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รายงานคณะกรรมการบริษัท 

ในปี 2563 เศรษฐกิจโลกเผชิญกับภาวะความผันผวนท่ีสําคัญหลายประการ อาทิ ความไม่แน่นอนในการ
ดําเนินการค้าและธุรกิจอนัมีผลมาจากสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน, การระบาดของไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) ซึง่นบัได้วา่เป็นวิกฤติครัง้สําคญัของโลก ทําให้เกิดการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะอตุสาหกรรม
ยานยนต์ ถือเป็นอตุสาหกรรมท่ีได้รับผลกระทบรุนแรงเป็นอนัดบัต้นๆ รองลงมาจากอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว  

อุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 2563 มียอดการผลิตรถยนต์โดยรวมจํานวนทัง้สิน้ 1.43 ล้านคัน ลดลงจากปี 2562 
ประมาณ 29.14% โดยเป็นยอดผลิตรถยนต์นัง่ 0.54 ล้านคนั กลุ่มรถกระบะขนาด 1 ตนั มียอดผลิตทัง้สิน้ 0.86 ล้านคนั 
และยอดผลติรถยนต์กลุม่อ่ืนๆ 0.03 ล้านคนั  

ในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 1,011.63 ล้านบาท ขาดทนุ 36.56 ล้านบาท สาเหตหุลกัเป็นเพราะผลกระทบการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ซึง่สง่ผลตอ่ยอดขายลดลงอยา่งมีนยัสําคญั  

สําหรับทิศทางการดําเนินงานของบริษัทในปี 2564 ยงัคงให้ความสําคญักบักลยทุธ์ในการรักษาตลาดชิน้ส่วนยาน
ยนต์และชิน้สว่นเคร่ืองใช้ไฟฟ้า โดยบริษัทยงัคงมุ่งมัน่ดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขนัอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือรักษาคณุภาพผลิตภณัฑ์ให้อยู่ในระดบัมาตรฐานท่ีลกูค้ากําหนด รวมทัง้ส่งเสริมและ
ผลกัดนัให้เกิดกระบวนการผลติท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  

บริษัทดําเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ให้ความใสใ่จดแูลรักษาสงัคม ชมุชน สภาพแวดล้อม 
และผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย ตามหลกัการความรับผิดชอบต่อสงัคม ด้วยการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ต่อต้าน
การทจุริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือนําองค์กรไปสูค่วามสําเร็จท่ียัง่ยืนอยา่งแท้จริง 

ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคณุผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย รวมถึงพนกังานทกุระดบั และผู้บริหารของบริษัท ท่ี
มีส่วนร่วมในการผลกัดนัให้บริษัทประสบความสําเร็จด้วยดีตลอดมา ขอโปรดมัน่ใจว่า คณะกรรมการบริษัทจะยึดมัน่ใน
การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี คํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย  
 
 
 
 
 
      

         …………………………………….   
                      พลเอก  เทอดศกัดิ ์ มารมย์  
                       ประธานคณะกรรมการบริษัท  
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วสัิยทศัน์ (Vision)  
“ผู้ นําตลาดของผู้ ให้บริการผลิตชิน้สว่นพลาสติกรถยนต์และอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง ทัง้คณุภาพและบริการโดยให้
ผลตอบแทนแก่ ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย” 

 

 

พนัธกจิ (Mission)  

  ตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้านคณุภาพและบริการ  

  เพิ่มโอกาสการขยายตวัทางธุรกิจ  

  ปรับปรุงระบบการบริหารการจดัการ ระบบการผลติ และระบบคณุภาพ ให้เป็นสากล  

  พฒันาศกัยภาพของบคุลากร และให้ความรู้อยา่งตอ่เน่ือง  

  มีการส่ือสารอยา่งมีประสทิธิภาพทัง้ภายใน 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  

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

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

ปัจจบุนั บริษัทไมมี่บริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วมแตอ่ยา่งใด 
บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการผลติชิน้สว่นพลาสติก รวมทัง้พน่สี พิมพ์สี ประกอบชิน้สว่นพลาสติก และให้บริการ

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

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

 
  

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

 
 

โรงงานแหง่ท่ี 3: ตัง้อยูเ่ลขท่ี 28/4 หมู ่1 ต.คลองอดุมชลจร  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
เปิดดําเนินการตัง้แตปี่ 2548 ผลิตแมพ่ิมพ์ฉีดพลาสติก และผลติชิน้สว่นพลาสติก
ชนิดฉีดสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 
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นโยบายและเป้าหมายระยะยาวของบริษัท 
นอกเหนือจากแผนงานรายปี  ท่ีประกอบด้วยงบประมาณประจําปี  และแผนปฏิบัติงานท่ีผ่านการเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัทแล้ว ทางฝ่ายจดัการและคณะกรรมการบริษัทยงัคงเห็นความสําคญัของการดําเนินธุรกิจ ให้เกิดความยัง่ยืน
ในระยะยาว และตอบสนองความต้องการของผู้ มีส่วนได้เสียทกุผ่าย โดยบริษัทมีนโยบายและเป้าหมายการดําเนินธุรกิจในระยะ
ยาว ดงัตอ่ไปนี ้

1. มุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพการแข่งขนัโดยการตอบสนองความต้องการของลกูค้า ในด้านคณุภาพ การส่งมอบ ต้นทนุ 
นวตักรรม การบริการ และการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ซึ่งบริษัทมีการวดัผลด้านความพึงพอใจของลกูค้า ทัง้ 5 ด้าน คือ 
ด้านคณุภาพ ด้านต้นทนุ ด้านการจดัสง่ ด้านการจดัการ ด้านวิศวกรรม เพ่ือนําผลประเมินมาปรับปรุงพฒันาตอ่ไป 

2. มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในบริษัทโดยการสร้างสมรรถนะหลัก (Core Competency) ในทิศทางท่ี
สอดคล้องกบัคา่นิยมขององค์กร และรองรับการเจริญเติบโตของบริษัท  

3. บริษัทมีการทบทวนเป้าหมายการเติบโตทัง้ด้านยอดขาย และผลกําไรของบริษัททัง้แผนระยะสัน้ (ประจําทุกปี) และ
เป้าหมายแผนระยะยาว โดยอ้างอิงจากการเติบโตของอุตสาหกรรม และคู่แข่งในอตุสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนัน้ 
บริษัทยงัจดัทํากลยทุธ์เพ่ือให้บรรลเุปา้หมายดงักลา่วด้วย 

4. บริษัทจดัตัง้คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการให้มีความเหมาะสม และ
เป็นธรรมแก่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยอีกด้วย 

5. มุ่งเน้นการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ท่ีมีส่วนสร้างสรรค์ และช่วยเหลือสงัคม การทํากิจกรรมเพ่ือสาธารณกศุล 
และกิจกรรมตา่งๆ เพ่ือพฒันาสูค่วามยัง่ยืน  

ในปี 2563 บริษัทมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสําคญั ดงันี ้
1. รับรางวลั “BEST ACHIEVEMENT TARGET JIT 2019” จากบริษัท โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย) จํากดั  
2. มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 อนมุติัเพิ่มทนุจดทะเบียนจํานวน 136.78 ล้านหุ้น จากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม

ทนุแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 23.78 ล้านหุ้น ซึง่เป็นการเสนอขายควบคูก่บัการออกใบสําคญัแสดงสทิธิในการซือ้หุ้น
เพิ่มทนุให้กบับคุคลในวงจํากดั (PP) คือ Karrie Automotive Investment Limited จํานวน 113 ล้านหุ้น 

3. บริษัทได้เรียกชําระทุนจดทะเบียนเพิ่มจาก Karrie Automotive Investment Limited จํานวน 23.78 ล้านหุ้น มลูค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นทนุชําระแล้วทัง้สิน้จํานวน 237.78 ล้านบาท 

4. ได้รับการประเมินผลคะแนนในระดบั ”ดีเลิศ” จากโครงการประเมินการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies) ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

5. ได้รับคะแนนประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 เตม็ 100% จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
6. บริษัทซือ้เคร่ือง EDM จํานวน  1 เคร่ือง เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพในการผลติแมพ่ิมพ์ 

2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
บริษัทได้จําแนกผลติภณัฑ์ตามประเภทของสนิค้า ออกเป็น 2 สายการผลติ ดงันี ้ 

1. สายการผลติชิน้สว่นพลาสติก 
 สําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 
 สําหรับอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟา้ 
 สําหรับอตุสาหกรรมอ่ืน ๆ 

2. สายการผลติแมพ่ิมพ์เพ่ือฉีดพลาสติก  
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โครงสร้างรายได้ของบริษัท 
บริษัท  ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม  จํากดั (มหาชน) จําหน่ายสินค้าทัง้หมดของบริษัทฯ ให้แก่ลกูค้าในประเทศ ซึ่งมีโครงสร้าง

รายได้ ดงันี ้
 

                                                              
 
 
 
2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ  

 ผลติภณัฑ์ของบริษัท แบง่ออกเป็น 2 สายการผลติ                   
1.  สายการผลิตชิน้ส่วนพลาสตกิ  

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

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 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

อุตสาหกรรมยานยนต์ 730.34 72.19 991.08 76.99 952.99 81.37

อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟา้ 133.57 13.20 111.34 8.65 94.30 8.05

อุตสาหกรรมอื่น ๆ 18.70 1.85 30.07 2.34 21.01 1.79

การบริการผลิตแม่พิมพ์ 129.02 12.75 154.73 12.02 102.92 8.79

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

รายได้จากการขาย
256125622563

730.34
991.08 952.99

133.57

111.34 94.30129.02

154.73
102.92

18.70

30.07 21.01

2563 2562 2561

มลูคา่การขาย (ลา้นบาท)

อตุสาหกรรมยานยนต์ อตุสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้า
อตุสาหกรรมอืน่ ๆ การบรกิารผลติแมพ่มิพ์



    บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

 7 

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

บริษัทมีกระบวนการควบคมุคณุภาพของสินค้าโดยจะทําการตรวจสอบและควบคมุคณุภาพของสินค้าทกุขัน้ตอน ตัง้แต่
การตรวจสอบวตัถุดิบนําเข้า การตรวจสอบในกระบวนการผลิตและการตรวจสอบในขัน้ตอนสดุท้ายก่อนจัดส่งสินค้าให้ลกูค้า 
รวมถึงการให้บริการของบริษัทท่ีมีความรวดเร็วและถูกต้องในการจัดส่ง ซึ่งทําให้ลูกค้ามีความเช่ือมั่นและความพึงพอใจใน
คณุภาพของผลติภณัฑ์ของบริษัทสงูสดุ  

2.  สายการผลิตแม่พมิพ์เพื่อฉีดพลาสตกิ  
ก) การผลติแม่พมิพ์ 
บริษัทเป็นผู้ ให้บริการออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์สําหรับการฉีดพลาสติก บริษัทมีทีมงานออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์โดย

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

การผลติแมพ่ิมพ์ แบง่เป็น 2 แบบ คือ 
1. ผลติแม่พมิพ์ใหม่ตามคาํส่ังซือ้ของลูกค้า 

 การผลิตแม่พิมพ์ประเภทนี ้บริษัทจะทําการผลิตแม่พิมพ์สําหรับ การฉีดพลาสติกตามท่ีลูกค้าต้องการ และผลิต
แมพ่ิมพ์ตามแบบท่ีได้ตกลงร่วมกนั 

2. งานปรับปรุงแม่พมิพ์ให้ลูกค้า 
  ในสว่นนีล้กูค้าจะนําแม่พิมพ์ของลกูค้ามาให้บริษัทฯ ทําการปรับปรุง ซึง่บริษัทจะร่วมกบัลกูค้าในการแก้ไขลกัษณะ

ชิน้งาน หรือโครงสร้างแบบแม่พิมพ์ เพ่ือเป็นการปรับปรุงหรือแก้ไขให้แม่พิมพ์พลาสติกได้ชิน้สว่นพลาสติก ตามลกัษณะท่ีต้องการ 
หรือการผลติท่ีเร็วขึน้ ซึง่การให้บริการในสว่นนีจ้ะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในการบริการของบริษัทกบัลกูค้า  

          อนึ่งในการผลิตและการปรับปรุงแม่พิมพ์ บริษัทกําหนดราคาค่าบริการจาก ขนาดของแม่พิมพ์ ความยากง่ายในการ
ทํางาน และชัว่โมงการทํางาน  

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

บริษัทได้รับการสง่เสริมการลงทนุจากสํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ในเขต 2 (จงัหวดัฉะเชิงเทรา)  
สําหรับโรงงานสวุินทวงศ์ เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2554 เพ่ือแสดงวา่ เป็นผู้ได้รับการสง่เสริมการลงทนุในกิจการ ผลติแมพ่ิมพ์ และ
ซอ่มแซมแมพ่ิมพ์ท่ีผลติเอง ซึง่สรุปสาระสําคญัท่ีได้รับการสง่เสริม ดงันี ้
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1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิท่ีได้รับจากการประกอบกิจการท่ีได้รับการสง่เสริม มีกําหนดเวลา  
8 ปี  และได้รับการลดหยอ่นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิ 50% อีก 5 ปี หลงัจากครบ 8 ปีแรก 

2. ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมไปรวมคํานวณ เพ่ือเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาท่ี
ได้รับการสง่เสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 

3. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเป็นท่ีต้องนํามาจากต่างประเทศเพ่ือใช้ในการผลิตเพ่ือการ
สง่ออกเป็นระยะเวลา 1 ปี 

4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับผู้ ท่ีได้รับการสง่เสริมนําเข้ามาเพ่ือสง่กลบัออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี 

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน   
1. กลยุทธ์การตลาด 

จากการดําเนินธุรกิจเป็นระยะมากกว่า 45 ปี ทําให้บริษัททราบถึงความต้องการของกลุ่มลกูค้าของบริษัท ว่าลกูค้าส่วน
ใหญ่ไม่ได้มุ่งเน้นด้านราคาเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งเน้นด้านความน่าเช่ือถือและความไว้วางใจในคุณภาพของสินค้าและ
ความสามารถในการให้บริการ สําหรับการจัดทําแผนการตลาดนัน้ บริษัทมุ่งเน้นให้สอดรับกับโครงสร้างการดําเนินธุรกิจ 
ความสามารถในการแข่งขนั และโอกาสท่ีจะยืนหยดัอยูใ่นธุรกิจอยา่งยัง่ยืนและเติบโต ดงันัน้ บริษัทจงึใช้กลยทุธ์การตลาดท่ีมุง่เน้น
ในการตอบสนองตามความต้องการของลกูค้า ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยกําหนดเป็นนโยบายของบริษัทไว้ดงันี ้
Q (Quality) : 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 2563 เท่ากบัร้อยละ 72.19 ของรายได้รวม  เช่น บริษัทโตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย) จํากดั, 
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บริษัท โฟเรอเซีย แอนด์ ซมัมิท อินทีเรีย ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากดั, บริษัท อิชิเทค (ไทยแลนด์) จํากดั, บริษัท โตโยต้า ไดฮทัส ุ
เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ แมนแูฟคเจอร่ิง จํากดั และบริษัท ซมั ไฮเทคส์ จํากดั 

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

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

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

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

ภายในประเทศ แต่สินค้าของบริษัทบางสว่นจะถกูนําไปประกอบและจําหน่ายไปยงัต่างประเทศ (Indirect Export) ในรูปแบบของ
สนิค้าสําเร็จรูปและชิน้สว่น ซึง่ลกูค้าสว่นใหญ่เป็นบริษัทของประเทศญ่ีปุ่ น โดยปรกติจะมีบริษัทในเครือเป็นผู้ผลิตหรือจดัหาสินค้า
ให้ แต่จากประสบการณ์และผลงานท่ีผ่านมาของบริษัท ทําให้ผลิตภณัฑ์ชิน้ส่วนพลาสติกของบริษัทเป็นท่ียอมรับของผู้ผลิตยาน
ยนต์ และผู้ผลิตเคร่ืองไฟฟ้าชัน้นําจากประเทศญ่ีปุ่ น  เน่ืองจากบริษัทได้เรียนรู้ระบบการทํางานของบริษัทญ่ีปุ่ น และนํามาพฒันา
ผลิตภณัฑ์ และการทํางานของบริษัทให้สามารถให้บริการได้เท่าเทียมกบับริษัทญ่ีปุ่ น ประกอบกบับริษัทมีการพฒันาบคุลากรทกุ
ระดบั รวมถึงมาตรฐานในการผลิตตลอดเวลา และมีการทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับลกูค้า ทําให้ทราบถึงความต้องการของ
ลูกค้าเป็นอย่างดี ซึ่งทําให้บริษัทเป็นผู้ ผลิตชิน้ส่วนพลาสติกยานยนต์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าสญัชาติไทยท่ีได้การยอมรับในเร่ือง
ผลติภณัฑ์และบริการ และบริษัทสามารถเข้าไปเสนอบริการให้แก่ผู้ผลติรายอ่ืนของทัง้สองกลุม่อตุสาหกรรมได้  
3. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

โครงสร้างอุตสาหกรรม 
ผลิตภณัฑ์ท่ีบริษัทผลิตและจําหน่ายให้กบัลกูค้า เป็นชิน้ส่วนพลาสติกเพ่ือการพาณิชย์ ซึง่เป็นธุรกิจอตุสาหกรรมสนบัสนนุ 

(Supporting Industry) ท่ีสําคญั เน่ืองจากชิน้ส่วนพลาสติกดงักล่าวจะนําไปประกอบเป็นสินค้าสําเร็จรูปและจดัจําหน่ายให้กับ
ผู้บริโภคขัน้สดุท้าย (End Users)  

ปัจจบุนัการผลติชิน้สว่นพลาสติกแบบการฉีดขึน้รูป (Injection Molding) เพ่ือการพาณิชย์เป็นอตุสาหกรรมการผลติท่ีมีการ
เติบโตอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากชิน้งานมีคุณสมบัติท่ีสามารถทนต่อแรงบิด แรงกระแทก นํา้หนักเบา ท่ีเป็นท่ีต้องการของ
อตุสาหกรรมยานยนต์ อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ นอกจากนัน้ได้มีการพฒันาชิน้ส่วนพลาสติกแบบการฉีดขึน้
รูปเพ่ือไปทดแทนชิน้สว่นโลหะมากขึน้ด้วย ดงันัน้ภาวะอตุสาหกรรมหลกัท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  จะมี
ดงัตอ่ไปนี ้ 

ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิน้ส่วนยานยนต์ ปี 2563 (ข้อมลูจากสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย) 
ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ ปี 2563 
ยอดการผลิตรถยนต์ในปี 2563 มีจํานวนทัง้สิน้ 1,426,970 คัน ลดลงร้อยละ 29.14  เม่ือเปรียบกับปี 2562 ปริมาณการ

ผลิตรถยนต์นัง่มีจํานวน 542,437 คนั ลดลงจากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 32.56 รถยนต์กระบะขนาด 1  ตนั ผลิตได้ทัง้สิน้ 861,449 
คนั เทา่กบัร้อยละ 60.37 ของยอดการผลติทัง้หมด  
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การผลิตเพ่ือการส่งออกจํานวน 704,626 ลดลงจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 32.06 และรวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์
สําเร็จรูป เคร่ืองยนต์ ชิน้ส่วนอ่ืนๆ อะไหล่รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ ชิน้ส่วน และอะไหล่รถจกัรยานยนต์ มีทัง้สิน้ 591,906.14 ล้าน
บาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 24.69    
2.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ปัจจบุนับริษัทฯ   มีโรงงานผลติท่ีใช้ดําเนินการจํานวน 3  แหง่ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
โรงงานที่ 1 : ตัง้อยูเ่ลขท่ี 59 หมูท่ี่ 6 ถนนก่ิงแก้ว ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 บน

เนือ้ท่ี 9 ไร่ เป็นอาคารโรงงานพืน้ท่ีใช้สอย 10,200 ตารางเมตร ประกอบด้วยแผนกการตลาด แผนก
วิศวกรรม แผนกการผลติ โดยมีกําลงัการผลติเต็มท่ี 3,600 ตนั/ปี 

โรงงานที่ 2 : ตัง้อยู่เลขท่ี 517 หมู่ท่ี 9 ตําบลหนองก่ี อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 บนเนือ้ท่ี 13 ไร่ 
สําหรับ เป็นอาคารโรงงานพืน้ท่ีใช้สอย 6,000 ตารางเมตร การเพิ่มกําลงัการผลิตเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้า เร่ิมดําเนินงานได้ในเดือนกมุภาพนัธ์  2547 โดยมีกําลงัการผลติเตม็ท่ี 5,040 ตนั/ปี 

โรงงานที่ 3 : ตัง้อยู่เลขท่ี 28/4 หมู่ท่ี 1 ถนนสวุินทวงศ์ ตําบลคลองอดุมชลจร อําเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000  
บนเนือ้ท่ี 27 ไร่เป็นอาคารโรงงานพืน้ท่ีใช้สอย 8,700 ตารางเมตร เป็นโรงงานผลิตแม่พิมพ์ท่ีสามารถ
ผลิตแม่พิมพ์ใช้กบัเคร่ืองฉีดตัง้แต่ขนาด 30 - 1,800 ตนั  และโรงงานฉีดพลาสติกท่ีมีเคร่ืองฉีดพลาสติก 
ตัง้แตข่นาด 230-850 ตนั 

นโยบายการผลิตท่ีสําคญั คือ เน้นการผลติสินค้าท่ีมีคณุภาพดี ตรงกบัความต้องการของลกูค้าและสามารถสง่สนิค้าได้ตรง
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด ทัง้นีเ้พ่ือให้ลกูค้ามีความเช่ือมัน่และเกิดความพงึพอใจ ในผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ     

 การจัดหาวัตถุดบิที่ใช้ในการผลติชิน้ส่วนพลาสตกิ 
 วัตถุดบิสาํหรับการผลติชิน้ส่วนพลาสตกิ   

วตัถุดิบหลกัสําหรับการผลิตชิน้ส่วนพลาสติกของบริษัท คือ เม็ดพลาสติก โดยเป็นการสัง่ซือ้จากตวัแทน
จําหน่ายในประเทศทัง้หมด ซึง่การสัง่ซือ้เมด็พลาสติกจะแยกตามลกัษณะของกลุม่ผลติภณัฑ์ ดงันี ้

 กลุ่มชิน้ส่วนพลาสตกิสาํหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 
การสัง่ซือ้เม็ดพลาสติกเพ่ือการผลิตชิน้ส่วนพลาสติกสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ เป็นการสัง่ซือ้ล่วงหน้า

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

 กลุ่มชิน้ส่วนพลาสตกิสาํหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
การสัง่ซือ้เม็ดพลาสติก เพ่ือการผลิตชิน้ส่วนพลาสติก สําหรับอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า มี 2 รูปแบบคือ 

ลูกค้าจัดหาวัตถุดิบมาให้ และบริษัทซือ้วัตถุดิบมาใช้ในการผลิตเอง โดยในปี 2563 สัดส่วนของยอดขายสินค้าท่ีลูกค้าจัดหา
วตัถดิุบมาให้และยอดขายสินค้าท่ีบริษัทเป็นผู้จดัซือ้วตัถดิุบเอง คิดจากยอดขายรวมของโรงงานกบินทร์บุรี เป็นร้อยละ 52 และ
ร้อยละ 48 ตามลําดบั 

อยา่งไรก็ตามการสัง่ซือ้เม็ดพลาสติกของทัง้สองกลุม่นัน้ บริษัทสามารถท่ีจะตกลงกบัลกูค้าในการจดัซือ้เม็ด
พลาสติกได้ หากบริษัทสามารถจดัหาแหล่งจําหน่ายเม็ดพลาสติกจากผู้จดัจําหน่ายอ่ืนท่ีมีคณุภาพเทียบเท่ากบัความต้องการของ
ลกูค้าและมีราคาถกูกวา่ ทําให้บริษัทไมมี่ปัญหาในการจดัหาเมด็พลาสติก  

ประเภทของเมด็พลาสติกท่ีใช้ในกิจการชองบริษัทฯ สามารถจําแนกเป็นประเภทหลกัๆ ได้ดงันี ้
Polypropylene–PP (Engineering Grade), PC/ABS(PC alloy), Nylon (PA+GF),Poly Acetal (POM), Polystyrene –PS และ 
อ่ืนๆ 
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 การจัดหาวัตถุดบิที่ใช้ในการผลติแม่พมิพ์ 

วัตถุดบิสาํหรับการผลติแม่พมิพ์  
วตัถดิุบหลกั คือ แบบแม่พิมพ์เหล็ก (Mold Base) เหล็กชิน้ส่วนแม่พิมพ์ และฮอตรันเนอร์  ซึ่งบริษัทสัง่ซือ้จากผู้

จดัจําหน่ายภายในประเทศหลายรายท่ีเป็นคู่ค้ากบับริษัทมานาน โดยเหล็กท่ีใช้จะเป็นเหล็กท่ีมีคุณภาพตามความต้องการของ
แมพ่ิมพ์แตล่ะประเภท ซึง่จะทําให้ผลงานท่ีฉีดจากแมพ่ิมพ์ของบริษัทมีอตัราการสญูเสียต่ํา  

 การวจัิยและพัฒนาการผลติแม่พมิพ์ 
บริษัทมีโปรแกรม MoldFlow เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาการไหลของนํา้พลาสติกฉีด และช่วยในการ

ออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ซึ่งมีผลทําให้การออกแบบ และแม่พิมพ์ท่ีผลิตออกมา มีคุณภาพสงูขึน้ และในปี 2563 
บริษัททําการวิจยัพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพ่ือให้กระบวนการผลติมีคณุภาพสงูขึน้และต้นทนุต่ําลง  

 การซ่อมแซมแม่พมิพ์ 
นอกจากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์แล้ว บริษัทยงัให้บริการซ่อมแซมแม่พิมพ์ท่ีชํารุดท่ีเกิดจากการใช้งาน ซึ่งการ

ให้บริการในสว่นการซ่อมแซมแม่พิมพ์นีจ้ะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในการให้บริการของบริษัท  เน่ืองจากหากแม่พิมพ์ของลกูค้า
เกิดชํารุดจากการผลิต ทีมซอ่มแซมแมพ่ิมพ์ของบริษัทสามารถให้บริการซอ่มแซมได้ทนัที โดยไมจํ่าเป็นต้องนําสง่แมพ่ิมพ์ไปทําการ
ซอ่มแซมนอกสถานท่ีทําให้เสียเวลาในการผลติ ดงันัน้ ลกูค้าของบริษัทจงึมีความมัน่ใจในบริการผลติชิน้สว่นพลาสติกของบริษัท    

2.4 งานที่ยงัไม่ส่งมอบ (เฉพาะกรณีโครงการหรือชิน้งานมูลค่าสูง) 
   - ไมมี่   

3. ปัจจัยความเส่ียง  
การบริหารความเส่ียงในปัจจบุนั และอนาคตเป็นเร่ืองท่ีสําคญั ซึง่บริษัทมีความตระหนกัดีว่า การบริหารความเส่ียงนัน้เป็น

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

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

ในปี 2563 บริษัทได้ปฏิบติัตามคูมื่อระเบียบบริหารความเส่ียง และสรุปผลการประเมินความเส่ียงในแตล่ะหมวด ซึง่ผล
ประเมินความเส่ียงพบวา่ความเส่ียงท่ีมีสาระสําคญัมีดงัตอ่ไปนี ้
 ความเส่ียงด้านการดาํเนินธุรกจิ และกลยุทธ์ 
  ความเส่ียงเน่ืองมาจากราคาวัตถุดบิมีการเปล่ียนแปลง 

เม่ือวตัถดิุบมีการเปล่ียนแปลงราคาสงูขึน้จะมีผลกบัต้นทนุขายสงูตามไปด้วย ซึง่สง่ผลให้กําไรลดลง 
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อยา่งไรก็ดี บริษัทมีการดําเนินการ และมีข้อตกลงกบัลกูค้าแต่ละรายในการปรับโครงสร้างราคาขายตามราคาวตัถดิุบท่ี
มีการเปล่ียนแปลงไป และได้มอบหมายให้ฝ่ายการตลาด ดําเนินการในการติดตามการเปล่ียนแปลงของราคาวตัถดิุบ และการ
ปรับเปล่ียนราคาขายกบัลกูค้าอยา่งสม่ําเสมอ 

 ความเส่ียงด้านการดาํเนินงาน  
  ความเส่ียงจากต้นทุนการผลติของบริษัทสูงกว่าคู่แข่งเน่ืองมาจากเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีล้าสมัย 
    การท่ีเคร่ืองจกัรหลกัท่ีใช้ทําการผลติและเทคโนโลยีการผลติล้าสมยั มีผลทําให้อตัราของเสียสงู ผลผลติต่ํา และต้นทนุ

การบํารุงรักษาสงู ซึง่อาจทําให้ต้นทนุการผลติสงูตามไปด้วย 
    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 1.66 เทา่ (ณ สิน้ปี 2563) 

    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 
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  ความเส่ียงจากการให้สนิเช่ือ 
    บริษัทมีความเส่ียงจากการให้สนิเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองจากลกูหนีก้ารค้า เน่ืองจากหากลกูหนีไ้มส่ามารถชําระหนีต้ามเง่ือนไขท่ี

ตกลงไว้ ซึง่อาจทําให้เกิดความสญูเสียทางการเงินได้  
        ทัง้นี  ้บริษัทได้กําหนดนโยบายในการป้องกันความเส่ียงดังกล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและพิจารณา

ความสามารถในการจ่ายชําระหนีข้องลูกค้าแต่ละรายในการพิจารณาให้สินเช่ืออย่างเหมาะสม สําหรับลูกหนีก้ารค้าท่ีคาดว่า
อาจจะไมไ่ด้รับชําระหนี ้บริษัทจะพิจารณาตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้อยา่งเพียงพอ 

 ความเส่ียงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
  ความเส่ียงจากการไม่ปฏบัิตติามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ 
    สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) ได้ออกกฎระเบียบและข้อบงัคบัต่าง ๆ เพ่ือให้

บริษัทจดทะเบียนได้ปฏิบติัตามเพ่ือการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี พร้อมด้วยบทลงโทษตา่ง ๆ สําหรับบริษัทท่ีฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตาม 
    บริษัทตระหนักและให้ความสําคญัในการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยการกําหนดให้มีผู้ รับผิดชอบ

โดยตรงในการประสานงาน ติดตามข้อมลูข่าวสาร หรือข้อบงัคบัใหม่ๆท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท และปฏิบติัตามเพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัท 
ได้ปฏิบติัตามกฎระเบียบของกลต.อยา่งครบถ้วน และทนัเวลา  

        ในปี 2563 จากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความเส่ียงด้านนี ้ไม่พบว่ามีการปฏิบัติผิดหลกัเกณฑ์ หรือข้อกําหนด 
และเง่ือนไขตา่งๆ ของกฎระเบียบตลาดหลกัทรัพย์  

 ความเส่ียงด้านระบบสารสนเทศ 
  ความเส่ียงจากข้อมูลสูญหาย  
    ความเสี่ยงจากการโปรแกรม (ERP) ฐานข้อมลู (Database) สญูหาย และระบบการทํางานของคอมพิวเตอร์ขดัข้อง ไม่

สามารถใช้งานได้ ซึง่ก่อให้เกิดความเสียหายกบัการดําเนินกิจการของบริษัท 
    บริษัทมีวิธีการปอ้งกนั โดยดําเนินการพฒันาตวัโปรแกรม (ERP) เพ่ือให้รองรับกบัปริมาณข้อมลูท่ีมากขึน้ และให้เกิด 

ความมีเสถียนภาพของการทํางานทกุสว่นงาน ด้านฐานข้อมลูได้ดําเนินการให้มีระบบการเก็บรักษาข้อมลูสํารองในสถานท่ีอ่ืนเพิ่ม
อีกหนึ่งท่ี ซึง่เป็นท่ีๆ มีความปลอดภยั สว่นด้านบคุลากร  ได้จดัเตรียมความพร้อมและจํานวนของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสารสนเทศเพ่ือทํา
การอบรมและให้การ Support ในเร่ืองตา่งๆ แก่พนกังานระดบัปฏิบติังานทกุโรงงานอยา่งเพียงพอ   

4. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสาํคัญอ่ืน 

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

  ชิน้สว่นพลาสติก ให้แก่บริษัทผู้ผลติรถยนต์และเคร่ืองใช้ไฟฟา้ชัน้นําตา่งๆ รวมทัง้ 
  ผู้ผลิตสนิค้าต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer : OEM) 

 ทนุจดทะเบียน : 350,780,000 บาท 
 ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว : 237,780,000 บาท 
 มลูคา่ท่ีตราไว้ : หุ้นละ 1 บาท 
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 ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลขท่ี 23 ซอยจนัทน์ 43 แยก 21 แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
 ท่ีตัง้โรงงาน : เลขท่ี 59 หมูท่ี่ 6 ถนนก่ิงแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
  : เลขท่ี 517 หมูท่ี่ 9 ต.หนองก่ี อ.กบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25110 
  : เลขท่ี 28/4 หมูท่ี่ 1 ถ.สวุินทวงศ์  ต.คลองอดุมชลจร อ.เมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000 
 โทรศพัท์ : 02-211-2762,02-211-3732 
 โทรสาร : 02-212-4864 
 แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์ : investor@tkrungthai.com 
 กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ): independent@tkrungthai.com   
 Web Site : www.tkrungthai.com 
 

บุคคลอ้างองิ 

 นายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  
   อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  
   เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
   โทรศพัท์ (02) 009-9000  โทรสาร (02) 009-9991 
 ผู้สอบบญัชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั 
   72 อาคาร กสท โทรคมนาคม  ชัน้ 24 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก  
   กรุงเทพฯ 10500 
   โทรศพัท์ (02) 105-4661 โทรสาร (02) 026-3760 
    ผู้สอบบญัชี : นางสมุนา เสนีวงศ์ ณ อยธุยา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5897 
 ท่ีปรึกษากฎหมาย : บริษัท ดีเอน็36 จํากดั  
   395/4-5 ถนนสาธุประดิษฐ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
     โทรศพัท์ (02) 674-2564-6  

4.2 ข้อมูลสาํคัญอ่ืน 
             -ไมมี่ 
 

5. ข้อมูลผู้ถือหุ้น 
ณ. วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 350,780,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 350,780,000 หุ้น มลูค่าท่ีตรา

ไว้หุ้นละ 1  บาท และมีทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 237,780,000 บาท เป็นจํานวนหุ้น 237,780,000 หุ้น 
บริษัทไมมี่หุ้นประเภทอ่ืนท่ีมีสทิธิหรือเง่ือนไขแตกตา่งจากหุ้นสามญั เช่น หุ้นบริุมสทิธ์ิ 
บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์หรือการบริหารงาน

ของบริษัท 
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5.1 รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมดุทะเบียนลา่สดุ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 เป็นดงันี ้เป็นดงันี ้  
ลําดบั รายช่ือผู้ ถือหุ้น จํานวนหุ้น สดัสว่น 

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

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

                                นายมิตร เตชะไกรศรี, นายปรีชา เตชะไกรศรี, นางอไุรวรรณ แซแ่ต้ 

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

ข้อจาํกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาต ิ
ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชาวตา่งชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทรวมกนัได้ไมเ่กินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและชําระแล้ว 
 

5.2 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 
ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 เม่ือวนัท่ี 21 ตลุาคม 2563 ได้มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท

จํานวน 136,780,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน  214,000,000  บาท เป็นทนุจดทะเบียนจํานวน 350,780,000 
บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 136,780,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บคุคลในวงจํากดั คือ 
Karrie Automotive Investment Limited (“KAI”) รายละเอียดดงันี ้

  (1) การเพิ่มทนุ จํานวน 23,780,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จํานวน 23,780,000 หุ้นมลูค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (“Private Placement”) ท่ีเสนอขายควบคู่กับการออกใบสําคญั
แสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั 

 (2) การเพิ่มทนุ จํานวน 48,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จํานวน 48,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตรา
ไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ซึง่ออกและจดัสรร
ให้แก่บุคคลในวงจํากัด รุ่นท่ี 1 (“TKT-W1”) และใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งออกและ
จดัสรรให้แก่บุคคลในวงจํากัดรุ่นท่ี 3  (“TKT-W3”) ทัง้นี ้TKT-W3 และ TKT-W1 จะใช้หุ้นสามัญเพิ่มทุนกลุ่มเดียวกันใน
การรองรับสิทธิการแปลงสภาพ เน่ืองจากเป็นใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมีเง่ือนไขการใช้สิทธิเก่ียวเน่ืองกนั โดยในกรณีท่ีมีการ
ใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ TKT-W1 ไปเทา่ใด จะไม่สามารถใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ TKT-W3 เท่ากบัจํานวนใบสําคญั
แสดงสทิธิ TKT-W1 ท่ีใช้สทิธิไปแล้ว 
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 (3) การเพิ่มทนุ จํานวน 65,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จํานวน 65,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตรา
ไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ซึง่ออกและจดัสรร
ให้แก่บคุคลในวงจํากดั รุ่นท่ี 2 (“TKT-W2”) 

รายละเอียดใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท 

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

Karrie Automotive Investment Limited (“KAI”) 
จํานวนท่ีออก
และเสนอขาย 

48,000,000 หน่วย 
TKT-W1 และ TKT-W3 จะใช้หุ้นสามญัเพิ่มทนุกลุม่เดียวกนัในการรองรับสิทธิการแปลงสภาพ เน่ืองจากเป็น
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมีเง่ือนไขการใช้สทิธิเก่ียวเน่ืองกนั โดยในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสทิธิ TKT-
W1 ไปเทา่ใด จะไมส่ามารถใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสทิธิ TKT-W3 เทา่กบัจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิ TKT-W1 
ท่ีใช้สทิธิไปแล้ว 

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

48,000,000 หุ้น (มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 

วนัใช้สทิธิ ใช้สทิธิครัง้แรก คือ วนัทําการสดุท้ายของเดือนตลุาคม 2563 ซึง่จะตรงกบัวนัท่ี 30 ตลุาคม 2563 และสามารถ
ใช้สทิธิได้ในวนัทําการสดุท้ายของทกุเดือนในทกุเดือน และวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย คือ วนัท่ี 15 
เมษายน 2564 ( 6 เดือนนบัจากวนัท่ีออกและเสนอขาย) โดยหากวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายไมต่รงกบั
วนัทําการ ให้เล่ือนวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายขึน้มาเป็นวนัทําการสดุท้ายก่อนหน้าวนักําหนดการใช้สทิธิ
ครัง้สดุท้าย 

 
ใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 2 (TKT-W2) 
ชนิด ระบช่ืุอผู้ ถือและเปล่ียนมือไมไ่ด้ 
วิธีการจดัสรร ออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้กบับคุคลในวงจํากดั จํานวน 1 ราย ได้แก่ 

Karrie Automotive Investment Limited (“KAI”) 
จํานวนท่ีออก
และเสนอขาย 

65,000,000 หน่วย 
 

ราคาเสนอขาย หน่วยละ 0 บาท (ไมคิ่ดมลูคา่) 
อตัราการใช้สิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ1 หุ้น (เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิ) 
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ราคาการใช้สิทธิ 1.60 – 2.00 บาทตอ่หุ้น ขึน้อยูก่บักําไรสทุธิของบริษัทฯ ตามท่ีระบไุว้ในงบการเงินตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี
ฉบบั Consolidated ของปีงบการเงินลา่สดุ ณ วนัท่ีใช้สทิธิ เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไข
การปรับสทิธิตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6 
ราคาหุ้นละ 1.60 – 2.00 บาท ขึน้อยูก่บัผลประกอบการของบริษัทฯ ดงันี ้
ราคาหุ้นละ 1.60 บาท ถ้ากําไรสทุธิ น้อยกวา่หรือเทา่กบั 10,000,000 บาท 
ราคาหุ้นละ 1.70 บาท ถ้ากําไรสทุธิตัง้แต ่10,000,001 ถงึ 20,000,000 บาท 
ราคาหุ้นละ 1.80 บาท ถ้ากําไรสทุธิตัง้แต ่20,000,001 ถงึ 30,000,000 บาท 
ราคาหุ้นละ 1.90 บาท ถ้ากําไรสทุธิตัง้แต ่30,000,001 ถงึ 40,000,000 บาท 
ราคาหุ้นละ 2.00 บาท ถ้ากําไรสทุธิมากกวา่ 40,000,000 บาท 
ทัง้นีร้าคาการใช้สทิธิอาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ ทัง้นี ้หากระหวา่งอายขุอง
ใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯ ตกเป็นผู้ ผิดนดัชําระหนีก้บัสถาบนัการเงิน จนเป็นเหตใุห้สถาบนัการเงินฟอ้งร้อง
บริษัทฯ ตอ่ศาล ให้ราคาการใช้สิทธิปรับลดลงเป็น 1.30 บาท ตอ่หุ้น 

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

65,000,000 หุ้น (มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 

วนัใช้สทิธิ ใช้สทิธิครัง้แรกต่อเม่ือ TKT-W1 ใช้สทิธิทัง้จํานวนหรือ TKT-W1 หมดอายแุล้ว โดยวนัใช้สทิธิครัง้แรก ตรงกบั
วนัท่ี 30 เมษายน 2564 และสามารถใช้สทิธิได้ในวนัทําการสดุท้ายของทกุเดือนในแตล่ะเดือน และกําหนดวนั
ใช้สทิธิครัง้สดุท้ายตรงกบัวนัท่ี 28 ตลุาคม 2565  ( 2 ปีนบัจากวนัท่ีออกและเสนอขาย) โดยหากวนักําหนดการ
ใช้สทิธิครัง้สดุท้ายไมต่รงกบัวนัทําการ  ให้เล่ือนวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายขึน้มาเป็นวนัทําการสดุท้าย
ก่อนหน้าวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

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

Karrie Automotive Investment Limited (“KAI”) 
จํานวนท่ีออก
และเสนอขาย 

48,000,000 หน่วย 
TKT-W1 และ TKT-W3 จะใช้หุ้นสามญัเพิ่มทนุกลุม่เดียวกนัในการรองรับสิทธิการแปลงสภาพ เน่ืองจากเป็น
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมีเง่ือนไขการใช้สทิธิเก่ียวเน่ืองกนั โดยในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสทิธิ TKT-
W1 ไปเทา่ใด จะไมส่ามารถใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสทิธิ TKT-W3 เทา่กบัจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิ TKT-W1 
ท่ีใช้สทิธิไปแล้ว 

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

48,000,000 หุ้น (มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 

วนัใช้สทิธิ ใช้สทิธิครัง้แรกต่อเม่ือ TKT-W1 หมดอายแุล้ว ตรงกบัวนัท่ี 30 เมษายน 2564 และสามารถใช้สิทธิได้ในวนัทํา
การสดุท้ายของทกุเดือนในแตล่ะเดือน และกําหนดวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ายตรงกบัวนัท่ี 28 ตลุาคม 2565  ( 2 ปี
นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขาย) โดยหากวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายไม่ตรงกบัวนัทําการ  ให้เล่ือนวนั
กําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายขึน้มาเป็นวนัทําการสดุท้ายก่อนหน้าวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

   
6. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิในแตล่ะปี เว้นแตใ่นกรณีท่ี
บริษัทฯ มีโครงการจะลงทนุในโครงการอ่ืน 

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 ----- ----- 
------ 01/01/62 - 31/12/62 12.21 ไมจ่่ายเงินปันผล 214 ----- ------ 
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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  2563 
ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นประโยชน์ตอ่บริษัท จํานวน 13 ทา่น   

ลําดบั ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง อบรมหลกัสตูร
กรรมการ 

ประชมุกรรมการบริษัท 
จํานวนครัง้ท่ี
จดัประชมุ 

จํานวนครัง้
ท่ีเข้าประชมุ 

คิดเป็น 
% 

1 พลเอก เทอดศกัด์ิ  
มารมย์ 

ประธานคณะกรรมการบริษัท/ 
 กรรมการอิสระ 

DAP 10/2004 10 10 100 

2 นายไพรัช  
สหเมธาพฒัน์ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ/ กรรมการ/ กรรมการ

พิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา/ 
กรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี 

DCP 
102/2008 

10 10 100 

3 นายเผา่เทพ 
โชตินชิุต 

ประธานคณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา / ประธาน

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี / 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการ 

DAP 11/2004 10 10 100 
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ลําดบั ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง อบรมหลกัสตูร
กรรมการ 

ประชมุกรรมการบริษัท 
จํานวนครัง้ท่ีจดั

ประชมุ 
จํานวนครัง้
ท่ีเข้าประชมุ 

คิดเป็น 
% 

4 ดร.โกศล  
สรุโกมล 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
กรรมการอิสระ / กรรมการ / 

กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและ
กรรมการสรรหา / กรรมการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดี  

DCP 
137/2010 

10 10 100 

5 นายวีระศกัด์ิ  
สตุณัฑวิบลูย์ 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการ 

DAP 21/2004 10 10 100 

6 นายสเุมธ  
เตชะไกรศรี 

ประธานคณะกรรมการบริหาร / 
กรรมการ / กรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา / 
กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

DCP 
137/2010 

10 10 100 

7 นายคมัภีร์  
จองธุระกิจ 

กรรมการ / กรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา / 
กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

DCP 48/2004 10 9 90 

8 นายปรีชา  
เตชะไกรศรี 

กรรมการ / กรรมการบริหาร /  
กรรมการบริหารความเส่ียง 

DAP 10/2004 10 10 100 

9 นายจมุพล  
เตชะไกรศรี 

กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเส่ียง /ผู้ช่วย

กรรมการผู้จดัการ / เลขานกุารบริษัท / 
เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

DCP 
102/2008 

10 10 100 

10 นางยพุา  
เตชะไกรศรี กรรมการ DCP 32/2003 10 10 100 

11 นายอภิชาติ 
เกษมกลุศิริ กรรมการ DCP 73/2006 10 10 100 

12 นายประสงค์ 
เตชะไกรศรี กรรมการ DAP 11/2004 10 10 100 

13 *นายโกเวท  
ลิม้ตระกลู 

กรรมการ / กรรมการบริหาร /  
กรรมการผู้จดัการ 

DCP 
105/2008 

3 3 100 

หมายเหต ุ: กรรมการติดภารกิจท่ีลาประชมุ นายคมัภีร์ จองธรุะกิจ 
                 *คณุโกเวท ลิม้ตระกลู ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 21 ตลุาคม 2563 รวมคา่เฉล่ีย 99 

 
โดยมีนายจมุพล  เตชะไกรศรี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นทัง้หมด ซึง่มีหน้าท่ีกํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบงัคบั นโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท และมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในการกํากบัดแูลบริษัท กรรมการจะต้องใช้ดลุย 
พินิจในการตดัสินใจทางธุรกิจและปฏิบติัในสิง่ท่ีตนเองเช่ืออยา่งมีเหตผุลวา่จะเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท และการกํากบัดแูลให้การบริหารจดัการเป็นไปตามนโยบาย 

และเปา้หมายท่ีได้กําหนดไว้ โดยอยูใ่นกรอบของจริยธรรมท่ีดี และคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย ซึง่ขอบเขต 
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อํานาจ และการอนมุติัของคณะกรรมการบริษัท มีดงันี ้
1.  อํานาจหน้าท่ีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายอ่ืนใดท่ีกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของกรรมการ 

หรือคณะกรรมการในบริษัท (มหาชน)จํากดั 
2.  มีอํานาจหน้าท่ีตามข้อบงัคบัของบริษัทท่ีกําหนดให้เป็นของคณะกรรมการ 
3.  มีอํานาจหน้าท่ีดูแลและกําหนดนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจ นโยบายทางด้านการเงิน นโยบาย การระดมทุน 

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

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

คน หรือบคุคลอ่ืนกระทําการอยา่งหนึง่อยา่งใดแทนคณะกรรมการ 
10.  อนมุติัตาม “คู่มืออํานาจอนมุติั” ของบริษัท เช่น อนมุติังบประมาณรายจ่ายประจําปี, งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต 

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

อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัท หรือบริษัทยอ่ย ให้กรรมการซึง่มีสว่นได้
เสียในเร่ืองนัน้ ไมมี่สทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

 เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 การทํารายการท่ีกรรมการมีสว่นได้เสียและอยูใ่นข่ายท่ีกฎหมาย หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ระบใุห้ต้องได้รับ

อนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 นอกจากนัน้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการและท่ีประชมุ ผู้ ถือหุ้นด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
 การรับซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
 การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญา เก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญั การ

มอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทฯหรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่
กําไรขาดทนุกนั 

 การออกหุ้นใหมเ่พ่ือชําระแก่เจ้าหนีข้องบริษัทฯ  ตามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ 
 การลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  โดยการลดจํานวนหุ้น หรือลดมลูคา่หุ้น 
 การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท 
 เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด  

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัท 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท  ประกอบด้วยนายสเุมธ เตชะไกรศรี ลงลายมือช่ือร่วมกบั นางยพุา เตชะไกรศรี 

หรือ นายจมุพล เตชะไกรศรี หรือ นายปรีชา เตชะไกรศรี รวมเป็นสองคนและประทบัตราสําคญัของบริษัท  
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นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัดี ถงึประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท และเหน็วา่เป็นปัจจยัสําคญั 

ปัจจยัหนึง่ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตดัสนิใจและการทํางานของคณะกรรมการบริษัท ความหลากหลายนัน้ไมไ่ด้จํากดัเฉพาะ
ในเร่ืองเพศเทา่นัน้ แตย่งัรวมถงึ อาย ุประวติัการศกึษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทกัษะและความรู้  

ทัง้นี ้ในการสรรหาและการพิจารณาแตง่ตัง้ กรรมการของบริษัทจะอยูบ่นพืน้ฐานของความรู้ความสามารถและใช้
หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกซึง่ได้คํานงึถงึผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย รวมถงึความหลากหลายทางเพศ 

นิยามกรรมการอสิระของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบั

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

(1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือ
นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

      * บริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์ข้อนีเ้ข้มงวดกว่าประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ซึง่ได้กําหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1 
(2) ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน/พนกังาน/ลกูจ้าง/ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา/ผู้ มีอํานาจควบคมุ

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีมีความขดัแย้ง (ปัจจบุนัและ
ช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้) 

(3) ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น  บิดามารดา คู ่
สมรส พ่ีน้อง และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ   หรือบุคคลท่ีจะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

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

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

(6) ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระได้ 
(7) กรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบติัตาม (1) – (6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการดําเนิน

กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้ 

 
 
 
 
 
 
 



    บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

 23 

 
7.2 ผู้บริหาร 

ผู้บริหารของบริษัท มีดงัตอ่ไปนี ้
ลาํดบั ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 

1. นายสเุมธ       เตชะไกรศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร 
    2. นายโกเวท      ลิม้ตระกลู กรรมการผู้จดัการ  

3. นายจมุพล      เตชะไกรศรี           ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
4. น.ส.นวลอนงค์ ศกุร์คณาภรณ์     ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายบญัชีและการเงิน 
5. นายนิเวสน์      บวัคอม ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ 
6. นายพิษณ ุ      วิลาวลัย์จิตต์        ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลิต โรงงานก่ิงแก้ว 
7. นายดํารงค์      ชาญณรงค์          ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลิต โรงงานกบินทร์บรีุ 
8. นายบญุทิวา    อินทร์ชะตา ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลิต โรงงานสวิุนทวงศ์ 
9. นายรุจจิระ      ศรีสมยั ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลิตแมพิ่มพ์ โรงงานสวิุนทวงศ์ 

10. นายปริญญา   แก้วล้วน ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชีการเงิน 

   หมายเหต:ุ ลําดบัท่ี 3 – 9 เป็นผู้บริหารระดบัท่ี 4 ตามนิยามของ ก.ล.ต.  
ขอบเขต และ อาํนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 

1. ควบคมุดแูลการบริหารทัว่ไปให้เป็นไปตามนโยบาย และเปา้หมายท่ีได้รับจากคณะกรรมการบริหาร 
2. กําหนดนโยบายและแนวการปฏิบติังานในด้านต่างๆ 
3. บริหารการปฏิบติัการและให้การสนบัสนนุระบบการบริหารคณุภาพ 

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

บริษัทได้มอบหมายให้ นายจมุพล  เตชะไกรศรี ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารบริษัท (ประวติัเลขานกุารบริษัท รายละเอียด
เก่ียวกบัวฒิุการศกึษา ประสบการทํางาน แสดงในเอกสารแนบ 1)  และมีคณะท่ีปรึกษากฎหมายมืออาชีพ เป็นผู้ให้คําแนะนําด้าน
กฎหมาย และกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบติัหน้าท่ีในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทัง้
ประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการ   เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท โดยเลขานกุาร
บริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลกั ดงันี ้ 

1. ดแูลและให้คําปรึกษาเร่ืองการกํากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการบริษัท  
2. ดแูลและจดัการเร่ืองการประชมุคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ย  
3. จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและจดัทํารายงานการประชมุ  
4. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการ หรือ ผู้บริหารและเอกสารสําคญัอ่ืนๆ เช่น ทะเบียน

กรรมการบริษัท หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทและรายงาน
ประจําปีของบริษัท รวมถงึหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น  

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

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 
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7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร   

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
บริษัทมีนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัท และ

เปรียบเทียบกบัธุรกิจท่ีมีขนาดและอยู่ในกลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้
พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ เพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานําเสนอตอ่ท่ีประชมุใหญ่ผู้สามญัผู้ ถือหุ้น เพ่ือ 
พิจารณาอนมุติั 

ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชดุยอ่ย
รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 2,919,000 บาท และงดจ่ายผลตอบแทนจากผลดําเนินงาน (โบนสั) รายละเอียดแสดงในตารางตอ่ไปนี ้

ลําดบั รายช่ือกรรมการ ตําแหน่ง 
คา่ตอบแทน
(บาท/เดือน) 

ยอดรวม
(บาท/ปี) 

คา่โบนสั 
(บาท) 

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

กรรมการ/ กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและ
กรรมการสรรหา / กรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี 

44,750 537,000 0 

3 นายเผ่าเทพ โชตินชิุต ประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและ
กรรมการสรรหา / ประธานคณะกรรมการกํากบั
ดแูลกิจการท่ีดี / กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ 

31,500 378,000 0 

4 ดร.โกศล สรุโกมล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา /  
กรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี / 

19,100 229,200 0 

5 นายวีระศกัด์ิ สตุณัฑวิบลูย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ 27,100 325,200 0 
6 นายสเุมธ เตชะไกรศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการ / 

กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรร
หา / กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

0 0 0 

7 นายคมัภีร์ จองธรุะกิจ กรรมการ / กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและ
กรรมการสรรหา / กรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี 

19,100 229,200 0 

8 นายปรีชา เตชะไกรศรี กรรมการ / กรรมการบริหาร /   
กรรมการบริหารความเส่ียง 

0 0 0 

9 นายจมุพล เตชะไกรศรี กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร
ความเส่ียง /ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ / เลขานกุาร
บริษัท / เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

0 0 0 

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

กรรมการผู้จดัการ 
0 0 0 

หมายเหตุ : ผลประโยชน์อื่นไม่มี รวมเป็นเงนิ  2,919,000 0 
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(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร  
บริษัทกําหนดนโยบายคา่ตอบแทนผู้บริหาร โดยคํานงึถงึความเป็นธรรมและความเหมาะสมตามคา่งานหน้าท่ีความ 

รับผิดชอบ สอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจ และพิจารณาเปรียบเทียบกบัอตัราคา่ตอบแทนของบริษัท
อ่ืนท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนัหรือใกล้เคียงกบับริษัท 

นอกจากนี ้ยงัพิจารณาผลการปฏิบติังานของผู้บริหารแตล่ะคนตามผลงานสว่นตวั และสว่นรวม โดยมีความสอดคล้อง
กบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และแผนกลยทุธ์ประจําปีของบริษัท เพ่ือเป็นการสร้างแรงจงูใจให้ CEO กรรมการบริหาร และผู้บริหารสร้าง
ความมัน่คงและเติบโตให้แก่องค์กรในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร (CEO) : กรรมการบริษัท  มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน ทําหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO เป็นประจําทุกปี  เพ่ือนําผลประเมินดังกล่าวมา
ประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ซึ่งปี 2563 ค่าตอบแทน (เงินเดือน) 2,142,917 บาท/ปี ส่วน
ผลประโยชน์อ่ืนไมมี่   

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

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

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

7.5 บุคลากร  
จํานวนพนกังานทัง้หมดของบริษัทฯ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (ไมร่วมแรงงานจดัจ้างภายนอก : Outsource) มีจํานวน

ดงัตอ่ไปนี ้
 
 

ฝ่าย 
        จํานวนพนกังานทัง้สิน้ 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

1. ฝ่ายสํานกังาน            147 150 144 
2. ฝ่ายโรงงาน  911  995  1,029 

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

แผนก 
จํานวนพนกังานทัง้สิน้ 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
1.แผนกผลิต 639 676 721 
2.แผนกวิศวกรรม/แผนกวิจยัและพฒันา 35 38 31 
3.แผนกบริหารคณุภาพ/แผนกประกนัคณุภาพ/
แผนกวางแผน/แผนกซอ่มบํารุง 

148 186 180 

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

รวม 1,058 1,145 1,173 
หมายเหตุ : บริษัทไม่มีข้อพพิาททางด้านแรงงาน 

ผลตอบแทนพนักงาน 
บริษัทมีนโยบายการบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงาน โดยกําหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน

อย่างเหมาะสม ตามคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทํางาน ซึ่งเงินเดือนขัน้ต่ําของพนักงานไม่น้อยกว่า
ค่าแรงขัน้ต่ําท่ีรัฐบาลกําหนด และผลตอบแทนอ่ืนๆ อีก เช่น โบนัส กองทุนสํารองเลีย้งชีพ ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสขุภาพ
ประจําปี เคร่ืองแบบพนกังาน บริการรถรับส่งพนกังาน รวมทัง้การแต่งตัง้ โยกย้ายให้รางวลั และนโยบายการพฒันาบคุลากร การ
อบรมให้ความรู้  พฒันาศกัยภาพกบัพนกังานอยา่งตอ่เน่ืองเป็นรูปธรรม 

ทัง้นี ้บริษัทกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานด้วยระบบ Key Performance Indicator (KPI) เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือ
ในการพิจารณาผลการปฏิบติังานจริงเทียบกบัเปา้หมายท่ีตัง้ไว้   

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

บริษัทให้ความสําคญัในด้านบคุลากรไม่น้อยไปกว่าการให้ความสําคญัในเร่ืองของวตัถดิุบ หรือกระบวนการผลิต ด้วยเหตุ
ท่ีวา่คณุภาพชิน้งานท่ีดีนอกจากจะมาจากวตัถดิุบท่ีดีและกระบวนการผลติท่ีดีแล้ว แรงงานทัง้ในสว่นทางตรงและทางอ้อมยงัต้องมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลด้วยเช่นกนั 

บริษัทให้ความสําคัญในเร่ืองของบุคลากรทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เร่ิมตัง้แต่ขัน้ตอนการคัดสรรบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถเข้าสู่องค์กรโดยการจดัสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีดีและปลอดภัย มีการจัดฝึกอบรมให้ทัง้ภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กรรวมถงึการจดัสง่ไปอบรมดงูานยงัตา่งประเทศ นอกจากนี ้บริษัทยงัมีนโยบายการพฒันาบคุลากรทางอ้อมด้วยการ
สรรหาบคุลากรชาวตา่งชาติเข้ามารับตําแหน่งในองค์กรและเป็นท่ีปรึกษาระยะสัน้ด้วย อนัจะเป็นการยกระดบัความรู้ความชํานาญ
ของพนกังานให้อยูใ่นระดบัมาตรฐานสากล 
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บริษัทได้ดําเนินการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ในรูปแบบของการจัดฝึกอบรม In House Training ได้แก่ การจัด Class 
Room, การสอนงานสอนหน้างานจริง OJT (On the Job Training), การให้คําชีแ้นะ (Coaching) หรือ  การให้คําปรึกษา 
(Counseling ),  สถานีจําลองเหมือนจริง (Simulation) ด้านความปลอดภยั, การผลิตแบบโตโยต้า [TPS], ระบบการบริหาร ERP 
(Enterprise Resource Planning), การบริหารระบบคณุภาพมาตรฐาน ISO9001: 2015, ระบบการบริหารจดัการคณุภาพสําหรับ
อตุสาหกรรมรถยนต์  IATF16949:2016, มาตรฐานระบบจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001: 2015 และอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงงาน 
 ในปี 2563 บริษัทได้จดัอบรม เพิ่มความรู้ ความสามารถ และพฒันาพนักงานทุกระดบั โดยมีการอบรมในหมวดต่างๆ
ตามระดบัพนกังาน ซึง่มีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้
 

รายละเอียด 
จํานวนชัว่โมงในการอบรม 

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

48 192 84 480 804 

5.หมวดสมรรถนะทางวิชาชีพ 6 64 90 428 588   

การเตรียมผู้สืบทอดงาน 
การเตรียมแผนเพ่ือสืบทอดงานนัน้ เป็นภารกิจท่ีผู้บริหารขององค์กรต้องวางแผน และดําเนินการเพ่ือเป็นการสร้างความ

ต่อเน่ืองในการบริหารงาน และเตรียมบคุลากรเพ่ือรองรับแผนงานการบริหารงานในอนาคตโดยใช้กลยทุธ์ในการกําหนดเกณฑ์ใน
การคดัเลือกผู้ ท่ีมีศกัยภาพ โดยจดัให้มีพ่ีเลีย้งเป็นผู้สอนงาน ถ่ายทอด พฒันา และเสริมจดุอ่อนของงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ย่ิงๆ ขึน้ไป 
 
8. การกาํกับดแูลกิจการ 

8.1 นโยบายการกาํกับดูแล 
คณะกรรมการบริษัท กําหนดนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติท่ีดี สําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนท่ีเป็นไปตาม

แนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  และบริษัทกําหนด “นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ” และคูมื่อ “จริยธรรมธุรกิจ” เพ่ือ
แจกจ่ายให้กบักรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั ได้ยดึถือเป็นแนวในการปฏิบติัตอ่ไป 

ในปี 2563 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ได้ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  ให้สอดคล้องตามหลัก
ปฏิบติัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี นําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติัเม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2563  

การปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทมุ่งมัน่ดแูลให้มีการปฏิบติัตามนโยบาย และแนวปฏิบติัอย่างเคร่งครัด 
และพฒันาการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท อยา่งตอ่เน่ือง อนัเป็นผลให้ในรอบปี 2563 บริษัทได้รับการประเมินในระดบั “ดีเลศิ” 
(ห้าดาว) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ยกเว้นในบางหลกัการ ท่ีบริษัทเลือกใช้หลกัการท่ีแตกตา่ง ซึง่มีรายละเอียดและคําอธิบาย ดงันี ้
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แนวปฏิบตัขิอง CG คําชีแ้จง 
คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการท่ีเป็น
กรรมการอิสระมากวา่ 50%  

บริษัทฯ มีกรรมการทัง้หมด 13 ทา่น เป็นกรรมการอิสระ 5 ทา่น 
หรือ 38.46%   
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท มีความเหน็วา่ ตลอดระยะเวลาใน
การดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ทกุทา่นได้ให้ความเหน็อยา่ง
เป็นอิสระ และให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ  

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย  
กรรมการอิสระทัง้หมด 

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย กรรมการจํานวน 5 ทา่น เป็น
กรรมการอิสระ 3 ทา่น  
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท มีความเหน็วา่ กรรมการบริษัทอีก 2 
ทา่น สามารถให้ความเหน็ได้อย่างอิสระ และองค์ประกอบของ
คณะกรรมการสรรหามีความเหมาะสม 

สําหรับรายงานการดําเนินการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทในปี 2563 สรุปได้ดงันี ้
1. หมวดสทิธิของผู้ถือหุ้น  

นอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดได้แก่ สิทธิการซือ้ขาย หรือโอนหลกัทรัพย์ท่ีตนถืออยู่ได้อย่างเป็น
อิสระ การได้รับสว่นแบ่งผลกําไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชมุอย่างเป็นอิสระในเร่ืองท่ี
มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกําหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพิ่มทนุ 
และการอนมุติัรายการพิเศษแล้ว บริษัทยงัได้ดําเนินการในเร่ืองตา่งๆ ท่ีเป็นการสง่เสริมการใช้สทิธิ และอํานวยความสะดวกในการ
ใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี ้

1.1 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า และการส่งคําถามท่ีเก่ียวข้องกับวาระการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่วงหน้าระหว่าง
วนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทัง้ประกาศหลกัเกณฑ์ และระบขุัน้ตอนท่ีชดัเจน โดยเผยแพร่ไว้ท่ี
เวบ็ไซต์บริษัทฯ (www.tkrungthai.com) ภายใต้หวัข้อประกาศ 

1.2 บริษัทอํานวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงอย่างเต็มท่ีโดยจดัประชมุใน
วนัทําการ ณ สถานท่ี ท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ มีการคมนาคมสะดวกในการเดินทาง 

1.3 บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ให้กับผู้ ถือหุ้นทุกคน และข้อมูลประกอบแต่ละวาระการ
ประชุมทัง้ภาษาไทย และ  ภาษาองักฤษให้ผู้ ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้า 45 วนั ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น 
เพ่ื อให้ผู้ ถื อหุ้ น ได้ศึกษาข้อมูลในการประชุม  ล่วงหน้าก่อนวันประชุม  โดยเผยแพ ร่ไว้ ท่ี เว็บ ไซต์บ ริษัท 
(www.tkrungthai.com) ภายใต้หวัข้อประกาศ (Post วนัท่ี 23 กนัยายน 2563) และได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

1.4 บริษัทได้ลงประกาศหนงัสือนดัเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น ในหนงัสือพิมพ์รายวนั ติดต่อกนั 3 วนั ไม่น้อยกว่า 3 วนั ก่อนการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือบอกกลา่วลว่งหน้าสําหรับการเตรียมตวัก่อนมาเข้าร่วมประชมุ 

1.5 บริษัทเคารพสทิธิของผู้ ถือหุ้นโดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฏหมายกําหนด บริษัทจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2563 ในวนัท่ี 21 ตลุาคม 2563 ณ โรงแรมแมนํ่า้ รามาดาพลาซา, กรุงเทพ เพ่ืออํานวยความสะดวก และสง่เสริมให้ 
ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะทกุรายเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น โดยสถานท่ีประชมุสามารถเดินทางได้สะดวก 

1.6 กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงู เข้าร่วมชีแ้จงและตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี ้ยงั
มีผู้แทนของผู้สอบบญัชีจากสํานกังาน กรินทร์ ออดิท จํากดั ร่วมตอบข้อซกัถามเก่ียวกบังบการเงินของบริษัทฯ และท่ี
ปรึกษาทางกฎหมายจากสํานกังานกฎหมายฟาอีสต์  จํากดั เป็นกรรมการกลางร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน
เสียง เพ่ือความโปร่งใสอีกด้วย 
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1.7 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ก่อนเร่ิมการประชุมตามวาระ บริษัทได้กล่าวแนะนํา กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบญัชีของ
บริษัท ท่ีเข้าร่วมประชมุต่อผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้น รับทราบถึงวิธีการ ในการลงคะแนนเสียง และสทิธิของผู้
ถือหุ้น โดยประธานท่ีประชมุทําหน้าท่ีควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามลําดบัวาระ ท่ีแจ้งในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น 
จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับการนําเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ รวมทัง้เปิดโอกาส ให้ผู้ ถือหุ้น
แสดงความคิดเห็น ซักถามเร่ืองต่างๆ เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทัง้มีการบันทึกการประชุมอย่าง
ถกูต้อง ครบถ้วน สรุปการลงมติ และนบัคะแนนเสียงด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

1.8 บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลสําคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการ
ประชุมผู้ ถือหุ้ นปี 2563  อีกทัง้ ยังให้สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และถามคําถามในท่ีประชุมก่อนลงมติใดๆ 
รายละเอียดตามรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2563 

1.9 บริษัทมอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด  ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่ง
หนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 21 วนั บริษัทให้สิทธ์ิแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ามาร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น
ในภายหลงัท่ีได้เร่ิมประชมุแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณา และยงัไม่ได้ลงมติ 
พร้อมนบัเป็นองค์ประชมุตัง้แตว่าระท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงเป็นต้นไป 

1.10 ละเว้นการกระทําใดๆ ท่ีเป็นการจํากดัโอกาสของผู้ ถือหุ้นในการศกึษาสารสนเทศของบริษัท 
1.11 บริษัทแจ้งกฎเกณฑ์ และวิธีการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมข้อมลูสําหรับแต่ละวาระอย่างเพียงพอต่อการตดัสินใจ

ให้ผู้ ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น จัดการให้มีวิธีการลงคะแนนเสียงท่ีไม่ยุ่งยาก มีประสิทธิภาพ และ
คา่ใช้จ่ายไมส่งู 

1.12 บริษัทได้จัดสรรเวลาท่ีเหมาะสมในการประชุม และส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และตัง้
คําถามตอ่ท่ีประชมุในเร่ืองท่ีเก่ียวกบับริษัท 

1.13 บริษัทจดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นให้แล้วเสร็จ และเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ และเว็บไซต์ของ
บริษัท (www.tkrungthai.com)  ภายใต้หวัข้อประกาศ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความ
คิดเหน็ และตรวจสอบได้ โดยไมต้่องรอให้ถงึการประชมุครัง้ตอ่ไป 

1.14  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสิทธิ เว้นแต่กรณีท่ีบริษัทมีโครงการจะ
ลงทนุในโครงการอ่ืนๆ ซึง่ในปี 2563 ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติั “งดจ่ายเงินปันผล” เน่ืองจากบริษัทมีขาดทนุสะสม 

1.15 บริษัทได้นําเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัเป็นประจําทุกปี และนําเสนอนโยบาย พร้อมทัง้
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

2. หมวดการปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  
บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัอย่างเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย นกั

ลงทนุสถาบนั หรือชาวตา่งชาติ เพ่ือให้เกิดความเทา่เทียมกนัอยา่งแท้จริง ทัง้นี ้บริษัทยงัคงดําเนินการปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่ 
เทียมกนัเพ่ือความยัง่ยืนในเร่ืองตอ่ไปนี ้

2.1 การประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 วาระเลือกตัง้กรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระ บริษัทได้เปิดโอกาส 
      ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ทัง้นี ้เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการท่ีต้อง 
      การได้อยา่งแท้จริง 
2.2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัท เป็นการลว่งหน้า ตัง้แต ่

วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ ถือหุ้ นทราบผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์ฯ พร้อมกับเผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tkrungthai.com) ภายใต้หัวข้อประกาศ 
อยา่งไรก็ตาม ในการประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 นัน้ ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
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2.3  ให้สทิธิออกเสียงแก่ผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นท่ีมีอยา่งเทา่เทียมกนั 
2.4  บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าประชมุด้วยตนเองสามารถใช้สทิธิออกเสียงโดยการมอบฉนัะให้ผู้ อ่ืน 

หรือกรรมการอิสระเข้าประชมุและออกเสียงแทนได้ 
2.5  บริษัทแนบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ซึ่งเป็นแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เอง ในแต่ละ 

วาระ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับจริง พร้อมทัง้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข และ ค ทัง้ภาษาไทย / 
ภาษาองักฤษ บนเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.tkrungthai.com) เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ด้วย 

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

2.7 คณะกรรมการได้กําหนดหลกัเกณฑ์ให้กรรมการ ผู้บริหาร ต้องเปิดเผยข้อมลู ผู้ มีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลท่ีมี
ความเก่ียวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหนกัทรัพย์ พ.ศ.2551 ทัง้นีจ้ะต้องรายงาน
ครัง้แรกภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีเข้าดํารงตําแหน่ง และรายงานการเปล่ียนแปลงข้อมลูทกุไตรมาส ภายในวนัท่ี 15 
ของเดือนถัดไป นับจากวนัสุดท้ายในแต่ละไตรมาส และให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ เก็บต้นฉบับ และ
สําเนาแจ้งให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนั หลงัจากได้รับ
รายงาน 

2.8  ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารไมมี่การเพิ่มวาระการประชมุ หรือเปล่ียนแปลงข้อมลูสําคญัโดยมิแจ้งลว่งหน้าตอ่ผู้ ถือหุ้น 
2.9  บริษัทใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียน และตรวจสอบคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นเพ่ือความรวดเร็ว และอํานวย 

ความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
2.10  บริษัทใช้บตัรลงคะแนนเสียงเพ่ือความรวดเร็ว และอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียง รวมถึงใน  

วาระพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระนัน้ มีการแยกให้ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้เป็นรายบคุคล 

ทัง้นี ้เน่ืองด้วยบริษัทไม่มีบริษัทร่วม และบริษัทย่อย จึงไม่มีเร่ืองการทํารายการระหว่างกนักบับริษัทร่วม ท่ีอาจทําให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งมีนยัสําคญั และไมมี่การให้ความช่วยเหลือทางการเงินกบับริษัทท่ีไมใ่ช่บริษัทยอ่ย 
3. หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทได้ให้ความสําคญัตอ่สทิธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ไมว่่าจะเป็นผู้ มีสว่นได้เสียภายใน และผู้ มีสว่นได้เสียภายนอก
เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือระหวา่งบริษักบัผู้ มีสว่นได้เสีย ในการสร้างความมัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงิน และความยัง่ยืน
ของกิจการ รวมถงึการให้ความสําคญักบัการรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม และสงัคมอีกด้วย 

บริษัทจึงมีนโยบายในการปฏิบติัท่ีเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม ซึ่งหมายความรวมถึงผู้ ถือหุ้น หรือผู้
ลงทนุ พนกังาน ลกูค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี ้ชมุชนท่ีบริษัทตัง้อยู่  สงัคม สิ่งแวดล้อม ภาครัฐ และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องแสดงไว้
อย่างชัดเจนใน ”คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน และไม่
ละเมิดสทิธิมนษุยชน บริษัทมีผู้ มีสว่นได้เสียหลายกลุม่ด้วยกนั ดงันี ้

 ผู้ถือหุ้น  บริษัทตระหนกัดีวา่ ผู้ ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าท่ีสร้างมลูคา่เพิ่ม แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 
และปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน เช่น ปฏิบติัหน้าท่ี ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต ตลอดจนตดัสินใจดําเนินการใดๆ 
ด้วยจิตอนับริสทุธ์ิ ด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อย เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น
โดยรวม และนําเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอ่ืนๆ โดย
สม่ําเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมทัง้ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ อ่ืน โดยใช้ข้อมลูใดๆ ของบริษัท 
ซึง่ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณะ หรือดําเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัองค์กร เป็นต้น 



    บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

 31 

 พนักงาน บริษัทตระหนกัดีวา่ พนกังาน เป็นปัจจยัแหง่ความสําเร็จของการบรรลเุปา้หมายของบริษัท ท่ีมีคณุคา่ย่ิง 
บริษัทจึงมีนโยบายท่ีจะให้การปฏิบติั ท่ีเป็นธรรมทัง้ในด้านโอกาส ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม  โดยบริษัทมีนโยบายการประเมินผล
ของการปฏิบัติงานด้วยตัวชีวัด KPI เพ่ือใช้วัดผลสําเร็จจริงเทียบกับความคาดหวังท่ีตกลงกันไว้ (Objective Measurement)  
รวมทัง้สวสัดิการอ่ืนๆ อีก เช่น โบนัส กองทนุสํารองเลีย้งชีพ จดัการดูแลให้ตรวจสขุภาพประจําปี ดูแลรักษาสถาพแวดล้อมการ
ทํางานให้มีความปลอดภยัและถกูสขุลกัษณะอนามยั ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ รวมทัง้การแต่งตัง้ 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 ไมล่ะเมิดความลบัหรือลว่งรู้ความลบัทางการค้าของคู่ 

แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล จะปฏิบติัภายใต้กรอบกติการของการแข่งขนัท่ีดี ไมทํ่าลายช่ือเสียง ของคูแ่ข่งทางการค้า ด้วยการกลา่วหาใสร้่าย 
 สิ่งแวดล้อม บริษัทคํานงึถงึสภาพแวดล้อม จงึกําหนดนโยบาย และประกาศเพ่ือให้พนกังานตระหนกัถงึความ 

รับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม และได้ปฏิบติัตามมาตรฐานหลกัเกณฑ์ จนได้ใบรับรองมาตรฐานคณุภาพ ISO14001 ร่วมทัง้ปฏิบติั 
ควบคูก่บัความรับผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม(Corporate Social Responsibility:CSR)จนกลายเป็นวฒันธรรม 
องค์กร  

     ในปี 2563 บริษัทได้จัดอบรมมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมรณรงค์ “สัปดาห์ความปลอดภัย 
สิ่งแวดล้อม และอนรัุกษ์พลงังาน”  เพ่ือให้พนกังานตระหนกัถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยดัและให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ เช่น 
ปิดไฟเม่ือไมมี่ความจําเป็นในการใช้งาน และปิดแอร์ช่วงพกัเท่ียง การใช้กลอ่งหมนุเวียน การจดัรถรับสง่แบบ Carpool เป็นต้น 

 ชุมชน บริษัทดําเนินกิจกรรมตา่งๆ เพ่ือสนบัสนนุและสง่เสริมคณุภาพสงัคมทัง้ภายใน และภายนอก โดยจดั 
กิจกรรมร่วมกบัชมุชน  เช่น กิจกรรมวนัเดก็ร่วมกบัชมุชน, มอบทนุการศกึษาให้แก่บตุรพนกังาน, การบริจาคโลหิต, กิจกรรมผ้าป่า
สูบ้่านเกิด (ชมุชนท่ีพนกังานอาศยั) เป็นต้น 

 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทาํงาน บริษัทมีตระหนกัและเลง็เหน็ถงึความสําคญั ของ 
ความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมถงึความหว่งใยตอ่ชีวิต และสขุภาพพนกังานทกุระดบั บริษัทฯ 
ได้กําหนดนโยบาย เพ่ือให้พนกังานใช้เป็นแนวในการปฏิบติั  บริษัทมีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการทํางานระดบัวิชาชีพ (จป.) 
เป็นผู้ควบคมุดแูล จดัอบรม และให้พนกังานปฏิบติัตามนโยบายด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อมในการทํางาน  
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ในปี 2563 บริษัทมีสถิติการเกิดอบุติัเหตจุากการทํางาน 4 ครัง้ แตไ่มมี่กรณีรุนแรงหรือเสียชีวิต และบริษัทได้ทําการ
สอบสวนหาสาเหต ุและแนวทางปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดซํา้ในอนาคต และส่ือสารให้ผู้ เก่ียวข้องทกุระดบัตระหนกั และปฏิบติังานตาม
ขัน้ตอนด้วยความระมดัระวงัอย่างเคร่งครัด 

 การละเมดิสทิธิมนุษยชน บริษัทตระหนกัถงึสทิธิในความเป็นมนษุย์ และความเทา่เทียมกนั จงึได้กําหนดนโยบาย  
เพ่ือเป็นแนวการปฏิบติัตอ่ผู้ เก่ียวข้อง ด้วยความเป็นธรรม ไมเ่ลือกปฏิบติั ตอ่บคุคลหนึง่บคุคล ใดเน่ืองจากความเมือน หรือความ
แตกตา่ง ไมว่า่จะทางกาย หรือจิตใจ เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ อาย ุการศกึษา หรือเร่ืองอ่ืนใด และจดัให้มีอปุกรณ์อํานวย
ความสะดวก พร้อมสวสัดิการท่ีเหมาะสมสําหรับลกูจ้างท่ีทพุพลภาพ 

 การไม่ล่วงละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลขิสทิธ์ิ บริษัทได้กําหนดนโยบาย และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ 
ลว่งละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา หรือลขิสิทธ์ิสนิค้าตา่งๆ 

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทกําหนดนโยบายท่ีจะไมใ่ห้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ใช้โอกาสจากการ 
เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานบริษัท ในการแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน จงึกําหนดเป็นข้อปฏิบติั สําหรับกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานของบริษัท ต้องปฏิบติัตามคูมื่อ "จริยธรรมธุรกิจ"  

 การป้องกัน / ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน บริษัทไมส่นบัสนนุการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้ทกุประเภทใน 
องค์กร เช่น การให้และรับสนิบน เงินบริจาค อ่ืนๆ เป็นต้น  และบริษัทฯ กําหนดนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยจดัทําเป็น
รูปเลม่ เพ่ือใช้ในการส่ือสารกบัคณะกรรมการ และอบรมพนกังานทกุระดบั ให้มีแนวทางการปฏิบติัท่ีชดัเจน และยดึถือปฏิบติัอยา่ง
เคร่งครัด 

กระบวนการในการประเมินความเส่ียง เพ่ือปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตฯ โดยทําการประเมินระดบัความเส่ียงทัง้
โอกาสเกิด และผลกระทบตอ่การทจุริตฯ เพ่ือกําหนดมาตรการปอ้งกนั และติดตามประเมินผลอยา่งตอ่เน่ือง 

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการกบัดแูลและควบคมุ เพ่ือปอ้งกนัและติดตาม  โดยจดัให้มีระบบควบคมุภายในและการบริหาร 
ความเส่ียง ท่ีครอบคลมุระบบงานขององค์กร   

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทจุริตให้กบัพนกังาน เพ่ือใช้ในการร้องเรียนหากพบเหน็การทจุริตใน
องค์กร โดยผู้ ร้องเรียนจะต้องระบรุายละเอียดของเร่ืองท่ีจะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนพร้อมช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ี
สามารถติดตอ่ได้ และสง่มายงัช่องทางรับเร่ือง ดงันี ้

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

จนัทน์ 43 แยก 21 แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กทม. 10120 
บริษัทได้กําหนดนโยบายมาตรการคุ้มครอง และปกปอ้งพนกังาน กรณีแจ้งการทจุริต หรือการทําผิดกฎหมาย หรือผิด

พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์  โดยได้รับความคุ้มครอง ซึง่บริษัทไมส่ามารถปฏิบติัใดๆ โดยไม่เป็นธรรมตอ่
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 และเก็บรักษาข้อมลูและรายละเอียดต่างๆ เป็นความลบั หากเหน็วา่การเปิดเผย
จะทําให้เกิดความไมป่ลอดภยัตอ่ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน 
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ในปี 2563 เร่ืองการแจ้งเบาะแส  ไมป่รากฏวา่มีพนกังาน หรือผู้ มีสว่นได้เสีย แจ้งหรือร้องเรียนเก่ียวกบัการคอร์รัปชัน่,  
และ เร่ือง การป้องกนัทุจริตคอร์รัปชัน้ มีระบบท่ีสนบัสนนุการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงนโยบาย แนว
ปฏิบติัและระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม บริษัทได้รับการรับรองเป็น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย” จากแนว
ร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต (CAC)  

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมการบริษัท กําหนดนโยบายท่ีจะเป็นบริษัทตวัอย่างท่ีดี ดําเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผย

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

นอกจากนัน้บริษัทยงัได้ดําเนินการเปิดเผยข้อมลู ดงัตอ่ไปนี ้
4.1 บริษัทได้จัดส่งรายงานทางการเงินต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และไม่มีรายการท่ีผู้สอบบญัชีแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข 
ทัง้นี ้ในปี 2563 บริษัทไม่ได้รับคําสัง่จากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้แก้ไขงบ
การเงิน 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) เพ่ือสง่เสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทกบัผู้
มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดําเนินงานของบริษัท กําหนดกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส ในประเด็น
เก่ียวกับการทําผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานงบการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง หรือการผิด
จรรยาบรรณ ผา่นคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) (independent@tkrungthai.com) ของบริษัทโดย 

         เผยแพร่บนเวบ็ไซต์บริษัท (www.tkrungthai.com) หวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
4.8 บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ไว้อย่างชดัเจน และ

กําหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการซือ้ขายหุ้นของบริษัทต่อประธานกรรมการทราบทุกครัง้ โดย
ผา่นทางเลขานกุารบริษัทฯ ซึง่รายละเอียดในการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร แสดงในตารางดงันี ้           
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ตารางแสดงข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการบริษัท 

ลําดบั ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง 
จํานวนหุ้นท่ี
ถือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2562 

จํานวนหุ้นท่ี
ถือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 

จํานวนหุ้นท่ี
เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมขึน้/ลดลง 
ในปี 2563 

สดัสว่น
การถือ
หุ้น(%) 

1 พลเอก เทอดศกัด์ิ มารมย์ 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 
/ กรรมการอิสระ 

220,000 
0 

220,000 
0 

0 
0 

0.09 
0 

2 นายไพรัช สหเมธาพฒัน์ 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ /กรรมการอิสระ/ 
กรรมการ /กรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนและกรรมการ
สรรหา / กรรมการกํากบัดแูล
กิจการท่ีดี 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3 นายเผ่าเทพ โชตินชิุต 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทนและ
กรรมการสรรหา / ประธาน
คณะกรรมการกํากบัดแูล
กิจการท่ีดี / กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการ 

5,000 
0 

5,000 
0 

0 
0 

0.002 
0 

4 ดร.โกศล สรุโกมล 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / กรรมการอิสระ / 
กรรมการ / กรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนและกรรมการสรร
หา / กรรมการกํากบัดแูล
กิจการท่ีดี  

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

5 นายวีระศกัด์ิ สตุณัฑวิบลูย์ 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการ 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

6 นายสเุมธ เตชะไกรศรี 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
/ กรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนและกรรมการสรร
หา / กรรมการกํากบัดแูล
กิจการท่ีดี / กรรมการ  

23,500,000 
24,000,000 

23,500,000 
24,000,000 

0 
0 

9.88 
10.09 

7 นายคมัภีร์ จองธรุะกิจ 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

กรรมการ / กรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนและกรรมการสรร
หา / กรรมการกํากบัดแูล
กิจการท่ีดี 

500,000 
0 

500,000 
0 

0 
0 

0.21 
0 

8 นายปรีชา เตชะไกรศรี 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเส่ียง 

6,138,400 
3,258,940 

6,138,400 
3,258,940 

0 
0 

2.58 
1.37 

9 นายจมุพล เตชะไกรศรี 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเส่ียง / 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ / 
เลขานกุารบริษัท / เลขานกุาร
คณะกรรมการบริษัท 

956,940 
0 

956,940 
0 

0 
0 

0.40 
0 
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ตารางแสดงข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการบริษัท 

ลําดบั ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง 
จํานวนหุ้นท่ี
ถือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2562 

จํานวนหุ้นท่ี
ถือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 

จํานวนหุ้นท่ี
เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมขึน้/ลดลง 
ในปี 2563 

สดัสว่น
การถือหุ้น

(%) 

10 นางยพุา เตชะไกรศรี 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

กรรมการ 24,000,000 
23,500,000 

24,000,000 
23,500,000 

0 
0 

10.09 
9.88 

11 นายอภิชาติ เกษมกลุศิริ 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

กรรมการ 0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

12 นายประสงค์ เตชะไกรศรี 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

กรรมการ 2,903,606 
0 

2,903,606 
0 

0 
0 

1.22 
0 

13 นายโกเวท  ลิม้ตระกลู 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

กรรมการ / กรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการ 

275,000 
0 

275,000 
0 

0 
0 

0.12 
0 

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

ลําดบั ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง 
จํานวนหุ้นท่ี
ถือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2562 

จํานวนหุ้นท่ี
ถือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 

จํานวนหุ้นท่ี
เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมขึน้/ลดลง 
ในปี 2563 

สดัสว่น
การถือหุ้น

(%) 

1 น.ส.นวลอนงค์ ศกุร์คณาภรณ์ 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ผู้จดัการทัว่ไป 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2 นายนิเวสน์   บวัคอม 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ผู้จดัการทัว่ไป 
ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3 นายพิษณ ุ  วิลาวลัย์จิตต์ 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลิต
โรงงานก่ิงแก้ว 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4 นายดํารงค์  ชาญณรงค์ 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลิต
โรงงานกบินทร์บรีุ 

4,000 
0 

4,000 
0 

0 
0 

0.001 
0 

5 นายบญุทิวา  อินทร์ชะตา 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลิต
โรงงานสวิุนทวงศ์ 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

6 นายรุจจิระ  ศรีสมยั 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลิต
แม่พิมพ์ โรงงานสวิุนทวงศ์ 

5,000 
0 

5,000 
0 

0 
0 

0,002 
0 

7 นายปริญญา  แก้วล้วน 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี
การเงิน 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสีย ถือหุ้นรวมกนัจํานวน 9,000 หุ้น คิดเป็น 0.003% ของหุ้นทัง้หมด  
4.9 ความสมัพนัธ์กบัผู้ลงทนุ บริษัทได้ให้ความสําคญัต่อนกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นอย่างมาก ในปี 2563 มีการพบปะ และให้

ข้อมูลกับผู้ ถือหุ้ น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าวอย่างสม่ําเสมอ ผ่านกิจกรรม Opportunity Day ของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพราะบริษัทเลง็เห็นถึงความสําคญัของการเปิดเผยข้อมลูผลประกอบการของบริษัทด้วย
ความโปร่งใส ไม่ว่าบริษัทจะมีผลประกอบการเป็นอย่างไร รวมถึงจัดให้มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor 
Relations) ขึน้ เพ่ือเป็นช่องทางให้บริษัทฯ สามารถส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ และผู้ ท่ีสนใจทัว่ไปอย่างสะดวก 
และมีประสทิธิภาพ 

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

 E-mail Address : investor@tkrungthai.com  โทรศพัท์ 211-3732 ตอ่ 104   
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5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 
บริษัทให้ความสําคญัต่อบทบาท และหน้าท่ีของกรรมการ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้เสีย เพ่ือให้

ธุรกิจสามารถดําเนินไปได้ด้วยความโปร่งใส โดยดําเนินการในเร่ืองตอ่ไปนี ้
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

5.1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเอือ้ประโยชน์ต่อ
การบริหารงานของบริษัท อาทิ เช่น ความรู้ด้านอตุสาหกรรม ด้านบญัชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจดัการ 
ด้านทกัษะความชํานาญงานแม่พิมพ์ และยงัประกอบด้วยความหลากหลายทัง้ด้านอาย ุและเพศ   โดยมี
กรรมการผู้หญิงจํานวน 1 ทา่น จากจํานวนคณะกรรมการทัง้สิน้ 13 ทา่น ซึง่ แบง่เป็น 

 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  จํานวน 4 ทา่น (คิดเป็นร้อยละ 30.77) 
 กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร  จํานวน 9 ทา่น (คิดเป็นร้อยละ 69.23) 

     โดยเป็นกรรมการอิสระ  จํานวน 5 ทา่น (คิดเป็นร้อยละ 38.46) 
5.1.2 กรรมการบริษัทไม่มีประวติัการกระทําผิดกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์/ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
5.1.3 คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอ โดยผู้ ตรวจสอบภายในนัน้เป็น

หน่วยงานภายนอกท่ีมีความเป็นอิสระ โดยรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
5.1.4 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอ เหมาะสม และมีการติดตามการ

บริหารความเส่ียงอย่างสม่ําเสมอ โดยได้จดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management) เพ่ือ
ประเมินความเส่ียงของสถานการณ์ต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ พร้อมทัง้หาแนวทาง มาตรการป้องกนัไม่ให้เกิดผล
กระทบ และสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัท 

5.1.5 คณะกรรมการบริษัทกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนคือ 3 ปี และไม่จํากัด
จํานวนวาระการดํารงตําแหน่ง โดยระบไุว้ในนโยบายกํากบัดแูลกิจการ 

5.1.6 เปิดเผยข้อมลูการดํารงตําแหน่งของกรรมการแตล่ะทา่นให้ทราบ (รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร) 
5.1.7 ประธานกรรมการบริษัท ไม่เป็นบคุคลเดียวกนักบักรรมการผู้จดัการ และมีบทบาท อํานาจ และหน้าท่ีแยก

ออกจากกนัอยา่งชดัเจน 
5.1.8 คณะกรรมการได้มีการเลือกกรรมการอิสระเพ่ือดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ 
5.1.9 บริษัทมีเลขานุการบริษัท คือ คุณจุมพล  เตชะไกรศรี และมีคณะท่ีปรึกษากฎหมายมืออาชีพ เป็นผู้ ให้

คําแนะนําด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบติัตาม  
5.1.10 บริษัทได้กําหนดนโยบายเก่ียวกบัจํานวนบริษัทจดทะเบียน ท่ีกรรมการของบริษัทไปดํารงตําแหน่งได้คนละ

ไม่เกิน 5 บริษัท และได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมลูการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอ่ืนของกรรมการแต่ละ
ทา่นไว้อยา่งละเอียดในแบบ 56-1 และในรายงานประจําปี 

5.1.11 บริษัทได้กําหนดนโยบายในการไปดํารงตําแหน่งกรรมการ ท่ีบริษัทอ่ืนของกรรมการผู้ จัดการ โดยบริษัท
ดงักลา่ว จะต้องไมมี่ผลประโยชน์ขดัแย้งกบับริษัท และก่อนการไปดํารงตําแหน่ง จะต้องชีแ้จงรายละเอียด 
ตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือขอความเหน็ชอบ  

5.1.12 บริษัทได้กําหนดนโยบายจํากดัจํานวนบริษัทจดทะเบียน ท่ีกรรมการแต่ละคนจะดํารงตําแหน่งกรรมการไม่
เกิน 3 แหง่ 

5.1.13 สําหรับจํานวนบริษัทท่ีกรรมการดํารงตําแหน่งนัน้ บริษัได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดํารงตําแหน่ง
กรรมการแต่ละคนท่ีบริษัทอ่ืนไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจําปี (Annual Report) ทัง้นี ้บริษัทมัน่ใจว่า
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การท่ีกรรมการดํารงตําแหน่งในหลายบริษัทนัน้ไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีแต่อย่างใด เพราะได้รับ
คําปรึกษาและคําแนะนําท่ีดี มีประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจอยา่งสม่ําเสมอ และตอ่เน่ือง 

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย จํานวน 5 คณะ   ได้แก่ 1) คณะกรรมการบริหาร  

2) คณะกรรมการตรวจสอบ   3) คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา   4) คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  
5) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

        โดยมีการกําหนดอํานาจหน้าท่ีเอาไว้อยา่งชดัเจน ทัง้นี ้ประธานคณะกรรมการไมเ่ป็นประธานหรือสมาชิกใน
คณะกรรมการชดุยอ่ย 

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
5.3.1 มีการกําหนดและแยกอํานาจของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการในระดบัต่างๆ ไว้อยา่งชดัเจน โดยใน

การพิจารณา และการตัดสินใจเร่ืองท่ีสําคัญๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ
ถ่วงดลุและสอบทาน เปิดเผยความโปร่งใส และเป็นธรรมตอ่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย 

5.3.2 คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวน และอนมุติัวิสยัทศัน์ ภารกิจ ของบริษัทอยา่งน้อยทกุๆ 5 ปี 
5.3.3 คณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมกบัฝ่ายบริหาร เพ่ือทบทวนอนมุติัวิสยัทศัน์ ภารกิจ การวางกลยทุธ์ 

เปา้หมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท 
5.3.4 คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามดแูลเร่ืองกลยทุธ์ เปา้หมาย และแผนงานดําเนินการของฝ่ายจดัการ โดย

ฝ่ายจดัการเป็นผู้รายงานผลการปฏิบติังาน เพ่ือให้คณะกรรมการรับทราบตามลําดบั 
5.3.5 คณะกรรมการจดัให้มีนโยบายกํากบัดแูลกิจการของบริษัท เป็นลายลกัษณ์อกัษร และปฏิบติัตามนโยบาย

ดงักลา่ว 
5.3.6 ประธานกรรมการบริษัท มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ และไม่ได้ดํารงตําแหน่งใน

คณะกรรมการชดุยอ่ย 
5.3.7 การรวมหรือแยกตําแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารและไมเ่ป็นบคุคลเดียวกบั

ประธานกรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยก
หน้าท่ีในการกําหนดนโยบายการกํากบัดแูลและการบริหารงานประจําออกจากกนัอยา่งชดัเจน 
ประธานกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีเป็นกรรมการในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ซึง่เป็นผู้ กําหนดนโยบาย 
แผนงาน และกลยทุธ์ท่ีสําคญัให้ฝ่ายบริหารนําไปปฏิบติั โดยกรรมการบริษัท ทกุคนมีความเป็นอิสระในการ
เสนอวาระการประชุม การแสดงความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณา
อยา่งรอบคอบในเร่ืองท่ีอาจขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้มีความถกูต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

5.3.8 ประธานกรรมการบริหาร เป็นหวัหน้าคณะของฝ่ายบริหาร รับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัทในการดแูล
การดําเนินกิจการและปฏิบติังานของบริษัท ให้สอดคล้องกบันโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยมีการ
บริหาร ติดตามการดําเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ โดยกําหนดให้มีการประชุมร่วมกัน เพ่ือ
รายงานความก้าวหน้าของผลการดําเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทเป็นประจําทุกเดือน มีการ
กระจายอํานาจลงไปสูฝ่่ายบริหาร ในการกําหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และวงเงิน 

5.3.9 คณะกรรมการบริษัทจัดทําคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานทกุคนยดึถือปฏิบติั รวมทัง้มีการติดตามให้มีการปฏิบติัอยา่งจริงจงั 

5.3.10 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) เพ่ือเป็น
แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และมีการทบทวนประสิทธิผลของการจัดการความ
เส่ียง 
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5.3.11 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีระบบการควบคมุด้านการดําเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน การปฏิบติังาน 
การดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และนโยบาย โดยมีหน่วยงานท่ีมีความอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ีเป็น
ผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคมุดงักลา่ว 

5.3.12 คณะกรรมการบริษัทจะรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฎในรายงาน
ประจําปี ทัง้นี ้งบการเงินดงักล่าว จดัทําขึน้ตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย รวมทัง้มีการ
เปิดเผยข้อมลูสําคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

5.3.13 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารระดบัสงู แจ้งต่อคณะกรรมการเก่ียวกบัการ
ซือ้ขายหุ้นอยา่งน้อย 1 วนั ลว่งหน้าก่อนทําการซือ้ขาย 

5.3.14 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการทกุทา่นต้องรายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการให้บริษัททราบ 
5.3.15 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทัง้ด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การ

ดําเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง โดยมีผู้ ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็น
หน่วยงานอิสระท่ีรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
จดัการ ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 และเห็นว่ามีระบบควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอ 

5.3.16 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือรับทราบรายงานผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา 
ของฝ่ายต่างๆ  และการกําหนดแผนงาน และตัวชีว้ัด/เป้าหมาย (Key Performance Index : KPI)  เป็น
ประจําทกุปี  

5.4 การประชุมคณะกรรมการ 
5.4.1 บริษัทได้มีการจดัทํากําหนดการประชมุคณะกรรมการเป็นการลว่งหน้าทัง้ปี โดยในปี 2563 กําหนดการ 

ประชมุเอาไว้จํานวน 10 ครัง้ และแจ้งให้กรรมการแตล่ะคนทราบถงึกําหนดการดงักลา่วลว่งหน้า เพ่ือให้ 
กรรมการสามารถจดัเวลา และเข้าร่วมประชมุได้ 

5.4.2 จํานวนครัง้ของการประชมุ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้เหมาะสมกบัภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ
ของกรรมการ และลกัษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

5.4.3 ประธานกรรมการ และกรรมการผู้ จัดการ ทําหน้าท่ีร่วมกันในการพิจารณากําหนดวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัท 

5.4.4 บริษัทจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า
อยา่งน้อย 7 วนั เพ่ือให้กรรมการมีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าประชมุ 

5.4.5 บริษัทจัดสรรเวลาเอาไว้อย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจัดการจะเสนอเร่ืองเพ่ืออภิปรายกันอย่างรอบคอบ และ
ประธานกรรมการ เป็นผู้ประมวลความเหน็ และข้อสรุปท่ีได้จากท่ีประชมุ 

5.4.6 กรรมการผู้จดัการ ได้เชิญผู้บริหารระดบัสงู เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องโดยตรง 
5.4.7 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท กรรมการทกุคนได้อภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย โดยมี

ประธานเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปท่ีได้จากท่ีประชุม และในขณะการลงมติจะต้องมีกรรมการไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด และจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท 

5.4.8 บริษัทเปิดเผยจํานวนครัง้ของการประชมุ และจํานวนครัง้ท่ีกรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุในตาราง 
“ตารางแสดงจํานวนครัง้การประชมุคณะกรรมการบริษัทและประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย” ดงันี ้ 
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ลําดบั ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง จํานวนการเข้าร่วมประชมุ / จํานวนการประชมุทัง้หมด (ครัง้) 
BOD AC RC&NC CG RISK Ex-com 

1 พลเอก เทอดศกัด์ิ  
มารมย์ 

ประธานคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ 10/10 --- --- --- --- --- 

2 นายไพรัช 
สหเมธาพฒัน์ 
 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอสิระ / กรรมการ/ 
กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการ
สรรหา/ กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

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

3 นายเผ่าเทพ  
โชตินชิุต 
 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน
และกรรมการสรรหา / ประธานคณะกรรมการ
กํากบัดแูลกิจการท่ีดี / กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ 

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

4 ดร.โกศล  
สรุโกมล 
 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการอสิระ / กรรมการ / กรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา / 
กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี / 

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

5 นายวีระศกัด์ิ  
สตุณัฑวิบลูย์ 

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการ 

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

6 นายสเุมธ  
เตชะไกรศรี 

ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการกํากบัดแูล
กิจการท่ีดี / กรรมการ  

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

7 นายคมัภีร์  
จองธรุะกิจ 
 

กรรมการ / กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน
และกรรมการสรรหา / กรรมการกํากบัดแูล
กิจการท่ีดี 

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

8 นายปรีชา 
เตชะไกรศรี  

กรรมการ / กรรมการบริหาร /  
กรรมการบริหารความเส่ียง 

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

9 นายจมุพล  
เตชะไกรศรี 

กรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหาร
ความเส่ียง /ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ / เลขา 
นกุารบริษัท/ เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

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

10 นางยพุา 
เตชะไกรศรี 

กรรมการ 10/10 --- --- --- --- --- 

11 นายอภิชาติ 
เกษมกลุศิริ 

กรรมการ 10/10 --- --- --- --- --- 

12 นายประสงค์  
เตชะไกรศรี 

กรรมการ 10/10 --- --- --- --- --- 

13 * นายโกเวท 
ลิม้ตระกลู 

กรรมการ / กรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการ 

3/3 --- --- --- --- 12/12 
 
      *นายโกเวท ลิม้ตระกลู เข้ารับตําแหน่งกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 21 ตลุาคม 2563   

5.4.9 บริษัทกําหนดนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกนั เพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ 
เก่ียวกับการจัดการท่ีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย เพ่ือความเป็นอิสระในการแสดง
ความเหน็ โดยในปี 2563 ได้จดัให้มีการประชมุกรรมการท่ีไมใ่ช้ผู้บริหาร เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2563 

5.5 การประเมนิประธานกรรมการบริหาร (CEO) 
บริษัทได้ให้ความสําคญัตอ่การประเมินผลและการปฏิบติังานของประธานกรรมการบริหาร โดยมีวตัถปุระสงค์ในการ

นําผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรังปรุงการปฏิบติัหน้าท่ี  โดยประเมินในด้านตา่งๆ คือ การวางแผนกลยทุธ์ ความเป็นผู้ นํา 
ผลการดําเนินงานด้านการเงิน การบริหารกํากบัดแูลการทําธุรกรรม การจดัทําแผนทดแทนตําแหน่ง การบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
การส่ือสาร และการสร้างความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการบริษัทโดยใช้แบบฟอร์มท่ีบริษัทปรับปรุงจากตวัอย่าง”แบบประเมินผล
งานของ CEO” ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกบัลกัษณะเฉพาะของบริษัท 
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5.6 การประเมนิคณะกรรมการบริษัท 
        คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกปี เพ่ือ

พิจารณาผลการดําเนินงาน และการกํากับดูแลให้มีการกําหนดและ/หรือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ โดยทําการประเมิน 3 แบบ คือ (1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ (2) แบบประเมินกรรมการ
รายบุคคล (3) แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย  โดยใช้แบบฟอร์มท่ีบริษัทปรับปรุงมาจากตัวอย่างแบบประเมินของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกบัลกัษณะของคณะกรรมการบริษัท  

หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ และการประเมินกรรมการรายบุคคล ใช้หลกัเกณฑ์การให้คะแนน
ในการวดัระดบั ดงันี ้

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

ขัน้ตอนกระบวนการประเมิน ดําเนินการโดยเลขานกุารบริษัท เป็นผู้บรรจแุบบประเมินคณะกรรมการทัง้คณะในซอง และ
จดัสง่ให้กบักรรมการแตล่ะทา่นเพ่ือทําประเมิน  สําหรับแบบประเมินกรรมการรายบคุคล จะใช้วิธีการสุม่จบัโดยกรรมการเป็นผู้สุม่
หยิบเองจากกลอ่งและทําการประเมิน  หลงัจากกรรมการทําประเมินทัง้สองชดุเสร็จเรียบร้อย จะนําสง่คืนเลขานกุารบริษัทฯ เพ่ือ
ทําสรุปรายงานผลประเมิน และในปี 2563 ได้ดําเนินการประเมินคณะกรรมการในแตล่ะคณะดงันี ้

1. การประเมินคณะกรรมการทัง้คณะ ประกอบด้วย 6 หวัข้อหลกั ซึง่มีผลการประเมินคะเเนนเฉล่ียรวม อยูใ่นเกณฑ์ระดบัดี
มาก คือ 96% รายละเอียดดงันี ้   

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

ผลประเมินเฉล่ีย 96  
2. การประเมินกรรมการรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หวัข้อหลกั ซึ่งมีผลการประเมินคะเเนนเฉล่ียรวม อยู่ในเกณฑ์ระดบัดี

มาก คือ 95% รายละเอียดดงันี ้  
ลําดบั หวัข้อ ผลประเมิน(%) 

1 โครงสร้างและคณุสมบติัของกรรมการ 96 
2 บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ 95 
3 การประชมุของกรรมการ 95 

ผลประเมินเฉล่ีย 95 
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3. การประเมินคณะกรรมการชดุยอ่ย ประกอบด้วยหวัข้อหลกั 3 หวั คือ โครงสร้างและคณุสมบติัของกรรมการ / บทบาท 
หน้าท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการ / การประชมุของกรรมการ ซึง่ผลการประเมินอยูใ่นเกณฑ์ระดบัดี – ดีมาก ดงันี ้

ลําดบั คณะกรรมการชดุย่อย ผลประเมินเฉล่ีย
(%) 

1 คณะกรรมการตรวจสอบ 100 
2 คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 96 
3 คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 97 
4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 90 
5 คณะกรรมการบริหาร 90 

ทัง้นี ้ผลการประเมินประจําปี 2563 สรุปได้วา่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะชดุ มีการปฏิบติัหน้าท่ี
ครบถ้วนและมีประสทิธิผล 

การประเมนิผลการปฏบัิตหิน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผู้จดัการเป็นประจําทกุปี โดยมี

หลกัเกณฑ์ในการประเมินท่ีนําไปสูค่วามสําเร็จของการบริหารงานตามกลยทุธ์ เพ่ือพิจารณากําหนดคา่ตอบแทน และแรงจงูใจท่ี
อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
บริษัทกําหนดนโยบายการปฐมนิเทศให้กบักรรมการทา่นใหมท่ี่เข้ามา โดยการประชมุร่วมกนักบักรรมการบริษัททกุ

ทา่น เพ่ือบรรยายสรุปลกัษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึง่เลขานกุารบริษัทเป็นผู้จดัทําเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
นอกจากนัน้ ยงัต้องพาไปเย่ียมชมโรงงานทัง้ 3 แหง่ รวมถงึสํานกังานใหญ่ เพ่ือให้เข้าใจการดําเนินงานของบริษัท 

5.7   ค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษัทมีนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัสภาะเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทฯ และ

เปรียบเทียบกบัธุรกิจท่ีมีขนาดและอยูใ่นกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผู้
พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ เพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท พิจารณานําเสนอตอ่ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น เพ่ือ
พิจารณาอนมุติั  

5.8 การพัฒนาความรู้ของกรรมการและผู้บริหาร และแผนสืบทอดตาํแหน่ง 
      บริษัทเลง็เหน็ความสําคญัของการพฒันาความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการบริษัท และเพ่ือการกํากบัดแูล 

กิจการท่ีดีของบริษัท จงึสง่เสริมและอํานวยความสะดวกให้กรรมการและเลขานกุารบริษัท ได้รับการฝึกอบรมความรู้ตา่งๆ ท่ีจดัขึน้
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ได้แก่หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP)  

  นอกจากนี ้ยงัจดัให้มีการอบรมจากองค์กรอิสระต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างสม่ําเสมอ 
และตอ่เน่ืองอีกด้วย 

    ในปี 2563 กรรมการ ผู้บริหาร ได้เข้าร่วมอบรม/ กิจกรรมและสมัมนา ท่ีจดัโดยหน่วยงานตา่งๆ ดงันี ้ 

ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง หลกัสตูรอบรม / สมัมนา 
สถานท่ี : จดัภายใน /  

จดันอกสถานท่ี   
(บริษัท,องค์กร, หน่วยงาน) 

1.พลเอก เทอดศกัด์ิ มารมย์ ประธานคณะ 
กรรมการบริษัท 

วิทยาการจดัการสําหรับผู้บริหารระดบัสงู (วบส.) 
รุ่นท่ี 5 

สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหาร
ศาสตร์ 
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ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง หลกัสตูรอบรม / สมัมนา 
สถานท่ี : จดัภายใน /  

จดันอกสถานท่ี   
(บริษัท,องค์กร, หน่วยงาน) 

2.คณุโกเวท ลิม้ตระกลู กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 

การสร้างรายงานแผนภาพวิเคราะห์ข้อมลูสําหรับ
การตดัสินใจโดยใช้โปรแกรม Power BI Desktop 

อาจารย์ วรานนัต์ วงศ์วิศว์ 

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

กรรมการบริหาร 
การสร้างรายงานแผนภาพวิเคราะห์ข้อมลูสําหรับ
การตดัสินใจโดยใช้โปรแกรม Power BI Desktop 

อาจารย์ วรานนัต์ วงศ์วิศว์ 

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

การตดัสินใจโดยใช้โปรแกรม Power BI Desktop 
อาจารย์ วรานนัต์ วงศ์วิศว์ 

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

ทรัพยากรมนษุย์ 
การสร้างรายงานแผนภาพวิเคราะห์ข้อมลูสําหรับ
การตดัสินใจโดยใช้โปรแกรม Power BI Desktop 

อาจารย์ วรานนัต์ วงศ์วิศว์ 

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

ผลิตโรงงานก่ิงแก้ว 
การสร้างรายงานแผนภาพวิเคราะห์ข้อมลูสําหรับ
การตดัสินใจโดยใช้โปรแกรม Power BI Desktop 

อาจารย์ วรานนัต์ วงศ์วิศว์ 

  ข้อกําหนดและการจดัทําระบบ ISO14001 : 2015  NY Training Center Co,Ltd  
  การประเมินลกัษณะปัญหาและผลกระทบตอ่

สิ่งแวดล้อมและการบริหารความเส่ียงตามระบบ 
ISO14001:2015 

NY Training Center Co,Ltd    

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

สวิุนทวงศ์ 
การประเมินลกัษณะปัญหาและผลกระทบตอ่
สิ่งแวดล้อมและการบริหารความเส่ียงตามระบบ 
ISO14001:2015 

NY Training Center Co,Ltd  

 
บริษัทมีแผนการพฒันา และสืบทอดงานตําแหน่งผู้บริหารของบริษัท เพ่ือเตรียมพร้อมในการทํางานท่ีต่อเน่ืองในกรณีท่ีตน

ไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ เพ่ือความมัน่ใจได้วา่ บริษัทมีผู้บริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถเพียงพอตอ่การปฏิบติังานได้ นอกจากนี ้
ยงัมีการประชุมนอกสถานท่ี โดยมีการหมนุเวียนไปประชุมตามโรงงานสาขาเพ่ือให้กรรมการของบริษัทได้เห็นการทํางานอย่าง
แท้จริงของพนกังานอีกด้วย  
8.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
      คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย จํานวน 5 คณะ ดงัตอ่ไปนี ้ 

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



    บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

 43 

โดยมีการกําหนดอํานาจหน้าท่ีเอาไว้อยา่งชดัเจน   ทัง้นี ้ประธานคณะกรรมการบริษัท ไมเ่ป็นประธานหรือเป็นสมาชิกใน
คณะกรรมการชดุยอ่ย  
1.  คณะกรรมการบริหาร  

          คณะกรรมการบริหาร มีจํานวน 4 ทา่น ประกอบด้วย  
ลาํดบั ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 

1. นายสเุมธ           เตชะไกรศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2. นายปรีชา           เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร 

3. นายจมุพล         เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร 

4. นายโกเวท          ลิม้ตระกลู กรรมการบริหาร 

    ขอบเขต และอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี ้
1. ให้มีอํานาจตัดสินใจในเร่ืองการดําเนินงานท่ีสําคัญของบริษัทโดยกําหนดขอบเขตประเภท หรือขนาดของภารกิจ 

วตัถปุระสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทรวมถึงการกํากบัดแูล การดําเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสมัพนัธ์กบั
ลกูค้า ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

2. พิจารณาและอนมุติัการจดัซือ้จดัจ้าง ตลอดจนเร่ืองการลงทนุขยายงาน รวมถงึการซือ้ขายสนิทรัพย์ถาวรของบริษัท 
และจะพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หากการจดัซือ้จดัจ้าง ตลอดจนเร่ืองการลงทนุขยายงาน รวมถึงการ  ซือ้
ขายสนิทรัพย์ถาวรของบริษัทนัน้ อยูน่อกเหนือขอบเขตและงบประมาณท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

3. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษัทตอ่บคุคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ตอ่
กิจการ 

4. พิจารณาเร่ืองการระดมทนุของบริษัทเพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
5. อนมุติัการแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาด้านต่างๆ ท่ีจําเป็นตอ่การดําเนินงานของบริษัท  
6. ดําเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานโดยทัว่ไปของบริษัท 
7. พิจารณาและอนมุติัแผนการปฏิบติัของแตล่ะฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนมุติัคําขอจากฝ่ายงานตา่งๆ ของ

บริษัทท่ีเกินอํานาจสัง่การของฝ่ายงานนัน้ 
8. หากการดําเนินงานตามแผนงานท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทใช้งบประมาณสงูเกินกวา่งบประมาณท่ีได้รับ

อนมุติัร้อยละ 10 จะต้องนําเสนอขออนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท 
9. กําหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผู้จดัการ และพิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการ

ผู้จดัการ 
ทัง้นี ้การมอบอํานาจดงักล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องปฏิบติัตามข้อกําหนดและระเบียบวาระต่างๆ ท่ีได้รับอนมุติั

จากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมติัรายการใดๆ ท่ีตนเองหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย 
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัท และบริษัทฯย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีกล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่
สามารถกระทําได้ เว้นแตจ่ะได้รับมอบหมายจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป 
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด ซึ่งมีความรู้ด้าน

บญัชีและการเงิน องค์ประกอบกรรมการมี  3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระทัง้หมด วาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี เร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 
22 ธนัวาคม 2561 ถงึ 21 ธนัวาคม 2564 รายช่ือมีดงัตอ่ไปนี ้ 

ลาํดบั ช่ือ-สกุล  ตาํแหน่ง 
1. นายไพรัช สหเมธาพฒัน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

(มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) 
2. นายเผ่าเทพ โชตินชิุต กรรมการตรวจสอบ 

(มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) 
3. นายวีระศกัด์ิ สตุณัฑวิบลูย์ กรรมการตรวจสอบ 

(มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) 

            ทัง้นี ้มีนายจมุพล  เตชะไกรศรี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
ขอบเขต และ อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้อง และเปิดเผยอยา่งเพียงพอ โดยการประสานงานกบัผู้สอบ
บญัชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัทท่ีรับผิดชอบจดัทํารายงานทางการเงิน ทัง้รายไตรมาสและประจําปี 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบ
ทานร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบติังานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ 

4. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ เลิกจ้าง ผู้สอบบญัชีและผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทน โดย
คํานึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานกังานตรวจสอบนัน้ รวมถึง
ประสบการณ์ของบคุลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบ 

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 

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

7. จดัทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่วลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดงักลา่วควรประกอบด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

- ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดทําและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท ถึงความถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ 

- ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 
- เหตผุลท่ีเช่ือวา่ผู้สอบบญัชีของบริษัทเหมาะสมท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

- รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

- รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทกุไตรมาส 
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3. คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา  
เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และพงึปฏิบติัท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา โดยมีกรรมการ
อิสระเป็นประธานฯ  เพ่ือทําหน้าท่ีสรรหาผู้ ท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทและทําหน้าท่ีพิจารณา
กําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตามนโยบายท่ีได้กําหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงันี ้

นโยบายการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการนัน้ บริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย 

และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีอยู่ในอุตสาหกรรม และธุรกิจท่ีมีขนาด
ใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวนัน้ เพียงพอท่ีจะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพ และสามารถปฏิบติัหน้าท่ีให้บรรลุ
เป้าหมาย และทิศทางธุรกิจบริษัทท่ีกําหนด โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส ทัง้นี  ้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ 
คา่ตอบแทนรายเดือน และคา่โบนสัประจําปี  

ขอบเขต และอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน  
1. กําหนดหลกัเกณฑ์ หรือวิธีการกําหนดคา่ตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท และกรรมการชดุย่อย 
2. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือเหน็ชอบ และนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือ

พิจารณาอนมุติั 
3. กําหนดแนวทาง ในการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานกรรมการบริหาร และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ

ประธานกรรมการบริหาร เพ่ือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุติั 
4. ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

นโยบายการสรรหากรรมการ 
 การสรรหากรรมการนัน้ บริษัทจะให้ความสําคญักบับคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวติัการทํางานท่ีดี 

และมีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล รวมทัง้มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติท่ีดีต่อองค์กร สามารถอทุิศเวลาให้ได้อย่าง
เพียงพอ อนัเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินกิจการของบริษัท โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส 

ขอบเขต และอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา 
1. กําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์วิธีการสรรหาและคณุสมบติัของผู้ ท่ีจะมาดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท 

และกรรมการชดุยอ่ย 
2. ดําเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ ท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั 
3. ดําเนินการสรรหาผู้ สืบทอดตําแหน่งประธานกรรมการบริหารร่วมกบัประธานกรรมการบริหารเดิม เพ่ือนําเสนอต่อท่ี

ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั 
4. พิจารณาเหน็ชอบผู้ สืบทอดตําแหน่งกรรมการผู้จดัการ ท่ีถกูนําเสนอโดยประธานกรรมการบริหาร เพ่ือนําเสนอตอ่ท่ี

ประชมุกรรมการบริษัทอนมุติั 
5. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพ่ือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั 
6. ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้อนมุติัจดัตัง้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา มีจํานวน 5 ทา่น เป็น
กรรมการอิสระ 3 ทา่น  โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี ตัง้แต่วนัท่ี 10 สงิหาคม 2561 ถงึ 9 สิงหาคม 2564 ซึง่ประกอบด้วย
รายช่ือดงัตอ่ไปนี ้
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ลาํดบั ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง 

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

         ทัง้นี ้มีนายจมุพล  เตชะไกรศรี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 

4.  คณะกรรมการกาํกับดูแลกจิการที่ด ี 
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัในการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จึงแตง่ตัง้คณะกรรมการกํากบัการดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือช่วย

ส่งเสริมและกลัน่กรอง การดําเนินงานเก่ียวกบัการกํากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการให้ดีเลิศ  ภายใต้หลกัการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยคํานึงถึงผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสียโดยรวม มีคณุธรรมในการดําเนินธุรกิจ มี
ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ และติดตามการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม ชมุชน และสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม เพ่ือให้
คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสามารถดําเนินงานด้านการดแูลผู้ มีส่วนได้สว่นเสียได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 
คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีมีจํานวนทัง้หมด 5 ทา่น เป็นกรรมการอิสระ 3 ทา่น โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี เร่ิมตัง้แต่
วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2561 ถงึวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2564 ซึง่ประกอบด้วยรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้  

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

         ทัง้นีมี้ นายจมุพล  เตชะไกรศรี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 ขอบเขต และ อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ด ี
1. กําหนดหลกัการและข้อพงึปฏิบติัท่ีสําคญัของกระบวนการกํากบัดแูลกิจการท่ีมีประสทิธิผลท่ีเหมาะสม 
2. เสนอแนวปฏิบติัด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ต่อคณะกรรมการบริษัท 
3. ติดตามประกาศใหม่ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณาปรับปรุงหลกัปฏิบติัให้เหมาะสม 
4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบติัและหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีใช้ปฏิบติัให้มีความตอ่เน่ืองและเหมาะสมกบัธุรกิจ 
5. เสนอแนะข้อกําหนดเก่ียวกบัจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และข้อพงึปฏิบติัสําหรับผู้บริหารและพนกังาน 
6. มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมชุนชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate 

Social Responsibility: CSR) 
5.  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี เร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 
21 ธนัวาคม 2562 ถงึ 20 ธนัวาคม 2565 ประกอบด้วย กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงู จํานวน 8 ทา่น ดงันี ้
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ทัง้นีมี้ นางสาวพรทิพย์ พว่งทรัพย์ เป็นเลขาคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

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

ควบคมุความเส่ียง  
5. สนับสนุนผลกัดันให้เกิดความร่วมมือ และติดตามผลในการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้บรรเทาหรือขจัดความเส่ียง ให้

เป็นไปตามเปา้หมายท่ีกําหนดไว้  
6. สนบัสนนุและพฒันาการบริหารความเส่ียงให้เกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ืองทัว่ทัง้บริษัท และสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล 
7. จดัให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้อยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ืองทัง้ในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ 

เพ่ือให้มัน่ใจวา่การสํารวจความเส่ียงได้ครอบคลมุทกุขัน้ตอนของการดําเนินธุรกิจ และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 
8.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหาร 

หลกัเกณฑ์การสรรหา บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ทําหน้าท่ีสรรหา
กรรมการใหม่ หรือกรรมการเพ่ือทดแทนกรรมการท่ีลาออก โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ซ่ือสตัย์ สจุริต มีประสบการณ์ 
และคุณสมบัติต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท  รวมทัง้ความถูกต้องตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์ 

กระบวนการในการพิจารณาสรรหาบคุคล เพ่ือมาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาบคุคลจาก
แหลง่ตา่งๆ ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นและมีสทิธิออกเสียงรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท 
2. ฐานข้อมลูกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
3. บริษัทท่ีปรึกษานอก 
4. กรรมการของบริษัทเป็นผู้แนะนํา 

เม่ือคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ความเห็นชอบ และขออนมุติั
แตง่ตัง้เป็นกรรมการตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น โดยปฏิบติัตามข้อบงัคบัของบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

 

ลาํดบั ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง 

1 ดร.โกศล สรุโกมล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) 
(แตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563) 

2 นายปรีชา เตชะไกรศรี กรรมการบริหารความเส่ียง 
3 นายจมุพล เตชะไกรศรี กรรมการบริหารความเส่ียง 
4 น.ส.นวลอนงค์ ศกุร์คณาภรณ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 
5 นายวิรุฬ เผ่าลินจง กรรมการบริหารความเส่ียง 
6 นายพิษณ ุ วิลาวลัย์จิตต์ กรรมการบริหารความเส่ียง 
7 นายบญุทิวา อินทร์ชะตา กรรมการบริหารความเส่ียง 
8 นายนิเวสน์ บวัคอม กรรมการบริหารความเส่ียง 
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ขัน้ตอนการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน โดยให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้พิจารณาเลือกตัง้ และให้

คณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการด้วยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จดัการ และตําแหน่ง
อ่ืนตามท่ีเหน็เหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

การเลือกตัง้กรรมการมีวธีิการดังต่อไปนี ้
1.  ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
2.  ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  แต่จะ

แบง่คะแนนเสียงแก่ผู้หนึง่ผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไมไ่ด้  
3.  บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการ    
     ท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกิน 
     จํานวนกรรมการท่ีจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

หลกัเกณฑ์การสรรหาผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ ทําหน้าท่ีสรรหาผู้บริหารใหม ่
หรือทดแทนผู้บริหารท่ีลาออก โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถในธุริกจท่ีบริษัทดําเนินการ รวมทัง้ต้องมีความซ่ือสตัย์ สจุริต 
มีประสบการณ์ในอตุสาหกรรมยานยนต์ เพ่ือนําเสนอขอความเห็นชอบตอ่คณะกรรมการบริษัท 

การประเมนิผลการปฏบัิตหิน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผู้จดัการประจําทกุปี โดยใช้เปา้หมายและ 

หลกัเกณฑ์ในการประเมินท่ีสอดคล้องกบันโยบายการบริหารงานของบริษัท และกลยทุธ์เพ่ือพิจารณากําหนดค่าตอบแทนท่ี 
เหมาะสม 

8.4 การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัทไมมี่บริษัทร่วม และบริษัทยอ่ย และไมมี่การให้ความช่วยเหลือทางการเงินกบับริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทยอ่ย 

8.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทมีมาตรการป้องกนัข้อมลูภายในอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้อมลูภายในท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือ

ข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ และราคาหุ้ น  โดยมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นําข้อมูลภายในไปใช้ เพ่ือ
ประโยชน์สว่นตวั บริษัทได้วางนโยบายดงันี ้

1. บริษัทให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเพ่ือให้รับทราบถึงกฎเกณฑ์ของการใช้ข้อมลูภายใน หน้าท่ีในการรายงานการ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อยของตน คู่สมรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2. กรรมการและผู้บริหารมีหน้าท่ีจดัทําและส่งรายงานการถือหลกัทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อยของตน คู่สมรส และ
บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยต้องรายงานดงันี ้

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

- รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ (แบบ 59-2) อนัเน่ืองมาจากการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน
หลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ภายใน 3 วนัทําการนบัตัง้แตมี่การซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์นัน้ และให้สง่สําเนา
รายงานการถือหลกัทรัพย์ดงักลา่วให้แก่บริษัทภายในวนัท่ีสง่รายงานดงักลา่วให้แก่สํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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3. ประกาศให้ทราบทัว่กันว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีรับทราบข้อมูลภายในท่ีมีนัยสําคญัท่ีอาจส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของราคาซือ้ขายหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีบริษัท
จะมีการประกาศผลการดําเนินงาน (กําหนดเวลาในการประกาศผลการดําเนินงานคือ 45 วนันับจากวนัสิน้ไตรมาส 
และ 60 วนันบัจากวนัสิน้งวดบญัชี) หรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยตอ่สาธารณชน 

4. บริษัทกําหนดมาตรการควบคมุตราประทบัของบริษัท ไว้ท่ีฝ่ายเลขานกุารบริษัท เพ่ือควบคมุการดําเนินงานใดๆ ให้
เป็นไปอยา่งถกูต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

บริษัทมีมาตรการการลงโทษหากพบว่ากรรมการ หรือผู้บริหาร ฝ่าฝืนนโยบายบริษัทฯ และทําให้บริษัทฯ ได้รับความเส่ือม
เสีย หรือเสียหาย และบริษัทฯ จะประสานงานกบัหน่วยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการตามกฎหมายตอ่ไป 

8.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
1. คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี รอบปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

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

รวมคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี 1,060,000.00 

2. คา่บริหารอ่ืนๆ (Non-Audit Fee) 
       -ไมมี่   

8.7 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ข้อมูลของบริษัททัง้ท่ีเก่ียวกับการเงินและท่ีไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจของผู้ลงทนุและผู้ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กําชบัให้ฝ่ายบริหารดําเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูท่ี
ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เช่ือถือได้ สม่ําเสมอ และทนัเวลา ซึง่ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสําคญัและจะยดึถือปฏิบติัไป
โดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสมัพันธ์นัน้ ได้มอบหมายให้ นายจุมพล เตชะไกรศรี ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการ ทําหน้าท่ี
ติดตอ่ส่ือสารกบัผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นกัวิเคราะห์และภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง 

นอกจากนี ้บริษัทยงัมีเจตนารมณ์ท่ีดีในการท่ีจะเปิดโอกาสให้แก่นักวิเคราะห์ และนักลงทนุรายย่อยได้มีโอกาสรับทราบ
ความเคล่ือนไหว และผลประกอบการของบริษัทอย่างสม่ําเสมอ และต่อเน่ือง โดยบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้
ลงทนุ (Opportunity Day) ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
9 ความรับผิดชอบต่อสังคม  

ความรับผิดชอบต่อสงัคม ชมุชน และสิ่งแวดล้อมนัน้ ไมใ่ช่เป็นเพียงกิจกรรมเสริมของบริษัทเท่านัน้ หากแต่เป็นภารกิจหลกั
ของบริษัทด้วย ทัง้นี ้บริษัทได้ยดึหลกัในการดําเนินงานท่ีมีเปา้หมายด้านธุรกิจควบคู่กบัความรับผิดชอบดงัคํากลา่วของ 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 และการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและ

สงัคม โดยมุง่หวงัเพ่ือนําไปสูก่ารพฒันาธุรกิจอยา่งยัง่ยืน มีความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยคณะกรรมการบริษัท 
ได้อนมุติัแนวนโยบายการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท่ีจะดําเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ความสําคัญกับการดูแล รักษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ินท่ีหน่วยงานของบริษัทตัง้อยู่ นอกจากนี ้บริษัทยังมีนโยบายยึดมั่น ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ีดี 
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ปฏิบติัตามกฎหมาย และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมัน่ท่ีจะใช้ความพยายามอย่างต่อเน่ือง ทัง้ท่ีดําเนินการเอง หรือ
ร่วมมือกบัภาครัฐและชมุชนในการยกระดบัคณุภาพของสงัคม 

การดาํเนินงานและการจัดทาํรายงาน 
บริษัทได้ดําเนินการและจดัทํารายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคมของกิจการเป็นรูปเลม่ ซึง่มีรายละเอียดและแนวทางในการ

ดําเนินงานตามหลกัการท่ีกําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเผยแพร่ขึน้เวบ็ไซต์บริษัท (www.tkrungthai.com) 
สําหรับในปี 2563 บริษัทได้ดําเนินการทํากิจกรรมเพ่ือสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม ตวัอยา่งต่อไปนี ้

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    

โบนสั เงินกองทนุสํารองเลีย้งชีพตามกฎหมายแล้ว ยงัมีสวสัดิการเพิ่มเติมให้แก่พนกังาน เช่น จดัให้มีข้าวฟรี และ 
อาหารกลางวนัราคาพิเศษให้แก่พนกังาน, เงินช่วยเหลือฌาปนกิจในกรณีบคุคลในครอบครัวของพนกังานเสียชีวิต,  
ให้ทนุการศกึษาแก่บตุรของพนกังานท่ีอยูใ่นระดบัอนมุบาลจนถงึมธัยมศกึษาตอนต้น, ตรวจสขุภาพประจําปี 
 มอบของขวญัวนัเดก็ ฯลฯ 

1.3 กําหนดนโยบายความปลอดภยัต่างๆ ในโรงงาน และสถานท่ีทํางาน เช่น จดัให้มีการซ้อมดบัเพลิงและ ฝึกซ้อมอพยพ
หนีไฟประจําทกุปี ตรวจความพร้อมของอปุกรณ์ดบัเพลงิตามแผนท่ีกําหนด จดัหาอปุกรณ์ปอ้งกนัภยัสว่นบคุคลให้แก่
ผู้ปฏิบติังานท่ีเหมาะสมตามลกัษณงาน เพ่ือให้ผู้ปฏิบติัมีความมัน่ใจและปลอดภยัในการทํางาน 

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

1.5 จัดหา สิ่งอํานวยความสะดวกอุปโภคบริโภค ให้อย่างเพียงพอและเหมาะสม   ปลอดภัย  ถูกสุขอนามัย และ
ดําเนินการตรวจประเมินตามรอบท่ีกําหนด   เช่น    โรงอาหาร    เคร่ืองทํานํา้ด่ืม   ห้องสขุา   ฯลฯ 

1.6 ดูแล ตรวจสอบ  และจัดให้มีการตรวจวดั สภาพแวดล้อมภายในโรงงาน และในกระบวนการผลิต เพ่ือไม่ให้ส่งผล
กระทบตอ่สขุภาพของพนกังาน,ผู้ ท่ีอยูภ่ายในโรงงาน และชมุชนข้างเคียง  เช่น  ระบบบําบดันํา้ทิง้ 

1.7 มีกระบวนการร้องเรียนอยา่งเหมาะสมหากพนกังานได้รับการปฏิบติัอยา่งไมเ่ป็นธรรม  
1.8 พฒันาบุคลากร โดยการเปิดโอกาสให้พนกังานมีการเรียนรู้ โดยการส่งพนักงานไปอบรมหลกัสตูร ต่างๆ ทัง้ภายใน 

และภายนอกองค์กรเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนัขององค์กร และเล่ือน ตําแหน่งให้แก่พนกังานเม่ือมีโอกาส
ท่ีเหมาะสม 

1.9 พฒันาบุคลากรทกุระดบัให้มีความรู้   ทกัษะ   และความสามารถสอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัทในทกุระดบัทัง้ใน
ระยะสัน้ และระยะยาว ภายใต้กรอบการบริหารจดัการความรู้ (Knowledge Management)  โดยการนําองค์กรไปสู ่
การเรียนรู้ (Learning Organization) 

1.10 พฒันาความพร้อมด้านการบริหาร และภาวะผู้ นําให้แก่ผู้บริหารทกุระดบัด้วยการอบรม และสอนงาน (Coaching)    
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1.11 ส่งเสริมให้พนกังานนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิต รวมถึงการบําเพ็ญประโยชน์ และทําดี
เพ่ือสงัคม 

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

2. การดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม  
บริษัทให้ความสําคญั และตระหนกัถงึผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม ท่ีอาจจะสง่ผลกระทบตอ่พนกังาน และชมุชนรอบข้าง 

ด้วยการปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องอยา่งตอ่เน่ือง และมีการตรวจวดัคณุภาพของสิง่แวดล้อมประจําทกุปี 
สําหรับในปี 2563  ผลการตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดล้อมภายในโรงงาน อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน โดยบริษัท ได้วา่จ้างให้ 

บริษัท ซี.อี.เอม็ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากดั  และ Vcare environment Service Co., Ltd. เป็นผู้ ดําเนินการตรวจวดัคณุภาพ
สิง่แวดล้อมตา่งๆ ดงันี ้ 

ตรวจวดัคณุภาพของสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงงาน 

ผลการตรวจวดัคณุภาพ 
ต่ํากวา่
มาตรฐาน 

อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกินกวา่
มาตรฐาน 

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

นอกจากนี ้บริษัทมีการจดัอบรมพนักงานใหม่ ในเร่ืองสิ่งแวดล้อม พลงังาน และผลกระทบต่างๆ ให้กับพนกังาน และจัด
รณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเท่าท่ีจําเป็น รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยดั เช่น ปิดไฟ ปิดแอร์หลงัเลิกใช้งาน การจดัรถรับส่งแบบ Carpool การใช้กล่องหมนุเวียน การใช้กระดาษสองหน้า ลดการ
พิมพ์สีกรณีท่ีไมจํ่าเป็น ฯลฯ 

ด้านการลดการใช้พลงังานไฟฟา้ และจดัสรรงบประมาณเพ่ือลงทนุในอปุกรณ์การประหยดัพลงังานอยา่งเป็นรูปธรรม  และ
ปฏิบติัตามข้อกําหนดของมาตรฐานการจดัการสิง่แวดล้อม หรือ ISO 14001 และกฏหมายอยา่งเคร่งครัด 

3. การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม 
ธุรกิจจะมัน่คงได้ต้องอยู่ในชมุชน และสงัคมท่ีเข้มแข็ง และมีการพฒันาท่ียัง่ยืน บริษัทจึงจดัให้มีกิจกรรมทางสงัคม รวมถึงการ

มีส่วนร่วมกบัสงัคมในการสง่เสริมความเข้มแข็งแก่ชมุชนและสงัคม โดยหากระบวนการและวิธีการท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจท่ี
ดําเนินการอยู ่เช่น  

3.1  สนบัสนนุของขวญัเน่ืองในโอกาสวนัเดก็แหง่ชาติให้กบัโรงเรียนและชมุชนรอบข้างโรงงาน  
3.2  กิจกรรมบริจาคโลหิต ให้แก่สภากาชาดไทย ประจําทกุไตรมาส 
3.3  สนบัสนนุงาน “ประเพณีรับบวั” ซึง่เป็นประเพณีท่ีสืบทอดกนัมา ณ วดับางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 
3.4  โครงการปันสขุ โดยการมอบเคร่ืองอปุโภคและให้กําลงัใจกบัพนกังานในช่วงสถานการณ์ COVID -19 
3.5  โครงการผ้าป่าสูเ่กิด เป็นการสง่เสริมให้พนกังานได้มีสว่นร่วมในการพฒันาและสนบัสนนุวดับ้านเกิด   
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 กจิกรรมประจําปี 2563  
 


 โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน   
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โครงการปันสุข สู้โควดิ - 19 
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                                                         โครงการผ้าป่าสู่บ้านเกดิ   
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กจิกรรมตรวจสุขภาพพนักงาน 
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กจิกรรมบริจาคโลหิต   
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การอบรม 
อบรม : ข้อกาํหนดและการจดัทาํระบบ ISO14001:2015 
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อบรม : การประเมินลกัษณะปัญหา และผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และการบริหารความเส่ียงตาม 
ระบบ ISO14001:2015 
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อบรม : ซ้อมดบัเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟประจาํปี 
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อบรม : ซ้อมแผนฉุกเฉินโควดิ - 19
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10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง  
บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อระบบควบคุมภายในทัง้ในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานเพ่ือให้มี ประสิทธิภาพ จึงได้

กําหนดภาระหน้าท่ี อํานาจการดําเนินการของผู้ปฏิบติังาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มีการควบคมุดแูลการใช้
ทรัพย์สนิของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบง่แยกหน้าท่ีผู้ปฏิบติังาน ผู้ ติดตามควบคมุและประเมินผลออกจากกนั เพ่ือให้เกิด
การถ่วงดลุและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม นอกจากนีย้งัมีการควบคมุภายในท่ีเก่ียวกบัระบบการเงิน โดยบริษัทได้จดัให้
มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท (compliance) 
คณะกรรมการตรวจสอบ  ได้มีมติให้ว่าจ้าง บริษัท วิณณ์ อัลลิแอนส์ จํากัด เป็นผู้ ตรวจสอบภายใน โดยประสานงาน

ร่วมกบัคณุนวลอนงค์ ศกุร์คณาภรณ์ ซึง่ทําหน้าท่ีเป็นหวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษัท เพ่ือตรวจสอบการปฏิบติังาน
หลกัและกิจกรรมทางการเงินท่ีสําคญัของบริษัท ได้ดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการ
ปฏิบติัตามกฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท (Compliance Control) และเพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความ
เป็นอิสระ สามารถทําหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุได้อย่างเต็มท่ี คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผล
ตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

การบริหารความเส่ียง  

เพ่ือให้บรรลถุึงเป้าหมายการมีระบบการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) และปกป้องผลประโยชน์
ของผู้ มีส่วนได้เสีย บริษัทจึงได้จดัทํานโยบายบริหารความเส่ียงองค์กร รวมถึงกําหนดให้กระบวนการบริหารความเส่ียงเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารจดัการองค์กร เพ่ือควบคมุความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกรรมหรือกิจกรรมของบริษัท และเพ่ือลดผลกระทบอนั
อาจเกิดขึน้ได้โดยคาดไมถ่งึ  

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 5 ด้าน คือ การ
ควบคมุภายในองค์กร, การประเมินความเส่ียง, การควบคมุการปฏิบติังาน, ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู และระบบการ
ติดตาม 

นอกจากนี ้บริษัทมีการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือประเมินความเส่ียงทัว่ทัง้องค์กรท่ีเป็นทัง้ปัจจยัภายใน
และปัจจยัภายนอก  และได้นําเสนอผลการประเมินความเส่ียงตอ่คณะกรรมการบริษัท ซึง่ครอบคลมุความเส่ียง 6 ด้าน ดงันี ้

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

11. รายการระหว่างกัน 
การเปิดเผยรายการระหวา่งกนั รายละเอียดรายการบญัชีบคุคลหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกนัได้แสดงไว้ในหมายเหตปุระกอบ

งบบการเงินท่ี 6 รายการระหวา่งบคุคลและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั  
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ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ในปี 2563 การทํารายการระหว่างกนั เป็นความจําเป็นและมีความสมเหตสุมผลของการทํารายการเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุต่อบริษัท เป็นการใช้กําลงัการผลิตของเคร่ืองจกัรให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งจะทําให้ได้กําไรเพิ่มขึน้  รายการระหว่างกนั
ดงักลา่วข้างต้น บริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการท่ีเกิดขึน้ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเหน็ 
วา่รายการดงักลา่วเป็นรายการท่ีเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจทัว่ไป และบริษัทได้รับและจ่ายคา่ตอบแทนในราคายติุธรรม 

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

บริษัทได้มีการกําหนดมาตรการและขัน้ตอนการอนมุติัการทํารายการระหว่างกนั โดยจะกําหนดให้ในการเข้าทํารายการกบั
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องได้รับอนมุติัจาก
คณะกรรมการบริษัท ซึง่จะต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุด้วย โดยในการออกเสียงในท่ีประชมุนัน้ ๆ กรรมการท่ีมีสว่นได้
สว่นเสียจะไมมี่สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกัน 

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

ทัง้นี ้หากมีรายการระหวา่งกนัของบริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) เกิดขึน้กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์หรือมีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้
ความเหน็เก่ียวกบัราคา อตัราคา่ตอบแทน รวมทัง้ความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบไมมี่ความชํานาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนั ท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทจะได้ให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของ
บริษัทเป็นผู้ให้ความเหน็เก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว เพ่ือนําไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้น
ตามแตก่รณี ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของ 
บริษัท 
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รายการระหวา่งกนั 

ช่ือ/ลกัษณะการ
ประกอบธรุกิจ ความสมัพนัธ์ ลกัษณะและมลูคา่ของรายการ ความจําเป็นและความ

สมเหตสุมผล 
1.บริษัท แพรร่ีมาร์  
เก็ตติง้ จํากดั   
ประกอบธรุกิจ ซือ้ขาย
สินค้าอปุโภคบริโภค  

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

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

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

2.เช่าอาคารสํานกังาน
จาก 
นายสเุมธ  เตชะไกรศรี 
 
 

นายสเุมธ  เตชะไกรศรี   
เป็นกรรมการของบริษัท 

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

เป็นการเช่าพืน้ท่ีสํานกังานเพ่ือ
ความสะดวกใน การติดตอ่ธรุกิจ 
และอตัราคา่เช่าไมแ่ตกตา่งจาก
อตัราทัว่ไปในบริเวณใกล้เคียง ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาและเหน็วา่เป็นการทํา
รายการเช่าท่ีสมเหตสุมผลและมี
อตัราคา่เช่ายติุธรรม 

3.บริษัท แอ็ดวานซ์  
นาโนเทค จํากดั    
ประกอบธรุกิจ การขาย
สง่เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์อ่ืนๆ 

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

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

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

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

เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จดัให้มีการจําหน่าย
หุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้กบับคุคลใน
วงจํากดั ตอ่ บริษัท คาร่ี ออโตโม
ทีฟ อินเวสเม้นท์ จํากดั ( KAI) 
จํานวน 23,780,000 หุ้น มีมลูคา่
หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดย
เสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท เป็น
เงินทัง้สิน้ 30,914,000 บาท 

การจําหน่ายหุ้นดงักลา่วเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 
มีมติกําหนดราคาเสนอขายเพ่ือเสนอ
ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณากําหนด
ราคาเสนอขายในราคา 1.30 บาทต่อ
หุ้น ซึง่เป็นราคาท่ีไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 
90 ของราคาตลาด “ ราคาตลาด “ 
หมายถึงราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั
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รายการระหวา่งกนั 
ช่ือ/ลกัษณะการ
ประกอบธรุกิจ ความสมัพนัธ์ ลกัษณะและมลูคา่ของรายการ ความจําเป็นและความ

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

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

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

มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนักบั บริษัท
คาร่ีออโตโมทีฟ อินเวสเม้นท์ 
จํากดั ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ 

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

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

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

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

บริษัทฯ ได้ซือ้ปลาหมกึปรุงรสอบ
กรอบ เพ่ือมอบให้ลกูค้า เพ่ือ
รักษาความสมัพนัธ์ท่ีดี ในช่วง
เทศกาลปีใหม ่ในปี 2563 มียอด
ซือ้ปลาหมกึ อบกรอบจํานวน  
172,217.00 บาท และ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 มียอดเป็น
เจ้าหนีจํ้านวน 16,632 บาท 

รายการนีเ้ป็นรายการท่ีซือ้ให้กบั
ลกูค้า เพ่ือให้ในเทศกาลปีใหม ่และ
เป็นเง่ือนไขเหมือนกบัลกูค้ารายอ่ืน
ซึง่เป็นการขายในราคาตลาดเทา่กบั
ลกูค้าทัว่ไป ซึง่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาการทํารายการ
ดงักลา่วข้างต้นแล้วเหน็วา่การทํา
รายการนีเ้ป็นรายการท่ีสมเหตสุมผล
และเป็นราคายติุธรรม 
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12. ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
13.  การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ   
       ภาพรวมของการดาํเนินงานที่ผ่านมา 

    บริษัทดําเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตสินค้าต้นแบบ(Original Equipment Manufacturing : OEM) ประเภทชิน้ส่วนพลาสติก และ
รับออกแบบ ผลิต และซ่อมแม่พิมพ์ เพ่ือผลิตชิน้สว่นพลาสติก จําหน่ายให้ โรงงานประกอบยานยนต์ โรงงานผลิตชิน้สว่นยานยนต์ 
และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ชัน้นําต่างๆ ให้กับผู้ ผลิตสินค้าท่ีอยู่ในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ในปี 2563 มีรายได้รวม 1,011.63 ล้านบาท 
ขาดทนุสทุธิ 36.56 ล้านบาท เทียบกบัปี 2562 มีรายได้รวม 1,287.21 ล้านบาท กําไรสทุธิ 12.21 ล้านบาท  

2563 2562 2561

ผลการดําเนินงาน

รายได้จากการขายสินค้า-สุทธิ พนับาท 882,606 1,132,481 1,068,298

รายได้จากการขายแม่พิมพ์ พนับาท 129,021 154,734 102,921

กําไรสุทธิ พนับาท -36,557 12,209 -36,754

ข้อมูลเก่ียวกับงบดุล

สินทรพัย์รวม พนับาท 1,131,275 1,161,313 1,134,880

หนีสิ้นรวม พนับาท 706,378 727,337 727,320

ส่วนของผู้ถือหุ้น พนับาท 424,898 433,976 407,560

ข้อมูลเก่ียวกับหุ้นสามัญ

จํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้ว พนับาท 237,780 214,000 214,000

มูลค่าท่ีตราไว้ บาท/ หุ้น 1.00 1.00 1.00

มูลค่าตามบญัชี บาท/ หุ้น 1.79 2.03 1.90

กําไรต่อหุ้น(ถวัเฉล่ียถ่วงน้าหนกั) บาท/ หุ้น -0.17 0.06 -0.17

อัตราส่วนทางการเงิน

อตัราส่วนสินทรพัย์หมุนเวียนต่อหนีสิ้นหมุนเวียน เท่า 0.70 0.69 0.63

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ารค้า เท่า 4.90 5.86 5.48

อตัราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 10.21 8.48 6.98

อตัราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้ เท่า 8.64 10.19 9.47

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.66 1.68 1.78

อตัราเติบโตของยอดขาย ร้อยละ -21.41 9.90 9.19

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน ร้อยละ -1.31 2.15 -2.41

อตัรากําไรสุทธิ ร้อยละ -3.59 0.95 -3.14
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1. ผลการดาํเนินงาน 

รายได้ 
เน่ืองจากผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิค-19 ในประเทศไทยตัง้แต่ช่วงมีนาคม  2563 ส่งผลกระทบต่อ

ภาคอตุสาหกรรมต่างๆเป็นวงกว้าง รวมถึงอตุสาหกรรมยานยนต์ท่ีได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก จากปี 2562 ยอดการผลิตรถยนต์
โดยรวมอยู่ท่ีประมาณ 2.01 ล้านคนั เหลือยอดการผลิตรวมในปี 2563 เพียงประมาณ 1.43 ล้านคนั ซึ่งลดลงประมาณ 28.8% 
สําหรับบริษัท ซึ่งรายได้หลกัมาจากการผลิตและจําหน่ายชิน้ส่วนพลาสติกรถยนต์ ประมาณ 72.1% ของยอดรายได้รวม จึงเป็น
สาเหตุหลกัท่ีทําให้รายได้จากการขายและบริการรวมของปี 2563 จํานวน 1,011.63 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากชิน้ส่วน
พลาสติก 882.61 ล้านบาท และรายได้จากแม่พิมพ์ 129.02 ล้านบาท นัน้ มีรายได้รวมลดลง 275.59 ล้านบาทเม่ือเทียบกับปี 
2562 หรือลดลง 21.4% โดยเป็นรายได้จากการจําหน่ายชิน้ส่วนพลาสติกท่ีลดลง 249.87 ล้านบาท (-22.0%) และรายได้จากการ
ผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ลดลง 25.71 ล้านบาท (-16.6%) ซึ่งลดลงในสดัส่วนท่ีน้อยกว่าการลดลงของอตุสาหกรรม ทัง้นี ้เพราะ
บริษัทมียอดผลติและจําหน่ายชิน้สว่นพลาสติกสําหรับเคร่ืองใช้ไฟฟา้เพิ่มขึน้ 22.23 ล้านบาท 

กาํไรข้ันต้น (Gross Profit) 
ในปี 2563 บริษัทมีกําไรขัน้ต้น 133.96 ล้านบาท ( Gross Profit Margin 13.2%) ซึง่ต่ํากว่าเม่ือเทียบกบัปี 2562 ท่ีบริษัทมี

กําไรขัน้ต้น 178.08 ล้านบาท ( Gross Profit Margin 13.83%) เป็นผลมาจากรายได้ท่ีต่ําลง 21.4% แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยบริษัท
ได้ปรับปรุงประสทิธิภาพการผลติให้ดีขึน้ มีการควบคมุคา่ใช้จ่ายในการผลติและลดของเสียในการผลิตให้ต่ําลงอยา่งตอ่เน่ือง จงึทํา
ให้บริษัทยงัคงมีอตัรากําไรขัน้ต้นใกล้เคียงกบัของปี 2562 

กาํไร/ขาดทุน ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษี (EBIT) และ กาํไรก่อนค่าเส่ือมราคา (EBITDA) 

สําหรับ ในปี 2563 บริษัทมี EBIT เท่ากบั -13.24 ล้านบาท (-1.31%) เทียบกบั 27.69 ล้านบาท (2.15%) ของปี 2562 โดย
ลดลง 40.93 ล้านบาท เป็นผลจากระดบัรายได้ท่ีต่ําลงไป 275.59 ล้านบาท ทัง้ในส่วนรายได้จากจําหน่ายชิน้ส่วนพลาสติกและ
รายได้จากการให้บริการแม่พิมพ์ แต่อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพการผลิตท่ีดีขึน้ และอตัราของเสียของการผลิตชิน้ส่วนพลาสติก
ลดลง ถ้าเราเปรียบเทียบกบัรายได้และกําไรในปี 2561 ท่ีรายได้รวม 1,171 ล้านบาท อตัรากําไรขัน้ต้นท่ี 11.03% และอตัรากําไร
จากการดําเนินงานท่ี -2.41% ขณะท่ีปี 2563 รายได้รวม 1,012 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่า 159 ล้านบาท แต่อัตรากําไรขัน้ต้นเป็น 
13.24% (+2.21%) และอตัรากําไรจากการดําเนินงานท่ี -1.31% (+1.1%) และสว่นของ EBITDA ของปี 2563 เท่ากบั 51.38 ล้าน
บาท ลดลง 42.82 ล้านบาทจากปี 2562 ท่ีมี EBITDA 94.20 ล้านบาท แต่เม่ือเทียบกับปี 2561 EBITDA ปี 2563 สูงกว่า 11.38  
ล้านบาท 

กาํไร/ขาดทุนสุทธิ (Net Profit/Loss) 

ในปี 2563 บริษัทมีขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ 31.52 ล้านบาท ลดลง 38.04 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2562 ท่ีมีกําไร
ก่อนภาษีเงินได้ 6.51 ล้านบาท แต่ดีกว่าปี 2561 ท่ีมีผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ 46.43 ล้านบาท อยู่ 14.91 ล้านบาท เป็นผลมา
จากรายได้ท่ีลดลงมากจากภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต่ําจากวิกฤติการณ์โรคระบาดโควิค-19 แต่บริษัทมีประสิทธิภาพในการผลิตท่ีดีขึน้ 
มีการควบคมุค่าใช้จ่ายได้ดีและค่าใช้จ่ายทางการเงินท่ีต่ําลง ซึง่มาจากการจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมและลดภาระหนีจ้ากตัว๋สญัญาใช้
เงินไปบางสว่น  

ในส่วนกําไรขาดทนุสทุธิ ในปี 2563 บริษัทมีขาดทนุสทุธิ 36.56 ล้านบาท (-3.61%) ต่ํากว่า 0.19 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัปี 
2561 บริษัทมีขาดทนุสทุธิ 36.75 ล้านบาท (-3.14%) ทัง้ท่ีมีกําไรก่อนภาษีเงินได้สงูกว่า 14.91 ล้านบาท เน่ืองจากมีคา่ใช้จ่ายภาษี
เงินได้ 5.04 ล้านบาท เป็นผลมาจากมีการลดยอดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีสว่นของผลขาดทนุสะสมยกมาของปี 2559 และ 
ปี 2560 ท่ีจะหมดอายใุนปี 2564 และ 2565 สว่นท่ีคาดวา่จะใช้ไมห่มด 
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2. ฐานะทางการเงนิ 

ณ. 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,131.28 ล้านบาท หนีส้ินรวม 706.38  ล้านบาท ส่วนของผู้ ถือหุ้น 424.90 
ล้านบาท คิดเป็นอตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุ 1.66 เท่า โดยสินทรัพย์รวมลดลงจากปี 2562 จํานวน 30.02 ล้านบาท เป็นการลดลงของ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 21.71 ล้านบาท จากการชําระคืนตัว๋สญัญาใช้เงิน 25 ล้านบาทในเดือนพฤศจิกายน และสินค้า
คงเหลือลดลง 9.41 ล้านบาท ส่วนของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้เล็กน้อย 2.54 ล้านบาท เพราะยอดขายท่ีเพิ่ม
สงูขึน้ในเดือนพฤศจิกายนท่ียงัไม่ถึงกําหนดชําระ ส่วนของสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสญัญาสงูขึน้จากปี 2562 จํานวน 23.56 ล้านบาท 
มาจากการรับรู้รายได้ค้างรับของการให้บริการผลิตแม่พิมพ์ในเดือนธันวาคมท่ีสงูขึน้ สว่นของสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนปี 2563 ลดลง  
18.09 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทมีการลงทนุในการซือ้ทรัพย์สินถาวรเพียง 41.49 ล้านบาทโดยเป็นการลงทนุซือ้เคร่ืองจกัรสําหรับ
ผลิตแม่พิมพ์ 1 เคร่ือง เคร่ืองตรวจวดัชิน้งาน อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ และปรับปรุงเคร่ืองจกัรอปุกรณ์เพ่ือทดแทนเคร่ืองท่ีหมดอายุ
การใช้งาน ในขณะท่ีค่าเส่ือมราคาท่ีตดัจําหน่ายประจําปี 60.86 ล้านบาท ในปี 2563 มีการบนัทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนีส้ิน
ตามสญัญาตามสญัญาเช่า สําหรับสินทรัพย์ท่ีบริษัทได้เช่าเพ่ือใช้ในการดําเนินการ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 
16 เร่ือง สญัญาเช่า ซึง่มีผลบงัคบัใช้เร่ิม 1 มกราคม 2563 ทําให้สนิทรัพย์สทิธิการใช้เพิ่มขึน้ 4.28 ล้านบาท  

สว่นของหนีส้ินรวมในปี 2563 เท่ากบั 706.38 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เท่ากบั 20.96 ล้านบาท โดยมาจากเงินเบิกเกิน
บญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลง 45.87 ล้านบาท ขณะท่ีมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้ 21.48 
ล้านบาทเน่ืองจากยอดซือ้วตัถดิุบท่ีสงูขึน้ในช่วงปลายปี เน่ืองจากยอดขายท่ีสงูขึน้ และหนีส้ินตามสญัญาเช่าทัง้ระยะสัน้และระยะ
ยาวรวมกนัเพิ่มขึน้เพียง 1.09 ล้านบาทจากปี 2562  

สําหรับส่วนของเจ้าของอยู่ท่ี 424.90 ล้านบาท ต่ํากว่าปี 2562 จํานวน 9.08 ล้านบาท มาจากการออกจําหน่ายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุให้กบับุคคลในวงจํากดัและรับชําระแล้วจํานวน 23.78 ล้านหุ้น ราคาตามมลูค่าหุ้นละ 1.00 บาท ท่ีราคาขายหุ้นละ 1.30 
บาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญหลงัจากหักค่าใช้จ่ายในการออกจําหน่ายหุ้นแล้วจํานวน 3.70  ล้านบาท แต่เน่ืองจากในปี 
2563 บริษัทมีขาดทนุสทุธิ 36.56 ล้านบาท ทําให้ปี 2563 อตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุอยู่ท่ี 1.66  เท่า ปรับตวัดีขึน้เล็กน้อยกว่าปี 2562
อยู ่0.02 เทา่ โดยในปี 2562 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุอยูท่ี่ 1.68 เทา่ 

3. ประสทิธิภาพของการใช้ทรัพย์สนิ 
โดยภาพรวมประสทิธิภาพในการใช้ประโยชน์จากสนิทรัพย์ของบริษัท ต่ํากวา่ปีท่ีผา่นมาโดยพิจารณาจากอตัราสว่นตา่งๆ 

ดงันี ้
-Total Asset Turnover (Total Income/Total asset) ในปี 2563 เทา่กบั 0.89 เทา่ ต่ํากวา่เม่ือเทียบกบัปี 2562 อยูท่ี่ 1.13 เทา่ 
ทัง้นีเ้กิดจากยอดขายท่ีต่ําลง 275.59 ล้านบาท ขณะท่ีสนิทรัพย์ท่ีลดลงเพียง 30.04 ล้านบาท  
-Operating Cycle and Cash Cycle 
Operating Cycle 114 วนั และ Cash Cycle 67 วนั สงูกวา่ปีท่ีผ่านมา ท่ี 110 วนั และ 68 วนัตามลําดบั 

4. สภาพคล่องทางการเงนิ 
ในปี 2563 บริษัท มี Current Ratio 0.70 เทา่และ Quick Ratio 0.57 เทา่ ดีขึน้จากปีก่อนเลก็น้อย EBITDA/Interest 

Expense อยูท่ี่ 2.81 เทา่ และ Cash Profit/Interest Expense อยูท่ี่ 3.65 เทา่ บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิจากการดําเนินการเป็น
บวก 54.22 ล้านบาท มีกระแสเงินสดใช้ไปจากการลงทนุ 24.10 ล้านบาท และบริษัทได้รับเงินสดจากการเพิ่มทนุ 27.48 ล้านบาท 
โดยนําไปชําระหนีร้ะยะสัน้และหนีส้นิจากสญัญาเช่าทางเงินจํานวนรวม 60.96 ล้านบาท ทําให้กระแสเงินสดลบจากการจดัหาทนุ 
51.83 ล้านบาท บริษัทไมเ่คยผิดนดัชําระหนี ้รวมถงึการใช้เงินเป็นเพ่ือธุรกิจหลกัเทา่นัน้ จงึได้รับการสนบัสนนุท่ีดีจากสถาบนั
การเงิน โดยมีวงเงินสนิเช่ือเพียงพอตอ่การดําเนินธุรกิจ 
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บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ ณ วันที่ 

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 54,412,838.08           76,120,853.82           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 8 226,221,311.74         223,684,332.99         
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 81,088,373.49           57,531,812.05           
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 9 81,278,142.23           90,692,009.60           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 10,448,934.75           17,367,409.06           
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 10 1,001.27                    -                                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 453,450,601.56         465,396,417.52         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12 610,832,480.94         640,285,851.80         
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 13 4,275,012.84             -                                 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ 14 6,685,613.87             8,140,011.66             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 3,998,182.20             9,040,461.46             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 16 52,033,461.09           38,450,527.68           
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 677,824,750.94         695,916,852.60         
รวมสินทรัพย์ 1,131,275,352.50      1,161,313,270.12      

ลงช่ือ………………………………………..กรรมการ                      ลงช่ือ………………………………………..กรรมการ
 (นายสุเมธ เตชะไกรศรี)                                                                    (นายจุมพล เตชะไกรศรี)
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บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ ณ วันที่ 

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 474,000,000.00         519,871,490.52         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 18 159,728,943.65         138,250,280.55         
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 1,315,326.06             -                                 
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 14,321,629.27           10,844,166.53           
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 20 1,602,761.00             1,469,639.00             
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 70,017.10                  23.69                          
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 651,038,677.08         670,435,600.29         

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 19 26,953,055.49           29,342,830.51           
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 20 28,386,057.76           27,558,822.00           
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 55,339,113.25           56,901,652.51           
รวมหนีสิ้น 706,377,790.33         727,337,252.80         

ลงช่ือ………………………………………..กรรมการ                      ลงช่ือ………………………………………..กรรมการ
 (นายสุเมธ เตชะไกรศรี)                                                                    (นายจุมพล เตชะไกรศรี)
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บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ ณ วันที่ 

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 214,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 21 214,000,000.00         
หุ้นสามญั 350,780,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 21 350,780,000.00         

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุ้นสามญั 214,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 21 214,000,000.00         
หุ้นสามญั 237,780,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 21 237,780,000.00         

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 21 147,935,897.71         144,236,932.71         
กาํไร (ขาดทุน) สะสม
จดัสรรแลว้
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 22 21,400,000.00           21,400,000.00           

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (101,722,647.73)        (65,165,227.58)          
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 23 119,504,312.19         119,504,312.19         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 424,897,562.17         433,976,017.32         
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,131,275,352.50      1,161,313,270.12      

 

ลงช่ือ………………………………………..กรรมการ                      ลงช่ือ………………………………………..กรรมการ
 (นายสุเมธ เตชะไกรศรี)                                                                    (นายจุมพล เตชะไกรศรี)
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บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 2563 2562

รายได้จากการขายและการให้บริการ
รายไดจ้ากการขายช้ินส่วนพลาสติก 28 882,606,466.54               1,132,480,662.28            
รายไดจ้ากการใหบ้ริการผลิตแม่พิมพ์ 28 129,021,471.38               154,733,759.69               

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 1,011,627,937.92            1,287,214,421.97            
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 28 (877,672,530.78)              (1,109,134,796.35)           

กาํไรขั้นต้น 133,955,407.14               178,079,625.62               
รายไดอ่ื้น 28 7,206,522.83                   14,508,802.23                 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 141,161,929.97               192,588,427.85               
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 28 (24,979,984.16)                (31,984,732.36)                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 28 (98,544,983.67)                (109,071,363.00)              
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 28 (2,862,264.02)                  (4,097,080.34)                  
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 6.3, 28 (28,015,489.96)                (19,748,077.75)                

รวมค่าใช้จ่าย (154,402,721.81)              (164,901,253.45)              
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ (13,240,791.84)                27,687,174.40                 
ตน้ทุนทางการเงิน 28 (18,274,349.05)                (21,178,226.63)                

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ (31,515,140.89)                6,508,947.77                   
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 26, 28 (5,042,279.26)                  5,699,610.95                   

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี (36,557,420.15)                12,208,558.72                 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 
รายการที่จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนภายหลงั :
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว้ -                                       (3,200,740.68)                  

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี -                                       (3,200,740.68)                  
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (36,557,420.15)                9,007,818.04                   

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (บาทต่อหุน้) 25 (0.1689)                            0.0570                             

ลงช่ือ………………………………………..กรรมการ                                   ลงช่ือ………………………………………..กรรมการ
 (นายสุเมธ เตชะไกรศรี)                                                                                    (นายจุมพล เตชะไกรศรี)
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บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

ผลกาํไร (ขาดทุน) รวม
จากการวดัมูลค่าใหม่ ส่วนเกนิทุน องค์ประกอบอื่น

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ จดัสรรแล้ว ของผลประโยชน์ จากการตีราคา ของส่วนของ รวมส่วนของ
หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร พนักงานที่กาํหนดไว้ สินทรัพย์ ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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      
การเพิ่มหุน้สามญั 21 23,780,000.00        3,698,965.00          -                               -                               -                               -                               -                               27,478,965.00        
(ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                               -                               -                               (36,557,420.15)       -                               -                               -                               (36,557,420.15)       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 237,780,000.00      147,935,897.71      21,400,000.00        (101,722,647.73)     -                               119,504,312.19      119,504,312.19      424,897,562.17      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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      

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบญัชีเนื่องจากการนาํมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตัิ -                               -                               -                               17,408,255.40        -                               -                               -                               17,408,255.40        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561
(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      

โอนไปกาํไร (ขาดทุน) สะสม -                               -                               -                               (3,200,740.68)         3,200,740.68          -                               3,200,740.68          -                               
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                               -                               -                               12,208,558.72        (3,200,740.68)         -                               (3,200,740.68)         9,007,818.04          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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      

 (นายสุเมธ เตชะไกรศรี)                                                                                                                                                            (นายจุมพล เตชะไกรศรี)

กาํไร (ขาดทุน) สะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ลงชื่อ………………………………………..กรรมการ                                                                                                        ลงชื่อ………………………………………..กรรมการ
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บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (31,515,140.89)          6,508,947.77             
ปรับรายการที่กระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงนิสดรับ (จ่าย)
การปรับปรุงตน้ทุนทางการเงิน 18,274,349.05           21,178,226.63           
การปรับปรุงดอกเบ้ียรับ (67,723.68)                 (49,675.31)                 
ค่าเส่ือมราคา ค่าสูญส้ินและค่าตดัจาํหน่าย 64,622,607.49           66,515,279.23           
การปรับปรุงดว้ยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 2,386,725.10             1,460,996.59             
การปรับปรุงดว้ยประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน 3,644,102.00             8,278,793.40             
การปรับปรุงดว้ยประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 69,993.41                  23.69                          
การปรับปรุงดว้ยขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 12,255.15                 1,451.95                    
การปรับปรุงดว้ย (กาํไร) จากการจาํหน่ายเงินลงทุนในตราสารหน้ี (60,527.59)                -                                 
การปรับปรุงดว้ย (กาํไร) จากการปรับมูลค่ายติุธรรม (1.27)                         -                                 
การปรับปรุงดว้ยขาดทุนจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นถาวร 505,674.03               270,468.48                
การปรับปรุงดว้ยขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 8,893,273.15             9,793,741.05             
การปรับปรุงดว้ยลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (2,550,877.95)            45,182,940.22           
การปรับปรุงดว้ยสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา (เพ่ิมข้ึน) (23,556,561.44)          -                                 
การปรับปรุงดว้ยสินคา้คงเหลือลดลง 7,027,142.27             13,417,117.23           
การปรับปรุงดว้ยสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 3,784,475.65             (7,184,568.25)            
การปรับปรุงดว้ยเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 14,567,215.74           (15,562,638.89)          
การปรับปรุงดว้ยหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเพ่ิมข้ึน 1,315,326.06             -                                 
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) 67,352,306.28           149,811,103.79         
เงินสดจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (2,683,744.24)            (1,122,341.00)            
ภาษีเงินได ้(จ่ายออก) (10,448,934.75)          (17,367,409.06)          

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 54,219,627.29           131,321,353.73         

ลงช่ือ………………………………………..กรรมการ                      ลงช่ือ………………………………………..กรรมการ
 (นายสุเมธ เตชะไกรศรี)                                                                    (นายจุมพล เตชะไกรศรี)
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บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับชาํระคืนจากเงินลงทุนในกองทุนตราสารหน้ี 45,060,527.59          -                                 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในกองทุนตราสารหน้ี (45,001,000.00)        -                                 
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 686,980.00               113,976.64                
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (24,522,850.05)          (39,928,783.03)          
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (390,000.00)               (667,000.00)               
ดอกเบ้ียรับ 67,723.68                  49,675.31                  

กระแสเงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (24,098,618.78)          (40,432,131.08)          
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (ลดลง) (45,871,490.52)          (7,486,094.92)            
เงินสดรับจากการออกหุน้เพ่ิมทุน 27,478,965.00           -                                 
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                                 (1,122,000.00)            
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (15,089,174.32)          (12,598,167.65)          
เงินสดรับจากสัญญาเช่าทางการเงิน (ขายและเช่ากลบั) -                                 24,680,000.00           
ดอกเบ้ียจ่าย (18,347,324.41)          (20,949,290.50)          

กระแสเงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (51,829,024.25)          (17,475,553.07)          
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ (21,708,015.74)          73,413,669.58           
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นปี 7 76,120,853.82           2,707,184.24             
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 7 54,412,838.08           76,120,853.82           

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์ 6,986,066.77            1,576,912.00             
เจา้หน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน 9,980,000.00            29,635,305.70           
การไดม้าซ่ึงสิทธิการใชสิ้นทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่า 6,196,862.04            -                            

ลงช่ือ………………………………………..กรรมการ                      ลงช่ือ………………………………………..กรรมการ
 (นายสุเมธ เตชะไกรศรี)                                                                    (นายจุมพล เตชะไกรศรี)
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บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
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  ลงช่ือ.................................................กรรมการ   ลงช่ือ..............................................กรรมการ 
(นายสุเมธ เตชะไกรศรี) (นายจุมพล เตชะไกรศรี) 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ภูมลิาํเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษัท 

บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 22 
มกราคม 2547 บริษทัตั้งอยู่เลขท่ี 23 ซอยจนัทน์ 43 แยก 21 แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมี
โรงงาน 3 แห่ง ดงัน้ี 

โรงงานแห่งท่ี 1 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 59 หมู่ท่ี 6 ถนนก่ิงแกว้ ตาํบลราชาเทวะ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

โรงงานแห่งท่ี 2 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 517 หมู่ท่ี 9 ตาํบลหนองก่ี อาํเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี 

โรงงานแห่งท่ี 3 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 28/4 หมู่ท่ี 1 ถนนสุวินทวงศ ์ตาํบลคลองอุดมชลจร อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัคือ กลุ่มสกลุ เตชะไกรศรี (ถือในสัดส่วนประมาณร้อยละ 38.08) 

1.2 ลกัษณะการดาํเนินงานและกจิกรรมหลกั 

บริษทัประกอบธุรกิจเก่ียวกบัผลิตช้ินส่วนพลาสติกและธุรกิจเก่ียวกบัแม่พิมพเ์พ่ือการผลิตช้ินส่วนพลาสติก 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิและการนําเสนองบการเงิน 

2.1 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทาํใหเ้กิด
การชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึง
ความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษทัติดตามความคืบหนา้
ของสถานการณ์ดงักล่าว และประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและ
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือ
สถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

2.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

งบการเงินได้จัดทาํข้ึนตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปภายใตพ้ระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ .ศ. 2547 และข้อกําหนดของ
คณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

งบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเวน้เร่ืองท่ี
อธิบายในนโยบายการบญัชีในลาํดบัต่อไป 
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การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย กาํหนดให้ใชป้ระมาณการทาง
บญัชีท่ีสาํคญัและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัทาํข้ึนตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของบริษทั
ไปถือปฏิบติั กิจการเปิดเผยเร่ืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซับซ้อน หรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและ
ประมาณการท่ีมีนยัสาํคญัต่องบการเงินในหมายเหตุ 4  

งบการเงินฉบบัน้ีจดัทาํข้ึนเป็นภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบบัน้ีเป็นภาษาอ่ืนตอ้งให้สอดคลอ้งกบังบการเงิน
ฉบบัภาษาไทย 

2.3 สกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั้ งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือให้แสดงเป็นหลกัพนับาทหรือลา้นบาท 
ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษทัไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบ
การเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที ่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม  2563 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกี่ยวกบัวิธีปฏิบตัิทางการ
บญัชีและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบตัิน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทั  อยา่งไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงินลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ
เก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนและหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทางการเงิน 

ทั้งน้ี ผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสําหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

การบัญชีสําหรับผูใ้ห้เช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมี
สาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่า
ดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

บริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงัของการนาํมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยปรับปรุง
กบักาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ โดย
เลือกใช้แนวทางปฏิบัติท่ีผ่อนปรน ดังนั้ น การจัดประเภทรายการใหม่และรายการปรับปรุงท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ทั้งน้ี ผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที ่จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที ่ม ีรอบระยะเวลาบัญชีที ่เริ่ม       
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้
มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้
ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  
ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เร่ิมนํา
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

ค. แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสําหรับทางเลือก
เพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินบางฉบบั และเพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบั
สถานการณ์ดงักล่าว  

แนวปฏิบัติทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผล
บงัคบัใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินของบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 
1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

บริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่ต้องนําข้อมูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วดั
มูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการวดัมูลค่า
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

- เลือกท่ีจะไม่นาํสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 
เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
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3. ผลกระทบของการนํามาตรฐานบัญชีใหม่มาใช้เป็นคร้ังแรก 

ผลกระทบของการนาํมาตรฐานบญัชีใหม่มาใชเ้ป็นคร้ังแรกท่ีมีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นดงัน้ี 
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยวธีิปรับปรุงผลกระทบสะสม
กบักาํไรสะสมและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงันั้นบริษทัจึงไม่ปรับปรุง
ขอ้มูลท่ีนาํเสนอในปี 2562  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้กาํหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และ
การบญัชีป้องกนัความเส่ียง โดยผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทาง
การเงิน มีดงัน้ี 
3.1.1 การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิและหนีสิ้นทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) และมูลค่ายติุธรรมผ่าน
กาํไรหรือขาดทุน (FVTPL) โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 จะเป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสดของ
สินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนั้น ทั้งน้ี TFRS 9 
ยกเลิกการจดัประเภทตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกาํหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ และ
เงินลงทุนทัว่ไปตามท่ีกาํหนดโดยมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 105 
ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย จะรับรู้ดอกเบ้ียรับและ
ดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  
ทั้งน้ีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายมีมูลค่าใกลเ้คียงมูลค่ายุติธรรม
ใกลเ้คียงกบัท่ีเคยเปิดเผยไวใ้นงบการเงินของรอบปีบญัชีวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
บริษทัไดพิ้จารณาแลว้ว่าไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสําคญัจากการจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของ
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

3.1.2 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
TFRS 9 แนะนาํวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองเคร่ืองมือทางการเงิน 
ในขณะท่ี เดิมบริษทัประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการ
คาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 กาํหนดให้ใชว้ิจารณญาณในการประเมินว่า
การเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนอยา่งไร 
และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงนํ้ าหนัก ทั้ งน้ี การพิจารณาด้อยค่าดังกล่าวจะถือปฏิบัติกับสินทรัพย์
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า ซ่ึงไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน 
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บริษทัไดพิ้จารณาแลว้วา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัจากการประมาณการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน
ตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 
ในระหว่างปี 2563 บริษัทมีการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาถือปฏิบัติ  
ในกรณีท่ีบริษทัเป็นผูเ้ช่า บริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล  
จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงิน ซ่ึงดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกใน 
งบกาํไรขาดทุนตลอดอายสุัญญาเช่าเพ่ือทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสาํหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน
ท่ีเหลืออยู ่สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าโดยใชร้าคาทุน ซ่ึงเป็นมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระตาม
สัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพยห์รืออายุของสัญญาเช่า 
แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ีย
ตามนยัของหน้ีสินสัญญาเช่าหากอตัรานั้นสามารถกาํหนดได ้แต่หากอตัรานั้นไม่สามารถกาํหนดไว ้บริษทัจะใช้
อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมของบริษทั 
จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาระยะสั้ นหรือสัญญาซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า (low - value 
assets) จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน โดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่านั้น 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 บริษัทจึงรับรู้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีโดยการปรับผลกระทบในอดีตกบักาํไรสะสมตน้งวด ดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
  มาตรฐาน  
  การรายงาน  
 ณ วนัท่ี ทางการเงิน ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2562 ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 
งบแสดงฐานะการเงิน    
สินทรัพย ์    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน    
     สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - 5,575,599.81 5,575,599.81 
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้    
หน้ีสินหมุนเวยีน    
     หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10,844,166.53 1,772,274.94 12,616,441.47 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน    
     หน้ีสินตามสัญญาเช่า 29,342,830.51 3,803,324.87 33,146,155.38 
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ในการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาใชเ้ป็นคร้ังแรก บริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าสําหรับ
สัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า หน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าดงักล่าววดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของบริษทั อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมดงักล่าวของบริษทัท่ีนาํมา
คาํนวณหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เท่ากบัร้อยละ 6.00 
สําหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 บริษทัรับรู้มูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดงักล่าวก่อนวนันาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือ
ปฏิบติัเป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีนาํมาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

 (หน่วย : บาท) 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 7,230,550.00 
(หกั) สัญญาเช่าระยะสั้นท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรง (1,103,700.00) 
(หกั) สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่าท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรง - 
บวก สิทธิท่ีจะซ้ือหรือขยายระยะเวลาท่ีค่อนขา้งแน่ท่ีจะมีการใชสิ้ทธิ - 
(หกั) สิทธิท่ีสามารถยกเลิกสัญญาท่ีค่อนขา้งแน่ท่ีจะมีการใชสิ้ทธิ - 
(หกั) สัญญาพิจารณาเป็นสัญญาบริการ - 
(หกั) ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (551,250.19) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากการนาํ 
   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 5,575,599.81 
หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 40,186,997.04 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 45,762,596.85 
  
ประกอบดว้ย  
   หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวยีน 12,616,441.47 
   หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวยีน 33,146,155.38 
 45,762,596.85 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้บ่งตามประเภทสินทรัพย ์ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563 1 มกราคม 2563 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 2,024,058.41 3,320,479.58 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํนกังาน 1,664,301.33 2,255,120.23 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 586,653.10 - 
รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 4,275,012.84 5,575,599.81 

4. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคัญ 

การจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณการและการตั้งขอ้สมมติฐานบาง
ประการซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงไวใ้นงบการเงินและการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินซ่ึงผลท่ี
เกิดข้ึนจริงภายหลงัอาจแตกต่างไปจากจาํนวนเงินท่ีประมาณไว ้การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 
ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา ฝ่ายบริหาร
จาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึง
ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงดา้น
เครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจ
ของบริษทัอาจไม่ไดบ่้งบอกถึงการผดิสัญญาของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึนจริงในอนาคต 

ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง 

เพ่ือให้งบการเงินแสดงมูลค่าท่ีแทจ้ริงของสินคา้คงเหลือ และผลการดาํเนินงานของบริษทั บริษทัไดมี้การพิจารณา
ทบทวนปรับหลกัเกณฑ์ เร่ืองนโยบายการดอ้ยค่าของสินคา้คงเหลือให้ครอบคลุมสินคา้ทุกประเภท คือ สินคา้สําเร็จรูป 
วตัถุดิบ อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง โดยพิจารณาดอ้ยค่าเม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าวสูงกวา่มูลค่าสินคา้ท่ีคาด
วา่จะไดรั้บคืน รวมถึงพิจารณาดอ้ยค่าสินทรัพยด์งักล่าว ตามอายท่ีุคา้งนานและไม่มีการเคล่ือนไหว แลว้แต่กรณี 

สัญญาเช่า 

การกาํหนดอายสุัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - บริษทัในฐานะผูเ้ช่า  
ในการกําหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษัทมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า โดยคาํนึงถึงขอ้เท็จจริงและ
สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีทาํใหเ้กิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจสาํหรับบริษทัในการใชสิ้ทธิเลือกนั้น ภายหลงัจาก
วนัท่ีสัญญาเช่ามีผล บริษทัจะประเมินอายสุัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีมีนยัสําคญัซ่ึงอยูภ่ายใตก้าร
ควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก 
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ค่าเส่ือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารใชป้ระมาณอายกุารใชง้านและมูลค่าซากเม่ือเลิก
ใชง้านของอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และไดมี้การทบทวนอายกุารใชง้านและมูลค่าคงเหลือหากมีการเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจะตดัจาํหน่ายโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณและจะพิจารณาการดอ้ยค่าหากมีขอ้บ่งช้ี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

บริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีซ่ึงคาํนวณข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานระหวา่ง
ฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินกบัราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอน
วา่บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีจากการดาํเนินงานในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดน้ั้น ในการน้ี
ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใดโดย
พิจารณาถึงกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
ประมาณการผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากโครงการจา้งตามสัญญาแต่ละโครงการ
จากประมาณการตน้ทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน โดยพิจารณาจากความคืบหนา้ของการโครงการ ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง ประกอบ
กบัการเปล่ียนแปลงของราคาวสัดุ ค่าแรง และสภาวการณ์ปัจจุบนั 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์ 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้ง
อาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการ เช่น อตัราคิดลด จาํนวนเงินเดือน ท่ีคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต อตัรามรณะ
และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในเชิงประชากรศาสตร์ เป็นตน้ ในการกาํหนดอตัราคิดลดฝ่ายบริหารไดพิ้จารณาถึงอตัราดอกเบ้ียท่ี
สะทอ้นถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั ส่วนอตัรามรณะใชข้อ้มูลตารางอตัรามรณะท่ีเปิดเผยทัว่ไปในประเทศ 
อยา่งไรกต็ามผลประโยชน์หลงัการเลิกจา้งงานท่ีเกิดข้ึนจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการรายไดจ้ากการใหบ้ริการรับจา้งตามสัญญาและตน้ทุนงาน 

ในการคาํนวณรายไดจ้ากการให้บริการรับจา้งตามสัญญา ฝ่ายบริหารใชดุ้ลยพินิจบนพ้ืนฐานของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีมีใน
สภาวะปัจจุบนั และประสบการณ์จากการประกอบธุรกิจโดยอิงขอ้มูลจากวิศวกร/ผูค้วบคุมงานในการประมาณการส่วน
ของงานท่ีแลว้เสร็จ บริษทัประมาณการตน้ทุนงานของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบโครงการ และนาํมา
คาํนวณจาํนวนและมูลค่าวสัดุท่ีตอ้งใชใ้นโครงการดงักล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุ้ย ท่ีตอ้งใชใ้นการให้บริการจนเสร็จ 
ประกอบกบัการพิจารณาถึงแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงราคาวสัดุ ค่าแรง และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ บริษทัจะทาํการทบทวน
ประมาณการต้นทุนอย่างสมํ่าเสมอ และทุกคราวท่ีต้นทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างเป็น
สาระสาํคญั 
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5. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน
ระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซ่ึงพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจาํนวนที่ทราบได  ้และมีความเส่ียงต่อการ
เปล่ียนแปลงในมูลค่านอ้ยหรือไม่มีนยัสาํคญั แต่ไม่รวมถึงเงินฝากท่ีตอ้งจ่ายคืนเม่ือส้ินรอบระยะเวลาท่ีกาํหนด
เกินกว่าสามเดือน (เงินฝากประจาํ) เงินฝากประจาํเกินกว่าสามเดือนแต่ไม่เกินสิบสองเดือน บริษทับนัทึกเป็น
เงินลงทุนชัว่คราว (ถา้มี) 

5.2 ลูกหนี้การค้า 

ลูกหน้ีการคา้แสดงถึงจาํนวนเงินท่ีลูกคา้จะตอ้งชาํระสาํหรับการขายสินคา้และการใหบ้ริการตามปกติของธุรกิจ 

บริษทัรับรู้ลูกหน้ีการคา้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยจาํนวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บชาํระ ในกรณี
ท่ีมีส่วนประกอบดา้นการจดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของส่ิงตอบแทน 

บริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 ในการวดัมูลค่าผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ซ่ึงกาํหนดให้พิจารณาผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายหุน้ีและรับรู้ผล
ขาดทุนตั้งแต่การรับรู้รายการลูกหน้ีการคา้ ในการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ลูกหน้ีการคา้จะ
ถูกจดักลุ่มตามวนัท่ีครบกาํหนดชาํระ อตัราความเสียหายท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจะข้ึนอยูก่บัประวติัการชาํระเงินและ
ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตซ่ึงมีการปรับเพ่ือสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนัและการคาดการณ์ล่วงหน้าเก่ียวกบั
ปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลต่อความสามารถของลูกคา้ในการชาํระหน้ี บริษทัไดร้ะบุผลิตภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) อตัราการว่างงาน และดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index) ของประเทศท่ีขายสินคา้และ
บริการให้เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งมากท่ีสุด และปรับอตัราการสูญเสียในอดีตตามการเปล่ียนแปลงท่ีคาดการณ์ไวใ้น
ปัจจยัเหล่าน้ี ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนภายใตค้่าใชจ่้ายในการบริหาร 

5.3 สินทรัพย์ทีเ่กดิจากสัญญา/หนีสิ้นทีเ่กดิจากสัญญา 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 

บริษทัรับรู้สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาเม่ือมีรายไดท่ี้รับรู้สะสมเกินกวา่จาํนวนเงินท่ีเรียกเกบ็จากลูกคา้จนถึงปัจจุบนั 
และบริษทัจะบนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณ
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเกบ็เงินจากลูกคา้ไม่ได ้สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาจะจดัประเภทเป็นลูกหน้ีการคา้เม่ือกิจการมี
สิทธิท่ีจะไดรั้บชาํระโดยปราศจากเง่ือนไข เช่น เม่ือกิจการไดใ้หบ้ริการเสร็จส้ินและลูกคา้รับมอบงาน 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 
บริษทัรับรู้หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเม่ือจาํนวนเงินท่ีเรียกเกบ็จากลูกคา้จนถึงปัจจุบนัเกินกวา่รายไดท่ี้รับรู้สะสม โดย
กิจการยงัมีภาระท่ีตอ้งโอนบริการให้กบัลูกคา้ หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือกิจการไดป้ฏิบติัตาม
ภาระท่ีระบุไวใ้นสัญญาเสร็จส้ิน 
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5.4 สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสินคา้คาํนวณ
ตามเกณฑ์ ดงัน้ี 
สินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ เขา้ก่อนออกก่อน (ตามตน้ทุนมาตรฐานใกลเ้คียงตน้ทุนจริง) 
วตัถุดิบ เขา้ก่อนออกก่อน  

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือรวมค่าใชจ่้ายอ่ืนทุกประเภทท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือ
สินคา้นั้น กิจการประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้าย
ท่ีจาํเป็นตอ้งจ่ายเพ่ือให้ขายสินคา้นั้น 
บริษทัตั้งค่าเผื่อสาํหรับสินคา้เคล่ือนไหวชา้โดยพิจารณาจากอายุและสภาพของสินคา้ และประสบการณ์ท่ีผ่าน
มาในอดีต 

5.5 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
การจดัประเภทรายการข้ึนอยูก่บัโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน
และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

บริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินตามลกัษณะการวดัมูลค่าดงัน้ี 
- รายการท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม (ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือผา่นกาํไรหรือขาดทุน) และ 

- รายการท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

บริษทัตอ้งจดัประเภทรายการใหม่สําหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีเฉพาะเมื่อบริษทัเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจ
ในการบริหารสินทรัพยเ์หล่านั้น 

ตราสารทุนสามารถจาํแนกและไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามประเภทของการวดัมูลค่าไดส้องประเภท ไดแ้ก่ 
การวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (FVPL) หรือการวดัมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
(FVOCI) ซ่ึงไม่สามารถจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั  

ในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก บริษทัตอ้งวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม บวกหรือหักดว้ยตน้ทุนการทาํรายการซ่ึง
เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินนั้น ตน้ทุนการทาํ
รายการของสินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนนั้นรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายใน
กาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินซ่ึงประกอบดว้ยอนุพนัธ์แฝงจะพิจารณาในภาพรวมว่ากระแสเงินสดที่เกิดจากสินทรัพย์
ทางการเงินนั้นเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียหรือไม่ (Solely Payments of Principal and Interest) 
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การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีข้ึนอยูก่บัโมเดลทางธุรกิจของบริษทัในการจดัการสินทรัพยท์างการ
เงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน การวดัมูลค่าตราสารหน้ีสามารถทาํได ้
3 วิธี โดยข้ึนอยูก่บัการจดัประเภทตราสารหน้ีของบริษทั 
- ราคาทุนตดัจาํหน่าย - สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายเม่ือบริษทัถือครองสินทรัพย์

ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคก์ารถือครองสินทรัพยท์างการเงินเพ่ือรับกระแสเงินสดตาม
สัญญา และขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงทาํให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงิน
ตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนดไว ้รายไดด้อกเบ้ียจากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว
ตอ้งคาํนวณโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการจะรับรู้โดยตรงใน
กาํไรหรือขาดทุนและแสดงรายการในกาํไร/(ขาดทุน)อ่ืน พร้อมกบักาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน รายการ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นกาํไรหรือขาดทุน 

- มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) - สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงินตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรับ
กระแสเงินสดตามสัญญาและเพ่ือขายสินทรัพยท์างการเงิน และขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน
ซ่ึงทาํให้เกิดกระแสเงินสด ซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนด
ไว ้การเปล่ียนแปลงของมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินรับรู้ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน้ รายการ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า รายไดด้อกเบ้ีย และกาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งจะรับรู้เป็นกาํไรหรือ
ขาดทุน เม่ือมีการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน กาํไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยรับรู้รายการในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนจะตอ้งจดัประเภทรายการใหม่เขา้กาํไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกาํไร/(ขาดทุน)อ่ืน รายได้
ดอกเบ้ียจากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง รายการขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุน 

- มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน (FVPL) - สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
ตดัจาํหน่ายหรือ FVOCI ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากตรา
สารหน้ีท่ีวดัมูลค่า FVPL จะรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน และแสดงรายการสุทธิในกาํไร/(ขาดทุน)อ่ืนในรอบ
ระยะเวลาท่ีเกิดรายการ 

เงินปันผลท่ีไดรั้บจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนโดยแสดงรายการเป็นรายไดอ่ื้นเม่ือบริษทัมีสิทธิท่ี
จะไดรั้บเงินปันผล 
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การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าดว้ย FVPL จะรับรู้เป็นกาํไร/(ขาดทุน)
อื่นในงบกาํไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (และการกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า) ของตรา
สารทุนที่วดัมูลค่าดว้ย FVOCI จะไม่แยกแสดงรายการต่างหากจากรายการเปลี่ยนแปลงอื่น  ๆ  ในมูลค่า
ยุติธรรม 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหน้ีสินทางการเงินและส่วนของเจ้าของ 
เคร่ืองมือทางการเงินที่บริษทัเป็นผูอ้อกตอ้งจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินหรือตราสารทุนโดยพิจารณา
ภาระผูกพนัตามสัญญา 
- หากบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาท่ีจะตอ้งส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพยท์างการเงินอ่ืนให้กบักิจการอ่ืน โดย

ไม่สามารถปฏิเสธการชาํระหรือเล่ือนการชาํระออกไปอยา่งไม่มีกาํหนดไดน้ั้น เคร่ืองมือทางการเงินนั้นจะจดั
ประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงิน เวน้แต่วา่การชาํระนั้นสามารถชาํระโดยการออกตราสารทุนของบริษทัเองดว้ย
จาํนวนตราสารทุนท่ีคงท่ี และเปล่ียนกบัจาํนวนเงินท่ีคงท่ี 

- หากบริษทัไม่มีภาระผูกพนัตามสัญญาหรือสามารถเล่ือนการชาํระภาระผูกพนัตามสัญญาไปได ้เคร่ืองมือทาง
การเงินดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

ในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก บริษทัตอ้งวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม บริษทัจดัประเภท
รายการหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย ยกเวน้หน้ีสินทางการเงินบาง
รายการ  

การรับรู้รายการและการตัดรายการ 
บริษทัตอ้งรับรู้สินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะเมื่อบริษทัเป็น
คู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น การซ้ือหรือขายสินทรัพยท์างการเงินตามวิธี
ปกติตอ้งรับรู้รายการในวนัซ้ือขาย ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัตกลงท่ีจะซ้ือหรือขายสินทรัพย ์สินทรัพยท์างการเงินจะ
ถูกตดัรายการเฉพาะเม่ือสิทธิตามสัญญาที่จะไดร้ับกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงินหมดอายุ หรือเมื่อ
บริษทัโอนสินทรัพยท์างการเงิน และเป็นการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบ
ทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงิน 

การด้อยค่า 
การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินและสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา (ตวัอย่างสินทรัพยท์างการเงิน เช่น ลูกหน้ี
การคา้และลูกหน้ีอ่ืน, เงินใหกู้ย้มื, สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา เป็นตน้) 

ตาม TFRS 9 วธีิการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองเคร่ืองมือทางการเงิน ในขณะท่ี เดิม
บริษทัประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญโดยการวเิคราะห์ประวติัการชาํระหน้ีและการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ี
ในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 กาํหนดใหใ้ชว้จิารณญาณในการประเมินวา่การเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมี
ผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนอย่างไรและพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงนํ้ าหนัก ทั้ งน้ี  
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การพิจารณาดอ้ยค่าดงักล่าวจะถือปฏิบติักบัสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท่ี์
เกิดจากสัญญาและเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตาม
สัญญาเช่า ซ่ึงไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน 

5.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดินแสดงดว้ยราคาท่ีตีใหม่หักดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) ราคาท่ีตีใหม่หมายถึง มูลค่ายติุธรรมซ่ึง
กาํหนดจากราคาตลาด ณ วนัท่ีมีการตีราคาใหม่ อาคารแสดงดว้ยราคาทุน หักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่า (ถา้มี) ส่วนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมท่ีเก่ียวขอ้งและค่าเผื่อการดอ้ย
ค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

ตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง รวมถึง
ตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ือใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยู่
ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้ งของ
สินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืมนอกจากน้ีตน้ทุนอาจรวมถึงกาํไรหรือขาดทุนจากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงิน
สดจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงถูกโอนจากงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับ
เคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซ่ึงไม่สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่า
ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์และถือเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ส่วนประกอบของรายการ
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมี
นยัสาํคญั แยกต่างหากจากกนั  

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในกาํไรหรือขาดทุน 

การตีราคาใหม่ดาํเนินการโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ซ่ึงมีนโยบายท่ีจะให้ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินราคา
สินทรัพยด์งักล่าวเป็นคร้ังคราว เพ่ือมิใหร้าคาตามบญัชี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรม
อยา่งมีสาระสําคญั ส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนของราคาท่ีประเมินใหม่จะถูกบนัทึกตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นภายใตบ้ญัชีผล
กาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์สําหรับส่วนท่ีลดลงของราคาท่ีประเมินใหม่จากราคาทุนจะถือเป็นรายการขาดทุน
จากการตีราคาสินทรัพยล์ดลงในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
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ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ 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 
ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถ 
วดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

5.7 สัญญาเช่า 

สัญญาเช่า - กรณีบริษทัเป็นผูเ้ช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา บริษทัประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญา
จะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญาเช่านั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์
ระบุสาํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

บริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดั
มูลค่าโดยใชร้าคาทุน ซ่ึงประกอบดว้ยจาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ปรับปรุง
ดว้ยการจ่ายชาํระใด ๆ ตามสัญญาเช่า ณ วนัที่สัญญาเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัที่สัญญาเร่ิมมีผล ตน้ทุนทางตรง
เร่ิมแรกใด ๆ ที่เกิดข้ึน และประมาณการตน้ทุนที่จะเกิดข้ึนสําหรับผูเ้ช่าในการร้ือและการขนยา้ยสินทรัพย์
อา้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิง หรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยูใ่นสภาพตามที่กาํหนด
ไว ้หักดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บใด ๆ 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที่ยงัไม่ไดจ้่ายชาํระ ณ วนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผล ซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหากอตัรานั้นสามารถกาํหนดไดทุ้กเม่ือ แต่
หากอตัรานั้นไม่สามารถกาํหนดไดทุ้กเม่ือ บริษทัตอ้งใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของบริษทั 
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การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีรวมอยู่ในการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ประกอบดว้ย 
- การจ่ายชาํระคงท่ี รวมถึงการจ่ายชาํระคงท่ีโดยเน้ือหา 

- การจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปรท่ีข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา ซ่ึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกใชด้ชันีหรืออตัรา ณ วนัท่ีสัญญา
เช่าเร่ิมมีผล 

- จาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 

- ราคาใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือนั้น โดยราคาดงักล่าว
เป็นค่าเช่าท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระในระยะการต่อสัญญาตามสิทธิเลือกซ้ือ และ 

- การจ่ายชาํระค่าปรับเพ่ือการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลวา่บริษทัจะยกเลิกสัญญาเช่า 

ในการใชว้ิธีราคาทุน บริษทัตอ้งวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใชด้ว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ บริษทัจะคิดค่า
เส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใชโ้ดยใชว้ิธีเส้นตรงนบัจากวนัที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอายุการใช้
ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายุสัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน อยา่งไรก็ตาม 
หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงให้แก่บริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า หรือหากราคาทุน
ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นว่าบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ บริษทัตอ้งคิดค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
จากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยอ์า้งอิง อายุการใชป้ระโยชน์ของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชพ้ิจารณาโดยใชห้ลกัการเดียวกนักบัการพิจารณาอายุการใชป้ระโยชน์ของที่ดิน อาคาร 
และอุปกรณ์  

หน้ีสินตามสัญญาเช่าตอ้งมีการวดัมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจาํนวนเงินที่คาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระใน
อนาคต ซ่ึงอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี 
- การเปล่ียนแปลงดชันีหรืออตัราท่ีใชใ้นการกาํหนดการจ่ายชาํระเหล่านั้น 

- การเปล่ียนแปลงจาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 

- บริษทัเปล่ียนแปลงการประเมินการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สิทธิการต่อสัญญา และสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 

 เมื่อหน้ีสินตามสัญญาเช่าที่ถูกวดัมูลค่าใหม่เพื ่อสะทอ้นการเปลี่ยนแปลงของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า 
บริษทัตอ้งรับรู้จาํนวนเงินของการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ โดยการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการ
ใช  ้อยา่งไรก็ตาม ถา้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชม้ีมูลค่าลดลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ และมีการลดลง
เพ่ิมเติมจากการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า บริษทัตอ้งรับรู้จาํนวนคงเหลือของการวดัมูลค่าใหม่ในกาํไร
หรือขาดทุน 
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สัญญาเช่าระยะสั้ น และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่า 

บริษทัอาจเลือกที่จะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าระยะสั้น ซ่ึงเป็น
สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่า หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า บริษทัรับรู้การ
จ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

สัญญาเช่า - กรณีบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่า 

บริษทัพิจารณาเมื่อเร่ิมแรกว่าแต่ละสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดาํเนินงาน ในการจาํแนก
ประเภทสัญญาเช่าแต่ละคร้ัง บริษทัตอ้งประเมินว่าสัญญานั้นโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของ
สินทรัพยอ์า้งอิงท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บว่าสัญญาเช่ามีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือไม่ หาก
เป็นไปตามนั้น สัญญาเช่าดงักล่าวจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน หรือหากไม่เป็นไปตามนั้น สัญญาเช่า
ดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

สินทรัพยที์่ให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบนัทึกเป็นลูกหน้ีสัญญาเช่าทางการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของ
จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหน้ีเบ้ืองตน้กบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหน้ีบนัทึก
เป็นรายไดท้างการเงินคา้งรับ รายไดจ้ากสัญญาเช่าระยะยาวรับรู้ตลอดอายุของสัญญาเช่าโดยใชว้ิธีเงินลงทุน
สุทธิซ่ึงสะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงท่ีทุกงวด ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าลูกหน้ีสัญญาเช่า
ทางการเงินเร่ิมแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายไดต้ลอดอายุของสัญญาเช่า 
สินทรัพยที์่ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินในส่วนที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ และตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑ์เดียวกนักบัรายการที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มกิจการซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั รายไดค้่าเช่า (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ้่าย
ให้แก่ผูเ้ช่า) รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า 

5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ๆ ท่ีบริษทัซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์(ถา้มี)  

รายจ่ายหลงัการรับรู้รายการ 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนภายในรับรู้
ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
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ค่าตดัจาํหน่าย 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยนาํราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ 

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงไม่รวม
ค่าความนิยม โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ 

ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงได ้ดงัน้ี 

 ระยะเวลา (ปี) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 - 5    ปี 

วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์และมูลค่าคงเหลือจะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  

5.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

สินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ในกรณีท่ีมี
ขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ี
มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชง้านจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนทุกปีใน
ช่วงเวลาเดียวกนั  

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด
เงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการ
ประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนักบัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลา
ต่อมาในกรณีน้ีรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง
ภาษีเงินได้เพ่ือให้สะท้อนมูลค่าท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อ
สินทรัพย ์สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลบัรายการดอ้ยค่า 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ี
ออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ี
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่
เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

5.10 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืนแสดงในราคาทุน 

5.11 ผลประโยชน์พนักงาน 

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังาน 
บริษัทจัดให้มีกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  ซ่ึงเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบที่ไดก้าํหนดการจ่ายสมทบไว้
แลว้ สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องบริษทั และไดรั้บการบริหารโดยผูจ้ดัการ
กองทุนภายนอก กองทุนสํารองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนักงานในอตัราร้อยละ 2 - 4 ของ
เงินเดือน และบริษทัจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเขา้กองทุนน้ี ในอตัราร้อยละ 2 - 4 ของเงินเดือนพนกังาน เงินจ่ายสมทบ
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น 

ผลประโยชน์พนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 

บริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัและพนักงานของบริษทัได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่าย
สะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพย์
ของบริษทั เงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
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โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

บริษทัมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัถือว่า
เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนักงาน 

บริษทัคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมาณการไว  ้(Projected Unit Credit Method) โดยบริษัทได้ทําการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) สําหรับ
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

5.12 ประมาณการหนี้สิน 

บริษัทจะบันทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพนัในปัจจุบันตาม
กฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลให้
สูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพ่ือจ่ายชาํระภาระผูกพนัและจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการได้
อย่างน่าเช่ือถือ หากบริษทัคาดว่าจะไดรั้บคืนรายจ่ายท่ีจ่ายชาํระไปตามประมาณการหน้ีสินทั้ งหมดหรือบางส่วน
อยา่งแน่นอน บริษทัจะรับรู้รายจ่ายท่ีไดรั้บคืนเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากแต่ตอ้งไม่เกินจาํนวนประมาณการหน้ีสินท่ี
เก่ียวขอ้ง 

5.13 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดย
บริษทัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทันอกจากน้ีบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง บุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญักบับริษทัผูบ้ริหารสําคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทั 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการบริษทัคาํนึงถึงเน้ือหา
ของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

5.14 เงินตราต่างประเทศ 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์
และหน้ีสินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู  ่ณ  วนัที่ในรายงานไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
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5.15 การรับรู้รายได้ 

- รายไดจ้ากการขายสินคา้ช้ินส่วนพลาสติกรับรู้เม่ือบริษทัไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ โดย
กิจการจะรับรู้รายได ้ในจาํนวนท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียน
สินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม สําหรับสินคา้ท่ีได้
ส่งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

- รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับจา้งตามสัญญาท่ีเป็นสัญญาระยะสั้นรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จ ซ่ึง
คาํนวณตามอตัราส่วนตน้ทุนงานให้บริการทั้ งส้ินท่ีเกิดข้ึนจริงกบัตน้ทุนทั้ งหมดท่ีประมาณว่าจะใชใ้นการ
ให้บริการตามสัญญาซ่ึงไดพิ้จารณา และปรับปรุงรายการท่ีมีผลกระทบต่อประมาณการตน้ทุนงานให้บริการ
เท่าท่ีจะสามารถพิจารณาไดป้ระกอบกบัการพิจารณาผลงานท่ีประเมินโดยวศิวกร 

รายไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงกาํหนดเรียกชาํระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น “สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา” ในงบแสดง
ฐานะการเงิน ซ่ึงจะจดัประเภทเป็นลูกหน้ีอ่ืนเม่ือกิจการมีสิทธิท่ีจะไดรั้บชาํระโดยปราศจากเง่ือนไขจาํนวนเงิน
ท่ีกิจการไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บจากลูกคา้แต่ยงัมีภาระท่ีตอ้งปฏิบติัให้กบัลูกคา้แสดงไวเ้ป็น “หน้ีสินท่ีเกิดจาก
สัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดป้ฏิบติัตามภาระท่ีระบุไวใ้นสัญญาเสร็จส้ิน 

- ดอกเบ้ียรับ รับรู้ตามเกณฑส์ัดส่วนของเวลาโดยคาํนึงถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

- รายไดอ่ื้น รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

5.16 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

- ตน้ทุนงานให้บริการบนัทึกตามอตัราส่วนร้อยละของงานท่ีทาํเสร็จของตน้ทุนโดยประมาณ โดยจะบนัทึก
สํารองเผื่อผลขาดทุนสําหรับตน้ทุนงานให้บริการทั้งจาํนวน เม่ือทราบแน่ชดัว่าตน้ทุนงานให้บริการนั้นจะ
ประสบผลขาดทุน ผลต่างระหว่างตน้ทุนท่ีบันทึกตามอตัราส่วนร้อยละของงานท่ีทาํเสร็จของราคาตน้ทุน
โดยประมาณ และตน้ทุนงานใหบ้ริการท่ีเกิดข้ึนจริงบนัทึกเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนหรือหน้ีสินหมุนเวียนในงบ
แสดงฐานะการเงิน 

- ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

5.17 ต้นทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลา 
ท่ีผ่านไป และส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวเ้พ่ือขาย  
เงินปันผลของหุน้บุริมสิทธิซ่ึงถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสิน  ขาดทุนจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้
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ในกาํไรหรือขาดทุน หรือขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน (นอกเหนือลูกหน้ีการคา้) และขาดทุน
จากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
โดยใชว้ธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

5.18 การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดปั้จจุบนั
และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวข้องในการ
รวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีท่ีตอ้ง
เสียภาษีโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ี
เก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจาํนวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรก ซ่ึงเป็นรายการ
ท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกลภ้าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัราภาษีท่ี
ประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบันและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บริษทัตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระบริษทัเช่ือ
ว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก
หลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการ
ประมาณการและขอ้สมมติฐานและอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคตขอ้มูลใหม่ๆ
อาจจะทาํให้ บริษทัเปล่ียนการตดัสินใจ โดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยูก่ารเปล่ียนแปลง
ในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

5.19 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

บริษทัแสดงขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัดว้ย
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปี 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด 

บริษทัแสดงกาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด คาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัดว้ย
จาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งงวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั ภายหลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบ
ของหุน้ปรับลด 

5.20 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

ส่วนงานทางธุรกิจแสดงให้เห็นถึงผลิตภณัฑ์หรือบริการของแต่ละส่วนงานทางธุรกิจซ่ึงมีความเส่ียงและ
ผลตอบแทนท่ีแตกต่างกนั ส่วนงานทางภูมิศาสตร์แสดงให้เห็นถึงผลิตภณัฑ์หรือบริการภายใตส้ภาพแวดลอ้ม
เศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจงซ่ึงก่อให้เกิดความเส่ียงและผลตอบแทนที่แตกต่างของส่วนที่ดาํเนินงานภายใต้
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจอ่ืน   
ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานแสดงโดยแบ่งตามส่วนงานธุรกิจของบริษทั 

5.21 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอนหน้ีสิน
ให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ี
วดัมูลค่า บริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มี
ตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินที่มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายใน
ตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรม
นั้นให้มากท่ีสุด  
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ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่ง
ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 
ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่ถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานที่มีการวดัมูลค่ายุติธรรมแบบ
เกิดข้ึนประจาํ 

6. รายการระหว่างบุคคลและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 

รายการระหวา่งบุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีสาํคญัสรุปได ้ดงัน้ี 

6.1 บริษทัมีความสัมพนัธ์กบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 
บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะธุรกิจ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั แพรร่ี มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั จาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั แอด็วานซ์ นาโนเทค จาํกดั ผูจ้าํหน่ายอุปกรณ์ประหยดัพลงังาน มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ที ไทย แสน็คฟู้ดส์ จาํกดั ผลิตปลาหมึกปรุงรสอบกรอบ,  

ถัว่ลิสงอบแหง้ 
มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั คาร่ี ออโตโมทีฟ อินเวสเมน้ท ์
จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจดัจาํหน่าย ผลิตภณัฑ ์
พลาสติกและโลหะ และธุรกิจ
ใหบ้ริการการผลิตทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

ผูถื้อหุน้ในบริษทั 

บริษทั คาร่ี อินดสัเตรียล จาํกดั ผูผ้ลิตและจาํหน่ายช้ินส่วน
เคร่ืองจกัรกล เคร่ืองใชส้าํนกังาน 
และอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึง การป๊ัม
โลหะข้ึนรูป การฉีดพลาสติกข้ึนรูป 
สาํหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
เซิฟเวอร์ การผลิตแม่พิมพ ์และ
อุปกรณ์ทางการแพทย ์

มีผูถื้อหุน้ใหญ่ร่วมกนั 

นายสุเมธ เตชะไกรศรี - กรรมการ 
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บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะธุรกิจ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ผูบ้ริหาร - บุ ค ค ล ท่ี มี อ ํ าน าจ แ ล ะค ว าม

รับผิดชอบการวางแผน  สั่งการ
และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของ
กิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของบริษทั 
(ไม่วา่จะทาํหนา้ท่ีในระดบับริหาร
หรือไม่) 

6.2 นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

1) ขายสินคา้ในราคาและเง่ือนไขทางการคา้เดียวกบัท่ีใชซ้ื้อขายกบับุคคลภายนอกโดยเป็นไปตามปกติธุรกิจ
และเง่ือนไขการคา้ในราคาตลาดโดยทัว่ไป 

2) ค่าเช่าสาํนกังานเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 - 31 มีนาคม 2565 ในอตัราเดือนละ 66,550 บาท 

3) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดมี้การผอ่นชาํระเคร่ืองประหยดัพลงังานกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง
จาํนวน 5.40 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระ 36 เดือนๆ ละประมาณ 0.15 ลา้นบาท โดยหน้ีสินส่วนท่ีตอ้งชาํระคืน
ภายในหน่ึงปีจาํนวน 1.80 ลา้นบาท โดยไดแ้ยกแสดงไวภ้ายใตห้วัขอ้ “หน้ีสินหมุนเวยีน” 

4) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการทาํสัญญาวา่จา้งผลิตแม่พิมพก์บับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึงจาํนวน 1.26 ลา้นบาท 

6.3 รายการบญัชีระหว่างบุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
ลูกหน้ีการคา้   
บริษทั แพรร่ี มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั 553,404.00 457,104.00 
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 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี    ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2562 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 31 ธนัวาคม 2563 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า     
บริษทั แอด็วานซ์ นาโนเทค จาํกดั      
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  4,050,000.00  - (1,800,000.00)         2,250,000.00  
ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี  (270,295.81) - 182,789.50  (87,506.31)  
รวม  3,779,704.19  - (1,617,210.50)         2,162,493.69 
กรรมการ     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 1,796,850.00  (798,600.00)            998,250.00  
ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี - (119,921.24)  81,097.62  (38,823.62)  
รวม - 1,676,928.76  (717,502.38)            959,426.38  
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ  3,779,704.19  1,676,928.76  (2,334,712.88)         3,121,920.07  

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีสําคญักบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  
มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ค่าเช่าสาํนกังาน   
นายสุเมธ เตชะไกรศรี * - 798,600.00 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารและกรรมการ   
ผลประโยชน์ระยะสั้น   
     -   ผูบ้ริหาร 24,451,525.00 16,519,803.75 
     -   กรรมการ 2,919,000.00 2,919,000.00  
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 644,964.96 309,274.00  
รวม 28,015,489.96 19,748,077.75 

* เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
(หมายเหตุ 6.3) 
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7. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
เงินสด 180,000.00               180,000.00 
เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 54,073,661.62 75,816,187.57 
เงินฝากประเภทกระแสรายวนั 159,176.46 124,666.25 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 54,412,838.08 76,120,853.82 

เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียลอยตวัตามท่ีธนาคารกาํหนด 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
ลูกหน้ีการคา้ 208,428,943.40 204,883,491.46 
(หกั) ค่าเผือ่ผลขาดทุน - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ 208,428,943.40 204,883,491.46 
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน :    

เงินจ่ายล่วงหนา้ 963,884.82 744,415.02 
เงินทดรองจ่าย 12,290,088.38 9,358,406.85 
รายไดค้า้งรับ 300,708.90 - 
อ่ืน ๆ 4,237,686.24 8,698,019.66 

(หกั) ค่าเผือ่ผลขาดทุน - - 
รวมลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 17,792,368.34 18,800,841.53 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  226,221,311.74   223,684,332.99  
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 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี   
ลูกหน้ีการคา้ท่ีอยูใ่นกาํหนดชาํระ 136,859,397.71 147,693,320.63 
ลูกหน้ีการคา้ท่ีเกินกาํหนดชาํระ :   

ไม่เกินกวา่ 3 เดือน 71,567,927.53 53,439,820.83 
เกินกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,618.16 - 
เกินกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน - 3,750,350.00 

รวมลูกหน้ีการคา้ 208,428,943.40 204,883,491.46 

จากประสบการณ์รับชาํระเงินในอดีต ประกอบกบัผูบ้ริหารมีการติดตามลูกหน้ีคา้งชาํระอยา่งต่อเน่ือง คาดวา่สามารถเกบ็
หน้ีไดท้ั้งจาํนวน จึงไม่ไดต้ั้งประมาณการค่าเผือ่ผลขาดทุนจากลูกหน้ี 

9. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
วตัถุดิบและอ่ืนๆ 57,634,617.50 62,299,235.14 
งานระหวา่งทาํ 9,986,270.52 12,620,464.22 
สินคา้สาํเร็จรูป 21,320,985.27 21,049,316.20 
รวมสินคา้คงเหลือ 88,941,873.29 95,969,015.56 
(หกั) ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง (7,663,731.06) (5,277,005.96) 
รวมสินคา้คงเหลือ - สุทธิ 81,278,142.23 90,692,009.60 
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ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลงมีการเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี ดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
ยอดยกมาตน้ปี (5,277,005.96) (3,816,009.37) 
(เพ่ิมข้ึน) (3,902,809.43) (1,498,950.79) 
ลดลง 1,516,084.33 37,954.20 
ยอดยกไปปลายปี (7,663,731.06) (5,277,005.96) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัไดพิ้จารณาตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้เพ่ิมข้ึนจาํนวน 3.90 ลา้นบาท 
และ 1.50 ลา้นบาท ตามลาํดบั และไดโ้อนกลบัค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ลา้สมยัจาํนวน 1.52 ลา้นบาท และ 0.04 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั เน่ืองจากบริษทัมีการนาํสินคา้ท่ีเคยตั้งค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้ลา้สมยัไวม้าผลิตและจาํหน่ายภายในปี 

10. สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอ่ืน 
 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน   
เงินลงทุนในตราสารหน้ี - กองทุนเปิด 1,001.27 - 
รวม 1,001.27 - 

รายการเคล่ือนไหวเงินลงทุนในตราสารหน้ี - กองทุนเปิด สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2562 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 31 ธนัวาคม 2563 
ราคาทุน - 45,001,000.00 (45,000,000.00) 1,000.00 
การปรับมูลค่ายติุธรรม - 1.27 - 1.27 
(กาํไร) จากการจาํหน่ายเงินลงทุนใน 
     ตราสารหน้ี 

 
- 

 
60,527.59 (60,527.59) 

 
- 

รวม - 45,061,528.86 (45,060,527.59) 1,001.27 
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11. สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ทางการเงนิ   

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผูบ้ริหารของบริษทัได้ประเมินโมเดลธุรกิจท่ีใช้จัดการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
ของบริษทั และจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงัน้ี  

(หน่วย : บาท) 
 มูลค่ายติุธรรม   

มูลค่ายติุธรรม ผา่น   
ผา่น กาํไร (ขาดทุน) ราคาทุน  

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563     
หมุนเวยีน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 54,412,838.08 54,412,838.08 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - - 226,221,311.74 226,221,311.74 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - - 81,088,373.49 81,088,373.49 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 1,001.27 - - 1,001.27 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน 1,001.27 - 361,722,523.31 361,723,524.58 

หนีสิ้นทางการเงนิ     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563     
หมุนเวยีน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - - 474,000,000.00 474,000,000.00 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - - 159,728,943.65 159,728,943.65 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - - 1,315,326.06 1,315,326.06 
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - - 14,321,629.27 14,321,629.27 
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน - - 1,602,761.00 1,602,761.00 
ไม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - - 26,953,055.49 26,953,055.49 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน - - 28,386,057.76 28,386,057.76 
รวมหน้ีสินทางการเงิน - - 706,307,773.23 706,307,773.23 
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12. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

รายการเปลี่ยนแปลงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 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 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 

ซื้อเพิ่มขึ้น - - - 50,000.00 - 10,952,858.07 9,454,654.12 1,354,438.13 - 108,194.58 19,568,771.92 41,488,916.82 

ตดัจาํหน่าย - - - - - (8,608,464.66) (10,179,027.27) - - - - (18,787,491.93) 

โอนเขา้ (โอนออก) - - 2,925,525.00 2,513,225.16 - 4,632,400.00 3,253,477.00 350,200.00 - - (13,674,827.16) - 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 45,191,709.76 149,380,390.24 16,500,953.10 244,195,594.17 3,274,906.00 742,343,825.03 242,037,336.27 47,181,582.08 26,886,801.09 95,941,454.32 27,961,947.47 1,640,896,499.53 
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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 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) 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - - (812,110.69) (11,693,330.12) (162,566.05) (34,201,102.21) (11,790,698.32) (1,420,001.89) (611,770.26) (164,780.96) - (60,856,360.50) 

ตดัจาํหน่าย - - - - - 7,644,002.75 1,057,562.00 - - - - 8,701,564.75 

โอนเขา้ (โอนออก) - - - - - - - - - - - - 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 - - (9,839,070.62) (190,609,625.67) (2,668,222.34) (472,823,902.78) (201,165,765.47) (43,263,112.07) (13,856,357.18) (95,837,962.46) - (1,030,064,018.59) 

มูลค่าตามบญัชี             

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 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 45,191,709.76 149,380,390.24 6,661,882.48 53,585,968.50 606,683.66 269,519,922.25 40,871,570.80 3,918,470.01 13,030,443.91 103,491.86 27,961,947.47 610,832,480.94 

 
 
 



บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 
 

113 

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

ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุน
ในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์

ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของ
ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ดงัต่อไปน้ี 

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 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จาํนวน 60.86 ลา้นบาท ไดร้วมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการจาํนวน 56.60 
ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการบริหารจาํนวน 4.26 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ ราคาทุนจาํนวน 676.38 ล้านบาท และ 693.00       
ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นมูลค่าสุทธิตามบญัชี 223.65 ลา้นบาท และ 240.28 ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกิน
บญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 17) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส่วนหน่ึงราคาทุนจาํนวน 65.81 ลา้นบาท และ 50.93 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั เกิดจากการทาํสัญญาเช่าทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีทรัพยสิ์นท่ีคาํนวณค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้อยู่ โดยมีราคาทุน 603.14     
ลา้นบาท และ 539.88 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2563 ท่ี ดินของบริษัทแสดงในราคาท่ี ตีใหม่ตามรายงานการประเมินลงวันท่ี  29 มกราคม  2561  
ของผู ้ประเมินราคาอิสระ  การประเมินราคาท่ี ดินใช้วิ ธีต้นทุน  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวรภายใต ้ 
“ส่วนของผูถื้อหุน้” ในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวรน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 
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13. สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ 

งบแสดงฐานะการเงินมีรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่า ดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563 1 มกราคม 2563 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้   
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร            2,024,058.41  3,320,479.58 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํนกังาน            1,664,301.33  2,255,120.23 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้               586,653.10  - 
รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ            4,275,012.84  5,575,599.81 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2563 บริษทัมีสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนจาํนวน 6.20 ลา้นบาท  

งบกาํไรขาดทุนมีรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร            1,296,421.17  
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํนกังาน               590,818.90  
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้                 34,609.13  

รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้            1,921,849.20  

บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยใชว้ิธีรับรู้
ผลกระทบสะสมจากการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวเป็นรายการปรับปรุงกบักาํไรสะสมตน้งวด 
(Modified retrospective) และไม่ปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบ ผลกระทบจากการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน
ใหม่ในเร่ืองหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุ ขอ้ 3.2 

กระแสเงินสดจ่ายออกไปในระหวา่งปี พ.ศ. 2563 ของบริษทัทั้งส้ินจาํนวน 2.10 ลา้นบาท 
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14. สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอ่ืน - สุทธิ 

รายการเคล่ือนไหวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท)   
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2562 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 31 ธนัวาคม 2563 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 42,188,170.90 390,000.00 - 42,578,170.90 
(หกั) ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (34,048,159.24) (1,844,397.79) - (35,892,557.03) 
รวมสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ 8,140,011.66 (1,454,397.79) - 6,685,613.87 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนท่ีตดัจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหมดแลว้ แต่ยงัใชง้านอยูโ่ดย
มีราคาทุนจาํนวน 28.98 ลา้นบาท และ 27.50 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

15. สินทรัพย์และหนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  38,684,613.34 39,948,087.37 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (34,686,431.14) (30,907,625.91) 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 3,998,182.20 9,040,461.46 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม กาํไร กาํไร (ขาดทุน) ส่วนของ 31 ธนัวาคม 
 2562 (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน ผูถื้อหุน้อ่ืน 2563 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี      
ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ท่ีลดลง 1,055,401.19 477,345.01 - - 1,532,746.20 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - 23,581.59 - - 23,581.59 
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 5,728,199.24 269,564.52 - - 5,997,763.76 
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 4.74 13,998.68 - - 14,003.42 
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 33,164,482.20 (2,047,963.83) - - 31,116,518.37 
รวมสินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี 39,948,087.37 (1,263,474.03) - - 38,684,613.34 
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 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม กาํไร กาํไร (ขาดทุน) ส่วนของ 31 ธนัวาคม 
 2562 (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน ผูถื้อหุน้อ่ืน 2563 
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี      
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (1,031,547.86) (3,778,805.23) - - (4,810,353.09) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวร (29,876,078.05) - - - (29,876,078.05) 
รวมหนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี (30,907,625.91) (3,778,805.23) - - (34,686,431.14) 

รวมรายได้ภาษเีงนิได้  (5,042,279.26)    

16. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน  

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 30,766,177.66 28,565,157.08 
ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 20,998,136.14 9,606,543.31 
อ่ืนๆ 269,147.29 278,827.29 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 52,033,461.09 38,450,527.68 

17. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เงินเบิกเกินบญัชี - 871,490.52 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 474,000,000.00 519,000,000.00 
รวมเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 474,000,000.00 519,871,490.52 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจาํนวน 690.00 ลา้นบาท 
และ 700.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยเงินกูย้ ืมระยะสั้นเป็นการออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน เสียดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ   
2.63 - 4.25 ต่อปี ครบกาํหนดในระหวา่งวนัท่ี 5 มกราคม 2564 - 21 มีนาคม 2564 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 519,000,000.00 
บวก กูเ้พ่ิม 1,965,000,000.00 
(หกั) จ่ายชาํระ (2,010,000,000.00) 
ยอดยกไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 474,000,000.00 

18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
เจา้หน้ีการคา้    102,041,733.28  101,109,913.69 
เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 50,701,143.60  35,563,454.86 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์        6,986,066.77  1,576,912.00 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน    159,728,943.65  138,250,280.55 

19. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 (หน่วย : บาท) 
 หน้ีสินตามสัญญาเช่า ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย สุทธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563    
ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16,365,516.08  (2,043,886.81)    14,321,629.27  
ถึงกาํหนดชาํระเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 29,117,560.96  (2,164,505.47)    26,953,055.49  
รวม 45,483,077.04  (4,208,392.28)    41,274,684.76  
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562    
ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12,917,204.02  (2,073,037.49)    10,844,166.53  
ถึงกาํหนดชาํระเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 32,157,805.41  (2,814,974.90)    29,342,830.51  
รวม 45,075,009.43  (4,888,012.39)    40,186,997.04  
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20. ประมาณการหนีสิ้นสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

ผูเ้ช่ียวชาญอิสระรายหน่ึงได้ทาํการประเมินภาระหน้ีสินที่ตอ้งจ่ายสําหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
โดยใชว้ิธีการ Projected unit credit ซ่ึงบริษทัไดต้ั้งประมาณการผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ดงัน้ี  

 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,602,761.00 1,469,639.00 
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิ 28,386,057.76 27,558,822.00 
รวมภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังาน 29,988,818.76 29,028,461.00 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังาน 
 (หน่วย : บาท) 

 2563 2562 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม   
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  29,028,461.00 17,871,082.70 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 3,644,102.00 2,292,374.30 
ตน้ทุนบริการในอดีตท่ีรับรู้ในปี - 5,986,419.00 
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว ้ - 4,000,926.00 
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (2,683,744.24) (1,122,341.00) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 29,988,818.76 29,028,461.00 

ค่าใชจ่้ายสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ขา้งตน้ไดแ้สดงรวมในรายการ
ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 2563 2562 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,772,017.00 1,764,928.30 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 872,085.00 527,446.00 
รวม 3,644,102.00 2,292,374.30 
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ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน 
 2563 2562 
อตัราคิดลด (ร้อยละต่อปี) 2.71 - 2.94 2.71 - 2.94 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน (ร้อยละต่อปี) 3.04 - 3.71 3.04 - 3.71 
อายคุรบเกษียณ (ปี)  60 60 
อตัราการลาออก ตามช่วงอายขุอง

พนกังาน 
ตามช่วงอายขุอง

พนกังาน 
อตัรามรณะ TMO2017 TMO2017 

การวิเคราะห์ความไวของขอ้สมมติฐานตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัซ่ึงมีผลกระทบเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ต่อภาระผูกพนั
ผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของ 
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 
 กรณีอตัราเพ่ิมข้ึน กรณีอตัราลดลง 
 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.50 
 2563 2562 2563 2562 
อตัราคิดลด (1,202,173.00) (1,193,046.00) 1,283,596.00 1,276,033.00 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 1,423,301.00 1,259,066.00 (1,343,186.00) (1,189,238.00) 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน (1,490,260.00) (1,318,933.00) 1,590,516.00 1,406,185.00 

การวิเคราะห์ความไวขา้งตน้อาจไม่ไดแ้สดงถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจริงในภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
เน่ืองจากเป็นการยากท่ีการเปล่ียนแปลงข้อสมมติฐานต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนแยกต่างหากจากข้อสมมติฐานอ่ืนซ่ึงอาจมี
ความสัมพนัธ์กนั 

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของจาํนวนเงินผลประโยชน์พนักงานท่ีคาดว่าจะจ่ายในอนาคตก่อนคิดลด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 2563 2562 
ผลประโยชน์พนกังานท่ีคาดวา่จะจ่ายปีท่ี 1 1,602,761.00 1,469,639.00 
ผลประโยชน์พนกังานท่ีคาดวา่จะจ่ายปีท่ี 2 - ปีท่ี 5 15,974,448.00 15,169,111.00 
ผลประโยชน์พนกังานท่ีคาดวา่จะจ่ายปีท่ี 6 - ปีท่ี 10 16,562,468.00 16,622,459.00 
ผลประโยชน์พนกังานท่ีคาดวา่จะจ่ายปีท่ี 11 - ปีท่ี 15 12,655,518.00 15,003,625.00 
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21. ทุนเรือนหุ้น 

21.1 ทุนเรือนหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ทุนจดทะเบียน   
ยอดคงเหลือตน้ปี 214,000,000.00 214,000,000.00 

เพ่ิม ทุนจดทะเบียน 136,780,000.00 - 
(ลด) ทุนจดทะเบียน - - 

ยอดคงเหลือปลายปี 350,780,000.00 214,000,000.00 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้   
ยอดคงเหลือตน้ปี 214,000,000.00 214,000,000.00 

เพ่ิม ทุนท่ีออกและเรียกชาํระ 23,780,000.00 - 
ยอดคงเหลือปลายปี 237,780,000.00 214,000,000.00 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2563 ผูถื้อหุน้มีมติในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 136,780,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 214,000,000 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 350,780,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 136,780,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 1.00 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) การเพ่ิมทุน จาํนวน 23,780,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จาํนวน 23,780,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้
หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (“Private Placement”) ท่ีเสนอขายควบคู่กบัการออก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 

2) การเพ่ิมทุน จาํนวน 48,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จาํนวน 48,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้
หุน้ละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ซ่ึงออก
และจดัสรรให้แก่บุคคลในวงจาํกดั รุ่นท่ี 1 (“TKT-W1”) และใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ของบริษทั ซ่ึงออกและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจาํกดัรุ่นท่ี 3 (“TKT-W3”) ทั้ งน้ี TKT-W3 และ TKT-W1  
จะใชหุ้น้สามญัเพ่ิมทุนกลุ่มเดียวกนัในการรองรับสิทธิการแปลงสภาพ เน่ืองจากเป็นใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีมี
เง่ือนไข การใช้สิทธิเก่ียวเน่ืองกัน โดยในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ TKT-W1 ไปเท่าใด  
จะไม่สามารถใชสิ้ทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ TKT-W3 เท่ากบัจาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิ TKT-W1 ท่ีใชสิ้ทธิ
ไปแลว้ 
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3) การเพ่ิมทุน จาํนวน 65,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จาํนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้
หุน้ละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ซ่ึงออก
และจดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั รุ่นท่ี 2 (“TKT-W2”) 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2563 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
จาํนวน 136,780,000 บาท คิดเป็น 350,780,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 

21.2 ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้   
ยอดคงเหลือตน้ปี 144,236,932.71 144,236,932.71 

เพ่ิม ทุนหุน้สามญั 3,698,965.00 - 
ยอดคงเหลือปลายปี 147,935,897.71 144,236,932.71 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกวา่
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้
น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

21.3 ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2563 ผูถื้อหุน้มีมติในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1) อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจํากัด คือ Karrie 
Automotive Investment Limited (KAI) จาํนวน 23,780,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 1.30 บาท รวมทั้ งส้ิน 30,914,000 บาท โดยเสนอขายควบคู่กบัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 

2) อนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั รุ่นท่ี 1 (TKT-W1) รุ่นท่ี 2 (TKT-W2) 
และรุ่นท่ี 3 (TKT-W3) ใหแ้ก่ KAI ซ่ึงเป็นการขายควบคู่กบัหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามขอ้ 1) โดยไม่คิดมูลค่า 

3) อนุมติัการขอผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการโดยอาศยัมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
(Whitewash) ให้แก่ KAI จากการเข้าซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลใน
วงจาํกดั และใชสิ้ทธิ TKT-W1 เพ่ือซ้ือหุน้สามญัของบริษทั 
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ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทั 

เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2563 บริษทัไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (TKT-W1), (TKT-W2) 
และ (TKT-W3) จาํนวน 113.00 ลา้นหน่วย เพ่ือจดัสรรให้แก่บุคคลในวงจาํกดัของบริษทัในราคาเสนอขาย 0 บาท 
และภายหลงัจากการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2563 บริษทัจึงได้
ดาํเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 (TKT-W1), (TKT-W2) และ 
(TKT-W3) สรุปไดด้งัน้ี 
ช่ือใบสาํคญัแสดงสิทธิ : TKT-W1 
จาํนวน : 48.00 ลา้นหน่วย 
อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ : 6 เดือน นบัจากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
ราคาเสนอขาย : หน่วยละ 0 บาท 
อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 1 หน่วย สามารถซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั : ราคา 1.70 บาทต่อหุน้ 
วนัท่ีครบกาํหนด : 15 เมษายน 2564 
วนัท่ีออกจาํหน่าย : 29 ตุลาคม 2563 
  
ช่ือใบสาํคญัแสดงสิทธิ : TKT-W2 
จาํนวน : 65.00 ลา้นหน่วย 
อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ : 2 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
ราคาเสนอขาย : หน่วยละ 0 บาท 
อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 1 หน่วย สามารถซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั : ราคา 1.60 - 2.00 บาทต่อหุน้ 
วนัท่ีครบกาํหนด : 28 ตุลาคม 2565 
วนัท่ีออกจาํหน่าย : 29 ตุลาคม 2563 
  
ช่ือใบสาํคญัแสดงสิทธิ : TKT-W3 
จาํนวน : 48.00 ลา้นหน่วย 
อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ : 2 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
ราคาเสนอขาย : หน่วยละ 0 บาท 
อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 1 หน่วย สามารถซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั : ราคา 1.70 บาทต่อหุน้ 
วนัท่ีครบกาํหนด : 28 ตุลาคม 2565 
วนัท่ีออกจาํหน่าย : 29 ตุลาคม 2563 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ยอดคงเหลือของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิมีจาํนวน 113.00 ลา้นหน่วย 
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22. สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทั มหาชน จาํกดั บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปี จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนครบถว้นตามขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงปัจจุบนัมีการ
จดัสรรทุนสาํรองครบตามขอ้บงัคบัแลว้ 

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

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
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 

24. ค่าใช้จ่ายแยกตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 

 (หน่วย : บาท) 
 2563 2562 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 285,879,095.26 316,697,393.90 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 64,587,998.36 66,515,279.23 
(กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียน (91,573.81) (30,702.21) 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 450,253,831.60 623,156,508.79 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ 2,363,899.15 6,873,491.16 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 24,979,984.16 31,984,732.36 
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25. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

25.1 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน สาํหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 คาํนวณโดยการหารกาํไร 
(ขาดทุน) สําหรับปีที่เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัที่ออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปี
โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2563 2562 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั  
  (ขั้นพ้ืนฐาน) (36,557,420.15) 12,208,558.72 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปี 
   (ขั้นพ้ืนฐาน)  216,468,961.75 214,000,000.00 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (0.1689) 0.0570 

เน่ืองจากมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัมีราคาตํ่ากว่าราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั จึงไม่มีผลกระทบของหุ้นปรับลด
เกิดข้ึน ดงันั้นกาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลดจึงเท่ากบักาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

25.2 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจาํนวน
หุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักซ่ึงออกจาํหน่ายและเรียกชาํระในระหวา่งปีปรับปรุงดว้ยผลกระทบจากสิทธิท่ีจะ
เลือกซ้ือหุน้ 

บริษทัไม่ไดค้าํนวณ กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลดสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เน่ืองจากมูลค่ายติุธรรม
ของหุน้สามญัมีราคาตํ่ากวา่ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 
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26. ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 2563 2562 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั   

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี - - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี    

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว (5,042,279.26) 5,699,610.95 

รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้แสดงในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (5,042,279.26) 5,699,610.95 

การกระทบยอดเพ่ือหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 
 (หน่วย : บาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
 

2563 
อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

 
2562 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้  (31,515,140.89)  6,508,947.77 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 (6,303,028.18) 20 1,301,789.55 
รายไดท่ี้ใหถื้อเป็นรายไดต้ามประมวลรัษฎากร  -  3,393,763.13 
รายจ่ายท่ีไม่ใหถื้อเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร  1,867,274.79  230,842.15 
รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้  -  (703,129.19) 
รายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน  (3,952,473.91)  (192,439.72) 
ผลแตกต่างชัว่คราวและกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว  8,388,227.30  (4,030,825.92) 
รวมภาษีเงินได ้  -  - 

การลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ทั้งน้ีเป็นท่ีเช่ือไดว้า่รัฐบาลจะดาํเนินการแกไ้ขกฎหมายเพื่อใหอ้ตัราภาษีไม่สูงไปกวา่ร้อยละ 20 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2554 
ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

 

 

 

 



บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 
 

126 

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

27. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

บริษทัดาํเนินกิจการเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนพลาสติก และให้บริการออกแบบผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ ์โดยมี
ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน ดงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนพลาสติก   
 

ยานยนต ์
เคร่ืองใช ้
ไฟฟ้า อ่ืนๆ รวม 

ผลิตและ
ซ่อมแซม
แม่พิมพ ์ รวม 

ยอดขาย 730.34 133.57 18.70 882.61 129.02 1,011.63 
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (11.17) (8.08) (0.95) (20.20) 6.95 (13.25) 
ตน้ทุนทางการเงิน      (18.27) 
(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้      (5.04) 
(ขาดทุน) สุทธิ      (36.56) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563       
สินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ   571.81 49.98 621.79 
สินทรัพยอ่ื์น      509.49 
รวมสินทรัพย ์      1,131.28 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนพลาสติก   
 

ยานยนต ์
เคร่ืองใช ้
ไฟฟ้า อ่ืนๆ รวม 

ผลิตและ
ซ่อมแซม
แม่พิมพ ์ รวม 

ยอดขาย 991.08 111.34 30.06 1,132.48 154.73 1,287.21 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 4.16 0.23 2.49 6.88 20.81 27.69 
ตน้ทุนทางการเงิน      (21.18) 
รายไดภ้าษีเงินได ้      5.70 
กาํไรสุทธิ      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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28. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

ในฐานะท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดในบตัรส่งเสริมอยา่งเคร่งครัด 
กาํไรหรือขาดทุนแยกตามประเภทกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุน และกิจการท่ีไม่ไดรั้บส่งเสริมการลงทุน 

 (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 กิจการท่ีไดรั้บ

ส่งเสริมการลงทุน 
กิจการท่ีไม่ไดรั้บ
ส่งเสริมการลงทุน รวม 

รายไดจ้ากการขายช้ินส่วนพลาสติก - 882,606,466.54 882,606,466.54 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการผลิตแม่พิมพ ์ - 129,021,471.38 129,021,471.38 
รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ - 1,011,627,937.92 1,011,627,937.92 
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ - (877,672,530.78) (877,672,530.78) 
กาํไรขั้นตน้ - 133,955,407.14 133,955,407.14 
รายไดอ่ื้น - 7,206,522.83 7,206,522.83 
กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย - 141,161,929.97 141,161,929.97 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย - (24,979,984.16) (24,979,984.16) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - (98,544,983.67) (98,544,983.67) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - (2,862,264.02) (2,862,264.02) 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร - (28,015,489.96) (28,015,489.96) 
รวมค่าใชจ่้าย - (154,402,721.81) (154,402,721.81) 
(ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ - (13,240,791.84) (13,240,791.84) 
ตน้ทุนทางการเงิน - (18,274,349.05) (18,274,349.05) 
(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ - (31,515,140.89) (31,515,140.89) 
(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ - (5,042,279.26) (5,042,279.26) 
(ขาดทุน) สาํหรับปี - (36,557,420.15) (36,557,420.15) 
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 (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
กิจการท่ีไดรั้บ

ส่งเสริมการลงทุน 
กิจการท่ีไม่ไดรั้บ
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) 
กาํไรขั้นตน้ 6,709,722.97 171,369,902.65 178,079,625.62 
รายไดอ่ื้น  - 14,508,802.23 14,508,802.23 
กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย 6,709,722.97 185,878,704.88 192,588,427.85 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (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) 
กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ 3,719,034.12 23,968,140.28 27,687,174.40 
ตน้ทุนทางการเงิน (572,176.82) (20,606,049.81) (21,178,226.63) 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 3,146,857.30 3,362,090.47 6,508,947.77 
รายไดภ้าษีเงินได ้ - 5,699,610.95 5,699,610.95 
กาํไรสาํหรับปี 3,146,857.30 9,061,701.42 12,208,558.72 

บริษทัถือเกณฑก์ารปันส่วนค่าใชจ้่ายและดอกเบ้ียที่ไม่สามารถจดัประเภทวา่อยูกิ่จการประเภทใดตามสัดส่วนยอด
รายไดแ้ต่ละกิจการ 

ปัจจุบนับตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของบริษทัครบกาํหนดการยกเวน้ภาษีจาก 
กาํไรสุทธิแลว้ แต่บริษทัยงัคงไดรั้บสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน ตามมาตรา 35(1) โดยไดร้ับลดหยอ่น
ทางภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิในอตัราร้อยละ 50 มีกาํหนดระยะเวลา 5 ปี 
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29. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

29.1 นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
บริษทัมีความเส่ียงอนัเก่ียวเน่ืองกบัการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย และความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนซ่ึงบริษทั
จะพิจารณาใชเ้คร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

29.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในอนาคต ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อผลการ
ดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทักบัเงินฝากธนาคาร เงินกูย้ืมระยะสั้ น และเงินกูย้ืมระยะยาว อยา่งไรก็ดี 
บริษทัป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว โดยวางแผนจดัหาเงินทุนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียท่ีตํ่ากว่าตลาดมาใช้ดาํเนินงานไว้
ล่วงหนา้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือ 
วนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 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 - - - 54,073,661.62 339,176.46 54,412,838.08 0.125 - 2.00 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - - - - 226,221,311.74 226,221,311.74 - 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - - - - 81,088,373.49 81,088,373.49 - 
รวม - - - 54,073,661.62 307,648,861.69 361,722,523.31  

หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน - - - 474,000,000.00 - 474,000,000.00 2.63 - 4.25 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - - - - 159,728,943.65 159,728,943.65 - 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - - - - 1,315,326.06 1,315,326.06 - 
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนด
ชาํระภายในหน่ึงปี        
- หน้ีสินระยะยาวซ่ึงเกิดจากสญัญา
เช่าทางการเงิน - - - 14,321,629.27 - 14,321,629.27 4.32 - 6.00 
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 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 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 - - - 26,953,055.49 - 26,953,055.49 4.32 - 6.00 

รวม - - - 515,274,684.76 161,044,269.71 676,318,954.47  
  
 (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 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - - - - 223,684,332.99 223,684,332.99 - 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - - - - 57,531,812.05 57,531,812.05 - 
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 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - - - - 138,250,280.55 138,250,280.55 - 
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนด
ชาํระภายในหน่ึงปี        
- หน้ีสินระยะยาวซ่ึงเกิดจากสญัญา
เช่าทางการเงิน - - - 10,844,166.53 - 10,844,166.53 4.53 - 6.00 

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  
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29.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บริษัทมีรายการบางรายการเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงทําให้เกิดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีนโยบายป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว โดยการเขา้ทาํสัญญา 
ซ้ือ-ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

29.4 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

บริษทัมีความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เน่ืองจากลูกหน้ีอาจไม่สามารถชาํระหน้ีตามเง่ือนไข
ท่ีตกลงไว ้ซ่ึงอาจทาํให้เกิดความสูญเสียทางการเงินได้ ทั้ งน้ีบริษัทได้กาํหนดนโยบายในการป้องกันความเส่ียง
ดงักล่าว โดยวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และพิจารณาความสามารถในการจ่ายชาํระหน้ีของลูกคา้แต่ละรายในการ
พิจารณาให้สินเช่ือสําหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บชาํระหน้ี บริษทัไดพิ้จารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไว้
อยา่งเพียงพอ 

29.5 มูลค่ายติุธรรม 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรา
ดอกเบ้ียในตลาด บริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

29.6 ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา 

ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา เกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามขอ้กาํหนดในสัญญา ทาํให้บริษทั 
เกิดความสูญเสียทางการเงินได ้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงน้ี บริษทั มีนโยบายการใหสิ้นเช่ือท่ีรัดกุม มีการติดตามเร่งรัด
การชาํระหน้ีจากลูกหน้ีอย่างสมํ่าเสมอ มีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลาย ดงันั้น บริษทัจึงคาดว่าจะไม่ไดรั้บความ
เสียหายอยา่งเป็นนยัสาํคญัจากการเรียกเกบ็หน้ีจากลูกหน้ี 

30. การวดัมูลค่ายุติธรรม 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของบริษทักาํหนดให้มีการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน
และไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายติุธรรมหมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการ
ท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า วตัถุประสงค์ของการวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่า
ยติุธรรมถูกกาํหนดโดยวธีิต่อไปน้ี   

มูลค่ายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 
เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะสั้น เงินกูย้มืระยะยาว เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเป็น
มูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชี 



บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
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มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาวเป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชีเน่ืองจากส่วนใหญ่ของเคร่ืองมือทาง
การเงินเหล่าน้ีมีดอกเบ้ียในอตัราตลาด 

สาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้มีมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพยท่ี์เปิดเผยดว้ย 
   มูลค่ายติุธรรม 

        

ท่ีดิน และส่วนท่ีตีเพ่ิม - - 194.57 194.57 - - 194.57 194.57 

31. การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงคข์องบริษทัในการบริหารทางการเงิน คือ การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และ
การดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 งบการเงินแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 1.66 : 1 และ 1.68 : 1 ตามลาํดบั 

32. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

32.1 ณ  วนัที่ 31 ธันวาคม  2563 และ 2562 บริษทัมีภาระหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนจากการที่ธนาคารออกหนงัสือคํ้ า
ประกนัให้แก่บริษทั ดงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

การคํ้าประกนัการชาํระเงินค่ากระแสไฟฟ้า 11.56 9.99 

32.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีภาระผูกพนักบัธนาคารพาณิชย ์ดงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

หนงัสือคํ้าประกนัธนาคาร วงเงินสินเช่ือ 22.50 ลา้นบาท   
วงเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 10.94 12.51 

 

 



บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
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32.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีภาระผูกพนัจากสัญญาซ้ือวตัถุดิบและทรัพยสิ์น ดงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ซ้ือวตัถุดิบ 33.21 38.23 
ซ้ือทรัพยสิ์น 0.17 10.65 

32.4 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการทาํสัญญาเช่ากบับริษทัอื่นมีจาํนวนเงินท่ีตอ้ง
จ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการ ซ่ึงไม่เขา้เงื่อนไขการบนัทึกบญัชีตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ืองสัญญาเช่า ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ชาํระภายใน   
1 ปี 5,134,774.84 3,162,300.00 
1 - 3 ปี - 2,918,250.00 
เกิน 3 ปีข้ึนไป  - 1,150,000.00 

รวม 5,134,774.84 7,230,550.00 

32.5 สัญญาว่าจา้ง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการทาํสัญญาจดัจา้งจาํนวน 7.90 ลา้นบาท 

33. การอนุมัตงิบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัโดยคณะกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

 
ฝ่ายจดัการได้จดัทํางบการเงินประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดย

ได้เลือกใช้นโยบายท่ีเหมาะสมและถือปฎิบตัโิดยสม่ําเสมอ ตลอดจนใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงัและสมเหตสุมผลในการ
จดัทํางบการเงิน รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ทัง้นี ้งบการเงินดงักล่าวได้
ผา่นการตรวจสอบและให้ความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตท่ีเป็นอิสระ 

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

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

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

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

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

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

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

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

4. พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการปฏิบติังาน ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ ความน่าเช่ือถือและความเพียงพอของทรัพยากร ความเป็นอิสระและคณุภาพงานของผู้สอบบญัชีในรอบปีท่ีผ่านมา
รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน จึงได้เสนอ บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั ซึ่งมีคณุสมบติัดงักล่าวข้างต้น ต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาขออนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2563 
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นอกจากนี ้ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหาร 
จํานวน 1 ครัง้ เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 เพ่ือพิจารณาขอบเขตแผนการสอบบญัชีของผู้สอบบญัชี และแผนการตรวจสอบ
จากผู้ตรวจสอบภายใน รวมทัง้รับทราบประเดน็ท่ีสําคญัและข้อสงัเกตได้อยา่งอิสระ  

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน  โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความรอบคอบ ความระมดัระวงั และเป็นอิสระ จากผลการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท
มีการจดัทํางบการเงินโดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่าง
เพียงพอและน่าเช่ือถือได้ ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องท่ีเป็น
สาระสําคญัตลอดปีท่ีผา่นมา 

 

 

 

 

                   ……..……………………………………… 
                 ( นายไพรัช  สหเมธาพฒัน์ ) 
                 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการ

ดํารงตําแหน่ง 3 ปี เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 10 สงิหาคม 2561 ถงึ 9 สงิหาคม 2564  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา  
องค์ประกอบกรรมการมีจํานวน 5 ทา่น เป็นกรรมการอิสระ 3 ทา่น ดงันี ้
 

ลําดบั ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง 
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 2563 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ได้จดัให้มีการประชมุ 2 ครัง้ โดยกรรมการทกุ
ทา่นได้เข้าร่วมประชมุครบทกุครัง้ เพ่ือติดตามและพิจารณาเร่ืองสําคญัท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสรุปดงันี ้

ด้านคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน  

1. พิจารณากลั่นกรองและเสนอการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์  โดยคํานึงถึงเหมาะสมของผลดําเนินงาน เปรียบเทียบอ้างอิงกบัธุรกิจในระดบัเดียวกนั ตลอดจนความเหมาะสมใน
หน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนเสนอในท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2563 พิจารณาอนมุติั 

2. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบติังานและกําหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารประจําปี 2563 เพ่ือเสนอ
ตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั   

ด้านคณะกรรมการสรรหา 

              1. ส่งเสริม สนบัสนนุ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยมีสว่นร่วมในการดแูลกิจการ และให้ความเห็นเก่ียวกบัการดําเนิน
กิจการ โดยเปิดโอกาสให้เสนอวาระและเสนอช่ือบคุคลเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระสําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2563 เป็นการลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 90 วนั ผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัท  
              2. พิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรองบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัท ก่อนเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 พิจารณาแต่งตัง้เป็น
กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 
 
 
                …..………..……..………………………………… 
                             (นายเผา่เทพ โชตินชิุต) 
          ประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 
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รายงานของคณะกรรมการกาํกับดแูลกิจการที่ด ี
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  ได้ให้ความสําคัญกับการยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และ

จริยธรรมธุรกิจ  โดยทําหน้าท่ี พัฒนา ส่งเสริม และกํากับให้ปฏิบัติตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และจริยธรรมธุรกิจอย่าง
ตอ่เน่ือง  

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี เร่ิมตัง้แต่
วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2561 ถงึ วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2564 องค์ประกอบกรรมการมี 5 ทา่น เป็นกรรมการอิสระ 3 ทา่น ดงันี ้

ลําดบั ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง 
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 เลขานกุารคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  
 ในรอบปี 2563 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ได้จัดให้มีการประชุม 2 ครัง้ เพ่ือกํากับดูแลให้มีการปฎิบัติตาม
ข้อกําหนด กฎหมาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบติัท่ีดี โดยสรุปดงันี ้

1. กํากบัดแูลให้การจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 สอดคล้องตามแนวปฎิบติัท่ีดีและแนวปฏิบติัตามเกณฑ์ AGM 
Checklist สง่ผลให้บริษัทได้รับการประเมินคณุภาพการจดัประชมุ AGM เต็ม 100 คะแนนอยา่งตอ่เน่ือง จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุ
ไทย (TIA)    

2. กํากบัดแูลการกําหนดหลกัเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชมุและเสนอช่ือบคุคล เพ่ือ
เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
90 วนั 

3. ติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการทบทวนนโยบายและการปฎิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (CG Code) เพ่ือให้
นโยบายและแนวปฎิบติัตา่งๆ ของบริษัทมีความทนัสมยั เหมาะสมกบัการนําไปใช้ปฎิบติังาน 

4. พิจารณารายงานการปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการในแบบรายงาน 56-1 และรายงานประจําปี 2563 เพ่ือให้การ
เปิดเผยข้อมูลมีรายงานท่ีครบถ้วน สอดคล้องกับแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เป็นผลให้บริษัทได้รับผลประเมินตามเกณฑ์
โครงการสํารวจการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ของสมาคมส่งเสริสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดบั 
“ดีเลศิ” มาอยา่งตอ่เน่ือง 
 
 
 

………..………………………………… 
                                (นายเผา่เทพ  โชตินชิุต) 
                   ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

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

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

8. คณุนิเวสน์      บวัคอม  กรรมการบริหารความเส่ียง  
 

และ คณุพรทิพย์ พว่งทรัพย์   เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้ดําเนินการและสนบัสนนุงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกํากบัติดตามการบริหาร
จดัการความเส่ียงของบริษัท  โดยพิจารณาผลกระทบจากปัจจัยเส่ียงต่างๆ เพ่ือดําเนินการป้องกันและลดผลกระทบจากปัจจัย
ความเส่ียงนัน้ ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ดําเนินการ ดงันี ้

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

2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้ร่วมประชมุกบัฝ่ายจดัการ เพ่ือพิจารณาให้ความเหน็ชอบตอ่แผนปอ้งกนัความเส่ียง 
3. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่ ฝ่ายจดัการได้บริหารงานโดยพิจารณาให้อยู่ภายใต้ระดบัความ

เส่ียงท่ียอดรับได้เป็นสําคญั มีแนวทางในการกําหนดมาตรการควบคมุหรือบรรเทาความเส่ียงท่ีเป็นรูปธรรมและ
สามารถนําไปปฏิบติัใช้ได้จริง เพ่ือลดทอนความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ได้อยา่งทนัทว่งที 

4. รายงานผลการบริหารความเส่ียงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 
 

 
 
 
       ………..………………………………… 

                             (ดร.โกศล  สรุโกมล) 
                                  ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 



อายุ สดัสว่น
(ปี) คณุวฒุิทางการศกึษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษัท (%) ช่วงเวลา ตําแหน่ง และชื่อบริษัทหรือหน่วยงาน

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

• กรรมการอิสระ สาขานวตักรรมเทคโนโลยี่ด้านการศกึษา 2547 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการบริษัท มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ( 2 แห่ง )

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

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

North Carolina, USA. บริษัทหรือองค์กรอื่น (8 แห่ง)

• โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 2559 - ปัจจบุนั ประธานที่ปรึกษา, มลูนิธิไลออนส์ในประเทศไทย
• วิทยาลยัการทพับก 2555 - ปัจจบุนั ประธาน, มลูนิธิสหพนัธ์สนัติภาพสากล (ประเทศไทย)
• หลกัสตูรกฎหมายสําหรับผู้บงัคบับญัชาชัน้สงู 2547 - ปัจจบุนั นายกสมาคมทหารผา่นศกึเวียดนามในพระบรมราชปูถมัภ์
กระทรวงกลาโหม 2540 - ปัจจบุนั ราชองค์รักษ์พิเศษ

• วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 2535 - ปัจจบุนั ประธานด้านการศกึษา, มลูนิธิไตรแก้ว โรงเรียนธรรมวาที
• วิทยาการจดัการสําหรับนกับริหารระดบัสงู (วบส.) 2530 - ปัจจบุนั ประธานที่ปรึกษาและกรรมการ, 
รุ่นที่ 5, สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ บจก. อี.เทค (วิทยาลยัเทคโนโลยีภาคตะวนัออก [อี.เทค])

2529 - ปัจจบุนั นายทหารพิเศษประจํากรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ 
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 2520 - ปัจจบุนั ผู้ นําองค์กรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศ

1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกลุ ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี
ลําดบั ตําแหน่ง

วนัที่รับตําแหน่งกรรมการครัง้แรก
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อายุ สดัสว่น
(ปี) คณุวฒุิทางการศกึษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษัท (%) ช่วงเวลา ตําแหน่ง และชื่อบริษัทหรือหน่วยงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกลุ ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี
ลําดบั ตําแหน่ง

วนัที่รับตําแหน่งกรรมการครัง้แรก

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

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

และกรรมการสรรหา ไมม่ี
• กรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี
วนัที่ 6 มกราคม 2547
นายเผา่เทพ  โชตินชุิต 87 • M.Sc Metallurgical engineer, 0.002 ไมม่ี บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ University of Arizona USA. 2547 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/  ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี
• ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่า ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา
ตอบแทนและกรรมการสรรหา อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

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

กิจการที่ดี บริษัทหรือองค์กรอื่น ( 2 แห่ง)

• กรรมการตรวจสอบ 2556 - ปัจจบุนั กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ,
• กรรมการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี
วนัที่ 6 มกราคม 2547 2538 - ปัจจบุนั President, Qualine Management Co., Ltd.

2
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อายุ สดัสว่น
(ปี) คณุวฒุิทางการศกึษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษัท (%) ช่วงเวลา ตําแหน่ง และชื่อบริษัทหรือหน่วยงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกลุ ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี
ลําดบั ตําแหน่ง

วนัที่รับตําแหน่งกรรมการครัง้แรก

ดร.โกศล  สรุโกมล 80 • ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล ไมม่ี ไมม่ี บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน)

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

• ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• กรรมการ อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2556  -  2561 ที่ปรึกษา สํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่ บมจ. ลอ็กซเลย่์

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

และกรรมการสรรหา 2553  -  ปัจจบุนั กรรมการและเลขาธิการ, มลูนิธิเทพสิริ

• กรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี

วนัที่ 7 เมษายน 2553

นายวีระศกัดิ์  สตุณัฑวิบลูย์ 63 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไมม่ี ไมม่ี บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน)

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

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

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

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

2548 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกรรมการ

อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย กรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหา, บมจ. กรุงเทพประกนัภยั

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

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ,  บจก. บวัหลวงเวนเจอร์ส

4
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อายุ สดัสว่น
(ปี) คณุวฒุิทางการศกึษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษัท (%) ชว่งเวลา ตําแหน่ง และชื่อบริษัทหรือหน่วยงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกลุ ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี
ลําดบั ตําแหน่ง

วนัที่รับตําแหน่งกรรมการครัง้แรก

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

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

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

และกรรมการสรรหา ไม่มี

• กรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทหรือองค์กรอื่น ( 10 แห่ง )

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

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. เอ็มเอฟที ดีเวลลอปเมนท์

2544 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. จดัสรรปันสว่น

2538 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ชยัวฒันา วสัดกุ่อสร้าง

2536 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. โวคลิฟวิ่ง

2531 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. มหาวิวฒัน์

2530 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. แพรรี่มาร์เก็ตติง้  

2528 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. พีซแอนด์ลีฟวิ่ง

2523 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ยีเอ็ม เยนเนอรัลเทรด 

2521 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. กรีนแลนด์ มาร์เกตติง้
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อายุ สดัสว่น
(ปี) คณุวฒุิทางการศกึษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษัท (%) ช่วงเวลา ตําแหน่ง และชื่อบริษัทหรือหน่วยงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกลุ ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี
ลําดบั ตําแหน่ง

วนัที่รับตําแหน่งกรรมการครัง้แรก

นายคมัภีร์  จองธุระกิจ 66 • ปริญญาตรีบริหารการตลาด, มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 0.21 น้า บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน)

• กรรมการ นายจมุพล เตชะไกรศรี 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ 

• กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ( 1 แห่ง )

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

• กรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี บริษัทหรือองค์กรอื่น ( 2 แห่ง )

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

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

2533 - 2560 กรรมการ, บจก. พรสนัติ

2535 - 2560 กรรมการ, บจก. ลมุพินี พรอพเพอร์ตี ้มาเนจเมนท์

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

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

• กรรมการบริหาร กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท 

• กรรมการบริหารความเสี่ยง อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2558 - 2562 กรรมการผู้จดัการ

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

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

บริษัทหรือองค์กรอื่น ( 3 แห่ง )

2540 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร,  บจก. ศรีสําอางซพัพลายเออร์

2539 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร,  บจก. ที ไทยแสน็ค ฟู๊ ดส์

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

ในบริษัท (%) ช่วงเวลา ตําแหน่ง และชื่อบริษัทหรือหน่วยงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกลุ ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี
ลําดบั ตําแหน่ง

วนัที่รับตําแหน่งกรรมการครัง้แรก

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

• กรรมการ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นายสเุมธ เตชะไกรศรี 2547 – ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหาร • ผู้ปฏิบตัิงานเลขานกุารบริษัท (FPCS) รุ่นที่ 21/2009 และ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท 
• กรรมการบริหารความเสี่ยง สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย นางยพุา  เตชะไกรศรี 2546 – ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
• เลขานกุารบริษัท บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ( 1 แห่ง )

• เลขาคณะกรรมการบริษัท อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2554 – ปัจจบุนั กรรมการ, บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102/2008 บริษัทหรือองค์กรอื่น ( 10 แห่ง )

วนัที่ 6 มกราคม 2547 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. เพซ คนัทรี่ คลบั
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. เพซ ฟู้ด รีเทล
2551 – ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. เพซ เรียล เอสเตท 
2551 – ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ดีน แอนด์ เดลกู้า เอเซีย (ประเทศไทย)
2550 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. เพซ โปรเจ็ค วนั
2551 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. เพซ โปรเจ็ค ทู
2551 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. เพซ โปรเจ็ค ทรี
2547 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. เอม็เอฟที ดีเวลลอปเมนท์
2544 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. จดัสรรปันสว่น 
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อายุ สดัสว่น
(ปี) คณุวฒุิทางการศกึษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษัท (%) ช่วงเวลา ตําแหน่ง และชื่อบริษัทหรือหน่วยงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกลุ ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี
ลําดบั ตําแหน่ง

วนัที่รับตําแหน่งกรรมการครัง้แรก

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

• กรรมการ • Accounting Advance of Pitman Examination Institute นายจมุพล เตชะไกรศรี 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ
วนัที่ 6 มกราคม 2547 กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท

อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ( 1 แห่ง )

• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 32/2003 2532 - ปัจจบุนั กรรมการ, บมจ.แอล.พี.เอน็.ดีเวลลอปเมนท์
บริษัทหรือองค์กรอื่นน ( 4 แห่ง )

2544 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. จดัสรรปันสว่น
2539 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ที ไทย แสน็ค ฟู้ดส์
2531 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. เอส.เอส.เอ. อตุสาหกรรม
2516 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. เอส.เอส.เอ.กรุ๊ป
2537 - 2560 กรรมการ, บจก. พรสนัติ
2535 - 2560 กรรมการ, บจก. ลมุพินี พรอพเพอร์ตี ้มาเนจเมนท์
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อายุ สดัสว่น
(ปี) คณุวฒุิทางการศกึษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษัท (%) ช่วงเวลา ตําแหน่ง และชื่อบริษัทหรือหน่วยงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกลุ ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี
ลําดบั ตําแหน่ง

วนัที่รับตําแหน่งกรรมการครัง้แรก

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

• กรรมการ ศศินทร์, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นายปรีชา เตชะไกรศรี 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ
วนัที่ 6 มกราคม 2547 • บริหารธุรกิจบณัฑิต, ภาควิชาการธนาคารและการเงิน และ บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ( 2 แห่ง )

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี นายจมุพล เตชะไกรศรี 2562 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ, บมจ. ฐิติกร
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ, บมจ.แอล.พี.เอน็.ดีเวลลอปเมนท์

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

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 2563 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ
บจก. ไทยอิสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิง้ส์

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

2562 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์
2561 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ลมุพินี พรอพเพอร์ตี ้มาเนจเมนท์
2561 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. พรสนัติ
2561 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสงัคม
2550 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร, บจก. ศรีสําอางค์ ซพัพลายเออร์
2539 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ที ไทย แสน็ค ฟู้ดส์
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อายุ สดัสว่น
(ปี) คณุวฒุิทางการศกึษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษัท (%) ช่วงเวลา ตําแหน่ง และชื่อบริษัทหรือหน่วยงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกลุ ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี
ลําดบั ตําแหน่ง

วนัที่รับตําแหน่งกรรมการครัง้แรก

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

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

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

2539 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ, บจก. ชยัวฒันาวสัดภุณัฑ์
นายโกเวท  ลิม้ตระกลู 68 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 0.12 ไมม่ี บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน)

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

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

ไมม่ี
นางสาวนวลอนงค์ ศกุร์คณาภรณ์ 54 • ปริญญาตรี บญัชี, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไมม่ี ไมม่ี บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน)

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

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

อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Anti-Corruption (ACPG) รุ่นที่ 48/2019
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อายุ สดัสว่น
(ปี) คณุวฒุิทางการศกึษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษัท (%) ช่วงเวลา ตําแหน่ง และชื่อบริษัทหรือหน่วยงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกลุ ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี
ลําดบั ตําแหน่ง

วนัที่รับตําแหน่งกรรมการครัง้แรก

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

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

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

นายรุจจิระ ศรีสมยั 63 • ปริญญาตรี วิศวอตุสาหการ 0.002 ไมม่ี บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน)
• ผู้จดักาทัว่ไปฝ่ายผลิตแมพ่ิมพ์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2561 - ปัจจบุนั ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลิตแมพ่ิมพ์ โรงงานสวุินทวงศ์
โรงงานสวุินทวงศ์

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

หมายเหต:ุ ลําดบัที่ 14 - 19  คือ ผู้บริหารระดบัสี่รายแรกตามนิยามของ ก.ล.ต.
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