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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ ”) (“TKT”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2523 โดยกลุ่มเตชะ
ไกรศรี และผู้ถือหุ้นต่างชาติ (เริ่มจัดตั้งเป็น หจก. ต.กรุงไทยอุตสาหกรรม เมื่อ 16 กันยายน 2516) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5
ล้านบาท เพื่อดาเนินธุรกิจบริการชุบชิ้นส่วนพลาสติกด้วยโครเมียมและทอง ต่อมาบริษัทฯ ได้พัฒนาเป็นผู้ ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
รวมทั้งพ่นสี พิมพ์สี ประกอบชิ้นส่วนพลาสติก และให้บริการออกแบบ ผลิต และซ่อมแซมแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วนพลาสติก โดยมี
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 214 ล้านบาท เรียกชาระแล้ว 214 ล้านบาท ปัจจุบัน กลุ่มเต
ชะไกรศรี ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหาร
ปัจจุบัน บริษทั ฯ ไม่มีบริษัทฯ ย่อย หรือบริษัทฯ ร่วมแต่อย่างใด
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก รวมทัง้ พ่นสี พิมพ์สี ประกอบชิ้นส่วนพลาสติก และให้บริการ
ออกแบบ ผลิต และซ่อมแซมแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วนพลาสติก จาหน่ายให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนา รวมทัง้ ผู้ผลิต
สินค้าต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer : OEM) และบริษัทฯ มีโรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติก 3 แห่ง คือ
โรงงานแห่งที่ 1 : ตั้งอยู่ที่อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ดาเนินการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกชนิดฉีดสาหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
โรงงานแห่งที่ 2 : ตั้งอยู่ที่อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งได้เปิดดาเนินการตัง้ แต่เดือนเมษายน 2547 ดาเนินการ
ผลิต โดยผลิตชิ้นส่วนพลาสติกชนิดฉีดเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในเขตกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี และบริเวณใกล้เคียง
โรงงานแห่งที่ 3 : ตั้ ง อยู่ ที่ ถนน สุ วิ น ทวงศ์ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ซึ่ ง ได้ เปิ ด ด าเนิ น การตั้ ง แต่ ปี 2548
ดาเนินการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกชนิดฉีดสาหรับอุตสาหกรรมยาน
ยนต์
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1.1 วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ บริษัทฯ “เป็นผู้นาตลาดของผู้ให้บริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติ กรถยนต์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
คุณภาพและบริการโดยให้ผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ” ดังนั้น การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในการพัฒนา
คุณภาพของสินค้า ภายใต้ การบริหารระบบคุณภาพระดับสากล และในขณะเดียวกันก็พัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้าให้มี ความ
สะดวก และ รวดเร็ ว มากขึ้ น โดยการพั ฒ นาบุ ค คลากรขององค์ ก ร โดยใช้ น โยบาย One Stop Service เป็ น หลั ก เพื่ อ ให้ ได้
ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่พนักงาน และผู้ลงทุน
ด้วยเป้าหมายทีต่ ั้งไว้ บริษัทฯ จึงกาหนดนโยบาย การพัฒนาการให้บริการแก่ลกู ค้าเป็น แบบ One Stop Service คือ
บริษัทฯ เล็งเห็นว่า การอานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าเป็นสิง่ ที่จาเป็นและจะสามารถพัฒนาฐานลูกค้าให้ขยายออกไปได้อย่าง
มาก ดังนั้น บริษัทฯ จึงเริ่มดาเนินการพัฒนารูปแบบการให้บริการให้ได้ครบวงจร มากขึ้น จนปัจจุบันบริษัทฯ สามารถดาเนินการ
ให้บริการได้ครบวงจรแล้ว กล่าวคือ บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมตัง้ แต่ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และนามา
ออกแบบแม่พิมพ์ ดาเนินการผลิตชิ้นงาน พ่นสี เคลือบสี พิมพ์ลาย ตลอดจนถึงกระบวนการประกอบชิ้นงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
ปัจจุบันบริษัทฯ มีการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้าได้อย่างมากมาย ตลอดจน
การออกแบบแม่พิมพ์ ซึ่งบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการฉีดพลาสติกมามากกว่า 40 ปี นอกจากนีก้ ารซ่อมแซมแม่พมิ พ์ที่สึก
หรอ จากกระบวนการผลิต บริษัทฯ ก็สามารถดาเนินการได้เอง ทาให้ได้คุณภาพชิ้นงานที่มีคณ
ุ ภาพดี และสามารถจัดส่งให้ได้
ภายในระยะเวลาที่กาหนดอีกด้วย
อุต สาหกรรมยานยนต์ เป็ น อุ ต สาหกรรมที่ มี ก ารเจริญ เติ บ โตอย่ างต่ อ เนื่ อ ง การเข้า ร่ว มเป็ น พั น ธมิ ต รทางการค้ ากั บ
อุตสาหกรรมกลุ่มนี้ จะต้องสร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ และ มีประวัติการดาเนินธุรกิจ Past Recording ดังนั้นบริษัทฯ จึงใช้
กลยุทธ์ในเรื่องของคุณภาพ ราคา การส่งมอบ ความสามารถทางวิศวกรรม และ การจัดการ QCDME (Quality, Cost, Delivery,
Management, Engineering) โดยมีการสื่อสาร (Communication) อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งบริษัทฯ
มีความมั่นใจ ว่ามีศักยภาพตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมนี้ รวมถึง การพัฒนาการที่ต่อเนื่อง จึงเป็นที่ไว้วางใจให้เป็นส่วน
หนึ่งของการร่วมพันธมิตรทางการค้าเพื่อเติบโตร่วมกันกับอุตสาหกรรมยานยนต์
การพัฒ นาคุณ ภาพของสินค้า บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าขั้นตอนกระบวนการผลิตเป็นหัวใจหลักในการที่จะได้ซึ่ง
คุณภาพของสินค้าที่ดี บริษัทฯ จึงมีการปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอนการผลิต และการควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สอดคล้อง
กับข้อกาหนดมาตรฐานคุณ คุณภาพ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO9001 : 2015 สาหรับโรงงานผลิตแม่พิมพ์ ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ สาหรับอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วน
รถยนต์ IATF16949 : 2016 และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004
จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านมาตรฐานกระบวนการผลิตและการพัฒนารูปแบบ การให้บริการแบบ One Stop
Service และ Past Recording นี้เอง บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะเป็นสิ่งที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและจะเป็นนโยบายสาคัญใน
การรักษาฐานลูกค้าเดิมรวมถึงจะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการขยายฐานลูกค้า รายใหม่ๆ อีกด้วย รวมถึงบริษัทฯ มีการพัฒนาองค์กรให้
เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization เพื่อให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการก้าวกระโดดสาหรับ
เป็นพื้นฐานการพัฒนาองค์กรได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นพื้นฐานอันสาคัญของบริษัทฯ ต่อไป
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการกาหนดหลักการ และดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี
กิจกรรม CSR และการพัฒนาชุมชน โดยยึดหลักที่ว่า กิจกรรมต่างๆ สามารถเอื้อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ด้วยความสมดุล และ
พอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้มุ่งหวังผลกาไรสูงสุด แต่เป็นการสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน บนความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด และบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
และรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยจัดเป็นหลักสูตรการอบรมให้กับพนักงานทุกระดั บ เพื่อใช้ยึดถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ ถือเป็นเป้าหมายที่สาคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ อีกด้วย
ส่วนที่ 1 หน้าที่ 2
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นโยบายและเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ
นอกเหนื อ จากแผนงานรายปี ที่ ป ระกอบด้ ว ยงบประมาณประจ าปี และแผนปฏิ บั ติ ง านที่ ผ่ า นการเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ทางฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงเห็นความสาคัญของการดาเนินธุ รกิจ ให้เกิดความ
ยั่งยืนในระยะยาว และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกผ่าย โดยบริษัทฯ มีนโยบายและเป้าหมายการดาเนินธุรกิจใน
ระยะยาว ดังต่อไปนี้
1. มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันโดยการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในด้านคุณภาพ การส่งมอบ
ต้นทุน นวัตกรรม การบริการ และการพัฒนาผลิตภัฑณ์ใหม่ ซึ่งบริษัทฯ มีการวัดผลด้านความพึงพอใจของลูกค้า
ทั้ง 6 ด้าน ดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
2. มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในบริษัทฯ โดยการสร้างสมรรถนะหลัก (Core Competency) ในทิศทางที่
สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร และรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ มีการทบทวนเป้าหมายการเติบโตทั้งด้านยอดขาย และผลกาไรของบริษัทฯ ทั้งแผนระยะสั้น (ประจาทุก
ปี) และเป้าหมายระยะยาว (ประจา 5 ปี ) โดยอ้างอิงจากการเติบโตของอุตสาหกรรม และคู่แข่งในอุตสาหกรรม
เดียวกัน นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังจัดทากลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวด้วย
4. บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการให้มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
5. มุ่งเน้นการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ที่มีส่วนสร้างสรรค์ และช่วยเหลือสังคม การทากิจกรรมเพื่อสาธารณ
กุศล และกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของบริษัทฯ ที่ผ่านมา
ปี 2560 เดือน มีนาคม
1. ได้รับการรับรองเป็น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย” จากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านทุจริต (CAC)
2. ได้รับรางวัล “Best in Delivery” จาก บริษัท คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย)จากัด
เดือน พฤษภาคม
1. ได้รับรางวัล “Certificate of appreciation” ในการทากิจกรรม TPS จาก TOYODA GOSEI (THAILAND)
CO.,LTD.
เดือน มิถุนายน
1. บริษัทฯ ได้ลูกค้ารายใหม่ เป็นลูกค้างานแม่พมิ พ์ คือ Toyoda Gosei South India Pvt. Ltd.
2. ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติองค์กรความร่วมมือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาอาชีวศึกษาไทย” จาก โครงการจัด
การศึกษาทวิภาคีในสถานประกอบการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เดือน สิงหาคม
1. ได้รับรางวัล "Good Cooperation Award" จาก บริษัท Kawasaki Motor Enterprise (Thailand) Co.,Ltd.
2. ได้รับเกียรติบัตร อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 (Green Industry Level 3) เพื่อแสดงว่า บริษัทฯ มีการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามผล และทบทวน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม
3. ได้รับเกียรติบัตร ด้านดาเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามโครงการโรงงานสี
ขาว ระดับ 3 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ส่วนที่ 1 หน้าที่ 3

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
เดือน ตุลาคม
1. ได้ รั บ การประเมิ น ผลคะแนนในระดั บ ”ดี เลิ ศ ” จากการประเมิ น การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ (Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies) จากสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย
ร่ว มกั บ ตลาดหลั ก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และสานั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์
เดือน พฤศจิกายน
1. ได้รับรางวัล “Certificate of appreciation” ในการทากิจกรรม TPS โดยชมรมความร่วมมือ โตโยต้า
(TOYOTA CO- OPERATION CLUB)
2. ได้รับรางวัล “Excellent Quality Improvement” จาก Tokai Eastern Rubber (Thailand) ,Ltd.
เดือน ธันวาคม
1. ได้รับการรับรอง มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015
2. ได้รับการรับรอง ระบบบริหารงานด้านคุณภาพสาหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF16949:2016
ปี 2559 เดือน เมษายน
1. บริษัท ได้รับรางวัล Good Cooperation & Always Support Award Year 2015/2016 จากบริษัท คาวา
ซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จากัด
เดือน มิถุนายน
1. บริษัทฯ ได้รับรางวัล Zero Defect จาก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
เดือนกรกฎาคม
1. บริษั ท ฯ ได้ รับ รางวัล “Investors’ Choice Award ประจาปี 2559” ในฐานะบริษั ทจดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับคะแนนประเมินคุณ ภาพการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี เต็ม
100% ติดต่อกัน 6 ปีซ้อน
2. บริษัทฯ ได้รับรางวัล Achievement Target JIT & JIDOKA 2015/2016 จากบริษัท โตโยด้า โกเซ (ประเทศ
ไทย) จากัด
3. บริษัทฯ ได้รับรางวัล รางวัล Best Delivery 2015/2016 จากบริษัท โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย) จากัด
4. บริษัทฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติองค์กรความร่วมมือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาอาชีวศึกษาไทย” จากโครงการ
จัดการศึกษาทวิภาคีในสถานประกอบการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เดือน ตุลาคม
1. บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลคะแนนในระดับ ”ดีเลิศ” จากการประเมินการกากับดูแลกิจการ (Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies) จากสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย
ร่ว มกั บ ตลาดหลั ก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และสานั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์
ปี 2558 เดือน เมษายน
1. บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ESG100 Certificate” ในฐานะที่เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน จากการคัดเลือก
ทั้งหมด 567 บริษัทจดทะเบียน ที่มีความโดดเด่นในการดาเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิ
บาล
เดือน ตุลาคม
1. บริษัทฯ ได้รับคะแนนในระดับ ”ดีเลิศ” จากผลการประเมินการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance
Report of Thai Listed Companies) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ส่วนที่ 1 หน้าที่ 4

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
เดือน พฤศจิกายน
1. บริษั ทฯ ได้รับ รางวัล “Certificate of appreciation” ในการทากิจกรรม TPS โดยชมรมความร่วมมื อ โต
โยต้า (TOYOTA CO- OPERATION CLUB)
ปี 2557 เดือน กรกฎาคม
1. บริษัทฯ ได้ขยายกาลังการผลิตที่ โรงงานสุวินทวงศ์ โดยการเพิ่มเครื่องจักรฉีดพลาสติกจานวน 2 เครื่อง
เดือน กันยายน
1. ประธานกรรมการบริห าร เข้ารับ รางวัล “Investors’ Choice Award ประจาปี 2557” ในฐานะบริษั ทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี เต็ม 100% ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน
เดือน ตุลาคม
1. บริษัทฯ ได้ขยายกาลังการผลิตที่ โรงงานสุวินทวงศ์ โดยการเพิ่มเครื่องจักรฉีดพลาสติกจานวน 2 เครื่อง
2. บริษัทฯ ได้รับรางวัล คุณภาพยอดเยี่ยม “2014 GM Supplier Quality Excellence Award” จาก General
Motors (Thailand) Ltd.
เดือน พฤศจิกายน
1. บริษัทฯ ได้รับรางวัล ในการทากิจกรรม Toyota Production System (TPS) 1st RUNNER UP” จากชมรม
ความร่วมมือ โตโยต้า (TOYOTA CO- OPERATION CLUB)
ปี 2556 เดือนมีนาคม
1. เพิ่มกาลังการผลิตโดยเครื่องจักรฉีดพลาสติกที่สาขาสุวินทวงศ์ 2 เครื่อง
2. นาเข้าเครื่องจักรสาหรับฉีดพลาสติกที่สาขากิ่งแก้ว เพื่อทดแทนเครื่องจักรเก่า
เดือนกันยายน
1. ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Supplier ของ ISUZU
เดือนธันวาคม
1. เพิ่มกาลังการผลิตโดยเครื่องจักรฉีดพลาสติกที่สาขาสุวินทวงศ์ 3 เครื่อง
2. สร้างไลน์พ่นสีโดยพ่นสีด้วย Robot ที่สาขาสุวินทวงศ์
3. บริษัทฯ ได้รับรางวัล “การจัดทามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” จากกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก
4. บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Certificate of appreciation” ในการทากิจกรรม TPS โดยชมรมความร่วมมือ โตโยต้า
(TOYOTA CO- OPERATION CLUB)
5. บริษัทฯ ได้รับคะแนนในระดับ ”ดีเลิศ” จากผลการประเมินการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance
Report of Thai Listed Companies) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ
- ไม่มี

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
- ไม่มี

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 5

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ ได้จาแนกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ตามประเภทของสินค้า ออกเป็น 2 สายการผลิต ดังนี้
1. สายการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
 สาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
 สาหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 สาหรับอุตสาหกรรมอื่น ๆ
2. สายการผลิตแม่พิมพ์เพื่อฉีดพลาสติก

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ
บริษั ท ที .กรุงไทยอุ ต สาหกรรม จ ากั ด (มหาชน) จ าหน่ า ยสิ น ค้ า ทั้ งหมดของบริษั ท ฯ ให้ แก่ ลูก ค้ าในประเทศ ซึ่ ง มี
โครงสร้างรายได้ ดังนี้
ตารางโครงสร้ างรายได้ของบริษทั ฯ
มูลค่ าการจัดจาหน่ าย

2558
ล้านบาท ร้ อยละ

รายได้จากการขาย
อุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
อุตสาหกรรมอื่นๆ
การบริการผลิตแม่พิมพ์
มูลค่ าการจาหน่ ายทั้งหมด

17.64

137.65

2559
ล้านบาท ร้ อยละ

2560
ล้านบาท ร้ อยละ

1,054.71 77.76 830.51 75.66 803.36 74.89
146.40 10.79 142.96 13.02 137.57 12.83
17.64
1.30
31.14
2.84
19.18
1.79
137.65 10.15
93.14
8.48 112.55 10.49
1,356.40 100.00 1,097.75 100.00 1,072.67 100.00

31.14

93.14

19.18

112.55

146.40

142.96

137.57

1,054.71

830.51

803.36

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 สายการผลิต

1. สายการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก สาหรับอุตสาหกรรม ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก การพ่นสี (Spray
Painting) บนชิ้ น ส่ ว นพลาสติ ก การพิ ม พ์ สี (Silk-Screen & Hot Stamping) รวมถึ ง การประกอบชิ้ น ส่ วนพลาสติ ก (SubAssembly) โดยบริษัทฯ แบ่งสายการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
ส่วนที่ 1 หน้าที่ 6

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
กลุ่มที่ 1 ชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
- ชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้ภายในห้องโดยสาร เช่น แผงหน้าปัด, ผนังพลาสติกภายใน, ชิ้นส่วนแผงประตู
- ชิ้นส่วนพลาสติกภายนอกรถยนต์ เช่น หน้ากระจัง(Radiator Grille), ฝาครอบล้อ(Wheel Cap), ยางกัน
โคลน (Mud Guard)
- ชิ้นส่วนพลาสติกภายในห้องเครื่องยนต์ เช่น ฝาครอบเครื่องยนต์(Cover Engine), ชุดแผงยึดหม้อน้า เป็นต้น
กลุ่มที่ 2 ชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับตู้เย็น เช่น มือจับประตู(Door Handle), ฐานล่าง(Base), ฝาปิดด้านบน(Top Plate),
และชิ้นส่วนอื่นๆ ภายในตูเ้ ย็น
กลุ่มที่ 3 ชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับอุตสาหกรรมอื่น ๆ
- ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในกลุ่มนี้ จะเป็นชิ้นส่วนพลาสติกที่เป็นส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ สาหรับสินค้า
อุปโภคบริโภค เช่น กระปุกสาลี เป็นต้น
บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมคุณภาพของสินค้าโดยจะทาการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินค้าทุกขั้นตอน ตั้งแต่
การตรวจสอบวัตถุดิบนาเข้า การตรวจสอบในกระบวนการผลิตและการตรวจสอบในขั้นตอนสุ ดท้ายก่อนจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า
รวมถึงการให้บริการของบริษัทฯ ที่มีความรวดเร็วและถูกต้องในการจัดส่ง ซึ่งทาให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและความพึงพอใจใน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สูงสุด

2. สายการผลิตแม่พิมพ์เพื่อฉีดพลาสติก
ก) การผลิตแม่พิมพ์
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการออกแบบ และผลิต แม่พิมพ์สาหรับการฉีดพลาสติก บริษัทฯ มีทีมงานออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์
โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการผลิตแม่พิมพ์มากกว่า 10 ปี ประกอบกับบริษัทฯ ได้นาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
ทางาน เช่ น การน า CAE : MoldFlow® มาใช้ ในการวิเคราะห์ การออกแบบชิ้น ส่ วนพลาสติ ก และแม่ พิ ม พ์ การใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ และเขียนแบบชิ้นส่วนพลาสติก และแม่พิมพ์ (CAD : Computer Aid Design) และข้อมูลโครงแบบ
จะถูกส่งต่อมายังเครื่องผลิตแม่พิมพ์ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (CAM : Computer Aid Manufacturing) ซึ่งทาให้แม่พิมพ์ที่ผลิต
ออกมานั้นมีคุณภาพดี มีความถูกต้องตามแบบที่ต้องการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดส่งช่างผลิตแม่พิมพ์ไปอบรมความรู้ใน
การผลิตแม่พิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนามาพัฒนาการผลิตแม่พิมพ์ของบริษัทฯ
การผลิตแม่พิมพ์ แบ่งเป็น 2 แบบ คือ
1. ผลิตแม่พิมพ์ใหม่ตามคาสั่งซื้อของลูกค้า
การผลิตแม่พิมพ์ประเภทนี้ บริษัทฯ จะทาการผลิตแม่พิมพ์สาหรับ การฉีดพลาสติกตามที่ลูกค้าต้องการ และผลิต
แม่พิมพ์ตามแบบที่ได้ตกลงร่วมกัน
2. งานปรับปรุงแม่พิมพ์ให้ลูกค้า
ในส่วนนี้ลูก ค้าจะนาแม่ พิม พ์ ของลู กค้ามาให้บ ริษั ท ฯ ทาการปรับปรุง ซึ่งบริษั ทฯ จะร่วมกั บลูก ค้าในการแก้ไข
ลักษณะชิ้นงาน หรือโครงสร้างแบบแม่พิมพ์ เพื่อเป็นการปรับปรุงหรือแก้ไขให้แม่พิมพ์พลาสติกได้ชิ้นส่วนพลาสติก ตามลักษณะที่
ต้องการ หรือการผลิตที่เร็วขึ้น ซึ่งการให้บริการในส่วนนี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการบริการของบริษัทฯกับลูกค้า
อนึ่งในการผลิตและการปรับปรุงแม่พิมพ์ บริษัทฯ กาหนดราคาค่าบริการจาก ขนาดของแม่พิมพ์ ความยากง่ายใน
การทางาน และชั่วโมงการทางาน โดยบันทึกเป็นรายได้จากการขายและบริการ
ข) การซ่อมแซมแม่พิมพ์
นอกเหนือจากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์แล้ว บริษัทฯ ยังมีบริการซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ชารุดที่เกิดจากการใช้งาน ซึ่งการ
ให้บริการในส่วนการซ่อมแซมแม่พิมพ์นี้จะเป็นการสร้างความเชื่อ มั่นในการบริการของบริษัทฯ เนื่องจากหากแม่พิมพ์ของลูกค้า
เกิดชารุดจากการผลิต ทีมซ่อมแซมแม่พิมพ์ของบริษัทฯ สามารถให้บริการซ่อมแซมได้ทัน ทีโดยไม่จาเป็นต้องนาส่งแม่พิมพ์ไปทา
ส่วนที่ 1 หน้าที่ 7

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
การซ่อมแซมนอกสถานที่ทาให้เสียเวลาในการผลิต ดังนั้นลูกค้าของบริษัทฯ จึงมีความมั่นใจในบริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกของ
บริษัทฯ

การส่งเสริมการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในเขต 2 (จังหวัดฉะเชิงเทรา)
สาหรับโรงงานสุวินทวงศ์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อแสดงว่า เป็นผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตแม่พิมพ์ และ
ซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ผลิตเอง ซึ่งสรุปสาระสาคัญที่ได้รับการส่งเสริม ดังนี้
1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม มีกาหนดเวลา
8 ปี และ ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิ 50% อีก 5 ปี หลังจากครบ 8 ปีแรก
2. ได้รับยกเว้นไม่ต้องนาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมคานวณ เพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่
ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
3. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบและวัสดุจาเป็นที่ต้องนามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการ
ส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี
4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับผู้ที่ได้รับการส่งเสริมนาเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี
และเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
เพิ่มในประเภทกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก ซึ่งสรุปสาระสาคัญที่ได้รับการส่งเสริม ดังนี้
1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม รวมกันไม่เกิน
ร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกาหนดเวลา 3 ปี
2. ได้รับยกเว้นไม่ต้องนาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมคานวณ เพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่
ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
3. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบและวัสดุจาเป็นที่ต้องนามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการ
ส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี
4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับผู้ที่ได้รับการส่งเสริมนาเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
1. กลยุทธ์การตลาด
จากการดาเนินธุรกิจเป็น ระยะมากกว่า 40 ปี ทาให้บริษัทฯ ทราบถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ว่า ลูกค้า
ส่วนใหญ่ ไม่ได้มุ่งเน้นด้านราคาเพี ยงอย่างเดียว แต่มุ่งเน้นด้านความน่ าเชื่อถือและความไว้วางใจในคุณ ภาพของสินค้าและ
ความสามารถในการให้ บริการ สาหรับ การจัด ทาแผนการตลาดนั้น บริษั ทฯ มุ่ งเน้น ให้สอดรับกับ โครงสร้างการด าเนิ นธุรกิ จ
ความสามารถในการแข่งขัน และโอกาสที่จะยืนหยัดอยู่ในธุรกิจอย่างยั่งยืนและเติบโต ดังนั้น บริษัทฯ จึงใช้กลยุทธ์การตลาดที่
มุ่งเน้นในการตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยกาหนดเป็นนโยบายของบริษัทฯ ไว้ดังนี้
Q (Quality)
C (Cost)
D (Delivery)

: คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ต้องได้มาตรฐานและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและมีคุณภาพ
ที่สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายอืน่ ได้
: ต้นทุนการผลิตต่ากว่าอุตสาหกรรม บริษัทฯ เน้นการควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิต โดยการเพิ่มผลิตผล
ของการผลิตและลดปริมาณของเสียจากการผลิตให้ต่าที่สุด
: การจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพสามารถจัดส่งสินค้าได้ตรงตามเวลาและใช้ระยะเวลาการส่งมอบสั้น โดย
บริษัทฯ มีการจัดตั้งหน่วยบริการจัดส่งที่สามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างตรงเวลา
ส่วนที่ 1 หน้าที่ 8

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
M (Management) : วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพที่การกาหนดนโยบายและกลยุทธ์การ
บริหารจากคณะกรรมการบริหารซึ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและกาหนดแนว ทาง
การตลาด โดยนาระบบมาตรฐานคุณภาพต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการจัดการ เช่น ISO 9001 จนถึง ISO/ TS
16949 และ ISO 14000 รวมถึง TPM และ TPS เป็นต้น เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
E (Engineering) : ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางวิศวกรรมของบริษัทฯ ให้ทันสมัยและพัฒนาไปสู่การร่วมออกแบบ
ผลิตภัณฑ์กับลูกค้า เพื่อให้มีความสามารถในการบริการได้อย่างครบวงจร (One-Stop Service)
C (Communication): มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายนอกและภายในองค์กร
บรัษัท กาหนดนโยบาย ให้ฝา่ ยการตลาด ทาการประเมินวัดผลระดับความพึงพอใจของลูกค้า เป็นประจาทุกปี เป้าหมาย
คะแนนประเมินผลความพึงพอใจต้องได้มากกว่า 85% โดยกาหนดหัวข้อการประเมิน 5 ข้อ คือ ด้านคุณภาพ (Quality), ด้าน
ต้นทุน (Cost), ด้านการจัดส่ง (Delivery), ด้านการจัดการ (Management), ด้านวิศวกรรม (Engineering) เพื่อนาผลประเมินที่วัด
ได้มาปรับปรุงพัฒนาต่อไป

2. ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ
บริษัทฯ แบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ออกเป็น 4 กลุ่ม ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1. ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ บริษัทฯ ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนาต่างๆ รวมทั้งผู้ป้อนชิ้นส่วนยาน
ยนต์ โดยมีสัดส่วนการจาหน่ายลูกค้ากลุ่มนี้ในปี 2560 เท่ากับร้อยละ 74.89 ของรายได้รวม เช่น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย
แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด, บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จากัด
2. ลู กค้ากลุ่ม อุต สาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ า ลูกค้ากลุ่ม นี้ ได้แก่ ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ าสาหรับใช้ ในสานักงานและใน
ครัวเรือนต่างๆ โดยมีสัดส่วนการจาหน่ายในปี 2560 เท่ากับร้อยละ 12.83 ของรายได้รวม เช่น บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศ
ไทย) จากัด (มหาชน), บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จากัด , บริษัท พานาโซนิค โฮม แอ็พไลแอ็นซ์ (ประเทศ
ไทย) จากัด
3. ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ที่ใช้พลาสติกเป็นส่วนประกอบ เช่น Packaging
เป็นต้น การจาหน่ายในปี 2560 เท่ากับร้อยละ 1.79 ของรายได้รวม เช่น บริษัท แพรรี่ มาร์เก็ตติ้ง จากัด
4. ลูกค้ากลุ่มผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ ในปี 2560 มีสัดส่วนการจาหน่ายลูกค้ากลุ่มนี้ เท่ากับร้อยละ 10.49 ของราย
ได้รวม เช่น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด, บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์
ไฟรส์ (ประเทศไทย) จากัด บริษัท โฟเรอเซีย แอนด์ ซัมมิท อินทีเรีย ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จากัด
ทั้งนี้ บริษัทมีลูกค้าที่เป็นรายสาคัญเกิน 30% จากรายได้รวมอยู่จานวน 1 ราย ซึ่งเป็นลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
คือ Toyota Group
การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
บริษัทฯ จาหน่ายสินค้าของบริษั ทฯ โดยตรงกับลูกค้า (End User) โดยไม่ผ่านตัวแทนจาหน่ายและเป็นการจาหน่าย
ทั้งหมดภายในประเทศ แต่สินค้าของบริษัทฯ บางส่วนจะถูกนาไปประกอบและจาหน่ายไปยังต่างประเทศ (Indirect Export) ใน
รูปแบบของสินค้าสาเร็จรูปและชิ้นส่วน ซึ่งลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นบริษัทฯ ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งโดยปรกติจะมีบริษัทฯ ใน
เครือเป็นผู้ผลิตหรือจัดหาสินค้าให้ แต่จากประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ ทาให้ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนพลาสติกของ
บริษัทฯ เป็นที่ยอมรับของผู้ผลิตยานยนต์ และผู้ผลิตเครื่องไฟฟ้าชั้นนาจากประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากบริษัทฯ ได้เรียนรู้ระบบการ
ทางานของบริษัทญี่ปุ่น และนามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการทางานของบริษัทฯ ให้สามารถ ให้บริการได้เท่าเทียมกับบริษัทญี่ปุ่น
ประกอบกับ บริษัทฯ มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ รวมถึงมาตรฐานในการผลิตตลอดเวลา และมีการทางานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
กั บ ลู ก ค้ า ท าให้ ท ราบถึ ง ความต้ อ งการของลู ก ค้ า เป็ น อย่ า งดี ซึ่ ง ท าให้ บ ริ ษั ท ฯ เป็ น ผู้ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว นพลาสติ ก ยานยนต์ และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าสัญชาติไทยที่ได้การยอมรับในเรื่องผลิตภัณฑ์และบริการ และบริษัทฯ สามารถเข้าไปเสนอบริการให้แก่ผู้ผลิตราย
อื่นของทั้งสองกลุ่มอุตสาหกรรมได้
ส่วนที่ 1 หน้าที่ 9
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3. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
โครงสร้างอุตสาหกรรม
ผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ บ ริษั ท ฯ ผลิ ต และจาหน่ ายให้ กั บ ลูก ค้ า เป็ น ชิ้น ส่ วนพลาสติ ก เพื่ อการพาณิ ช ย์ ซึ่งเป็ น ธุรกิจ อุต สาหกรรม
สนับสนุ น (Supporting Industry) ที่สาคัญ เนื่องจากชิ้ น ส่วนพลาสติกดั งกล่าวจะน าไปประกอบเป็ นสินค้ าสาเร็จรูป และจัด
จาหน่ายให้กับผู้บริโภคขั้นสุดท้าย (End Users)
ปัจจุบันการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกแบบการฉีดขึ้นรูป (Injection Molding) เพื่อการพาณิชย์เป็นอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการ
เติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว เนื่ อ งจากชิ้ น งานมี คุ ณ สมบั ติ ที่ ส ามารถทนต่ อ แรงบิ ด แรงกระแทก น้ าหนั ก เบา ที่ เป็ น ที่ ต้ อ งการของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนั้นได้มีการพัฒนาชิ้นส่วนพลาสติกแบบการฉีดขึ้น
รูปเพื่อไปทดแทนชิ้นส่วนโลหะมากขึ้นด้วย ดังนั้นภาวะอุตสาหกรรมหลักที่มีความเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะมี
ดังต่อไปนี้

ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ ปี 2560 (ข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ ปี 2560
ยอดการผลิตรถยนต์ในปี 2560 มีจานวนทั้งสิ้น 1,988,823 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.28 เมื่อเปรียบกับปี 2559 โดยปริมาณการ
ผลิ ต รถยนต์ นั่ ง มี จ านวน 826,787 คั น เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2559 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.85, รถยนต์ ก ระบะขนาด 1 ตั น ผลิ ต ได้ ทั้ ง สิ้ น
1,130,058 คัน เท่ากับร้อยละ 56.82 ของยอดการผลิตทั้งหมด เป็นการผลิตเพื่อการส่งออกจานวน 1,126,432 คัน คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 56.64 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 3.52
รวมมู ลค่ าการส่ งออกรถยนต์ สาเร็จรูป เครื่อ งยนต์ ชิ้น ส่วนอื่ นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจัก รยานยนต์ ชิ้น ส่ วน และอะไหล่
รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 940,572.51 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 0.08

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานผลิตที่ใช้ดาเนินการจานวน 3 แห่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
โรงงานที่ 1 : ตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 บน
เนื้อที่ 9 ไร่ เป็นอาคารโรงงานพื้นที่ใช้สอย 10,200 ตารางเมตร ประกอบด้วยแผนกการตลาด แผนก
วิศวกรรม แผนกการผลิต โดยมีกาลังการผลิตเต็มที่ 3,600 ตัน/ปี
โรงงานที่ 2 : ตั้งอยู่เลขที่ 517 หมู่ที่ 9 ตาบลหนองกี่ อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 บนเนื้อที่ 13 ไร่ เป็น
อาคารโรงงานพื้นที่ใช้สอย 6,000 ตารางเมตร การเพิ่มกาลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ของลูกค้า เริ่มดาเนินงานได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2547 โดยมีกาลังการผลิตเต็มที่ 5,040 ตัน/ปี
โรงงานที่ 3 : ตั้งอยู่เลขที่ 28/4 หมู่ที่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ ตาบลคลองอุดมชลจร อาเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
บนเนื้อที่ 27 ไร่เป็นอาคารโรงงานพื้นที่ใช้สอย 8,700 ตารางเมตร เป็นโรงงานผลิตแม่พิมพ์ที่สามารถ
ผลิตแม่พิ มพ์ ใช้กับ เครื่องฉีดตั้งแต่ขนาด 30 - 1,800 ตัน และโรงงานฉีดพลาสติกที่ มีเครื่องจักรฉี ด
พลาสติก ตั้งแต่ขนาด 230-850 ตัน
นโยบายการผลิตที่สาคัญ คือ เน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี ตรงกับความต้องการของลูกค้าและสามารถส่งสินค้าได้ตรง
ตามระยะเวลาที่กาหนด ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและเกิดความพึงพอใจ ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตชิน้ ส่วนพลาสติก
 วัตถุดิบสาหรับการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
วัตถุดิบหลักสาหรับการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกของบริษัทฯ คือ เม็ดพลาสติก โดยเป็นการสั่งซื้อจากตัวแทน
จาหน่ายในประเทศทั้งหมด ซึ่งการสั่งซื้อเม็ดพลาสติกจะแยกตามลักษณะของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้
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 กลุ่มชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
การสั่งซื้อเม็ดพลาสติกเพื่อการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นการสั่งซื้อล่วงหน้า
จากผู้จาหน่ายในประเทศ โดยร้อยละ 95 ของการสั่งซื้อเม็ดพลาสติก ลูกค้าจะเป็นผู้กาหนดชนิดและประเภทของเม็ดพลาสติก
รวมทั้งผู้จาหน่ายเม็ดพลาสติก ซึ่งเป็นการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยฝ่ายจัดซื้อของบริษัท
ฯ จะจัดซื้อเม็ดพลาสติกตามคาสั่งซื้อของลูกค้า
ทัง้ นี้ จานวนผู้จัดจาหน่ายเม็ดพลาสติกของบริษัทฯ นั้นมีอยู่ 30 รายด้วยกัน
 กลุ่มชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
การสั่งซื้อเม็ดพลาสติก เพื่อการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก สาหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า มี 2 รูปแบบคือ
ลูกค้าจัดหาวัตถุดิบมาให้ และบริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบมาใช้ในการผลิตเอง โดยในปี 2560 สัดส่วนของยอดขายสินค้าที่ลูกค้าจัดหา
วัตถุดิบมาให้และยอดขายสินค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดซื้อวัตถุดิบเองคิดจากยอดขายรวมของสาขากบินทร์บุรี เป็นดังนี้ ร้อยละ 60
และร้อยละ 40 ตามลาดับ
อย่างไรก็ตามการสั่งซื้อเม็ดพลาสติกของทั้งสองกลุ่มนั้น บริษัทฯ สามารถที่จะตกลงกับลูกค้าในการจัดซื้อ
เม็ดพลาสติกได้ หากบริษัทฯ สามารถจัดหาแหล่งจาหน่ายเม็ดพลาสติกจากผู้จัด จาหน่ายอื่นที่มีคุณภาพเทียบ เท่ากับความ
ต้องการของลูกค้าและมีราคาถูกกว่า ทาให้บริษัทฯ ไม่มีปัญหาในการจัดหาเม็ดพลาสติก
ประเภทของเม็ ด พลาสติ ก ที่ ใ ช้ ใ นกิ จ การชองบริ ษั ท ฯ สามารถจ าแนกเป็ น ประเภทหลั ก ๆ ได้ ดั ง นี้
Polypropylene–PP(Engineering Grade),PC/ABS(PC alloy),Nylon(PA+GF),Poly Acetal(POM),Polystyrene –PS และอื่นๆ
 การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแม่พิมพ์
วัตถุดิบสาหรับการผลิตแม่พิมพ์
วัตถุดิบหลัก คือแบบแม่พิมพ์เหล็ก (Mold Base) เหล็กชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และฮอตรันเนอร์ ซึ่งบริษัทฯ สั่งซื้อจาก
ผู้จัดจาหน่ายภายในประเทศหลายราย เป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ มานาน โดยเหล็กที่ใช้จะเป็นเหล็กที่มีคุณภาพตามความต้องการของ
แม่พิมพ์แต่ละประเภท ซึ่งจะทาให้ผลงานที่ฉีดจากแม่พิมพ์ของบริษัทฯ มีอัตราการสูญเสียต่า
 การวิจัยและพัฒนาการผลิตแม่พิมพ์
บริ ษั ท ฯ มี โปรแกรม MoldFlow เพื่ อ ช่ ว ยในการวิ เคราะห์ ปั ญ หาการไหลของพลาสติ ก ฉี ด และช่ ว ยในการ
ออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ซึ่งมีผลทาให้การออกแบบ และแม่พิมพ์ ที่ผลิตออกมา มีคุณภาพสูงขึ้น และในปี 2560
บริษัทฯ ทาการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีใหม่กระบวนการผลิต เพื่อให้ได้คุณภาพสูงขึ้น, ต้นทุนต่าลง โดยร่วมมือกับ สวทช. ในการ
ดาเนินการ
 การซ่อมแซมแม่พิมพ์
นอกจากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์แล้วบริษัทฯ ยังให้บริการซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ชารุดที่เกิดจาก การใช้งาน ซึ่ง
การให้บริการในส่วนการซ่อมแซมแม่พิมพ์นี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการบริการของบริษัทฯ เนื่องจากหากแม่พิมพ์ของ
ลูกค้าเกิดชารุดจากการผลิต ทีมซ่อมแซมแม่พิมพ์ของบริษัทฯ สามารถให้บริการซ่อมแซม ได้ทันที โดยไม่จาเป็นต้องนาส่งแม่พิมพ์
ไปทาการซ่อมแซมนอกสถานที่ทาให้เสียเวลาในการผลิต ดังนั้นลูกค้าของบริษัทฯ จึงมีความมั่นใจในบริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
ของบริษัทฯ

2.4 งานที่ยังไม่ส่งมอบ (เฉพาะกรณีโครงการหรือชิ้นงานมูลค่าสูง)
- ไม่มี –
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงในปัจจุบัน และอนาคตเป็นเรื่องที่สาคัญ ซึ่งบริษัทฯ มีความตระหนักดีว่า การบริหารความเสี่ยงนั้น
เป็นเครื่องมือที่บริษัทฯ ต้องนามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญ ที่
ทาให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงได้จัดทา
คู่มือระเบียบการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อประเมิน
และกาหนดมาตรการป้องกัน รวมทั้งกาหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามดูแล ทาการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงในระดับ
ปฏิบัติการทั้งองค์กร ให้มีการทางานที่มีการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเข้ากับแผนกลยุทธ์ในการจัดการองค์กร เพื่อลด
ผลกระทบหรือบรรเทาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กร บริษัทฯ ได้กาหนดประเภทความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อธุรกิจ
ของบริษัทฯ มี 6 หมวดดังนี้
 หมวด 1 ความเสี่ยงด้านการดาเนินธุรกิจ และกลยุทธ์
 หมวด 2 ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน
 หมวด 3 ความเสี่ยงด้านบัญชี และการเงิน
 หมวด 4 ความเสี่ยงด้านการบริหาร และการจัดการ
 หมวด 5 ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 หมวด 6 ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามคู่มือระเบียบบริหารความเสี่ยง ได้ทาการประเมินความเสี่ยงในแต่ละหมวดทุกๆ 6 เดือน
ซึ่งผลประเมินความเสี่ยงพบว่าความเสี่ยงที่มีสาระสาคัญมีดังต่อไปนี้

 ความเสี่ยงด้านการดาเนินธุรกิจ และกลยุทธ์
 ความเสี่ยงเนื่องมาจากราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลง
เมื่อวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงราคาสูงขึ้นจะมีผลกับต้นทุนขายสูงตามไปด้วย อาจจะมีผลทาให้กาไรลดลง
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีการดาเนินการ และมีข้อตกลงกับลูกค้าแต่ละรายในการปรับโครงสร้างราคาขายตามราคา
วัตถุดิบที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และได้มอบหมายให้ฝ่ายการตลาด ดาเนินการในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ
และการปรับเปลี่ยนราคาขายกับลูกค้าอย่างสม่าเสมอ

 ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน
 ความเสี่ยงจากต้นทุนการผลิตของบริษัทสูงกว่าคู่แข่งเนื่องมาจากเครื่องจักรและเทคโนโลยีล้าสมัย
การที่เครื่องจักรหลักที่ใช้ทาการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตล้าสมัย มีผลทาให้อัตราของเสียสูง ผลผลิตต่า และต้นทุน
การบารุงรักษาสูง ซึ่งอาจทาให้ต้นทุนการผลิตสูงตามไปด้วย
บริษัทได้มีมาตรการในการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตตลอดเวลา โดยส่งพนักงานไปดูงาน
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างสม่าเสมอ ส่วนเครื่องจักรกลหลักที่ใช้งานผลิตในบริษัท ก็จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพ
การผลิต และค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาว่าสูงผิดปกติหรือไม่ ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งถ้าผลประเมินว่าเครื่องจักรตัวใดที่ล้าสมัยหรือต้นทุน
การผลิตสูง ก็จะพิจารณาการซื้อเครื่องจักรใหม่มาทดแทน
 ความเสี่ยงจากการที่วัตถุดิบขาดแคลน
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าให้กับลูกค้าเป็นเกรดและชนิดที่เฉพาะเจาะจงสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ หากวัตถุดิบ
ดังกล่าวขาดแคลน อาจส่งผลต่อความต่อเนื่องของการผลิต และส่งมอบ
บริษัทมีการบริหารความเสี่ยง และป้องกันความเสียหายโดย ด้วยการเลือกซื้อวัตถุดิบจาก Supplier ที่เชื่อถือได้ตลอด
จนมีการวางแผนสั่งซื้อล่วงหน้า และควบคุมปริมาณวัตถุดิบสารองไว้
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 ความเสี่ยงด้านบัญชี และการเงิน
บริษัทฯ มีแนวนโยบายเกี่ยวกับภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจากเงินกู้ เพื่อให้มีระดับความคล่องตัวในการบริหารจัดการทาง
การเงิน และเพื่อให้บริษัทฯ มีผลการดาเนินงานที่มั่นคงในด้านการเงิน บริษัทฯ จึงให้ความสาคัญต่อดัชนีตัวชี้วัดที่สาคัญ คือ D/E
Ratio โดยกาหนดค่าสูงสุดที่ 2.5 : 1 ซึ่งปัจจุบัน D/E Ratio ของบริษัทฯ อยู่ที่ 1.46 เท่า (ณ สิ้นปี 2560)
นอกจากนี้ ในการบริหารทางการเงิน บริษัทฯ เน้นถึงความมีระเบียบวินัยทางการเงิน รวมถึงการบริหารและการจัดการ
ทางการเงินอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อป้องกัน และเตรียมความ
พร้อมต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที บริษัทฯ จึงให้ความสนใจการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินอย่างใกล้ชิดที่มี
ผลกระทบถึงค่าใช้จ่ายทางการเงิน
 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษั ท ฯ มี ความเสี่ ยงอั นเนื่ อ งมาจากอั ต ราดอกเบี้ ย อ้ างอิงที่ เปลี่ย นแปลงในอนาคต ซึ่งจะมี ผลกระทบต่อ ผลการ
ดาเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการวางแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ากว่าตลาดมาใช้
ดาเนินงานไว้ล่วงหน้า อีกทั้งภาระดอกเบี้ยของบริษัทฯ อยู่ในระดับค่อนข้างต่าเมื่อเทียบกับยอดรายได้
 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษั ท ฯ มีค วามเสี่ยงจากความผัน ผวนของอัตราแลกเปลี่ย น เนื่อ งจากบริษั ทฯ มีการทารายการบางรายการเป็ น
เงินตราต่างประเทศ ซึ่งทาให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
จากปัญหาดังกล่าวบริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงนี้เป็นอย่างดี จึงมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการทา
สัญญาซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศเป็นการล่วงหน้าในกรณีที่ทาการสั่งซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตจากต่างประเทศ
 ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการให้สิ นเชื่อที่เกี่ยวเนื่องจากลูกหนี้การค้า เนื่องจากหากลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้ตาม
เงื่อนไขที่ตกลงไว้ ซึ่งอาจทาให้เกิดความสูญเสียทางการเงินได้
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและพิจารณา
ความสามารถในการจ่ ายชาระหนี้ของลูกค้าแต่ละรายในการพิจารณาให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม สาหรับลูกหนี้การค้าที่คาดว่า
อาจจะไม่ได้รับชาระหนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้อย่างเพียงพอ

 ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้ออกกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้
บริษัทจดทะเบียนได้ปฏิบัติตามเพื่อการกากับดูแลกิจการที่ดี พร้อมด้วยบทลงโทษต่าง ๆ สาหรับบริษัทที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสาคัญในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยการกาหนดให้มีผู้รับผิดชอบ
โดยตรงในการประสานงาน ติดตามข้อมูลข่าวสาร หรือข้อบังคับใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และปฏิบัติตามเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท
ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลต.อย่างครบถ้วน และทันเวลา
ในปี 2560 จากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงด้านนี้ ไม่พบว่ามีการปฎิบัติผิดหลักเกณฑ์ หรือข้อกาหนด
และเงื่อนไขต่างๆ ของกฏระเบียบตลาดหลักทรัพย์
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 ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ
 ความเสี่ยงจากข้อมูลสูญหาย
ความเสี่ยงจากการโปรแกรม (ERP) ฐานข้อมูล (Database) สูญหาย และระบบการทางานของคอมพิวเตอร์ขัดข้อง ไม่
สามารถใช้งานได้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายกับการดาเนินกิจการของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีวิธีการป้องกัน โดยดาเนินการพัฒนาตัวโปรแกรม (ERP) เพื่อให้รองรับกับปริมาณข้อมูลที่มากขึ้น และให้เกิด
ความมีเสถียนภาพของการทางานทุกส่วนงาน ด้านฐานข้อมูลได้ดาเนินการให้มีระบบการเก็บรักษาข้อมูลสารองในสถานที่อื่นเพิ่ม
อีกหนึ่งที่ ซึ่งเป็นที่ๆ มีความปลอดภัย และมีการสารองคอมพิวเตอร์ ที่สามารถทางานแทนที่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานปกติได้
ทันทีทันใด ส่วนด้านบุคลากร ได้จัดเตรียมความพร้อมและจานวนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศเพื่อทาการอบรมและให้การ
Support ในเรื่องต่างๆ แก่พนักงานระดับปฏิบัติงานทุกโรงงานอย่างเพียงพอ
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์สนิ ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ
1.

ทีด่ ิน อาคารโรงงานและส่วนปรับปรุงอาคาร
เลขที่ 59 หมู่ที่ 6 ถนนกิง่ แก้ว
ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 10540
2. ที่ดิน อาคารโรงงานและส่วนปรับปรุงอาคาร
เลขที่ 517 หมู่ที่ 9 ตาบลหนองกี่ อาเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
3. ที่ดิน อาคารโรงงานและส่วนปรับปรุงอาคาร
เลขที่ 28/4 หมู่ที่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ ตาบลคลอง
อุดมชลจร อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
24000
4. เครื่องจักรและอุปกรณ์ (ทีก่ ิ่งแก้ว)

ลักษณะ มูลค่าสุทธิ
ภาระผูกพัน
กรรมสิทธิ์ (ล้านบาท)
เป็นเจ้าของ
142.54 ติดจานองกับสถาบันการเงิน
มูลค่า 127 ล้านบาท

เป็นเจ้าของ

54.97

ติดจานองกับสถาบันการเงิน
มูลค่า 100 ล้านบาท

เป็นเจ้าของ

80.73

ติดจานองกับสถาบันการเงิน
มูลค่า 67 ล้านบาท

เป็นเจ้าของ

81.62

ติดจานองกับสถาบันการเงิน
มูลค่า 85.67 ล้านบาท
ติดจานองกับสถาบันการเงิน
มูลค่า 77.24 ล้านบาท
ติดจานองกับสถาบันการเงิน
มูลค่า 224.31 ล้านบาท
ไม่ติดภาระผูกพัน
ไม่ติดภาระผูกพัน
ไม่ติดภาระผูกพัน
ไม่ติดภาระผูกพัน
ไม่ติดภาระผูกพัน

5.

เครื่องจักรและอุปกรณ์ (ทีก่ บินทร์บุรี)

เป็นเจ้าของ

72.72

6.

เครื่องจักรและอุปกรณ์ (ที่สวุ ินทวงศ์)

เป็นเจ้าของ

181.36

เครื่องมือเครื่องใช้
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
ยานพาหนะ*
ระบบไฟฟ้าและน้าประปา
อืน่ ๆ
รวม

เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ

43.96
2.60
15.16
20.82
21.71
718.19

7.
8.
9.
10.
11.

หมายเหตุ : * ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยานพาหนะส่วนหนึ่งราคาทุน 3.22 ล้านบาท เกิดจากการทาสัญญาเช่าซื้อ และ
สัญญาเช่าทางการเงิน
4.2 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษทั ย่อย และบริษัทร่วม
- ไม่มี
4.3 ราคาประเมินทรัพย์สิน หากมีการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือมีการตีราคาทรัพย์สินใหม่
- ไม่มี
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บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
- ไม่มี
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
6.1 ข้อมูลทัว่ ไป
ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

: บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
: ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก และให้บริการออกแบบผลิต และซ่อมแซมแม่พิมพ์เพื่อผลิต
ชิ้นส่วนพลาสติก ให้แก่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนาต่างๆ รวมทัง้ ผู้ผลิต
สินค้าต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer : OEM)
ทุนจดทะเบียน
: บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว 214 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 214 ล้านหุ้น
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
: เลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แยก 21 แขวงทุง่ วัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ที่ตั้งโรงงาน
: เลขที่ 59 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
: เลขที่ 517 หมู่ที่ 9 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
: เลขที่ 28/4 หมู่ที่ 1 ถ.สุวินทวงศ์ ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เลขทะเบียนบริษัท
: 0107547000010
โทรศัพท์
: 0-2211-2762, 0-2211-3732, 0-2212-4719
โทรสาร
: 0-2212-4864
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
: investor@tkrungthai.com
กรรมการตรวจสอบ(กรรมการอิสระ)
: independent@tkrungthai.com
Web Site
: www.tkrungthai.com
บุคคลอ้ำงอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมาย

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ (02) 009-9000 โทรสาร (02) 009-9991
: บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด
138 อาคารบุญมิตร ชั้น 6 ห้อง บี 1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ (02) 634-2484-6 โทรสาร (02) 634-2668
ผู้สอบบัญชี : นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113
: บริษัท สานักงานกฎหมายฟาร์อสี ท์ (ประเทศไทย) จากัด
127/74-75 อาคาร อา เอส ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ. รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400

6.2 ข้อมูลสำคัญอืน่
- ไม่มี
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ส่วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเรียกชาระแล้ว 214 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 214 ล้าน
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริม
สิทธิ์
บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงาน
ของบริษัทฯ

7.2 ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เป็นดังนี้
ลาดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

สัดส่วน (%)

1

นางยุพา

เตชะไกรศรี

24,000,000

11.21

2

นายสุเมธ

เตชะไกรศรี

23,500,000

10.98

3

นายกากวน กุน

12,750,000

5.96

4

นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล

12,682,820

5.93

5

นายสรพจน์ เตชะไกรศรี

10,000,000

4.67

6

นายมิตร

เตชะไกรศรี

6,500,000

3.04

7

คุณปรีชา

เตชะไกรศรี

6,138,400

2.87

8

นางแต้เตียสี แซ่แต้

6,000,000

2.80

9

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

4,903,550

2.29

10

นางสาวศิริอร อิศรางกูร ณ อยุธยา

4,293,400

2.01

หมายเหตุ : กลุ่มตระกูลเตชะไกรศรี ประกอบด้วย นางยุพา เตชะไกรศรี, คุณสุเมธ เตชะไกรศรี, นายสรพจน์ เตชะไกรศรี
นายมิตร เตชะไกรศรี, คุณปรีชา เตชะไกรศรี, นางแต้เตียวสี แซ่แต้
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
ผู้ถือหุ้นสัญชาติตา่ งด้าว

192,053,400 หุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 89.74
21,946,600 หุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 10.26

ข้อจำกัดกำรถือหุน้ ของชำวต่ำงชำติ
ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้ว
7.3 กำรออกหลักทรัพย์อนื่
- ไม่มี
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บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
7.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิในแต่ละปี เว้นแต่ในกรณี
ที่บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีของบริษัท
วันที่จ่ำยเงินปันผล

ช่วงเวลำของผลกำร
ดำเนินงำน

กำไรสุทธิ

เงินปันผลจ่ำย/หุ้น

จำนวนหุ้น

เงินปันผลจ่ำยรวม

อัตรำเงินปันผล
จ่ำยต่อกำไรสุทธิ

(ล้ำนบำท)

(บำท/หุ้น)

(ล้ำนหุ้น)

(ล้ำนบำท)

(ร้อยละ)

29 เม.ย. 56

01/01/55 - 31/12/55

88.81

0.18

214

38.52

43.37

29 เม.ย. 57

01/01/56 - 31/12/56

38.96

0.15

214

32.10

82.39

8 พ.ค. 58

01/01/57 - 31/12/57

19.45

0.10

214

21.40

110.03

13 พ.ค. 59

01/01/58 - 31/12/58

12.39

0.06

214

12.84

103.63

---

01/01/59 - 31/12/59

-67.54

งดจ่ายเงินปันผล

214

---

---
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บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

8. โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษทั ฯ
Chairman

Board of Direcctor

Executive Committee

Chief Executive Officer

Audit Committee

Remuneration Committee
& Nomination Committee

Corporate Governance
Committee

Risk Management
Committee

Internal Auditor

Managing Director
Assistant
Managing Director
Management
Representative

Kingkaew Plant

General Manager
(Kabinburi Plant)

Management Review
Committee

General Manager
Mold
(Suwintawong Plant)

Senior Manager
Injection
(Suwintawong Plant)
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General Manager
Human Resource

Deputy Managing Director
Business Development &
Markting

Financial Controller,
Deputy Managing Director
Financial & Accounting

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

8.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด พ.ศ.
2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543
คณะกรรมการของบริษัท ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จานวน 12 ท่าน
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

1
2

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
นายไพรัช สหเมธาพัฒน์

3

นายเผ่าเทพ โชตินุชิต

4

ดร.โกศล สุรโกมล

5

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์

6

นายสุเมธ เตชะไกรศรี

7

นายคัมภีร์ จองธุระกิจ

8

นายปรีชา เตชะไกรศรี

9

นายจุมพล เตชะไกรศรี

10
11
12

นางยุพา เตชะไกรศรี
นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
นายประสงค์ เตชะไกรศรี

ตาแหน่ง
ประธานบริษัทฯ/ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
กรรมการสรรหา / ประธานกรรมการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการ
กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา /
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ /
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการสรรหา / กรรมการกากับดูแล
กิจการที่ดี
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ
ผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท / เลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

อบรมหลักสูตร
กรรมการ

ประชุมกรรมการบริษัท
จานวนครั้งที่
เข้าประชุม

จานวนครั้ง
ที่จัดประชุม

DAP 10/2004
DCP 102/2008

8
8

8
8

DAP 11/2004

8

8

DCP 137/2010

7

8

DAP 21/2004

7

8

DCP 137/2010

8

8

DCP 48/2004

8

8

DAP 10/2004

8

8

DCP 102/2008

8

8

DCP 32/2003
DCP 73/2006
DAP 11/2004

8
7
8

8
8
8

หมายเหตุ : กรรมการที่ลาประชุม ดร.โกศล สุรโกมล, นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์, นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ ลาไปต่างประเทศ

โดยมี นายจุมพล เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
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บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งมีหน้าทีก่ ากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ นโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการกากับดูแลบริษัท กรรมการจะต้องใช้ดุลย
พินิจในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตาม
นโยบาย และเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ โดยอยู่ในกรอบของจริยธรรมที่ดี และคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึง่
ขอบเขตอานาจ และการอนุมตั ิของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดงั นี้
1. อานาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรรมการ
หรือคณะกรรมการในบริษัทฯ (มหาชน)จากัด
2. มีอานาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กาหนดให้เป็นของคณะกรรมการ
3. มีอานาจหน้าที่ดูแลและกาหนดนโยบายหลักในการดาเนินธุรกิจ นโยบายทางด้านการเงิน นโยบาย การระดมทุน
นโยบายในการบริหารเงินทุน นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
4. พิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการลงทุนของบริษัทและกากับดูแลการดาเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
5. กาหนดกลยุทธ์ในการทาธุรกิจ เป้าหมาย และแผนงานของบริษัทฯ
6. ดาเนินกิจการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือ
หุ้น และตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
7. ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการ และจัดให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
8. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
9. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจานวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลาย
คน หรือบุคคลอื่นกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ
10. อนุมัติตาม “คู่มืออานาจอนุมัติ” ของบริษัทฯ เช่น อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี, งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต
การขาย และบริหารประจาปี, การขายสินทรัพย์ถาวร (ราคาตลาด)มูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาท ฯลฯ
เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กาหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษทั ฯ ย่อย ให้กรรมการซึง่ มีสว่ น
ได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 เรื่องที่กฎหมายกาหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 การทารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุม ผู้ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
 การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทฯ มหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 การทา แก้ไขหรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
 การออกหุ้นใหม่เพื่อชาระแก่เจ้าหนี้ของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดจานวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
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บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัทฯ
 เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษทั
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วยนายสุเมธ เตชะไกรศรี ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางยุพา เตชะไกรศรี
หรือ นายจุมพล เตชะไกรศรี หรือ นายปรีชา เตชะไกรศรี รวมเป็นสองคนและประทับตราสาคัญของบริษัทฯ


นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดี ถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท และเห็นว่าเป็นปัจจัยสาคัญ
ปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทางานของคณะกรรมการบริษัท ความหลากหลายนั้นไม่ได้จากัดเฉพาะ
ในเรื่องเพศเท่านั้น แต่ยังรวมถึง อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้
ทั้งนี้ ในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการของบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและใช้
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งได้คานึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย รวมถึงความหลากหลายทางเพศ
นิยามกรรมการอิสระของบริษทั
คณะกรรมการบริษัท ได้กาหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) คือ มีกรรมการอิสระ (Independent
director) อย่างน้อยหนึง่ ในสาม ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
* บริษัทได้กาหนดหลักเกณฑ์ข้อนี้เข้มงวดกว่าประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ซึ่งได้กาหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1

(2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา/ผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและ
ช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง ใน
ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่น ใดที่ทาให้ไม่สามารถให้
ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ
(5) ไม่ เป็ นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่ อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษั ท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็ น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
(6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
(7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม (1) – (6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดาเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุ คคลที่อาจมีความขัดแย้ง
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้
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บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

8.2 ผู้บริหาร
ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจานวน 6 ท่าน ดังต่อไปนี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ-นามสกุล
นายสุเมธ
เตชะไกรศรี
นายโกเวท
ลิ้มตระกูล
นายปรีชา
เตชะไกรศรี
นายนีรนาท
พรหมนารถ
นายจุมพล
เตชะไกรศรี
นายปริญญา
แก้วล้วน

ตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ / CFO
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี/การเงิน

ขอบเขต และ อานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
1. ควบคุมดูแลการบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหาร
2. กาหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ
3. บริหารการปฏิบัติการและให้การสนับสนุนระบบการบริหารคุณภาพ
ทั้งนี้ การมอบอานาจดังกล่าวข้างต้น กรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร การอืน่ ใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรรมการผู้จดั การไม่
สามารถกระทาได้ เว้นแต่จะได้รบั มอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป

8.3 เลขานุการบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายจุมพล เตชะไกรศรี ทาหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการบริษัทฯ (ประวัติเลขานุการบริษัทฯ รายละเอียด
เกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ประสบการทางาน แสดงในเอกสารแนบ 1) และมีคณะที่ปรึกษากฎหมายมืออาชีพ เป็นผู้ให้คาแนะนาด้าน
กฎหมาย และกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีค่ ณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทัง้
ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดย
เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
1. ดูแลและให้คาปรึกษาเรื่องการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
2. ดูแลและจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทารายงานการประชุม
4. จัดเก็บเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทฯ
7. ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น
8. ดาเนิ น การอื่น ๆ ตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ห ลั กทรัพ ย์ และตลาดหลั ก ทรัพ ย์ (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ.2551 กฎหมายและ
ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศและข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับสภาะเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทฯ และ
เปรียบเทียบกับธุรกิจทีม่ ีขนาดและอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 24

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2560 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติคา่ ตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,919,000 บาท และงดจ่ายผลตอบแทนจากผลดาเนินงาน (โบนัส) รายละเอียดแสดงในตารางต่อไปนี้
ลาดับ

รายชื่อกรรมการ

1
2

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
นายไพรัช สหเมธาพัฒน์

3

นายเผ่าเทพ โชตินุชิต

4

ดร.โกศล สุรโกมล

5

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์

6

นายสุเมธ เตชะไกรศรี

7

นายคัมภีร์ จองธุระกิจ

8

นายปรีชา เตชะไกรศรี

9

นายจุมพล เตชะไกรศรี

10
11
12

นางยุพา เตชะไกรศรี
นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
นายประสงค์ เตชะไกรศรี

ตาแหน่ง
ประธานบริษัทฯ/ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการสรรหา / ประธานกรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา /
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ /
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการสรรหา / กรรมการกากับดูแล
กิจการที่ดี
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ
ผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท /
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ค่าตอบแทน
(บาท/เดือน)
53,550
44,750

ยอดรวม
(บาท)
642,600
537,000

ค่าโบนัส
(บาท)
0
0

31,500

378,000

0

19,100

229,200

0

27,100

325,200

0

0

0

0

19,100

229,200

0

0

0

0

0

0

0

16,050 192,600
16,050 192,600
16,050 192,600
รวมเป็นเงิน 2,919,000

0
0
0
0

หมายเหตุ : ผลประโยชน์อื่นไม่มี

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร
บริษัทฯ กาหนดนโยบายค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยคานึงถึงความเป็นธรรม และความเหมาะสมตามค่างานหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ภาวะเศรษฐกิจ และพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของ
บริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 25

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
นอกจากนี้ ยังพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนตามผลงานส่วนตัว และส่วนรวม โดยมีความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ประจาปีของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ CEO กรรมการบริหาร และผู้บริหารสร้าง
ความมั่นคงและเติบโตให้แก่องค์กรในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร (CEO): กรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ทาหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO เป็นประจาทุกปี เพือ่ นาผลประเมินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณา
ค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ซึ่งปี 2560 ค่าตอบแทน (เงินเดือน) เท่ากับ 2,220,000 บาท/ปี ส่วนผลประโยชน์อื่นไม่มี
2. ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท: ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารเป็นไปตามนโยบาย
ที่บริษัทกาหนด และมอบหมายให้ CEO เป็นผู้ประเมินและพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหาร และ
ผู้บริหาร ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น เช่น
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ บัตรประกันสุขภาพ เพื่อจูงใจและรักษา กรรมการบริหาร ผู้บริหารที่มคี วามรูค้ วามสามารถ
สาหรับค่าตอบแทนทีใ่ ห้แก่ผู้บริหารในปี 2560 เท่ากับ 10,256,298 บาท ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส กองทุนสารองเลี้ยง
ชีพ และผลตอบแทนอื่นๆ

8.5 บุคลากร
จานวนพนักงานทั้งหมดของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ไม่รวมแรงงานจัดจ้างภายนอก : Outsource) มีจานวน
ดังต่อไปนี้
จานวนพนักงานทั้งสิ้น
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
137
137
148
869
867
1,030
1,006
1,004
1,178

ฝ่าย
1. ฝ่ายสานักงาน
2. ฝ่ายโรงงาน
รวม

จานวนพนักงานแยกตามสายงานหลัก มีดังนี้ต่อไปนี้
แผนก
1.แผนกผลิต
2.แผนกวิศวกรรม/แผนกวิจัยและพัฒนา
3.แผนกบริหารคุณภาพ/แผนกประกันคุณภาพ/
แผนกวางแผน/แผนกซ่อมบารุง
4.แผนกจัดซื้อ/แผนกขนส่ง
5.แผนกจัดเตรียมวัตถุดิบ/แผนกคลังสินค้า
6.แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ
7.แผนกขายและการตลาด
8.แผนกบัญชีและการเงิน/แผนกสารสนเทศ
9.ฝ่ายบริหารจัดการ/ฝ่ายบริหารสายปฏิบัติการ

รวม

จานวนพนักงานทั้งสิ้น
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
616
602
720
35
38
33
139
136
174
37
73
35
10
24
37
1,006

38
81
36
11
26
36
1,004

42
83
39
11
26
50
1,178

หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานใดๆ
ผลตอบแทนพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงาน โดยกาหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน
อย่างเหมาะสม ตามคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทางาน ซึ่งเงินเดือนขั้นต่าของพนักงานไม่น้อยกว่า
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 26

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
ค่าแรงขั้นต่าที่รฐั บาลกาหนด และผลตอบแทนอื่นๆ อีก เช่น โบนัส กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ
ประจาปี เครื่องแบบพนักงาน บริการรถรับส่งพนักงาน รวมทั้งการแต่งตัง้ โยกย้ายให้รางวัล และนโยบายการพัฒนาบุคลากร การ
อบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพกับพนักงานอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม
ทั้งนีบ้ ริษัทฯ กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยระบบ Key Performance Indicator (KPI) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานจริงเทียบกับเป้าหมายที่ตงั้ ไว้
ในปี 2560 ผลตอบแทนรวมพนักงานของบริษัทฯ มีจานวนเงินรวม 240,328,842.61 บาท ลดลง 5,093,586.66 บาท จาก
ปี 2559 และผลตอบแทนอื่น ที่บริษัทฯ ได้สมบทเงินเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานจานวน 3,878,797.78 บาท
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ ให้ความสาคัญในด้านบุคลากรไม่น้อยไปกว่าการให้ความสาคัญในเรื่องของวัตถุดิบ หรือกระบวนการผลิต ด้วย
เหตุที่วา่ คุณภาพชิ้นงานที่ดีนอกจากจะมาจากวัตถุดิบที่ดีและกระบวนการผลิตที่ดแี ล้ว แรงงานทั้งในส่วนทางตรงและทางอ้อมยัง
ต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยเช่นกัน
บริษัทฯ ให้ความสาคัญในเรื่องของบุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเข้าสู่องค์กรโดยการจัดสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดีและปลอดภัย มีการจัดฝึกอบรมให้ทั้งภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กรรวมถึงการจัดส่งไปอบรมดูงานยังต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรทางอ้อมด้วย
การสรรหาบุคลากรชาวต่างชาติเข้ามารับตาแหน่งในองค์กรและเป็นที่ปรึกษาระยะสั้นด้วย อันจะเป็นการยกระดับความรู้ความ
ชานาญของพนักงานให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
บริษัทฯ ได้ดาเนินการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ในรูปแบบของการจัดฝึกอบรม In House Training ได้แก่ การจัด Class
Room, การสอนงานสอนหน้างานจริง OJT (On the Job Training), การให้คาชี้แนะ (Coaching) หรือ การให้คาปรึกษา
(Counseling ), สถานีจาลองเหมือนจริง (Simulation) ด้านความปลอดภัย, การผลิตแบบโตโยต้า [TPS], ระบบการบริหาร ERP
(Enterprise Resource Planning), การบริหารระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9001: 2015, ระบบการบริหารจัดการคุณภาพสาหรับ
อุตสาหกรรมรถยนต์ IATF16949:2016, มาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 :2004 และอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงงาน
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดอบรม เพิ่มความรู้ ความสามารถ และพัฒนาพนักงานทุกระดับ โดยมีการอบรมในหมวดต่างๆ
ตามระดับพนักงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
จานวนชัว่ โมงในการอบรม

รายละเอียด

ผู้บริหาร
ระดับสูง

1. บริหารจัดการ
2. เทคโนโลยี และสารสนเทศ
3. คุณภาพ
4. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทางาน, สิ่งแวดล้อม, การอนุรกั ษ์พลังงาน
5. สมรรถนะทางวิชาชีพ

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน

พนักงาน

รวม

76
18
186
31

129
52
1,655

235
19
1,220

2,110
16,918
2,358

92

196

970

2,550
17,007
5,419
1,289

42

98

150

7,985

8,275

การเตรียมผู้สืบทอดงาน
บริษัทฯ กาหนดนโยบายในการเตรียมแผนสืบทอดงาน ซึ่งเป็นภารกิจที่ผู้บริหารขององค์กรต้องวางแผน และดาเนินการเพื่อ
เป็นการสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงาน และเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับแผนงานการบริหารงานในอนาคตโดยใช้กลยุทธ์ใน
การกาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพ โดยจัดให้มีพี่เลี้ยงเป็นผู้สอนงาน ถ่ายทอด พัฒนา และเสริมจุดอ่อนของงาน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิง่ ๆ ขึ้นไป
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 27
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแล
คณะกรรมการบริษัท กาหนดนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) สาหรับกรรมการบริษัท
จดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทกาหนด “นโยบายการกากับดูแลกิจการ” และ
คู่มือ “จริยธรรมธุรกิจ” เพื่อแจกจ่ายให้กับกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยึดถือเป็นแนวในการปฏิบัติต่อไป
การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีของบริษัทฯ
บริษัทฯ มุ่งมั่นดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบาย และแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และพัฒนาการกากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลให้ในรอบปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” (ห้าดาว) จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
ยกเว้นในบางหลักการที่บริษัทฯ ได้เลือกใช้แตกต่าง ซึง่ มีรายละเอียดและคาอธิบาย ดังต่อไปนี้
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการที่เป็น
กรรมการอิสระมากว่า 50%

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย
กรรมการอิสระทั้งหมด

คาชี้แจง
บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ
5 ท่าน หรือ 41.66%
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ตลอด
ระยะเวลาในการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ ทุกท่าน
ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย กรรมการจานวน 5
ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า กรรมการ
บริษัทอีก 2 ท่าน สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
และองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหามีความ
เหมาะสม

สาหรับรายงานการดาเนินการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในปี 2560 สรุปได้ดังนี้
1. หมวดสิทธิของผู้ถือหุน้ (Rights of Shareholders)
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ตามทีก่ ฎหมายกาหนดได้แก่ สิทธิการซื้อขาย หรือโอนหลักทรัพย์ท่ตี นถืออยู่ได้อย่างเป็น
อิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกาไรจากบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุ้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระในเรื่อง
ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกาหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่ม
ทุน และการอนุมัติรายการพิเศษแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดาเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิ และอานวยความสะดวก
ในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้
1.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า และการส่งคาถามทีเ่ กี่ยวข้องกับวาระการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2560 โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่วงหน้าระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจน โดยเผยแพร่ไว้ที่
เว็บไซต์บริษัทฯ (www.tkrungthai.com) ภายใต้หัวข้อประกาศ
1.2 บริษัทฯ อานวยความสะดวกให้กบั ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงอย่างเต็มที่โดยจัดประชุมใน
วันทาการ ณ สถานที่ ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ มีการคมนาคมสะดวกในการเดินทาง
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1.3 บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกคน และข้อมูลประกอบแต่ละวาระการ
ประชุมทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า 45 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศกึ ษาข้อมูลในการประชุม ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์บริษทั ฯ
(www.tkrungthai.com) ภายใต้หัวข้อประกาศ (Post วันที่ 7 มีนาคม 2560) และได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.4 บริษัทฯ ได้ลงประกาศหนังสือนัดเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกัน 3 วัน ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อน
การประชุมผูถ้ ือหุ้น เพื่อบอกกล่าวล่วงหน้าสาหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม
1.5 บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฏหมายกาหนด บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2560 ในวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ โรงแรมแม่นา้ รามาดาพลาซา, กรุงเทพ เพื่ออานวยความสะดวก และ
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะทุกรายเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสถานที่ประชุมสามารถเดินทางได้
สะดวก
1.6 กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกีย่ วข้อง นอกจากนี้ ยัง
มีผู้แทนของผู้สอบบัญชีจากสานักงาน กรินทร์ ออดิท จากัด ร่วมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ และที่
ปรึกษาทางกฎหมายจากสานักงานกฎหมายฟาอีสต์ จากัด เป็นกรรมการกลางร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน
เสียง เพื่อความโปร่งใสอีกด้วย
1.7 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ ประธานกรรมการบริษัทฯ จะกล่าวแนะนา คณะกรรมการทุก
ท่าน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมต่อผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น รับทราบถึงวิธีการ ในการ
ลงคะแนนเสียง และสิทธิของผู้ถอื หุ้น โดยประธานที่ประชุมทาหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามลาดับวาระ ที่
แจ้งในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เพียงพอสาหรับการนาเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ
รวมทั้งเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ซักถามเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งมี
การบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สรุปการลงมติ และนับคะแนนเสียงด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
1.8 บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2560 อีกทั้ง ยังให้สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และถามคาถามในที่ประชุมก่อนลงมติใดๆ
รายละเอียดตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2560
1.9 บริษัทฯ มอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน บริษัทฯ ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมประชุมผู้ถือ
หุ้นในภายหลังที่ได้เริม่ ประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้ลง
มติ พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระทีเ่ ข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป
1.10 ละเว้นการกระทาใดๆ ที่เป็นการจากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ
1.11 บริษัทฯ แจ้งกฎเกณฑ์ และวิธีการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุ้น พร้อมข้อมูลสาหรับแต่ละวาระอย่างเพียงพอต่อการ
ตัดสินใจให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุ้น จัดการให้มีวิธีการลงคะแนนเสียงที่ไม่ยุ่งยาก มีประสิทธิภาพ
และค่าใช้จา่ ยไม่สูง
1.12 บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาที่เหมาะสมในการประชุม และส่งเสริมให้ผถู้ ือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และตัง้
คาถามต่อที่ประชุมในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับบริษัทฯ
1.13 บริษัทฯ จัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จ และเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ (www.tkrungthai.com) ภายใต้หวั ข้อประกาศ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้แสดง
ความคิดเห็น และตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องรอให้ถงึ การประชุมครั้งต่อไป
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1.14 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสิทธิ เว้นแต่กรณีที่บริษทั ฯ มีโครงการจะ
ลงทุนในโครงการอื่นๆ และในปี 2560 บริษัทฯ นาเสนอขออนุมัติ “งดจ่ายโบนัส” เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิตามที่เสนอ
1.15 บริษัทฯ นาเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ โดยนาเสนอนโยบาย พร้อมทั้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติตามที่เสนอ
2. หมวดการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทฯ มีนโยบายทีจ่ ะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย
นักลงทุนสถาบัน หรือชาวต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงดาเนินการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี้
2.1 การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 วาระเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ บริษัทฯ ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการ
ที่ต้องการได้อย่างแท้จริง
2.2 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ เป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์ฯ พร้อมกับเผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tkrungthai.com) ภายใต้หัวข้อประกาศ
อย่างไรก็ตาม ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
2.3 ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจานวนหุ้นทีม่ ีอย่างเท่าเทียมกัน
2.4 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันะให้ผู้อื่น
หรือกรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงแทนได้
2.5 บริษัทฯ แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เอง ในแต่
ละวาระ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับจริง พร้อมทัง้ เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข และ ค ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tkrungthai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ด้วย
2.6 บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ในการซื้อ
ขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บคุ คลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ และมีการติดตามผล
อย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ใน พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
2.7 คณะกรรมการได้กาหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการ ผู้บริหาร ต้องเปิดเผยข้อมูล ผูม้ ีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหนักทรัพย์ พ.ศ.2551 ทั้งนี้จะต้องรายงานครั้งแรก
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เข้าดารงตาแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกไตรมาส ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป นับจากวันสุดท้ายในแต่ละไตรมาส และให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้เก็บต้นฉบับ และสาเนาแจ้งให้แก่
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน หลังจากได้รบั รายงาน
2.8 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่มีการเพิม่ วาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญโดยมิแจ้งล่วงหน้าต่อผู้ถือหุ้น
2.9 บริษัทฯ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียน และตรวจสอบคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเพื่อความรวดเร็ว และอานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
2.10 บริษัทฯ ใช้บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อความรวดเร็ว และอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียง รวมถึง
ใน วาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น มีการแยกให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็น
รายบุคคล
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ทั้งนี้ เนื่องด้วยบริษัทฯ ไม่มีบริษทั ร่วม และบริษัทย่อย จึงไม่มีเรื่องการทารายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม ที่อาจจะทาให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสาคัญ และไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช้บริษัทย่อย
3. หมวดบทบาทของผู้มีสว่ นได้เสีย (Roles of Stakeholders)
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่วา่ จะเป็นผูม้ ีส่วนได้เสียภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างความมัง่ คัง่ ความมั่นคงทางการเงิน และความ
ยั่งยืนของกิจการ รวมถึงการให้ความสาคัญกับการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมอีกด้วย
บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการปฏิบัติที่เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ้งหมายความรวมถึงผูถ้ ือหุ้น หรือผู้
ลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ชุมชนที่บริษัทตัง้ อยู่ สังคม สิ่งแวดล้อม ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกีย่ วข้องแสดงไว้
อย่างชัดเจนใน ”คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน และไม่
ละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ มีผมู้ ีส่วนได้เสียหลายกลุ่มด้วยกัน ดังนี้
 ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ตระหนักดีวา่ ผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ และบริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่ม แก่ผู้ถือหุ้นใน
ระยะยาว และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน เช่น ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต ตลอดจนตัดสินใจ
ดาเนินการใดๆ ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อย เพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม และนาเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และ
รายงานอื่นๆ โดยสม่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมทั้งห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่น โดยใช้ข้อมูล
ใดๆ ของบริษัทฯ ซึง่ ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
องค์กร เป็นต้น
 พนักงาน บริษัทฯ ตระหนักดีว่า พนักงาน เป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มีคุณค่ยิ่ง
จึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้การปฏิบัติ ที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม โดยบริษัทฯ มีนโยบายการ
ประเมินผลของการปฏิบัติงานด้วยตัวชีวัด KPI เพื่อใช้วัดผลสาเร็จจริงเทียบกับความคาดหวังที่ตกลงกันไว้ (Objective
Measurement) รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ อีก เช่น โบนัส กองทุนสารองเลี้ยงชีพ จัดการดูแลให้ตรวจสุขภาพประจาปี ดูแลรักษาสถาพ
แวดล้อมการทางานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามัย ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการแต่งตั้ง โยกย้ายให้รางวัล และ
จัดอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม
 ลูกค้า บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยให้บริการทีม่ คี ุณภาพ มาตรฐาน รวดเร็ว ตรงต่อเวลา และ
รักษาความลับของลูกค้า และให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัตติ ามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยไม่ชักช้า เป็นต้น
 คู่ค้า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาค เป็นธรรม โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐาน ของการได้รับผลตอบแทน ที่เป็นธรรมต่อกันทั้งสองฝ่าย หลีกเลีย่ งสถานการณ์ ที่ทาให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหา
และหาทางออก ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต ในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้
2. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบ
แจ้งให้เจ้าหนีทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
 เจ้าหนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยมื เงินตามเงื่อนไขหรือข้อตกลง
 คู่แข่ง บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่แข่งในกรอบการแข่งขันอย่างสุจริต ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรูค้ วามลับทางการค้าของคู่
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แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล จะปฏิบัติภายใต้กรอบกติการของการแข่งขันที่ดี ไม่ทาลายชื่อเสียง ของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาใส่ร้าย
 สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ คานึงถึงสภาพแวดล้อม จึงกาหนดนโยบาย และประกาศเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ จนได้ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO14001 ร่วมทั้งปฏิบัติ
ควบคูก่ ับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) จนกลายเป็นวัฒนธรรม
องค์กร
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดอบรมมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลล้อม และกิจกรรมรณรงค์ “สัปดาห์ความปลอดภัย
สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน” เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น
ปิดไฟเมื่อไม่มคี วามจาเป็นในการใช้งาน และปิดแอร์ชว่ งพักเที่ยง การใช้กล่องหมุนเวียน การจัดรถรับส่งแบบ Carpool เป็นต้น
 ชุมชน บริษัทฯ ดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพสังคมทัง้ ภายใน และภายนอก โดยจัด
กิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น กิจกรรมวันเด็กร่วมกับชุมชน, มอบทุนการศึกษาให้แก่บตุ รพนักงาน, การบริจาคโลหิต, กิจกรรมผ้าป่า
สู่บ้านเกิด (ชุมชนที่พนักงานอาศัย) เป็นต้น
 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทางาน บริษัทฯ มีตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญ ของ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน รวมถึงความห่วงใยต่อชีวิต และสุขภาพพนักงานทุกระดับ บริษัทฯ
ได้กาหนดนโยบาย เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวในการปฏิบัติ บริษัทฯ มีเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชีพ (จป.)
เป็นผู้ควบคุมดูแล จัดอบรม และให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทางาน
ในปี 2560 บริษัทฯ มีสถิติการเกิดอุบัตเิ หตุจากการทางาน 12 ครั้ง เป็นอุบัตเหตุจากโรงงานฉีด 12 ครั้ง และโรงงาน
แม่พิมพ์ 0 ครั้ง แต่ไม่มีกรณีรุนแรงหรือเสียชีวิต และบริษัทฯ ได้ทาการสอบสวนหาสาเหตุ และแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้าใน
อนาคต และสื่อสารให้ผเู้ กี่ยวข้องทุกระดับตระหนัก และปฏิบัติงานตามขั้นตอนด้วยความระมัดระวังอย่างเคร่งครัด
 การละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษทั ฯ ตระหนักถึงสิทธิในความเป็นมนุษย์ และความเท่าเทียมกัน จึงกาหนดนโยบาย
เพื่อเป็นแนวการปฏิบัติต่อผูเ้ กี่ยวข้อง ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ต่อบุคคลหนึ่งบุคคล ใดเนื่องจากความเหมือน หรือความ
แตกต่าง ไม่ว่าจะทางกาย หรือจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอืน่ ใด และจัดให้มีอุปกรณ์อานวย
ความสะดวก พร้อมสวัสดิการที่เหมาะสมสาหรับลูกจ้างที่ทุพพลภาพ
 การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่
ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์สินค้าต่างๆ
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ กาหนดนโยบายทีจ่ ะไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ใช้โอกาสจาก
การเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกาหนดเป็นข้อปฏิบัติ สาหรับกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจ”
 การป้องกัน / ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึน้ ทุกประเภทใน
องค์กร เช่น การให้และรับสินบน เงินบริจาค อื่นๆ เป็นต้น และบริษัทฯ กาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจัดทาเป็น
รูปเล่ม เพื่อใช้ในการสื่อสารกับคณะกรรมการ และอบรมพนักงานทุกระดับ ให้มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน และยึดถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด
กระบวนการในการประเมินความเสี่ยง เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ โดยทาการประเมินระดับความเสีย่ งทั้ง
โอกาสเกิด และผลกระทบต่อการทุจริตฯ เพื่อกาหนดมาตรการป้องกัน และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
แนวปฏิบัติเกีย่ วกับการกับดูแลและควบคุม เพื่อป้องกันและติดตาม โดยจัดให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง ที่ครอบคลุมระบบงานขององค์กร
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ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตให้กับพนักงาน เพื่อใช้ในการร้องเรียนหากพบเห็นการทุจริตใน
องค์กร โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องทีจ่ ะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนพร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่
สามารถติดต่อได้ และส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี้
1. แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) independent@tkrungthai.com
2. แจ้งผ่านจดหมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) เลขที่ 23 ซอย
จันทน์ 43 แยก 21 แขวงทุง่ วัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายมาตรการคุ้มครอง และปกป้องพนักงาน กรณีแจ้งการทุจริต หรือการทาผิดกฎหมาย หรือ
ผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้รับความคุ้มครอง ซึง่ บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติใดๆ โดยไม่เป็นธรรมต่อ
พนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตาแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทางาน สานักงาน เลิกจ้าง อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้ง
เบาะแส
รวมถึงจัดให้มชี ่องทางสาหรับผู้ถอื หุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อ / ร้องเรียนเรื่องต่างๆ ต่อกรรมการอิสระได้
โดยตรงที่ E-Mail : independent@tkrungthai.com
สาหรับผู้มีส่วนได้เสียที่ถกู ละเมิดสิทธิ สามารถแจ้ง หรือร้องเรียน ได้ที่เบอร์โทร 02-211-3732 สานักงานส่วนกลาง
หรือ คุณจุมพล เตชะไกรศรี เลขานุการบริษัทฯ E-Mail : chumpol@tkrungthai.com หรือแจ้งผ่านจดหมายมาถึงงคณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) เลขที่ 23 ซอยจันทน์43 แยก 21 แขวงทุง่ วัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน และเก็บรักษาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เป็นความลับ หากเห็นว่าการ
เปิดเผยจะทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน
ในปี 2560 เรื่องการแจ้งเบาะแส ไม่ปรากฏว่ามีพนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสีย แจ้งหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น,
และ เรื่อง การป้องกันทุจริตคอร์รปั ชั้น มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทีม่ ีประสิทธิภาพ รวมถึงนโยบาย แนว
ปฏิบัติและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม บริษัทฯ จึงได้รับการรับรองเป็น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย” จาก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเป็นบริษัท ฯ ตัวอย่างที่ดี ดาเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และได้เปิดเผยนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายบริษัทฯ นโยบายสิ่งแวดล้อม นโยบายอนุรักษ์
พลังงาน นโยบาย IT นโยบายสิ่งแวดล้อม นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย เป็นต้น โดยเผยแพร่บนเว็บ ไซต์ของบริษั ทฯ
(www.tkrungthai.com) หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์\การกากับดูแลกิจการที่ดี
นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้ดาเนินการเปิดเผยข้อมูล ดังต่อไปนี้
4.1 บริษั ท ฯ ได้ จัด ส่งรายงานทางการเงิน ต่อ สานั กงานคณะกรรมการกากั บหลัก ทรัพ ย์ และตลาดหลั กทรัพ ย์/ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กาหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญ ชีแสดงความคิดเป็นอย่างมี
เงื่อนไข ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่ได้รับคาสั่งจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้
แก้ไขงบการเงิน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด
4.2 บริษั ทฯ ให้ ความสาคั ญ กับ การเปิ ดเผยสารสนเทศอื่นๆ เช่น รายงานประจาปี การประชุมผู้ถือ หุ้น อย่างถูกต้อ ง
ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่า นระบบ SET Community Portal
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัทฯ (www.tkrungthai.com)
4.3 คณะกรรมการบริษัท ทาการทบทวน รายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการแบบสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบาย
กากับดูแลกิจการผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี
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4.4 คณะกรรมการบริษัท จัดทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่ไปกับ
รายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจาปีของบริษัทฯ
4.5 ได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งบทบาท หน้าที่ และวาระการดารงตาแหน่ง ใน
รายงานประจาปีของบริษัทฯ
4.6 ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน
ผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที่รับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
4.7 ได้เปิดเผยจานวนครั้งของการประชุม และจานวนครั้ง ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ในตาราง “ตารางแสดง
จานวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมคณะกรรมการชุดย่อย”
4.8 ได้ กาหนดนโยบายให้ กรรมการต้องเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้ เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องในกรณี ที่มีส่วนได้เสีย
เกี่ยวข้องกับบริษัท
4.9 ได้กาหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาความผิด (whistle Blowing) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ
กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผล การดาเนินงานของบริษัทฯ จึงกาหนดกลไกคุม้ ครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส ต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ในประเด็นเกี่ยวกับการทาผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานงบการเงิน ระบบควบคุม
ภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ ผ่าน คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
(independent@tkrungthai.com) ของบริษัทฯ โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ (www.tkrungthai.com) หัวข้อนัก
ลงทุนสัมพันธ์
4.10 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไว้อย่างชัดเจน และ
กาหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัท ฯ ต่อประธานกรรมการทราบทุกครั้ง โดย
ผ่านทางเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งรายละเอียดในการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร แสดงในตารางดังนี้
ตารางแสดงข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ

ลาดับ

1
2
3

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

จานวนหุ้นที่

จานวนหุ้นที่

จานวนหุ้นที่

สัดส่วน

ถือ ณ วันที่

ถือ ณ วันที่

เปลี่ยนแปลง

การถือ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

เพิ่มขึ้น/ลดลง

หุ้น(%)

2559

2560

ในปี 2560

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์

ประธานบริษัทฯ/

220,000

220,000

0

0.10

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติ ิภาวะ

กรรมการอิสระ

0

0

0

0

นายไพรัช สหเมธาพัฒน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

0

0

0

0

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติ ิภาวะ

กรรมการอิสระ / กรรมการ

0

0

0

0

นายเผ่าเทพ โชตินุชิต

ประธานกรรมการพิจารณา

5,000

5,000

0

0.002

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติ ิภาวะ

ค่าตอบแทนและกรรมการ

0

0

0

0

สรรหา / ประธานกรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดี /
กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการ
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ตารางแสดงข้อมูลการถือหุน้ ของกรรมการ

ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

จานวนหุ้นที่

จานวนหุ้นที่

จานวนหุ้นที่

สัดส่วน

ถือ ณ วันที่

ถือ ณ วันที่

เปลี่ยนแปลง

การถือ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

เพิ่มขึ้น/ลดลง

หุ้น(%)

2559

2560

ในปี 2560

4

ดร.โกศล สุรโกมล
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติ ิภาวะ

กรรมการอิสระ / กรรมการ /
กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและกรรมการ
สรรหา / กรรมการกากับดูแล
กิจการที่ดี /กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

0
0

0
0

0
0

0
0

5

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบลู ย์
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติ ิภาวะ

กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการ

0
0

0
0

0
0

0
0

6

นายสุเมธ เตชะไกรศรี
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติ ิภาวะ

ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการพิจารณา

33,500,000
24,000,000

23,500,000
24,000,000

10,000,000
0

10.98
11.21

ค่าตอบแทน / กรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดี /
กรรมการ
7

นายคัมภีร์ จองธุระกิจ
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติ ิภาวะ

กรรมการ / กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและ
กรรมการสรรหา / กรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดี

500,000
0

500,000
0

0
0

0.23
0

8

นายปรีชา เตชะไกรศรี
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติ ิภาวะ

กรรมการ / กรรมการบริหาร
/ กรรมการผู้จัดการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

6,138,400
3,258,940

6,138,400
3,258,940

0
0

2.87
1.52

9

นายจุมพล เตชะไกรศรี
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติ ิภาวะ

กรรมการ / กรรมการบริหาร
/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ /
เลขานุการบริษัท /
เลขานุการคณะกรรมการ
บริษัท

956,940
0

956,940
0

0
0

0.45
0

10

นางยุพา เตชะไกรศรี

กรรมการ

24,000,000

24,000,000

0

11.21

33,500,000

23,500,000

10,000,000

10.98

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1.36
0

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติ ิภาวะ
11

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติ ิภาวะ

กรรมการ

12

นายประสงค์ เตชะไกรศรี
กรรมการ
2,903,606
2,903,606
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติ ิภาวะ
0
0
กรรมการ และผู้มีส่วนได้เสีย ถือหุ้นรวมกันจานวน 61,482,886 หุ้น คิดเป็น 28.73% ของหุ้นทั้งหมด
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ตารางแสดงข้อมูลการถือหุ้นของผู้บริหาร

ลาดับ

ชื่อ-สกุล

1

นายโกเวท ลิ้มตระกูล
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติ ิภาวะ

2

นายนีรนาท พรหมนารถ
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติ ิภาวะ
นายปริญญา แก้วล้วน
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติ ิภาวะ

3

ตาแหน่ง

กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ / CFO
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
การเงิน

จานวนหุ้นที่

จานวนหุ้นที่

จานวนหุ้นที่

สัดส่วน

ถือ ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

ถือ ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น/ลดลง
ในปี 2560

275,000
0

275,000
0

0
0

การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)
0.13
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสีย ถือหุ้นรวมกันจานวน 275,000 หุ้น คิดเป็น 0.13% ของหุ้นทั้งหมด

4.11 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญต่อนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก ในปี 2560 มีการพบปะ และ
ให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าวอย่างสม่าเสมอ ผ่านกิจกรรม Opportunity Day ของตลาด
หลั ก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยในทุ ก ๆ ไตรมาส เพราะบริษั ท ฯ เล็ งเห็ น ถึ งความสาคั ญ ของการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ผล
ประกอบการของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ไม่ว่าบริษัทฯ จะมีผลประกอบการในไตรมาสนั้นๆ เป็นอย่างไร รวมถึงจัด
ให้ มี แ ผนกนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ (Investor Relations) ขึ้ น เพื่ อ เป็ น ช่ อ งทางให้ บ ริ ษั ท ฯ สามารถสื่ อ สารกั บ ผู้ ถื อ หุ้ น
นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจทั่วไปอย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพ
4.12 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือนักวิเคราะห์เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ (Company Visit) และพบปะพูดคุย
กับผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2560 ได้จัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานสุวินทวงศ์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีช่องทางที่นักลงทุนติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ ได้ทาง IR Contact โดย
สามารถติดต่อได้ทาง E-mail Address : investor@tkrungthai.com โทรศัพท์ 02-211-3732 ต่อ 104
5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อบทบาท และหน้าที่ของกรรมการ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้
ธุรกิจสามารถดาเนินไปได้ด้วยความโปร่งใส โดยดาเนินการในเรื่องต่อไปนี้
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
5.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบไปด้วยบุคคลหลากหลายที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ อาทิ เช่น ความรู้ด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิ น ด้านธุรกิจ
ด้านการจัดการ ด้านทักษะความชานาญงานแม่พิมพ์ และยังประกอบด้วยความหลากหลายทั้งด้านอายุ
และเพศ โดยมีกรรมการผู้หญิงจานวน 1 ท่าน จากจานวนคณะกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน ซึ่ง แบ่งเป็น
 กรรมการทีเ่ ป็นผู้บริหาร
จานวน 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 25.00)
 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จานวน 9 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 75.00)
โดยเป็นกรรมการอิสระ จานวน 5 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 41.66)
5.1.2 กรรมการบริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.1.3 คณะกรรมการได้ จัด ให้มีระบบควบคุมภายในที่ เหมาะสมและเพี ยงพอ โดยผู้ตรวจสอบภายในนั้น เป็ น
หน่วยงานภายนอกที่มีความเป็นอิสระ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
5.1.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการติดตามการ
บริหารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อ
ประเมินความเสี่ยงของสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทาง มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดผล
กระทบ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
5.1.5 คณะกรรมการบริษั ทฯ กาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนคือ 3 ปี และไม่จากัด
จานวนวาระการดารงตาแหน่ง โดยระบุไว้ในนโยบายกากับดูแลกิจการ
5.1.6 บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลการดารงตาแหน่งของกรรมการแต่ละท่านให้ทราบ (รายละเอียดกรรมการ
และผู้บริหาร)
5.1.7 ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และมีบทบาท อานาจ และหน้าที่แยก
ออกจากกันอย่างชัดเจน
5.1.8 คณะกรรมการได้มีการเลือกกรรมการอิสระเพื่อดารงตาแหน่งประธานกรรมการ
5.1.9 บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทฯ คือ คุณจุมพล เตชะไกรศรี และมีคณะที่ปรึกษากฎหมายมืออาชีพ เป็นผู้ให้
คาแนะนาด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติตาม
5.1.10 บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับจานวนบริษทั จดทะเบียน ที่กรรมการของบริษัทฯ ไปดารงตาแหน่งได้คน
ละไม่เกิน 5 บริษัท และได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ อื่นของกรรมการ
แต่ละท่านไว้อย่างละเอียดในแบบ 56-1 และในรายงานประจาปี
5.1.11 บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายในการไปดารงตาแหน่งกรรมการ ที่บริษัท จดทะเบียนอื่นของกรรมการผู้จัดการ
โดยบริษัทดังกล่าว จะต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ และก่อนการไปดารงตาแหน่ง จะต้อ งชี้แจง
รายละเอียดต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบ
5.1.12 บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายจากัดจานวนบริษัทจดทะเบียน ที่กรรมการแต่ละคนจะดารงตาแหน่งกรรมการ
ไม่เกิน 3 แห่ง
5.1.13 ในการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อหุ้ น ประจ าปี กรรมการต้ อ งออกจากต าแหน่ งจ านวนหนึ่ งในสาม ถ้ า จ านวน
กรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงส่วนหนึ่งในสามที่สุด
5.1.14 สาหรับจานวนบริษัทที่กรรมการดารงตาแหน่งนั้น บริษัท ฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดารงตาแหน่ง
กรรมการแต่ละคนที่บริษัทอื่นไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจาปี (Annual Report) ทั้งนี้ บริษัทฯ มั่นใจ
ว่าการที่กรรมการดารงตาแหน่งในหลายบริษัทนั้นไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เพราะได้รับ
คาปรึกษาและคาแนะนาที่ดี มีประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจอย่างสม่าเสมอ และต่อเนื่อง
5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย จานวน 5 คณะ ได้แก่ 1) คณะกรรมการบริหาร
2) คณะกรรมการตรวจสอบ 3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 4) คณะกรรมการกากับดูแล
กิจการที่ดี 5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยมีการกาหนดอานาจหน้าที่เอาไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกใน
คณะกรรมการชุดย่อย
5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.3.1 มีการกาหนดและแยกอานาจของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดย
ในการพิจารณา และการตัดสินใจเรื่องที่สาคัญๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
ถ่วงดุลและสอบทาน เปิดเผยความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
5.3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ ของบริษัทอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
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5.3.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุม กับฝ่ายบริหารเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 เพื่อทบทวน อนุมัติ
วิสัยทัศน์ ภารกิจ การวางกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท
5.3.4 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการติดตามดูแลเรื่องกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานดาเนินการ ของฝ่ายจัดการ
โดยฝ่ายจัดการ เป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบตามลาดับ
5.3.5 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าว
5.3.6 ประธานกรรมการบริษั ท ฯ มี ค วามเป็ น อิ สระจากฝ่ า ยบริ ห าร ฝ่ า ยจั ด การ และไม่ ได้ ด ารงต าแหน่ งใน
คณะกรรมการชุดย่อย
5.3.7 การรวมหรือ แยกต าแหน่ ง ประธานกรรมการบริษั ท ฯ เป็ นกรรมการที่ ไม่เป็ นผู้ บริหารและไม่ เป็น บุ คคล
เดียวกับประธานกรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการบริษัท ฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการ
แบ่งแยกหน้าที่ในการกาหนดนโยบายการกากับดูแลและการบริหารงานประจาออกจากกันอย่างชัดเจน
ประธานกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่เป็นกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้กาหนดนโยบาย
แผนงาน และกลยุทธ์ที่สาคัญให้ฝ่ายบริหารนาไปปฏิบัติ โดยกรรมการบริษัท ฯ ทุกคนมีความเป็นอิสระใน
การเสนอวาระการประชุม การแสดงความคิ ดเห็ นต่ อการดาเนิน งานของบริษั ท ฯ ในด้านต่างๆ รวมถึ ง
พิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องที่ อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ มี ความถูกต้อง โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้
5.3.8 ประธานกรรมการบริหาร เป็นหัวหน้าคณะของฝ่ายบริหาร รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ฯ ในการดูแล
การดาเนินกิจการและปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการ
บริหาร ติดตามการดาเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ ายจัดการ โดยกาหนดให้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อ
รายงานความก้าวหน้าของผลการดาเนินงาน และผลประกอบการของบริษัท ฯ เป็นประจาทุกเดือน มีการ
กระจายอานาจลงไปสู่ฝ่ายบริหาร ในการกาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และวงเงิน
5.3.9 คณะกรรมการได้มีการให้จัดทาคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ รวมทั้งมีการติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง
5.3.10 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy)
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีการทบทวนประสิทธิผลของการจัดการ
ความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5.3.11 คณะกรรมการบริษั ท ฯ ได้ จัด ให้ มีระบบการควบคุม ด้ านการด าเนิน งาน ด้านรายงานทางการเงิน การ
ปฏิบัติงาน การดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และนโยบาย โดยมีหน่วยงานที่มีความอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดังกล่าว
5.3.12 คณะกรรมการบริษั ทฯ จะรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษั ทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎใน
รายงานประจาปี ทั้ งนี้ งบการเงินดั งกล่าว จัด ทาขึ้น ตามมาตรฐานบั ญ ชีที่ รับ รองทั่ วไปในประเทศไทย
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
5.3.13 คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง แจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับ
การซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้าก่อนทาการซื้อขาย
5.3.14 คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดให้กรรมการทุกท่านต้องรายงานการมีส่วนได้เสีย ของกรรมการให้บริษัทฯ
ทราบ
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5.3.15 คณะกรรมการบริษัท ฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การ
ดาเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็ น
หน่วยงานอิสระที่ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่ ตรวจสอบการปฏิบั ติงานของฝ่าย
จัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และเห็นว่ามีระบบควบคุม
ภายในที่เพียงพอ
5.3.16 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อรับ ทราบรายงานผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ของฝ่ายต่างๆ และกาหนดแผนงาน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย (Key Performance Index : KPI) เป็นประจาทุกปี
5.4 การประชุมคณะกรรมการ
5.4.1 บริษัทฯ ได้จัดทากาหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี โดยในปี 2560 กาหนดการประชุม
เอาไว้จานวน 8 ครัง้ และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบถึงกาหนดการดังกล่าวล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการ
สามารถจัดเวลา และเข้าร่วมประชุมได้
5.4.2 จานวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของกรรมการ และลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
5.4.3 ประธานกรรมการ และกรรมการผู้ จั ด การ ท าหน้ า ที่ ร่ วมกั น ในการพิ จ ารณาก าหนดวาระการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทฯ
5.4.4 บริษัทฯ จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม
5.4.5 บริษั ทฯ จัดสรรเวลาเอาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องเพื่ออภิปรายกันอย่างรอบคอบ และ
ประธานกรรมการ เป็นผู้ประมวลความเห็น และข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม
5.4.6 กรรมการผู้จัดการ ได้เชิญผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรง
5.4.7 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการทุกคนได้อภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย โดย
มีประธานเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม และในขณะการลงมติจะต้องมีกรรมการไม่
น้ อ ยกว่ า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้ ง หมด และจดบั น ทึ ก เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร โดยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการบริษัทฯ
5.4.8 บริษัทฯ กาหนดนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกัน เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ
เกี่ยวกับการจัดการที่อยูใ่ นความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยเพื่อความเป็นอิสระในการแสดง
ความเห็น เพื่อการพัฒนาการบริหารการจัดการของบริษัท และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการ
ประชุมด้วย
จานวนการเข้าร่วมประชุม / จานวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
ลาดับ

1
2

ชื่อ-สกุล

พลเอกเทอดศักดิ์
มารมย์
นายไพรัช
สหเมธาพัฒน์

ตาแหน่ง

ประธานบริษัทฯ/
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ /
กรรมการ

คณะ
กรรมการบริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและ
กรรมสรรหา

คณะ
กรรมการ
กากับดูแล
กิจการที่ดี

คณะ
กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

คณะ
กรรมการ
บริหาร

8/8

---

---

---

---

---

8/8

4/4

---

---

---

---
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จานวนการเข้าร่วมประชุม / จานวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

3

นายเผ่าเทพ
โชตินุชิต

4

ดร.โกศล
สุรโกมล

5

นายวีระศักดิ์
สุตัณฑวิบูลย์

6

นายสุเมธ
เตชะไกรศรี

7

นายคัมภีร์
จองธุระกิจ

8

นายปรีชา
เตชะไกรศรี

9

นายจุมพล
เตชะไกรศรี

10

นางยุพา
เตชะไกรศรี
นายอภิชาติ
เกษมกุลศิริ
นายประสงค์
เตชะไกรศรี
นายโกเวท
ลิ้มตระกูล

11
12
13

คณะ
กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและ
กรรมสรรหา

คณะ
กรรมการ
กากับดูแล
กิจการที่ดี

คณะ
กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

คณะ
กรรมการ
บริหาร

---

---

---

2/2

2/2

2/2

---

7/8

4/4

---

---

---

---

8/8

---

2/2

2/2

---

11/11

8/8

---

2/2

2/2

---

---

8/8

---

---

---

2/2

10/11

กรรมการ /
กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง /ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ / เลขานุการ
บริษัท
กรรมการ

8/8

---

---

---

2/2

11/11

8/8

---

---

---

---

---

กรรมการ

7/8

---

---

---

---

---

กรรมการ

8/8

---

---

---

---

---

ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง /
กรรมการบริหาร

---

---

---

---

2/2

5/11

ตาแหน่ง

ประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการสรรหา /
ประธานกรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดี /
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการ
กรรมการอิสระ /
กรรมการ / กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการสรรหา /
กรรมการกากับดูแล
กิจการที่ดี /
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการ
ประธานกรรมการ
บริหาร / กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
/ กรรมการกากับดูแล
กิจการที่ดี / กรรมการ
กรรมการ / กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการสรรหา /
กรรมการกากับดูแล
กิจการที่ดี
กรรมการ /
กรรมการบริหาร /
กรรมการผู้จัดการ /
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง

คณะ
กรรมการบริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

8/8

4/4

7/8

2/2

และในปี 2560 ได้จัดให้มกี ารประชุมกรรมการที่ไม่ใช้ผู้บริหาร เมือ่ วันที่ 22 ธันวาคม 2560
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บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
5.5 การประเมินประธานกรรมการบริหาร (CEO)
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญต่อการประเมินผลและการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร โดยมี วัตถุประสงค์ใน
การนาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรังปรุงการปฏิบัติหน้าที่ โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ การวางแผนกลยุทธ์ ความเป็น
ผู้นา ผลการดาเนินงานด้านการเงิน การบริ หารกากับดูแลการทาธุรกรรม การจัดทาแผนทดแทนตาแหน่ง การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ การสื่อสาร และการสร้างความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่าง”แบบ
ประเมินผลงานของ CEO” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ
5.6 การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ฯ เป็นประจาทุกปี เพื่อ
พิ จ ารณาผลการด าเนิ น งาน และการก ากั บ ดู แลให้ มี การก าหนดและ/หรือ ด าเนิ น การปรับ ปรุงแก้ ไขได้ อย่ า งเพี ย งพอ และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยทาการประเมิน 3 แบบ คือ 1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ 2) แบบประเมินกรรมการ
รายบุคคล 3) แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัท ฯ ปรับปรุงมาจากตัวอย่างแบบประเมินของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับลักษณะของคณะกรรมการบริษัทฯ
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ และการประเมิน กรรมการรายบุคคล ใช้หลักเกณฑ์การให้
คะแนนในการวัดระดับ ดังนี้
คะแนน (%)
ระดับ
90 – 100
ดีมาก
80 – 89
ดี
70 – 79
มาตรฐาน
60 – 69
พอใช้
50 – 59
ต้องปรับปรุง
ขั้นตอนกระบวนการประเมิน ดาเนินการโดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้บรรจุแบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะในซอง
และจัดส่งให้กับกรรมการแต่ละท่านเพื่อทาประเมิน สาหรับแบบประเมินกรรมการรายบุคคล จะใช้วิธีการสุ่มจับโดยกรรมการเป็น
ผู้สุ่มหยิบเองจากกล่องและทาการประเมิน หลังจากกรรมการทาประเมินทั้ งสองชุดเสร็จเรียบร้อย จะนาส่งคืนเลขานุการบริษัทฯ
เพื่อทาสรุปรายงานผลประเมิน และในปี 2560 ได้ดาเนินการประเมินคณะกรรมการในแต่ละคณะดังนี้
1. การประเมินคณะกรรมการทัง้ คณะ ประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ซึ่งมีผลการประเมินคะเเนนเฉลี่ยรวม อยู่ในเกณฑ์
ระดับดีมาก คือ 90% รายละเอียดดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

หัวข้อ
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การทาหน้าที่ของกรรมการ
ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
การพัฒนาตนเองของกรรมการ
ผลประเมินเฉลี่ย
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ผลประเมิน(%)
92
85
94
91
90
87
90
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2. การประเมินกรรมการรายบุคคล ประกอบด้วยหัวข้อหลัก 3 หัว ซึ่งมีผลการประเมินคะเเนนเฉลี่ยรวม อยู่ในเกณฑ์ระดับดี
คือ 89% รายละเอียดดังนี้
ลาดับ
หัวข้อ
1
โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ
2
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
3
การประชุมของกรรมการ
ผลประเมินเฉลี่ย

ผลประเมิน(%)
88
91
87
89

3. การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยหัวข้อหลัก 3 หัว คือ โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องกรรมการ / บทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ / การประชุมของกรรมการ ซึง่ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดี – ดีมาก ดังนี้
ลาดับ

คณะกรรมการชุดย่อย

ผลประเมินเฉลี่ย
(%)

1
2
3
4
5

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร

100
91
90
91
82

ทั้งนี้ ผลการประเมินประจาปี 2560 สรุปได้ว่า คณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด มีการปฏิบัติ
หน้าที่ครบถ้วนและมีประสิทธิผล
การประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจาทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์
ในการประเมินที่นาไปสู่ความสาเร็จของการบริหารงานตามกลยุทธ์ เพื่อพิจารณากาหนดค่าตอบแทน และแรงจูงใจที่อยูใ่ นระดับที่
เหมาะสม
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริษัทฯ กาหนดนโยบายการปฐมนิเทศให้กับกรรมการท่านใหม่ทเี่ ข้ามา โดยการประชุมร่วมกันกับกรรมการบริษัทฯ ทุก
ท่าน เพื่อบรรยายสรุปลักษณะธุรกิจและแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่ เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนั้น ยังต้องพาไปเยี่ยมชมโรงงานทัง้ 3 แห่ง รวมถึงสานักงานใหญ่ เพื่อให้เข้าใจการดาเนินงานของบริษัทฯ ได้มาก
ขึ้น ซึ่งในปี 2560 นั้น บริษัทฯ ไม่มีกรรมการท่านใหม่ จึงไม่มีการดาเนินการในเรื่องนี้
5.7 ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับสภาะเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทฯ
และเปรียบเทียบกับธุรกิจทีม่ ีขนาดและอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็น
ผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
5.8 การพัฒนาความรู้ของกรรมการและผู้บริหาร และแผนสืบทอดตาแหน่ง
บริษัทฯ เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อการกากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้รับการฝึกอบรมความรู้ต่างๆ ที่จัด
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ขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์
และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP)
นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการอบรมจากองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ
และต่อเนื่องอีกด้วย
ในปี 2560 กรรมการ ผู้บริหาร ได้เข้าร่วมอบรม/ กิจกรรมและสัมมนา ที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
ชื่อ-สกุล

คุณปรีชา เตชะไกรศรี

คุณนีรนาท พรหมนารถ

ตาแหน่ง
-กรรมการบริษัท
-กรรมการบริหาร
-กรรมการผู้จัดการ

-กรรมการบริหาร
-รองกรรมการผู้
จัดการ
-CFO

เรื่อง
Company Secretary Program (CSP)
Transformative Leadership: Coaching &
Mentoring Skill
การวิเคราะห์ดา้ นการลงทุน การพัฒนาเทคโนโลยี
และต่อยอดนวัตกรรม และการวางแผนการผลิต
และการจัดตารางการผลิตโดยใช้ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์
The Flagship Summit: Future Fast-Forward
Quarterly Economic Wrap-up : "Year 2017
Things to Watch Out for"
Sustainability Strategy: Key Blueprint for
Business Growth
การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม
การวิเคราะห์ดา้ นการลงทุน การพัฒนาเทคโนโลยี
และต่อยอดนวัตกรรม และการวางแผนการผลิต
และการจัดตารางการผลิตโดยใช้ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์
เทคนิคการฉีดพลาสติกพื้นฐาน

บริษัท /องค์กร/ หน่วยงาน ที่จัดอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
Management and Psychology Co., Ltd.
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบัน
พลาสติก

นอกจากนี้ มีแผนการพัฒนา และสืบทอดงานตาแหน่งผู้บริหารของบริษัท เพื่อเตรียมพร้อมในการทางานทีต่ ่อเนื่องในกรณี
ที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อความมั่นใจได้วา่ บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้
นอกจากนี้ ยังมีการประชุมนอกสถานที่ โดยมีการหมุนเวียนไปประชุมตามโรงงานสาขาเพื่อให้กรรมการของบริษัทได้เห็นการ
ทางานอย่างแท้จริงของพนักงานอีกด้วย
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จานวน 5 คณะ ดังต่อไปนี้
1) คณะกรรมการบริหาร
2) คณะกรรมการตรวจสอบ
3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา
4) คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
5) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
โดยมีการกาหนดอานาจหน้าทีเ่ อาไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เป็นประธาน หรือสมาชิกใน
คณะกรรมการชุดย่อย
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บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
1. คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร มีจานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

1.

นายสุเมธ

เตชะไกรศรี

ประธานกรรมการบริหาร

2.

นายปรีชา

เตชะไกรศรี

กรรมการบริหาร

3.

นายจุมพล

เตชะไกรศรี

กรรมการบริหาร

4.

นายโกเวท

ลิ้มตระกูล

กรรมการบริหาร (ลาออก เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560)

5.

นายนีรนาท

พรหมนารถ

กรรมการบริหาร (รับตาแหน่ง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560)

ขอบเขต และอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้
1. ให้มีอานาจตัดสินใจในเรื่องการดาเนินงานที่สาคัญของบริษัทฯ โดยกาหนดขอบเขตประเภท หรือขนาดของ
ภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการกากับดูแล การดาเนินงานโดยรวม ผลผลิต
ความสัมพันธ์กับลูกค้า ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
2. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของ
บริษัทฯ และจะพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หากการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงาน
รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ นั้น อยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ
3. มี อานาจกระท าการและแสดงตนเป็ น ตั วแทนของบริษั ท ฯ ต่ อบุ ค คลภายนอกในกิ จการที่ เกี่ ย วข้อ งและเป็ น
ประโยชน์ต่อกิจการ
4. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
5. อนุมตั ิการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ
6. ดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของบริษัทฯ
7. พิจารณาและอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติคาขอจากฝ่ายงานต่างๆ
ของบริษัทฯ ที่เกินอานาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น
8. หากการดาเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใช้งบประมาณสูงเกินกว่างบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติร้อยละ 10 จะต้องนาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
9. กาหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
ผู้จัดการ
ทั้งนี้ การมอบอานาจดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้
เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทฯย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาการอื่นใดนอกเหนือจากทีก่ ล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่
สามารถกระทาได้ เว้นแต่จะได้รบั มอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราว ๆ ไป
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีคุณสมบัตติ ามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด ซึ่งมีความรู้ดา้ น
บัญชีและการเงิน องค์ประกอบกรรมการมี 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด วาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี เริ่มตัง้ แต่วันที่
19 ธันวาคม 2558 ถึง 18 ธันวาคม 2561 รายชื่อมีดังต่อไปนี้
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บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1.
นายไพรัช
สหเมธาพัฒน์
2.

นายเผ่าเทพ

โชตินุชิต

3.

นายวีระศักดิ์

สุตัณฑวิบูลย์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน)
กรรมการตรวจสอบ
(มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน)
กรรมการตรวจสอบ
(มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน)

ทั้งนี้ มีนายจุมพล เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขต และ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบ
บัญชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัทฯ
ที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงิน
ทั้งรายไตรมาสและประจาปี
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดย
สอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทน โดย
คานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสานักงานตรวจสอบนั้น รวมถึง
ประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทาการตรวจสอบ
5. พิ จ ารณาการเปิ ด เผยข้ อ มู ลของบริษั ท ฯ ในกรณี ที่ เกิ ด รายการเกี่ ย วโยง หรือ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิ บัติ การอื่น ใดตามที่ คณะกรรมการบริษั ทฯ มอบหมาย โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่ น
ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
ผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานสาคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกาหนด
ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
7. จัดท ารายงานกิ จกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษั ท ฯ ซึ่ งรายงาน
ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทาและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่ าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 45

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และพึงปฏิบัติที่ดสี าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา โดยมีกรรมการ
อิสระเป็นประธานฯ เพื่อทาหน้าที่สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และทาหน้าที่
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตามนโยบายที่ได้กาหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้
นโยบายการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
“การก าหนดค่ าตอบแทนกรรมการนั้ น บริษั ท ฯ จะค านึ ง ถึ งความเหมาะสมกั บ ภาระหน้ า ที่ ความรับ ผิ ด ชอบที่ ได้ รั บ
มอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรม และธุรกิจที่มี
ขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้
บรรลุเป้าหมาย และทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่กาหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส” ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ
ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าโบนัสประจาปี
ขอบเขต และอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1. กาหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธกี ารกาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการบริษัทฯ
2. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบ และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
3. กาหนดแนวทาง ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ
ประธานกรรมการบริหาร เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
นโยบายการสรรหากรรมการ
“การสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะให้ความสาคัญกับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทางานที่
ดี และมีภาวะผู้นา วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่าง
เพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส”
ขอบเขต และอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหา
1. กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์วิธกี ารสรรหาและคุณสมบัติ ของผู้ที่จะมาดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ
2. ดาเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ และนาเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ดาเนินการสรรหาผู้สืบทอดตาแหน่งประธานกรรมการบริหารร่วมกับประธานกรรมการบริหารเดิม เพื่อนาเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาเห็นชอบผู้สืบทอดตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ ที่ถูกนาเสนอโดยประธานกรรมการบริหาร เพื่อนาเสนอต่อที่
ประชุมกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
5. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ เพือ่ นาเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
อนุมัติ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมตั จิ ัดตัง้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา มีจานวน 5 ท่าน เป็น
กรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ถึง 12 สิงหาคม 2561 ซึ่งประกอบด้วย
รายชื่อดังต่อไปนี้
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ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายเผ่าเทพ

โชตินุชิต

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)

2

ดร.โกศล

สุรโกมล

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)

3

นายไพรัช

สหเมธาพัฒน์

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)

4

นายสุเมธ

เตชะไกรศรี

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา

5

นายคัมภีร์

จองธุระกิจ

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา

หมายเหตุ : นายไพรัช สหเมธาพัฒน์ เข้าดารงตาแหน่ง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560

ทัง้ นี้ มีนายจุมพล เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา
4. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
.
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสาคัญในการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการกากับการดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยส่งเสริมและกลั่นกรอง การดาเนินงานเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการและการ
บริหารจัดการให้ดีเลิศ ภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มุง่ เน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคานึงถึงผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดาเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ และติดตามการดาเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม เพื่อให้คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีสามารถดาเนินงานด้านการดูแลผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดมี ีจานวนทั้งหมด 5 ท่าน เป็น
กรรมการอิสระ 3 ท่าน รายชื่อดังต่อไปนี้
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายเผ่าเทพ

โชตินุชิต

ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)

2

ดร.โกศล

สุรโกมล

กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)

3

นายไพรัช

สหเมธาพัฒน์

กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)

4

นายสุเมธ

เตชะไกรศรี

กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

5

นายคัมภีร์

จองธุระกิจ

กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

หมายเหตุ : นายไพรัช สหเมธาพัฒน์ เข้าดารงตาแหน่ง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560

ทั้งนี้มี นายจุมพล เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
ขอบเขต และ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
1. กาหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่สาคัญของกระบวนการกากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลที่เหมาะสม
2. เสนอแนวปฏิบัติดา้ นการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
3. ติดตามประกาศใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักปฏิบัติให้เหมาะสม
4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติและหลักการกากับดูแลกิจการที่ใช้ปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ
5. เสนอแนะข้อกาหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติสาหรับผู้บริหารและพนักงาน
6. มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมชุนชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social
Responsibility: CSR)
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5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีวาระการดารง
ตาแหน่งคราวละ 3 ปี เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 30 มกราคม 2560 ถึง 29 มกราคม 2563 ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร
ระดับสูง จานวน 8 ท่าน ดังนี้
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายโกเวท

ลิ้มตระกูล

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2

ดร.โกศล

สุรโกมล

กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)

3

นายปรีชา

เตชะไกรศรี

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4

นายนรีนาท

พรหมนารถ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

5

นายจุมพล

เตชะไกรศรี

กรรมการบริหารความเสี่ยง

6

นายพิษณุ

วิลาวัลย์จิตต์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

7

นายศักดิ์สิทธิ์

เลิศหัสดีรัตน์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

8

นายบุญทิวา

อินทร์ชะตา

กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : นายนีรนาท พรหมนารถ และ นายบุญทิวา อินทร์ชะตา เข้ารับตาแหน่ง เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2560

ทั้งนี้มี นางสาวพรทิพย์ พ่วงทรัพย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขต และ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อบริษัทฯ
2. กาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
3. กาหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ
4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อการบ่งชี้ การประเมิน การติดตาม และ
ควบคุมความเสี่ยง
5. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือ และติดตามผลในการบริหารความเสี่ยง เพื่อ ให้บรรเทาหรือขจัดความเสี่ยง ให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
6. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งบริษัทฯ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
7. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติ และภาวะ
วิกฤติ เพื่อให้มั่นใจว่าการสารวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดาเนินธุรกิจ และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหา ทาหน้าที่สรรหากรรมการใหม่ หรือกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก ครบวาระ หรือทดแทน
ตาแหน่งทีว่ ่างลง โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต มีประสบการณ์ และคุณสมบัติต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์
ของบริษัท รวมทัง้ ความถูกต้องตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
ในการพิจารณาสรรหาบุคคล เพือ่ มาดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาบุคคลจากแหล่งต่างๆ
ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
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2. ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. บริษัทที่ปรึกษานอก
4. กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้แนะนา
เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ และขอ
อนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น โดยปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษทฯ ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้
คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตาแหน่ง
อื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
การเลือกตั้งกรรมการมีวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการประจาทุกปี โดยใช้เป้าหมายและ
หลักเกณฑ์ในการประเมินที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ และกลยุทธ์เพื่อพิจารณากาหนดค่าตอบแทนที่
เหมาะสม
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ ไม่มีบริษัทร่วม และบริษทั ย่อย และไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือ
ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ และราคาหุ้น โดยมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นาข้อมูลภายในไปใช้ เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว บริษัทฯ ได้วางนโยบายดังนี้
1. บริษัทฯ ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเพื่อให้รับทราบถึงกฎเกณฑ์ของการใช้ข้อมูลภายใน หน้าที่ในการรายงาน
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของคน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกาหนดโทษ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จดั ทาและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของตน คู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยต้องรายงานดังนี้
- รายงานการถือหลักทรัพย์ครัง้ แรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ
ประชาชน หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
- รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทาการนับตั้งแต่มกี ารซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น และให้ส่งสาเนา
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รายงานการถือหลักทรัพย์ดงั กล่าวให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสาคัญทีอ่ าจส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่
บริษัทจะมีการประกาศผลการดาเนินงาน (กาหนดเวลาในการประกาศผลการดาเนินงานคือ 45 วันนับจากวันสิ้นไตร
มาส และ 60 วันนับจากวันสิ้นงวดบัญชี) หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
4. บริษัทฯ กาหนดมาตรการควบคุมตราประทับของบริษัทฯ ไว้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อควบคุมการดาเนินงานใดๆ ให้
เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
บริษัทฯ มีมาตรการการลงโทษหากพบว่ากรรมการ หรือผู้บริหาร ฝ่าฝืนนโยบายบริษัทฯ และทาให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อม
เสีย หรือเสียหาย และบริษัทฯ จะประสานงานกับหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายการที่
1

ชื่อบริษัทผู้จ่าย
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ชื่อผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี

บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด

980,000.00
980,000.00

2. ค่าบริหารอื่นๆ (Non-Audit Fee)
-ไม่มี
9.7 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ จึงได้กาชับให้ฝ่ายบริหารดาเนินการในเรื่องที่เกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลที่
ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชือ่ ถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึง่ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญและจะยึดถือปฏิบัติ
ไปโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น ได้มอบหมายให้ นายจุมพล เตชะไกรศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทาหน้าที่
ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมให้แก่ผู้ลงทุนที่มีความสนใจในการดาเนินงานของบริษัท โดยการให้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ซึง่
จัดเป็นประจาปีละหนึ่งครั้ง
สาหรับปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเยีย่ มชมโรงงานสุวินทวงศ์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้
ลงทุนเป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเจตนารมณ์ที่ดีในการที่จะเปิดโอกาสให้แก่นักวิเคราะห์ และนักลงทุนรายย่อยได้มีโอกาสรับทราบ
ความเคลื่อนไหว และผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างสม่าเสมอ และต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียน
พบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทุก ๆ ไตรมาส

10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
สาหรับบริษัทฯ แล้ว เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมนั้น ไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรมเสริมของบริษัทฯ
เท่านั้น หากแต่เป็นภารกิจหลักของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยึดหลักในการดาเนินงานที่มเี ป้าหมายด้านธุรกิจควบคู่กับความ
รับผิดชอบดังคากล่าวของ Mr. Bjorn Stigson ประธานสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (World Business Council for
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Sustainable Development หรือ WBCSD) ที่ว่า “ธุรกิจไม่สามารถประสบความสาเร็จได้ในสังคมที่ล้มเหลว” (Business cannot
succeed in a society that fails)
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม และการกากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและ
สังคม โดยมุง่ หวังเพื่อนาไปสู่การพฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน มีความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคณะกรรมการบริษัท
ฯ ได้อนุมัติแนวนโยบายการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษทั ฯ
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อที่จะดาเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ความสาคัญกับการดูแล รักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่หน่วยงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายยึดมั่น ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี
ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมัน่ ที่จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ดาเนินการเอง หรือ
ร่วมมือกับภาครัฐและชุมชนในการยกระดับคุณภาพของสังคม
การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
บริษัทฯ ได้ดาเนินการและจัดทารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเป็นรูปเล่ม ซึง่ มีรายละเอียดและแนวทางใน
การดาเนินงานตามหลักการ 8 ข้อ ที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้นาเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์บริษัทฯ
(www.tkrungthai.com) สาหรับในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดาเนินการทากิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างต่อไปนี้
1. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
รากฐานของการประกอบธุรกิจที่ดี มีประสิทธิภาพนั้น มีรากฐานของทรัพยากรบุคคล เป็นปัจจัยสาคัญที่จะขับเคลื่อนธุรกิจ
ให้ประสบความสาเร็จไปได้ด้วยดี นั่นก็หมายความว่า ธุรกิจเองต้องเล็งเห็นถึงความสาคัญของพนักงาน ให้พนักงานมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทางานที่ดี รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อพนักงาน หรือแรงงาน
อย่างเป็นธรรมด้วย บริษัทฯ จึงปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยมีตัวอย่างของแนว
ปฏิบัติ ดังนี้
1.1 มีแนวปฏิบัติที่สนับสนุน และเคารพสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และไม่ใช้แรงงานผิดกฏหมาย เป็นต้น
1.2 กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านผลตอบแทนพนักงานและสวัสดิการอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน
โบนัส เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายแล้ว ยังมีสวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่พนักงาน เช่น จัดให้มีข้าวฟรี และ
อาหารกลางวันราคาพิเศษให้แก่พนักงาน, เงินช่วยเหลือฌาปนกิจในกรณีบุคคลใน ครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต,
ให้ทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดา ของพนักงานที่อยู่ในระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น, ตรวจสุขภาพประจาปี
มอบของขวัญวันเด็กและทุนการศึกษาให้กับบุตร ของพนักงาน ฯลฯ
1.3 กาหนดนโยบายความปลอดภัยต่างๆ ในโรงงาน และสถานที่ทางาน เช่น จัดให้มีการซ้อมดับเพลิงและ ฝึกซ้อมอพยพ
หนีไฟประจาทุกปี ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิงตามแผนที่กาหนด จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามลักษณงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีความมั่นใจและปลอดภัยในการทางาน
1.4 มีระบบการจัดการกั บสภาพแวดล้อมในการทางาน ให้มีความปลอดภัย และถูกสุขอนามัย เช่น มี ระบบการดูแล
สภาพแวดล้อมภายในโรงงาน และในกระบวนการผลิต โดยไม่ให้กระทบต่อสุขภาพของพนักงาน, จัดให้มีกิจกรรม
สัปดาห์ความปลอดภัย, จัดมุมนั่งพักผ่อนสาหรับพนักงานได้ผ่อนคลายในยามพัก
1.5 จั ด หา สิ่ งอ านวยความสะดวกอุ ป โภคบริ โภค ให้ อ ย่ า งเพี ย งพอและเหมาะสม ปลอดภั ย ถู ก สุ ข อนามั ย และ
ดาเนินการตรวจประเมินตามรอบที่กาหนด เช่น โรงอาหาร เครื่องทาน้าดื่ม ห้องสุขา ฯลฯ
1.6 ดูแล ตรวจสอบ และจัดให้มีการตรวจวัด สภาพแวดล้อมภายในโรงงาน และในกระบวนการผลิต เพื่อไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของพนักงาน,ผู้ที่อยู่ภายในโรงงาน และชุมชนข้างเคียง เช่น ระบบบาบัดน้าทิ้ง
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1.7 มีกระบวนการร้องเรียนอย่างเหมาะสมหากพนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
1.8 พัฒนาบุคลากร โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้ โดยการส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตร ต่างๆ ทั้ งภายใน
และภายนอกองค์กรเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และเลื่อน ตาแหน่งให้แก่พนักงานเมื่อมีโอกาส
ที่เหมาะสม
1.9 พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทในทุกระดับทั้งใน
ระยะสั้น และระยะยาว ภายใต้กรอบการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยการนาองค์กรไปสู่
การเรียนรู้ (Learning Organization)
1.10 พัฒนาความพร้อมด้านการบริหาร และภาวะผู้นาให้แก่ผู้บริหารทุกระดับด้วยการอบรม และสอนงาน (Coaching)
1.11 ส่งเสริมให้พนักงานนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต รวมถึงการบาเพ็ญประโยชน์ และทาดี
เพื่อสังคมอีกด้วย
1.12 ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด
1.13 จัดให้มีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้แก่พนักงานของบริษัท
1.14 ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และสืบสานเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ วันพ่อ วันแม่ เป็นต้น
2. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ให้ความสาคัญ และตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพนักงาน และชุมชนรอบข้าง
ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และมีการตรวจวัดคุณภาพของสิง่ แวดล้อมประจาทุกปี
สาหรับในปี 2560 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน โดยบริษัท ได้ว่าจ้างให้บริษัท
ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จากัด เป็นผู้ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ ดังนี้
ตรวจวัดคุณภาพของสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงงาน

ผลการตรวจวัดคุณภาพ
ต่ากว่ามาตรฐาน

อยู่ในเกณฑ์

เกินกว่า

มาตรฐาน

มาตรฐาน

1. คุณภาพน้าทิ้ง



2. ระดับความเข้มของแสง



3. ระดับความดังของเสียง



4. ระดับความร้อนคุณภาพอากาศ



5. ปริมาณสารเจือปน



6. ระบบนิเวศน์



นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดอบรมพนักงานใหม่ ในเรือ่ งสิ่งแวดล้อม พลังงาน และผลกระทบต่างๆ ให้กับพนักงาน และจัด
รณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คณ
ุ ค่าและเท่าที่จาเป็น รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด เช่น ปิดไฟ ปิดแอร์หลังเลิกใช้งาน การจัดรถรับส่งแบบ Carpool การใช้กล่องหมุนเวียน การใช้กระดาษสองหน้า ลดการ
พิมพ์สีกรณีที่ไม่จาเป็น ฯลฯ
ด้านการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และจัดสรรงบประมาณเพื่อลงทุนในอุปกรณ์การประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม และ
ปฏิบัติตามข้อกาหนดของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ISO 14001 และกฏหมายอย่างเคร่งครัด
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3. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ธุรกิจจะมั่นคงได้ต้องอยู่ในชุมชน และสังคมที่เข้มแข็ง และมีการพัฒนาที่ยงั่ ยืน บริษัทฯ จึงจัดให้มกี จิ กรรมทางสังคม
รวมถึงการมีส่วนร่วมกับสังคมในการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม โดยหากระบวนการและวิธีการทีเ่ หมาะสมกับ
ลักษณะธุรกิจที่ดาเนินการอยู่ เช่น
3.1 สนับสนุนของขวัญ อุปกรณ์ กีฬาวันเด็ ก ให้กับ โรงเรียน และชุมชนรอบข้างโรงงาน ได้แก่ โรงงานวัดบางปลานั ก
อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา, โรงเรี ย นสุ เหร่ า ล าชะล่ า อ าเภอบางน้ าเปรี้ ย ว จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา และเขต
อุตสาหกรรมกบินทร์บุรี อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
3.2 อาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เข้าชมโรงงาน
กิ่งแก้ว พร้อมรับฟังกระบวนการผลิต
3.3 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ให้แก่สภากาชาดไทย ประจาทุกไตรมาส
3.4 ทาบุญ ถวายเทียนพรรษาในพื้นที่ชุมชนของแต่ละโรงงาน คือ วัดอุทัยธรรมธารม จังหวัดกรุงเทพ, วัดบางปลานัก
จังหวัดฉะเชิงเทรา, ศูนย์ปฎิบัติธรรมโคกอุดม จ.ปราจีน, สานักสงฆ์หนองบัวเขาจอมทอง จ.ปราจีน
3.5 ให้การสนับสนุนพนักงาน ได้มีส่วนในการพัฒนาบ้านเกิด โดยจัด “โครงการผ้าป่าสู่บ้านเกิด” เพื่อให้พนักงานมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนวัดบ้านเกิด คือ วัดศรีภูมิ จังหวัดหนองบัวลาภู, วัดบ้านกันกง จังหวัดชัยภูมิ, วัดนาไผ่
จังหวัดอุบลราชธานี, วัดดสานักสงฆ์โคกสง่า จ บุรีรัมย์
3.6 มอบเงินสนับสนุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ (เครื่องพ่นยาชนิดไฟฟ้า) แก่หอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อนาไปมอบให้
โรงพยาบาล
3.7 มอบตู้เย็นให้แก่สถานีตารวจภูธรกบินทร์บุรี เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติหน้าในสถานีตารวจภูธรกบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี
3.8 มอบหลอดไฟ ให้แก่วัดวัดอุทัยธรรมาราม และโรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) ได้แต่งตัง้ กรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีการ
กากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยทาหน้าที่
- สอบทานรายงานการบริหารและการดาเนินงานของบริษัทฯ
- สอบทานความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายใน
- สอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกีย่ วข้อง
- สอบทานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนด
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ซึ่งมีการพิจารณาในเรื่องที่สาคัญ สรุปได้ดังนี้
1. พิจารณาผลประกอบการและงบการเงินรายไตรมาสและรายปีร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
2. พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
3. พิจารณานโยบายบัญชีที่สาคัญของบริษัทฯ
4. เสนอแนะแก่คณะกรรมการบริหารในด้านการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มกี ารประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ โดยอ้างอิง “แบบประเมิน
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ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เห็นพ้องกันว่ามี
ความเหมาะสมและมีข้อเสนอแนะให้มีการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิผล นอกจากนี้ยงั ให้มีการติดตาม
ควบคุมการดาเนินงานเพื่อป้องกันจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนาทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอานาจ
และดาเนินการแก้ไขผลจากการตรวจสอบในทุกประเด็นที่สาคัญ โดยเฉพาะประเด็นสาคัญที่อาจกระทบต่อการปฏิบัติงาน และ
รายการที่เกี่ยวโยง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 5 ด้าน
คือ
1. การควบคุมภายในองค์กร บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรทีเ่ อื้อต่อการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งมี
การปรับปรุงการประเมินผลงานของพนักงานให้มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมขององค์กรอย่างสมเหตุสมผล เพื่อคุณภาพ
ทางการปฏิบัติงานที่ดียงิ่ ขึ้น
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงการ
ให้ความสาคัญอย่างมากในการดูแลสิ่งแวดล้อม จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพ “ISO/TS 16949 และ ISO
14001”
บริษัทฯ กาหนดโครงสร้างการบังคับบัญชาแยกตามสายงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ และการกากับดูแล
กิจการ โดยมีแผนกตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้ส่งเสริม สนับสนุน
นโยบายการกากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ให้มีความชัดเจนโปร่งใส มีการกาหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน
คานึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่คา้ รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดทาคู่มือ
นโยบายกากับดูแลกิจการ และคูม่ ือจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งให้จัดให้มีนโยบายรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ซึ่งให้ความสาคัญกับ
การรักษาผลประโยชน์ของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน การเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่งใส ทันเวลา การมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ การมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ได้มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจัดอบรมเพื่อชี้แจงให้พนักงานทราบ
2. การประเมินความเสี่ยง บริษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงที่มาจากทัง้ ปัจจัยภายนอก และ
ปัจจัยภายในที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยคาดไม่ถงึ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการมีระบบกากับดูแลกิจการ
ที่ดี (Good Corporate Governance) และปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้จัดทานโยบายบริหารความ
เสี่ยงขึ้นเพื่อควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการบังคับใช้ทั้งองค์กร รวมถึงมีการ
ติดตามประเมินความเสี่ยง และรายงานผลประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจน เช่น มีการกาหนดขอบเขต
และอานาจหน้าที่และวงเงินอนุมตั ิของผู้บริหารทุกระดับเป็นลายลักษณ์อักษร การบันทึกรายการบัญชี และข้อมูลสารสนเทศ การ
ควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผล
ออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับ
ระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จดั ให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ
ในการอนุมัติการทาธุรกรรมของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จะคานึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมูลที่สาคัญเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริษัทฯ โดยการจัดทารายงานวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบ จัดส่งข้อมูลเพื่อการศึกษา
ประกอบการตัดสินใจเป็นการล่วงหน้า 7 วัน และมีเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งมีหน้าที่ให้คาแนะนาด้านข้อบังคับและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2553 ที่
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คณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ ในส่วนของการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ นั้น บริษัทฯ ได้มีการ
จัดเก็บไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ เพื่อความโปร่งใส และเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ที่เกีย่ วข้องเกีย่ วกับการจัดทางบการเงิน
ของบริษัทฯ ทุกไตรมาส เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริษัทฯ มีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะ
ธุรกิจรวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มคี วาม
ทันสมัยอยู่เสมออีกด้วย
5. ระบบการติดตาม บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ใน
ปี 2560 รวม 8 ครั้ง ส่วนการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในมีขึ้นอย่างสม่าเสมอทุกไตรมาส โดยผู้
ตรวจสอบภายในต้องจัดทารายงานผลการตรวจสอบ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องอันเป็น
สาระสาคัญ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในระยะเวลาอันสมควร รวมถึงการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกีย่ วกับการประเมินประสิทธิภาพ และการควบคุมภายในของบริษัทฯ ว่า
ไม่มีจุดอ่อนทีเ่ ป็นสาระสาคัญ โดยไม่พบข้อบกพร่องทีจ่ ะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี
ในงบการเงิน จากการที่ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้เคยเสนอให้มีการจัดทาแผนงานทั้งปีและติดตามวัดผลเป็นระยะ ๆ ให้เป็น
รูปธรรมมากขึ้นกว่าที่ทาอยู่นั้น บริษัทฯ ได้เริ่มดาเนินการแล้ว และถือเป็นแนวปฏิบัติทดี่ ีต่อไป
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มี ประสิทธิภาพ จึงได้
กาหนดภาระหน้าที่ อานาจการดาเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้
ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผปู้ ฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้
เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกีย่ วกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้
จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอ ผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษทั (compliance)
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติให้วา่ จ้าง บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดย
ประสานงานร่วมกับผู้บริหารที่ทางบริษัทฯ มอบหมายให้ทาหน้าทีห่ ัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท (รายละเอียด
แสดงในเอกสารแนบ 3) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สาคัญของบริษัทฯ ได้ดาเนินการตามแนวทาง
ที่กาหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดทีเ่ กี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Compliance
Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
คณะกรรมการจึงกาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการ
ประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
การบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายการมีระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และปกป้องผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดทานโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึงกาหนดให้กระบวนการบริหารความ
เสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่เกีย่ วข้องกับธุรกรรมหรือกิจกรรมของบริษัทฯ และเพื่อลด
ผลกระทบของเหตุการณ์อันอาจเกิดขึ้นได้โดยคาดไม่ถึง
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นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินความเสี่ยงทั่วทัง้ องค์กร ทั้งที่เป็นปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงจะครอบคลุมความเสี่ยง 6 ด้าน ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านการดาเนินธุรกิจ และกลยุทธ์
2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน
3. ความเสี่ยงด้านบัญชี และการเงิน
4. ความเสี่ยงด้านการบริหาร และการจัดการ
5. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกีย่ วข้อง
6. ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ
ซึ่งในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้นาเสนอผลการประเมินรายงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
บริษัท เป็นจานวน 2 ครั้ง
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12. รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันของบริษทั และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2560 ดังนี้
ชื่อ/ลักษณะการ
ความสัมพันธ์
ลักษณะและมูลค่าของรายการ
ความจาเป็นและความ
ประกอบธุรกิจ
สมเหตุสมผล
1. บริษัท แพรรีม่ าร์
เก็ตติง้ จากัด
ประกอบธุรกิจซือ้ ขาย
สินค้าอุปโภคบริโภค

กรรมการของบริษัท เป็น
กรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นใน
บริษัท แพรรี่มาร์เก็ตติง้ จากัด
จานวน 1 ท่าน คือ นายสุเมธ เต
ชะไกรศรี เป็นกรรมการผู้มี
อานาจลงนามใน บริษัท แพรรี่
มาร์เก็ตติง้ จากัด และถือหุ้นใน
อัตราส่วนร้อยละ 6 ของทุน
ชาระแล้ว

บริษัทจาหน่ายกระปุกสาลี
พลาสติก ให้ บริษัท แพรรี่ มาร์
เก็ตติง้ จากัด
ปี 2560 มียอดการขายกระปุก
ส าลี พ ลาสติ ก เท่ า กั บ 3.45
ล้ า นบาท และ ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2560 มี ยอดลูกหนี้
การค้ า คงค้ า ง เท่ า กั บ 0.65
ล้านบาท

รายการนี้เป็นการขายชิ้นส่วน
พลาสติกของบริษัท ที่เกิดขึ้น
ตามปกติของบริษัท และเป็น
เงื่อนไขเหมือนกับลูกค้ารายอื่น
ซึ่งเป็นการขายในราคาตลาด
เท่ากับลูกค้าทัว่ ไป ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาการทารายการดังกล่าว
ข้างต้นแล้วเห็นว่าการทารายการ
นี้เป็นการทารายการที่
สมเหตุสมผล และมีราคา
ยุติธรรม

2. การเช่าอาคาร
สานักงานจาก
นายสุเมธ เตชะ
ไกรศรี

นายสุเมธ เตชะไกรศรี
เป็นกรรมการของบริษัท

บริษัทฯ เช่าพื้นที่อาคารสามชั้น
เลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แยก
21 ถนนจันทน์ แขวงทุง่ วัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
โดยมีระยะการเช่า 3 ปี เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2562 อัตรา
ค่าเช่าเดือนละ 66,550 บาท

เป็นการเช่าพื้นที่สานักงานเพื่อ
ความสะดวกใน การติดต่อธุรกิจ
และอัตราค่าเช่าไม่แตกต่างจาก
อัตราทั่วไปในบริเวณใกล้เคียง ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาและเห็นว่าเป็นการทา
รายการเช่าที่สมเหตุสมผลและมี
อัตราค่าเช่ายุติธรรม

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
การเปิดเผยรายการระหว่างกัน รายละเอียดรายการบัญชีบุคคลหรือกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกันได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบบการเงินที่ 5 รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ในปี 2560 การทารายการระหว่างกัน เป็นความจาเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทารายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ เป็นการใช้กาลังการผลิตของเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะทาให้ได้กาไรเพิ่มขึ้น รายการระหว่างกัน
ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว
เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทัว่ ไป และบริษัทฯ ได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
บริษัทฯ ได้มีการกาหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมตั ิการทารายการระหว่างกัน โดยจะกาหนดให้ในการเข้าทารายการ
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องได้รับอนุมัตจิ าก
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บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ จะต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยในการออกเสียงในที่ประชุมนั้น ๆ กรรมการที่มีส่วน
ได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกัน
ในอนาคตหากบริษัทฯ มีความจาเป็นต้องทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
และบริษัทฯ มีนโยบายทีจ่ ะกาหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดาเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึง่ สามารถ
เปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทฯ จะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทารายการด้วย
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้กาหนดขึ้นและกรรมการจะต้องไม่
อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษทั ฯ และจะต้องเปิดเผยรายการ
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ซึง่ บริษัทฯจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึง
การปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทัง้ ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มคี วามชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน ทีอ่ าจเกิดขึ้น บริษัทฯจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือ่ นาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น
ตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ
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บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
13.1. งบการเงิน
13.1.1. ผู้สอบบัญชีและสรุปรายงานของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) ได้แก่
ปี 2556

นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899
บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด
ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นถึงงบการเงินของบริษัทฯ ว่าได้จดั ทาขึ้นโดยถูกต้อง ตามทีค่ วรใน
สาระสาคัญตามหลักการบัญชีทรี่ ับรองทั่วไปอย่างไม่มเี งื่อนไข

ปี 2557

นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899
บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด
ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นถึงงบการเงินของบริษัทฯ ว่าได้จดั ทาขึ้นโดยถูกต้อง ตามทีค่ วรใน
สาระสาคัญตามหลักการบัญชีทรี่ ับรองทั่วไปอย่างไม่มเี งื่อนไข

ปี 2558

นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113
บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด
ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นถึงงบการเงินของบริษัทฯ ว่าได้จดั ทาขึ้นโดยถูกต้อง ตามทีค่ วรใน
สาระสาคัญตามหลักการบัญชีทรี่ ับรองทั่วไปอย่างไม่มเี งื่อนไข

ปี 2559

นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113
บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด
ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นถึงงบการเงินของบริษัทฯ ว่าได้จดั ทาขึ้นโดยถูกต้อง ตามทีค่ วรใน
สาระสาคัญตามหลักการบัญชีทรี่ ับรองทั่วไปอย่างไม่มเี งื่อนไข

ปี 2560

นายเจษฎา หังสพฤกษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759
บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด
ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นถึงงบการเงินของบริษัทฯ ว่าได้จดั ทาขึ้นโดยถูกต้อง ตามทีค่ วรใน
สาระสาคัญตามหลักการบัญชีทรี่ ับรองทั่วไปอย่างไม่มเี งื่อนไข
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บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
อัตราส่วนทางการเงิน
หน่วย

2558

2559

2560

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

0.67
0.36
0.22
5.17
71
6.67
55
5.80
63
63

0.58
0.31
0.03
6.12
60
5.72
64
6.74
54
70

0.54
0.35
0.09
5.94
61
6.75
54
6.98
52
63

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

14.00
2.38
7.34
0.91
2.66

6.46
(6.06)
n/a
(6.15)
(16.06)

9.31
(4.40)
n/a
(4.78)
(12.45)

ร้อยละ
ร้อยละ
เท่า

1.05
1.82
1.16

(6.16)
(10.34)
1.01

(4.78)
(7.62)
1.01

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

1.47

1.77

1.46

อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย

เท่า

1.80

n/a

n/a

ร้อยละ

103.58

n/a

n/a

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชาระหนี้
Cash Cycle
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรากาไรขั้นต้น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราการจ่ายเงินปันผล
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บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
13.1.2. ตารางสรุปงบการเงิน
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 2560
หน่วย : พันบาท
ตรวจสอบ
2558

%

2559

%

2560

%

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

35,226.59

3.09

23,026.76

2.18

12,508.24

1.14

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ

183,636.39

16.13

171,596.67

16.28

204,232.29

18.68

ลูกหนี้การค้ากิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน

553.40

0.05

2,788.80

0.26

649.70

0.06

191,103.58

16.79

167,707.27

15.91

120,644.19

11.04

707.58

0.06

646.60

0.06

-

-

411,227.54

36.12

365,766.10

34.69

338,034.42

30.93

665,493.86

58.45

616,889.55

58.51

706,914.43

64.67

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ

11,847.57

1.04

12,652.48

1.20

11,278.93

1.03

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

49,928.66

4.39

46,168.66

4.38

36,809.29

3.37

-

-

12,847.63

1.22

-

-

727,270.09

63.88

688,558.32

65.31

755,002.65

69.07

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

1,138,497.63 100.00 1,054,324.42 100.00 1,093,037.07 100.00
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บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558-2560
หน่วย : พันบาท
ตรวจสอบ
2558
หนี้สนิ และส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สนิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนีค้ ่าซื้อทรัพย์สิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระใน 1 ปี
เจ้าหนีต้ ามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทาง
การเงินที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยมื ระยะยาวสถาบันการเงิน-สุทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทาง
การเงิน - สุทธิ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

%

2559

%

397,531.15 34.92 465,014.10 44.10
164,755.42 14.47 128,408.63 12.18
4,833.99 0.42
508.55 0.05

2560

%

464,077.75 42.46
133,542.93 12.22
4,875.20 0.45

41,3557.77

3.63

26,842.77

2.55

17,945.22

1.64

1,454.77

0.13

1,719.50

0.16

1,740.63

0.16

218.40

0.02

1,344.57

0.13

2,046.43

0.19

2,371.73

0.21

11,266.36

1.07

612,521.23 53.80 635,103.47 60.24

-

-

624,228.16 57.11

45,908.99

4.03

19,067.22

1.81

1,122.00

0.10

1,680.77

0.15

5,689.30

0.54

3,859.91

0.35

4,063.03
13,512.81

0.36
1.19

14,029.14

0.00
1.33

3,744.84
15,768.10

0.34
1.44

65,165.60

5.72

38,785.66

3.68

24,494.85

2.24

677,686.83 59.52 673,889.13 63.92
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648,723.01 59.35

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 2560
หน่วย : พันบาท
ตรวจสอบ
2558
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไร(ขาดทุน)สะสม
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้
ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

%

2559

214,000.00
214,000.00
144,236.93

18.80
12.67

214,000.00
214,000.00
144,236.93

21,400.00
81,173.87

1.88
7.13

21,400.00
798.36

460,810.80
1,138,497.63

%

2560

%

20.30
13.68

214,000.00
214,000.00
144,236.93

19.58
13.20

2.02
0.08

21,400.00
(54,827.18)
119,504.31

1.96
(5.02)
10.93

40.48 380,435.29 36.08 444,314.06 40.65
100.00 1,054,324.42 100.00 1,093,037.07 100.00
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บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 2560
หน่วย : พันบาท
2558
รายได้
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร(ขาดทุน) ก่อนต้นทุน
ทางการเงินและภาษี
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่าย/(รายได้)ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี

%

2559

1,356,396.57 100.00 1,097,751.09
8,298.44 0.61
13,022.08
1,364,695.01 100.61 1,110,773.17
1,166,489.19
147,535.52
18,393.31
1,332,418.02

%

2560

100.00 1,072,665.99
1.19
7,971.07
101.19 1,080,637.06

%
100.00
0.74
100.74

86.00 1,026,885.60

93.54

972,820.25

90.69

10.88

12.29

142,943.27

13.33

1.41
12,058.20
107.24 1,127,821.72

1.12
105.14

134,938.39

1.36
15,458.56
98.23 1,177,282.55

32,276.99

2.38

(66,509.36)

(6.05)

(47,184.66)

(4.40)

17,930.47
1,950.56
12,395.96

1.32
0.14
0.91

17,936.82
(16,910.67)
(67,535.51)

1.63
(1.54)
(6.14)

17,424.19
(13,283.60)
(51,325.25)

1.62
(1.24)
(4.78)

กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาทต่อหุ้น)

0.06

(0.32)

(0.24)

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผล(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้

(4,300.28)

ผลกาไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่

119,504.31
115,204.03

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี - สุทธิ

63,878.78

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
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บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 2560

2558
2559
จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุงกระทบกาไรสุทธิเป็น
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคา
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
ค่าใข้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
กระแสเงินสดสุทธิจากภาษีเงินได้
กระแสเงินส่ดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้การค้ากิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
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หน่วย : พันบาท
2560

14,346.51

-84,446.18

-64,608.86

68,088.29
1,574.21
484.97
-354.89
0
-1,796.57
-100.61
17,930.47
-17,341.93
0.00
82,830.45

71,148.02
10,075.50
2,036.49
4,407.68
140.21
-113.55
1,642.50
-57.57
17,936.82
-164.34
0.00
22,605.58

68,748.36
14,278.38
2,531.56
-4,845.16
973.05
22.34
1,957.17
-58.31
17,345.03
1,879.89
-3,816.64
34,406.81

156,149.04
181.79
-32,960.45
-8,717.02
114,653.36

12,203.28
-2,235.40
18,988.63
3,760.00
32,716.51

-27,745.38
-2,139.10
51,908.24
7,479.49
29,503.25

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 2560

หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
กระแสเงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ดอกเบี้จ่าย
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดจ่ายชาระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่า
ทางการเงิน
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
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หน่วย : พันบาท
2560

2558
จัดประเภทใหม่

2559
จัดประเภทใหม่

-60,863.83
-60,863.83
53,789.53
136,619.98

-27,452.16
-27,452.16
5,264.35
27,869.93

-5,759.33
-5,759.33
23,743.92
58,150.73

100.61
-56,195.63
567.36
-3,501.56
-59,029.22

57.57
-33,161.46
1,804.62
-2,841.40
-34,140.67

58.31
-21,257.98
980.35
-1,158.00
-21,377.32

-17,715.40
47,917.65

-17,761.52
67,482.95

-17,705.55
-936.35

-57,806.77
-2,268.63

-41,355.77
-1,454.76

-26,841.77
-1,808.26

-21,329.33
-51,202.48
26,388.28
8,838.31
35,226.59

-12,839.99
-5,929.09
-12,199.83
35,226.59
23,026.76

-47,291.93
-10,518.52
23,026.76
12,508.24

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก และรับออกแบบ ผลิต และซ่อมแม่พิมพ์ เพื่อผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
จาหน่ายให้ โรงงานประกอบยานยนต์ โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และ เครื่องใช้ไฟฟ้า ชั้นนาต่างๆ รวมทั้งผู้ผลิตสินค้าต้นแบบ
(Original Equipment Manufacturing : OEM) ที่อยู่ในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ในปี 2560 มีรายได้รวม 1,072.67 ล้านบาท ขาดทุน
สุทธิ 51.33 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 มีรายได้รวม 1,097.75 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 67.54 ล้านบาท
1. ผลการดาเนินงาน
รายได้
รายได้จากการขายและบริการรวม 1,072.67 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากชิ้นส่วนพลาสติก 960.11 ล้านบาทและรายได้จาก
แม่พิมพ์ 112.55 ล้านบาท รายได้รวมจะลดลง 25.08 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยเป็นรายได้จากชิ้นส่วนพลาสติกที่ลดลง
44.30 ล้านบาท (-4.41%) อันเกิดจากโมเดลในยอดขายของรถยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ของลูกค้าบริษัทมีจานวนลดลง อย่างไรก็
ตาม รายได้จากแม่พมิ พ์กลับเพิม่ ขึ้น 19.21 ล้านบาท (+20.59%) เมื่อเทียบกับปี 2559 ทั้งนีบ้ ริษัทได้ใช้ความพยายามเพิ่มรายได้
ในปีต่อไป โดยการรับโมเดลใหม่ๆจากลูกค้ากลุ่มธุรกิจยานยนต์

กาไรขั้นต้น (Gross Profit)
ในปี 2560 บริษัทฯ มีกาไรขั้นต้น 99.85 ล้านบาท ( Gross Profit Margin 9.31%) เมื่อเทียบกับปี 2559 บริษัทฯ มีกาไรขั้นต้น
70.87 ล้านบาท ( Gross Profit Margin 6.46%) โดยทั้งนี้บริษัทได้แก้ไขปัญหาจากการที่รายได้ลดลงโดยการ ควบคุมค่าใช้จ่ายใน
การผลิต และ การลดของเสียในการผลิต อย่างต่อเนื่อง
กาไรก่อนค่าเสื่อมราคา (EBITDA) และ กาไร/ขาดทุน ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี (EBIT)
ในปี 2560 บริษัทฯ มีEBITDA 21.56 ล้านบาท (1.96%) เทียบกับปี 2559 มี EBITDA 4.64 ล้านบาท (0.42%) แต่มEี BIT -47.18
ล้านบาท (-4.4%) เทียบกับปี 2559 มี EBIT -66.51 ล้านบาท (-6.06%) ทั้งนี้เป็นผลจากกาไรขั้นต้นที่สูงขึ้นแม้คา่ ใช้จ่ายจากการ
ขายและบริหารจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
กาไร/ขาดทุนสุทธิ (Net Profit/Loss)
ในปี 2560 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 51.33 ล้านบาท (-4.78%) เทียบกับปี 2559 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 67.54 ล้านบาท (-6.15%) มี
ผลขาดทุนสุทธิที่ลดลง 16.21 ล้านบาท ทั้งนี้ต้นทุนทางการเงินลดลงเล็กน้อยจาก 17.94 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 17.42 ล้านบาท
โดยบริษัทได้ควบคุมการใช้สินเชือ่ ตามความจาเป็นเท่านั้น
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บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

2. ฐานะทางการเงิน
ณ.31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีสนิ ทรัพย์รวม 1,093.04 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 ในช่วงเวลาเดียวกัน สินทรัพย์รวม 1,054.32
ล้านบาท โดยทั้งนีจ้ ากการลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องมือเครื่องใช้และการปรับปรุงอาคารและที่ดิน และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพื่อให้
สินทรัพย์อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ โดยมีการลงทุนสุทธิ 21.38 ล้านบาท บริษัทฯได้มีการประเมินสินทรัพย์ใหม่ในส่วนของ
ที่ดินเพื่อสะท้อนถึงมูลค่ายุติธรรม โดยทั้งนี้เกิดส่วนเกินจากการประเมินมูลค่าเพิ่มสุทธิคิดเป็นเงิน 119.50 ล้านบาท
สาหรับหนี้สินรวม 648.72 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 25.17 ล้านบาท โดยเฉพาะเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง 29.58
ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 444.31 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการรับรู้ส่วนเกินจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพิม่ สุทธิ 119.50
ล้านบาทอัตราหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที่ 59% จากการที่หนี้สินรวมลดลง และส่วนของผู้ถือหุ้นที่สูงขึ้นจากการ
ประเมินราคาสินทรัพย์ใหม่
3.ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพย์สิน
โดยภาพรวมประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ของบริษัท ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีที่ผา่ นมามากนักโดยพิจารณาจาก
อัตราส่วนต่างๆดังนี้
-Total Asset Turnover (Total Income/Total asset) ในปี 2560 อยู่ที่ 0.98 เท่า เทียบกับ 1.04 เท่าในปี 2559 ทั้งนี้เกิดจาก
ยอดขายที่ลดลงเล็กน้อยและผลจากการรับรู้มูลค่าสินทรัพย์ตามราคาประเมินใหม่ โดยรวมแล้วประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์
โดยรวมของบริษัทฯค่อนข้างคงที่
-Operating Cycle and Cash Cycle
Operating Cycle 115 วัน และ Cash Cycle 63 วัน ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเมือ่ เทียบกับปีที่ผ่านมา 118 วัน และ 68 วัน
ตามลาดับ ทั้งนี้บริษัทฯ ผลิตสินค้าตามคาสั่งซื้อของลูกค้า (make to order) สินค้าคงคลังจึงเป็นสินค้าที่มีสภาพคล่องสูง และ
ลูกค้าของบริษัทก็เป็นผู้ผลิตและจาหน่าย รถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนา จึงมีคุณภาพของลูกหนีท้ างการค้าอยู่ในระดับดีมาก
4.สภาพคล่องทางการเงิน
ในปี 2560 บริษัท มี Current Ratio 0.54 เท่าและ Quick Ratio 0.35 เท่า แต่สภาพคล่องของบริษทั ก็ยังพอเพียงโดยมี Interest
Coverage Ratio อยู่ที่ -2.71 เท่า EBITDA/Interest Expense อยู่ที่ 1.24 เท่า และ CFO/(Interest Expense & Current Portion
of Long-Term Loan) อยู่ที่ 1.57 เท่า และบริษัทฯ ไม่เคยผิดนัดชาระหนี้ รวมถึงการใช้เงินเป็นเพื่อธุรกิจหลักเท่านั้น จึงได้รับการ
สนับสนุนที่ดีจากสถาบันการเงิน โดยมีวงเงินสินเชื่อเพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 68

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

อายุ

ตาแหน่ง

(ปี)

สัดส่วน

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

วันที่รับตาแหน่งกรรมการครั้งแรก

1

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
• กรรมการอิสระ

81 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทบ.)

ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง
ในบริษทั ฯ(%) กรรมการและผู้บริหาร

0.10

• โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

วันที่ 6 มกราคม 2547

• วิทยาลัยการทัพบก

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง - บริษทั

บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(จปร.)

• ประธานกรรมการ

ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปียอ้ นหลัง

บริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( 1 แห่ง )

• หลักสูตรกฎหมายสาหรับผู้บงั คับบัญชาชั้นสูง

2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ, บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์นเิ ทค

กระทรวงกลาโหม
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

บริษทั และหน่วยงานอื่น (9 แห่ง)
2559 - ปัจจุบนั ประธานที่ปรึกษา, มูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย

• วิทยาศาสตร์ ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขานวัตกรรม และ
เทคโนโลยี่ทางด้านการศึกษา (กิตติมศักดิ์)

2555 - ปัจจุบนั ประธาน, มูลนิธิสหพันธ์สนั ติภาพสากล(ประเทศไทย)

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคล พระนคร

2555 - ปัจจุบนั Global Vice Presidents Sun Moon University,
Chungnam Republic of korea.

การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

2547 - ปัจจุบนั นายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์

บริษัทไทย (IOD)

2541 - ปัจจุบนั รองประธาน, มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี

• หลักสูตร Director Accreditation Program

2540 - ปัจจุบนั ราชองค์รักษ์พิเศษ
2535 - ปัจจุบนั ประธาน, มูลนิธิ"ไตรแก้ว” โรงเรียนธรรมวาที

(DAP) รุ่นที่ 10/2004

2530 - ปัจจุบนั ประธานที่ปรึกษาและกรรมการ,
บจก.อี.เทค วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
2529 - ปัจจุบนั นายทหารพิเศษประจากรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื่อ – สกุล

อายุ

ตาแหน่ง

(ปี)

ลาดับ

สัดส่วน

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

วันที่รับตาแหน่งกรรมการครั้งแรก

2

นายไพรัช สหเมธาพัฒน์

73 • บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง
ในบริษทั ฯ(%) กรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

• กรรมการอิสระ

ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปียอ้ นหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง - บริษทั

บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

• ประธานกรรมการตรวจสอบ

การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

• กรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

วันที่ 6 มกราคม 2547

• หลักสูตร Director Certification Program

บริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( 1 แห่ง )
2547 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ, บมจ. สยามสปอร์ตซินดิเคท

(DCP) รุ่นที่ 102/2008
บริษทั และหน่วยงานอื่น
ไม่มี
3

นายเผ่าเทพ โชตินชุ ิต
• กรรมการอิสระ

84 • M.Sc Metallurgical engineer,

0.002

University of Arizona USA.

ไม่มี

บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

• ประธานกรรมการพิจารณาค่า
ตอบแทนและกรรมการสรรหา
• ประธานกรรมการกากับดูแล
กิจการที่ดี
• กรรมการตรวจสอบ

บริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

ไม่มี

บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 11/2004

บริษทั และหน่วยงานอื่น ( 2 แห่ง)
2556 - ปัจจุบนั กรรมการผู้ทรงคุณวิฒ,ิ

• กรรมการ
วันที่ 6 มกราคม 2547

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
2538 - ปัจจุบนั President, Qualine Management Co., Ltd.

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

อายุ

ตาแหน่ง

(ปี)

สัดส่วน

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

วันที่รับตาแหน่งกรรมการครั้งแรก

4

5

ดร.โกศล สุรโกมล
77 • ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล
Wayne State University, Michigan, U.S.A.
• กรรมการอิสระ
• กรรมการ
การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
• กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัทไทย (IOD)
และกรรมการสรรหา
• กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
• หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 137/2010
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ 7 เมษายน 2553
นายวีระศักดิ์ สุตณ
ั ฑวิบลู ย์
60 • ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหกรรม,
Texas A&M University, Texas, USA.
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการ
วันที่ 6 มกราคม 2547

ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง
ในบริษทั ฯ(%) กรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปียอ้ นหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง - บริษทั

บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
บริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( 1 แห่ง )
2556 - ปัจจุบนั ที่ปรึกษา สานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ล็อกซเล่ย

ไม่มี

ไม่มี

บริษทั และหน่วยงานอื่น
ไม่มี
บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
บริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กรรมการ 3 แห่ง )
2558 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. พลาสติคและหีบห่อไทย
2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. บางปะกง เทอร์มินอล
2554 - ปัจจุบนั กรรมการ, บมจ. กรุงเทพประกันภัย

การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program

บริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( ผู้บริหาร 1 แห่ง )
2540 - ปัจจุบนั รองผู้จัดการใหญ่ผู้รับผิดชอบสายลูกค้า ธุรกิจรายกลาง,
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

(DAP) รุ่นที่ 21/2004

บริษทั และหน่วยงานอื่น ( 4 แห่ง )
2551 - ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. เดอะแกรนด์-ยูบี
2544 - ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. โตโยต้า ลิสซิ่ง(ประเทศไทย)
2544 - ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ
2544 - ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. ไทยอินโด คอร์ดซ่า
เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

อายุ

ตาแหน่ง

(ปี)

สัดส่วน

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

วันที่รับตาแหน่งกรรมการครั้งแรก

ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง
ในบริษทั ฯ(%) กรรมการและผู้บริหาร

6

นายสุเมธ เตชะไกรศรี
70 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการ
• โครงการมินิ MBA, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
• กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการสรรหา
การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
วันที่ 6 มกราคม 2547
• หลักสูตร Director Certification Program
(DAP) รุ่นที่ 137/2010
• หลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูง(วตท.) รุ่นที่ 17 "
จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน

10.98

7

นายคัมภีร์ จองธุระกิจ
63 • ปริญญาตรี บริหารการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• กรรมการ
• กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
และกรรมการสรรหา
บริษัทไทย (IOD)
• กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
วันที่ 6 มกราคม 2547
• หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 48/2004

0.23

ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปียอ้ นหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง - บริษทั

บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
บิดา
นายจุมพล เตชะไกรศรี 2523 - ปัจจุบนั กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษทั
บริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี
บริษทั และหน่วยงานอื่น ( 6 แห่ง )
2550 - ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. ชินคาร่า พร็อพเพอร์ตี้
2547 - ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. เอ็มเอฟที ดีเวลลอปเมนท์
2544 - ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. จัดสรรปันส่วน
2530 - ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. แพรรี่มาร์เก็ตติ้ง
2528 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ, บจก. พีซแอนด์ลฟี วิง่
2521 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ, บจก. กรีนแลนด์ มาร์เกตติ้ง
บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
น้า
นายจุมพล เตชะไกรศรี 2532 - ปัจจุบนั กรรมการ
บริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( 1 แห่ง )
2535 - ปัจจุบนั กรรมการ/ กรรมการบริหาร, บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์
บริษทั และหน่วยงานอื่น ( 3 แห่ง )
2535 - ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์
2535 - ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. เอส.เอส.เอ. อุตสาหกรรม
2530 - ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. ศรีสาอางค์ ซัพพลายเออร์

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื่อ – สกุล

อายุ

ตาแหน่ง

(ปี)

ลาดับ

สัดส่วน

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

วันที่รับตาแหน่งกรรมการครั้งแรก

8

นายปรีชา เตชะไกรศรี
• กรรมการ

55 • ปริญญาโท Marketing Youngstown State
University, USA.

ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง
ในบริษทั ฯ(%) กรรมการและผู้บริหาร

2.87

หลาน

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง - บริษทั

บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

นายสุเมธ เตชะไกรศรี 2558 - ปัจจุบนั กรรมการผู้จัดการ

• กรรมการบริหาร

2554 - ปัจจุบนั กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษทั

• กรรมการผู้จัดการ

การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

• กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program

วันที่ 6 มกราคม 2547

ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปียอ้ นหลัง

2547 - ปัจจุบนั กรรมการ/ กรรมการบริหาร
บริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(DAP) รุ่นที่ 10/2004

ไม่มี
บริษทั และหน่วยงานอื่น ( 3 แห่ง )
2540 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร, บจก. ศรีสาอางซัพพลายเออร์
2539 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร, บจก. ที ไทยแสน็ค ฟู๊ดส์
2535 - ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. ที ไทย เทรด ดีเวลล็อปเม้นท์

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

อายุ

ตาแหน่ง

(ปี)

สัดส่วน

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

วันที่รับตาแหน่งกรรมการครั้งแรก

9

นายจุมพล เตชะไกรศรี
• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• เลขานุการบริษทั
• เลขาคณะกรรมการบริษทั
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
วันที่ 6 มกราคม 2547

37 • ปริญญาตรี การเงิน - การธนาคาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 102/2008

ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง
ในบริษทั ฯ(%) กรรมการและผู้บริหาร

0.45

ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปียอ้ นหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง - บริษทั

บุตร
บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
นายสุเมธ เตชะไกรศรี 2547 – ปัจจุบนั กรรมการ/ กรรมการบริหาร
และ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษทั
นางยุพา เตชะไกรศรี 2546 – ปัจจุบนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( 1 แห่ง )
2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น

• หลักสูตร ผู้ปฏิบตั งิ านเลขานุการบริษทั (FPCS)
รุ่นที่ 21/2009 จากสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย

บริษทั และหน่วยงานอื่น ( 13 แห่ง )
2558 – ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. เพซ ครีเอทีฟ เอเจนซี่

เอกสารแนบ 1

2558 – ปัจจุบนั
2557 – ปัจจุบนั
2557 – ปัจจุบนั
2554 – ปัจจุบนั
2554 - ปัจจุบนั
2554 - ปัจจุบนั

กรรมการ, บจก. เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส
กรรมการ, บจก. เพซ คันทรี่ คลับ
กรรมการ, บจก. เพซ ฟู้ด รีเทล
กรรมการ, บจก. เพซ เรียล เอสเตท
กรรมการ, บจก. เพซ โปรเจ็ค วัน
กรรมการ, บจก. เพซ โปรเจ็ค ทู

2554 - ปัจจุบนั
2554 - ปัจจุบนั
2554 - ปัจจุบนั
2550 - ปัจจุบนั
2547 - ปัจจุบนั
2544 - ปัจจุบนั

กรรมการ, บจก. เพซ โปรเจ็ค ทรี
กรรมการ, บจก. วาย แอล พี
กรรมการ, บจก. ลีน เอ็นเตอร์ไพรส์
กรรมการ, บจก. ชินคาร่า พร็อพเพอร์
กรรมการ, บจก. เอ็มเอฟที ดีเวลลอปเมนท์
กรรมการ, บจก. จัดสรรปันส่วน

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

อายุ

ตาแหน่ง

(ปี)

สัดส่วน

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

วันที่รับตาแหน่งกรรมการครั้งแรก

10 นางยุพา เตชะไกรศรี
• กรรมการ
วันที่ 6 มกราคม 2547

67 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
• Accounting Advance of Pitman Examination
Institute

ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง
ในบริษทั ฯ(%) กรรมการและผู้บริหาร

11.21

51 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 73/2006

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง - บริษทั

มารดา
ดารงตาแหน่งในบริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
นายจุมพล เตชะไกรศรี 2547 - ปัจจุบนั กรรมการ
2532 - ปัจจุบนั กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษทั
บริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( 1 แห่ง )
2532 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการบริหาร, บมจ.แอล.พี.เอ็นดีเวลลอปเมนท์

การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 32/2003

11 นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
• กรรมการ
วันที่ 6 มกราคม 2547

ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปียอ้ นหลัง

บริษทั และหน่วยงานอื่น ( 3 แห่ง )
2535 - ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์
2535 - ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. พรสันติ
2530 - 2558 กรรมการ บจ. ศรีสาอางซัพพลายเออร์
ไม่มี

ญาติ
บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
นายปรีชา เตชะไกรศรี 2547 - ปัจจุบนั กรรมการ
และ
นายจุมพล เตชะไกรศรี บริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( 1 แห่ง )
2548 - ปัจจุบนั รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, บมจ. ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย)
บริษทั และหน่วยงานอื่น ( 3 แห่ง )
2550 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร, บจก. ศรีสาอางค์ ซัพพลายเออร์
2548 - ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. ลีสซิ่ง ไอซีบซี ี (ไทย)
2539 - ปัจจุบนั กรรมาการ, บจก ที ไทย แสน็ค ฟู้ดส์

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

อายุ

ตาแหน่ง

(ปี)

สัดส่วน

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

วันที่รับตาแหน่งกรรมการครั้งแรก

12 นายประสงค์ เตชะไกรศรี
• กรรมการ
วันที่ 6 มกราคม 2547

13 นายโกเวท ลิ้มตระกูล
• ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
• กรรมการบริหาร
วันที่ 6 มกราคม 2547

14 นายนีรนาท พรหมนารถ
• รองกรรมการผู้จัดการ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• CFO

49 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
Ritsumeikan University, Japan

ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง
ในบริษทั ฯ(%) กรรมการและผู้บริหาร

1.36

การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 105/2008
54 • ปริญญาตรี BA (Economics),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง - บริษทั

บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
หลาน
นายสุเมธ เตชะไกรศรี 2547 - ปัจจุบนั กรรมการ
บริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี

การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 11/2004
65 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปียอ้ นหลัง

0.13

ไม่มี

• ปริญญาโท MBA (Finance),
Dallas Baptist University.

ไม่มี

ไม่มี

บริษทั และหน่วยงานอื่น ( 1 แห่ง )
2539 - ปัจจุบนั กรรมการผู้จัดการ, บจก. ชัยวัฒนาวัสดุภัณฑ์
บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบนั กรรมการ/ กรรมการบริหาร
บริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( 1 แห่ง )
2557 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, บมจ. มัลติแมกซ์
บริษทั และหน่วยงานอื่น
ไม่มี
บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบนั รองกรรมการผู้จัดการ และ CFO
บริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ( 1 แห่ง)
2542 - 2560 รองประธานอาวุโสบริหารสินเชื่อพิเศษ
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน)
บริษทั และหน่วยงานอื่นๆ ( 2 แห่ง)
2537 - 2541 บริษทั เงินทุนหลักไทยฟูจิ จากัด
2533 - 2537 บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ร่วมเสริมกิจ จากัด

ดารงตาแหน่งผู้บริหารครั้งแรก

วันที่ 1 มีนาคม 2560

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

อายุ

ตาแหน่ง

(ปี)

สัดส่วน

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

วันที่รับตาแหน่งกรรมการครั้งแรก

15 นายปริญญา แก้วล้วน
• ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี

51 • ปริญญาตรี บัญชี, มหาวิทยาลัยรามคาแหง
• ปริญญาโท บัญชี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง
ในบริษทั ฯ(%) กรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

และการเงิน
ดารงตาแหน่งผูบ้ ริหารครัง้ แรก
วันที่ 2 พฤษภาคม 2555

ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปียอ้ นหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง - บริษทั

บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบนั ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี
บริษทั และหน่วยงานอื่น
ไม่มี

เอกสารแนบ 1

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหารและผูม้ ีอานาจควบคุมในบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท
รายชื่อกรรมการ

บมจ. ที.กรุงไทย อุตสาหกรรม

1

บริษัทที่เกี่ยวข้อง *
2

3

1. พลเอกเทอดศักดิ์
มารมย์
X, O
2. นายไพรัช
สหเมธาพัฒน์
I, XX, O
3. นายเผ่าเทพ
โชตินุชิต
I, O, II, OX, XC
4. ดร.โกศล
สุรโกมล
I, XXX , OXX, C, V
III
5. นายวีระศักดิ์
สุตัณฑวิบูลย์
I, O, OXX, C, R
6. นายสุเมธ
เตชะไกรศรี
I, O, II
7. นายคัมภีร์
จองธุระกิจ
I, OXX, C
I
8. นายปรีชา
เตชะไกรศรี
I, III, IV, V, R
III
9. นายจุมพล
เตชะไกรศรี
I, III, V, R, S
10.นางยุพา
เตชะไกรศรี
I
11.นายอภิชาติ
เกษมกุลศิริ
I
III
12. นายประสงค์
เตชะไกรศรี
I
IV
13.นายโกเวท
ลิ้มตระกูล
III, V, XR
14.นายนีรนาท
พรหมนารถ
V, R
15.นายปริญญา
แก้วล้วน
V
หมายเหตุ
X ประธานกรรมการ
XX ประธานกรรมการตรวจสอบ
XXX ประธานกรรมการบริหาร
I กรรมการบริษัท
II กรรมการตรวจสอบ
III กรรมการบริหาร
IV กรรมการผู้จัดการ
V ผู้บริหาร
O กรรมการอิสระ
OX ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและประธานกรรมการสรรหา, XC ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี, XR ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
OXX กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา, C กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี, R กรรมการบริหารความเสี่ยง
S เลขานุการบริษัท
* บริษัทที่เกี่ยวข้อง
1. บริษัท ชัยวัฒนาวัสดุภณ
ั ฑ์ จากัด 2. บริษัท แพรรี่ มาร์เก็ตติ้ง จากัด 3. บริษัท ศรีสาอาง ซัพพลายเออร์ จากัด
เอกสารแนบ 1

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย

- ไม่ มี -

เอกสารแนบ 2

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

เอกสารแนบ 3

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
ปี

ผู้ตรวจสอบภายใน

2558

คุณวัลดี สีบุญเรือง
บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จากัด

2559

คุณวัลดี สีบุญเรือง
บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จากัด

2560

คุณวรรณา เมลืองนนท์
บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จากัด

หัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ าน
(compliance control)
คุณพงศกรณ์ เพ็ชรประยูรพูน
ตาแหน่ง : รองกรรมการผู้จดั การฝ่ายบัญชีการเงิน
คุณวุฒ:ิ - ปริญญาตรี บัญชีตน้ ทุนโรงงาน
เกียรตินิยม 1 ม. หอการค้าไทย
- ปริญญาตรี บัญชีต้นทุนโรงงาน
เกียรตินิยม 1 ม. หอการค้าไทย
( โครงการไทยออสเตรเลีย )
- ปริญญาโท การจัดการธุรกิจโรงงาน
ม. จุฬาลงกรณ์(โครงการ SCG)
- ใบอนุญาติการตรวจสอบบัญชี (CIA)
Melbourne University, Australia.
คุณพงศกรณ์ เพ็ชรประยูรพูน
ตาแหน่ง : รองกรรมการผู้จดั การฝ่ายบัญชีการเงิน
คุณวุฒ:ิ - ปริญญาตรี บัญชีตน้ ทุนโรงงาน
เกียรตินิยม 1 ม. หอการค้าไทย
- ปริญญาตรี บัญชีต้นทุนโรงงาน
เกียรตินิยม 1 ม. หอการค้าไทย
( โครงการไทยออสเตรเลีย )
- ปริญญาโท การจัดการธุรกิจโรงงาน
ม. จุฬาลงกรณ์(โครงการ SCG)
- ใบอนุญาติการตรวจสอบบัญชี (CIA)
Melbourne University, Australia.
คุณนีรนาท พรหมนารถ
ตาแหน่ง : รองกรรมการผู้จดั การ / CFO
คุณวุฒ:ิ - ปริญญาตรี BA (Economics),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท MBA (Finance),
Dallas Baptist University.

เอกสารแนบ 3

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษัท ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

แบบประเมินนี้จัดทาโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

เอกสารแนบ 3

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
คาถาม
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกาหนดแนวทาง และมีการปฏิบัตทิ ี่อยูบ่ นหลักความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณในการดาเนินงาน ทีค่ รอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบัติหน้าทีป่ ระจาวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบัติต่อคูค่ ้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก

ใช่

X
X

1.2 มีข้อกาหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัตหิ น้าทีด่ ้วยความซื่อตรงและรักษา
จรรยาบรรณ ทีค่ รอบคลุมถึง



1.2.1 มีข้อกาหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สาหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม
1.2.2 มีข้อกาหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัตติ นในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั กิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทาให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร2

X
X

1.2.3 มีบทลงโทษทีเ่ หมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกาหนดข้างต้น
1.2.4 มีการสื่อสารข้อกาหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผบู้ ริหารและพนักงาน
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกาหนดและ
บทลงโทษเป็นประจาทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับ
ทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกากับดูแลการปฏิบัติ
(compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกีย่ วกับความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลา
อันควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทาทีข่ ัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และ
ภายในเวลาอันควร

X

2

บริษัทควรกาหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท

X

X
X
X

X
X
X

ไม่ใช่

2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทาหน้ าทีก่ ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดาเนินการด้ าน
การควบคุมภายใน
คาถาม

ใช่

2.1 มีการกาหนดบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อานาจเฉพาะของ
คณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน

X

2.2 คณะกรรมการกากับดูแลให้มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัตงิ านของผูบ้ ริหารและพนักงาน

X

2.3 คณะกรรมการกากับดูแลให้บริษทั กาหนดบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถกู ต้องตาม
กฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน
และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน

X

2.4 คณะกรรมการเป็นผู้มคี วามรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษทั และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษทั
หรือสามารถขอคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆได้

X

2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระใน
การปฏิบัตหิ น้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมี
อิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัตหิ น้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจานวนที่เหมาะสมเพียงพอ

X

2.6 คณะกรรมการกากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการ
สร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการ
ติดตาม

X

ไม่ใช่

3. ฝ่ ายบริหารได้ จัดให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่ งการและความรับผิดชอบทีเ่ หมาะสม
เพือ่ ให้ องค์ กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้ การกากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คาถาม

ใช่

3.1 ผู้บริหารระดับสูงกาหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษทั โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สาคัญ ซึ่งทาให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่
ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น

X

3.2 ผู้บริหารระดับสูงกาหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล

X

3.3 มีการกาหนด มอบหมาย และจากัดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง
คณะกรรมการบริษทั ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน

X

ไม่ใช่

4. องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีม่ ีความรู้ ความสามารถ
คาถาม
4.1 บริษทั มีนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่
เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั นิ ั้นอย่างสม่าเสมอ

ใช่
X

ไม่ใช่

4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบตั ิงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้
ให้ผบู้ ริหารและพนักงานทราบ

X

4.3 บริษทั มีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสาหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ
ที่เหมาะสมอย่างทันเวลา

X

4.4 บริษทั มีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา
(mentoring) และการฝึกอบรม

X

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตาแหน่ง (succession plan) ที่สาคัญ

X

5. องค์ กรกาหนดให้ บุคลากรมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพือ่ ให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของ
องค์ กร
คาถาม

ใช่

5.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บคุ ลากรทุกคนมีความรับผิดชอบ
ต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบตั ิ ในกรณีทจี่ าเป็น

X

5.2 คณะกรรมการและผู้บริหารกาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่
เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาว
ของบริษัท

X

5.3 คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถ
เชื่อมโยงกับความสาเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัตติ ามการควบคุมภายในด้วย

X

5.4 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรแต่ละคน

X

ไม่ใช่

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์ กรกาหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชั ดเจนเพียงพอ เพือ่ ให้ สามารถระบุและประเมินความเสี่ ยงต่ าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง
กับการบรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร
คาถาม

ใช่

6.1 บริษัทสามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนั้น โดย
แสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้
ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง

X

6.2 บริษัทกาหนดสาระสาคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สาคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการ
เงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ

X

6.3 รายงานทางการเงินของบริษทั สะท้อนถึงกิจกรรมการดาเนินงานของบริษทั อย่างแท้จริง

X

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร

X

ไม่ใช่

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้ง
องค์กร
คาถาม

ใช่

7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจทัง้ ระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่าย
งาน และหน้าทีง่ านต่าง ๆ

X

7.2 บริษทั วิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทัง้ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดาเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

X

7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง

X

7.4 บริษทั ได้ประเมินความสาคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น

X

7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนัน้
(acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสีย่ ง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง
(sharing)

X

ไม่ใช่

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม

ใช่

8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทารายงาน
ทางการเงินเท็จ การทาให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผบู้ ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน
(management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สาคัญ การได้มาหรือใช้ไป
ซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น

X

8.2 บริษทั ได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัตงิ านอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่
กาหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วย
ว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทาไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตงั้ เป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกิน
ความเป็นจริง จนทาให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น

X

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการ
ที่บริษัทดาเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต

X

8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ และปฏิบัตติ ามนโยบาย และแนวปฏิบัติที่กาหนดไว้

X

ไม่ใช่

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
คาถาม

ใช่

9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้ อย่างเพียงพอ
แล้ว

X

ไม่ใช่

9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทาธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้ อย่างเพียงพอ
แล้ว

X

9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นาองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว

X

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
คาถาม

ใช่

10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น
สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขต การดาเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ

X

10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กาหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่าง
เหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหาร
ทั่วไป ตลอดจนกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ และลาดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่าง
ชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกาหนดขนาดวงเงินและอานาจอนุมัตขิ อง
ผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผูข้ าย การ
บันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ
เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการสาหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ทเี่ กี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว รวมทั้งบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทารายการระหว่างกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั เสมอ
10.2.2 กรณีที่บริษทั อนุมตั ิธุรกรรมหรือทาสัญญากับผูท้ ี่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทใน
ระยะยาวไปแล้ว เช่น การทาสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้าประกัน บริษัทได้ติดตามให้มนั่ ใจแล้ว
ว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาทีม่ ีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชาระคืน
หนี้ตามกาหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น

X

10.3 บริษทั กาหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual
และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม

X

10.4 บริษทั กาหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สาย
งาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ
10.5 บริษทั มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกัน
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าที่อนุมตั ิ
(2) หน้าทีบ่ ันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน

X

X
X

X

ไม่ใช่

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
คาถาม

ใช่

11.1 บริษทั ควรกาหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบัติงาน
และการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ

X

11.2 บริษทั ควรกาหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มคี วามเหมาะสม

X

11.3 บริษทั ควรกาหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม

X

11.4 บริษัทควรกาหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม

X

ไม่ใช่

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้
นโยบายที่กาหนดไว้นั้นสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
คาถาม

ใช่

12.1 บริษทั มีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทาธุรกรรมของผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติ ที่กาหนด เช่น ข้อบังคับของบริษทั เกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสานักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนาผลประโยชน์ของ
บริษทั ไปใช้ส่วนตัว

X

12.2 บริษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทาโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนัน้

X

12.3 บริษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสาคัญ และ
พิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis)

X

12.4 บริษทั มีกระบวนการติดตามดูแลการดาเนินงานของบริษทั ย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกาหนดแนวทาง
ให้บคุ คลที่บริษทั แต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษทั ย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษทั ไม่มี
เงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ บริษทั ร่วมไม่ต้องตอบข้อนี)้

X

12.5 บริษัทกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนานโยบายและกระบวนการไปปฏิบัตโิ ดยผูบ้ ริหาร
และพนักงาน

X

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัตขิ องบริษทั ได้รับการนาไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มี
ความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัตงิ าน

X

12.7 บริษทั ทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ

X

ไม่ใช่

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามที่กาหนดไว้
คาถาม

ใช่

13.1 บริษทั กาหนดข้อมูลทีต่ ้องการใช้ในการดาเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ทีม่ ีคุณภาพ
และเกี่ยวข้องต่องาน

X

13.2 บริษทั พิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล

X

13.3 บริษทั ดาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอสาหรับ ใช้ประกอบการตัดสินใจ
ตัวอย่างข้อมูลที่สาคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องทีเ่ สนอให้พจิ ารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือก
ต่าง ๆ

X

13.4 บริษทั ดาเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุ
ข้อมูลทีจ่ าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขัน้ ต่าตามที่
กฎหมายกาหนด

X

13.5 บริษทั ดาเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อ
ซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่
ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น

X

13.6 บริษทั มีการดาเนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่อง ในการควบคุมภายใน
บริษทั ได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว

ไม่ใช่

X
X

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จาเป็น
ต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามที่วางไว้
คาถาม

ใช่

14.1 บริษทั มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง การสื่อสารที่เหมาะสม
เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน

X

14.2 บริษทั มีการรายงานข้อมูลทีส่ าคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ และ
คณะกรรมการ
บริษทั สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทีจ่ าเป็นต่อการปฏิบัตงิ าน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ
เช่น การกาหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รบั จากผูบ้ ริหาร
รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการ
และผู้บริหารตามทีค่ ณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น
14.3 บริษทั จัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บคุ คลต่าง ๆ ภายในบริษทั สามารถแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษทั (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย

X

X

ไม่ใช่

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
คาถาม

ใช่

15.1 บริษทั มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง
การสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าทีห่ รือหน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น

X

15.2 บริษทั จัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถ
แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษทั ได้อย่างปลอดภัย

X

ไม่ใช่

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไปอย่างครบถ้วน
เหมาะสม
คาถาม

ใช่

6.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกาหนดห้ามฝ่ายบริหารและ
พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ เช่น กาหนดให้แต่ละส่วนงาน
ติดตามการปฏิบัติ และรายงานผูบ้ ังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการ
ปฏิบตั ิ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น

X

16.2 บริษทั จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัตติ ามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมินตนเอง
และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน

X

16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท

X

16.4 ดาเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มคี วามรู้และความสามารถ

X

16.5 บริษทั กาหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

X

16.6 บริษทั ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัตหิ น้าทีต่ ามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)

X

ไม่ใช่

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึง
ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม

ใช่

17.1 บริษทั ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดาเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่าง
ทันท่วงที หากผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมาย ทีก่ าหนดไว้อย่างมีนยั สาคัญ

X

17.2 บริษทั มีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั โดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามี
เหตุการณ์ทจุ ริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติทฝี่ ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทาที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อ

X

ไม่ใช่

ชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่ม
ดาเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอัน
ควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระสาคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ

X

X

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 4: รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน (สาหรับทีด่ ิน)
รายการทรัพย์สิน

ที่ดิน เลขที่ 59 หมู่ที่ 6 ถนนกิง่ แก้ว ตาบลราชา
เทวะ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
10540

ราคาประเมิน(บาท)

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ผู้ควบคุมการ
ปฏิบัติงาน หรือ
ผู้ประเมินหลัก

วัตถุประสงค์การประเมินราคา
ทรัพย์สิน

วันที่ประเมิน

126,000,000 บริษัท ชาเตอร์ แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัล เพื่อทราบมูลค่าตลาดของทรัพย์สิน
แตนท์ จากัด
นาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
เพื่อบันทึกบัญชี

22/1/2561

34,229,000 บริษัท ชาเตอร์ แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัล เพื่อทราบมูลค่าตลาดของทรัพย์สิน
แตนท์ จากัด
นาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
เพื่อบันทึกบัญชี

24/1/2561

33,343,100 บริษัท ชาเตอร์ แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัล เพื่อทราบมูลค่าตลาดของทรัพย์สิน
แตนท์ จากัด
นาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
เพื่อบันทึกบัญชี

25/1/2561

ใช้หลักเกณฑ์เพื่อกาหนดมูลค่าราคาตลาดโดย
วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (market approach)
รายงานเลขที่ CV 0266/2561/GE
ที่ดิน เลขที่ 517 หมู่ที่ 9 นิคมอุตสาหกรรม
กบินทร์บุรี ตาบลหนองกี่ อาเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 25110
ใช้หลักเกณฑ์เพื่อกาหนดมูลค่าราคาตลาดโดย
วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (market approach)
รายงานเลขที่ CV 0269/2561/GE
ที่ดิน เลขที่ 28/4 หมู่ที่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ ตาบล
คลองอุดมชลจร อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
24000
ใช้หลักเกณฑ์เพื่อกาหนดมูลค่าราคาตลาดโดย
วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (market approach)
รายงานเลขที่ CV 0268/2561/GE

เอกสารแนบ 4

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5

เอกสารแนบ 5

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด น)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสาคัญต่อหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน และสารสนเทศทางการเงิน
ที่ปรากฏในรายงานประจาปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าว ได้จัดทาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทา รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสาคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกากับดูแลรายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทาหน้าที่สอบทานนโยบายบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน
สอบทานระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน และการ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการทุจริตหรือการดาเนินการที่ผิดปกติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง
ครบถ้วนเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้าง
ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานโดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานกรรมการบริษัทฯ

นายปรีชา เตชะไกรศรี
กรรมการผู้จัดการ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) มีกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการบัญชี ทั้ง 3 ท่าน คือ
1. นายไพรัช สหเมธาพัฒน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเผ่าเทพ โชตินุชิต
กรรมการตรวจสอบ
3. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
กรรมการตรวจสอบ
และ คุณจุมพล เตชะไกรศรี เลขานุการกรรมการตรวจสอบ
ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึง่ สอดคล้องกับ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้ สิ้น 4 ครั้ง เพื่อตรวจสอบและ
นาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ สรุปภารกิจที่สาคัญในปี 2560 มีดังนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ร่วมกับฝ่ายบริหาร และได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบถามในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สาคัญ ความเพียงพอและขอบเขต
การตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทางบการเงินไปตามมาตรฐาน
บัญชีรับรองทั่วไปที่มีความเชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน
2. สอบทานและทบทวนระบบความคุมภายใน โดยพิจารณาในเรื่อง การดาเนินงาน การป้องกันความเสียหาย ลดความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน การรัว่ ไหลหรือการทุจริต รวมทั้งประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระสาคัญ ร่วมกับ
ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารทุกไตรมาส เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้รับข้อเสนอแนะในการนาไปปรับปรุงระบบควบคุม
ภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อองค์กรมากยิ่งขึน้
3. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีทมี่ ีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชี และพิจารณา
เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ซึ่งในปี 2560 ได้เสนอ บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด เป็นผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ และนาเสนอต่อผูถ้ ือหุ้นอนุมัติ
4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งเสนอความเห็น ในกรณีที่มีประเด็นที่จะพัฒนาระบบการ
ควบคุมภายในให้เหมาะสมมากขึ้น
นอกจากนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหาร
จานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เพื่อรับทราบและพิจารณาขอบเขตแนวทางแผนการสอบบัญชีประจาปีของผู้สอบ
บัญชี และแผนการตรวจสอบประจาปีจากผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรับทราบประเด็นที่สาคัญและข้อสังเกตได้อย่างอิสระ
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอานาจ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และจากผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และรายงานของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความคิดเห็นว่า บริษทั ฯ มีกระบวนการจัดทาและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินทีเ่ หมาะสมและน่าเชื่อถือได้ มี
ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยรวมที่เพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระสาคัญ

……..………………………………………
( นายไพรัช สหเมธาพัฒน์ )
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการ
ดารงตาแหน่ง 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ถึง 12 สิงหาคม 2561 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา
องค์ประกอบกรรมการมีจานวน 5 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล
คุณเผ่าเทพ โชตินุชิต
ดร.โกศล
สุรโกมล
คุณไพรัช
สหเมธาพัฒน์
คุณสุเมธ
เตชะไกรศรี
คุณคัมภีร์ จองธุระกิจ

ตาแหน่ง
ประธาน (กรรมการอิสระ)
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ : คุณไพรัช สหเมธาพัฒน์ รับตาแหน่งเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560

และ คุณจุมพล เตชะไกรศรี
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา
ในรอบปี 2560 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ได้จัดให้มกี ารประชุม 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่
ตามบทบาท และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเป็นอิสระ โดย
กรรมการค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาทุกคนได้เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ด้วยทุกครัง้
และในปี 2560 ได้มีการพิจารณาเรื่องสาคัญดังนี้
ด้านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1. ได้พิจารณาผลตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ตามหลักเกณฑ์วธิ ีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์
โดยคานึงถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในระดับเดียวกัน
ตลอดจนความเหมาะสมในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและนาเสนอต่อผู้ถือหุ้น
อนุมัติ โดยในปีนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอ ให้งดจ่ายโบนัสกรรมการ และไม่มีการเพิ่มค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2561
2. ได้พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และโครงสร้างทีเ่ ป็นธรรม
สมเหตุสมผล รวมถึงผลประกอบการของบริษัท และคานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
ด้านคณะกรรมการสรรหา
1. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มคี ุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ หรือเป็นกรรมการอิสระ เข้ารับการเลือกตัง้
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ง โดยนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานาเสนอต่อที่ประชุม
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
2. พิจารณาทบทวนนโยบาย รูปแบบและหลักเกณฑ์การสรรหา เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
โดยสรุป คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ได้ปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นตามบทบาทและความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่า กรรมการบริษัท และกรรมการย่อย เป็นบุคคลที่มคี วามรู้
ความสามารถ ตลอดจนการพิจารณาค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ในความรับผิดชอบ และผลการดาเนินงานของ
บริษัทฯ โดยรวม
…..………..……..…………………………………

(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต)
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา
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รายงานของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้ให้ความสาคัญกับการยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และ
จริยธรรมธุรกิจ โดยทาหน้าที่ พัฒนา ส่งเสริม และกากับให้ปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี เริ่มตั้งแต่
วันที่ 19 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 18 ธันวาคม 2561 องค์ประกอบกรรมการมี 5 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล
คุณเผ่าเทพ โชตินุชิต
ดร.โกศล
สุรโกมล
คุณไพรัช
สหเมธาพัฒน์
คุณสุเมธ
เตชะไกรศรี
คุณคัมภีร์ จองธุระกิจ

ตาแหน่ง
ประธาน (กรรมการอิสระ)
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ : คุณไพรัช สหเมธาพัฒน์ รับตาแหน่งเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560

และ คุณจุมพล เตชะไกรศรี

เลขานุการคณะกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อทบทวนและพิจารณาเรื่องต่างๆ สรุป
สาระสาคัญในการกากับดูแล ดังนี้
ทบทวนหลักเกณฑ์การ ประเมินด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางปฏิบัติของสากล รวมทัง้ ข้อเสนอแนะของ
สถาบันต่างๆ และนาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิ
ส่งเสริม กากับดูแล ให้กรรมการและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และ คู่มือจริยธรรม
ธุรกิจ โดยติดตามและให้ข้อแนะนาส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจการกากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ
จากการติดตามและกากับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง
นโยบาย แนวปฏิบัติและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม บริษัทฯ จึงได้รับการรับรองเป็น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทย” จากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560
ทั้งนี้ คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี จะคอยติดตาม และทบทวนหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และจริยธรรมธุรกิจ
ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระ โดยได้ให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา และส่งเสริมการดาเนิน
ธุรกิจอย่างยัง่ ยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี เชื่อมั่นว่า การพัฒนาดานินการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เป็น
ส่วนสาคัญในความมั่นคงและการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับองค์กรในระยะยาว รวมทั้งได้รับความเชื่อมันจากผู้มีส่วนได้เสีย
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลยิ่งขึ้นไป

………..…………………………………
(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต)
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี เริ่มวันที่ 30
มกราคม 2560 ถึง วันที่ 29 มกราคม 2563 องค์ประกอบกรรมการมี กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง รวมกัน 8 ท่าน ดังนี้
1. คุณโกเวท

ลิ้มตระกูล

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

2. ดร.โกศล

สุรโกมล

กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)

3. คุณปรีชา

เตชะไกรศรี

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. คุณนีรนาท พรหมนารถ

กรรมการบริหารความเสี่ยง (เข้ารับตาแหน่งวันที่ 13 พ.ย. 2560)

5. คุณจุมพล

เตชะไกรศรี

กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. คุณพิษณุ

วิลาวัลย์จติ ต์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

7. คุณศักดิ์สิทธิ์ เลิศหัสดีรตั น์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

8. คุณบุญทิวา อินทร์ชะตา

กรรมการบริหารความเสี่ยง (เข้ารับตาแหน่งวันที่ 13 พ.ย. 2560)

และ คุณพรทิพย์ พ่วงทรัพย์

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตระหนักถึงความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีประสิทธิผล โดยจะติดตาม
พิจารณาผลกระทบจากปัจจัยเสีย่ งต่างๆ เพื่อดาเนินการป้องกันและลดผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงนั้น พร้อมทั้งปฏิบัตติ าม
นโยบายที่ได้รับมอบหมาย และนาเสนอผลการประเมินด้านความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ในรอบปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม 2 ครั้ง สรุปสาระสาคัญ มีดงั นี้
1. กากับดูแล การบริหารความเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายและทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร โดยพิจาณาความเสี่ยงทุก
ด้านอย่างรอบคอบ ทัง้ ในระยะสั้นและระยะยาว รวมทัง้ พิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ เพื่อป้องกันและลด
ผลกระทบ
2. ให้คาแนะนา สื่อสารระเบียบบริหารความเสี่ยง และวิธกี ารประเมินความเสี่ยง ให้ผู้เกีย่ วข้องใช้เป็นแนวทางปฏิบัตแิ ละ
ทาการประเมินความเสี่ยงในเรื่องที่ตนเองรับผิดชอบ
3. ติดตาม ดูแล ให้มีการปฏิบัตติ ามมาตรการที่กาหนดไว้ในระเบียบบริหารความเสี่ยง
4. นาเสนอผลประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ จานวน 2 ครั้ง (ทุกๆ 6 เดือน)
5. มีการทบทวน ระเบียบการบริหารความเสี่ยง / วิธีประเมิน และควบคุมความเสี่ยง ซึ่งผลการทบทวน ระบบการประเมิน
ที่ใช้ในปัจจุบัน ยังมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันอยู่

………..…………………………………

(นายโกเวท ลิ้มตระกูล)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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