษัท (ประวตัิเลขานกุารบริษัท รายละเอยีด

เก่ียวกบัวฒุิการศกึษา ประสบการท างาน แสดงในเอกสารแนบ 1)  และมีคณะที่ปรึกษากฎหมายมอือาชีพ เป็นผู้ ให้ค าแนะน าด้าน

กฎหมาย และกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบตัิหน้าที่ในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทัง้

ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการ   เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท โดยเลขานกุาร

บริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลกั ดงันี ้ 

1. ดแูลและให้ค าปรึกษาเร่ืองการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการบริษัท  

2. ดแูลและจดัการเร่ืองการประชมุคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ย  

3. จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและจดัท ารายงานการประชมุ  

4. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการ หรือ ผู้บริหารและเอกสารส าคญัอื่นๆ เชน่ ทะเบียน

กรรมการบริษัท หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทและรายงาน

ประจ าปีของบริษัท รวมถึงหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ถือหุ้น  

5. ดแูลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  

6. ติดตอ่และสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้ได้รับทราบสทิธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น และขา่วสารของบริษัท 

7.  ดแูลเร่ืองอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ ถือหุ้น 

8.  ด าเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายก าหนด หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด  

7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร   
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

บริษัทมีนโยบายและหลกัเกณฑ์การจา่ยคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัท และ
เปรียบเทียบกบัธุรกิจทีม่ีขนาดและอยูใ่นกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผู้
พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาน าเสนอตอ่ที่ประชมุใหญ่ผู้สามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อ 
พิจารณาอนมุตั ิ

ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ผู้ ถือหุ้นได้มีมตอินมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชดุยอ่ย

รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 2,919,000 บาท และงดจ่ายผลตอบแทนจากผลด าเนินงาน (โบนสั) รายละเอียดแสดงในตารางตอ่ไปนี ้

ล าดบั รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
คา่ตอบแทน

(บาท/เดือน) 

ยอดรวม

(บาท/ปี) 

คา่โบนสั 

(บาท) 

1 พลเอก เทอดศกัดิ ์มารมย์ ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ 53,550 642,600 0 
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ล าดบั รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
คา่ตอบแทน 
(บาท/เดือน) 

ยอดรวม 
(บาท/ปี) 

คา่โบนสั 
(บาท) 

2 นายไพรัช สหเมธาพฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

กรรมการ/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

และกรรมการสรรหา /กรรมการก ากบัดแูล

กิจการท่ีดี 

44,750 537,000 0 

3 นายเผ่าเทพ โชตนิชุิต ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการสรรหา / ประธานกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี / กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ 

31,500 378,000 0 

4 ดร.โกศล สรุโกมล กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา 
/ กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี /
กรรมการบริหารความเส่ียง 

19,100 229,200 0 

5 นายวีระศกัดิ ์สตุณัฑวบิลูย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการ 

27,100 325,200 0 

6 นายสเุมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / 
กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

0 0 0 

7 นายคมัภีร์ จองธุระกิจ กรรมการ / กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน
และกรรมการสรรหา / กรรมการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี 

19,100 229,200 0 

8 นายปรีชา เตชะไกรศรี กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ
ผู้จดัการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 

0 0 0 

9 นายจมุพล เตชะไกรศรี กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเส่ียง /ผู้ช่วย
กรรมการผู้จดัการ / เลขานกุารบริษัท / 
เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

0 0 0 

10 นางยพุา เตชะไกรศรี กรรมการ 16,050 192,600 0 
11 นายอภิชาต ิ เกษมกลุศริิ กรรมการ 16,050 192,600 0 

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

หมายเหตุ : ผลประโยชน์อื่นไม่มี 

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร  
บริษัทก าหนดนโยบายคา่ตอบแทนผู้บริหาร โดยค านงึถึงความเป็นธรรมและความเหมาะสมตามคา่งานหน้าทีค่วาม 

รับผิดชอบ สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจ และพิจารณาเปรียบเทยีบกบัอตัราคา่ตอบแทนของบริษัท
อื่นท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนัหรือใกล้เคยีงกบับริษัท 

นอกจากนี ้ยงัพจิารณาผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารแต่ละคนตามผลงานสว่นตวั และสว่นรวม โดยมีความสอดคล้อง
กบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และแผนกลยทุธ์ประจ าปีของบริษัท เพื่อเป็นการสร้างแรงจงูใจให้ CEO กรรมการบริหาร และผู้บริหารสร้าง
ความมัน่คงและเติบโตให้แก่องค์กรในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
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1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร (CEO): กรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน ท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบตัิงานของ CEO เป็นประจ าทกุปี เพื่อน าผลประเมินดงักลา่วมา
ประกอบการพิจารณาคา่ตอบแทนในรูปเงินเดือน ซึง่ปี 2562 คา่ตอบแทน (เงินเดือน) เทา่กบั 2,220,000 บาท/ปี 
สว่นผลประโยชน์อื่นไมม่ี   

2. ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท: คา่ตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารเป็นไปตาม
นโยบายที่บริษัทก าหนด และมอบหมายให้ CEO เป็นผู้ประเมินและพิจารณาผลการปฏิบตัิงานของกรรมการบริหาร 
และผู้บริหาร ซึง่คา่ตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนสั และผลประโยชน์อื่น เช่น 
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ บตัรประกนัสขุภาพ เพื่อจงูใจและรักษา กรรมการบริหาร ผู้บริหารที่มคีวามรู้ความสามารถ 

ในปี 2562 คา่ตอบแทนที่ให้แก่ผู้บริหาร เทา่กบั 19,390,759 บาท ซึง่ประกอบด้วย เงินเดือน โบนสั กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

7.5 บุคลากร  
จ านวนพนกังานทัง้หมดของบริษัทฯ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (ไมร่วมแรงงานจดัจ้างภายนอก : Outsource) มีจ านวน

ดงัตอ่ไปนี ้

ฝ่าย 
        จ านวนพนกังานทัง้สิน้ 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

1. ฝ่ายส านกังาน            150 144 137 
2. ฝ่ายโรงงาน  995  1,029 869 

      รวม            1,145 1,173 1,006  
จ านวนพนกังานแยกตามสายงานหลกั มีดงันีต้อ่ไปนี ้
 

แผนก 
จ านวนพนกังานทัง้สิน้ 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
1.แผนกผลิต 676 721 616 
2.แผนกวศิวกรรม/แผนกวิจยัและพฒันา 38 31 35 
3.แผนกบริหารคณุภาพ/แผนกประกนัคณุภาพ/
แผนกวางแผน/แผนกซอ่มบ ารุง 

186 180 139 

4.แผนกจดัซือ้/แผนกขนส่ง 47 42 37 
5.แผนกจดัเตรียมวตัถุดบิ/แผนกคลงัสินค้า 86 85 73 
6.แผนกทรัพยากรบคุคลและธุรการ 34 34 35 
7.แผนกขายและการตลาด 12 11 10 
8.แผนกบญัชีและการเงิน/แผนกสารสนเทศ 20 21 24 
9.ฝ่ายบริหารจดัการ/ฝ่ายบริหารสายปฏิบตักิาร 46 48 37 

รวม 1,145 1,173 1,006 

หมายเหตุ : บริษัทไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงาน 
ผลตอบแทนพนักงาน 

บริษัทมีนโยบายการบริหารคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ของพนกังาน โดยก าหนดการจ่ายคา่ตอบแทนให้กบัพนกังาน
อยา่งเหมาะสม ตามคณุวฒุิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการท างาน ซึง่เงินเดือนขัน้ต ่าของพนกังานไมน้่อยกวา่
คา่แรงขัน้ต ่าที่รัฐบาลก าหนด และผลตอบแทนอื่นๆ อีก เช่น โบนสั กองทนุส ารองเลีย้งชีพ คา่รักษาพยาบาล การตรวจสขุภาพ
ประจ าปี เคร่ืองแบบพนกังาน บริการรถรับสง่พนกังาน รวมทัง้การแตง่ตัง้ โยกย้ายให้รางวลั และนโยบายการพฒันาบคุลากร การ
อบรมให้ความรู้  พฒันาศกัยภาพกบัพนกังานอยา่งตอ่เนื่องเป็นรูปธรรม 
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ทัง้นี ้บริษัทก าหนดให้มกีารประเมินผลการปฏิบตัิงานด้วยระบบ Key Performance Indicator (KPI) เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือ
ในการพิจารณาผลการปฏิบตัิงานจริงเทียบกบัเปา้หมายที่ตัง้ไว้   

ในปี 2562 ผลตอบแทนรวมพนกังานของบริษัทมจี านวนเงินรวม 287,061,973.70 บาท เพิ่มขึน้ 22,370,765.93 บาท 
จากปี 2561  และผลตอบแทนอื่น ที่บริษัทได้สมบทเงินเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพให้แก่พนกังานจ านวน 3,982,582.21 บาท   
 
นโยบายการพัฒนาบุคลากร  

บริษัทให้ความส าคญัในด้านบคุลากรไมน้่อยไปกวา่การให้ความส าคัญในเร่ืองของวตัถดุิบ หรือกระบวนการผลติ ด้วยเหตุ
ที่วา่คณุภาพชิน้งานท่ีดีนอกจากจะมาจากวตัถดุิบที่ดแีละกระบวนการผลติที่ดีแล้ว แรงงานทัง้ในสว่นทางตรงและทางอ้อมยงัต้อง
มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลด้วยเช่นกนั 

บริษัทให้ความส าคญัในเร่ืองของบุคลากรทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เร่ิมตัง้แต่ขัน้ตอนการคดัสรรบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเข้าสู่องค์กรโดยการจดัสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีและปลอดภยั มีการจดั ฝึกอบรมให้ทัง้ภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กรรวมถึงการจดัสง่ไปอบรมดงูานยงัตา่งประเทศ นอกจากนี ้บริษัทยงัมีนโยบายการพฒันาบคุลากรทางอ้อมด้วยการ
สรรหาบุคลากรชาวต่างชาติเข้ามารับต าแหน่งในองค์กรและเป็นที่ปรึกษาระยะสัน้ด้วย อันจะเป็นการยกระดับความรู้ความ
ช านาญของพนกังานให้อยูใ่นระดบัมาตรฐานสากล 

บริษัทได้ด าเนินการพฒันาบุคลากรขององค์กร ในรูปแบบของการจัดฝึกอบรม In House Training ได้แก่ การจัด Class 
Room, การสอนงานสอนหน้างานจริง OJT (On the Job Training), การให้ค าชีแ้นะ (Coaching) หรือ การให้ค าปรึกษา 
(Counseling ),  สถานีจ าลองเหมือนจริง (Simulation) ด้านความปลอดภยั, การผลิตแบบโตโยต้า [TPS], ระบบการบริหาร ERP 
(Enterprise Resource Planning), การบริหารระบบคณุภาพมาตรฐาน ISO9001: 2015, ระบบการบริหารจดัการคณุภาพส าหรับ
อตุสาหกรรมรถยนต์  IATF16949:2016, มาตรฐานระบบจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001 :2015 และอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงงาน 
 ในปี 2562 บริษัทได้จัดอบรม เพิ่มความรู้ ความสามารถ และพฒันาพนกังานทกุระดบั โดยมีการอบรมในหมวดต่างๆ
ตามระดบัพนกังาน ซึง่มีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้
 

รายละเอียด 
จ านวนชัว่โมงในการอบรม 

ผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหาร หวัหน้างาน พนกังาน รวม 

1. หมวดบริหารจดัการ 204 504 204 9 921 

2.หมวดเทคโนโลยีและสารสนเทศ 6 --- --- --- 6 

3.หมวดด้านคณุภาพ 240 672 2,180 182 3,274 

4.หมวดความปลอดภยัอาชีวอนามยัและ

สภาพแวดล้อมในการท างาน, สิง่แวดล้อม, การ

อนรัุกษ์พลงังาน 

56 12 40 64 172 

5.หมวดสมรรถนะทางวชิาชีพ 36 12 702 6,219 6,969   
การเตรียมผู้สืบทอดงาน 

การเตรียมแผนเพื่อสืบทอดงานนัน้ เป็นภารกิจที่ผู้บริหารขององค์กรต้องวางแผน และด าเนินการเพื่อเป็นการสร้างความ
ตอ่เนื่องในการบริหารงาน และเตรียมบคุลากรเพื่อรองรับแผนงานการบริหารงานในอนาคตโดยใช้กลยทุธ์ในการก าหนดเกณฑ์ใน
การคดัเลอืกผู้ที่มีศกัยภาพ โดยจดัให้มีพี่เลีย้งเป็นผู้สอนงาน ถ่ายทอด พฒันา และเสริมจดุอ่อนของงาน เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพ
ยิ่งๆ ขึน้ไป 
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8. การก ากับดูแลกิจการ 
8.1 นโยบายการก ากับดูแล 

คณะกรรมการบริษัท ก าหนดนโยบายการปฏิบตัิตามข้อพงึปฏิบตัิที่ดี ส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนท่ีเป็นไปตาม
แนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  และบริษัทก าหนด “นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ” และคูม่ือ “จริยธรรมธุรกิจ” เพื่อ
แจกจา่ยให้กบักรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั ได้ยดึถือเป็นแนวในการปฏิบตัิตอ่ไป 

ในปี 2562 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ได้ทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  ให้สอดคล้องตามหลกัปฏิบตัิ
ของ CG Code น าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัเิมื่อวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2562 และได้สือ่สารกบักรรมการ ผู้บริหาร 
พนกังานของบริษัท เพื่อให้ยดึถือตามหลกัปฏิบตัิของ CG Code 

บริษัทมุง่มัน่ดแูลให้มีการปฏิบตัติามนโยบาย และแนวปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด และพฒันาการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 
อยา่งตอ่เนื่อง อนัเป็นผลให้ในรอบปี 2562 บริษัทได้รับการประเมนิในระดบั “ดเีลศิ” (ห้าดาว) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

ยกเว้นในบางหลกัการ ที่บริษัทเลอืกใช้หลกัการท่ีแตกตา่ง ซึง่มีรายละเอียดและค าอธิบาย ดงันี ้
แนวปฏิบตั ิ ค าชีแ้จง 

คณะกรรมการบริษัท มกีรรมการท่ีเป็น
กรรมการอิสระมากวา่ 50% 

บริษัทฯ มีกรรมการทัง้หมด 12 ทา่น เป็นกรรมการอิสระ 5 ทา่น 
หรือ 41.66%  
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท มคีวามเห็นวา่ ตลอดระยะเวลาใน
การด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ ทกุทา่นได้ให้ความเห็นอยา่ง
เป็นอิสระ และให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ  

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย  
กรรมการอิสระทัง้หมด 

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย กรรมการจ านวน 5 ทา่น เป็น
กรรมการอิสระ 3 ทา่น  
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท มคีวามเห็นวา่ กรรมการบริษัทอีก 2 
ทา่น สามารถให้ความเห็นได้อยา่งอิสระ และองค์ประกอบของ
คณะกรรมการสรรหามีความเหมาะสม 

ส าหรับรายงานการด าเนินการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทในปี 2562 สรุปได้ดงันี ้
1. หมวดสทิธิของผู้ถอืหุ้น  

นอกเหนือจากสทิธิพืน้ฐานตา่งๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนดได้แก่ สทิธิการซือ้ขาย หรือโอนหลกัทรัพย์ท่ีตนถืออยูไ่ด้อยา่งเป็น
อิสระ การได้รับสว่นแบง่ผลก าไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น การแสดงความคดิเห็นในท่ีประชมุอยา่งเป็นอิสระในเร่ืองที่
มีผลกระทบตอ่บริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสอืบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพิ่มทนุ 
และการอนมุตัิรายการพิเศษแล้ว บริษัทยงัได้ด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ ท่ีเป็นการสง่เสริมการใช้สทิธิ และอ านวยความสะดวกในการ
ใช้สทิธิของผู้ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี ้

1.1 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุลว่งหน้า และการสง่ค าถามทีเ่ก่ียวข้องกบัวาระการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 โดยแจ้งผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ลว่งหน้าระหวา่ง
วนัท่ี 1 ตลุาคม 2561 ถึง 31 ธนัวาคม 2561 พร้อมทัง้ประกาศหลกัเกณฑ์ และระบขุัน้ตอนท่ีชดัเจน โดยเผยแพร่ไว้ที่
เว็บไซต์บริษัทฯ (www.tkrungthai.com) ภายใต้หวัข้อประกาศ 

1.2 บริษัทอ านวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการเข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงอยา่งเต็มทีโ่ดยจดัประชมุใน
วนัท าการ ณ สถานท่ี ท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ มกีารคมนาคมสะดวกในการเดินทาง 

1.3 บริษัทเผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ให้กบัผู้ถือหุ้นทกุคน และข้อมลูประกอบแตล่ะวาระการ
ประชมุทัง้ภาษาไทย และ  ภาษาองักฤษให้ผู้ ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ลว่งหน้า 45 วนั ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ศกึษาข้อมลูในการประชมุ ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ โดยเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์บริษัท 

http://www.tkrungthai.com/
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(www.tkrungthai.com) ภายใต้หวัข้อประกาศ (Post วนัท่ี 7 มีนาคม 2562) และได้แจ้งผา่นระบบขา่วของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

1.4 บริษัทได้ลงประกาศหนงัสอืนดัเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น ในหนงัสอืพมิพ์รายวนั ตดิตอ่กนั 3 วนั ไมน้่อยกวา่ 3 วนั ก่อนการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อบอกกลา่วลว่งหน้าส าหรับการเตรียมตวัก่อนมาเข้าร่วมประชมุ 

1.5 บริษัทเคารพสทิธิของผู้ ถือหุ้นโดยปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่กฏหมายก าหนด บริษัทจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2562 ในวนัที่ 10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมแมน่ า้ รามาดาพลาซา, กรุงเทพ เพื่ออ านวยความสะดวก และสง่เสริมให้ 
ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะทกุรายเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น โดยสถานท่ีประชมุสามารถเดินทางได้สะดวก 

1.6 กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงู เข้าร่วมชีแ้จงและตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นในเร่ืองทีเ่ก่ียวข้อง นอกจากนี ้ยงั
มีผู้แทนของผู้สอบบญัชีจากส านกังาน กรินทร์ ออดิท จ ากดั ร่วมตอบข้อซกัถามเก่ียวกบังบการเงินของบริษัทฯ และที่
ปรึกษาทางกฎหมายจากส านกังานกฎหมายฟาอีสต์  จ ากดั เป็นกรรมการกลางร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน
เสยีง เพื่อความโปร่งใสอกีด้วย 

1.7 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ก่อนเร่ิมการประชมุตามวาระ บริษัทได้กลา่วแนะน า กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบญัชีของ
บริษัท ที่เข้าร่วมประชมุตอ่ผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้น รับทราบถึงวิธีการ ในการลงคะแนนเสยีง และสทิธิของผู้
ถือหุ้น โดยประธานท่ีประชมุท าหน้าที่ควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามล าดบัวาระ ที่แจ้งในหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น 
จดัสรรเวลาให้เหมาะสม เพียงพอส าหรับการน าเสนอประเด็นตา่งๆ ของแตล่ะวาระ รวมทัง้เปิดโอกาส ให้ผู้ ถือหุ้น
แสดงความคิดเห็น ซกัถามเร่ืองตา่งๆ เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทัง้มีการบนัทกึการประชมุอยา่ง
ถกูต้อง ครบถ้วน สรุปการลงมติ และนบัคะแนนเสยีงด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

1.8 บริษัทไมม่ีการเพิ่มวาระการประชมุ หรือเปลีย่นแปลงข้อมลูส าคญั โดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2562  อีกทัง้ ยงัให้สทิธิในการแสดงความคิดเหน็ และถามค าถามในท่ีประชมุก่อนลงมติใดๆ 
รายละเอียดตามรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2562 

1.9 บริษัทมอบให้ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  ซึง่เป็นนายทะเบยีนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จดัสง่
หนงัสอืเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้ากอ่นวนัประชมุ 21 วนั บริษัทให้สทิธ์ิแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ามาร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น
ในภายหลงัที่ได้เร่ิมประชมุแล้ว โดยมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณา และยงัไมไ่ด้ลงมติ 
พร้อมนบัเป็นองค์ประชมุตัง้แตว่าระที่เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงเป็นต้นไป 

1.10 ละเว้นการกระท าใดๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสของผู้ ถือหุ้นในการศกึษาสารสนเทศของบริษัท 
1.11 บริษัทแจ้งกฎเกณฑ์ และวิธีการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมข้อมลูส าหรับแตล่ะวาระอยา่งเพียงพอตอ่การตดัสนิใจ

ให้ผู้ ถือหุ้นทราบในหนงัสอืเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น จดัการให้มีวธีิการลงคะแนนเสยีงที่ไมยุ่ง่ยาก มีประสทิธิภาพ และ
คา่ใช้จา่ยไมส่งู 

1.12 บริษัทได้จดัสรรเวลาที่เหมาะสมในการประชมุ และสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และตัง้
ค าถามตอ่ที่ประชมุในเร่ืองทีเ่ก่ียวกบับริษัท 

1.13 บริษัทจดัท ารายงานการประชมุผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จ และเผยแพร่ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ และเว็บไซต์ของ
บริษัท (www.tkrungthai.com)  ภายใต้หวัข้อประกาศ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความ
คิดเห็น และตรวจสอบได้ โดยไมต้่องรอให้ถึงการประชมุครัง้ตอ่ไป 

1.14 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จ่ายไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทิธิ เว้นแตก่รณีที่บริษัทมีโครงการจะ
ลงทนุในโครงการอื่นๆ และในปี 2562 บริษัทน าเสนอขออนมุตัิ “งดจ่ายเงินปันผล” เนื่องจากผลประกอบการขาดทนุ 
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัติามที่เสนอ 

1.15 บริษัทได้น าเสนอคา่ตอบแทนกรรมการให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัเิป็นประจ าทกุปี และน าเสนอนโยบาย พร้อมทัง้
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
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2. หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  

บริษัทมีนโยบายทีจ่ะปฏิบตัิตอ่ผู้ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนัอยา่งเป็นธรรม ไมว่า่จะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย นกั
ลงทนุสถาบนั หรือชาวตา่งชาติ เพื่อให้เกิดความเทา่เทียมกนัอยา่งแท้จริง  

ทัง้นี ้บริษัทยงัคงด าเนินการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทยีมกนั เพื่อความยัง่ยืนในเร่ืองตอ่ไปนี ้
2.1 การประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 วาระเลอืกตัง้กรรมการท่ีออกจากต าแหนง่ตามวาระ บริษัทได้เปิดโอกาส 
      ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ทัง้นี ้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิเลอืกกรรมการท่ีต้อง 
      การได้อยา่งแท้จริง 
2.2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัท เป็นการลว่งหน้า ตัง้แต ่

วนัท่ี 1 ตลุาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และได้ประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นระบบขา่วของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ พร้อมกบัเผยแพร่หลกัเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tkrungthai.com) ภายใต้หวัข้อประกาศ 
อยา่งไรก็ตาม ในการประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 นัน้ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อพจิารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 

2.3  ให้สทิธิออกเสยีงแก่ผู้ ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นท่ีมีอยา่งเทา่เทยีมกนั 
2.4  บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าประชมุด้วยตนเองสามารถใช้สทิธิออกเสยีงโดยการมอบฉนัะให้ผู้อื่น 

หรือกรรมการอิสระเข้าประชมุและออกเสยีงแทนได้ 
2.5  บริษัทแนบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ  ข  ซึง่เป็นแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงได้เอง ในแตล่ะ 

วาระ ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุฉบบัจริง พร้อมทัง้เผยแพร่หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ  ก,  ข  และ ค  ทัง้ภาษาไทย / 
ภาษาองักฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tkrungthai.com) เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ด้วย 

2.6  บริษัทมีมาตรการปอ้งกนักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้ข้อมลูภายใน เพื่อหาผลประโยชน์แกต่นเอง ในการซือ้ขาย 
หุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมลูภายในแก่บคุคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซือ้ขายหุ้นของบริษัท และมีการติดตามผลอยา่ง
สม ่าเสมอ ทัง้นี ้กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีรายงานการถือหลกัทรัพย์ครัง้แรก และรายงานการเปลีย่นแปลงการถือ
หลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 ใน พรบ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 

2.7 คณะกรรมการได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ให้กรรมการ ผู้บริหาร ต้องเปิดเผยข้อมลู ผู้มีสว่นได้เสยีของตนเอง และบคุคลท่ีมี
ความเก่ียวข้อง ตามมาตรา 89/14 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหนกัทรัพย์ พ.ศ.2551 ทัง้นีจ้ะต้องรายงาน
ครัง้แรกภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีเข้าด ารงต าแหนง่ และรายงานการเปลีย่นแปลงข้อมลูทกุไตรมาส ภายในวนัท่ี 15 
ของเดือนถดัไป นบัจากวนัสดุท้ายในแตล่ะไตรมาส และให้เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ เก็บต้นฉบบั และ
ส าเนาแจ้งให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนั หลงัจากได้รับ
รายงาน 

2.8  ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารไมม่ีการเพิ่มวาระการประชมุ หรือเปลีย่นแปลงข้อมลูส าคญัโดยมิแจ้งลว่งหน้าตอ่ผู้ ถือหุ้น 
2.9  บริษัทใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียน และตรวจสอบคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นเพื่อความรวดเร็ว และอ านวย 

ความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
2.10  บริษัทใช้บตัรลงคะแนนเสยีงเพื่อความรวดเร็ว และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการลงคะแนนเสยีง รวมถึงใน  

วาระพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระนัน้ มีการแยกให้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้เป็นรายบคุคล 

ทัง้นี ้เนื่องด้วยบริษัทไม่มีบริษัทร่วม และบริษัทย่อย จึงไม่มีเร่ืองการท ารายการระหว่างกนักบับริษัทร่วม  ที่อาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งมีนยัส าคญั และไมม่ีการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินกบับริษัทท่ีไมใ่ช่บริษัทยอ่ย 

3. หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทได้ให้ความส าคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ไมว่า่จะเป็นผู้มีสว่นได้เสยีภายใน และผู้มีสว่นได้เสยีภายนอก
เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความร่วมมอืระหวา่งบริษักบัผู้มีสว่นได้เสยี ในการสร้างความมัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงิน และความยัง่ยืน
ของกิจการ รวมถึงการให้ความส าคญักบัการรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม และสงัคมอีกด้วย 
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บริษัทจงึมีนโยบายในการปฏิบติัท่ีเป็นธรรม และรับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ซึง่หมายความรวมถงึผู้ ถือหุ้น หรือผู้
ลงทนุ พนกังาน ลกูค้า คูค้่า คูแ่ข่ง เจ้าหนี ้ชมุชนท่ีบริษัทตัง้อยู ่ สงัคม สิง่แวดล้อม ภาครัฐ และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องแสดงไว้
อยา่งชดัเจนใน ”คูมื่อจริยธรรมธุรกิจ” เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั ได้ปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั และไม่
ละเมิดสิทธิมนษุยชน บริษัทมีผู้ มีสว่นได้เสียหลายกลุม่ด้วยกนั ดงันี ้

 ผู้ถือหุ้น  บริษัทตระหนกัดีวา่ ผู้ ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าท่ีสร้างมลูคา่เพิ่ม แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 
และปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเสมอภาคเทา่เทียมกนั เช่น ปฏิบติัหน้าท่ี ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต ตลอดจนตดัสนิใจดําเนินการใดๆ 
ด้วยจิตอนับริสทุธ์ิ ด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และรายยอ่ย เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น
โดยรวม และนําเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมลูทางการเงิน การบญัชี และรายงานอ่ืนๆ โดย
สม่ําเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมทัง้ห้ามไมใ่ห้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ อ่ืน โดยใช้ข้อมลูใดๆ ของบริษัท 
ซึง่ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณะ หรือดําเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัองค์กร เป็นต้น 

 พนักงาน บริษัทตระหนกัดีวา่ พนกังาน เป็นปัจจยัแหง่ความสําเร็จของการบรรลเุปา้หมายของบริษัท ท่ีมีคณุคา่ย่ิง 
บริษัทจงึมีนโยบายท่ีจะให้การปฏิบติั ท่ีเป็นธรรมทัง้ในด้านโอกาส คา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม  โดยบริษัทมีนโยบายการประเมินผล
ของการปฏิบติังานด้วยตวัชีวดั KPI เพ่ือใช้วดัผลสําเร็จจริงเทียบกบัความคาดหวงัท่ีตกลงกนัไว้ (Objective Measurement)  
รวมทัง้สวสัดิการอ่ืนๆ อีก เช่น โบนสั กองทนุสํารองเลีย้งชีพ จดัการดแูลให้ตรวจสขุภาพประจําปี ดแูลรักษาสถาพแวดล้อมการ
ทํางานให้มีความปลอดภยัและถกูสขุลกัษณะอนามยั สง่เสริมกิจกรรมตา่งๆ รวมทัง้การแตง่ตัง้ โยกย้ายให้รางวลั และจดัอบรมให้
ความรู้ พฒันาศกัยภาพพนกังานอยา่งตอ่เน่ืองอยา่งเป็นรูปธรรม  

 ลูกค้า บริษัทเอาใจใสแ่ละรับผิดชอบตอ่ลกูค้า โดยให้บริการท่ีมีคณุภาพ มาตรฐาน รวดเร็ว ตรงตอ่เวลา และ 
รักษาความลบัของลกูค้า  และให้ข้อมลูข่าวสารท่ีถกูต้อง เพียงพอ ทนัตอ่เหตกุารณ์แก่ลกูค้า เพ่ือให้ทราบเก่ียวกบัสนิค้าและบริการ 
รวมทัง้ปฏิบติัตามเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีมีตอ่ลกูค้าอยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลกูค้าทราบ 
เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยไมช่กัช้า เป็นต้น 

 คู่ค้า บริษัทมีนโยบายท่ีจะให้การปฏิบติัตอ่คูค้่า อยา่งเสมอภาค เป็นธรรม โดยคํานงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัท 
และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมตอ่กนัทัง้สองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีทําให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมทัง้ปฏิบติัตามพนัธสญัญาอยา่งเคร่งครัด ให้ข้อมลูท่ีเป็นจริง รายงานท่ีถกูต้อง การเจรจาแก้ปัญหา และหาทาง
ออก ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบติั ดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทเปิดโอกาสในการทําธุรกิจให้กบัทกุคูค้่าและการพิจารณาคดัเลือกคูค้่า ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความ 
เสมอภาคและเป็นธรรม 

2. ไมเ่รียก หรือไมรั่บ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไมส่จุริต ในการค้ากบัคูค้่า และ/หรือเจ้าหนี ้
3. ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไว้อยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบ

แจ้งให้เจ้าหนีท้ราบลว่งหน้า เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
 เจ้าหนี ้บริษัทปฏิบติัตามเง่ือนไขการกู้ ยืมเงินตามเง่ือนไขหรือข้อตกลง และดแูลรักษาหลกัทรัพย์ท่ีใช้ในการคํา้ 

ประกนั 
 คู่แข่ง บริษัทปฏิบติักบัคูแ่ข่งในกรอบการแข่งขนัอยา่งสจุริต ไมล่ะเมิดความลบัหรือลว่งรู้ความลบัทางการค้าของคู ่

แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล จะปฏิบติัภายใต้กรอบกติการของการแข่งขนัท่ีดี ไมทํ่าลายช่ือเสียง ของคูแ่ข่งทางการค้า ด้วยการกลา่วหาใสร้่าย 
 สิ่งแวดล้อม บริษัทคํานงึถงึสภาพแวดล้อม จงึกําหนดนโยบาย และประกาศเพ่ือให้พนกังานตระหนกัถงึความ 

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานหลกัเกณฑ์ จนได้ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO14001 ร่วมทัง้ปฏิบัติ
ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม(Corporate Social Responsibility:CSR)จนกลายเป็นวัฒนธรรม
องค์กร  
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     ในปี 2562 บริษัทได้จัดอบรมมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมรณรงค์ “สัปดาห์ความปลอดภัย 
สิง่แวดล้อม และอนรัุกษ์พลงังาน”  เพื่อให้พนกังานตระหนกัถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยดัและให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ เช่น 
ปิดไฟเมื่อไมม่ีความจ าเป็นในการใช้งาน และปิดแอร์ช่วงพกัเที่ยง การใช้กลอ่งหมนุเวียน การจดัรถรับสง่แบบ Carpool เป็นต้น 

 ชุมชน บริษัทด าเนินกิจกรรมตา่งๆ เพื่อสนบัสนนุและสง่เสริมคณุภาพสงัคมทัง้ภายใน และภายนอก โดยจดั 
กิจกรรมร่วมกบัชมุชน  เช่น กิจกรรมวนัเดก็ร่วมกบัชมุชน, มอบทนุการศกึษาให้แก่บตุรพนกังาน, การบริจาคโลหิต, กิจกรรมผ้าป่า
สูบ้่านเกิด (ชมุชนที่พนกังานอาศยั) เป็นต้น 

 ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน บริษัทมีตระหนกัและเลง็เห็นถงึความส าคญั ของ 
ความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน รวมถงึความหว่งใยตอ่ชีวิต และสขุภาพพนกังานทกุระดบั บริษัทฯ 
ได้ก าหนดนโยบาย เพื่อให้พนกังานใช้เป็นแนวในการปฏิบตัิ  บริษัทมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างานระดบัวิชาชีพ (จป.) 
เป็นผู้ควบคมุดแูล จดัอบรม และให้พนกังานปฏิบตัิตามนโยบายด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อมในการท างาน  

ในปี 2562 บริษัทมีสถิติการเกิดอบุตัิเหตจุากการท างาน 6 ครัง้ แตไ่มม่ีกรณีรุนแรงหรือเสยีชีวติ และบริษัทได้ท าการ
สอบสวนหาสาเหต ุและแนวทางปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดซ า้ในอนาคต และสือ่สารให้ผู้ เก่ียวข้องทกุระดบัตระหนกั และปฏิบตัิงานตาม
ขัน้ตอนด้วยความระมดัระวงัอยา่งเคร่งครัด 

 การละเมิดสทิธิมนุษยชน บริษัทตระหนกัถึงสทิธิในความเป็นมนษุย์ และความเทา่เทียมกัน จึงได้ก าหนดนโยบาย  
เพื่อเป็นแนวการปฏิบตัิตอ่ผู้เก่ียวข้อง ด้วยความเป็นธรรม ไมเ่ลอืกปฏิบตัิ ตอ่บุคคลหนึง่บคุคล ใดเนื่องจากความเมือน หรือความ
แตกตา่ง ไมว่า่จะทางกาย หรือจิตใจ เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ อาย ุการศกึษา หรือเร่ืองอื่นใด และจดัให้มีอปุกรณ์อ านวย
ความสะดวก พร้อมสวสัดกิารท่ีเหมาะสมส าหรับลกูจ้างที่ทพุพลภาพ 

 การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลขิสิทธ์ิ บริษัทได้ก าหนดนโยบาย และแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการไม ่
ลว่งละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญา หรือลขิสทิธ์ิสนิค้าตา่งๆ 

 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทก าหนดนโยบายที่จะไมใ่ห้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ใช้โอกาสจากการ 
เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานบริษัท ในการแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน จึงก าหนดเป็นข้อปฏิบตัิ ส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานของบริษัท ต้องปฏิบตัิตามคูม่ือ "จริยธรรมธุรกิจ"  

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

กระบวนการในการประเมินความเสีย่ง เพื่อปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตฯ โดยท าการประเมินระดบัความเสีย่งทัง้
โอกาสเกิด และผลกระทบตอ่การทจุริตฯ เพื่อก าหนดมาตรการปอ้งกนั และติดตามประเมินผลอยา่งตอ่เนื่อง 

แนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการกบัดแูลและควบคมุ เพื่อปอ้งกนัและติดตาม  โดยจดัให้มีระบบควบคมุภายในและการบริหาร 
ความเสีย่ง ท่ีครอบคลมุระบบงานขององค์กร   

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทจุริตให้กบัพนกังาน เพื่อใช้ในการร้องเรียนหากพบเห็นการทจุริตใน
องค์กร โดยผู้ ร้องเรียนจะต้องระบรุายละเอียดของเร่ืองที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนพร้อมช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ที่
สามารถติดตอ่ได้ และสง่มายงัชอ่งทางรับเร่ือง ดงันี ้

1. แจ้งผา่นช่องทางอเีมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) independent@tkrungthai.com 
2. แจ้งผา่นจดหมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 23 ซอย

จนัทน์ 43 แยก 21 แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กทม. 10120 
บริษัทได้ก าหนดนโยบายมาตรการคุ้มครอง และปกปอ้งพนกังาน กรณีแจ้งการทจุริต หรือการท าผิดกฎหมาย หรือผิด

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์  โดยได้รับความคุ้มครอง ซึง่บริษัทไมส่ามารถปฏิบตัิใดๆ โดยไมเ่ป็นธรรมตอ่
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พนกังาน ไมว่า่จะเป็นการเปล่ียนตําแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานท่ีทํางาน สํานกังาน เลิกจ้าง อนัเน่ืองมาจากสาเหตแุหง่การแจ้ง
เบาะแส  

รวมถงึจดัให้มีช่องทางสําหรับผู้ ถือหุ้น หรือผู้ มีสว่นได้เสีย สามารถติดตอ่ / ร้องเรียนเร่ืองตา่งๆ ตอ่กรรมการอิสระได้
โดยตรงท่ี 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 และเก็บรักษาข้อมลูและรายละเอียดตา่งๆ เป็นความลบั หากเหน็วา่การเปิดเผย
จะทําให้เกิดความไมป่ลอดภยัต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน 

ในปี 2562 เร่ืองการแจ้งเบาะแส  ไมป่รากฏวา่มีพนกังาน หรือผู้ มีสว่นได้เสีย แจ้งหรือร้องเรียนเก่ียวกบัการคอร์รัปชัน่,  
และ เร่ือง การปอ้งกนัทจุริตคอร์รัปชัน้ มีระบบท่ีสนบัสนนุการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสทิธิภาพ รวมถงึนโยบาย แนว
ปฏิบติัและระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม บริษัทได้รับการรับรองเป็น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย” จากแนว
ร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต (CAC)  

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมการบริษัท กําหนดนโยบายท่ีจะเป็นบริษัทตวัอยา่งท่ีดี ดําเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผย

ข้อมลูอยา่งเพียงพอแก่ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย และได้เปิดเผยนโยบายตา่งๆ เช่น นโยบายบริษัท  นโยบายสิง่แวดล้อม  นโยบายอนรัุกษ์
พลงังาน  นโยบาย IT  นโยบายความปลอดภยัอาชีวอนามยั  เป็นต้น โดยเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.tkrungthai.com) 
หวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์/การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

นอกจากนัน้บริษัทยงัได้ดําเนินการเปิดเผยข้อมลู ดงัตอ่ไปนี ้
4.1 บริษัทได้จัดส่งรายงานทางการเงินต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และไม่มีรายการท่ีผู้ สอบบัญชีแสดงความคิดเป็นอย่างมี
เง่ือนไข ทัง้นี ้ในปี 2562 บริษัทไม่ได้รับคําสัง่จากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้
แก้ไขงบการเงิน หรือเอกสารท่ีเก่ียวข้องแตอ่ยา่งใด 

4.2 บริษัทให้ความสําคญักบัการเปิดเผยสารสนเทศอ่ืนๆ เช่น รายงานประจําปี การประชมุผู้ ถือหุ้น อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน 
ทนัเวลา โปร่งใส ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ โดยเปิดเผยข้อมลูผ่านระบบ 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 โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบกบัระดบัอตุสาหกรรมเดียวกนั ผล
ประกอบการของบริษัท และหน้าท่ีรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะทา่น 

4.6 กําหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยข้อมลูการมีสว่นได้เสียของตนและผู้ เก่ียวข้องในกรณีท่ีมีสว่นได้เสียเก่ียวข้อง
กบับริษัท 

4.7   กําหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําความผิด (whistle Blowing) เพ่ือสง่เสริมความร่วมมือระหวา่งบริษัทกบัผู้
มีสว่นได้เสียในการสร้างเสริมผลการดําเนินงานของบริษัท กําหนดกลไกคุ้มครองสทิธิของผู้แจ้งเบาะแส ในประเดน็
เก่ียวกบัการทําผิดกฎหมาย ความถกูต้องของรายงานงบการเงิน ระบบควบคมุภายในท่ีบกพร่อง หรือการผิด
จรรยาบรรณ ผา่นคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) (independent@tkrungthai.com) ของบริษัทโดย 

         เผยแพร่บนเวบ็ไซต์บริษัท (www.tkrungthai.com) หวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
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4.8 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ไว้อย่างชดัเจน และ
ก าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการซือ้ขายหุ้นของบริษัทต่อประธานกรรมการทราบทกุครัง้ โดย
ผา่นทางเลขานกุารบริษัทฯ ซึง่รายละเอียดในการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร แสดงในตารางดงันี ้ 

ตารางแสดงข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการบริษัท 

ล าดบั ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

จ านวนหุ้นที่
ถือ ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2561 

จ านวนหุ้นที่
ถือ ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2562 

จ านวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมขึน้/ลดลง 
ในปี 2562 

สดัสว่น
การถือหุ้น
(%) 

1 พลเอก เทอดศกัดิ์ มารมย์ 

คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ประธานกรรมการบริษัท/  

กรรมการอิสระ 

220,000 

0 

220,000 

0 

0 

0 

0.10 

0 

2 นายไพรัช สหเมธาพฒัน์ 

คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ/ กรรมการ/ 

กรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทนและกรรมการ

สรรหา/ กรรมการก ากบัดแูล

กิจการที่ดี 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 นายเผ่าเทพ โชตินชุิต 

คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ประธานกรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทนและกรรมการ

สรรหา / ประธานกรรมการ

ก ากบัดแูลกิจการที่ดี / 

กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการ 

5,000 

0 

5,000 

0 

0 

0 

0.002 

0 

4 ดร.โกศล สรุโกมล 

คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

กรรมการอิสระ / กรรมการ / 

กรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทนและกรรมการ

สรรหา / กรรมการก ากบั

ดแูลกิจการทีด่ี /

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 นายวีระศกัดิ์ สตุณัฑวิบลูย์ 

คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 นายสเุมธ เตชะไกรศรี 
คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ประธานกรรมการบริหาร / 
กรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน / กรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดี / 
กรรมการ  

23,500,000 
24,000,000 

23,500,000 
24,000,000 

0 
0 

10.98 
11.21 

7 นายคมัภีร์ จองธุระกิจ 
คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

กรรมการ / กรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทนและ
กรรมการสรรหา / กรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ด ี

500,000 
0 

500,000 
0 

0 
0 

0.23 
0 

 



    บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

 30 

ตารางแสดงข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการบริษัท 

ล าดบั ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

จ านวนหุ้นที่
ถือ ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2561 

จ านวนหุ้นที่
ถือ ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2562 

จ านวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมขึน้/ลดลง 
ในปี 2562 

สดัสว่น
การถือหุ้น
(%) 

8 นายปรีชา เตชะไกรศรี 
คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

กรรมการ / กรรมการบริหาร 
/ กรรมการผู้จดัการ / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

6,138,400 
3,258,940 

6,138,400 
3,258,940 

0 
0 

2.87 
1.52 

9 นายจมุพล เตชะไกรศรี 
คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

กรรมการ / กรรมการบริหาร 
/ กรรมการบริหารความ
เสี่ยง /ผู้ชว่ยกรรมการ
ผู้จดัการ / เลขานกุารบริษัท 
/ เลขานกุารคณะกรรมการ
บริษัท 

956,940 
0 

956,940 
0 

0 
0 

0.45 
0 

10 นางยพุา เตชะไกรศรี 
คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

กรรมการ 24,000,000 
23,500,000 

24,000,000 
23,500,000 

0 
0 

11.21 
10.98 

11 นายอภิชาติ เกษมกลุศิริ 
คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

กรรมการ 0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

12 นายประสงค์ เตชะไกรศรี 
คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

กรรมการ 2,903,606 
0 

2,903,606 
0 

0 
0 

1.36 
0 

กรรมการ และผู้มีสว่นได้เสีย ถือหุ้นรวมกนัจ านวน 61,482,886 หุ้น คิดเป็น 28.73% ของหุ้นทัง้หมด  
ตารางแสดงข้อมูลการถือหุ้นของผู้บริหาร 

ล าดบั ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

จ านวนหุ้นที่
ถือ ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2561 

จ านวนหุ้นที่
ถือ ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2562 

จ านวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมขึน้/ลดลง 
ในปี 2562 

สดัสว่น
การถือหุ้น
(%) 

1 นายนีรนาท  พรหมนารถ 
คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

กรรมการบริหาร 
รองกรรมการผู้จดัการ / 
CFO 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2 นายนิเวสน์   บวัคอม 
คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ผู้จดัการทัว่ไป 
ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3 นายพิษณ ุ  วิลาวลัย์จิตต์ 
คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลติ
โรงงานก่ิงแก้ว 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4 นายด ารงค์  ชาญณรงค์ 
คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลติ
โรงงานกบินทร์บรีุ 

4,000 
0 

4,000 
0 

0 
0 

0.001 
0 

5 นายบญุทิวา  อินทร์ชะตา 
คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลติ
โรงงานสวุินทวงศ์ 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

6 นายรุจจิระ  ศรีสมยั 
คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลติ
แมพ่ิมพ์ โรงงานสวุินทวงศ์ 

5,000 
0 

5,000 
0 

0 
0 

0,002 
0 

7 นายปริญญา  แก้วล้วน 
คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี
การเงิน 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสีย ถือหุ้นรวมกนัจ านวน 9,000 หุ้น คิดเป็น 0.003% ของหุ้นทัง้หมด  
4.9 ความสมัพนัธ์กบัผู้ลงทนุ บริษัทได้ให้ความส าคญัตอ่นกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นอย่างมาก ในปี 2562 มีการพบปะ และให้

ข้อมูลกับผู้ ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าวอย่างสม ่าเสมอ ผ่านกิจกรรม Opportunity Day ของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพราะบริษัทเลง็เห็นถึงความส าคญัของการเปิดเผยข้อมลูผลประกอบการของบริษัทด้วย
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ความโปร่งใส ไม่ว่าบริษัทจะมีผลประกอบการเป็นอย่างไร  รวมถึงจัดให้มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ( Investor 
Relations) ขึน้ เพื่อเป็นช่องทางให้บริษัทฯ สามารถสื่อสารกบัผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจทัว่ไปอย่างสะดวก 
และมีประสทิธิภาพ 

4.10 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ หรือนกัวิเคราะห์เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Company Visit) และพบปะพดูคยุ 
        กบัผู้บริหารของบริษัท ซึง่ในปี 2562 ได้จดัให้มีกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานก่ิงแก้ว เมื่อวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2562  
        นอกจากนี ้บริษัทยงัได้จดัให้มีช่องทางติดตอ่สอบถามข้อมลูของบริษัทได้ทาง IR Contact โดยสามารถติดตอ่ได้ทาง 
 E-mail Address : investor@tkrungthai.com  โทรศพัท์ 02-211-3732 ตอ่ 104   

5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

บริษัทให้ความส าคญัต่อบทบาท และหน้าที่ของกรรมการ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสีย เพื่อให้
ธุรกิจสามารถด าเนินไปได้ด้วยความโปร่งใส โดยด าเนินการในเร่ืองตอ่ไปนี ้

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

5.1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เอือ้ประโยชน์ต่อ
การบริหารงานของบริษัท อาทิ เช่น ความรู้ด้านอตุสาหกรรม ด้านบญัชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจดัการ 
ด้านทกัษะความช านาญงานแม่พิมพ์ และยงัประกอบด้วยความหลากหลายทัง้ด้านอาย ุและเพศ   โดยมี
กรรมการผู้หญิงจ านวน 1 ทา่น จากจ านวนคณะกรรมการทัง้สิน้ 12 ทา่น ซึง่ แบง่เป็น 

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

     โดยเป็นกรรมการอิสระ  จ านวน 5 ทา่น (คิดเป็นร้อยละ 41.66) 
5.1.2 กรรมการบริษัทไม่มีประวตัิการกระท าผิดกฎระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์/ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
5.1.3 คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยผู้ตรวจสอบภายในนัน้เป็น

หนว่ยงานภายนอกที่มีความเป็นอิสระ โดยรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
5.1.4 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการติดตามการ

บริหารความเสี่ยงอยา่งสม ่าเสมอ โดยได้จดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อ
ประเมินความเสีย่งของสถานการณ์ตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ พร้อมทัง้หาแนวทาง มาตรการป้องกนัไม่ให้เกิดผล
กระทบ และสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัท 

5.1.5 คณะกรรมการบริษัทก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนคือ 3 ปี และไม่จ ากัด
จ านวนวาระการด ารงต าแหนง่ โดยระบไุว้ในนโยบายก ากบัดแูลกิจการ 

5.1.6 เปิดเผยข้อมลูการด ารงต าแหนง่ของกรรมการแตล่ะทา่นให้ทราบ (รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร) 
5.1.7 ประธานกรรมการบริษัท ไม่เป็นบคุคลเดียวกนักบักรรมการผู้จดัการ และมีบทบาท อ านาจ และหน้าที่แยก

ออกจากกนัอยา่งชดัเจน 
5.1.8 คณะกรรมการได้มีการเลอืกกรรมการอิสระเพื่อด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการ 
5.1.9 บริษัทมีเลขานุการบริษัท คือ คุณจุมพล  เตชะไกรศรี และมีคณะที่ปรึกษากฎหมายมืออาชีพ เป็นผู้ ให้

ค าแนะน าด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบตัิตาม  
5.1.10 บริษัทได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัจ านวนบริษัทจดทะเบียน ที่กรรมการของบริษัทไปด ารงต าแหน่งได้คนละ

ไม่เกิน 5 บริษัท และได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมลูการด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละ
ทา่นไว้อยา่งละเอียดในแบบ 56-1 และในรายงานประจ าปี 
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5.1.11 บริษัทได้ก าหนดนโยบายในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการ ที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ โดยบริษัท
ดงักลา่ว จะต้องไมม่ีผลประโยชน์ขดัแย้งกบับริษัท และก่อนการไปด ารงต าแหนง่ จะต้องชีแ้จงรายละเอียด 
ตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ  

5.1.12 บริษัทได้ก าหนดนโยบายจ ากดัจ านวนบริษัทจดทะเบียน ที่กรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหนง่กรรมการไม่
เกิน 3 แหง่ 

5.1.13 ส าหรับจ านวนบริษัทที่กรรมการด ารงต าแหน่งนัน้ บริษัได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการด ารงต าแหน่ง
กรรมการแต่ละคนที่บริษัทอื่นไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจ าปี (Annual Report) ทัง้นี ้บริษัทมัน่ใจว่า
การที่กรรมการด ารงต าแหน่งในหลายบริษัทนัน้ไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เพราะได้รับ
ค าปรึกษาและค าแนะน าที่ดี มีประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจอยา่งสม ่าเสมอ และตอ่เนื่อง 

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย จ านวน 5 คณะ   ได้แก่ 1) คณะกรรมการบริหาร  
2) คณะกรรมการตรวจสอบ   3) คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา   4) คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
5) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง   

        โดยมีการก าหนดอ านาจหน้าที่เอาไว้อยา่งชดัเจน ทัง้นี ้ประธานคณะกรรมการไมเ่ป็นประธานหรือสมาชิกใน
คณะกรรมการชดุยอ่ย 

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.3.1 มีการก าหนดและแยกอ านาจของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการในระดบัตา่งๆ ไว้อยา่งชดัเจน โดยใน
การพิจารณา และการตัดสินใจเร่ืองที่ส าคญัๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
ถ่วงดลุและสอบทาน เปิดเผยความโปร่งใส และเป็นธรรมตอ่ผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

5.3.2 คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวน และอนมุตัิวิสยัทศัน์ ภารกิจ ของบริษัทอยา่งน้อยทกุๆ 5 ปี 
5.3.3 คณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายบริหารเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 เพื่อทบทวน อนุมัติ

วิสยัทศัน์ ภารกิจ การวางกลยทุธ์ เปา้หมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท 
5.3.4 คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามดแูลเร่ืองกลยทุธ์ เปา้หมาย และแผนงานด าเนินการของฝ่ายจดัการ โดย

ฝ่ายจดัการเป็นผู้รายงานผลการปฏิบตัิงาน เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบตามล าดบั 
5.3.5 คณะกรรมการจดัให้มีนโยบายก ากบัดแูลกิจการของบริษัท เป็นลายลกัษณ์อกัษร และปฏิบตัิตามนโยบาย

ดงักลา่ว 
5.3.6 ประธานกรรมการบริษัท มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ และไม่ได้ด ารงต าแหน่งใน

คณะกรรมการชดุยอ่ย 
5.3.7 การรวมหรือแยกต าแหนง่ ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารและไมเ่ป็นบคุคลเดียวกบั

ประธานกรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยก
หน้าที่ในการก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลและการบริหารงานประจ าออกจากกนัอยา่งชดัเจน 
ประธานกรรมการบริษัท มีหน้าที่เป็นกรรมการในที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ซึง่เป็นผู้ก าหนดนโยบาย 
แผนงาน และกลยทุธ์ที่ส าคญัให้ฝ่ายบริหารน าไปปฏิบตัิ โดยกรรมการบริษัท ทกุคนมีความเป็นอิสระในการ
เสนอวาระการประชุม การแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณา
อยา่งรอบคอบในเร่ืองที่อาจขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มีความถกูต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

5.3.8 ประธานกรรมการบริหาร เป็นหวัหน้าคณะของฝ่ายบริหาร รับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัทในการดแูล
การด าเนินกิจการและปฏิบตัิงานของบริษัท ให้สอดคล้องกบันโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยมีการ
บริหาร ติดตามการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ โดยก าหนดให้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อ
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รายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทเป็นประจ าทุกเดือน  มีการ
กระจายอ านาจลงไปสูฝ่่ายบริหาร ในการก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และวงเงิน 

5.3.9 คณะกรรมการบริษัทจัดท าคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานทกุคนยดึถือปฏิบตัิ รวมทัง้มีการติดตามให้มีการปฏิบตัิอยา่งจริงจงั 

5.3.10 คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีการทบทวนประสิทธิผลของการจัดการความ
เสีย่ง 

5.3.11 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีระบบการควบคมุด้านการด าเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน การปฏิบตัิงาน 
การด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และนโยบาย โดยมีหน่วยงานที่มีความอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่เป็น
ผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคมุดงักลา่ว 

5.3.12 คณะกรรมการบริษัทจะรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฎในรายงาน
ประจ าปี ทัง้นี ้งบการเงินดงักลา่ว จดัท าขึน้ตามมาตรฐานบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย รวมทัง้มีการ
เปิดเผยข้อมลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

5.3.13 คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารระดบัสงู แจ้งต่อคณะกรรมการเก่ียวกบัการ
ซือ้ขายหุ้นอยา่งน้อย 1 วนั ลว่งหน้าก่อนท าการซือ้ขาย 

5.3.14 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการทกุทา่นต้องรายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการให้บริษัททราบ 
5.3.15 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทัง้ด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การ

ด าเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยมีผู้ ตรวจสอบภายใน ซึ่ งเป็น
หน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
จดัการ ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกนัประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2562 และเห็นว่ามีระบบควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอ 

5.3.16 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมประชุมกบัผู้บริหารระดบัสงู เพื่อรับทราบรายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
ของฝ่ายต่างๆ  และการก าหนดแผนงาน และตัวชีว้ดั /เป้าหมาย (Key Performance Index : KPI)  เป็น
ประจ าทกุปี  

5.4 การประชุมคณะกรรมการ 

5.4.1 บริษัทได้มีการจดัท าก าหนดการประชมุคณะกรรมการเป็นการลว่งหน้าทัง้ปี โดยในปี 2562 ก าหนดการ 
ประชมุเอาไว้จ านวน 8 ครัง้ และแจ้งให้กรรมการแตล่ะคนทราบถึงก าหนดการดงักลา่วลว่งหน้า เพื่อให้ 
กรรมการสามารถจดัเวลา และเข้าร่วมประชมุได้ 

5.4.2 จ านวนครัง้ของการประชมุ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้เหมาะสมกบัภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของกรรมการ และลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

5.4.3 ประธานกรรมการ และกรรมการผู้ จัดการ ท าหน้าที่ร่วมกันในการพิจารณาก าหนดวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัท 

5.4.4 บริษัทจัดสง่เอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน เพียงพอ และจัดสง่ให้กบัคณะกรรมการล่วงหน้า
อยา่งน้อย 7 วนั เพื่อให้กรรมการมีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าประชมุ 

5.4.5 บริษัทจัดสรรเวลาเอาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเร่ืองเพื่ออภิปรายกันอย่างรอบคอบ และ
ประธานกรรมการ เป็นผู้ประมวลความเห็น และข้อสรุปท่ีได้จากที่ประชมุ 

5.4.6 กรรมการผู้จดัการ ได้เชิญผู้บริหารระดบัสงู เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองที่เก่ียวข้องโดยตรง 
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5.4.7 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทกุคนได้อภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย โดยมี
ประธานเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม และในขณะการลงมติจะต้องมีกรรมการไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท 

5.4.8 บริษัทเปิดเผยจ านวนครัง้ของการประชมุ และจ านวนครัง้ทีก่รรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุในตาราง 
“ตารางแสดงจ านวนครัง้การประชมุคณะกรรมการบริษัทและประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย” ดงันี ้ 

ล าดบั ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 
จ านวนการเข้าร่วมประชมุ / จ านวนการประชมุทัง้หมด (ครัง้) 

BOD AC RC&NC CG RISK Ex-com 
1 พลเอก เทอดศกัด์ิ  

มารมย์ 
ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ 8/8 --- --- --- --- --- 

2 นายไพรัช 
สหเมธาพฒัน์ 
 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ / กรรมการ/ 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการ
สรรหา/ กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

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

3 นายเผ่าเทพ  
โชตินชิุต 
 

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
กรรมการสรรหา / ประธานกรรมการก ากบั
ดแูลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการ 

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

4 ดร.โกศล  
สรุโกมล 
 

กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา / 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี /
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

8/8 --- 2/2 2/2 1/1 --- 

5 นายวีระศกัด์ิ  
สตุณัฑวิบลูย์ 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการ 

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

6 นายสเุมธ  
เตชะไกรศรี 

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี / 
กรรมการ  

8/8 --- 2/2 2/2 --- 15/15 

7 นายคมัภีร์  
จองธรุะกิจ 
 

กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการสรรหา / กรรมการก ากบัดแูล
กิจการที่ดี 

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

8 นายปรีชา 
เตชะไกรศรี  

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ
ผู้จดัการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

8/8 --- --- --- 1/1 15/15 

9 นายจมุพล  
เตชะไกรศรี 

กรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง /ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ / 
เลขานกุารบริษัท 

8/8 --- --- --- 1/1 13/15 

10 นางยพุา 
เตชะไกรศรี 

กรรมการ 8/8 --- --- --- --- --- 

11 นายอภิชาต ิ
เกษมกลุศิริ 

กรรมการ 7/8 --- --- --- --- --- 

12 นายประสงค์  
เตชะไกรศรี 

กรรมการ 8/8 --- --- --- --- --- 

13 นายโกเวท 
ลิม้ตระกลู 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง --- --- --- --- 1/1 --- 

14 นายนีรนาท 
พรหมนารถ 

กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง --- --- --- --- 1/1 15/15 

15 นายนิเวสน์ 
บวัคอม 

กรรมการบริหารความเสี่ยง --- --- --- --- 1/1 --- 

16 นายพิษณ ุ
วิลาวลัย์จิตต์ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง --- --- --- --- 1/1 --- 

17 นายบญุทิวา 
อินทร์ชะตา 

กรรมการบริหารความเสี่ยง --- --- --- --- 1/1 --- 
 

5.4.9 บริษัทก าหนดนโยบายให้กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารมีโอกาสประชมุระหวา่งกนั เพื่ออภิปรายปัญหาตา่งๆ 
เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ โดยไมม่ีฝ่ายจดัการร่วมด้วย เพื่อความเป็นอิสระในการแสดง
ความเห็น โดยในปี 2562 ได้จดัให้มีการประชมุกรรมการท่ีไมใ่ช้ผู้บริหาร เมื่อวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2562 
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5.5 การประเมินประธานกรรมการบริหาร (CEO) 

บริษัทได้ให้ความส าคญัตอ่การประเมินผลและการปฏิบตัิงานของประธานกรรมการบริหาร โดยมีวตัถปุระสงค์ในการ
น าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรังปรุงการปฏิบตัิหน้าที่  โดยประเมินในด้านตา่งๆ คือ การวางแผนกลยทุธ์ ความเป็นผู้น า 
ผลการด าเนินงานด้านการเงิน การบริหารก ากบัดแูลการท าธุรกรรม การจดัท าแผนทดแทนต าแหน่ง การบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
การสื่อสาร และการสร้างความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการบริษัทโดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทปรับปรุงจากตวัอย่าง”แบบประเมินผล
งานของ CEO” ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกบัลกัษณะเฉพาะของบริษัท 

5.6 การประเมินคณะกรรมการบริษัท 

        คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี เพื่อ
พิจารณาผลการด าเนินงาน และการก ากับดูแลให้มีการก าหนดและ/หรือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเพียงพอ  และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยท าการประเมิน 3 แบบ คือ (1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ (2) แบบประเมินกรรมการ
รายบุคคล (3) แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย  โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทปรับปรุงมาจากตัวอย่างแบบประเมินของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกบัลกัษณะของคณะกรรมการบริษัท  

หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ และการประเมินกรรมการรายบคุคล ใช้หลกัเกณฑ์การให้คะแนน
ในการวดัระดบั ดงันี ้

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

ขัน้ตอนกระบวนการประเมิน ด าเนินการโดยเลขานกุารบริษัท เป็นผู้บรรจแุบบประเมินคณะกรรมการทัง้คณะในซอง และ
จดัสง่ให้กบักรรมการแตล่ะทา่นเพื่อท าประเมิน  ส าหรับแบบประเมินกรรมการรายบคุคล จะใช้วธีิการสุม่จบัโดยกรรมการเป็นผู้สุม่
หยิบเองจากกลอ่งและท าการประเมิน  หลงัจากกรรมการท าประเมินทัง้สองชดุเสร็จเรียบร้อย จะน าสง่คืนเลขานกุารบริษัทฯ เพื่อ
ท าสรุปรายงานผลประเมิน และในปี 2562 ได้ด าเนินการประเมินคณะกรรมการในแตล่ะคณะดงันี ้

1. การประเมินคณะกรรมการทัง้คณะ ประกอบด้วย 6 หวัข้อหลกั ซึง่มีผลการประเมินคะเเนนเฉลีย่รวม อยูใ่นเกณฑ์ระดบัดี
มาก คือ 95% รายละเอียดดงันี ้   

ล าดบั หวัข้อ ผลประเมิน(%) 
1 โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 96 
2 บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 92 
3 การประชมุคณะกรรมการบริษัท 96 
4 การท าหน้าท่ีของกรรมการ 96 
5 ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 95 
6 การพฒันาตนเองของกรรมการ 93 

ผลประเมินเฉล่ีย 95  
2. การประเมินกรรมการรายบคุคล ประกอบด้วย 3 หวัข้อหลกั ซึ่งมีผลการประเมินคะเเนนเฉลี่ยรวม อยู่ในเกณฑ์ระดบัดี

มาก คือ 91% รายละเอียดดงันี ้
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ล าดบั หวัข้อ ผลประเมิน(%) 
1 โครงสร้างและคณุสมบตัขิองกรรมการ 90 
2 บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ 92 
3 การประชมุของกรรมการ 92 

ผลประเมินเฉล่ีย 91 

3. การประเมินคณะกรรมการชดุยอ่ย ประกอบด้วยหวัข้อหลกั 3 หวั คือ โครงสร้างและคณุสมบตัขิองกรรมการ / บทบาท 
หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ / การประชมุของกรรมการ ซึง่ผลการประเมินอยูใ่นเกณฑ์ระดบัดี – ดีมาก ดงันี ้

ล าดบั คณะกรรมการชดุย่อย 
ผลประเมินเฉล่ีย

(%) 
1 คณะกรรมการตรวจสอบ 100 
2 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 97 
3 คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 97 
4 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 90 
5 คณะกรรมการบริหาร 91 

ทัง้นี ้ผลการประเมินประจ าปี 2562 สรุปได้วา่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะชดุ มีการปฏิบตัิหน้าที่
ครบถ้วนและมีประสทิธิผล 

การประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มกีารประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการเป็นประจ าทกุปี โดยมี

หลกัเกณฑ์ในการประเมินที่น าไปสูค่วามส าเร็จของการบริหารงานตามกลยทุธ์ เพื่อพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทน และแรงจงูใจที่
อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

บริษัทก าหนดนโยบายการปฐมนเิทศให้กบักรรมการทา่นใหมท่ี่เข้ามา โดยการประชมุร่วมกนักบักรรมการบริษัททกุ
ทา่น เพื่อบรรยายสรุปลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัท ซึง่เลขานกุารบริษัทเป็นผู้จดัท าเอกสารที่เก่ียวข้อง 

นอกจากนัน้ ยงัต้องพาไปเยี่ยมชมโรงงานทัง้ 3 แหง่ รวมถงึส านกังานใหญ่ เพื่อให้เข้าใจการด าเนนิงานของบริษัท
ได้มากขึน้ ซึง่ในปี 2562 นัน้ บริษัทไมม่ีกรรมการทา่นใหม ่จึงไมม่ีการด าเนินการในเร่ืองนี ้

5.7   ค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษัทมีนโยบายและหลกัเกณฑ์การจา่ยคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัสภาะเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทฯ และ

เปรียบเทียบกบัธุรกิจทีม่ีขนาดและอยูใ่นกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผู้
พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาน าเสนอตอ่ที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ  

5.8 การพัฒนาความรู้ของกรรมการและผู้บริหาร และแผนสืบทอดต าแหน่ง 
    บริษัทเลง็เห็นความส าคญัของการพฒันาความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อการก ากบัดแูล 

กิจการท่ีดีของบริษัท จึงสง่เสริมและอ านวยความสะดวกให้กรรมการและเลขานกุารบริษัท ได้รับการฝึกอบรมความรู้ตา่งๆ ท่ีจดัขึน้
โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ได้แก่หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP)  

  นอกจากนี ้ยงัจดัให้มีการอบรมจากองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบตัิงานอย่างสม ่าเสมอ 
และตอ่เนื่องอีกด้วย 
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    ในปี 2562 กรรมการ ผู้บริหาร ได้เข้าร่วมอบรม/ กิจกรรมและสมัมนา ที่จดัโดยหนว่ยงานตา่งๆ ดงันี ้ 
ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง หลกัสตูรอบรม / สมัมนา บริษัท /องค์กร/ หน่วยงาน ท่ีจดัอบรม 

คณุปรีชา  เตชะไกรศรี -กรรมการบริษัท 

-กรรมการบริหาร 

-กรรมการผู้จดัการ 

การควบคมุภายในตามมาตรฐานกรมบญัชีกลาง 

2561 ส าหรับหน่วยงานรัฐและบริษัทมหาชน 

COSO 2013 Internal Control 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

(นิด้า) 

 การวางแผนการขายและการปฎิบตัิการ (S&OP) สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) 

 บญัชีบริหารเพ่ือการวางแผนและตดัสินใจ สภาวชิาชีพบญัชี 

  เทคนิคการลดต้นทนุ มลูนิธีเพ่ือสถาบนัเพิ่มผลผลิตแหง่ชาติ 

  งบประมาณเพ่ือการวางแผนและท าก าไร สภาวชิาชีพบญัชี 

  How To Communicate Effectively In A Digital Age ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

คณุนีรนาท พรหมนารถ -กรรมการบริหาร 

-รองกรรมการผู้  

 จดัการ 

-CFO 

การควบคมุภายในตามมาตรฐานกรมบญัชีกลาง 

2561 ส าหรับหน่วยงานรัฐและบริษัทมหาชน 

COSO 2013 Internal Control 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

(นิด้า) 

 การวางแผนการขายและการปฎิบตัิการ (S&OP) สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) 

 บญัชีบริหารเพ่ือการวางแผนและตดัสินใจ (CFO 
: Refresh 7 ช.ม.) 

สภาวชิาชีพบญัชี 

  การบริหารวงจรคณุภาพ QCC มลูนิธีเพ่ือสถาบนัเพิ่มผลผลิตแหง่ชาติ 

  งบประมาณเพ่ือการวางแผนและท าก าไร  

(CFO : Refresh 6 ช.ม.) 
สภาวชิาชีพบญัชี 

  เจาะลกึมาตรฐาน TFRS 9, TFRS 15,TFRS 16 ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

  การปรับปรุงรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน – 

บริษัทมหาชนจ ากดั (ธุรกิจทัว่ไป) 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

   

คณุนิเวสน์ บวัคอม -ผู้จดัการทัว่ไปฝ่าย Anti-Corruption: (ACPG) รุ่น 48 Thai Institute of Directors 

  ทรัพยากรมนษุย์ ROAD TO CERTIFY CAC CAC 

  How to deal with fake news & bad news ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

  หลกัสตูรการจดัท ารายงานความยัง่ยืน 
(Sustainability Reporting) 

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 
บริษัทมีแผนการพฒันา และสืบทอดงานต าแหน่งผู้บริหารของบริษัท เพื่อเตรียมพร้อมในการท างานที่ต่อเนื่องในกรณีที่

ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อความมั่นใจได้ว่า บริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้ 
นอกจากนี ้ยงัมีการประชุมนอกสถานที่ โดยมีการหมุนเวียนไปประชุมตามโรงงานสาขาเพื่อให้กรรมการของบริษัทได้เห็นการ
ท างานอยา่งแท้จริงของพนกังานอีกด้วย  
8.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
      คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย จ านวน 5 คณะ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1) คณะกรรมการบริหาร   
2) คณะกรรมการตรวจสอบ   
3) คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา    
4) คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   
5) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  
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โดยมีการก าหนดอ านาจหน้าทีเ่อาไว้อยา่งชดัเจน   ทัง้นี ้ประธานคณะกรรมการบริษัท ไมเ่ป็นประธานหรือเป็นสมาชิกใน
คณะกรรมการชดุยอ่ย  
1.  คณะกรรมการบริหาร  

          คณะกรรมการบริหาร มีจ านวน 4 ทา่น ประกอบด้วย 
 

ล ำดบั ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายสเุมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายปรีชา    เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร 

3. นายจมุพล   เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร 

4. นายนีรนาท           พรหมนารถ กรรมการบริหาร 

    ขอบเขต และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีดงันี ้
1. ให้มีอ านาจตดัสนิใจในเร่ืองการด าเนินงานท่ีส าคญัของบริษัทโดยก าหนดขอบเขตประเภท หรือขนาดของภารกิจ 

วตัถปุระสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทรวมถึงการก ากบัดแูล การด าเนินงานโดยรวม ผลผลติ ความสมัพนัธ์กบั
ลกูค้า ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

2. พิจารณาและอนมุตัิการจดัซือ้จดัจ้าง ตลอดจนเร่ืองการลงทนุขยายงาน รวมถงึการซือ้ขายสนิทรัพย์ถาวรของบริษัท 
และจะพิจารณาเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท หากการจดัซือ้จดัจ้าง ตลอดจนเร่ืองการลงทนุขยายงาน รวมถึงการ  ซือ้
ขายสนิทรัพย์ถาวรของบริษัทนัน้ อยูน่อกเหนือขอบเขตและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

3. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษัทตอ่บคุคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ตอ่
กิจการ 

4. พิจารณาเร่ืองการระดมทนุของบริษัทเพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
5. อนมุตัิการแตง่ตัง้ที่ปรึกษาด้านตา่งๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การด าเนินงานของบริษัท  
6. ด าเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานโดยทัว่ไปของบริษัท 
7. พิจารณาและอนมุตัิแผนการปฏิบตัิของแตล่ะฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนมุตัิค าขอจากฝ่ายงานตา่งๆ ของ

บริษัทท่ีเกินอ านาจสัง่การของฝ่ายงานนัน้ 
8. หากการด าเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทใช้งบประมาณสงูเกินกวา่งบประมาณที่ได้รับ

อนมุตัิร้อยละ 10 จะต้องน าเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 
9. ก าหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ และพิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการ

ผู้จดัการ 
ทัง้นี ้การมอบอ านาจดงักลา่วข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดและระเบยีบวาระตา่งๆ ท่ีได้รับอนมุตัิ

จากคณะกรรมการบริษัท และต้องไมอ่นมุตัิรายการใดๆ ท่ีตนเองหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้เสยี 
หรืออาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัท และบริษัทฯยอ่ย และจะต้องเปิดเผยรายการดงักลา่วตอ่
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการอืน่ใดนอกเหนือจากที่กลา่วมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่
สามารถกระท าได้ เว้นแตจ่ะได้รับมอบหมายจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีคุณสมบตัิตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด ซึ่งมีความรู้ด้าน
บญัชีและการเงิน องค์ประกอบกรรมการมี  3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระทัง้หมด วาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี เร่ิมตัง้แต่วนัที่ 
22 ธนัวาคม 2561 ถึง 21 ธนัวาคม 2564 รายช่ือมีดงัตอ่ไปนี ้ 
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ล ำดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 
1. นายไพรัช สหเมธาพฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

(มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) 
2. นายเผ่าเทพ โชตนิชุิต กรรมการตรวจสอบ 

(มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) 
3. นายวีระศกัดิ์ สตุณัฑวบิลูย์ กรรมการตรวจสอบ 

(มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) 

            ทัง้นี ้มีนายจมุพล  เตชะไกรศรี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
ขอบเขต และ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมกีารรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้อง และเปิดเผยอยา่งเพียงพอ โดยการประสานงานกบัผู้สอบ
บญัชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัทท่ีรับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงิน ทัง้รายไตรมาสและประจ าปี 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบ
ทานร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ 

4. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ เลิกจ้าง ผู้สอบบญัชีและผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทน โดย
ค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส านกังานตรวจสอบนัน้ รวมถึง
ประสบการณ์ของบคุลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ท าการตรวจสอบ 

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเก่ียวโยง หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 

6. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร 
ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานส าคญั ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ บท
รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

7. จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่วลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดงักลา่วควรประกอบด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

- ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดท าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท ถึงความถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ 

- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 
- เหตผุลที่เช่ือวา่ผู้สอบบญัชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแตง่ตัง้ตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง 
- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

- รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทกุไตรมาส 

3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา  

เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และพงึปฏิบตัิที่ดสี าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา โดยมกีรรมการ
อิสระเป็นประธานฯ  เพื่อท าหน้าที่สรรหาผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมในการด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทและท าหน้าที่พิจารณา
ก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตามนโยบายที่ได้ก าหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงันี ้
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นโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการนัน้ บริษัทจะค านงึถึงความเหมาะสมกบัภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรม และธุรกิจที่มีขนาด
ใกล้เคียงกนั โดยค่าตอบแทนกรรมการดงักลา่วนัน้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคณุภาพ และสามารถปฏิบตัิหน้าที่ให้บรรลุ
เป้าหมาย และทิศทางธุรกิจบริษัทที่ก าหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส  ทัง้นี ้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ 
คา่ตอบแทนรายเดือน และคา่โบนสัประจ าปี  

ขอบเขต และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
1. ก าหนดหลกัเกณฑ์ หรือวิธีการก าหนดคา่ตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัท และกรรมการชดุยอ่ย 
2. พิจารณาเสนอคา่ตอบแทนกรรมการตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบ และน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อ

พิจารณาอนมุตั ิ
3. ก าหนดแนวทาง ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานกรรมการบริหาร และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ

ประธานกรรมการบริหาร เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุตัิ 
4. ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

นโยบายการสรรหากรรมการ 

 การสรรหากรรมการนัน้ บริษัทจะให้ความส าคญักบับคุคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวตัิการท างานท่ีดี 
และมีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์กว้างไกล รวมทัง้มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอทุิศเวลาให้ได้อย่าง
เพียงพอ อนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินกิจการของบริษัท โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส 

ขอบเขต และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา 
1. ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์วิธีการสรรหาและคณุสมบตัิ ของผู้ที่จะมาด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท 
2. ด าเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมในการด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท และน าเสนอตอ่ที่

ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตั ิ
3. ด าเนินการสรรหาผู้สบืทอดต าแหนง่ประธานกรรมการบริหารร่วมกบัประธานกรรมการบริหารเดิม เพื่อน าเสนอตอ่ที่

ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตั ิ
4. พิจารณาเห็นชอบผู้สบืทอดต าแหนง่กรรมการผู้จดัการ ที่ถกูน าเสนอโดยประธานกรรมการบริหาร เพื่อน าเสนอตอ่ที่

ประชมุกรรมการบริษัทอนมุตั ิ
5. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตั ิ
6. ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิจดัตัง้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา มีจ านวน 5 ทา่น เป็น
กรรมการอิสระ 3 ทา่น  โดยมีวาระการด ารงต าแหนง่ 3 ปี ตัง้แตว่นัที่ 10 สงิหาคม 2561 ถึง 9 สงิหาคม 2564 ซึง่ประกอบด้วย
รายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

ล ำดบั ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายเผ่าเทพ   โชตนิชุิต ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ) 
2 นายไพรัช             สหเมธาพฒัน์ กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ) 
3 ดร.โกศล สรุโกมล กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ) 
4 นายสเุมธ เตชะไกรศรี กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา 
5 นายคมัภีร์ จองธุระกิจ กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา 

         ทัง้นี ้มีนายจมุพล  เตชะไกรศรี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 
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4.  คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี 

. คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จึงแตง่ตัง้คณะกรรมการก ากบัการดแูลกิจการท่ีดี เพื่อ
ช่วยสง่เสริมและกลัน่กรอง การด าเนินงานเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการและการบริหารจดัการให้ดีเลศิ  ภายใต้หลกัการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี มุง่เน้นการสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยค านงึถึงผู้ที่มีสว่นได้สว่นเสยีโดยรวม มีคณุธรรมในการด าเนินธุรกิจ มี
ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ และติดตามการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อมเพิ่มเติม เพื่อให้
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีสามารถด าเนินงานด้านการดแูลผู้มีสว่นได้สว่นเสยีได้อยา่งครบถ้วนและมีประสทิธิภาพยิง่ขึน้ 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีมีจ านวนทัง้หมด 5 ทา่น เป็นกรรมการอิสระ 3 ทา่น โดยมวีาระการด ารงต าแหนง่ 3 ปี เร่ิมตัง้แต่
วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2561 ถึงวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2564 ซึง่ประกอบด้วยรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้  

ล ำดบั ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายเผ่าเทพ   โชตนิชุิต ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (กรรมการอิสระ) 
2 นายไพรัช            สหเมธาพฒัน์ กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (กรรมการอิสระ) 
3 ดร.โกศล สรุโกมล กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (กรรมการอิสระ) 
4 นายสเุมธ เตชะไกรศรี กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
5 นายคมัภีร์ จองธุระกิจ กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

         ทัง้นีม้ี นายจมุพล  เตชะไกรศรี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 ขอบเขต และ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ด ี

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

Social Responsibility: CSR) 

5.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการบริษัทมมีติแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง โดยมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 
21 ธนัวาคม 2562 ถึง 20 ธนัวาคม 2565 ประกอบด้วย กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงู จ านวน 9 ทา่น ดงันี ้
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                      
                      ทัง้นีม้ี นางสาวพรทิพย์ พว่งทรัพย์ เป็นเลขาคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ล ำดบั ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายโกเวท ลิม้ตระกลู ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2 ดร.โกศล สรุโกมล กรรมการบริหารความเส่ียง (กรรมการอิสระ) 
3 นายปรีชา เตชะไกรศรี กรรมการบริหารความเส่ียง 
4 นายนีรนาท พรหมนารถ กรรมการบริหารความเส่ียง  
5 นายวรุิฬ เผ่าลินจง กรรมการบริหารความเส่ียง  
6 นายจมุพล เตชะไกรศรี กรรมการบริหารความเส่ียง 

7 นายพิษณุ วลิาวลัย์จิตต์ กรรมการบริหารความเส่ียง 
8 นายบญุทิวา อินทร์ชะตา กรรมการบริหารความเส่ียง 
9 นายนิเวสน์ บวัคอม กรรมการบริหารความเส่ียง 



    บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

 42 

    ขอบเขต และ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1. ศกึษา ทบทวน และประเมินความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ รวมทัง้แนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีตอ่บริษัท 
2. ก าหนดนโยบายบริหารความเสีย่ง น าเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  
3. ก าหนดกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบันโยบายบริหารความเสีย่งและทิศทางธุรกิจของบริษัท 
4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารจดัการความเสี่ยง เพื่อการบ่งชี ้การประเมิน การติดตาม และ

ควบคมุความเสีย่ง  
5. สนบัสนุนผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือ และติดตามผลในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรเทาหรือขจัดความเสี่ยง ให้

เป็นไปตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้  
6. สนบัสนนุและพฒันาการบริหารความเสีย่งให้เกิดขึน้อยา่งตอ่เนื่องทัว่ทัง้บริษัท และสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล 
7. จดัให้มีการประเมินและวเิคราะห์ความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้อยา่งเป็นระบบและตอ่เนื่องทัง้ในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ 

เพื่อให้มั่นใจว่าการส ารวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขัน้ตอนของการด าเนินธุรกิจ และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

8.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหาร 

หลกัเกณฑ์การสรรหา บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ท าหน้าที่สรรหา
กรรมการใหม ่หรือกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการท่ีลาออก โดยพจิารณาจากความรู้ ความสามารถ ซื่อสตัย์ สจุริต มีประสบการณ์ 
และคณุสมบตัิต้องสอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัท  รวมทัง้ความถกูต้องตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ 

กระบวนการในการพิจารณาสรรหาบคุคล เพื่อมาด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาบคุคลจาก
แหลง่ตา่งๆ ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นและมีสทิธิออกเสยีงรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท 
2. ฐานข้อมลูกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
3. บริษัทท่ีปรึกษานอก 
4. กรรมการของบริษัทเป็นผู้แนะน า 

เมื่อคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วเห็นวา่เหมาะสมจงึเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และขออนมุตัิ
แตง่ตัง้เป็นกรรมการตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น โดยปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

ขัน้ตอนการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน โดยให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตัง้ และให้

คณะกรรมการเลอืกตัง้กรรมการด้วยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจเลอืกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จดัการ และต าแหนง่
อื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

การเลือกตัง้กรรมการมีวิธีการดังต่อไปนี ้
1.  ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
2.  ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  แต่จะ

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

หลกัเกณฑ์การสรรหาผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ท าหน้าที่สรรหาผู้บริหารใหม ่
หรือทดแทนผู้บริหารที่ลาออก โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถในธุริกจที่บริษัทด าเนินการ รวมทัง้ต้องมีความซื่อสตัย์ สจุริต 
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มีประสบการณ์ในอตุสาหกรรมยานยนต์ เพื่อน าเสนอขอความเหน็ชอบตอ่คณะกรรมการบริษัท 

การประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการประจ าทกุปี โดยใช้เปา้หมายและ 

หลกัเกณฑ์ในการประเมินที่สอดคล้องกบันโยบายการบริหารงานของบริษัท และกลยทุธ์เพื่อพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนที ่
เหมาะสม 

8.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทไมม่ีบริษัทร่วม และบริษัทยอ่ย และไมม่ีการให้ความชว่ยเหลอืทางการเงินกบับริษัทท่ีไมใ่ช่บริษัทยอ่ย  
8.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีมาตรการปอ้งกนัข้อมลูภายในอยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งข้อมลูภายในท่ียงัไม่เปิดเผยตอ่สาธารณะ หรือ
ข้อมลูที่มีผลกระทบตอ่การด าเนนิธุรกิจ และราคาหุ้น  โดยมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน น าข้อมลูภายในไปใช้ เพื่อ
ประโยชน์สว่นตวั บริษัทได้วางนโยบายดงันี ้

1. บริษัทให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเพื่อให้รับทราบถงึกฎเกณฑ์ของการใช้ข้อมลูภายใน หน้าที่ในการรายงานการ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท และบริษัทยอ่ยของตน คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ รวมถงึบทก าหนดโทษตาม
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2. กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จดัท าและสง่รายงานการถือหลกัทรัพย์ของบริษัท และบริษัทยอ่ยของตน คูส่มรส และ
บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยต้องรายงานดงันี ้

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

- รายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ (แบบ 59-2) อนัเนื่องมาจากการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน
หลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ภายใน 3 วนัท าการนบัตัง้แตม่กีารซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์นัน้ และให้สง่ส าเนา
รายงานการถือหลกัทรัพย์ดงักลา่วให้แก่บริษัทภายในวนัท่ีสง่รายงานดงักลา่วให้แก่ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

3. ประกาศให้ทราบทัว่กนัวา่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานท่ีรับทราบข้อมลูภายในท่ีมีนยัส าคญัทีอ่าจสง่ผลตอ่การ
เปลีย่นแปลงของราคาซือ้ขายหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่บริษัท
จะมีการประกาศผลการด าเนินงาน (ก าหนดเวลาในการประกาศผลการด าเนินงานคือ 45 วนันบัจากวนัสิน้ไตรมาส 
และ 60 วนันบัจากวนัสิน้งวดบญัชี) หรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยตอ่สาธารณชน 

4. บริษัทก าหนดมาตรการควบคมุตราประทบัของบริษัท ไว้ที่ฝ่ายเลขานกุารบริษัท เพื่อควบคมุการด าเนินงานใดๆ ให้
เป็นไปอยา่งถกูต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

บริษัทมีมาตรการการลงโทษหากพบวา่กรรมการ หรือผู้บริหาร ฝ่าฝืนนโยบายบริษัทฯ และท าให้บริษัทฯ ได้รับความเสือ่ม
เสยี หรือเสยีหาย และบริษัทฯ จะประสานงานกบัหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้องเพื่อด าเนินการตามกฎหมายตอ่ไป 

8.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
1. คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี รอบปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

รายการท่ี ช่ือบริษัทผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบญัชี คา่สอบบญัชี 
1 บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) บริษัท กรินทร์ ออดทิ จ ากดั 1,060,000.00 

รวมคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี 1,060,000.00 

2. คา่บริหารอื่นๆ (Non-Audit Fee) 
       -ไมม่ี   
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8.7 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 
 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัดีวา่ ข้อมลูของบริษัททัง้ท่ีเก่ียวกบัการเงินและท่ีไมใ่ช่การเงิน ล้วนมีผลตอ่กระบวนการ

ตดัสนิใจของผู้ลงทนุและผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสียของบริษัท จงึได้กําชบัให้ฝ่ายบริหารดําเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูท่ี
ครบถ้วน ตรงตอ่ความเป็นจริง เช่ือถือได้ สม่ําเสมอ และทนัเวลา ซึง่ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสําคญัและจะยดึถือปฏิบติัไป
โดยตลอด ในสว่นของงานด้านผู้ลงทนุสมัพนัธ์นัน้ ได้มอบหมายให้ นายจมุพล เตชะไกรศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ทําหน้าท่ี
ติดตอ่ส่ือสารกบัผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นกัวิเคราะห์และภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้บริษัทได้จดักิจกรรมให้แก่ผู้ลงทนุท่ีมีความสนใจในการดําเนินงานของบริษัท โดยการให้เข้าเย่ียมชมโรงงาน ซึง่จดัเป็น
ประจําปีละหนึง่ครัง้ 

สําหรับปี 2562 บริษัทได้จดักิจกรรมเย่ียมชมโรงงานก่ิงแก้ว เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 และได้รับความสนใจจากผู้
ลงทนุ 

นอกจากนี ้บริษัทยงัมีเจตนารมณ์ท่ีดีในการท่ีจะเปิดโอกาสให้แก่นกัวิเคราะห์ และนกัลงทนุรายย่อยได้มีโอกาสรับทราบ
ความเคล่ือนไหว และผลประกอบการของบริษัทอยา่งสม่ําเสมอ และตอ่เน่ือง โดยบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้
ลงทนุ (Opportunity Day) ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
9 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 ควบคูไ่ปกบัการใสใ่จดแูลรักษาสิง่แวดล้อมและ
สงัคม โดยมุง่หวงัเพ่ือนําไปสูก่ารพฒันาธุรกิจอย่างยัง่ยืน มีความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยคณะกรรมการบริษัท 
ได้อนมุติัแนวนโยบายการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท 

โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือท่ีจะดําเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจและสงัคม ให้ความสําคญักบัการดแูล รักษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ินท่ีหน่วยงานของบริษัทตัง้อยู ่นอกจากนี ้บริษัทยงัมีนโยบายยดึมัน่ ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองท่ีดี 
ปฏิบติัตามกฎหมาย และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องอยา่งครบถ้วน มุง่มัน่ท่ีจะใช้ความพยายามอยา่งต่อเน่ือง ทัง้ท่ีดําเนินการเอง หรือ
ร่วมมือกบัภาครัฐและชมุชนในการยกระดบัคณุภาพของสงัคม 
การดาํเนินงานและการจัดทาํรายงาน 

บริษัทได้ดําเนินการและจดัทํารายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคมของกิจการเป็นรูปเลม่ ซึง่มีรายละเอียดและแนวทางในการ
ดําเนินงานตามหลกัการ 8 ข้อ ท่ีกําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และได้นําเผยแพร่ขึน้เวบ็ไซต์บริษัท 
(www.tkrungthai.com) สําหรับในปี 2562 บริษัทได้ดําเนินการทํากิจกรรมเพ่ือสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม ตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
1.  การเคารพสทิธิมนษุยชน และการปฏิบติัตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 

รากฐานของการประกอบธุรกิจท่ีดี มีประสิทธิภาพนัน้ มีรากฐานของทรัพยากรบคุคล เป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะขบัเคล่ือนธุรกิจ
ให้ประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดี นัน่ก็หมายความว่า ธุรกิจเองต้องเล็งเห็นถึงความสําคญัของพนกังาน  ให้พนกังานมีคณุภาพ
ชีวิตท่ีดี มีสภาพแวดล้อมและเง่ือนไขในการทํางานท่ีดี รวมถึงการเคารพสิทธิมนษุยชน และการปฏิบติัต่อพนกังาน หรือแรงงาน
อย่างเป็นธรรมด้วย บริษัทฯ จึงปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางาน ส่งเสริมคณุภาพชีวิตของพนักงาน โดยมีตวัอย่างของแนว
ปฏิบติั ดงันี ้

1.1    มีแนวปฏิบติัท่ีสนบัสนนุ และเคารพสทิธิมนษุยชน เช่น ไมใ่ช้แรงงานเดก็ และไมใ่ช้แรงงานผิดกฏหมาย เป็นต้น 
1.2    กําหนดนโยบายและแนวปฏิบติัด้านผลตอบแทนพนกังานและสวสัดิการอ่ืนๆ นอกเหนือจากเงินเดือน    
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โบนสั เงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพตามกฎหมายแล้ว ยงัมีสวสัดิการเพิ่มเติมให้แก่พนกังาน เช่น จดัให้มีข้าวฟรี และ 
อาหารกลางวนัราคาพิเศษให้แก่พนกังาน, เงินช่วยเหลอืฌาปนกิจในกรณีบคุคลในครอบครัวของพนกังานเสยีชีวิต,  
ให้ทนุการศกึษาแก่บตุรของพนกังานท่ีอยูใ่นระดบัอนมุบาลจนถึงมธัยมศกึษาตอนต้น, ตรวจสขุภาพประจ าปี 
 มอบของขวญัวนัเด็ก ฯลฯ 

1.3 ก าหนดนโยบายความปลอดภยัต่างๆ ในโรงงาน และสถานท่ีท างาน เช่น จดัให้มีการซ้อมดบัเพลงิและ ฝึกซ้อมอพยพ
หนีไฟประจ าทกุปี ตรวจความพร้อมของอปุกรณ์ดบัเพลงิตามแผนท่ีก าหนด จดัหาอปุกรณ์ปอ้งกนัภยัสว่นบคุคลให้แก่
ผู้ปฏิบตัิงานท่ีเหมาะสมตามลกัษณงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบตัิมีความมัน่ใจและปลอดภยัในการท างาน 

1.4 มีระบบการจัดการกับสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้มีความปลอดภยั และถูกสขุอนามยั เช่น มี ระบบการดูแล
สภาพแวดล้อมภายในโรงงาน และในกระบวนการผลิต โดยไม่ให้กระทบต่อสขุภาพของพนกังาน,  จดัให้มีกิจกรรม
สปัดาห์ความปลอดภยั, จดัมมุนัง่พกัผอ่นส าหรับพนกังานได้ผอ่นคลายในยามพกั 

1.5 จัดหา สิ่งอ านวยความสะดวกอุปโภคบริโภค ให้อย่างเพียงพอและเหมาะสม   ปลอดภัย  ถูกสุขอนามัย และ
ด าเนินการตรวจประเมินตามรอบท่ีก าหนด   เช่น    โรงอาหาร    เคร่ืองท าน า้ดื่ม   ห้องสขุา   ฯลฯ 

1.6 ดูแล ตรวจสอบ  และจดัให้มีการตรวจวดั สภาพแวดล้อมภายในโรงงาน และในกระบวนการผลิต เพื่อไม่ให้ส่งผล
กระทบตอ่สขุภาพของพนกังาน,ผู้ที่อยูภ่ายในโรงงาน และชมุชนข้างเคียง  เช่น  ระบบบ าบดัน า้ทิง้ 

1.7 มีกระบวนการร้องเรียนอยา่งเหมาะสมหากพนกังานได้รับการปฏิบตัิอยา่งไมเ่ป็นธรรม  
1.8 พฒันาบุคลากร โดยการเปิดโอกาสให้พนกังานมีการเรียนรู้ โดยการสง่พนกังานไปอบรมหลกัสตูร ต่างๆ ทัง้ภายใน 

และภายนอกองค์กรเพื่อสร้างความสามารถในการแขง่ขนัขององค์กร และเลือ่น ต าแหน่งให้แก่พนกังานเมื่อมีโอกาส
ที่เหมาะสม 

1.9 พฒันาบคุลากรทกุระดบัให้มีความรู้   ทกัษะ   และความสามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทในทุกระดบัทัง้ใน
ระยะสัน้ และระยะยาว ภายใต้กรอบการบริหารจดัการความรู้ (Knowledge Management)  โดยการน าองค์กรไปสู ่
การเรียนรู้ (Learning Organization) 

1.10 พฒันาความพร้อมด้านการบริหาร และภาวะผู้น าให้แก่ผู้บริหารทกุระดบัด้วยการอบรม และสอนงาน (Coaching)    
1.11 สง่เสริมให้พนกังานน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต รวมถึงการบ าเพ็ญประโยชน์ และท าดี

เพื่อสงัคม 
1.12 สง่เสริมกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อให้พนกังานมีสขุภาพท่ีแข็งแรง และหา่งไกลยาเสพติด 
1.13 สง่เสริมประเพณีท้องถ่ิน และสบืสานเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม ่เทศกาลสงกรานต์ วนัพอ่ วนัแม ่เป็นต้น 

2. การดแูลรักษาสิง่แวดล้อม  
บริษัทให้ความส าคญั และตระหนกัถึงผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม ที่อาจจะสง่ผลกระทบตอ่พนกังาน และชมุชนรอบข้าง 

ด้วยการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องอยา่งตอ่เนื่อง และมีการตรวจวดัคณุภาพของสิง่แวดล้อมประจ าทกุปี 
ส าหรับในปี 2562  ผลการตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดล้อมภายในโรงงาน อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน โดยบริษัท ได้วา่จ้างให้ 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากดั  และ Vcare environment Service Co., Ltd. เป็นผู้ด าเนินการตรวจวดัคณุภาพ
สิง่แวดล้อมตา่งๆ ดงันี ้ 

ตรวจวดัคณุภาพของสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงงาน 

ผลการตรวจวดัคณุภาพ 
ต ่ากวา่
มาตรฐาน 

อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกินกวา่
มาตรฐาน 

1. คณุภาพน า้ทิง้    
2. ระดบัความเข้มของแสง    
3. ระดบัความดงัของเสียง    
4. ระดบัความร้อนคณุภาพอากาศ    
5. ปริมาณสารเจือปน    
6. ระบบนิเวศน์    
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นอกจากนี ้บริษัทมีการจดัอบรมพนกังานใหม ่ในเร่ืองสิง่แวดล้อม พลงังาน และผลกระทบตา่งๆ ให้กบัพนกังาน และจดั
รณรงค์การใช้ทรัพยากรอยา่งรู้คณุคา่และเทา่ท่ีจําเป็น รวมถึงให้การสนบัสนนุกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ทรัพยากรอยา่ง
ประหยดั เช่น ปิดไฟ ปิดแอร์หลงัเลกิใช้งาน การจดัรถรับสง่แบบ Carpool การใช้กลอ่งหมนุเวียน การใช้กระดาษสองหน้า ลดการ
พิมพ์สีกรณีท่ีไม่จําเป็น ฯลฯ 

ด้านการลดการใช้พลงังานไฟฟา้ และจดัสรรงบประมาณเพ่ือลงทนุในอปุกรณ์การประหยดัพลงังานอยา่งเป็นรูปธรรม  และ
ปฏิบติัตามข้อกําหนดของมาตรฐานการจดัการสิง่แวดล้อม หรือ ISO 14001 และกฏหมายอยา่งเคร่งครัด 
3. การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม 

ธุรกิจจะมัน่คงได้ต้องอยูใ่นชมุชน และสงัคมท่ีเข้มแข็ง และมีการพฒันาท่ียัง่ยืน บริษัทจงึจดัให้มีกิจกรรมทางสงัคม รวมถงึ
การมีสว่นร่วมกบัสงัคมในการสง่เสริมความเข้มแข็งแก่ชมุชนและสงัคม โดยหากระบวนการและวิธีการท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะ
ธุรกิจท่ีดําเนินการอยู ่เช่น 

3.1 สนับสนุนของขวญั และอุปกรณ์กีฬาเน่ืองในโอกาสวนัเด็กแห่งชาติ ให้กับโรงเรียน และชุมชนรอบข้างโรงงาน เพ่ือ  
สนบัสนนุให้เยาวชนในชมุชนโดยรอบ ได้ใช้เวลากิจกรรมยามว่างเลน่กีฬา อนัเป็นประโยชน์ในการฝึกให้เยาวชน มีวินยั 
รู้จกัแพ้ รู้ชนะ รู้อภยั  อนัเป็นคณุสมบติัท่ีสําคญัของเยาวชนท่ีจะเป็นกําลงัสําคญัในการพฒันาประเทศ 

3.2 จดักิจกรรมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย ประจําทกุไตรมาส  
3.3 ทําบุญถวายเทียนพรรษาในพืน้ท่ีชุมชนของแต่ละโรงงาน เช่น วดัอุทัยธรรมธารม จังหวัดกรุงเทพฯ, วัดบางปลานัก  

จงัหวดัฉะเชิงเทรา, สํานกัสงฆ์โพธารามลานธรรม จงัหวดัปราจีนบรีุ 
3.4 สนบัสนนุงาน “ประเพณีรับบวั” ซึง่เป็นประเพณีท่ีสืบทอดกนัมา ณ วดับางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ   

 กจิกรรมประจําปี 2562  
 

  เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่   
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  มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน   















  ประเพณวีนัสงกรานต์   
 

 
               
 
         
 
 
 

  รณรงค์ขบัขีป่ลอดภยัเทศกาลสงกรานต์   
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  ถวายเทียนเข้าพรรษา   
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   มอบของขวญัวนัเดก็ 

 
             
 
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
  
 

บริจาคโลหิต   
             
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

อบรม : ซ้อมดบัเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟประจาํปี 
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การจดักจิกรรมสัปดาห์ความปลอดภยั 
 

    
 

 
 
 
 
 

                   

กจิกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 

                     
            

ผู้ถือหุ้นเยีย่มชมโรงงานกิง่แก้ว  
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10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง  
บริษัทได้ให้ความส าคญัต่อระบบควบคมุภายในทัง้ในระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิงานเพื่อให้มี ประสทิธิภาพ จึงได้

ก าหนดภาระหน้าที่ อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบตัิงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน มีการควบคมุดแูลการใช้
ทรัพย์สนิของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบง่แยกหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ติดตามควบคมุและประเมินผลออกจากกนั เพื่อให้เกิด
การถว่งดลุและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากนีย้งัมีการควบคมุภายในท่ีเก่ียวกบัระบบการเงิน โดยบริษัทได้จดัให้
มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท (compliance) 
คณะกรรมการตรวจสอบ  ได้มีมติให้วา่จ้าง บริษัท สอบบญัชี ไอ วีแอล จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยประสานงาน

ร่วมกบัคณุนีรนาท พรหมนารถ ซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท เพือ่ตรวจสอบการปฏิบตัิงานหลกั
และกิจกรรมทางการเงินท่ีส าคญัของบริษัท ได้ด าเนินการตามแนวทางทีก่ าหนดและมีประสทิธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตัิ
ตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกบับริษัท (Compliance Control) และเพื่อให้หนว่ยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ 
สามารถท าหน้าทีต่รวจสอบและถ่วงดลุได้อยา่งเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลตรวจสอบ
โดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

การบริหารความเสี่ยง  

เพื่อให้บรรลถุึงเปา้หมายการมีระบบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) และปกปอ้งผลประโยชน์
ของผู้มีสว่นได้เสยี บริษัทจงึได้จดัท านโยบายบริหารความเสีย่งองค์กร รวมถึงก าหนดให้กระบวนการบริหารความเสีย่งเป็นสว่น
หนึง่ของการบริหารจดัการองค์กร เพื่อควบคมุความเสีย่งทีเ่ก่ียวข้องกบัธุรกรรมหรือกิจกรรมของบริษัท และเพื่อลดผลกระทบอนั
อาจเกิดขึน้ได้โดยคาดไมถ่งึ  

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 5 ด้าน คือ การ
ควบคมุภายในองค์กร, การประเมินความเสีย่ง, การควบคมุการปฏิบตัิงาน, ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู และระบบการ
ติดตาม 

นอกจากนี ้บริษัทมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เพื่อประเมินความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กรทีเ่ป็นทัง้ปัจจยัภายใน
และปัจจยัภายนอก  และได้น าเสนอผลการประเมินความเสีย่งตอ่คณะกรรมการบริษัท ซึง่ครอบคลมุความเสีย่ง 6 ด้าน ดงันี ้

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

11. รายการระหว่างกัน 
การเปิดเผยรายการระหวา่งกนั รายละเอยีดรายการบญัชีบคุคลหรือกิจกรรมทีเ่ก่ียวข้องกนัได้แสดงไว้ในหมายเหตปุระกอบ

งบบการเงินท่ี 5 รายการบญัชีกบับคุคลหรือกิจกรรมทีเ่ก่ียวข้องกนั  

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ในปี 2562 การท ารายการระหวา่งกนั เป็นความจ าเป็นและมคีวามสมเหตสุมผลของการท ารายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์

สงูสดุตอ่บริษัท เป็นการใช้ก าลงัการผลติของเคร่ืองจกัรให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ ซึง่จะท าให้ได้ก าไรเพิ่มขึน้  รายการระหวา่งกนั

ดงักลา่วข้างต้น บริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการท่ีเกิดขึน้ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็น 
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วา่รายการดงักลา่วเป็นรายการท่ีเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจทัว่ไป และบริษัทได้รับและจ่ายคา่ตอบแทนในราคายตุิธรรม 

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 

บริษัทได้มีการก าหนดมาตรการและขัน้ตอนการอนมุตัิการท ารายการระหวา่งกนั โดยจะก าหนดให้ในการเข้าท ารายการกบั
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องได้รับอนมุตัิจาก
คณะกรรมการบริษัท ซึง่จะต้องมกีรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุด้วย โดยในการออกเสยีงในท่ีประชมุนัน้ ๆ กรรมการท่ีมีสว่นได้
สว่นเสยีจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนั 

ในอนาคตหากบริษัทมคีวามจ าเป็นต้องท ารายการระหวา่งกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 
และบริษัทมีนโยบายทีจ่ะก าหนดเง่ือนไขตา่งๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึง่สามารถ
เปรียบเทียบได้กบัราคาที่เกิดขึน้กบับคุคลภายนอก ทัง้นี ้บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบญัชีของบริษัท หรือ
ผู้ เช่ียวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการท ารายการด้วย 
รายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้องปฏิบตัิตามระเบียบตา่ง ๆ ที่ได้ก าหนดขึน้และกรรมการจะต้องไม่
อนมุตัิรายการใด ๆ ที่ตนหรือบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการ
ดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึง่บริษัทจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมตลอดถึง
การปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิของ
บริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

ทัง้นี ้หากมีรายการระหว่างกนัของบริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) เกิดขึน้กบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์หรือมีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้

ความเห็นเก่ียวกับราคา อตัราค่าตอบแทน รวมทัง้ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไมม่ีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนั ที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะได้ให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของ

บริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักลา่ว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้น

ตามแตก่รณี ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของ 

บริษัท 
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รายการระหวา่งกนั 
ช่ือ/ลกัษณะการประกอบ

ธุรกิจ 
ความสมัพนัธ์ 

ลกัษณะและมลูคา่ของ
รายการ 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผล 

1.  บริษัท แพรร่ีมาร์เก็ตติง้   
     จ ากดั ประกอบธุรกิจซือ้  
     ขายสนิค้าอปุโภคบริโภค  

กรรมการของบริษัท เป็น
กรรมการและเป็น    ผู้ ถือ
หุ้นใน บริษัท แพรร่ีมาร์เก็ต
ติง้ จ ากดั จ านวน 1 ทา่น 
คือ นายสเุมธ เตชะไกรศรี   
เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลง
นามใน บริษัท แพรร่ีมาร์
เก็ตติง้  จ ากดั และถือหุ้น
ใน อตัราสว่นร้อยละ  6  
ของทนุช าระแล้ว 

บริษัทจ าหนา่ยกระปกุส าลี
พลาสติกให้ บริษัท แพรร่ี 
มาร์เก็ตติง้  จ ากดั ปี 2562 
มียอดการขายกระปกุส าลี
พลาสติก เทา่กบั 1.66 ล้าน
บาท และ ณ วนัท่ี  31 
ธนัวาคม 2562  มี  ยอด
ลกูหนีก้ารค้าคงค้าง เทา่กบั 
0.46 ล้านบาท   

รายการนีเ้ป็นการขายชิน้สว่น
พลาสติกของบริษัท ที่เกิดขึน้
ตามปกติของบริษัท และเป็น
เง่ือนไขเหมือนกบัลกูค้าราย
อื่น ซึง่เป็นการขายในราคา
ตลาดเทา่กบัลกูค้าทัว่ไป ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาการท ารายการ
ดงักลา่วข้างต้นแล้ว เห็นวา่
การท ารายการนีเ้ป็นการท า
รายการท่ีสมเหตสุมผล และมี
ราคายตุิธรรม 

2.   การเชา่อาคารส านกังาน
จาก นายสเุมธ เตชะไกรศรี  

       
 
 
 

นายสเุมธ  เตชะไกรศรี   
เป็นกรรมการของบริษัท 

บริษัทเชา่พืน้ท่ีอาคารสาม
ชัน้เลขท่ี 23 ซอยจนัทน์ 43 
แยก 21 ถนนจนัทน์ แขวง
ทุง่วดัดอน เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร  โดยมี
ระยะการเชา่ 3 ปี เร่ิมตัง้แต่
วนัท่ี 1 เมษายน 2562 ถึง
วนัท่ี 31 มีนาคม 2565  
อตัราคา่เชา่เดือนละ 
66,550 บาท   

เป็นการเช่าพืน้ท่ีส านกังาน
เพื่อความสะดวกใน การ
ติดตอ่ธุรกิจ และอตัราคา่เชา่
ไมแ่ตกตา่งจากอตัราทัว่ไปใน
บริเวณใกล้เคยีง ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาและเห็นวา่เป็นการ
ท ารายการเช่าที่สมเหตสุมผล
และมีอตัราคา่เช่ายตุิธรรม 

3. บริษัท แอ็ดวานซ์  
    นาโนเทค จ ากดั 

กรรมการของบริษัท เป็น
กรรมการและเป็นผู้ ถือหุ้น
ใน บริษัท แอ็ดวานซ์นาโน
เทค จ ากดั จ านวน 1 ทา่น 
คือ นายสเุมธ เตชะไกรศรี   
เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลง
นามใน บริษัท แอ็ดวานซ์
นาโนเทค จ ากดั และถือหุ้น
ใน อตัราสว่นร้อยละ 30  
ของทนุช าระแล้ว 

บริษัทได้ซือ้เคร่ืองประหยดั
พลงังานไฟฟา้ 2 เคร่ือง 
มลูคา่รวม 5,400,000 บาท
โดยผอ่นช าระจ านวน 36  
เดือน เดือนละ 150,000
บาท 
 

เนื่องจากพลงังานไฟฟา้เป็น
ต้นทนุการผลติที่ส าคญั จาก
การทดสอบเมื่อติดตัง้เคร่ือง
ประหยดัพลงัไฟฟา้สามารถ
ลดต้นทนุการผลติลงได้ไม่
น้อยกวา่ 18%ของต้นทนุคา่
ไฟฟา้ หรือประมาณปีละ 1.92 
ล้านบาท คิดเป็นระยะเวลาคืน
ทนุประมาณ 2.81 ปี 
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาการท ารายการ
ดงักลา่วข้างต้นแล้วเห็นว่า
เป็นการท ารายการท่ี
สมเหตสุมผล และมีราคา
ยตุิธรรม           
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12. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
13.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ   

       ภาพรวมของการด าเนินงานที่ผ่านมา 

    บริษัทด าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลติสนิค้าต้นแบบ(Original Equipment Manufacturing : OEM) ประเภทชิน้สว่นพลาสติก และ
รับออกแบบ ผลติ และซอ่มแมพ่ิมพ์ เพื่อผลติชิน้สว่นพลาสติก จ าหนา่ยให้ โรงงานประกอบยานยนต์ โรงงานผลติชิน้สว่นยานยนต์ 
และ เคร่ืองใช้ไฟฟา้ ชัน้น าตา่งๆ ให้กบัผู้ผลติสนิค้าที่อยูใ่นประเทศเป็นสว่นใหญ่ ในปี 2562 มีรายได้รวม 1,287.21 ล้านบาท ก าไร
สทุธิ 12.21 ล้านบาท เทียบกบัปี 2561 มีรายได้รวม 1,171.22 ล้านบาท ขาดทนุสทุธิ 36.75 ล้านบาท  

1. ผลการด าเนินงาน 

รายได้ 
รายได้จากการขายและบริการรวม  1,287.21 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากชิน้สว่นพลาสติก 1,132.48 ล้านบาท และ

รายได้จากแมพ่ิมพ์ 154.73 ล้านบาท  ท าให้รายได้รวมเพิ่มขึน้ 115.99 ล้านบาทเมื่อเทียบกบัปี 2561 หรือคิดเป็นอตัราการเติบโต 
9.90% โดยเป็นรายได้จากชิน้สว่นพลาสติกที่เพิ่มขึน้ 64.18 ล้านบาท (+6.01%)  แม้อตุสาหกรรมยานยนต์ในปี 2562  มียอดการ
ผลติรถยนต์โดยรวม 2.01 ล้านคนั เทียบกบัปี 2561 ยอดผลติรถ 2.17 ล้านคนั คิดเป็นลดลงร้อยละ 7.10 ทัง้นีเ้ป็นเพราะบริษัท

2562 2561 2560

ผลการด าเนินงาน

รายได้จากการขายสินค้า-สุทธิ พันบาท 1,132,481 1,068,298 960,114

รายได้จากการขายแมพิ่มพ์ พันบาท 154,734 102,921 112,552

ก าไรสุทธิ พันบาท 12,209 -36,754 -51,325

ข้อมูลเก่ียวกับงบดุล

สินทรัพย์รวม พันบาท 1,161,313 1,134,880 1,093,037

หนีส้ินรวม พันบาท 727,337 727,320 648,723

ส่วนของผู้ ถือหุ้น พันบาท 433,976 407,560 444,314

ข้อมูลเก่ียวกับหุ้นสามัญ

จ านวนหุ้นทีอ่อกและช าระแล้ว พันบาท 214,000 214,000 214,000

มลูค่าทีต่ราไว้ บาท/ หุ้น 1.00 1.00 1.00

มลูค่าตามบญัชี บาท/ หุ้น 2.03 1.90 2.08

ก าไรต่อหุ้น(ถวัเฉลี่ยถว่งน้าหนกั) บาท/ หุ้น 0.06 -0.17 -0.24

อัตราส่วนทางการเงนิ

อตัราส่วนสินทรัพย์หมนุเวยีนต่อหนีส้ินหมนุเวยีน เทา่ 0.69 0.63 0.54

อตัราส่วนหมนุเวยีนลูกหนีก้ารค้า เทา่ 5.86 5.48 5.94

อตัราส่วนหมนุเวยีนสินค้าคงเหลือ เทา่ 8.48 6.98 6.75

อตัราส่วนหมนุเวยีนเจ้าหนี ้ เทา่ 10.19 9.47 6.98

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เทา่ 1.68 1.78 1.54

อตัราเติบโตของยอดขาย ร้อยละ 9.90 9.19 -2.29

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน ร้อยละ 2.15 -2.41 -4.40

อตัราก าไรสุทธิ ร้อยละ 0.95 -3.14 -4.78
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ได้รับความไว้ใจจากลกูค้าให้ผลติชิน้งานใหม่ๆ  และการรับรู้รายได้ของงานแมพ่มิพ์เร็วขึน้จากเดิมที่รับรู้เมื่อสง่มอบแมพ่ิมพ์เป็น
ตามขัน้ความส าเร็จของงานตามมาตราฐานบญัชีฉบบัท่ี 15 

ก าไรข้ันต้น (Gross Profit) 
ในปี 2562 บริษัทมีก าไรขัน้ต้น 178.08 ล้านบาท ( Gross Profit Margin 13.83%) ซึง่สงูขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2561 ที่บริษัทมี

ก าไรขัน้ต้น 129.20 ล้านบาท ( Gross Profit Margin 11.03%) เป็นผลมาจากรายได้จากโมเดลใหม่ๆ  ทัง้ในสว่นของชิน้สว่น
พลาสติกและแมพ่ิมพ์ นอกจากนีบ้ริษัทได้ควบคมุคา่ใช้จา่ยในการผลติและลดของเสยีในการผลติให้ต ่าลงอยา่งตอ่เนื่อง 

ก าไร/ขาดทุน ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษี (EBIT) และ ก าไรก่อนค่าเสือ่มราคา (EBITDA) 
ส าหรับ ในปี 2562 บริษัทมี EBIT เทา่กบั 27.69 ล้านบาท (2.15%) เทียบกบั – 28.26 ล้านบาท ปรับตวัดีขึน้ 55.94 ล้าน

บาท เป็นผลจากระดบัรายได้ที่สงูขึน้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การรับรู้รายได้ของแมพ่ิมพ์เร็วขึน้ และธุรกิจแมพ่ิมพ์ก็มีอตัราก าไรสงูเมื่อ
เทียบกบัชิน้สว่นพลาสติก จงึท าให้ก าไรสงูขึน้ นอกจากนีร้ายได้จากการขายชิน้สว่นพลาสติกก็เพิ่มขึน้จาก Model ใหม ่และอตัรา
ของเสยีของการผลติชิน้สว่นพลาสติกก็ลดลง ด้วยเหตผุลเดียวกนั จึงท าให้ EBITDA เพิ่มขึน้อยา่งมาก แม้จะมี คา่เสือ่มราคา
เพิ่มขึน้เพยีง 1.74 ล้านบาท โดยในปี 2562 บริษัทมี EBITDA 94.20 ล้านบาท (7.32%) เทียบกบัปี 2561 ม ีEBITDA  40.00 ล้าน
บาท (3.41%) เพิ่มขึน้ 54.20 ล้านบาท 

ก าไร/ขาดทุนสุทธิ (Net Profit/Loss) 
ในปี 2562 บริษัทมีก าไรสทุธิ 12.21 ล้านบาท (0.95%) เทียบกบัปี 2561 บริษัทมีขาดทนุสทุธิ 36.75 ล้านบาท (-3.14%) มี

ผลก าไรสทุธิดีขึน้ 48.96  ล้านบาท ทัง้นี ้เป็นผลจากการด าเนินงานโดยตรง แม้คา่ใช้จ่ายด้านการเงินจะสงูขึน้จากการกู้ยืมเพื่อ
ลงทนุ แตบ่ริษัทยงัสามารถ  มีก าไรก่อนภาษี (EBT) 6.51 ล้านบาท และ เป็นผลบวกจากการค านวณภาษี 5.70 ล้านบาท จงึท าให้
มีก าไรสทุธิสงูขึน้ 

 
2. ฐานะทางการเงนิ 

ณ.31 ธนัวาคม 2562 บริษัทมีสนิทรัพย์รวม 1,161.31 ล้านบาท หนีส้นิรวม 727.34 ล้านบาท สว่นของผู้ ถือหุ้น 433.98 
ล้านบาท คิดเป็นอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ 1.68 เทา่ สนิทรัพย์รวมที่เพิ่มขึน้จากปี 2561 จ านวน 26.43 ล้านบาท โดยมากเป็นการ
เพิ่มขึน้ชัว่คราวของเงินสด ส าหรับลกูหนีก้ารค้าที่เพิ่มขึน้สงูจาก 246.11 ล้านบาท เป็น 281.22 ล้านบาท และสนิค้าคงเหลอืที่
ลดลงจาก 170.87 ล้านบาท เหลอื 90.69 ล้านบาท มีสาเหตมุาจากการเปลีย่นแปลงการรับรู้รายได้คา่แมพ่มิพ์ แตเ่มื่อพิจารณา 
Operating Cycle จะลดลงจาก 137 วนัเหลอืเพียง 110 วนั ส าหรับสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน ในปี 2562 บริษัทมีการลงทนุในห้องพน่
สใีหมท่ี่โรงงานก่ิงแก้ว เพื่อรองรับงาน Model ใหม ่แตค่า่เสือ่มราคาของ อาคาร เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ สงูกวา่เงินลงทนุ จงึท าให้
รายการ อาคาร เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์สทุธิลดลง เหลอื 640.29 ล้านบาท จาก 668.11 ล้านบาทในปี 2561 
- สว่นของหนีส้นิรวมในปี 2562 เทา่กบั 727.34 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 เพียง 0.02 ล้านบาท โดยมีเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึน้
จากการลงทนุในห้องพน่สใีหม ่24.86 ล้านบาท ขณะเดยีวกนับริษัทได้มีจา่ยช าระหนีเ้งินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวลง ท าให้เงิน
กู้ยืมจากสถาบนัการเงินและหนีส้ญัญาเชา่ทางการเงิน เพิม่ขึน้สทุธิเพียง 8.43 ล้านบาท  
- สว่นของเจ้าของอยูท่ี่ 433.98 ล้านบาท ดีขึน้กวา่ปี 2561 จ านวน  26.42 ล้านบาท อนัเป็นผลสว่นใหญ่มาจาก ในปี 2562 บริษัท
มีก าไรสทุธิ ท าให้ปี 2562 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุอยูท่ี่ 1.68 เทา่ ปรับตวัดีขึน้กวา่ปี 2561 ที่ อตัราสว่นดงักลา่วอยูท่ี่ 1.78 เทา่ 

3. ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพย์สิน 
โดยภาพรวมประสทิธิภาพในการใช้ประโยชน์จากสนิทรัพย์ของบริษัท ดีขึน้กวา่ปีที่ผา่นมาโดยพจิารณาจากอตัราสว่นตา่งๆ

ดงันี ้
-Total Asset Turnover (Total Income/Total asset) ในปี 2562 อยูท่ี่ 1.11 เทา่สงูขึน้เลก็น้อยเมื่อเทียบกบั 1.03 เทา่ ในปี 2561 
ทัง้นีเ้กิดจากยอดขายทีเ่พิ่มสงูขึน้ 115.99 ล้านบาท มากกวา่สนิทรัพย์ที่เพิ่มสงูขึน้เพียง 26.43 ล้านบาท โดยรวมแล้วประสทิธิภาพ
ในการใช้สนิทรัพย์ของบริษัทดขีึน้ 
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-Operating Cycle and Cash Cycle 

Operating Cycle  110 วนั และ Cash Cycle 64 วนั ปรับตวัดีขึน้กวา่ปีที่ผา่นมา ท่ี 137 วนั และ 81 วนัตามล าดบั  

4. สภาพคล่องทางการเงนิ 
ในปี 2562 บริษัท มี Current Ratio 0.69 เทา่และ Quick Ratio 0.56 เทา่ ดีขึน้จากปีก่อนเลก็น้อย EBIT/Interest = 1.31 

เทา่ และEBITDA/Interest Expense อยูท่ี่ 4,45 เทา่ และ Cash Profit/(Interest Expense & Current Portion of Long-Term 
Loan) อยูท่ี่ 3.56 เทา่ และบริษัทไมเ่คยผิดนดัช าระหนี ้รวมถงึการใช้เงินเป็นเพื่อธุรกิจหลกัเทา่นัน้ จึงได้รับการสนบัสนนุท่ีดีจาก
สถาบนัการเงิน โดยมีวงเงินสนิเช่ือเพียงพอตอ่การด าเนินธุรกิจ 
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บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

ณ วนัที ่ ณ วนัที่

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 76,120,853.82                   2,707,184.24                     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7 281,216,145.04                 246,112,601.11                 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 8 90,692,009.60                   170,868,012.04                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 17,367,409.06                   13,398,768.60                   

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 465,396,417.52                 433,086,565.99                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 9 640,285,851.80                 668,111,919.30                 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ 10 8,140,011.66                     9,879,408.81                     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 11 9,040,461.46                     5,934,428.47                     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 12 38,450,527.68                   17,867,190.82                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 695,916,852.60                 701,792,947.40                 

รวมสินทรัพย์ 1,161,313,270.12              1,134,879,513.39              

(หน่วย : บาท)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  63



บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

ณ วนัที ่ ณ วนัที่

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 519,871,490.52                 527,357,585.44                 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 14 138,250,280.55                 157,819,042.38                 
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 10,844,166.53                   6,945,876.53                     

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 16 1,469,639.00                     781,226.00                        
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 23.69                                 -                                         

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 670,435,600.29                 692,903,730.35                 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว 15 29,342,830.51                   17,325,982.46                   
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 16 27,558,822.00                   17,089,856.70                   

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 56,901,652.51                   34,415,839.16                   

รวมหนีสิ้น 727,337,252.80                 727,319,569.51                 

(หน่วย : บาท)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  64



บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

ณ วนัที ่ ณ วนัที่

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน

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

ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้

หุน้สามญั 214,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 214,000,000.00                 214,000,000.00                 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 144,236,932.71                 144,236,932.71                 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม
จดัสรรแลว้

ทุนส ารองตามกฎหมาย 17 21,400,000.00                   21,400,000.00                   
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (65,165,227.58)                  (91,581,301.02)                  

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 18 119,504,312.19                 119,504,312.19                 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 433,976,017.32                 407,559,943.88                 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,161,313,270.12              1,134,879,513.39              

 

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

(หน่วย : บาท)
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บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561

รายได้จากการขายและการให้บริการ

รายไดจ้ากการขายช้ินส่วนพลาสติก 23 1,132,480,662.28        1,068,298,421.62        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการผลิตแมพิ่มพ์ 23 154,733,759.69           102,920,776.88           

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 1,287,214,421.97        1,171,219,198.50        
ตน้ทนุขายและการใหบ้ริการ 23 (1,109,134,796.35)      (1,042,020,799.15)      

ก าไรขั้นต้น 178,079,625.62           129,198,399.35           
รายไดอ่ื้น 23 14,508,802.23             7,505,112.86               

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 192,588,427.85           136,703,512.21           
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 23 (31,984,732.36)           (31,213,832.14)           
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 23 (109,071,363.00)         (106,494,568.45)         
คา่ใชจ่้ายอ่ืน 23 (4,097,080.34)             (7,506,134.54)             
คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 5.3, 23 (19,748,077.75)           (19,751,434.67)           

รวมค่าใช้จ่าย (164,901,253.45)         (164,965,969.80)         
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 27,687,174.40             (28,262,457.59)           
ตน้ทนุทางการเงิน 23 (21,178,226.63)           (18,170,932.16)           

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 6,508,947.77               (46,433,389.75)           
รายไดภ้าษีเงินได้ 21, 23 5,699,610.95               9,679,270.54               

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 12,208,558.72             (36,754,119.21)           

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 

รายการทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เข้าไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

ผล (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชนพ์นกังานท่ีก าหนดไว้ (3,200,740.68)             -                                  
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี (3,200,740.68)             -                                  
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 9,007,818.04               (36,754,119.21)           

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาทต่อหุน้) 20 0.0570                         (0.1717)                       

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

(หน่วย : บาท)
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บริษทั ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

ผลก าไร (ขาดทุน) รวม

จากการวดัมูลค่าใหม่ ส่วนเกนิทุน องค์ประกอบอ่ืน รวม

ทุนทีอ่อก ส่วนเกนิ จัดสรรแล้ว ของผลประโยชน์ จากการตีราคา ของส่วนของ ส่วนของ

หมายเหตุ และเรียกช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร พนักงานทีก่ าหนดไว้ สินทรัพย์ ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 214,000,000.00    144,236,932.71   21,400,000.00          (54,827,181.81)   -                                  119,504,312.19   119,504,312.19   444,314,063.09     

(ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                             -                            -                                (36,754,119.21)   -                                  -                            -                            (36,754,119.21)      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

(ก่อนปรับปรุง) 214,000,000.00    144,236,932.71   21,400,000.00          (91,581,301.02)   -                                  119,504,312.19   119,504,312.19   407,559,943.88     

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย
การบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั 28 -                             -                            -                                17,408,255.40     -                                  -                            -                            17,408,255.40       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562

(หลงัปรับปรุง) 214,000,000.00    144,236,932.71   21,400,000.00          (74,173,045.62)   -                                  119,504,312.19   119,504,312.19   424,968,199.28     

โอนไป (ขาดทุน) สะสม -                             -                            -                                (3,200,740.68)     3,200,740.68              -                            3,200,740.68        -                             

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                             -                            -                                12,208,558.72     (3,200,740.68)            -                            (3,200,740.68)      9,007,818.04         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 214,000,000.00    144,236,932.71   21,400,000.00          (65,165,227.58)   -                                  119,504,312.19   119,504,312.19   433,976,017.32     

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

(หน่วย : บาท)

ก าไร (ขาดทุน) สะสม องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
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บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ 6,508,947.77              (46,433,389.75)           
ปรับรายการทีก่ระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงนิสดรับ (จ่าย)

กำรปรับปรุงตน้ทุนทำงกำรเงิน 21,178,226.63            18,128,039.06            
กำรปรับปรุงดอกเบ้ียรับ (49,675.31)                  (52,003.26)                  

กำรปรับปรุงดว้ยลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 45,182,940.22            (41,237,539.83)           
กำรปรับปรุงดว้ยสินคำ้คงเหลือ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 13,417,117.23            (50,814,996.84)           
กำรปรับปรุงดว้ยสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (7,184,568.25)             2,004,376.46              
กำรปรับปรุงดว้ยประมำณกำรหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 23.69                           -                                   
กำรปรับปรุงดว้ยเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (15,562,638.89)           18,254,575.22            
ค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำสูญส้ินและค่ำตดัจ ำหน่ำย 66,515,279.23            68,253,759.53            
ค่ำตดัจ ำหน่ำยภำษีเงินได้ -                                   12,600.00                    
กำรปรับปรุงดว้ยประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำนเพ่ิมข้ึน 8,278,793.40              2,233,938.00              
กำรปรับปรุงดว้ยขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 1,451.95                      2,653.02                      
กำรปรับปรุงดว้ยขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำสินคำ้ 1,460,996.59              591,178.50                 
กำรปรับปรุงดว้ยขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นถำวร 270,468.48                 4,441,668.62              
กำรปรับปรุงดว้ยขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 9,793,741.05              14,487,796.65            
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) 149,811,103.79          (10,127,344.62)           
เงินสดจ่ำยภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (1,122,341.00)             (2,177,381.30)             
ภำษีเงินไดรั้บคืน (จ่ำยออก) (17,367,409.06)           3,526,351.75              

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 131,321,353.73          (8,778,374.17)             

(หน่วย : บาท)

ลงช่ือ………………………………………..กรรมกำร                      ลงช่ือ………………………………………..กรรมกำร
 (นำยสุเมธ เตชะไกรศรี)                                                                    (นำยจุมพล เตชะไกรศรี)
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บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 113,976.64                 1,926,551.42              
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (39,928,783.03)           (45,920,884.28)           
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (667,000.00)                (1,724,450.00)             
เงินสดรับดอกเบ้ีย 49,675.31                    52,003.26                    

กระแสเงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (40,432,131.08)           (45,666,779.60)           

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (7,486,094.92)             63,279,834.19            
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,122,000.00)             (17,945,224.00)           
เงินสดท่ีผูเ้ช่าจ่ายเพ่ือลดจ านวนหน้ีสินซ่ึงเกิดจากสัญญาเช่าทางการเงิน (12,598,167.65)           (7,119,330.03)             
เงินสดรับจากสัญญาเช่าทางการเงิน (ขายและเช่ากลบั) 24,680,000.00            24,668,650.00            
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (20,949,290.50)           (18,239,837.11)           

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (17,475,553.07)           44,644,093.05            

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 73,413,669.58            (9,801,060.72)             

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นปี 6 2,707,184.24              12,508,244.96            
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 6 76,120,853.82            2,707,184.24              

รายการทีม่ิใช่เงนิสด :

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์ 1,576,912.00              1,262,410.00              
เจา้หน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน 29,635,305.70            -                                   

(หน่วย : บาท)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  69



บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)                                                                                           
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
วนัที ่31 ธันวาคม 2562  

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

1.1 ภูมิล าเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษทั 

บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 
2547 บริษทัตั้งอยูเ่ลขท่ี 23 ซอยจนัทน์ 43 แยก 21 แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานครโดยมีโรงงาน 3 แห่ง ดงัน้ี 

โรงงานแห่งท่ี 1 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 59 หมู่ท่ี 6 ถนนก่ิงแกว้ ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

โรงงานแห่งท่ี 2 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 517 หมู่ท่ี 9 ต  าบลหนองก่ี อ าเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี 

โรงงานแห่งท่ี 3 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 28/4 หมู่ท่ี 1 ถนนสุวนิทวงศ ์ต าบลคลองอุดมชลจร อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ คือกลุ่มสกลุ เตชะไกรศรี (ถือในสดัส่วนประมาณร้อยละ 48.81) 

1.2 ลกัษณะการด าเนินงานและกิจกรรมหลกั 

บริษทัประกอบธุรกิจเก่ียวกบัผลิตช้ินส่วนพลาสติกและธุรกิจเก่ียวกบัแม่พิมพเ์พ่ือการผลิตช้ินส่วนพลาสติก 

2. หลกัเกณฑ์ในการจดัท างบการเงนิและการน าเสนองบการเงนิ 

2.1 เกณฑ์ในการจดัท างบการเงิน 

งบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

งบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบายใน
นโยบายการบญัชีในล าดบัต่อไป 

การจดัท างบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก าหนดให้ใชป้ระมาณการทางบญัชีท่ี
ส าคญัและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัท าข้ึนตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชีของบริษทัไปถือปฏิบติั 
กิจการเปิดเผยเร่ืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซบัซอ้น หรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมีนยัส าคญั
ต่องบการเงินในหมายเหตุ 3  

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการ
ตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2.2 สกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน  

งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการ
เงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้แสดงเป็นหลกัพนับาทหรือลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไว ้
เป็นอย่างอ่ืน 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหว่างปี บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดร้ับการ
ปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน
ของบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดม้ีการเปลี่ยนแปลงหลกัการส าคญั 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการ

โฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15  
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18  
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
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กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้
เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะ
มีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
และพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 

บริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงัของการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยปรับปรุงกบัก าไร
สะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 และไม่ปรับยอ้นหลงั งบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ โดยเลือกใชแ้นวทาง
ปฏิบติัท่ีผ่อนปรน โดยไม่ปรับปรุงยอ้นหลงัการแสดงรายการของสัญญาท่ีกิจการไดมี้การโอนสินคา้หรือบริการทั้ง
หมดแลว้ตามนโยบายการบญัชีเดิม ซ่ึงพิจารณาวา่เป็นสญัญาท่ีเสร็จสมบูรณ์แลว้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

ทั้งน้ี ผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 28 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ดงัน้ี 
มาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 7  การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
 ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน (ปรับปรุง 2562) จ านวน 46 ฉบบั ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2562 โดยไม่ได้
เปล่ียนแปลงหลกัการท่ีเป็นสาระส าคญั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

ผูบ้ริหารของบริษัทจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัท เม่ือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหารของบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวท่ีมีผลต่องบการเงินของบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 
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3. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคญั 

การจดัท างบการเงินเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณการและการตั้งขอ้สมมติฐานบางประการ
ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงไวใ้นงบการเงินและการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงภายหลงั
อาจแตกต่างไปจากจ านวนเงินท่ีประมาณไว ้การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง 

เพ่ือให้งบการเงินแสดงมูลค่าท่ีแทจ้ริงของสินคา้คงเหลือ และผลการด าเนินงานของบริษทั บริษทัไดมี้การพิจารณาทบทวนปรับ
หลกัเกณฑ ์เร่ืองนโยบายการดอ้ยค่าของสินคา้คงเหลือให้ครอบคลุมสินคา้ทุกประเภท คือ สินคา้ส าเร็จรูป วตัถุดิบ อะไหล่และ
วสัดุส้ินเปลือง โดยพิจารณาด้อยค่าเม่ือราคาตามบัญชีของสินทรัพยด์ังกล่าวสูงกว่ามูลค่าสินคา้ท่ีคาดว่าจะได้รับคืน รวมถึง
พิจารณาดอ้ยค่าสินทรัพยด์งักล่าว ตามอายท่ีุคา้งนานและไม่มีการเคล่ือนไหว แลว้แต่กรณี 

ค่าเส่ือมราคา 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารใชป้ระมาณอายกุารใชง้านและมูลค่าซากเม่ือเลิกใชง้านของ
อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และไดมี้การทบทวนอายกุารใชง้านและมูลค่าคงเหลือหากมีการเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจะตดัจ าหน่ายโดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณและจะพิจารณาการดอ้ยค่าหากมีขอ้บ่งช้ี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

บริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีซ่ึงค านวณข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานระหวา่งฐานภาษี
ของสินทรัพยห์รือหน้ีสินกบัราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัจะมีก าไร
ทางภาษีจากการด าเนินงานในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินได้นั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้ง
ประมาณการวา่บริษทัควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใดโดยพิจารณาถึงก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่
จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ประมาณการผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากโครงการจ้างตามสัญญาแต่ละโครงการจาก
ประมาณการตน้ทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน โดยพิจารณาจากความคืบหน้าของการโครงการ ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง ประกอบกับการ
เปล่ียนแปลงของราคาวสัดุ ค่าแรง และสภาวการณ์ปัจจุบนั 
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ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์ 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้
สมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการ เช่น อตัราคิดลด จ านวนเงินเดือน ท่ีคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต อตัรามรณะและปัจจยัท่ี
เก่ียวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ เป็นต้น ในการก าหนดอัตราคิดลดฝ่ายบริหารได้พิจารณาถึงอัตราดอกเบ้ียท่ีสะท้อนถึง
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่วนอตัรามรณะใช้ข้อมูลตารางอตัรามรณะท่ีเปิดเผยทั่วไปในประเทศ อย่างไรก็ตาม
ผลประโยชน์หลงัการเลิกจา้งงานท่ีเกิดข้ึนจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการรายไดจ้ากการใหบ้ริการรับจา้งตามสญัญาและตน้ทุนงาน 

ในการค านวณรายได้จากการให้บริการรับจา้งตามสัญญา ฝ่ายบริหารใชดุ้ลยพินิจบนพ้ืนฐานของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีมีในสภาวะ
ปัจจุบนั และประสบการณ์จากการประกอบธุรกิจโดยอิงขอ้มูลจากวิศวกร/ผูค้วบคุมงานในการประมาณการส่วนของงานท่ีแลว้
เสร็จ บริษทัประมาณการตน้ทุนงานของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบโครงการ และน ามาค านวณจ านวนและมูลค่าวสัดุ
ท่ีตอ้งใชใ้นโครงการดงักล่าว รวมถึงค่าแรง  ค่าโสหุย้ ท่ีตอ้งใชใ้นการใหบ้ริการจนเสร็จ ประกอบกบัการพิจารณาถึงแนวโนม้ของ
การเปล่ียนแปลงราคาวสัดุ ค่าแรง และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ บริษทัจะท าการทบทวนประมาณการตน้ทุนอยา่งสม ่าเสมอ และทุกคราวท่ี
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอยา่งเป็นสาระส าคญั 

4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 

4.1 เงินตราต่างประเทศ 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วนัท่ีในรายงานได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีใน               
งบแสดงฐานะการเงิน 

ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน 

4.2 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้
และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
เงินกูย้ืมระยะยาว หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินระยะยาว นโยบายการบญัชี เกณฑ์การรับรู้และวดัมูลค่าส าหรับแต่ละ
รายการไดมี้การเปิดเผยแยกตามแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ
คล่องสูง ซ่ึงพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ านวนท่ีทราบได ้และมีความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงในมูลค่านอ้ยหรือไม่มี
นัยส าคญั แต่ไม่รวมถึงเงินฝากท่ีตอ้งจ่ายคืนเม่ือส้ินรอบระยะเวลาท่ีก าหนดเกินกว่าสามเดือน (เงินฝากประจ า) เงินฝาก
ประจ าเกินกวา่สามเดือนแต่ไม่เกินสิบสองเดือน บริษทับนัทึกเป็นเงินลงทุนชัว่คราว (ถา้มี) 
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4.4 ลูกหน้ีการคา้ 

ลูกหน้ีการคา้แสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ส าหรับจ านวนหน้ีท่ีคาดวา่จะเก็บเงินไม่ไดโ้ดย
พิจารณาจากความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ีแต่ละรายตามความเห็นของฝ่ายบริหาร 

4.5 สินคา้คงเหลือ 

สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ ากว่า ราคาทุนของสินค้าค านวณ 
ตามเกณฑ ์ดงัน้ี 
สินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า เขา้ก่อนออกก่อน (ตามตน้ทุนมาตรฐานใกลเ้คียงตน้ทุนจริง) 
วตัถุดิบ เขา้ก่อนออกก่อน  

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือรวมค่าใชจ่้ายอ่ืนทุกประเภทท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือสินคา้นั้น 
กิจการประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บจากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นตอ้งจ่ายเพ่ือให้
ขายสินคา้นั้น 

บริษทัตั้งค่าเผื่อส าหรับสินคา้เคล่ือนไหวชา้โดยพิจารณาจากอายแุละสภาพของสินคา้ และประสบการณ์ท่ีผา่นมาในอดีต 

4.6 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ท่ีดินแสดงดว้ยราคาท่ีตีใหม่หักดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) ราคาท่ีตีใหม่หมายถึง มูลค่ายุติธรรมซ่ึงก าหนด
จากราคาตลาด ณ วนัท่ีมีการตีราคาใหม่ อาคารแสดงดว้ยราคาทุน หักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ส่วน
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมท่ีเก่ียวขอ้งและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

ตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุน
ของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ือใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อม
จะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม
นอกจากน้ีตน้ทุนอาจรวมถึงก าไรหรือขาดทุนจากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสดจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ี
เป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงถูกโอนจากงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่
สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ลิขสิทธ์ิ 

ซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์และถือเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญั แยกต่างหากจากกนั  

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบั
มูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในก าไรหรือขาดทุน 
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การตีราคาใหม่ด าเนินการโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ซ่ึงมีนโยบายท่ีจะใหผู้ป้ระเมินราคาอิสระประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าว
เป็นคร้ังคราว เพ่ือมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระส าคญั ส่วนท่ี
เพ่ิมข้ึนของราคาท่ีประเมินใหม่จะถูกบนัทึกตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ภายใตบ้ญัชีผลก าไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ส าหรับ
ส่วนท่ีลดลงของราคาท่ีประเมินใหม่จากราคาทุนจะถือเป็นรายการขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพยล์ดลงในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีท่ีดิน จากวิธีราคา
ทุนเป็นราคาท่ีตีใหม่ การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือปฏิบติัโดยวธีิเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุน
ในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใชง้านโดยประมาณของ
ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ดงัต่อไปน้ี 

 ระยะเวลา (ปี) 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 20    ปี 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 20    ปี 
อาคารพร้อมท่ีดิน 20    ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 10 - 20    ปี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 10 - 20    ปี 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ 3 - 10    ปี 
ยานพาหนะ 5 - 7    ปี 
แม่พิมพ ์ 5    ปี 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในภายหลงั 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถา้มี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ ท่ีบ ริษัทจะได้รับประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้ น  และสามารถ 
วดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ี
เกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
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สินทรัพยท่ี์เช่า 

การเช่าซ่ึงบริษทัไดรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพยท่ี์เช่านั้นๆ จดัประเภทเป็นสญัญา
เช่าทางการเงิน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าทางการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือ
มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใด จะต ่ากว่าหักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมและ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงินและส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพ่ือท า
ให้อตัราดอกเบ้ียเม่ือเทียบกบัยอดหน้ีท่ีคงเหลืออยูใ่นแต่ละงวดมีอตัราคงท่ี ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไร
หรือขาดทุน 

4.7 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีบริษทัซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจ ากดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าสินทรัพย ์(ถา้มี)  

รายจ่ายหลงัการรับรู้รายการ 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์
ท่ีสามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนภายในรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดข้ึน 

ค่าตดัจ าหน่าย 

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยน าราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ 

ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ใน
อนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงไม่รวมค่าความนิยม โดยเร่ิม
ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ 

ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงได ้ดงัน้ี 
 ระยะเวลา (ปี) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์            1 - 5    ปี 

วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชีและ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม  

4.8 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทัไดรั้บการทบทวน  ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ในกรณีท่ีมีขอ้
บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชง้านจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกนั  
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ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกวา่
มูลค่าท่ีจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของ
สินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนักบัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมาในกรณีน้ีรับรู้ในส่วน
ของผูถื้อหุน้ 

การค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยห์ักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย ์
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินไดเ้พ่ือให้
สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพยท่ี์
ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออก
รายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ี
ใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
ไม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า
มาก่อน 

4.9 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 

4.10 ผลประโยชน์พนกังาน 

- กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังาน 

บริษัทจัดให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบที่ไดก้ าหนดการจ่ายสมทบไวแ้ลว้ 
สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องบริษทั และไดรั้บการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุน
ภายนอก กองทุนส ารองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนกังานในอตัราร้อยละ 2 - 4 ของเงินเดือน และ
บริษทัจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเขา้กองทุนน้ี ในอตัราร้อยละ 2 - 4 ของเงินเดือนพนกังาน เงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น 

- ผลประโยชน์พนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

บริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
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ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัและพนักงานของบริษทัได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสม
และเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทั 
เงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

บริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัถือว่าเงิน
ชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนักงาน 

บริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณ
การไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยบริษัทได้ท าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั  

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) ส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  

4.11 หน้ีสิน ประมาณการหน้ีสิน และค่าใชจ่้าย 

บริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของการเกิดภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจาก
การอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดวา่จะส่งผลใหสู้ญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจ เพ่ือจ่ายช าระภาระผกูพนัและจ านวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ หากบริษทัคาดวา่จะไดรั้บ
คืนรายจ่ายท่ีจ่ายช าระไปตามประมาณการหน้ีสินทั้ งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน บริษทัจะรับรู้รายจ่ายท่ีไดรั้บคืนเป็น
สินทรัพยแ์ยกต่างหากแต่ตอ้งไม่เกินจ านวนประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.12 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทัไม่
วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทันอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงั
หมายรวมถึง บุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบับริษทัผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัท่ีมีอ านาจ
ในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทั 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับบริษทัแต่ละรายการบริษทัค านึงถึงเน้ือหาของ
ความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
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4.13 การรับรู้รายได ้

- รายไดจ้ากการขายสินคา้ช้ินส่วนพลาสติกรับรู้เม่ือบริษทัไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ โดยกิจการจะ

รับรู้รายได ้ในจ านวนท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้ รายไดจ้ากการ

ขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

- รายไดจ้ากการให้บริการรับจา้งตามสัญญาท่ีเป็นสัญญาระยะสั้นรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ ซ่ึงค านวณ

ตามอตัราส่วนตน้ทุนงานใหบ้ริการทั้งส้ินท่ีเกิดข้ึนจริงกบัตน้ทุนทั้งหมดท่ีประมาณวา่จะใชใ้นการใหบ้ริการตามสญัญา

ซ่ึงไดพิ้จารณา และปรับปรุงรายการท่ีมีผลกระทบต่อประมาณการตน้ทุนงานให้บริการเท่าท่ีจะสามารถพิจารณาได้

ประกอบกบัการพิจารณาผลงานท่ีประเมินโดยวศิวกร 

รายไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก าหนดเรียกช าระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น “สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา” ในงบแสดงฐานะ

การเงิน ซ่ึงจะจดัประเภทเป็นลูกหน้ีอ่ืนเม่ือกิจการมีสิทธิท่ีจะไดรั้บช าระโดยปราศจากเง่ือนไขจ านวนเงินท่ีกิจการไดรั้บ

หรือมีสิทธิได้รับจากลูกคา้แต่ยงัมีภาระท่ีตอ้งปฏิบัติให้กบัลูกคา้แสดงไวเ้ป็น “หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา” ในงบแสดง

ฐานะการเงิน ซ่ึงจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดป้ฏิบติัตามภาระท่ีระบุไวใ้นสญัญาเสร็จส้ิน 

- ดอกเบ้ียรับ รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค านึงถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของช่วงเวลาจนถึงวนัครบก าหนดอายุ

และค านึงถึงจ านวนเงินตน้ท่ีเป็นยอดคงเหลือในบญัชีส าหรับการบนัทึกดอกเบ้ียคา้งรับของบริษทั 

- รายไดอ่ื้น รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

4.14 การรับรู้ค่าใชจ่้าย 

- ตน้ทุนงานให้บริการบนัทึกตามอตัราส่วนร้อยละของงานท่ีท าเสร็จของตน้ทุนโดยประมาณ โดยจะบนัทึกส ารองเผื่อผล

ขาดทุนส าหรับตน้ทุนงานใหบ้ริการทั้งจ านวน เม่ือทราบแน่ชดัวา่ตน้ทุนงานให้บริการนั้นจะประสบผลขาดทุน ผลต่าง

ระหวา่งตน้ทุนท่ีบนัทึกตามอตัราส่วนร้อยละของงานท่ีท าเสร็จของราคาตน้ทุนโดยประมาณ และตน้ทุนงานใหบ้ริการท่ี

เกิดข้ึนจริงบนัทึกเป็นสินทรัพยห์มุนเวยีนหรือหน้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน 

- ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

4.15 ตน้ทุนทางการเงิน 

ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ี เพ่ิม ข้ึนเน่ืองจากเวลา 
ท่ีผ่านไป และส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน ท่ี ถือไว้เพ่ือขาย  
เงินปันผลของหุน้บุริมสิทธิซ่ึงถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสิน  ขาดทุนจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุน หรือขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน (นอกเหนือลูกหน้ีการคา้) และขาดทุนจากเคร่ืองมือ
ป้องกนัความเส่ียง รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
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ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน โดยใชว้ิธี
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

4.16 สญัญาเช่า - กรณีท่ีบริษทัเป็นผูเ้ช่า  

การเช่ารถยนต์ อุปกรณ์ ซ่ึงพิจารณาว่าความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทั้ งหมดไดโ้อนให้บริษทัแลว้ เป็น
สัญญาเช่าการเงิน บริษทัจะบนัทึกมูลค่าของสินทรัพยเ์ป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่ายติุธรรมสุทธิของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือ
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ โดยจ านวนเงินท่ีตอ้ง จ่ายจะแบ่งเป็น
ส่วนของหน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงิน เพ่ือให้จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายในแต่ละงวดมีจ านวนคงท่ี ค่าเช่าซ่ึงตอ้งจ่ายตามภาระ
ผูกพนัหักกบัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน ส่วนค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกในงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายขุองการใช้
งานของสินทรัพยน์ั้น    

การเช่าสินทรัพย ์โดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของตกอยูก่บัผูใ้หเ้ช่า จะถูกจดัเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 
การช าระเงินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน จะถูกบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สญัญาเช่า ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายกุารเช่า เช่น เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ายให้ผูใ้ห้เช่าจะ
ถูกบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการยกเลิกสญัญา 

4.17 สญัญาเช่าด าเนินงาน 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่าเม่ือไดรั้บการ
ยืนยนัการปรับค่าเช่า 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง บริษทัจะพิจารณาวา่ขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบ
หรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบตัิตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยูก่บัการใชสิ้นทรัพยที์่มี
ลกัษณะเฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงนั้นจะน าไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ท าให้บริษทัมีสิทธิในการควบคุมการใช้
สินทรัพย ์ 

ณ วนัท่ีเร่ิมต้นข้อตกลง หรือมีการประเมินข้อตกลงใหม่ บริษัทแยกค่าตอบแทนส าหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ีเป็น
องคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากบริษทัสรุปวา่เป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนดงักล่าวไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจ านวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะ
เฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจ านวนหน้ีสินจะลดลงตามจ านวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการเงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดย
ใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมของบริษทั 
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4.18 การบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินได ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนที่ เ ก่ียวกับรายการที่ เ ก่ียวข ้องในการรวมธุรกิจ หรือ 
รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการใน
ปีก่อนๆ  

ภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินและจ านวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว
ต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรก ซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและ
รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้
หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกลภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใช้
กบัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บริษทัตอ้งค านึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทาง
ภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าใหจ้ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระบริษทัเช่ือวา่ไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่าย
เพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทาง
กฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐานและอาจจะ
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะท าให้ บริษทัเปล่ียนการตดัสินใจ โดยข้ึนอยูก่บั
ความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยูก่ารเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ี
เกิดการเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ี
จะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดย
หน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้น
กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์
และจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ 
ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 

 



บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)                                                                                           
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
วนัที ่31 ธันวาคม 2562  

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

83 

4.19 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) สุทธิที่เป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัด้วยจ านวนหุ้น
สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีช าระแลว้และออกจ าหน่ายในระหวา่งปี 

4.20 ขอ้มูลจ าแนกส่วนงาน 

ส่วนงานทางธุรกิจแสดงให้เห็นถึงผลิตภณัฑห์รือบริการของแต่ละส่วนงานทางธุรกิจซ่ึงมีความเส่ียงและผลตอบแทนท่ี
แตกต่างกนั ส่วนงานทางภูมิศาสตร์แสดงให้เห็นถึงผลิตภณัฑห์รือบริการภายใตส้ภาพแวดลอ้มเศรษฐกิจท่ีเฉพาะเจาะจง
ซ่ึงก่อให้เกิดความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีแตกต่างของส่วนท่ีด าเนินงานภายใต้สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจอ่ืน   

ขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานแสดงโดยแบ่งตามส่วนงานธุรกิจของบริษทั 

4.21 การวดัมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดย
รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัใชร้าคา
เสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่เก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรม ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินที่มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได ้บริษทัจะประมาณมูลค่า
ยตุิธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลที่สามารถสังเกตไดท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด  

ล าดบัชั้นของมูลค่ายตุิธรรมที่ใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็น
สามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายตุิธรรม
ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 
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5. รายการบัญชีกบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

รายการกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีส าคญัสรุปได ้ดงัน้ี 

5.1 บริษทัมีความสมัพนัธ์กบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 
บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะธุรกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทั แพรร่ี มาร์เก็ตติ้ง จ ากดั ซ้ือขายสินคา้อุปโภคบริโภค มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ศรีส าอางค ์ซพัพลายเออร์ จ ากดั ผลิตรองเทา้ มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ที ไทย แสน็คฟู้ดส์ จ ากดั ผลิตปลาหมึกปรุงรส             

อบกรอบ, ถัว่ลิสงอบแหง้ 
มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั แอด๊วานซ์ นาโนเทค จ ากดั ผูจ้  าหน่ายอุปกรณ์ประหยดั
พลงังาน 

มีกรรมการร่วมกนั 

นายสุเมธ เตชะไกรศรี - กรรมการ 
ผูบ้ริหาร - บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการ

วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆของ
กิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึง
กรรมการของบริษทั (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบั
บริหารหรือไม่) 

5.2 นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

1) ขายสินคา้และบริการในราคาและเง่ือนไขทางการคา้เดียวกบัท่ีใชซ้ื้อขายกบับุคคลภายนอกโดยเป็นไปตามปกติธุรกิจ
และเง่ือนไขการคา้ในราคาตลาดโดยทัว่ไป 

2) ค่าเช่าส านกังานเดือนเมษายน 2559 - มีนาคม 2562 ในอตัราเดือนละ 66,550 บาท 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2562 บริษทัไดมี้การต่ออายสุัญญาเช่าส านักงานก าหนดอายสุัญญาเช่าจ านวน 3 ปี นับตั้งแต่
วนัท่ี 1 เมษายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 66,550 บาท 

3) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  บริษทัไดมี้การผ่อนช าระเคร่ืองประหยดัพลงังานกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงจ านวน 
5.40 ลา้นบาท มีก าหนดช าระ 36 เดือนๆ ละประมาณ 150,000.00 บาท โดยหน้ีสินส่วนท่ีตอ้งช าระคืนภายในหน่ึงปี 1.62 
ลา้นบาท โดยไดแ้ยกแสดงไวภ้ายใตห้วัขอ้ “ หน้ีสินหมุนเวยีน ” 
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5.3 รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
ลูกหน้ีการคา้   
บริษทั แพรร่ี มาร์เก็ตติ้ง จ ากดั 457,104.00 - 

เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน   
บริษทั แอด๊วานซ์ นาโนเทค จ ากดั 4,050,000.00 - 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีส าคญักบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี       
 (หน่วย : บาท) 
 2562 2561 

ค่าเช่าส านกังาน   
นายสุเมธ เตชะไกรศรี 798,600.00 798,600.00 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารและกรรมการ   
ผลประโยชน์ระยะสั้น   
     -   ผูบ้ริหาร 16,519,803.75 16,354,606.67 
     -   กรรมการ  2,919,000.00 2,919,000.00  
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  309,274.00 477,828.00  
รวม 19,748,077.75 19,751,434.67 
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6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
เงินสด               180,000.00 180,000.00 
เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 75,816,187.57 1,506,395.12 
เงินฝากประเภทกระแสรายวนั 124,666.25 1,020,789.12 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 76,120,853.82 2,707,184.24 

เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียลอยตวัตามท่ีธนาคารก าหนด 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
ลูกหน้ีการคา้ 204,883,491.46 234,657,062.37 

(หกั) ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ 204,883,491.46 234,657,062.37 

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน :   
เงินจ่ายล่วงหนา้ 744,415.02 652,381.90 
เงินทดรองจ่าย 9,358,406.85 6,532,343.63 
รายไดค้า้งรับ 57,531,812.05 6,204.00 
อ่ืนๆ 8,698,019.66 4,264,609.21 

(หกั) ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - 

รวมลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 76,332,653.58 11,455,538.74 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 281,216,145.04 246,112,601.11 
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 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
   
   
ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี   
ลูกหน้ีการคา้ท่ีอยูใ่นก าหนดช าระ 147,693,320.63 176,960,293.39 
ลูกหน้ีการคา้ท่ีเกินก าหนดช าระ :   

ไม่เกินกวา่ 3 เดือน 53,439,820.83 57,543,217.36 
เกินกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน - - 
เกินกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 3,750,350.00 - 
เกินกวา่ 12 เดือน - 153,551.62 

รวมลูกหน้ีการคา้ 204,883,491.46 234,657,062.37 

ลูกหน้ีท่ีมีระยะเวลาคา้งช าระเกินก าหนด ไม่มีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญทั้งจ านวน เน่ืองจากประสบการณ์การเก็บเงินจาก
ลูกหน้ีในอดีตและสถานการณ์ในปัจจุบนั ฝ่ายบริหารมีการติดตามอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองและเช่ือวา่ทา้ยท่ีสุดจะสามารถเก็บเงินไดท้ั้ ง
จ านวน 

8. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
วตัถุดิบและอ่ืนๆ 62,299,235.14 70,955,405.98 
งานระหวา่งท า 12,620,464.22 81,776,677.80 
สินคา้ส าเร็จรูป 21,049,316.20 21,951,937.63 
รวมสินคา้คงเหลือ 95,969,015.56 174,684,021.41 
(หกั) ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ท่ีลดลง (5,277,005.96) (3,816,009.37) 
รวมสินคา้คงเหลือ - สุทธิ 90,692,009.60 170,868,012.04 

 

 

 



บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)                                                                                           
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
วนัที ่31 ธันวาคม 2562  

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

88 

 

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลา้สมยัมีการเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี ดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
ยอดยกมาตน้ปี (3,816,009.37) (3,224,830.87) 
(เพ่ิมข้ึน) (1,498,950.79) (1,095,628.64) 
ลดลง 37,954.20 504,450.14 
ยอดยกไปปลายปี (5,277,005.96) (3,816,009.37) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัไดพิ้จารณาตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้เพ่ิมข้ึนจ านวน 1.50 ลา้นบาท และ 1.10 ลา้นบาท 
ตามล าดบั และไดโ้อนกลบัค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้จ านวน 0.04 ลา้นบาทและ 0.50 ลา้นบาท ตามล าดบั เน่ืองจากบริษทัมีการน า
สินคา้ท่ีเคยตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ไวม้าผลิตและจ าหน่ายภายในงวด 
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9. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 

รายการเปลี่ยนแปลงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี้ 
 (หน่วย : บาท) 

 ที่ดิน 
 

ส่วนที่ตีเพิ่ม 
ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน 
อาคารและ 
สิ่งปลูกสร้าง 

อาคาร 
พร้อมที่ดิน 

เครื่องจกัร 
และอุปกรณ์ 

เครื่องมือ 
และอุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่ง 
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ แม่พิมพ ์

สินทรัพย ์
ระหวา่งก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน             

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 45,191,709.76 149,380,390.24 13,412,553.05 232,975,059.01 3,274,906.00 737,416,198.94 239,181,339.63 44,291,157.87 28,516,801.09 95,833,259.74 5,989,380.05 1,595,462,755.38 

ซื้อเพิ่มขึ้น -   -  - 589,960.00 -   3,816,402.60 11,938,086.68 965,630.00 - -  29,873,215.00 47,183,294.28 

ตดัจาํหน่าย -   -  - - -   (31,889,880.34) (16,662,800.85) (470,150.00) (1,630,000.00) -  (50,620.00) (50,703,451.19) 

โอนเขา้ (โอนออก) -   -  146,435.05 5,940,400.00 -   2,062,035.00 1,460,030.57 41,050.00 - -  (9,862,585.05) (212,634.43) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 45,191,709.76 149,380,390.24 13,558,988.10 239,505,419.01 3,274,906.00 711,404,756.20 235,916,656.03 44,827,687.87 26,886,801.09 95,833,259.74 25,949,390.00 1,591,729,964.04 

ซื้อเพิ่มขึ้น - - 16,440.00 186,600.00 - 1,981,784.50 19,135,848.94 1,355,041.31 - - 23,785,286.00 46,461,000.75 

ตดัจาํหน่าย - - - - - (1,943,059.08) (16,567,272.55) (705,785.23) - - - (19,216,116.86) 

โอนเขา้ (โอนออก) - - - 1,940,350.00 - 23,923,550.00 1,023,000.00 - - - (27,666,673.29) (779,773.29) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 45,191,709.76 149,380,390.24 13,575,428.10 241,632,369.01 3,274,906.00 735,367,031.62 239,508,232.42 45,476,943.95 26,886,801.09 95,833,259.74 22,068,002.71 1,618,195,074.64 
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 (หน่วย : บาท) 

 ที่ดิน 
 

ส่วนที่ตีเพิ่ม 
ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน 
อาคารและ 
สิ่งปลูกสร้าง 

อาคาร 
พร้อมที่ดิน 

เครื่องจกัร 
และอุปกรณ์ 

เครื่องมือ 
และอุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่ง 
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ แม่พิมพ ์

สินทรัพย ์
ระหวา่งก่อสร้าง รวม 

ค่าเสื่อมราคาสะสม             

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 - - (7,612,944.36) (155,748,870.25) (2,181,419.47) (401,709,279.93) (174,403,012.61) (38,913,054.99) (13,360,000.74) (94,619,739.38) - (888,548,321.73) 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี -   - (717,436.40) (11,337,466.23) (162,118.40) (36,493,688.76) (12,877,130.13) (2,670,073.79) (322,004.71) (549,873.52) - (65,129,791.94) 

ตดัจาํหน่าย - - - - - 26,580,549.86 1,994,753.64 470,133.00 801,998.00 - - 29,847,434.50 

โอนเขา้ (โอนออก) - - - - - - 212,634.43 - - - - 212,634.43 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 - - (8,330,380.76) (167,086,336.48) (2,343,537.87) (411,622,418.83) (185,072,754.67) (41,112,995.78) (12,880,007.45) (95,169,612.90) - (923,618,044.74) 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - - (696,579.17) (11,829,959.07) (162,118.42) (36,989,056.54) (12,127,175.18) (1,435,845.63) (364,579.47) (503,568.60) - (64,108,882.08) 

ตดัจาํหน่าย - - - - - 1,564,898.76 6,767,300.70 705,731.23 - - - 9,037,930.69 

โอนเขา้ (โอนออก) - - - - - 779,773.29 - - - - - 779,773.29 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 - - (9,026,959.93) (178,916,295.55) (2,505,656.29) (446,266,803.32) (190,432,629.15) (41,843,110.18) (13,244,586.92) (95,673,181.50) - (977,909,222.84) 

มูลค่าตามบญัชี             

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 45,191,709.76 149,380,390.24 5,228,607.34 72,419,082.53 931,368.13 299,782,337.37 50,843,901.36 3,714,692.09 14,006,793.64 663,646.84 25,949,390.00 668,111,919.30 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 45,191,709.76 149,380,390.24 4,548,468.17 62,716,073.46 769,249.71 289,100,228.30 49,075,603.27 3,633,833.77 13,642,214.17 160,078.24 22,068,002.71 640,285,851.80 
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ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 64.11 ลา้นบาท ไดร้วมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการจ านวน 59.32      
ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการบริหารจ านวน 4.09 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้จ านวน 0.70 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ราคาทุนจ านวน 693.00 ลา้นบาท และ 694.43 
ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นมูลค่าสุทธิตามบญัชี 240.28 ลา้นบาท และ 251.86 ลา้นบาท ตามล าดบั เป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมระยะยาว 
(หมายเหตุ 15) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส่วนหน่ึงราคาทุน 60.33 ลา้นบาท และ 30.69 ลา้นบาท ตามล าดับ      
เกิดจากการท าสญัญาเช่าทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ยานพาหนะส่วนหน่ึงราคาทุน 3.21 ลา้นบาท เกิดจากการท าสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีทรัพยสิ์นท่ีค านวณค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชอ้ยู ่โดยมีราคาทุน 539.88 ลา้นบาท 
และ 497.84 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ดินของบริษทัแสดงในราคาที่ตีใหม่ตามรายงานการประเมินของผูป้ระเมินราคาอิสระ การ
ประเมินราคาท่ีดินใชว้ิธีตน้ทุน ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวรภายใต ้“ส่วนของผูถื้อหุ้น” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวรน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2 ของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 

10. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน - สุทธิ 

รายการเคล่ือนไหวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท)      
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2562 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 31 ธนัวาคม 2562 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 41,521,170.90 667,000.00 - 42,188,170.90 
งานระหวา่งท า - - - - 
รวมราคาทุน 41,521,170.90 667,000.00 - 42,188,170.90 
(หกั) ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (31,641,762.09) (2,406,397.15) - (34,048,159.24) 
รวมสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ 9,879,408.81   8,140,011.66 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีทรัพยสิ์นไม่มีตวัตนท่ีค านวณค่าตดัจ าหน่ายราคาหมดแลว้ แต่ยงัใชง้านอยู่โดยมี    
ราคาทุนจ านวน 27.50 ลา้นบาท และจ านวน 25.00 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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11. สินทรัพย์และหนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  39,948,087.37 46,438,941.45 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (30,907,625.91) (40,504,512.98) 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 9,040,461.46 5,934,428.47 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 ณ วนัที่  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น ณ วนัที่ 
 1 มกราคม ก าไร ก าไรขาดทุน ส่วนของ 31 ธนัวาคม 

 2562 (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน ผูถื้อหุน้อื่น 2562 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ท่ีลดลง 763,201.87 292,199.32 - - 1,055,401.19 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์
พนกังาน 3,574,216.54 1,353,797.53 800,185.17 - 5,728,199.24 

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 42,101,523.04 (5,543,277.71) - (3,393,763.13) 33,164,482.20 

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวยีนอื่น - 4.74 - - 4.74 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 46,438,941.45 (3,897,276.12) 800,185.17 (3,393,763.13) 39,948,087.37 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
ค่าเส่ือมราคาสะสม - ผลกระทบจากการ
ทบทวนราคาซากเคร่ืองจกัร (10,628,434.93) 9,596,887.07 - - (1,031,547.86) 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวร (29,876,078.05) - - - (29,876,078.05) 

รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (40,504,512.98) 9,596,887.07 - - (30,907,625.91) 

รวมรายได้ภาษีเงินได้  5,699,610.95    
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12. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน  

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 28,565,157.08 15,166,388.48 
ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 9,606,543.31 2,401,675.05 
อ่ืนๆ 278,827.29 299,127.29 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 38,450,527.68 17,867,190.82 

13. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 871,490.52 2,357,585.44 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 519,000,000.00 525,000,000.00 

รวมเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 519,871,490.52 527,357,585.44 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจ านวน 700.00 ลา้นบาท และ 
700.00  ลา้นบาท ตามล าดบั โดยเงินกูย้ืมระยะสั้นเป็นเงินกูใ้นรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน เสียดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.30 - 4.625 ต่อปี 
ครบก าหนดในระหวา่งวนัท่ี 2 มกราคม -  17 เมษายน 2563  

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2562 
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 525,000,000.00 
บวก กูเ้พ่ิม 1,969,000,000.00 
(หกั) จ่ายช าระ (1,975,000,000.00) 
ยอดยกไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 519,000,000.00 
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14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
เจา้หน้ีการคา้ 101,109,913.69 116,527,911.62 
เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 35,563,454.86 40,028,720.76 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์ 1,576,912.00 1,262,410.00 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 138,250,280.55 157,819,042.38 

15. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน  29,342,830.51 17,325,982.46 

รวม 29,342,830.51 17,325,982.46 

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  - 1,122,000.00 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน  10,844,166.53 5,823,876.53 
รวม 10,844,166.53 6,945,876.53 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2562 

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 1,122,000.00 
บวก กูเ้พ่ิม - 
(หกั) จ่ายช าระ (1,122,000.00) 
ยอดยกไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีวงเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศสองแห่งจ านวน 44.00 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย   
MLR - 2% ถึง MLR - 1.5% ต่อปี มีระยะเวลาการกู้ 5 ปี เพ่ือซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ส่วนเพ่ิมเคร่ืองจักร ซ่ึงเงินกู้ดังกล่าวค ้ า
ประกนัโดยเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ส่วนเพ่ิมเคร่ืองจกัรดงักล่าว 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2562 บริษทัมีการปิดวงเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินสองแห่งดงักล่าวแลว้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เงินกูย้มืระยะยาวเป็นเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินในประเทศสองแห่ง อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงประเภท MLR - 
2% ถึง MLR - 1.5% การช าระคืนเงินตน้เป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญา แต่ตอ้งช าระคืนทั้งหมดในปี 2562 ส่วนท่ีตอ้งช าระคืน
ภายในหน่ึงปี จ านวน 1.12 ลา้นบาท โดยไดแ้ยกแสดงไวภ้ายใตห้วัขอ้ “หน้ีสินหมุนเวยีน”  

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเงินกูย้ืม บริษทัตอ้งด ารงอตัราหน้ีสินต่อทุน ไม่เกินกว่า 2.5 : 1 โดยเร่ิมตั้งแต่งวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2547 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีอตัราหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.68 : 1 (ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
(ตามหมายเหตุ 9) ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัหน้ีสินเงินกูย้มืดงักล่าว) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัไดล้งนามในสัญญาเช่าทางการเงินจ านวน 58.36 ลา้นบาท และ 33.68 ลา้นบาท ตามล าดบั 
มีก าหนดช าระ 60 เดือน โดยหน้ีสินส่วนท่ีตอ้งช าระคืนภายในหน่ึงปีจ านวน 10.84 ลา้นบาท และ 5.82 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยไดแ้ยก
แสดงไวภ้ายใตห้วัขอ้ “ หน้ีสินหมุนเวยีน ” 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)                                                                                           
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
วนัที ่31 ธันวาคม 2562  

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

96 

16. ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

ผูเ้ช่ียวชาญอิสระรายหน่ึงได้ท าการประเมินภาระหน้ีสินที่ตอ้งจ่ายส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน โดยใช้
วิธีการ Projected unit credit ซ่ึงบริษทัไดต้ั้งประมาณการผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ดงัน้ี  

 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,469,639.00 781,226.00 
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิ 27,558,822.00 17,089,856.70 
รวมภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังาน 29,028,461.00 17,871,082.70 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังาน 
 (หน่วย : บาท) 

 2562 2561 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม   
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  17,871,082.70 17,814,526.00 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 2,292,374.30 2,233,938.00 
ตน้ทุนบริการในอดีตท่ีรับรู้ในปี 5,986,419.00 - 
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้ 4,000,926.00 - 
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (1,122,341.00) (2,177,381.30) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 29,028,461.00 17,871,082.70 

ค่าใชจ่้ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ขา้งตน้ไดแ้สดงรวมในรายการดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 2562 2561 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,764,928.30 1,709,985.00 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 527,446.00 523,953.00 
รวม 2,292,374.30 2,233,938.00 

 

 

 

 



บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)                                                                                           
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
วนัที ่31 ธันวาคม 2562  

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

97 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน 
 2562 2561 
อตัราคิดลด (ร้อยละต่อปี) 2.71 - 2.94 2.68 - 2.98 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน (ร้อยละต่อปี) 3.04 - 3.71 2.65 - 4.06 
อายคุรบเกษียณ (ปี)  60 60 
อตัราการลาออก ตามช่วงอายขุองพนกังาน ตามช่วงอายขุองพนกังาน 
อตัรามรณะ TMO2017 TMO2017 

การวิเคราะห์ความไวของข้อสมมติฐานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซ่ึงมีผลกระทบเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ต่อภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของ 
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

 กรณีอตัราเพ่ิมข้ึน กรณีอตัราลดลง 
 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.50 

 2562 2561 2562 2561 
อตัราคิดลด (1,193,046.00) (741,682.00) 1,276,033.00 791,996.00 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 1,259,066.00 869,486.00 (1,189,238.00) (820,264.00) 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน (1,318,933.00) (923,478.00) 1,406,185.00 986,949.00 

การวเิคราะห์ความไวขา้งตน้อาจไม่ไดแ้สดงถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจริงในภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน เน่ืองจากเป็น
การยากท่ีการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนแยกต่างหากจากขอ้สมมติฐานอ่ืนซ่ึงอาจมีความสมัพนัธ์กนั 

การวเิคราะห์การครบก าหนดของจ านวนเงินผลประโยชน์พนกังานท่ีคาดวา่จะจ่ายในอนาคตก่อนคิดลด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
และ 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 2562 2561 
ผลประโยชน์พนกังานท่ีคาดวา่จะจ่ายปีท่ี 1 1,469,639.00 781,226.00 
ผลประโยชน์พนกังานท่ีคาดวา่จะจ่ายปีท่ี 2 - ปีท่ี 5 15,169,111.00 9,756,169.00 
ผลประโยชน์พนกังานท่ีคาดวา่จะจ่ายปีท่ี 6 - ปีท่ี 10 16,622,459.00 11,887,864.00 
ผลประโยชน์พนกังานท่ีคาดวา่จะจ่ายปีท่ี 11 - ปีท่ี 15 15,003,625.00 6,896,536.00 
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เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ซ่ึงไดก้ าหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจา้ง
เลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20  ปีข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั นั้นได้
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยกฎหมายดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้
ไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน บริษทับนัทึกผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนจ านวน 5.99 ลา้นบาท 

17. ส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทั มหาชน จ ากดั บริษทัจะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้า
ของก าไรสุทธิประจ าปี จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนครบถว้นตามขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงปัจจุบนัมีการจดัสรรทุนส ารองครบ
ตามขอ้บงัคบัแลว้ 

18. ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสินทรัพย์ถาวร - สุทธิ 
 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน   

ยกมา 149,380,390.24 149,380,390.24 
เพ่ิมข้ึน - - 
(ลดลง) - - 
ยกไป 149,380,390.24 149,380,390.24 

(หกั) หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (29,876,078.05) (29,876,078.05) 
รวมส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวร - สุทธิ 119,504,312.19 119,504,312.19 

19. ค่าใช้จ่ายแยกตามลกัษณะค่าใช้จ่าย 

รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
 (หน่วย : บาท) 

 2562 2561 
เงินเดือนและคา่แรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 316,697,393.90 304,655,614.74 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 66,515,279.23 68,253,759.53 
(ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียน (30,702.21) (430,868.14) 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 623,156,508.79 621,476,744.14 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า 6,873,491.16 46,893,311.99 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 31,984,732.36 31,213,832.14 
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20. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหาร ก าไร (ขาดทุน) สุทธิที่เป็นของผูถ้ือหุ ้นสามญัดว้ยจ านวนหุ้นสามญั         
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีช าระแลว้และออกจ าหน่ายอยูใ่นระหวา่งปี 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
จ านวนหุน้สามญั 
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน       

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 12,209 (36,754) 214,000 214,000 0.0570 (0.1717) 

21. ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 2562 2561 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั   

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี - - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี    

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 5,699,610.95 9,679,270.54 

รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้แสดงในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 5,699,610.95 9,679,270.54 
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การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 
 (หน่วย : บาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
 

2562 
อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

 
2561 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้  6,508,947.77  (46,433,389.75) 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 1,301,789.55 20 (9,286,677.95) 
รายไดท่ี้ใหถื้อเป็นรายไดต้ามประมวลรัษฎากร  3,393,763.13  -    
รายจ่ายท่ีไม่ใหถื้อเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร  230,842.15  628,253.32 
รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้  (703,129.19)   (552,719.26) 
รายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน  (192,439.72)  (1,177,729.21) 
ผลแตกต่างชัว่คราวและกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว  (4,030,825.92)  10,388,873.10 
รวมภาษีเงินได ้  -  - 

การลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ทั้งน้ีเป็นท่ีเช่ือไดว้า่รัฐบาลจะด าเนินการแกไ้ขกฎหมายเพ่ือให้อตัราภาษีไม่สูงไปกวา่ร้อยละ 20 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่ 11 ตุลาคม 2554 ในการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
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22. ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

บริษทัด าเนินกิจการเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนพลาสติก และใหบ้ริการออกแบบผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ ์โดยมีขอ้มูลทาง
การเงินจ าแนกตามส่วนงาน ดงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนพลาสติก   
 

ยานยนต ์
เคร่ืองใช ้
ไฟฟ้า อ่ืนๆ รวม 

ผลิตและซ่อมแซม
แม่พิมพ ์ รวม 

ยอดขาย 991.08 111.34 30.06 1,132.48 154.73 1,287.22 

ก าไรจากการด าเนินงาน 4.16 0.23 2.49 6.88 20.81 27.69 
ตน้ทุนทางการเงิน      (21.18) 

รายไดภ้าษีเงินได ้      5.70 

ก าไรสุทธิ      12.21 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562       

สินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ   615.32 33.11 648.43 

สินทรัพยอ่ื์น      512.88 

รวมสินทรัพย ์      1,161.31 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนพลาสติก   
 

ยานยนต ์
เคร่ืองใช ้
ไฟฟ้า อ่ืนๆ รวม 

ผลิตและซ่อมแซม
แม่พิมพ ์ รวม 

ยอดขาย 952.99 94.30 21.01 1,068.30 102.92 1,171.22 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (39.98) (4.40) (0.85) (45.23) 16.97 (28.26) 
ตน้ทุนทางการเงิน      (18.17) 

รายไดภ้าษีเงินได ้      9.68 

(ขาดทุน) สุทธิ      (36.75) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561       

สินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ   624.89 53.10 677.99 

สินทรัพยอ่ื์น      456.89 

รวมสินทรัพย ์      1,134.88 
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23. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยไดรั้บสิทธิประโยชน์บางรายการ ซ่ึง
รายละเอียดปรากฏตามตารางขา้งล่างน้ี 

1. บตัรส่งเสริมเลขท่ี 1241(1)/2554 1965(2)/2553 

2. วนัท่ีตามบตัรส่งเสริม 25/2/2554 8/9/2553 

3. วนัท่ีเร่ิมมีรายได ้ 15/9/2554 14/9/2553 

4. ประเภทกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ผลิตแม่พิมพ ์
และซ่อมแซมแม่พิมพ ์              

ท่ีผลิตเอง 

ผลิตผลิตภณัฑ ์
พลาสติกหรือ 

เคลือบดว้ยพลาสติก 
5. สิทธิและประโยชนส์ าคญัท่ีไดรั้บการส่งเสริม   
 5.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้

จากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่
เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้
จากการประกอบกิจการ 

8 ปี 8 ปี 

 5.2 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริม ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามขอ้ 5.1 
ไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได ้

8 ปี 8 ปี 

 5.3 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบและวสัดุจ าเป็น
ท่ีต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศเพ่ือใช้ในการผลิตเพ่ือ
การส่งออก นบัแต่วนัท่ีน าเขา้คร้ังแรก 

1 ปี - 

 5.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับของท่ีผู ้ได้รับการ
ส่งเสริมน าเขา้เพ่ือส่งกลบัออกไป นับตั้งแต่วนัท่ีน าเขา้
คร้ังแรก 

1 ปี - 

 5.5 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าห รับเค ร่ืองจักรตาม ท่ี
คณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

น าเขา้ภายในวนัที่ 
25 สิงหาคม 2557 

น าเขา้ภายในวนัที่ 
8 มีนาคม 2559 

 5.6 ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจักรก่ึงหน่ึง
ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั เวน้แต่เคร่ืองจกัรท่ี
มีอากรขาเขา้ต ่ากวา่ร้อยละ 10 จะไม่ไดรั้บลดหยอ่น 

- - 

 5.7 ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ี
ไดจ้ากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ นับ
จากวนัท่ีพน้ก าหนดระยะเวลาตามขอ้  5.1 

5 ปี 5 ปี 

 5.8 ไดรั้บอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 
เท่า ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้าก
การประกอบกิจการ 

10 ปี 10 ปี 
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ในฐานะท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดในบตัรส่งเสริมอยา่งเคร่งครัดก าไรหรือ
ขาดทุน แยกตามประเภทกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุน และกิจการท่ีไม่ไดรั้บส่งเสริมการลงทุน 

 (หน่วย : บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 กิจการท่ีไดรั้บ กิจการท่ีไม่ไดรั้บ  
 ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมการลงทุน รวม 

รายไดจ้ากการขายช้ินส่วนพลาสติก - 1,132,480,662.28 1,132,480,662.28 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการผลิตแม่พิมพ ์ 32,527,747.28 122,206,012.41 154,733,759.69 
รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 32,527,747.28 1,254,686,674.69 1,287,214,421.97 

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ (25,818,024.31) (1,083,316,772.04) (1,109,134,796.35) 
ก าไรขั้นตน้ 6,709,722.97 171,369,902.65 178,079,625.62 

รายไดอ่ื้น  - 14,508,802.23 14,508,802.23 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย 6,709,722.97 185,878,704.88 192,588,427.85 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (187,106.09) (31,797,626.27) (31,984,732.36) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (2,321,729.66) (106,749,633.34) (109,071,363.00) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - (4,097,080.34) (4,097,080.34) 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร (481,853.10) (19,266,224.65) (19,748,077.75) 

รวมค่าใชจ่้าย (2,990,688.85) (161,910,564.60) (164,901,253.45) 
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ 3,719,034.12 23,968,140.28 27,687,174.40 

ตน้ทุนทางการเงิน (572,176.82) (20,606,049.81) (21,178,226.63) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 3,146,857.30 3,362,090.47 6,508,947.77 

รายไดภ้าษีเงินได ้ - 5,699,610.95 5,699,610.95 

ก าไรส าหรับปี 3,146,857.30 9,061,701.42 12,208,558.72 
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 (หน่วย : บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 กิจการท่ีไดรั้บ กิจการท่ีไม่ไดรั้บ  
 ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมการลงทุน รวม 

รายไดจ้ากการขายช้ินส่วนพลาสติก 3,105,274.37  1,065,193,147.25   1,068,298,421.62  
รายไดจ้ากการใหบ้ริการผลิตแม่พิมพ ์  62,363,811.00   40,556,965.88   102,920,776.88  
รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ  65,469,085.37   1,105,750,113.13   1,171,219,198.50  

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ (50,379,043.96) (991,641,755.19) (1,042,020,799.15) 
ก าไรขั้นตน้  15,090,041.41   114,108,357.94   129,198,399.35  
รายไดอ่ื้น  -  7,505,112.86   7,505,112.86  
ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย  15,090,041.41   121,613,470.80   136,703,512.21  
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (652,673.13) (30,561,159.01) (31,213,832.14) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (8,525,323.64) (97,969,244.81) (106,494,568.45) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - (7,506,134.54) (7,506,134.54) 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร (1,185,086.08) (18,566,348.59) (19,751,434.67) 
รวมค่าใชจ่้าย (10,363,082.85) (154,602,886.95) (164,965,969.80) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ 4,726,958.56  (32,989,416.15) (28,262,457.59) 
ตน้ทุนทางการเงิน (1,214,455.27) (16,956,476.89) (18,170,932.16) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้  3,512,503.29  (49,945,893.04)  (46,433,389.75)  
รายไดภ้าษีเงินได ้ - 9,679,270.54 9,679,270.54 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี  3,512,503.29  (40,266,622.50) (36,754,119.21) 

บริษทัถือเกณฑ์การปันส่วนค่าใชจ่้ายและดอกเบ้ียท่ีไม่สามารถจดัประเภทว่าอยูกิ่จการประเภทใดตามสัดส่วนยอดรายไดแ้ต่ละ
กิจการ 
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24. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

24.1 นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

บริษทัมีความเส่ียงอนัเก่ียวเน่ืองกับการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย และความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนซ่ึงบริษทัจะ
พิจารณาใชเ้คร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือการเก็งก าไร 

24.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในอนาคต ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษทักบัเงินฝากธนาคาร เงินกูย้ืมระยะสั้น และเงินกูย้ืมระยะยาว อยา่งไรก็ดี บริษทัป้องกนัความ
เส่ียงดงักล่าว โดยวางแผนจดัหาเงินทุนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่ากวา่ตลาดมาใชด้ าเนินงานไวล่้วงหนา้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และ
ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือ วนัท่ีมีการก าหนด
อตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับข้ึนลง อตัรา  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 75,816,187.57 304,666.25 76,120,853.82 0.30 - 0.625 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - - - - 281,216,145.04 281,216,145.04 - 

รวม - - - 75,816,187.57 281,520,811.29 357,336,998.86  

หนีสิ้นทางการเงนิ        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน - - - 519,871,490.52 - 519,871,490.52 3.30 - 3.85 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - - - - 138,250,280.55 138,250,280.55 - 

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี        

- หน้ีสินระยะยาวซ่ึงเกิดจากสญัญา
เช่าทางการเงิน - - - 10,844,166.53 - 10,844,166.53 4.53 - 6.00 
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 (หน่วย : บาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับข้ึนลง อตัรา  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 

ส่วนของหน้ีสินระยะยาว        

- หน้ีสินระยะยาวซ่ึงเกิดจากสญัญา
เช่าทางการเงิน - - - 29,342,830.51 - 29,342,830.51 4.53 - 6.00 

รวม - - - 560,058,487.56 138,250,280.55 698,308,768.11  

 
 (หน่วย : บาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับข้ึนลง อตัรา  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 1,506,395.12 1,200,789.12 2,707,184.24 0.30 - 0.625 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียน
อ่ืน - - - - 246,112,601.11 246,112,601.11 - 

รวม - - - 1,506,395.12 247,313,390.23 248,819,785.35  

หนีสิ้นทางการเงนิ        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน - - - 527,357,585.44 - 527,357,585.44 3.34 - 4.75  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - - - - 157,819,042.38 157,819,042.38 - 

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี        

- หน้ีสินระยะยาวซ่ึงเกิดจากสญัญา
เช่าทางการเงิน - - - 5,823,876.53 - 5,823,876.53 4.32 - 6.85 

- เงินกูย้มืระยะยาว - - - 1,122,000.00 - 1,122,000.00 4.25 - 4.75 

ส่วนของหน้ีสินระยะยาว        
- หน้ีสินระยะยาวซ่ึงเกิดจากสญัญา
เช่าทางการเงิน - - - 17,325,982.46 - 17,325,982.46 4.32 - 6.85 

รวม - - - 551,629,444.43 157,819,042.38 709,448,486.81  
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24.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บริษทัมีรายการบางรายการเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงท าใหเ้กิดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษทัมีนโยบายป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว โดยการเขา้ท าสัญญาซ้ือ-ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ 

24.4 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

บริษทัมีความเส่ียงจากการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เน่ืองจากลูกหน้ีอาจไม่สามารถช าระหน้ีตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว ้
ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความสูญเสียทางการเงินได ้ทั้งน้ีบริษทัไดก้ าหนดนโยบายในการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว โดยวเิคราะห์ฐานะ
ทางการเงิน และพิจารณาความสามารถในการจ่ายช าระหน้ีของลูกคา้แต่ละรายในการพิจารณาให้สินเช่ือส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ี
คาดวา่จะไม่ไดรั้บช าระหน้ี บริษทัไดพิ้จารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญไวอ้ยา่งเพียงพอ 

24.5 มูลค่ายติุธรรม 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ีย
ในตลาด บริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

24.6 ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา 

ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา เกิดจากการท่ี คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดในสัญญา ท าให้บริษัท 
เกิดความสูญเสียทางการเงินได ้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงน้ี บริษทั มีนโยบายการใหสิ้นเช่ือท่ีรัดกมุ มีการติดตามเร่งรัดการช าระ
หน้ีจากลูกหน้ีอย่างสม ่าเสมอ มีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลาย ดังนั้ น บริษัทจึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายอย่างเป็น
นยัส าคญัจากการเรียกเก็บหน้ีจากลูกหน้ี 

25. การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของบริษทัก าหนดใหมี้การก าหนดมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่
ทางการเงิน มูลค่ายติุธรรมหมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพ
ปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า วตัถุประสงค์ของการวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมถูกก าหนดโดยวิธี
ต่อไปน้ี   

มูลค่ายติุธรรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน เงินเบิกเกิน
บญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้น เงินกูย้ืมระยะยาว เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบั
ราคาท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชี 

มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาวเป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชีเน่ืองจากส่วนใหญ่ของเคร่ืองมือทางการเงิน
เหล่าน้ีมีดอกเบ้ียในอตัราตลาด 
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ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้มีมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม         
ท่ีดิน และส่วนท่ีตีเพ่ิม - - 194.57 194.57 - - 194.57 194.57 

26. การบริหารจดัการทุน 

วตัถุประสงคข์องบริษทัในการบริหารทางการเงิน คือ การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และการด ารง
ไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 งบการเงินแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 1.68 : 1  และ 1.78 : 1 ตามล าดบั 

27. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

27.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารออกหนงัสือค ้าประกนัใหแ้ก่บริษทั 
ดงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
การค ้าประกนัการช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้า 9.99 9.82 

27.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีภาระผกูพนักบัธนาคารพาณิชย ์ดงัน้ี 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
หนงัสือค ้าประกนัธนาคาร วงเงินสินเช่ือ 22.50 ลา้นบาท   

วงเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 12.51 12.68 

27.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีภาระผกูพนัจากรายจ่ายฝ่ายทุน ดงัน้ี 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
ซ้ือวตัถุดิบ 38.23 56.86 
ซ้ือทรัพยสิ์น 10.65 1.24 
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27.4 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีภาระผกูพนัจากสญัญาเช่าและบริการ ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ช าระภายใน   
1   ปี 3,162,300.00 3,942,310.00 
1 - 3 ปี  2,318,250.00 820,000.00 

3 ปี ข้ึนไป 550,000.00 - 

รวม 6,030,550.00 4,762,310.00 

27.5 สญัญาจา้ง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีภาระผกูพนัจากการท าสญัญาจดัจา้งจ านวน 9.01 ลา้นบาท 

28. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่มาถือปฏิบัติ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.3 บริษทัได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 มาถือปฏิบัติใน
ระหวา่งงวดปัจจุบนั โดยกิจการไดเ้ลือกปรับผลสะสมยอ้นหลงัจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวโดยบนัทึกปรับปรุง
กบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมตน้ปี 2562 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

ผลกระทบต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  
รายไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก าหนดเรียกช าระตามสญัญา 86,099,907.17 
ตน้ทุนเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ (65,297,888.64) 

ค่าใชจ่้ายภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง (3,393,763.13) 

รวม 17,408,255.40 
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จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 

ตามนโยบาย 
การบญัชีเดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบแสดงฐานะการเงิน    
สินทรัพย ์    
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 225,275,258.36 55,940,886.68 281,216,145.04 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 142,657,863.67 (51,965,854.07) 90,692,009.60 

หน้ีสินหมุนเวยีน    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 151,146,430.55 (12,896,150.00) 138,250,280.55 
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน - 23.69 23.69 

ส่วนของผูถื้อหุน้    
ก าไร (ขาดทุน) สะสมยงัไม่จดัสรร (82,036,386.50) 16,871,158.92 (65,165,227.58) 

 
 (หน่วย : บาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

ตามนโยบาย 
การบญัชีเดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
ก าไรขาดทุน    
รายไดจ้ากการใหบ้ริการผลิตแม่พิมพ ์ 171,996,630.19 (17,262,870.50) 154,733,759.69 
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ (1,114,920,546.96) 5,785,750.61 (1,109,134,796.35) 
รายไดภ้าษีเงินได ้ 4,551,898.96 1,147,711.99 5,699,610.95 

29. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัโดยคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2563 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

 

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความส าคญัตอ่หน้าที่ และความรับผิดชอบตอ่รายงานทางการเงิน และสารสนเทศทางการเงิน

ที่ปรากฏในรายงานประจ าปี ซึง่งบการเงินดงักลา่ว ได้จดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลอืกใช้นโยบายบัญชีที่

เหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัในการจดัท า รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูส าคญัอยา่ง

เพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไปอยา่งโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนกัถึงความรับผิดชอบในการก ากบัดแูลรายงานทางการเงินให้มีประสทิธิภาพ โดยได้แตง่ตัง้

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิ เพื่อท าหน้าที่สอบทานนโยบายบญัชีและคณุภาพของรายงานทางการเงิน 

สอบทานระบบบริหารความเสีย่ง ระบบการควบคมุภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมลูรายการระหวา่งกนั และการ

ปอ้งกนัหรือลดความเสีย่งที่อาจจะเกิดจากการทจุริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติ เพื่อให้มัน่ใจได้วา่ข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง 

ครบถ้วนเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สนิของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวา่ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีนา่พอใจ และสามารถสร้าง

ความมัน่ใจอยา่งมีเหตผุลได้วา่ งบการเงินของบริษัทฯ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ซึง่ผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบญัชีที่รับรองทัว่ไป และแสดงความเห็นวา่งบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานโดยถกูต้อง

ตามที่ควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป 

 

     

      

 

 

 

 

 

 
               …………………………………           …………………………………. 
             พลเอก เทอดศกัดิ ์ มารมย์                    นายปรีชา เตชะไกรศรี 

       ประธานกรรมการบริษัท                                                 กรรมการผู้จดัการ 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) มกีรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ทา่น ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้ 3 ทา่น 

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

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึง่สอดคล้องกบั
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ เพื่อตรวจสอบและ
น าเสนอรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท  โดยแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะอยา่งอิสระ สรุปภารกิจที่ส าคญัในปี 2562 มีดงันี ้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงินของ
บริษัท ซึง่ได้ผา่นการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี นอกจากนี ้ยงัได้หารือร่วมกบัฝ่ายบริหารและผู้สอบบญัชี เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการด าเนินการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง 
เคร่ืองมือทางการเงิน และฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเชา่ ซึง่จะเร่ิมใช้ในปี 2563 

2. สอบทานความมีประสทิธิผลของระบบการควบคมุภายใน โดยใช้ “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกรอบการควบคมุภายในของ COSO” ซึง่จดัท าโดยฝ่าย
บริหาร ตลอดจนประเด็นและข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบควบคมุภายในให้มี
ประสทิธิภาพตอ่องค์กรมากยิ่งขึน้ 

3. สอบทานรายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้ถกูต้อง
และครบถ้วนตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

4. สอบทานแบบประเมินตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 71 ข้อ น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ เพื่อยื่นตอ่สมาชิกกบั 
CAC และรับทราบรายงานของคณะกรรมการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

5. พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชีของบริษัท ที่มีความเป็นอิสระและมคีณุสมบตัิที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบญัชี และ
พิจารณาเสนอคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี   ซึง่ในปี 2562 ได้เสนอ บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั ซึง่มีคณุสมบตัดิงักลา่วข้างต้น ตอ่
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 

นอกจากนี ้ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยไมม่ีฝ่ายบริหาร 
จ านวน 1 ครัง้ เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 เพื่อรับทราบและพิจารณาขอบเขตแนวทางแผนการสอบบญัชีประจ าปีของผู้สอบ
บญัชี และแผนการตรวจสอบประจ าปีจากผู้ตรวจสอบภายใน รวมทัง้รับทราบประเด็นที่ส าคญัและข้อสงัเกตได้อยา่งอิสระ  

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอยา่งครบถ้วน  โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความรอบคอบ ความระมดัระวงั และเป็นอิสระ จากผลการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่ บริษัท
มีการจดัท างบการเงินโดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยสารสนเทศอยา่ง
เพียงพอและนา่เช่ือถือได้ ตลอดจนมีระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่งที่เพียงพอ ไมม่ีข้อบกพร่องที่เป็น
สาระส าคญัตลอดปีที่ผา่นมา 

 

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

                 ( นายไพรัช  สหเมธาพฒัน์ ) 
                 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการ

ด ารงต าแหนง่ 3 ปี เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 10 สงิหาคม 2561 ถึง 9 สงิหาคม 2564  กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา  
องค์ประกอบกรรมการมีจ านวน 5 ทา่น เป็นกรรมการอิสระ 3 ทา่น ดงันี ้
 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหนง่ 
1 คณุเผา่เทพ     โชตินชิุต ประธาน (กรรมการอิสระ) 
2 คณุไพรัช         สหเมธาพฒัน์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
3 ดร.โกศล         สรุโกมล กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
4 คณุสเุมธ         เตชะไกรศรี กรรมการ  
5 คณุคมัภีร์        จองธุระกิจ กรรมการ  

        และ คณุจมุพล เตชะไกรศรี เลขานกุารคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 
ในรอบปี 2562 คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ได้จดัให้มกีารประชมุ 2 ครัง้ เพื่อปฏิบตัิหน้าที่

ตามบทบาท และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรอบคอบระมดัระวงัและเป็นอิสระ โดย
กรรมการคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหาทกุคนได้เข้าร่วมประชมุเพื่อรายงานผลการประชมุตอ่คณะกรรมการบริษัทด้วยทกุครัง้  

ด้านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  

1. ได้พิจารณาผลตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชดุยอ่ย ตามหลกัเกณฑ์วิธีการจา่ยคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ 
โดยค านงึถึงความเหมาะสมทัง้ทางด้านผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และเปรียบเทยีบอ้างอิงกบัธุรกิจในระดบัเดยีวกนั ตลอดจน
ความเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและน าเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นอนมุตั ิโดยในปี 2562
คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนได้เสนอ ให้งดจ่ายโบนสัและไมม่ีการเพิ่มคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท 

2. ได้พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร โดยพิจารณาตามหลกัเกณฑ์และโครงสร้างที่เป็นธรรม
สมเหตสุมผล รวมถงึผลประกอบการของบริษัท และค านงึถงึความเหมาะสมกบัภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ   

ด้านคณะกรรมการสรรหา 

              1. เพื่อเป็นการสง่เสริมการดแูลสทิธิของผู้ ถือหุ้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีสว่นร่วมในการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการ
เลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

              2. พิจารณาคดัเลอืกและกลัน่กรองบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทหรือเป็นกรรมการอิสระ เข้ารับการ 
เลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ โดยน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาน าเสนอตอ่ที่ประชมุใหญ่
สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ 

3. พิจารณากลัน่กรองบคุคลท่ีมคีณุสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการผู้จดัการตามที่ประธานกรรมการบริหารเสนอ เพื่อเสนอ
ตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ  

โดยสรุป คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ได้ปฏิบตัิหน้าที่ข้างต้นตามบทบาทและความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมคีวามเห็นวา่ กรรมการบริษัท และกรรมการยอ่ย เป็นบคุคลที่มคีวามรู้ 
ความสามารถ ตลอดจนการพิจารณาคา่ตอบแทนที่มีความเหมาะสมกบัภาระหน้าที่ในความรับผิดชอบและผลการด าเนินงานของ
บริษัทโดยรวม 
 
 
                …..………..……..………………………………… 

                          (นายเผา่เทพ  โชตนิชิุต) 
          ประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 
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รายงานของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  ได้ให้ความส าคญักบัการยดึถือปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และ
จริยธรรมธุรกิจ  โดยท าหน้าที่ พฒันา สง่เสริม และก ากบัให้ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจอยา่ง
ตอ่เนื่อง  

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการด ารงต าแหนง่ 3 ปี เร่ิมตัง้แต่
วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2561 ถึง วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2564 องค์ประกอบกรรมการมี 5 ทา่น เป็นกรรมการอิสระ 3 ทา่น ดงันี ้

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหนง่ 

1 คณุเผา่เทพ     โชตินชิุต ประธาน (กรรมการอิสระ) 

2 คณุไพรัช         สหเมธาพฒัน์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

3 ดร.โกศล         สรุโกมล กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

4 คณุสเุมธ         เตชะไกรศรี กรรมการ  

5 คณุคมัภีร์        จองธุระกิจ กรรมการ  

            และ คณุจมุพล เตชะไกรศรี เลขานกุารคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี 
 ในรอบปี 2562 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ีได้จดัให้มีการประชมุ 2 ครัง้ เพื่อทบทวนและพจิารณาเร่ืองตา่งๆ สรุป

สาระส าคญัดงันี ้

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ได้ปรับปรุงแก้ไขนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปในแนวทาง

เดียวกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบยีน ปี 2560 (CG Code) รวมถึงข้อก าหนดด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี

ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ เมื่อวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2562 

ในภาพรวมคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเห็นวา่ บริษัทได้มกีารปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท 

รวมทัง้ข้อเสนอแนะของสถาบนัตา่งๆ ซึง่ผลจากการปฏิบตัติามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี สง่ผลให้บริษัทได้รับการประเมินใน

ระดบั “ดีเลศิ” จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ทัง้นี ้คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จะคอยติดตาม และทบทวนหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจริยธรรมธุรกิจ

ด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระ โดยได้ให้ความเห็นอยา่งตรงไปตรงมา และสง่เสริมการด าเนิน

ธุรกิจอยา่งยัง่ยืน เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท และผู้มีสว่นได้เสยีอยา่งเหมาะสม  

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เช่ือมัน่วา่ การพฒันาด านินการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีอยา่งตอ่เนื่อง เป็น

สว่นส าคญัในความมัน่คงและการสร้างรากฐานท่ีแขง็แกร่งให้กบัองค์กรในระยะยาว รวมทัง้ได้รับความเช่ือมนัจากผู้มีสว่นได้เสยี 

และเป็นท่ียอมรับในระดบัสากลยิ่งขึน้ไป 

 
 
 
 

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

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท  โดยมวีาระการด ารงต าแหนง่ 3 ปี  

เร่ิมวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2562 ถึง วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2565  ประกอบด้วยกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงู รวม 9  ทา่น ดงันี ้

1. คณุโกเวท ลิม้ตระกลู  ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง  

2. ดร.โกศล         สรุโกมล  กรรมการบริหารความเสีย่ง (กรรมการอิสระ) 

3. คณุปรีชา        เตชะไกรศรี กรรมการบริหารความเสีย่ง  

4. คณุจมุพล       เตชะไกรศรี กรรมการบริหารความเสีย่ง  

5. คณุนีรนาท พรหมนารถ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

6. คณุวิรุฬ  เผา่ลนิจง  กรรมการบริหารความเสีย่ง 

7. คณุพิษณ ุ       วิลาวลัย์จิตต์  กรรมการบริหารความเสีย่ง  

8. คณุบญุทิวา     อินทร์ชะตา   กรรมการบริหารความเสีย่ง  

9. คณุนิเวสน์      เลศิหสัดีรัตน์ กรรมการบริหารความเสีย่ง  
 

และ คณุพรทิพย์ พว่งทรัพย์   เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ตระหนกัถึงความส าคญัในการบริหารความเสีย่ง เพื่อให้มีประสทิธิผล โดยติดตาม

พิจารณาผลกระทบจากปัจจยัเสีย่งตา่งๆ เพื่อด าเนินการปอ้งกนัและลดผลกระทบจากปัจจยัความเสีย่งนัน้ และน าเสนอผลการ

ประเมินด้านความเสีย่งตอ่คณะกรรมการบริษัทพร้อมทัง้ปฏิบตัิตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย  

โดยสรุปปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งได้ด าเนินการ ดงันี ้

1. ได้ติดตามดปูระเด็นที่อาจเป็นความเสีย่งตอ่เปา้หมายและทิศทางกลยทุธ์ขององค์กร ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เพื่อ

ปอ้งกนั บรรเทาและลดผลกระทบกบัองค์กร 

2. ได้สือ่สารกบัผู้ท าประเมินและผู้ เก่ียวข้อง ถึงแนวทางในการปฏิบตัิเก่ียวกบัประเด็นที่อาจเป็นความเสีย่ง รวมถงึวิธีการ

ท าประเมินในหวัข้อความเสีย่งทีต่นเองรับผิดชอบ  

3. น าเสนอผลประเมินความเสีย่งตอ่คณะกรรมการบริษัท 

4. ได้ทบทวนหวัข้อความเสีย่ง และปรับปรุงประเด็นตา่งๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจบุนัอยู ่

5. ได้ทบทวนปรับปรุงระเบียบบริหารความเสีย่งตามความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน 

 

 
 
 
       ………..………………………………… 

                             (นายโกเวท  ลิม้ตระกลู) 
                                  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 



อายุ สดัสว่น

(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษัท (%) ช่วงเวลา ต าแหนง่ - บริษัท

พลเอก เทอดศกัดิ์   มารมย์ 83 •  วิทยาศาสตรบณัฑิต (ทบ.) 0.10 ไมมี่ บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)
•  กรรมการอิสระ โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า(จปร.) 2547 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/  ประธานกรรมการ
•  ประธานกรรมการ •  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก บริษัทจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ( 1 แหง่ )
วนัที่ 6 มกราคม 2547 •  วิทยาลยัการทพับก 2555 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ, บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค

•  หลกัสตูรกฎหมายส าหรับผู้บงัคบับญัชาชัน้สงู บริษัท / องค์กรอ่ืน (9 แหง่)
กระทรวงกลาโหม 2559 - ปัจจบุนั ประธานที่ปรึกษา, มลูนิธิไลออนส์ในประเทศไทย

•  วิทยาลยัปอ้งกันราชอาณาจกัร 2555 - ปัจจบุนั ประธาน, มลูนิธิสหพนัธ์สนัติภาพสากล(ประเทศไทย)
•  วิทยาศาสตร์ ดษุฎบีณัฑิต สาขานวตักรรม และ 2555 - ปัจจบุนั Global Vice Presidents Sun Moon University,

เทคโนโลยี่ทางด้านการศกึษา (กิตติมศกัดิ)์ Chungnam Republic of korea.

มหาวิทยาลยั เทคโนโลยี ราชมงคล พระนคร 2547 - ปัจจบุนั นายกสมาคมทหารผ่านศกึเวียดนามในพระบรมราชปูถัมภ์
2541 - ปัจจบุนั รองประธาน, มลูนิธิปวีณาหงสกุลเพ่ือเด็กและสตรี

การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 2540 - ปัจจบุนั ราชองค์รักษ์พิเศษ
บริษัทไทย (IOD) 2535 - ปัจจบุนั ประธาน, มลูนิธิ"ไตรแก้ว” โรงเรียนธรรมวาที
•  หลกัสตูร Director Accreditation Program 2530 - ปัจจบุนั ประธานที่ปรึกษาและกรรมการ, 

(DAP) รุ่นที่ 10/2004 บจก.อี.เทค วิทยาลยัเทคโนโลยีภาคตะวนัออก
2529 - ปัจจบุนั นายทหารพิเศษประจ ากรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ 

ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
นายไพรัช  สหเมธาพฒัน์ 75 •  บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั ไมมี่ ไมมี่ บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)
•  กรรมการอิสระ 2547 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/  ประธานกรรมการตรวจสอบ

•  ประธานกรรมการตรวจสอบ การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ บริษัทจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ( 1 แหง่ )

•  กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัทไทย (IOD) 2547 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ, บมจ. สยามสปอร์ตซินดิเคท
และกรรมการสรรหา •  หลกัสตูร Director Certification Program บริษัท / องค์กรอ่ืน

•  กรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดี (DCP) รุ่นที่ 102/2008 ไมมี่
•  กรรมการ
วนัที่ 6 มกราคม 2547

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ช่ือ – สกุล ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั
ล าดบั ต าแหนง่

วนัที่รับต าแหน่งกรรมการครัง้แรก

1
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อายุ สดัสว่น

(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษัท (%) ช่วงเวลา ต าแหนง่ - บริษัท

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ช่ือ – สกุล ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั
ล าดบั ต าแหนง่

วนัที่รับต าแหน่งกรรมการครัง้แรก

นายเผ่าเทพ  โชตินชิุต 86 •  M.Sc Metallurgical engineer, 0.002 ไมมี่ บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

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

•  ประธานกรรมการพิจารณาคา่ บริษัทจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตอบแทนและกรรมการสรรหา การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ ไมมี่

•  ประธานกรรมการก ากับดแูล บริษัทไทย (IOD) บริษัท / องค์กรอ่ืน ( 2 แหง่)

กิจการที่ดี •  หลกัสตูร Director  Accreditation Program 2556 - ปัจจบุนั กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ,

•  กรรมการตรวจสอบ (DAP) รุ่นที่ 11/2004 โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี

•  กรรมการ 2538 - ปัจจบุนั President, Qualine Management Co., Ltd.

วนัที่ 6 มกราคม 2547

ดร.โกศล  สรุโกมล 79 •  ปริญญาเอก วิศวกรรมเคร่ืองกล ไมมี่ ไมมี่ บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

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

•  กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัทจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

และกรรมการสรรหา การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 2556  -  2561 ที่ปรึกษา ส านกักรรมการผู้จดัการใหญ่ บมจ. ล็อกซเลย่

•  กรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดี บริษัทไทย (IOD) บริษัท / องค์กรอ่ืน (1 แหง่)

•  กรรมการบริหารความเสีย่ง •  หลกัสตูร Director Certification Program 2553  -  ปัจจบุนั กรรมการและเลขาธิการ, มลูนิธิเทพสิริ

•  กรรมการ (DCP) รุ่นที่ 137/2010 

วนัที่ 7 เมษายน 2553

3
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อายุ สดัสว่น

(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษัท (%) ช่วงเวลา ต าแหนง่ - บริษัท

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ช่ือ – สกุล ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั
ล าดบั ต าแหนง่

วนัที่รับต าแหน่งกรรมการครัง้แรก

นายวีระศกัดิ์  สตุณัฑวิบลูย์ 62 •  ปริญญาโท วิศวกรรมอตุสาหกรรม, ไมมี่ ไมมี่ บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)
•  กรรมการอิสระ Texas A&M University, Texas, USA. 2547 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
•  กรรมการตรวจสอบ บริษัทจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  (กรรมการ 3 แหง่ )
•  กรรมการ การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 2562 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ,  บมจ. เอ็นเอฟซี
วนัที่ 6 มกราคม 2547 บริษัทไทย (IOD) 2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ,  บมจ. พลาสติคและหบีหอ่ไทย

•  หลกัสตูร Director Accreditation Program 2554 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ,  บมจ. กรุงเทพประกันภยั
(DAP) รุ่นที่ 21/2004 บริษัทจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ( ผู้บริหาร 1 แหง่ )

2555 - ปัจจบุนั รองผู้จดัการใหญ่ สายลกูค้าธุรกิจรายกลาง,
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท / องค์กรอ่ืน ( 1 แหง่ )
2559 - ปัจจบุนั กรรมการ,  บริษัท บวัหลวงเวนเจอร์ส จ ากัด

นายสเุมธ  เตชะไกรศรี 72 •  ปริญญาตรี   เศรษฐศาสตร์ 10.98 บดิา บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)
•  ประธานกรรมการบริหาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ นายจมุพล เตชะไกรศรี 2523 - ปัจจบุนั กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร 
•  กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน •  โครงการมินิ  MBA, มหาวิทยาลยัจฬุาลงกรณ์ กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท
และกรรมการสรรหา บริษัทจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

•  กรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดี การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ ไมมี่
•  กรรมการ บริษัทไทย (IOD) บริษัท / องค์กรอ่ืน ( 6 แหง่ )
วนัที่ 6 มกราคม 2547 •  หลกัสตูร Director Certification Program 2550 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ชินคาร่า พร็อพเพอร์ตี ้

(DAP) รุ่นที่ 137/2010 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. เอ็มเอฟท ีดีเวลลอปเมนท์
2544 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. จดัสรรปันสว่น

การอบรม จากสถาบนัวิทยาการตลาดทุน 2530 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. แพรร่ีมาร์เก็ตติง้  
•  หลกัสตูร "ผู้บริหารระดบัสงู(วตท.) รุ่นที่ 17 " 2528 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ, บจก. พีซแอนด์ลีฟวิง่

2521 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ, บจก. กรีนแลนด์ มาร์เกตติง้
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อายุ สดัสว่น

(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษัท (%) ช่วงเวลา ต าแหนง่ - บริษัท

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ช่ือ – สกุล ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั
ล าดบั ต าแหนง่

วนัที่รับต าแหน่งกรรมการครัง้แรก

นายคมัภร์ี  จองธุระกิจ 65 •  ปริญญาตรี  บริหารการตลาด 0.23 น้า บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

•  กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั นายจมุพล เตชะไกรศรี 2532 - ปัจจบุนั กรรมการ 

และกรรมการสรรหา บริษัทจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ( 1 แหง่ )

•  กรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดี การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 2535 - ปัจจบุนั กรรมการ, บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์

•  กรรมการ บริษัทไทย (IOD) บริษัท / องค์กรอ่ืน ( 2 แหง่ )

วนัที่ 6 มกราคม 2547 •  หลกัสตูร Director Certification Program 2535 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. เอส.เอส.เอ. อตุสาหกรรม

(DCP)  รุ่นที่ 48/2004 2530 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ศรีส าอางค์ ซพัพลายเออร์

นายปรีชา  เตชะไกรศรี 57 •  ปริญญาโท  Marketing Youngstown State 2.87 หลาน บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

•  กรรมการบริหาร University, USA. นายสเุมธ  เตชะไกรศรี 2558 - 2562 กรรมการผู้จดัการ 

•  กรรมการบริหารความเสีย่ง 2554 - ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท 

•  กรรมการ การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการบริหาร

วนัที่ 6 มกราคม 2547 บริษัทไทย (IOD) บริษัทจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

•  หลกัสตูร Director Accreditation Program ไมมี่

(DAP) รุ่นที่ 10/2004 บริษัท / องค์กรอ่ืน ( 3 แหง่ )

2540 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร,  บจก. ศรีส าอางซพัพลายเออร์

2539 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร,  บจก. ท ีไทยแสน็ค ฟู๊ ดส์

2535 - ปัจจบุนั กรรมการ,  บจก. ท ีไทย เทรด ดีเวลล็อปเม้นท์
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อายุ สดัสว่น
(ปี) คณุวฒุิทางการศกึษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษัท (%) ช่วงเวลา ตําแหน่ง - บริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกลุ ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั
ลําดบั ตําแหน่ง

วนัที่รับตําแหน่งกรรมการครัง้แรก
นายจมุพล  เตชะไกรศรี 39 • ปริญญาตรี  การเงิน - การธนาคาร 0.45 บตุร บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน)
• กรรมการ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นายสเุมธ เตชะไกรศรี 2547 – ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท 
• กรรมการบริหารความเสี่ยง การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ นางยพุา  เตชะไกรศรี 2546 – ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
• เลขานกุารบริษัท บริษัทไทย (IOD) บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ( 1 แห่ง )
• เลขาคณะกรรมการบริษัท • หลกัสตูร Director Certification Program 2554 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ (DCP) รุ่นที่ 102/2008 บริษัท / องค์กรอื่น ( 12 แห่ง )
วนัที่ 6 มกราคม 2547 การอบรม จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. เพซ ครีเอทีฟ เอเจนซี่

• หลกัสตูร ผู้ปฏิบตัิงานเลขานกุารบริษัท (FPCS) 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส
รุ่นที่ 21/2009 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. เพซ คนัทรี่ คลบั

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. เพซ ฟู้ด รีเทล
2554 – ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. เพซ เรียล เอสเตท 
2554 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. เพซ โปรเจ็ค วนั 
2554 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. เพซ โปรเจ็ค ท ู
2554 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. เพซ โปรเจ็ค ทรี 
2554 - 2562 กรรมการ, บจก. วาย แอล พี 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ชินคาร่า พร็อพเพอร์ตี ้
2547 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. เอม็เอฟที ดีเวลลอปเมนท์  
2544 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. จดัสรรปันสว่น
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อายุ สดัสว่น
(ปี) คณุวฒุิทางการศกึษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษัท (%) ช่วงเวลา ตําแหน่ง - บริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกลุ ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั
ลําดบั ตําแหน่ง

วนัที่รับตําแหน่งกรรมการครัง้แรก
นางยพุา  เตชะไกรศรี 69 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์,   มหาวิทยาลยั 11.21 มารดา ดํารงตําแหน่งในบริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน)
• กรรมการ รามคําแหง นายจมุพล เตชะไกรศรี 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ
วนัที่ 6 มกราคม 2547 • Accounting Advance of Pitman Examination 2532 - ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท

Institute บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ( 1 แห่ง )
การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 2532 - ปัจจบุนั กรรมการ, บมจ.แอล.พี.เอ็นดีเวลลอปเมนท์
บริษัทไทย (IOD) บริษัท / องค์กรอื่นน ( 2 แห่ง )
• หลกัสตูร Director Certification Program 2535 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ลมุพินี พรอพเพอร์ตี ้มาเนจเมนท์

(DCP) รุ่นที่ 32/2003 2535 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. พรสนัติ
นายอภิชาติ  เกษมกลุศิริ 53 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ไมม่ี ญาติ บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน)
• กรรมการ ศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นายปรีชา เตชะไกรศรี 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ
วนัที่ 6 มกราคม 2547 และ บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ( 2 แห่ง )

การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ นายจมุพล เตชะไกรศรี 2562 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ฐิติกร
บริษัทไทย (IOD) 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ, บมจ.แอล.พี.เอ็นดีเวลลอปเมนท์
• หลกัสตูร Director Certification Program บริษัท / องค์กรอื่น ( 2 แห่ง )

(DCP) รุ่นที่ 73/2006 2550 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร,  บจก. ศรีสําอางค์ ซพัพลายเออร์
2539 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก ที ไทย แสน็ค ฟู้ดส์

นายประสงค์  เตชะไกรศรี 51 • ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์ 1.36 หลาน บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน)
• กรรมการ Ritsumeikan University, Japan นายสเุมธ  เตชะไกรศรี 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ
วนัที่ 6 มกราคม 2547 บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ ไมม่ี
บริษัทไทย (IOD) บริษัท / องค์กรอื่น ( 1 แห่ง )
• หลกัสตูร Director Accreditation Program 2539 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ, บจก. ชยัวฒันาวสัดภุณัฑ์

(DAP) รุ่นที่ 11/2004 
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อายุ สดัสว่น
(ปี) คณุวฒุิทางการศกึษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษัท (%) ช่วงเวลา ตําแหน่ง - บริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกลุ ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั
ลําดบั ตําแหน่ง

วนัที่รับตําแหน่งกรรมการครัง้แรก
นายโกเวท  ลิม้ตระกลู 67 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 0.13 ไมม่ี บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน)
• ประธานกรรมการบริหารความ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
เสี่ยง  2563 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ

• กรรมการผู้จดัการ การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ( 1 แห่ง )
บริษัทไทย (IOD) 2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ,  บมจ. มลัติแมกซ์
• หลกัสตูร Director Certification Program บริษัท / องค์กรอื่น

(DCP) รุ่นที่ 105/2008 ไมม่ี
นายนีรนาท พรหมนารถ 56 • ปริญญาตรี BA (Economics), ไมม่ี ไมม่ี บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน)
• กรรมการบริหาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2560 - 2562 รองกรรมการผู้จดัการ และ CFO
• รองกรรมการผู้จดัการ • ปริญญาโท MBA (Finance), บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ( 1 แห่ง )
• กรรมการบริหารความเสี่ยง Dallas Baptist University. 2558 - 2560 ผู้จดัการ (SVP) สอบทานสินทรัพย์เสี่ยง,
• CFO ธนาคารกรุงเทพ จํากดั(มหาชน)

2542 - 2557 Senior Vice President  บริการสินเชื่อพิเศษ, 
ธนาคารกรุงเทพ จํากดั(มหาชน)

บริษัท / องค์กรอื่น
ไมม่ี

นางสาวนวลอนงค์ ศกุร์คณาภรณ์ 53 • ปริญญาตรี บญัชี, ไมม่ี ไมม่ี บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน)
• ผู้จดัการทัว่ไป มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2563 - ปัจจบุนั ผู้บริหารสงูสดุสายงานการเงินและบญัชี
ฝ่ายการเงินและบญัชี • ปริญญาโท บญัชีบริหาร, 2560 - 2562 ผู้ช่วย CFO 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, ไมม่ี
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ บริษัท / องค์กรอื่น ( 2 แห่ง )

2559 - 2560 ผู้จดัการอาวโุสบญัชีและการเงิน, บริษัทฮิวแมนิก้า จํากดั
2552 - 2559 ผู้จดัการรายงานทางการเงิน บริษัทธิสเซน่ครุปป์ อินดสัเตรียล

โซลชูัน่ (ประเทศไทย) จํากดั
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อายุ สดัสว่น
(ปี) คณุวฒุิทางการศกึษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษัท (%) ช่วงเวลา ตําแหน่ง - บริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกลุ ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั
ลําดบั ตําแหน่ง

วนัที่รับตําแหน่งกรรมการครัง้แรก
นายนิเวสน์ บวัคอม 55 • ปริญญาโท การบริหารงานบคุคล, ไมม่ี ไมม่ี บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน)
• ผู้จดักาทัว่ไป สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2561 - ปัจจบุนั ผู้จดักาทัว่ไปฝ่ายทรัพยากรมนษุย์
ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์

นายพิษณ ุ วิลาวลัย์จิตต์ 61 • ปริญญาตรี วิศวอตุสาหการ ไมม่ี ไมม่ี บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน)
• ผู้จดักาทัว่ไปฝ่ายผลิต พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2561 - ปัจจบุนั ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลิต โรงงานกิ่งแก้ว
โรงงานกิ่งแก้ว

นายดํารงค์ ชาญณรงค์ 56 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์อตุสาหกรรม ไมม่ี ไมม่ี บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน)
• ผู้จดักาทัว่ไปฝ่ายผลิต สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร 2561 - ปัจจบุนั ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลิต โรงงานกบินทร์บรุี
โรงงานกบินทร์บรุี ลาดกระบงั

นายบญุทิวา อินทร์ชะตา 51 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ไมม่ี ไมม่ี บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน)
• ผู้จดักาทัว่ไปฝ่ายผลิต สถาบนัราชภฎัฉะเชิงเทรา 2561 - ปัจจบุนั ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลิต โรงงานสวุินทวงศ์
โรงงานสวุินทวงศ์

นายรุจจิระ ศรีสมยั 62 • ปริญญาตรี วิศวอตุสาหการ ไมม่ี ไมม่ี บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน)
• ผู้จดักาทัว่ไปฝ่ายผลิตแมพ่ิมพ์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2562 - ปัจจบุนั ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลิตแมพ่ิมพ์ โรงงานสวุินทวงศ์
โรงงานสวุินทวงศ์

นายปริญญา  แก้วล้วน 53 • ปริญญาตรี บญัชี,  มหาวิทยาลยัรามคําแหง ไมม่ี ไมม่ี บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน)
• ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี • ปริญญาโท บญัชี, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2555 - ปัจจบุนั ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน 
และการเงิน

หมายเหต:ุ ลําดบัที่ 14 - 20  คือ ผู้บริหารระดบัสี่รายแรกตามนิยามของ ก.ล.ต.
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