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สารจากประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจด้านการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับรถยนต์ 
ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกมากว่า  40 ปี การด าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยค านึงถึงความรับผิดชอบทั้งต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวมเพื่อการพัฒนาและเกิดความยั่งยืน
ของกิจการอย่างแท้จริงเป็นสิ่งที่บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ตระหนัก และให้ความส าคัญอย่าง
ต่อเนื่อง โดยก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ อุดมการณ์ และค่านิยมหลักของบริษัทฯ ผนวกกับนโยบายการก ากับ
ดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากน้ีการวางแผนการด าเนินธุรกิจอย่างผสมผสานกลมกลืน 
สนับสนุนให้มีการคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมในเชิงธุรกิจทั้งต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมโดยรวมไปพร้อมกัน 
รวมถึงการสานสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อการพัฒนาให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
พนักงาน ลูกค้า สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย ตามแนวนโยบายการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่
คณะกรรมการบริษัทฯให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

 
ต้ังแต่ปี 2556 บริษัทฯ ได้ริเริ่มและด าเนินโครงการทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยให้การสนับสนุน

กิจกรรมต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ โครงการโรงงานสีขาวซึ่งได้รับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ปี 2556-2559 ใบรับรองเลขที่ มยส.48/2556 จากจังหวัดสมุทรปราการ 
และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน นอกจากน้ียังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (ISO14001:2004) ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในการขอรับการรับรองมาตรฐานระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001: 2015 โดยจะปรับปรุงระบบและขอรับการรับรองให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 
2 ของปี 2561 ด้านการรับรองโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองในวันที่ 11 เมษายน 
2557 ถึงวันที ่11 เมษายน 2560 น้ัน จากการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและผลการด าเนินการด้าน
สิ่งแวดล้อมท าให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ต่อเนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่ง
บริษัทฯ ได้มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง       
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นขอเข้าร่วมโครงการยกระดับการรับรองโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวจากระดับ 3 เป็น
ระดับ 4 ในปี 2560 พร้อมรับการตรวจประเมินจากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ในปี 2561 นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident) เพื่อให้พนักงานตระหนักใน
ความปลอดภัยในการท างานและในการด าเนินชีวิต การปลูกฝังให้พนักงานใช้หลักคุณธรรมและหลักจริยธรรมใน
การด าเนินชีวิตด้วยการเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และวันพ่อแห่งชาติ การสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสกลับไปพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดผ่านโครงการผ้าป่าสู่บ้านเกิด รวมถึงการส่งเสริมให้
พนักงานเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเล็งเห็นความส าคัญของเยาวชนซึ่งจะเป็น
อนาคตของประเทศโดยมอบโอกาสทางการศึกษาผ่านโครงการทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ตลอดถึงการให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมนิสิตนักศึกษาในการเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างานจริงทั้งในโครงการสหกิจศึกษาของ
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นักศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และในโครงการทวิภาคี ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของกรมอาชีวศึกษา ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย รวมถึงการให้ความรู้ในการบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมแก่นิสิตนักศึกษาและคณะครูอาจารย์ใน
ระดับอาชีวศึกษาและในระดับอุดมศึกษา 

 
ในนามบริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราได้มีโอกาส

ร่วมผลักดัน และสนับสนุนการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนการสนับสนุนให้
พนักงานทุกคน รวมทั้งลูกค้า สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ได้มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยรวมเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศและสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
 
 
 

........................................................... 
(พลเอก เทอดศักด์ิ มารมย์) 

ประธานกรรมการ 
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

มกราคม 2560 
  



4 | ห น้ า  
 

ข้อมูลบริษัทฯ 

 

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจให้บริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกรถยนต์ และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับอนุญาตจดทะเบียนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 

เลขทะเบียนบริษัท  0107547000010 
ที่ต้ังส านักงาน  23 ซอยจันทน์ 43 แยก 21 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท์ +66 (0) 2 211-2762, 211-3732  
โทรสาร +66 (0) 2 212-4864 

โรงงานกิ่งแก้ว   59 หมู่ 6 ถนนก่ิงแก้ว ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
โทรศัพท์ +66 (0) 2 175-2181-5 โทรสาร +66 (0) 2 175-2188 

โรงงานกบินทร์บุรี  517 หมู่ 9 ซอย 14 เขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต าบลหนองกี่ 
    อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 

โทรศัพท์ +66 (0) 37 455-430-3, +66 (0) 37 455-435  
โทรสาร +66 (0) 37 455-434 

โรงงานสุวินทวงศ์  28/4 หมู่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ ต าบลคลองอุดมชลจร อ าเภอเมือง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
โทรศัพท์ +66 (0) 38 593-334-41 โทรสาร +66 (0) 38 593-344 

 

Website www.tkrungthai.com 

E-mail - Investor Relation: investor@tkrungthai.com 

E-Mail - Marketing: marketing@tkrungthail.com 

E-Mail - Human Resources: hrd@tkrungthai.com 

E-Mail – Auditor: independent@tkrungthai.com 

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) เริ่มด าเนินธุรกิจด้วยพนักงานเพียง 10 คน ท าการชุบ
โครเมี่ยม และชิ้นส่วนพลาสติก เมื่อปี พ.ศ. 2516 จวบจนมาถึงปัจจุบันกว่า 40 ปี บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
จ ากัด (มหาชน) ได้กลายมาเป็นหนึ่งในผู้น าด้านนวัตกรรมการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก 
 

17 ปีต่อมา อุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ในปี 2533 บริษัทฯ จึงย้ายฐาน
การผลิตไปยังพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นบนเนื้อที่ 9 ไร่ โดยมีพื้นที่ท างาน 10,200 ตารางเมตร ปัจจุบันคือโรงงานกิ่ง
แก้ว ต้ังอยู่บนถนนกิ่งแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อีก 13 ปีต่อมา บริษัทฯได้ขยายโรงงานไปที่ นิคม
อุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี บนเนื้อที่ 13 ไร่ ในปี 2546 พื้นที่ท างาน 6,000 ตารางเมตร และในปีถัด
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มา (2547) บริษัทฯได้ขยายโรงงานไปแห่งที่ 3 ไปยังโรงงานสุวินทวงศ์ บนเนื้อที่ 10 ไร่ พื้นที่ท างาน 6,700 ตาราง
เมตร และได้เตรียมการขยายการผลิตเพิ่มขึ้นบนพื้นที่โรงงานสุวินทวงศ์โดยการลงทุนจัดซื้อที่ดินจ านวน 2 แปลง
รวมพื้นที่ประมาณ 15 ไร่ในปี 2557 
 

ด้วยการด าเนินธุรกิจโดยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี และมีความมุ่งมั่นที่จะ
ยึดหลักการบริหาร ด้วยความโปร่งใส บริหารจัดการด้านความเสี่ยง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม  ในปัจจุบันบริษัทฯ มี
ทุนจดทะเบียน 214 ล้านบาท มีพนักงานประมาณ 1,000 คน และมีเครื่องฉีดพลาสติกมากกว่า 80 เครื่อง 
นอกจากนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯแล้ว บริษัทฯ ยังยึดระบบการบริหาร
คุณภาพมาควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการฉีดพลาสติก การพ่นสี และขั้นตอนการประกอบ
ชิ้นส่วน นอกจากการเติบโตที่น่าประทับใจของบริษัทฯแล้ว การมีผู้เชี่ยวชาญในการท าแม่พิมพ์ส าหรับงานฉีด
พลาสติกสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจในคุณภาพการผลิตจากลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
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วิสัยทัศน์ 

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้น าตลาดของผู้ให้บริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
รถยนต์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งคุณภาพ และบริการโดยให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

พันธกิจ 

1. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งด้านคุณภาพและบริการ 
2. เพิ่มโอกาสการขยายตัวทางธุรกิจ 

3. ปรับปรุงระบบการบริหารการจัดการ ระบบการผลิต และระบบคุณภาพให้เป็นสากล 

4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
5. มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายใน และภายนอกองค์กร 
6. เสริมสร้างภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (พนักงาน, คู่ค้า, ผู้ถือหุ้น และ

ชุมชน ฯลฯ) 
 

อุดมการณ์ 

1. ต้ังมั่นในความเป็นธรรม 

2. มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ 

3. เชื่อมั่นในคุณค่าของคน 

4. ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

ค่านิยมหลัก 

ชัดเจน :  ความเข้าใจในเรื่องการท างานอย่างชัดเจน ถ่องแท้ 
สอนงาน :  มีการสอนงานเพื่อให้การท างาน แบบพี่สอนน้อง อาจารย์สอนลูกศิษย์ เพื่อนสอนเพื่อน 

เพื่อให้ทุกคนสามารถท างานได้อย่างคล่องตัวในทุกกิจกรรมตามหลักการเรียนรู้แบบ On 

the Job Training (OJT) 
กัดไม่ปล่อย :  การท างานด้วยความมุ่งมั่น ที่จะพิชิตปัญหา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมข้ึนอีก 

ยกระดับ :  การพัฒนาทางความคิด และความสามารถ โดยปรับพื้นฐานของตนเองและทีมงานเพื่อ
สร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และการยกระดับองค์กร  

มืออาชีพ :  เพิ่มขีดความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยหมั่นคอยสังเกตความเปลี่ยนแปลง
ของวงการธุรกิจที่ท าอยู่เพื่อเปรียบเทียบกับผู้อ่ืนตลอดเวลาอย่างไม่หยุดนิ่ง 
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นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และสังคม โดยมุ่งหวังเพื่อน าไปสู่การพัฒนา
ธุรกิจอย่างยั่งยืน มีความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคณะกรรมการบริษัทฯได้อนุมัติ
แนวนโยบายการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ 

 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ความส าคัญกับ

การดูแล รักษา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่หน่วยงานของบริษัทฯ ต้ังอยู่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี
นโยบายยึดมั่น ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน 
มุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องทั้งที่ด าเนินการเอง หรือร่วมมือกับภาครัฐและชุมชนในการ
ยกระดับคุณภาพของสังคม 

 
1. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะด า เนินธุรกิจที่ เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม โดยให้

ความส าคัญกับการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทฯ ต้ังอยู่ 

2. ให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน และสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน 
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์  

3. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในการไปใช้สิทธิเลือกต้ัง
ตามรัฐธรรมนูญ และบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินไม่ว่าทางตรง หรือ
ทางอ้อมแก่นักการเมือง หรือพรรคการเมืองใดๆ  

4. จัดให้มีระบบการร้องทุกข์ในเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน ด าเนินการตรวจสอบหาสาเหตุ 
ปรับปรุงแก้ไข และแจ้งผลให้ผู้ร้องทุกข์ทราบในเวลาอันควร  

5. ร่วมด าเนินกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและสนับสนุนองค์กรที่ปฏิบัติตามกฎหมายแต่ขาดศักยภาพ
ในการบรรเทาความยากจนของชุมชนและสังคม  

6. บริษัทฯ ค านึงถึงทางเลือก และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อความ
เสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้น้อยที่สุด  
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นโยบายและแนวทางการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2560 

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

นโยบายบริษัทฯ แนวทางการด าเนินงาน 

ตระหนัก และมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจ โดยต้ังอยู่
บนพื้นฐานของความชอบธรรม มุ่งเน้นการด าเนิน
ธุรกิจตามหลักจริยธรรมในทุกด้าน มุ่งมั่นในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่าง
เป็นธรรม และสอดคล้องกับนโยบายการการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นองค์กรธรรมาภิบาลต่อไป 

ด าเนินธุรกิจด้วยความตั้งมั่นในความเป็นธรรม และถือ
มั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นอุดมการณ์ของ
บริษัทฯ ผนวกกับคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯเพื่อให้
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯอยู่บนพื้นฐานของความเปน็
ธรรม ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 
(www.tkrungthai.com) 

ส่งเสริม ให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรมอย่างทั่วถึง 
สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมในกระบวนการผลิต เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
และลดต้นทุนสินค้าหรือบริการอย่างต่อเนื่อง 

ก าหนดนโยาย และการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้
สอดคล้องตามหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย 
โดยก าหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่
ละเมิด หรือไม่ล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธี
ฉ้อฉล ไม่ท าลายชื่อเสียง หรือการกล่าวหาใส่ร้ายคู่แข่ง
ทางการค้า โดยปฏิบัติตามกรอบ กติกาของการแข่งขันที่
ดีอย่างเคร่งครัด 

ส่งเสริม และสนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคม
ของคู่ค้า หรือห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 

ก าหนดมาตรการเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
และสังคมไว้ในนโยบายการจัดซื้อ และคู่มือจริยธรรม
ธุรกิจของบริษัทฯ การท าสัญญาโดยค านึงถึงประโยชน์
ของบริษัทฯ สูงสุด ทั้งด้านคุณภาพ ราคา จ านวน เวลา 
และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามนโยบาย
ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริม การเคารพสิทธิในทรัพย์สิน เพื่อให้มั่นใจว่า 
กิจการได้ช าระและรับอนุญาตอย่างถูกกฎหมายใน
การใช้และให้สิทธิใช้สอยทรัพย์สินต่างๆ ไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทั้ง
การผลิตของปลอม และการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วง
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์หรือไม่ 
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นโยบายและแนวทางการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2560 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

นโยบายบริษัทฯ แนวทางการด าเนินงาน 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจภายใต้การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งเพื่อประโยชน์ทางตรง หรือ
ทางอ้อม ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก 
ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้
สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน หรือแก่
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่บริษัทฯ 
ได้ด าเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย 

ก าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต การให้สินบน 
และสิ่งจูงใจไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
(www.tkrungthai.com) ผนวกกับระเบียบ ข้อบังคับ
ของบริษัทฯ 

 ก าหนดนโยบายการรับแจ้งข้อมูล หรือข้อร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับการกระท าที่ไม่ถูกต้อง เบาะแสการกระท า
ทุจริตท่ีเกิดขึ้นในบริษัทฯ 

 จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะ และให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ หรือข้อร้องเรียนที่ฝ่า
ฝืนกฎหมายหรือการกระท าที่ไม่ถูกต้องต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯได้โดยตรง รวมถึงมีมาตรการ
คุ้มครองแก่ผู้ให้ข้อมูล 

 ก าหนดกระบวนการในการประเมินความเสี่ยง จากการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 
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นโยบายและแนวทางการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2560 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

นโยบายบริษัทฯ แนวทางการด าเนินงาน 

ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติ
ตามข้อกาหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในกิจการ 
และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิ
มนุษยชนอันเป็นมาตรฐานสากลซึ่งครอบคลุมไปถึง
ผู้ร่วมทุน และคู่ค้า 

ก าหนดเรื่อง การเคารพสิทธิมนุษยชนไว้ในคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
ฯทั้งภาษาไทยและอังกฤษ (www.tkrungthai.com) 

สร้าง องค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในกิจการ 
พร้อมทั้งปลูกจิตสานึกให้บุคลากรในบริษัทฯยึดถือ
และปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล 

จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร ข้อเสนอแนะ และการให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ หรือรับข้อ
ร้องเรียนที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือการกระท าที่ไม่ถูกต้อง 
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯได้โดยตรง รวมถึงมีมาตรการ
คุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแสและให้ข้อมูล 
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นโยบายและแนวทางการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2560 

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

นโยบายบริษัทฯ แนวทางการด าเนินงาน 

เคารพสิทธิ ในการท างานตามหลักสิทธิมนุษยชน 
และตามปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐาน
ในการท างานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
โดยไม่เลือกปฏิบตัิ การไม่ใช้แรงงานบังคับ การไม่ใช้
แรงงานเด็กโดยเด็ดขาด รวมทั้งการเคารพในสิทธิและ
เสรีภาพของพนักงานท่ีจะรวมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรอง
ร่วม โดยทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างตามสิทธิที่กาหนด
ไว้ในกฎหมายและ/ หรือกฎ ระเบียบของบริษัทฯ 

ก าหนดนโยบาย และการปฏบิัติต่อพนักงานไว้ในคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ (www.tkrungthai.com) และ 
ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ 

ให้ความคุ้มครองทางสังคม และคุ้มครองสภาพการ
ท างานของลูกจ้าง ในการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทน
ที่เป็นธรรม การจัดเวลาท างาน วันหยุดพักผ่อน และ
วันหยุด การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากงาน การ
คุ้มครองแรงงานหญิงตั้งแต่ตั้งครรภ์ไปจนถึงคลอด
บุตร และการจัดสวัสดิการต่างๆ ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 

ก าหนดนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมไว้ใน คู่มือระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2004) และ นโยบาย
อุตสาหกรรมสีเขียว ว่าด้วยการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล
และทบทวนเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ให้ความคุ้มครองสุขภาพ และความปลอดภัยในการ
ท างานโดยส่งเสริมและรักษามาตรฐานความเป็นอยู่ที่
ดีของพนักงานท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ และการ
ป้องกันไม่ให้มีการกระท าที่อาจก่อให้เกิดความไม่
ปลอดภัยในการท างาน ตลอดจนปลอดความเสี่ยง
ทางด้านสุขภาพ 

ก าหนดแผนการสนับสนุนส่งเสริมคนพิการให้มีโอกาส
ประกอบอาชีพ เพื่อให้สามารถด ารงอยู่ในสังคมได้อย่าง
ภาคภูมิใจ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพคนพิการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

 ก าหนดแผนพัฒนาความรู้ ความสามารถพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

 จัดให้มีช่องทางการเสนอแนะ และรับฟังข้อคิดเห็นของ
พนักงาน 

 ก าหนดนโยบายการรับแจ้งข้อมูล และข้อร้องเรียนและ
ระเบียบปฏบิัติเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของพนักงาน 
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นโยบายและแนวทางการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2560 

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

นโยบายบริษัทฯ แนวทางการด าเนินงาน 

การตระหนัก ถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคในสิทธิ
การได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน การ
ดูแลสุขภาพอนามัย และสิทธิด้านความปลอดภัยจาก
สินค้าและบริการ รวมถึงกระบวนการผลิต สิทธิด้าน
ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นในการตัดสินใจเลือกใช้สินค้า
และบริการ โดยไม่มีการบิดเบือน สิทธิในการเลือกที่มี
ราคาเหมาะสมในการแข่งขันในตลาด สิทธิในการแสดง
ความคิดเห็น สิทธิที่จะได้รับการชดเชยจากสินค้าที่ไม่ได้
มาตรฐานหรือการน าเสนอไม่ถูกต้อง สิทธิทางการศึกษา 
การให้ความรู้หรืออบรมในผลิตภัณฑ์ และสิทธิในการ
อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ โดย
ผลิตภัณฑ์ไม่บั่นทอนสุขภาพหรือคุณภาพชีวิต 

ก าหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้าไว้ใน
คู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทฯทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 
(www.tkrungthai.com) และความมุ่งมั่นใน
ความเป็นเลิศ ไว้ในอุดมการณ์ของบริษัทฯ 

 ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ก้าวหน้าทันสมัยมี
นวัตกรรมมารองรับตามนโยบายระบบคุณภาพ
ของบริษัทฯ 
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นโยบายและแนวทางการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2560 

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

นโยบายบริษัทฯ แนวทางการด าเนินงาน 

ตระหนัก ถึงความสามารถในการผลิต และ
มลภาวะที่เกิดขึ้นจากการผลิต เพื่อประเมินความ
เสี่ยงและท าแผนฉุกเฉิน เพื่อลดระดับความรุนแรง
ทางมลภาวะ 

ก าหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ 
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
(www.tkrungthai.com) และนโยบายระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2004) และระบบ
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยมีการติดตาม 
ประเมินผลและทบทวนเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

มุ่งมั่น ด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และมีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างตรงไป ตรงมา และปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อบังคับต่างๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสิ่งแวดล้อมสากล 

จัดให้มีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
บริษัทฯ เพื่อรับข้อเสนอแนะ รับฟังข้อคิดเห็นหรือแจ้ง
ข้อมูล จากพนักงาน และจากชุมชน 

สนับสนุน ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อสร้าง
เครือข่ายท่ีเหนียวแน่นให้กับกิจการ และเป็น
แรงผลักดันให้การป้องกันมลภาวะมีความสัมฤทธิ์
ผล เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน และสามารถ
ประสานงานระหว่างบริษัทฯ และชุมชนได้อย่าง
โปร่งใส 
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นโยบายและแนวทางการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2560 

การร่วมมือพัฒนาชุมชนและสังคม 

นโยบายบริษัทฯ แนวทางการด าเนินงาน 

สร้าง การมีส่วนร่วมในชุมชน โดยให้ประชาชนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิต สังคม ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่วนรวม ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 
(www.tkrungthai.com) 

การให้การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และจริยธรรม 
เพื่อให้บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจ และสังคม ให้ความส าคัญกับการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทฯ ต้ังอยู่ 
รวมทั้งการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และการ
ท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 

ก าหนดนโยบายระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
(ISO14001:2004) และขอการรับรองระบบ
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยมีการติดตาม 
ประเมินผลและทบทวนเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

การจ้างงานและการพัฒนาทักษะ โดยเปิดโอกาส
ให้ชุมชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพนักงานในองค์กร 
โดยจ่ายผลตอบแทนที่เป็นธรรม และร่วมด าเนิน
โปรแกรมการพัฒนาทักษะให้กับชุมชน หรือการฝึก
อาชีพให้ประชาชนในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน 

 

การดูแลสุขภาพ ของประชาชนในพื้นที่ ด้วยการใช้
ทรัพยากรโดยค านึงถึงผลกระทบต่อความเสียหาย
ของสังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้น้อยที่สุด 

จัดให้มีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
บริษัทฯ เพื่อรับข้อเสนอแนะ รับฟังข้อคิดเห็นหรือ
แจ้งข้อมูล จากพนักงานและจากชุมชน 

การเข้าไปมีส่วนร่วม การยกระดับคุณภาพสังคม 
ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษา กิจกรรม
ให้กับเด็กในชุมชน และ สนับสนุนการยกระดับด้าน
สาธารณสุข และระบบการดูแลทรัพย์สินในชุมชน 
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นโยบายและแนวทางการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2560 

การมีนวัตกรรม และเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนินงาน ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นโยบายบริษัทฯ แนวทางการด าเนินงาน 

มุ่งมั่น ในการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นความ
รับผิดชอบต่อสังคมระดับหน้าที่ เพื่อสร้างมาตรฐาน
สินค้า หรือการท างาน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และ
ศีลธรรม รวมถึงการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และผลประกอบกิจการ อัน
จะช่วยป้องกันความเสี่ยงและสร้างความยั่งยืน
ให้กับกิจการ 

ก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 
ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทฯทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 
(www.tkrungthai.com) และนโยบายระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม(ISO14001:2004)และระบบอุตสาหกรรม
สีเขียว ระดับ 3 ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบ โดยมีการติดตาม ประเมินผลและทบทวน
เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนา นวัตกรรมที่เป็นความรับผิดชอบต่อ
สังคมระดับบุคคล ด้วยการปลูกจิตส านึกการเป็นผู้
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถตอบสนอง
วัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการเปิด
โอกาสให้พนักงานมีจิตอาสาที่จะสร้างประโยชน์ 
หรือแสดงความเสียสละให้สังคม เพื่อปรับเปลี่ยน
ทัศนคติที่มีต่อสิ่งรอบตัวในทางที่ดีขึ้น 

จัดท าโครงการ TPS, LRP และ QCC ร่วมกับคู่ค้าเพื่อ
ยกระดับการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

การสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่เป็นความรับผิดชอบต่อ
สังคมระดับกิจการ โดยการร่วมมือกับคู่ค้าในห่วงโซ่
อุปทาน สร้างรูปแบบการท างานร่วมกันใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

จัดให้มีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
บริษัทฯ เพื่อรับข้อเสนอแนะ รับฟังข้อคิดเห็นหรือแจ้ง
ข้อมูล จากพนักงาน และจากชุมชน 

การสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่เป็นความรับผิดชอบต่อ
สังคมในระดับพลเมืองของโลก โดยการเลือกใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้ได้ประโยชน์อย่าง
สูงสุด และการคิดค้นกระบวนการบ าบัดของเสียโดย
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด 
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รายงานผลการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ปี 2560 

 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติผู้มีส่วนได้เสียไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในนโยบายการ

ก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) บริษัทฯ ให้
ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทฯ พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ตลอดจน
ชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคม รวมถึงการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ทราบถึงความ
ต้องการที่แท้จริงและสามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้อง ผลการด าเนินงานใน
รอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ กระบวนการที่ใช้ แนวปฏิบัติ 

1. ผู้ถือหุ้น 1. ผลการด าเนินงานที่ดี 
และเติบโตอย่างมั่นคง  

2. การด าเนินงานเป็นไป
อย่างโปร่งใสตรวจสอบ
ได้  

3. มีการสื่อสารที่ทั่วถึง และ
สม่ าเสมอ 

 จัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
ประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง  

 เข้าร่วมกิจกรรม 
Opportunity Dayเพื่อพบ
นักลงุทน ปีละ 4 ครั้ง  

 จัดกิจกรรม ผู้ถือหุ้น
สัญจร เพื่อเยี่ยมชม
กิจการ ปีละ 1 ครั้ง  

 ให้ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของ
บริษัทฯ
www.tkrungthai.com  

 มีระบบรับข้อเสนอแนะ
และข้อร้องเรียน 

 
 
 
 
 

ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ ต า ม
นโยบาย/หลักการและ
ก า ร ก า กั บ ดู แ ล ข อ ง
ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ กระบวนการที่ใช้ แนวปฏิบัติ 
2. คณะกรรมการบริษัทฯ 1. การด าเนินงานเป็นไป

อย่างโปร่งใส 
2. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเป็น
ธรรม 

 จัดประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯอย่างน้อย ทุกไตร
มา 

 ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ 
ครบถ้วน และทันเวลา 

  มีส่วนร่วมในการก ากับ
ดูแลกิจการ 

 พัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการ 

ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ ต า ม
นโยบาย/หลักการและ
การก ากับดูแลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

3. พนักงาน 1. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ที่เหมาะสม  

2. ความม่ันคงและก้าวหน้า
ในงาน 

3. การพัฒนาความรู้
ความสามารถอย่าง
ต่อเนื่อง 

4. กิจกรรมผ่อนคลาย และให้
ความสมดุลระหว่างงาน
กับชีวิต เพื่อสวัสดิภาพ
และความปลอดภัยในการ
ท างาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 มีการเปรียบเทียบ
ผลตอบแทน และสวัสดิการ
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

 จัดการเรียนรู้อบรมเพื่อเพิ่ม
ทักษะแก่พนักงาน ทั้ง
ภายในและภายนอก  

 จัดกิจกรรมโดยให้พนักงาน
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
สันทนาการตามเทศกาล 
เช่น กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
กิจกรรมวันเกิด เป็นต้น 

 มีระบบการส ารวจ เพื่อ
ก าหนดหลักสูตรพัฒนา
พนักงานตามความจ าเป็น 
(Training Need) 

 จัดให้มีช่องทางการรับฟัง 
ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะจากพนักงาน 

 มีระบบการส ารวจทัศนคติ
ของพนักงานที่มีต่อองค์กร 

 

ปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง
เป็นธรรม มีการพัฒนา
ความรู้ ค วามสามารถ
ใ ห้ กั บ พนั ก ง า น อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง ให้ค่าตอบแทน
และผลประโยชน์อื่ นที่
สามารถเทียบเคียงได้กับ
บริษัทฯทั่วไปในประเภท
ธุ ร กิ จ เ ดี ย ว กั น  จั ด
สภาพแวดล้อมการทางาน
ให้มีความปลอดภัย เอื้อ
ต่ อการท า งานอย่ า งมี
ประสิทธิผล 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ กระบวนการที่ใช้ แนวปฏิบัติ 
4. ลูกค้า 1. ความพึงพอใจใน

ผลิตภัณฑ์ ได้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ
บริการที่เป็นเลิศ 

2. ความพร้อมในการ
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้า 

3. การรักษาความลับของ
ลูกค้า 

 ส ารวจความพึงพอใจของ
ลูกค้าปีละ 1 ครั้ง  

 รับข้อเสนอแนะและข้อ
ร้องเรียนจากลูกค้า 

 มุ่งเน้นและน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า   

 มีการพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงาน ให้
สามารถน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่
ตอบโจทย์ของลูกค้าได้
ในทุกด้าน 

 มีนโยบายการรักษา
ความลับของลูกค้าเป็น
หนึ่งในจริยธรรมธุรกิจ
ของบริษัทฯ และ
จรรยาบรรณของ
พนักงานในการปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด และมี
การสื่อสารไปยัง
พนักงานอย่าง
สม่ าเสมอ 

5. คู่ค้า ท าธุรกิจด้วยความโปร่งใส  พบปะคู่ค้า 

 ร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง
คามสัมพันธ์ในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิ ร่วมกิจกรรม
แรลลี่ย์เพื่อการกุศล กีฬา
สานสัมพันธ์ ฯลฯ  

 รับข้อเสนอแนะและข้อ
ร้องเรียน 

ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ทางการค้าและปฏิบัติ
ตามสัญญาระหว่างกัน 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ กระบวนการที่ใช้ แนวปฏิบัติ 
6. คู่แข่ง ปฏิบัติตามหลักการแข่งขัน

ทางการค้า 
 ไม่ละเมิดความลับหรือ
ล่วงรู้ความลับ ด้วยวิธีฉ้อ
ฉล 

ปฏิบัติภายใต้กรอบ
กติการของการแข่งขัน 
และไม่ท าลายชื่อเสียงของ
คู่แข่งด้วยการกล่าวหาใส่
ร้าย 

7. เจ้าหนี้ จ่ายดอกเบ้ีย และช าระเงิน
ต้นตามก าหนดเวลา 

 รับข้อเสนอแนะหรือข้อ
ร้องเรียน 

ปฏิบัติตามสัญญา หรือ
เงื่อนไขต่างๆ ตาม
ข้อตกลง และหน้าที่ที่พึงมี
ต่อเจ้าหนี้ ทั้งเจ้าหนี้ทาง
ธุรกิจและผู้ถือหุ้น 

8. ชุมชน สิ่งแวดล้อม 
และสังคม 

1. สนับสนุนกิจกรรมของ
ชุมชน 

2. ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

 ส ารวจความต้องการของ
ชุมชนและสังคม รับฟัง
และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ตามโครงการ
พบปะชุมชน ให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมจ านวน 6 ครั้ง 

 ตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของระบบบ าบัดอย่าง
สม่ าเสมอ 

ด าเนินธุรกิจอย่างมี
คุณธรรม ควบคู่ไปกับการ
มีส่วนร่ว รับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม และสังคม 
รวมถึงการสนับสนุน
กิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์แก่ชุมชน 
พัฒนาสภาพแวดล้อม
ของชุมชน และสังคม
ตลอดจนส่งเสริมให้
พนักงานมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ 
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กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปี 2560 

 
ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินกิจกรรมความ

รับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในบริษัทฯและภายนอกองค์กร เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองนโยบายโดยความ
ร่วมมือร่วมใจพนักงาน บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ภายใต้หลักบูรณาการ 3 พัฒนา คือ 
การพัฒนาบุคลากร, การพัฒนาธุรกิจ, และการพัฒนาชุมชน  

 

 

 

  การพัฒนา
บุคลากร

การพัฒนา
ธุรกิจ

การพัฒนา
ชุมชน
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การพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ ได้ก าหนดพันธกิจที่ส าคัญในการปรับปรุงระบบการบริหารการจัดการ ระบบการผลิต และ

ระบบคุณภาพให้เป็นสากลด้วยการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้

พนักงานของบริษัทฯ มีความรู้ ทักษะ ความสามารถเพิ่มมากขึ้น และมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายองค์กรได้เป็นอย่างดี 

 เป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรภายใต้หลักคิด “Smart Team, Smart People” บริษัทฯ จัดสรร

งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรเป็นจ านวนเงิน 1,469,782 บาท ในการพัมนาบุคลากรในระดับปฏิบัติการ 

ผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง โดยมีชั่วโมงการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 34,522 

ชั่วโมง หรือคิดเป็น 34.18 ชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อป ีโดยมีจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ านวน 1,010 คน 

 

 

 

 

 

 

  

Human Resources Development

การพัฒนาบคุลากร

เปา้หมายหมายการพัฒนาบคุลากร Smart Team, Smart People

งบประมาณการพัฒนาศกัยภาพบคุลากร บาท

จ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมเฉลีย่ (ชม./คน/ป)ี จ านวนพนักงานและจ านวนชัว่โมงการอบรมเฉลีย่ตอ่คนตอ่ป ีแยกตามเพศและระดบัพนักงาน

จ านวน(คน) ชม.อบรม

เฉลีย่ต่อคน

จ านวน(คน) จ านวน ชม.

 ทีอ่บรม

จ านวน(คน) จ านวน ชม. ที่

อบรม

ชม.อบรม

เฉลีย่ต่อคน

ผู้บรหิารระดบัสงู 11 31.55     1 6.00       12 353.00      29.42     

ผู้บรหิารระดบักลาง 26 54.43     13 47.00     39 2,026.10   51.95     

ผู้บรหิารระดบัตน้ 54 23.35     22 24.60     76 1,801.95   23.71     

ระดบัปฏิบตักิาร 405 37.86     478 31.40     883 30,340.99  34.36     

รวมทุกระดบั 496 37.01     514 31.45     1010 34,522.04  34.18     

1,469,782.00         

ระดบัพนักงาน
ชาย หญิง รวม
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การพัฒนาธุรกิจ 

 ด้วยความผันผวนทางเศรษฐกิจที่เป็นอุปสรรคส าคัญในการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้มีความพร้อมใน

การบริหารกิจการภายใต้หลักจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ

ประโยชน์สูงสุด ดังปรากฎในข้อมูลการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ การร้องเรียนจากการละเมิดจรรยาบรรณใน

การด าเนินธุรกิจ อัตราการลาออกของพนักงาน และอัตราการเกิดอุบัติเหตุด้านความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Business Development

การพัฒนาธุรกิจ

หน่วย : พันบาท

ดา้นเศรษฐกิจ หน่วย 2556 2557 2558 2559 2560

การสรา้งมูลคา่ทางเศรษฐกิจ (งบการเงิน)

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ

ราคาพารต์อ่หุ้น (บาท) บาท 1 1 1 1 1

มูลคา่ตามบญัชตีอ่หุ้น (บาท) บาท 2.24 2.20 2.15 1.78 2.08         

ก าไรตอ่หุ้น (บาท) บาท 0.18 0.09 0.06 -0.32 0.24-         

ผลการด าเนินงาน (พันบาท)

รายไดจ้ากการขาย บาท 1,924,358 1,623,720 1,356,396 1,097,751 1,072,666 

รายไดร้วม บาท 1,936,315 1,629,468 1,364,695 1,110,773 1,080,637 

ก าไรสทุธิ บาท 38,966      19,447      12,396      67,535-      51,325-      

ข้อมูลเกี่ยวกับงบดลุ (พันบาท)

สนิทรพัย์หมุนเวียน บาท 515,592    509,577    411,228    365,766    338,034    

สนิทรพัย์รวม บาท 1,212,255 1,216,373 1,138,498 1,054,324 1,093,037 

หน้ีสนิหมุนเวียน บาท 582,320    631,837    612,521    635,103    624,228    

หน้ีสนิรวม บาท 732,776    746,558    677,687    673,889    648,723    

ทุนที่ออกเรยีกช าระแลว้ บาท 214,000    214,000    214,000    214,000    214,000    

สว่นของผู้ถือหุ้น บาท 479,479    469,815    460,811    380,435    444,314    

อัตราสว่นทางการเงิน

อัตราผลตอ่บแทนตอ่ผู้ถือหุ้น (%) % 8.15 4.10 2.66         16.06-       12.45-       

ผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ถาวร (%) % 6.06 2.87 1.82         10.34-       7.62-         

ผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (%) % 3.22 1.6 1.05         6.16-         4.78-         

ก าไรข้ันตน้ (%) % 13.27 12.66 14.00       6.46         9.31         

อัตราสว่นสนิทรพัย์หมุนเวียนตอ่หน้ีสนิหมุนเวียน (เท่า) เท่า 0.89 0.81 0.67         0.58         0.54         

อ้ตราสว่นสภาพคลอ่งตอ่หน้ีสนิ (เท่า) เท่า 0.7 0.68 0.61         0.54         0.52         

   (ใชสู้ตรสินทรัพย์หมุนเวียนรวม / หน้ีสินรวม)

อัตราสว่นหน้ีสนิตอ่สว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) เท่า 1.53 1.59 1.47         1.77         1.46         

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ หน่วย 2556 2557 2558 2559 2560

จ านวนข้อร้องเรียนจากการละเมิดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ กรณี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ทเีข้าสู่ระบบร้องเรียนของบริษัทฯ (กรณี)

กรณีการละเมิดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจทีต่รวจสอบแล้ว กรณี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

เป็นความจริง (กรณี)

ดา้นทรพัยากรบคุคล หน่วย 2560

จ านวนพนักงานทั้งหมด (คน) 1,046           

นับรวมพนักงานสัญญาจา้งและผู้รับเหมา (sub contractor)

ชาย คน 526

หญิง คน 520

จ านวนพนักงานจ าแนกตามสาขา (คน)

ส านักงานใหญ่ คน 16

โรงงานกิ่งแก้ว คน 483

โรงงานกบนิทรบ์รุี คน 283

โรงงานสวิุนทวงศ์ คน 264

พนักงานที่ลาออก

อายุน้อยกว่า 30 ปี คน 373

อายุมากกว่า 30 ปี คน 271

อัตราการลาออก (% ของพนักงานรายเดอืน) รอ้ยละ 1.34%

อัตราการลาออก (% ของพนักงานรายวัน) รอ้ยละ 7.47%

การลาคลอดบตุร (คน)

พนักงานที่ลาคลอดบคุร คน 21

พนักงานที่กลบัมาท างานหลงัคลอดบตุร คน 13

อัตราการกลบัมาท างานหลงัคลอดบตุร (%) คน 61.90

การดแูลพนักงานและสวัสดกิาร

สวัสดกิารอาหารราคาถูก ข้าวเปลา่ฟรี บาท 928,180.00    

คา่รกัษาพยาบาล บาท 11,837.00     

เงินชว่ยเหลอืพนักงานจดทะเบยีนสมรส บาท 8,000.00       

เงินชว่ยเหลอืพนักงานกรณีเสยีชวิีต บาท 14,000.00     

เงินชว่ยเหลอืพนักงานคลอดบตุร บาท 4,515.00       

ของเยี่ยมพนักงานปว่ย บาท 5,698.00       

เงินชว่ยเหลอืคา่หอพัก บาท 637,188.00    

คา่รถรบั-สง่พนักงาน บาท 2,656,200.00 

คา่รถจา้งภายนอก บาท 91,495.00     

คา่รถบรกิารสว่นกลาง บาท 712,383.85    

คา่เวชภัณฑย์า บาท 59,054.20     
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 ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริม 
รวมถึงการจัดให้มีการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ การฝึกอบรมทบทวนด้านความปลอดภัย การจัดต้ังศูนย์การ
เรียนรู้ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Safety DOJO) ประจ าโรงงานกิ่งแก้ว เป็นผลให้มีอัตราการเกิด
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
การก ากับดูแลสภาพแวดล้อมในการท างาน บริษัทฯ ได้ด าเนินการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมเป็นประจ าทุก

ปีๆ ละ 2 ครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดอย่างเข้มงวดและผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานท้ังด้านแสง สี เสียง น้ า อากาศ สารเคมี เป็นต้น เช่นเดียวกับการตรวจติดตามสุขภาพพนักงานซึ่งจัด
ให้มีการตรวจเป็นประจ าทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง 

ผลจากการตรวจติดตามและตรวจวัดสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีคุณภาพสอดคล้องกับข้อก าหนด 
และไม่มีข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากผู้มีส่วนได้เสีย ยกเว้นระดับเสียงสูงสุดในบริเวณพื้นที่การท างานโม่
เศษพลาสติก แม้ว่าจะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่มีผลตรวจวัดเกินกว่า 90 dB(A) บริษัทฯ จึงจัดให้มีกิจกรรม
การอนุรักษ์การได้ยินส าหรับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวด้วยการก าหนดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ภัยส่วนบุคคล ได้แก่ เครื่องครอบหูลดความดังเสียง และหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง พร้อมกับการตรวจติดตาม
สุขภาพพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงและอันตรายต่อสุขภาพของพนักงาน 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการตรวจวัดคุณภาพน้ าด่ืมด้วยการส่งตัวอย่างน้ าจากตู้น้ าด่ืมที่บริษัท
ฯ จัดให้บริการแก่พนักงานไปตรวจวัดหาสารปนเปื้อนและหรือเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนมากับน้ าด่ืมเพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าน้ าด่ืมมีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยต่อสุขภาพ 

ดา้นความปลอดภัย หน่วย 0

อบุตัเิหตรุนุแรงถึงข้ันหยุดงาน (ลดลง) คน 1

อบุตัเิหตไุมห่ยุดงาน (ลดลง) คน 0

โครงการสรา้งวัฒนธรรมความปลอดภัย บรรเุปา้หมาย (%) % 80

2560 
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การพัฒนาชุมชน 

 ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ริเริ่มด าเนินโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสทาง
การศึกษาแก่เยาวชน นิสิต นักศึกษา การส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาชุมชนและ
สังคมโดยการมีส่วนร่วมของพนักงาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน นิสิต นักศึกษา ร่วมกับหน่วยงาน

ภาครัฐ และสถาบันการศึกษาในการสนับสนุนโครงการการศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง
กรมอาชีวศึกษา, สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , และ
สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และในปี 2560 นี้ 
บริษัทฯ ได้รับนักศึกษาฝึกงานในระบบทวิภาคี ในระดับ ปวช. รวมจ านวนทั้งสิ้น 9 คนจากสาขาช่างเทคนิค
อุตสาหกรรม และช่างเทคนิคไฟฟ้าอุตสาหกรรม จากวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสังกัดโรงงานกิ่งแก้ว เป็นระยะเวลา 9 เดือน ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะต้องท า
โครงการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือและกระบวนการเพื่อแก้ไขปัญหาในงานที่ตนเองเข้าไปฝึกงานอยู่ พร้อม
น าเสนอโครงการและผลงานที่สามารถน าไปใช้งานได้จริงจากวัสดุเหลือใช้ในโรงงาน 

ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมผ้าป่าสู่บ้านเกิดอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ าในทุกๆ ปี โดยในปี 2560 นี้ พนักงานได้รับการสนับสนุนจัดผ้าป่าสู่บ้านเกิดรวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
120,000 บาท และร่วมกิจกรรมประเพณีรับบัว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยการมีส่วนร่วมของพนักงาน ได้มีกิจกรรมตามวาระส าคัญต่างๆ 
อาทิ การร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดจ านวน 39 คน , การร่วมกิจกรรมวันเด็กกับชุมชนรอบข้างและ
โรงเรียนที่ขาดแคลน, การให้ความช่วยเหลือผู้พิการ, และการจัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา
ประจ าปีในยังวัดในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานทั้ง 3 แห่งของบริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ตลอดถึงกิจกรรมสงกรานต์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย 

Community Development

การพัฒนาชมุชน

การสรา้งโอกาสทางการศกึษาแก่เยาวชน

1 โครงการความรว่มมือกับสถาบนัการศกึษา

 - เบีย้เลีย้งนักศกึษาโครงการทวิภาค ีป ี2560 บาท 192,675.00    

 - เบีย้เลีย้งนักศกึษาโครงการนักศกึษาฝึกงานทั่วไป ป ี2560 บาท 41,700.00     

   จ านวนนักศกึษาจากสถาบนัตา่งๆ ที่เข้ารว่มโครงการกับบรษัิทฯ คน 17               

2 โครงการมอบทุนการศกึษา บาท 355,200.00    

จ านวนนักเรยีนจากโรงเรยีนตา่งๆ ที่เข้ารว่มโครงการ โรงเรยีน 296              

การสง่เสรมิวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

1 กิจกรรมผ้าปา่สูบ่า้นเกิด ป ี2560 บาท 120,000.00    

การพัฒนาชมุชนและสงัคมโดยการมีสว่นรว่มของพนักงาน

1 กิจกรรมวันเดก็กับโรงเรยีน ในชมุชนรอบข้าง ป ี2560 บาท 21,200.00     

2 กิจกรรมถวายเทียนพรรษาชมุชนรอบข้าง ป ี2560 บาท 49,920.00     

3 ท าบญุเลีย้งพระ งานสง่ท้ายปเีก่าตอ้นรบัปใีหม่ ป ี2560 บาท 21,400.00     

4 พนักงานรว่มกิจกรรมบรจิาคโลหติ คน 39               

5 เงินชว่ยเหลอืคนพิการประจ าปี บาท 54,000.00     

6 ของขวัญวันเดก็ (บตุรพนักงาน) บาท 16,900.00     

7 บรจิาคหลอดไฟใหโ้รงเรยีนและวัดในพื้นที่โรงงานกิ่งแก้ว บาท 46,000.00     
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ภาคผนวก 

ภาพกจิกรรม 
ปี พ.ศ. 2560 

เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

เทศกาลวันสงกรานต์ 
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ภาพกจิกรรม 
ปี พ.ศ. 2560 

 

โครงการผ้าป่าสู่ บ้านเกิด  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
ถวายเทียนเข้าพรรษา 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
มอบหลอดไฟ 
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ภาพกจิกรรม 
ปี พ.ศ. 2560 

มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มอบของขวัญวันเด็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 
กิจกรรมวันแม่ 
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ภาพกจิกรรม 
ปี พ.ศ. 2560 

บริจาคโลหิต 

 
  

 

 

    
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

อบรม : ซ้อมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ  

           ไฟประจ าป ี
 

อบรม : มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 

           ไฟประจ าป ี
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ภาพกจิกรรม 
ปี พ.ศ. 2560 

อบรม : SWOT Analysis and Risk Management 

 

 

 

 

 
 
 

 

อบรม : การขับโฟร์คลิฟ 
 
 
 
 
  

  
 
 
 

 

คณะ TDEM  ศกึษาดูงาน และรับฟังกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 
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ภาพกจิกรรม 
ปี พ.ศ. 2560 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
ศึกษาดูงาน และรับฟังกระบวนการผลิต 
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