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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ  
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ ”) (“TKT”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2523 โดยกลุ่มเตชะ
ไกรศรี และผู้ถือหุ้นต่างชาติ (เริ่มจัดตั้งเป็น หจก. ต.กรุงไทยอุตสาหกรรม เมื่อ 16 กันยายน 2516) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก  5 
ล้านบาท เพื่อด าเนินธุรกิจบริการชุบชิ้นส่วนพลาสติกด้วยโครเมียมและทอง ต่อมาบริษัทได้พัฒนาเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก 
รวมทั้งพ่นสี พิมพ์สี ประกอบชิ้นส่วนพลาสติก และให้บริการออกแบบ ผลิต และซ่อมแซมแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วนพลาสติก โดยมี
ทุนจดทะเบียน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2549 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 214 ล้านบาท เรียกช าระแล้ว 214 ล้านบาท ปัจจุบัน กลุ่มเตชะ
ไกรศรี ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหาร 

ปัจจุบัน บริษทัไม่มีบริษทัยอ่ย หรือบริษัทร่วมแต่อย่างใด 

บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บรกิารผลิตชิ้นส่วนพลาสตกิ รวมทัง้พ่นสี พิมพ์สี ประกอบชิ้นส่วนพลาสติก และให้บริการ
ออกแบบ ผลิต และซ่อมแซมแมพ่ิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วนพลาสติก จ าหน่ายให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นน า รวมทัง้ผู้ผลิต
สินค้าต้นแบบ (Original Equipment  Manufacturer : OEM) และบริษัทมีโรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติก 3 แห่ง คือ 

โรงงานแห่งที่ 1 : ตั้งอยู่ที่อ าเภอบางพลี จังหวัดสมทุรปราการ ด าเนินการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกชนิดฉีดส าหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า   

โรงงานแห่งที่ 2 : ตั้งอยู่ที่อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งไดเ้ปิดด าเนินการตัง้แต่เดือนเมษายน 2547 ด าเนินการ
ผลิต โดยผลิตชิ้นส่วนพลาสติกชนิดฉีดเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในเขตกบินทร์บุรี 
จังหวดัปราจีนบุรี และบริเวณใกล้เคียง 

โรงงานแห่งที่ 3 : ตั้งอยู่ที่  ถนน สุวินทวงศ์ อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งได้เปิดด าเนินการตั้งแต่ ปี 2548 
ด าเนินการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกชนิดฉีดส าหรับอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ 
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1.1  วิสัยทัศน์  
วิสัยทัศน์บริษัท “เป็นผู้น าตลาดของผู้ให้บริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกรถยนต์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้ง

คุณภาพและบริการโดยให้ผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ดังนั้น การด าเนินธุรกิจของบริษัทจึงมุ่งเน้นในการพัฒนา
คุณภาพของสินค้าภายใต้ การบริหารระบบคุณภาพระดับสากล และในขณะเดียวกันก็พัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้าให้มีความ
สะดวก และ รวดเร็วมากขึ้นโดยการพัฒนาบุคคลากรขององค์กร  โดยใช้นโยบาย One Stop Service เป็นหลักเพื่อให้ได้
ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่พนักงาน และผู้ลงทุน 

ด้วยเป้าหมายทีต่ั้งไว้ บริษัทจึงก าหนดนโยบาย การพัฒนาการใหบ้ริการแก่ลูกคา้เป็น แบบ One Stop Service คือ บริษัท 
เล็งเห็นว่า การอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้เป็นส่ิงทีจ่ าเป็นและจะสามารถพัฒนาฐานลูกคา้ใหข้ยายออกไปได้อย่างมาก ดงันั้น 
บริษัทจึงเริ่มด าเนินการพัฒนารูปแบบการให้บริการให้ไดค้รบวงจร มากขึ้น จนปจัจุบันบริษัทสามารถด าเนินการให้บริการไดค้รบ
วงจรแลว้ กล่าวคือ บริษัทไดเ้ข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ของลูกคา้ และน ามาออกแบบแม่พมิพ์ 
ด าเนินการผลิตชิ้นงาน พ่นสี เคลอืบสี พิมพ์ลาย ตลอดจนถงึกระบวนการประกอบชิ้นงานตา่งๆ เขา้ด้วยกัน ปัจจุบัน บริษัทมีการ
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้าได้อย่างมากมาย ตลอดจนการออกแบบแม่พมิพ์ 
ซึ่งบริษัทมีความเชีย่วชาญในเรื่องการฉีดพลาสติกมามากกว่า 45 ปี นอกจากนีก้ารซ่อมแซมแม่พมิพ์ท่ีสึกหรอ จากกระบวนการ
ผลิต บริษัทก็สามารถด าเนินการได้เอง ท าให้ได้คุณภาพชิ้นงานท่ีมีคุณภาพดี และสามารถจัดส่งให้ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
อีกด้วย 

อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางการค้ากับ
อุตสาหกรรมกลุ่มนี้ จะต้องสร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ และ มีประวัติการด าเนินธุรกิจ  Past Recording ดังนั้น บริษัทจึงใช้
กลยุทธ์ในเรื่องของคุณภาพ ราคา การส่งมอบ ความสามารถทางวิศวกรรม และ การจัดการ  QCDME (Quality, Cost, Delivery, 
Management, Engineering) โดยมีการส่ือสาร (Communication) อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งบริษัท 
มีความมั่นใจ ว่ามีศักยภาพตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมนี้ รวมถึง การพัฒนาการท่ีต่อเนื่อง จึงเป็นที่ไว้วางใจให้เป็นส่วน
หน่ึงของการร่วมพันธมิตรทางการค้าเพื่อเติบโตร่วมกันกับอุตสาหกรรมยานยนต์ 

การพัฒนาคุณภาพของสินค้า บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าขั้นตอนกระบวนการผลิตเป็นหัวใจหลักในการที่จะได้ซึ่ง
คุณภาพของสินค้าที่ดี  บริษัทจึงมีการปรับปรุงกระบวนการ  ขั้นตอนการผลิต และการควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  สอดคล้อง
กับข้อก าหนดมาตรฐานคุณคุณภาพ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงาน
คุณภาพ  ISO9001 : 2015 ส าหรับโรงงานผลิตแม่พิมพ์ ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ส าหรับอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วน
รถยนต์ IATF16949 : 2016   และมาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO14001:2015        

จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านมาตรฐานกระบวนการผลิตและการพัฒนารูปแบบ   การให้บริการแบบ One Stop 
Service และ Past Recording นี้เอง บริษัทเชื่อมั่นว่าจะเป็นส่ิงที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและจะเป็นนโยบายส าคัญในการ
รักษาฐานลูกค้าเดิมรวมถึงจะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการขยายฐานลูกค้ารายใหม่ๆ  อีกด้วย รวมถึงบริษัทมีการพัฒนาองค์กรให้เป็น 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization เพื่อให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการก้าวกระโดดส าหรับเป็น
พื้นฐานการพัฒนาองค์กรได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นพื้นฐานอันส าคัญของบริษัทต่อไป 

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการก าหนดหลักการ และด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี
กิจกรรม CSR และการพัฒนาชุมชน โดยยึดหลักที่ว่า กิจกรรมต่างๆ สามารถเอื้อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ด้วยความสมดุล และ
พอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้มุ่งหวังผลก าไรสูงสุด แต่เป็นการสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน บนความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด และบริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และ
รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ  จนผ่านการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริตจาก CAC  ซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่ส าคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืนของบรษิัทอีกด้วย 

http://masci.or.th/service/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8/
http://masci.or.th/service/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8/
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นโยบายและเป้าหมายระยะยาวของบริษัท 
นอกเหนือจากแผนงานรายปี ที่ประกอบด้วยงบประมาณประจ าปี  และแผนปฏิบัติงานที่ ผ่านการเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัทแล้ว ทางฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทยังคงเห็นความส าคัญของการด าเนินธุรกิจ ให้เกิดความยั่งยืน
ในระยะยาว และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกผ่าย โดยบริษัทมีนโยบายและเป้าหมายการด าเนินธุรกิจในระยะ
ยาว ดังต่อไปน้ี 

1. มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันโดยการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในด้านคุณภาพ การส่งมอบ 
ต้นทุน นวัตกรรม การบริการ และการพัฒนาผลิตภัฑณ์ใหม่ ซึ่งบริษัทมีการวัดผลด้านความพึงพอใจของลูกค้า ท้ัง 
6 ด้าน ดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

2. มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในบริษัทโดยการสร้างสมรรถนะหลัก (Core Competency) ในทิศทางที่
สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร และรองรับการเจริญเติบโตของบริษัท   

3. บริษัทมีการทบทวนเป้าหมายการเติบโตทั้งด้านยอดขาย และผลก าไรของบริษัททั้งแผนระยะส้ัน (ประจ าทุกปี) และ
เป้าหมายระยะยาว (ประจ า 5 ปี ) โดยอ้างอิงจากการเติบโตของอุตสาหกรรม และคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
นอกจากนั้น บริษัทยังจัดท ากลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวด้วย 

4. บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการให้มีความเหมาะสม 
และเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยอีกด้วย 

5. มุ่งเน้นการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ท่ีมีส่วนสร้างสรรค์ และช่วยเหลือสังคม การท ากิจกรรม เพื่อสาธารณ
กุศล และกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน  

1.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญของบริษทัที่ผ่านมา   

ปี 2561 

เดือนมีนาคม :  ได้รับการคัดเลือกใหเ้ป็น Supplier ของ FOMM (Asia) Co.,ltd. ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า(EV) 
ในประเทศไทย  

เดือนพฤษภาคม :  รับรางวัล “BEST ACHIEVEMENT TARGET JIDOKA 2017” จากบริษัท โตโยด้า โกเซ  
                                        (ประเทศไทย) จ ากัด 

เดือนมิถุนายน : 1. ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เต็ม 100% จากสมาคม 
    ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
2. ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Supplier ของ Thai Koito Co., Ltd. ผู้ผลิตไฟหน้าและไฟท้ายรถยนต์ 
    และมอเตอร์ไซด์รายใหญ่ 
3. รับรางวัล “Best Quality & Delivery Performance Supplier Y2017” จากบรษิัท สยามไอซิน     
    จ ากัด  

เดือนกนัยายน :  บริษัทซื้อเครื่องฉีดจ านวน  2 เครือ่ง เพื่อเพิ่มก าลังการผลิตรองรับงานใหม ่
เดือนตลุาคม :  ได้รับการประเมินผลคะแนนในระดับ ”ดีเลิศ” จากการประเมินการก ากับดูแลกิจการ (Corporate  

Governance Report of Thai Listed Companies) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 

ปี 2560   
เดือนมีนาคม :  1. ได้รับการรับรองเป็น “สมาชกิแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย” จากแนวรว่มปฏิบัติของภาค 
       เอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ (CAC) 
   2. รับรางวัล “Best in Delivery”  จาก บริษัท คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จ ากดั 



                   บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
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เดือนพฤษภาคม :  รับรางวัล “Certificate of appreciation” ในการท ากจิกรรม TPS จาก Toyoda Gosei (Thailand) 
Co.,Ltd. 

เดือนมิถุนายน :  1. บริษัทได้ลูกค้ารายใหม่ เป็นลูกค้างานแม่พิมพ์ คือ Toyoda Gosei South India Pvt. Ltd. 
2. ได้รับรางวัลเชิดชูเกยีรติองค์กรความร่วมมือ “เข้าใจ เขา้ถงึ พัฒนาอาชีวศึกษาไทย”  จาก โครงการ 
    จัดการศึกษาทวิภาคใีนสถานประกอบการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

เดือนสิงหาคม : 1. รับรางวัล "Good Cooperation Award" จากบริษัท Kawasaki Motor Enterprise (Thailand)  
    Co.,Ltd. 
2. รับเกียรติบัตร อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 (Green Industry Level 3) เพื่อแสดงว่า บริษัทมีการ 
บริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอยา่งเป็นระบบ มีการติดตามผล และทบทวน เพื่อการพฒันาอยา่ง 
ต่อเนื่อง จากกระทรวงอตุสาหกรรม 

3. รับเกียรติบัตร ดา้นด าเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพตดิในสถานประกอบกจิการตามโครงการ 
    โรงงานสีขาว ระดับ 3 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

เดือนตุลาคม : 1. ได้รับการประเมินผลคะแนนในระดับ ”ดีเลิศ” จากการประเมินการก ากับดูแลกิจการ (Corporate  
    Governance Report of Thai Listed Companies) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท   
    ไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
    ตลาดหลักทรัพย์  

เดือนพฤศจิกายน : 1. รับรางวัล “Certificate of appreciation” ในการท ากจิกรรม TPS  โดยชมรมความร่วมมือโตโยตา้  
    (TOYOTA CO- OPERATION CLUB) 
2. รับรางวัล“Excellent Quality Improvement” จาก Tokai Eastern Rubber (Thailand) Co.,Ltd. 

เดือนธนัวาคม : 1. รับการรับรอง มาตรฐานระบบบริหารงานคณุภาพ ISO9001:2015 
2. รับการรับรอง ระบบบริหารงานด้านคุณภาพส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF16949:2016  

ปี 2559   

เดือนเมษายน : รับรางวัล Good  Cooperation & Always Support Award Year 2015/2016 จากบรษิัท คาวาซากิ 
มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์  (ประเทศไทย) จ ากัด 

เดือนมิถุนายน : รับรางวัล Zero Defect จาก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม : 1. รับรางวัล “Investors’ Choice Award  ประจ าป ี2559” ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาด 

   หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  
    เต็ม 100% ติดต่อกัน 6 ปีซ้อน 
2. รับรางวัล  Achievement Target JIT & JIDOKA 2015/2016 จากบริษัท โตโยด้า โกเซ  
    (ประเทศไทย) จ ากัด  
3. รับรางวัล  Best Delivery 2015/2016  จากบริษัท โตโยดา้ โกเซ (ประเทศไทย) จ ากัด 
4. รับรางวัลเชิดชูเกยีรติองค์กรความรว่มมือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาอาชวีศกึษาไทย”  จากโครงการจัด 
    การศึกษาทวิภาคีในสถานประกอบการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   

เดือน ตุลาคม : 1. ได้รับการประเมินผลคะแนนในระดับ ”ดีเลิศ” จากการประเมินการก ากับดูแลกจิการ (Corporate    
   Governance Report of Thai Listed Companies) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท  
    ไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
    ตลาดหลักทรัพย์ 
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ปี 2558  
เดือนเมษายน : 1. รับรางวัล “ESG100 Certificate” ในฐานะท่ีเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน จากการคดัเลือก 

    ทั้งหมด 567 บริษัทจดทะเบียน ที่มีความโดดเด่นในการด าเนินธุรกิจดา้นส่ิงแวดล้อม สังคม และ 
    ธรรมาภิบาล  

เดือนตุลาคม : 1. รับคะแนนในระดับ ”ดีเลิศ” จากผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance  
    Report of Thai Listed Companies) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ 
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด 
    หลักทรัพย์ 

เดือนพฤศจิกายน : 1. รับรางวัล “Certificate of appreciation” ในการท ากิจกรรม TPS โดยชมรมความร่วมมือโตโยต้า  
    (TOYOTA CO- OPERATION CLUB) 

ปี 2557  
เดือนกรกฎาคม : บริษัทได้ขยายก าลังการผลิตที่ โรงงานสุวินทวงศ์ โดยการเพิม่เครือ่งจักรฉีดพลาสติก 2  เครื่อง 
เดือนกันยายน : ประธานกรรมการบริหาร เข้ารับรางวัล “Investors’ Choice Award ประจ าปี 2557” ในฐานะบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปี เต็ม 100% ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน  

เดือนตลุาคม : 1. บริษัทได้ขยายก าลังการผลิตที่ โรงงานสุวินทวงศ์ โดยการเพิม่เครื่องจกัรฉีดพลาสติก 2 เครื่อง 
2. รับรางวัล คุณภาพยอดเยี่ยม “2014 GM Supplier Quality Excellence Award”  จาก General  

                         Motors (Thailand) Co., Ltd.  
เดือนพฤศจิกายน : 1. รับรางวัล ในการท ากิจกรรม Toyota Production System (TPS) 1st RUNNER UP” จากชมรม 

    ความร่วมมือ โตโยต้า (TOYOTA CO- OPERATION CLUB) 
 

1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ    
 - ไม่มี 

1.4  ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่   
 - ไม่มี 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษัทได้จ าแนกผลิตภัณฑ์ตามประเภทของสินค้า ออกเป็น 2 สายการผลิต ดังนี้  

1. สายการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก 
 ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 
 ส าหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
 ส าหรับอุตสาหกรรมอื่น ๆ 

2. สายการผลิตแม่พิมพ์เพื่อฉีดพลาสติก  
 

โครงสร้างรายได้ของบริษัท  
บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม  จ ากัด (มหาชน) จ าหน่ายสินค้าทั้งหมดของบริษัทให้แก่ลูกค้าในประเทศ ซึ่งมีโครงสร้าง

รายได้ ดังนี้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

 ผลิตภัณฑ์ของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 สายการผลิต                   
1.  สายการผลิตชิน้ส่วนพลาสติก  

บริษัทเป็นผู้ให้บริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรม ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก การพ่นสี (Spray 
Painting) บนชิ้นส่วนพลาสติก  การพิมพ์สี (Silk-Screen & Hot Stamping) รวมถึงการประกอบชิ้นส่วนพลาสติก (Sub-
Assembly) โดยบริษัทแบ่งสายการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้จากการขาย

อุตสาหกรรมยานยนต์ 830.51       75.66 803.36       74.89 952.99       81.37
อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 142.96       13.02 137.57       12.83 94.30         8.05
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 31.14         2.84 19.18         1.79 21.01         1.79
การบริการผลิตแมพิ่มพ์ 93.14         8.48 112.55       10.49 102.92       8.79

มูลค่าการจ าหน่ายทั้งหมด 1,097.75    100.00   1,072.67    100.00    1,171.22    100.00    

2561
มูลค่าการจดัจ าหน่าย

2559 2560

830.51 803.36 952.99 

142.96 137.57 
94.30 

31.14 
19.18 

21.01 93.14 112.55 102.92 
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กลุ่มที่ 1 ชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 
-  ชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้ภายในห้องโดยสาร เช่น  แผงหน้าปัด, ผนังพลาสติกภายใน, ชิ้นส่วนแผงประตู 
-  ชิ้นส่วนพลาสติกภายนอกรถยนต์  เช่น หน้ากระจัง(Radiator Grille),  ฝาครอบล้อ(Wheel Cap), ยางกัน  
   โคลน (Mud Guard) 
-  ชิ้นส่วนพลาสติกภายในห้องเครื่องยนต์ เช่น ฝาครอบเครื่องยนต์(Cover Engine), ชุดแผงยดึหมอ้น้ า เป็นต้น 

กลุ่มที่ 2 ชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
-  ชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับตู้เย็น เช่น มือจับประต(ูDoor Handle), ฐานล่าง(Base), ฝาปิดด้านบน(Top Plate),  
   และชิ้นส่วนอื่นๆ ภายในตูเ้ย็น 

กลุ่มที่ 3 ชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมอื่น ๆ 
-  ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มนี้ จะเป็นชิ้นสว่นพลาสติกทีเ่ป็นส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์  ส าหรับสินค้า   
   อุปโภคบริโภค เช่น กระปุกส าลี เป็นต้น 

บริษัทมีกระบวนการควบคุมคุณภาพของสินค้าโดยจะท าการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินค้าทุกขั้นตอน ตั้งแต่
การตรวจสอบวัตถุดิบน าเข้า การตรวจสอบในกระบวนการผลิตและการตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้ายก่อนจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า 
รวมถึงการให้บริการของบริษัทที่มีความรวดเร็วและถูกต้องในการจัดส่ง ซึ่งท าให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและความพึงพอใจใน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทสูงสุด 

2.  สายการผลิตแม่พิมพ์เพื่อฉีดพลาสติก  
ก) การผลิตแม่พิมพ ์

บริษัทเป็นผู้ให้บริการออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์ส าหรับการฉีดพลาสติก บริษัทมีทีมงานออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์โดย
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการผลิตแม่พิมพ์มากกว่า 45 ปี ประกอบกับบริษัทได้น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการท างาน 
เช่น การน า CAE :  MoldFlow® มาใช้ในการวิเคราะห์ การออกแบบชิ้นส่วนพลาสติก และแม่พิมพ์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การออกแบบ และเขียนแบบชิ้นส่วนพลาสติก และแม่พิมพ์ (CAD : Computer Aid Design)  และข้อมูลโครงแบบจะถูกส่งต่อมา
ยังเครื่องผลิตแม่พิมพ์ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (CAM : Computer Aid Manufacturing) ซึ่งท าให้แม่พิมพ์ที่ผลิตออกมานั้นมี
คุณภาพดี มีความถูกต้องตามแบบท่ีต้องการ นอกจากนี้  บริษัทได้มีการจัดส่งช่างผลิตแม่พิมพ์ไปอบรมความรู้ในการผลิตแม่พิมพ์
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อน ามาพัฒนาการผลิตแม่พิมพ์ของบริษัท  

การผลิตแม่พิมพ์ แบง่เป็น 2 แบบ คือ 
1. ผลิตแม่พิมพ์ใหม่ตามค าสั่งซื้อของลูกค้า 
 การผลิตแม่พิมพ์ประเภทนี้ บริษัทจะท าการผลิตแม่พิมพ์ส าหรับ การฉีดพลาสติกตามที่ลูกค้าต้องการ และผลิต

แม่พิมพ์ตามแบบที่ได้ตกลงร่วมกัน 
2. งานปรับปรุงแม่พิมพ์ให้ลูกค้า 
  ในส่วนนี้ลูกค้าจะน าแม่พิมพ์ของลูกค้ามาให้บริษัทท าการปรับปรุง ซึ่งบริษัทจะร่วมกับลูกค้าในการแก้ไขลักษณะ

ชิ้นงาน หรือโครงสร้างแบบแม่พิมพ์ เพื่อเป็นการปรับปรุงหรือแก้ไขให้แม่พิมพ์พลาสติกได้ชิ้นส่วนพลาสติก ตามลักษณะที่ต้องการ 
หรือการผลิตที่เร็วขึ้น ซึ่งการให้บริการในส่วนน้ีจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการบริการของบริษัทกับลูกค้า  

          อนึ่งในการผลิตและการปรับปรุงแม่พิมพ์ บริษัทก าหนดราคาค่าบริการจาก ขนาดของแม่พิมพ์ ความยากง่ายในการ
ท างาน และชั่วโมงการท างาน โดยบันทึกเป็นรายได้จากการขายและบริการ 

ข) การซ่อมแซมแม่พิมพ ์
   นอกเหนือจากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์แล้ว บริษัทยังมีบริการซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ช ารุดที่เกิดจากการใช้งาน ซึ่งการ
ให้บริการในส่วนการซ่อมแซมแม่พิมพ์น้ีจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการบริการของบริษัท เนื่องจากหากแม่พิมพ์ของลูกค้าเกิด
ช ารุดจากการผลิต ทีมซ่อมแซมแม่พิมพ์ของบริษัทสามารถให้บริการซ่อมแซมได้ทันทีโดยไม่จ าเป็นต้องน าส่งแม่พิมพ์ไปท าการ
ซ่อมแซมนอกสถานท่ีท าให้เสียเวลาในการผลิต ดังนั้น ลูกค้าของบริษัทจึงมีความมั่นใจในบริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกของบริษัท  



                  บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 8 

การส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  
บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในเขต 2 (จังหวัดฉะเชิงเทรา) 

ส าหรับโรงงานสุวินทวงศ์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อแสดงว่า เป็นผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตแม่พิมพ์ และ
ซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ผลิตเอง ซึ่งสรุปสาระส าคัญที่ได้รับการส่งเสริม ดังนี้ 

1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้รับจากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม มีก าหนดเวลา 
8 ปี  และ ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ 50% อีก 5 ปี หลังจากครบ 8 ปีแรก 

2. ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมค านวณ เพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่
ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

3. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นที่ต้องน ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการ
ส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี 

4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับผู้ที่ได้รับการส่งเสริมน าเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี 
และเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

เพิ่มในประเภทกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก ซึ่งสรุปสาระส าคัญที่ได้รับการส่งเสริม ดังนี้ 
1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกิน

ร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีก าหนดเวลา 3 ปี  
2. ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมค านวณ เพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่

ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
3. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นที่ต้องน ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการ

ส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี  
4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับผู้ที่ได้รับการส่งเสริมน าเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี 

 
2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน   

1. กลยุทธก์ารตลาด 

จากการด าเนินธุรกิจเป็นระยะมากกว่า 45 ปี ท าให้บริษัททราบถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าของบริษัท ว่าลูกค้าส่วน

ใหญ่ไม่ได้มุ่งเน้นด้านราคาเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งเน้นด้านความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจในคุณภาพของสินค้าและ

ความสามารถในการให้บริการ ส าหรับการจัดท าแผนการตลาดนั้น บริษัทมุ่งเน้นให้สอดรับกับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ 

ความสามารถในการแขง่ขัน และโอกาสที่จะยืนหยัดอยู่ในธุรกิจอยา่งยั่งยืนและเตบิโต ดังนั้น บริษัทจึงใช้กลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเน้น

ในการตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว โดยก าหนดเป็นนโยบายของบริษัทไว้ดังนี้ 

Q (Quality) : คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษทัต้องได้มาตรฐานและมคีุณภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและมีคุณภาพท่ี
สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นได้ 

C (Cost) : ต้นทุนการผลิตต่ ากว่าอุตสาหกรรม บริษัทเน้นการควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิต โดยการเพิ่มผลิตผลของ
การผลิตและลดปริมาณของเสียจากการผลิตให้ต่ าที่สุด 

D (Delivery) : การจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพสามารถจัดส่งสินค้าได้ตรงตามเวลาและใช้ระยะเวลาการส่งมอบส้ัน โดย
บริษัทมีการจัดตั้งหน่วยบริการจัดส่งที่สามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างตรงเวลา 

M (Management) : วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพที่การก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การ
บริหารจากคณะกรรมการบริหารซึ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและก าหนดแนว ทาง
การตลาด โดยน าระบบมาตรฐานคณุภาพต่างๆ เข้ามาใช้ในการจดัการ เช่น ISO 9001จนถึง IATE16949 



                  บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 9 

   และ ISO 14000 รวมถึง TPS เป็นต้น เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  
E (Engineering) : ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางวิศวกรรมของบริษัทให้ทันสมัยและพัฒนาไปสู่การร่วมออกแบบ

ผลิตภัณฑ์กับลูกค้า เพื่อให้มีความสามารถในการบริการได้อย่างครบวงจร (One-Stop Service) 
C (Communication): มีการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังภายนอกและภายในองค์กร 

บรัษัทก าหนดนโยบาย ให้ฝ่ายการตลาด ท าการประเมินวัดผลระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ เป็นประจ าทุกปี เปา้หมาย

คะแนนประเมินผลความพงึพอใจต้องไดม้ากกวา่ 85%  โดยก าหนดหัวข้อการประเมิน 5 ข้อ คือ ด้านคุณภาพ (Quality),  ด้าน

ต้นทุน (Cost), ด้านการจดัส่ง (Delivery), ด้านการจัดการ (Management), ด้านวศิวกรรม (Engineering) เพื่อน าผลประเมินที่วัด

ได้มาปรับปรุงพัฒนาต่อไป    

2. ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท  

บริษัทแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท  ออกเป็น 4 กลุม่ ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ดังนี ้

1.  ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นน าต่างๆ รวมทั้งผู้ป้อนชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมี

สัดส่วนการจ าหน่ายลูกค้ากลุ่มนี้ในปี 2561 เท่ากับร้อยละ 81.37 ของรายได้รวม  เช่น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็น

จิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด, บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

2. ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าส าหรับใช้ในส านักงานและใน

ครัวเรือนต่างๆ โดยมีสัดส่วนการจ าหน่ายในปี 2561 เท่ากับร้อยละ 8.05 ของรายได้รวม เช่น บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศ

ไทย) จ ากัด (มหาชน), บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด, บริษัท พานาโซนิค โฮม แอ็พไลแอ็นซ์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด  

3.  ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ท่ีใช้พลาสติกเป็นส่วนประกอบ เช่น Packaging 

เป็นต้น การจ าหน่ายในปี  2561 เท่ากับร้อยละ 1.79  ของรายได้รวม เช่น บริษัท แพรรี่ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 

4. ลูกค้ากลุ่มผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ ในปี 2561 มีสัดส่วนการจ าหน่ายลูกค้ากลุ่มนี้ เท่ากับร้อยละ  8.79  ของราย 

ได้รวม เช่น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด, บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ 

ไฟรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โฟเรอเซีย แอนด์ ซัมมิท อินทีเรีย ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

ทั้งนี้ บริษัทมีลูกค้าที่เป็นรายส าคัญเกิน 30% จากรายได้รวมอยู่จ านวน 1 ราย ซึ่งเป็นลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 

คือ Toyota Group 
การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหนา่ย 

บริษัทจ าหน่ายสินค้าโดยตรงกับลูกค้า (End User) โดยไม่ ผ่านตัวแทนจ าหน่ายและเป็นการจ าหน่ายทั้งหมด

ภายในประเทศ แต่สินค้าของบริษัทบางส่วนจะถูกน าไปประกอบและจ าหน่ายไปยังต่างประเทศ (Indirect Export) ในรูปแบบของ

สินค้าส าเร็จรูปและชิ้นส่วน ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทของประเทศญี่ปุ่น โดยปรกติจะมีบริษัทในเครือเป็นผู้ผลิตหรือจัดหาสินค้า

ให้ แต่จากประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาของบริษัท ท าให้ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนพลาสติกของบริษัทเป็นที่ยอมรับของผู้ผลิตยาน

ยนต์ และผู้ผลิตเครื่องไฟฟ้าชั้นน าจากประเทศญี่ปุ่น  เนื่องจากบริษัทได้เรียนรู้ระบบการท างานของบริษัทญี่ปุ่น และน ามาพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ และการท างานของบริษัทให้สามารถให้บริการได้เท่าเทียมกับบริษัทญี่ปุ่น ประกอบกับบริษัทมีการพัฒนาบุคลากรทุก

ระดับ รวมถึงมาตรฐานในการผลิตตลอดเวลา และมีการท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า ท าให้ทราบถึงความต้องการของ

ลูกค้าเป็นอย่างดี ซึ่งท าให้บริษัทเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าสัญชาติไทยที่ได้การยอมรับในเรื่อง

ผลิตภัณฑ์และบริการ และบริษัทสามารถเข้าไปเสนอบริการให้แก่ผู้ผลิตรายอื่นของทั้งสองกลุ่มอุตสาหกรรมได้ 



                  บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 10 

3. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
โครงสร้างอุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตและจ าหน่ายให้กับลูกค้า เป็นชิ้นส่วนพลาสติกเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมสนับสนุน 

(Supporting Industry) ที่ส าคัญ เนื่องจากชิ้นส่วนพลาสติกดังกล่าวจะน าไปประกอบเป็นสินค้าส าเร็จรูปและจัดจ าหน่ายให้กับ
ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย (End Users)  

ปัจจุบันการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกแบบการฉีดขึ้นรูป (Injection Molding) เพือ่การพาณิชย์เป็นอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการ
เติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากชิ้นงานมีคุณสมบัติที่สามารถทนต่อแรงบิด แรงกระแทก น้ าหนักเบา  ที่เป็นที่ต้องการของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนั้นได้มีการพัฒนาชิ้นส่วนพลาสติกแบบการฉีดขึ้น
รูปเพื่อไปทดแทนชิ้นส่วนโลหะมากขึ้นด้วย ดังนั้น ภาวะอุตสาหกรรมหลักที่มีความเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทจะมี
ดังต่อไปนี้ 

ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ และช้ินส่วนยานยนต์ ปี 2561 (ข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 
ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ ปี 2561 

ยอดการผลิตรถยนต์ในปี 2561 มีจ านวนทั้งส้ิน 2,167,694 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.99 เมื่อเปรียบกับปี 2560 และเป็นยอด

ผลิตที่สูงสุดในรอบ 5 ปี โดยปริมาณการผลิตรถยนต์นั่งมีจ านวน 884,609 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 6.99 รถยนต์

กระบะขนาด 1 ตัน ผลิตได้ทั้งสิ้น 1,250,483 คัน เท่ากับร้อยละ 57.68 ของยอดการผลิตทั้งหมด  

การผลิตเพื่อการส่งออกจ านวน 1,142,733 คัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.71 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2560 

คิดเป็นร้อยละ 1.45  และรวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์ส าเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน 

และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งส้ิน 878,578.44 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 6.59  

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานผลิตที่ใช้ด าเนินการจ านวน 3 แห่ง ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

โรงงานที่ 1 : ตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 บน
เนื้อที่ 9 ไร่ เป็นอาคารโรงงานพื้นที่ใช้สอย 10,200 ตารางเมตร ประกอบด้วยแผนกการตลาด แผนก
วิศวกรรม แผนกการผลิต โดยมีก าลังการผลิตเต็มที่ 3,600 ตัน/ปี 

โรงงานที่ 2 : ตั้งอยู่เลขที่ 517 หมู่ที่ 9 ต าบลหนองกี่ อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 บนเนื้อท่ี 13 ไร ่เป็น  
                      อาคารโรงงานพ้ืนท่ีใช้สอย 6,000 ตารางเมตร การเพิ่มก าลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของ 

                               ของลูกค้า เริ่มด าเนินงานได้ในเดือนกุมภาพันธ์  2547 โดยมีก าลังการผลิตเต็มที่ 5,040 ตัน/ปี 
โรงงานที่ 3 : ตั้งอยู่เลขที่ 28/4 หมู่ที่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ ต าบลคลองอุดมชลจร อ าเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา 24000  

บนเนื้อที่ 27 ไร่เป็นอาคารโรงงานพื้นที่ใช้สอย 8,700 ตารางเมตร เป็นโรงงานผลิตแม่พิมพ์ที่สามารถ
ผลิตแม่พิมพ์ใช้กับเครื่องฉีดตั้งแต่ขนาด 30 - 1,800 ตัน  และโรงงานฉีดพลาสติกที่มีเครื่องจักรฉีด
พลาสติก ตั้งแต่ขนาด 230-850 ตัน 

นโยบายการผลิตที่ส าคัญ คือ เน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี ตรงกับความต้องการของลูกค้าและสามารถส่งสินค้าได้ตรง
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ เพือ่ให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและเกิดความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

 การจัดหาวตัถุดิบที่ใช้ในการผลิตชิน้ส่วนพลาสตกิ 

 วัตถุดิบส าหรับการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก   

วัตถุดิบหลักส าหรับการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกของบริษัท คือ เม็ดพลาสติก โดยเป็นการส่ังซื้อจากตัวแทน
จ าหน่ายในประเทศทั้งหมด ซึ่งการส่ังซื้อเม็ดพลาสติกจะแยกตามลักษณะของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 
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 กลุ่มชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 

การส่ังซื้อเม็ดพลาสติกเพื่อการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นการส่ังซื้อล่วงหน้า
จากผู้จ าหน่ายในประเทศ โดยลูกค้าจะเป็นผู้ก าหนดชนิดและประเภทของเม็ดพลาสติกรวมทั้งผู้จ าหน่ายเม็ดพลาสติก ซึ่งเป็นการ
ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยฝ่ายจัดซื้อของบริษัทจะจัดซื้อเม็ดพลาสติกตามค าส่ังซื้อของ
ลูกค้า  

ทัง้นี้ จ านวนผู้จัดจ าหน่ายเม็ดพลาสติกของบริษัทมีอยู่ประมาณ 35 รายด้วยกัน 
 กลุ่มชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  

การส่ังซื้อเม็ดพลาสติก เพื่อการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ส าหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า มี  2 รูปแบบคือ 
ลูกค้าจัดหาวัตถุดิบมาให้ และบริษัทซื้อวัตถุดิบมาใช้ในการผลิตเอง โดยในปี 2561  สัดส่วนของยอดขายสินค้าที่ลูกค้าจัดหา
วัตถุดิบมาให้และยอดขายสินค้าที่บริษัทเป็นผู้จัดซื้อวัตถุดิบเอง คิดจากยอดขายรวมของโรงงานกบินทร์บุรี เป็นร้อยละ 38 และ
ร้อยละ 62 ตามล าดับ 

อย่างไรก็ตามการส่ังซือ้เมด็พลาสติกของทั้งสองกลุ่มนั้น บริษัทสามารถที่จะตกลงกับลูกค้าในการจัดซื้อเม็ด
พลาสติกได้ หากบริษัทสามารถจัดหาแหล่งจ าหน่ายเม็ดพลาสติกจากผู้จัดจ าหน่ายอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับความต้องการของ
ลูกค้าและมีราคาถูกกว่า ท าใหบ้ริษัทไม่มีปัญหาในการจัดหาเม็ดพลาสติก  

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

 การจัดหาวตัถุดิบที่ใช้ในการผลิตแม่พิมพ์ 
วัตถุดิบส าหรับการผลิตแม่พิมพ์  

วัตถุดิบหลัก คือ แบบแม่พิมพ์เหล็ก (Mold Base) เหล็กชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และฮอตรันเนอร์  ซึ่งบริษัทส่ังซื้อจากผู้
จัดจ าหน่ายภายในประเทศหลายรายที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทมานาน โดยเหล็กที่ใช้จะเป็นเหล็กที่มีคุณภาพตามความต้องการของ
แม่พิมพ์แต่ละประเภท ซึ่งจะท าให้ผลงานท่ีฉีดจากแม่พิมพ์ของบริษัทมีอัตราการสูญเสียต่ า 

 การวิจัยและพัฒนาการผลิตแม่พิมพ ์

บริษัทมีโปรแกรม MoldFlow เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาการไหลของพลาสติกฉีด และช่วยในการออกแบบ 
และผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ซึ่งมีผลท าให้การออกแบบ และแม่พิมพ์ที่ผลิตออกมา มีคุณภาพสูงขึ้น และในปี 2561 บริษัทท าการ
วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีใหม่กระบวนการผลิต เพื่อให้ได้คุณภาพสูงขึ้น, ต้นทุนต่ าลง 

 การซ่อมแซมแม่พิมพ์ 

นอกจากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์แล้ว บริษัทยังให้บริการซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ช ารุดที่เกิดจากการใช้งาน ซึ่งการ
ให้บริการในส่วนการซ่อมแซมแม่พิมพ์นี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการบริการของบริษัท  เนื่องจากหากแม่พิมพ์ของลูกค้าเกิด
ช ารุดจากการผลิต ทีมซ่อมแซมแม่พิมพ์ของบริษัทสามารถให้บริการซ่อมแซมได้ทันที โดยไม่จ าเป็นต้องน าส่งแม่พิมพ์ไปท าการ
ซ่อมแซมนอกสถานท่ีท าให้เสียเวลาในการผลิต ดังนั้น ลูกค้าของบริษัทจึงมีความมั่นใจในบริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกของบริษัท      
2.4  งานท่ียังไม่ส่งมอบ (เฉพาะกรณีโครงการหรือช้ินงานมูลค่าสูง) 

  - ไม่มี – 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง  
การบริหารความเส่ียงในปัจจุบัน และอนาคตเป็นเรื่องที่ส าคัญ ซึ่งบริษัทมีความตระหนักดีว่า การบริหารความเส่ียงนั้นเป็น

เครื่องมือที่บริษัทต้องน ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้กรอบการบริหารความเส่ียง โดยความเส่ียงที่มีนัยส าคัญ ท่ีท าให้
บริษัทมีความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจ และความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ บริษัทจึงได้จัดท าคู่มือระเบียบการบริหาร
ความเส่ียง และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) เพื่อประเมินและก าหนดมาตรการ
ป้องกัน รวมทั้งก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามดูแล ท าการวิเคราะห์และบริหารความเส่ียงในระดับปฏิบัติการท้ังองค์กร ให้
มีการท างานท่ีมีการเชื่อมโยงการบริหารความเส่ียงเข้ากับแผนกลยุทธ์ในการจัดการองค์กร เพื่อลดผลกระทบหรือบรรเทาความ
เส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กร บริษัทได้ก าหนดประเภทความเส่ียงที่อาจจะมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทมี  6 หมวดดังนี ้

 หมวด 1 ความเส่ียงด้านการด าเนินธุรกิจ และกลยุทธ์  

 หมวด 2 ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน  

 หมวด 3 ความเส่ียงด้านบัญชี และการเงิน  

 หมวด 4 ความเส่ียงด้านการบริหาร และการจัดการ  

 หมวด 5 ความเส่ียงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

 หมวด 6 ความเส่ียงด้านระบบสารสนเทศ 

ในปี 2561 บริษัทได้ปฏิบัติตามคู่มือระเบียบบริหารความเส่ียง ได้ท าการประเมินความเส่ียงในแต่ละหมวดทุกๆ 6 เดือน ซึ่ง
ผลประเมินความเส่ียงพบว่าความเส่ียงที่มีสาระส าคัญมีดังต่อไปนี้ 
 
 ความเสี่ยงด้านการด าเนินธุรกิจ และกลยุทธ ์
  ความเสี่ยงเนื่องมาจากราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลง 

เมื่อวัตถุดิบมีการเปล่ียนแปลงราคาสูงขึ้นจะมีผลกับต้นทุนขายสูงตามไปด้วย อาจจะมีผลท าให้ก าไรลดลง 
อย่างไรก็ดี บริษัทมีการด าเนินการ และมีข้อตกลงกับลูกค้าแต่ละรายในการปรับโครงสร้างราคาขายตามราคาวัตถุดิบ

ที่มีการเปล่ียนแปลงไป และได้มอบหมายให้ฝ่ายการตลาด ด าเนินการในการติดตามการเปล่ียนแปลงของราคาวัตถุดิบ และการ
ปรับเปล่ียนราคาขายกับลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ 
 
 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
   ความเสี่ยงจากต้นทุนการผลิตของบริษัทสูงกว่าคู่แข่งเนื่องมาจากเครื่องจักรและเทคโนโลยีล้าสมัย 

การท่ีเครื่องจักรหลักที่ใช้ท าการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตล้าสมัย มีผลท าให้อัตราของเสียสูง ผลผลิตต่ า และต้นทุน
การบ ารุงรักษาสูง ซึ่งอาจท าใหต้้นทุนการผลิตสูงตามไปด้วย 

บริษัทได้มีมาตรการในการศึกษาและติดตามการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการผลิตตลอดเวลา โดยส่งพนักงานไปดูงาน
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างสม่ าเสมอ ส่วนเครื่องจักรกลหลักที่ใช้งานผลิตในบริษัท ก็จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพ
การผลิต และค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาว่าสูงผิดปกติหรือไม่ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งถ้าผลประเมินว่าเครื่องจักรตัวใดที่ล้าสมัยหรือต้นทุน
การผลิตสูง ก็จะพิจารณาการซื้อเครื่องจักรใหม่มาทดแทน 

   ความเสี่ยงจากการที่วัตถุดิบขาดแคลน 

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าให้กับลูกค้าเป็นเกรดและชนิดที่เฉพาะเจาะจงส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ หากวัตถุดิบ
ดังกล่าวขาดแคลน อาจส่งผลต่อความต่อเนื่องของการผลิต และส่งมอบ 

 บริษัทมีการบริหารความเส่ียง และป้องกันความเสียหายโดย ด้วยการเลือกซื้อวัตถุดิบจาก Supplier ที่เชื่อถือได้ตลอด  
จนมีการวางแผนส่ังซื้อล่วงหน้า และควบคุมปริมาณวัตถุดิบส ารองไว้ 
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 ความเสี่ยงด้านบัญช ีและการเงิน  

   บริษัทมีแนวนโยบายเกี่ยวกับภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจากเงินกู้ เพื่อให้มีระดับความคล่องตัวในการบริหารจัดการทาง

การเงิน และเพื่อให้บริษัทมีผลการด าเนินงานท่ีมั่นคงในด้านการเงิน จึงให้ความส าคัญต่อดัชนีตัวชี้วัดที่ส าคัญ คือ D/E Ratio โดย

ก าหนดค่าสูงสุดที่ 2.5 : 1 ซึ่งปัจจุบัน D/E Ratio ของบริษัทอยู่ที ่1.78 เท่า (ณ ส้ินปี 2561) 

   นอกจากนี้ ในการบริหารทางการเงิน  บริษัทเน้นถึงความมีระเบียบวินัยทางการเงิน   รวมถึงการบริหารและการจัดการ

ทางการเงินอย่างเป็นระบบ  มีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบจากปัจจัยความเส่ียงต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ  เพื่อป้องกัน และเตรียมความ

พร้อมต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที  บริษัทจึงให้ความสนใจการป้องกันความเส่ียงทางการเงินอย่างใกล้ชิดที่มี

ผลกระทบถึงค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

   ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

   บริษัทมีความเส่ียงอันเนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่เปล่ียนแปลงในอนาคต ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลการ

ด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท 

   บริษัทได้ป้องกันความเส่ียงดังกล่าว โดยการวางแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ ากว่าตลาดมาใช้

ด าเนินงานไว้ล่วงหน้า อีกทั้งภาระดอกเบี้ยของบริษัทอยู่ในระดับค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับยอดรายได้ และบริษัทได้พยายามจัดหา

แหล่งเงินทุนเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการลงทุนให้ดีขึ้น เช่น ในการลงทุนจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์ บริษัทได้จัดหาแหล่ง

เงินทุนระยะยาวเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการคืนทุน 

   ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

   บริษัทมีความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน เนื่องจากบริษัทมีการท ารายการบางรายการเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ ซึ่งท าให้เกิดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  

   จากปัญหาดังกล่าวบริษัทตระหนักถึงความเส่ียงนี้เป็นอย่างดี  จึงมีนโยบายป้องกันความเส่ียงดังกล่าว โดยการท า

สัญญาซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศเป็นการล่วงหน้าในกรณีท่ีท าการส่ังซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตจากต่างประเทศ 

   ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ 

  บริษัทมีความเส่ียงจากการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องจากลูกหนี้การค้า เนื่องจากหากลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ตาม

เงื่อนไขที่ตกลงไว้ ซึ่งอาจท าให้เกิดความสูญเสียทางการเงินได้  

  ทั้งนี้ บริษัทได้ก าหนดนโยบายในการป้องกันความเส่ียงดังกล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและพิจารณา

ความสามารถในการจ่ายช าระหนี้ของลูกค้าแต่ละรายในการพิจารณาให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม ส าหรับลูกหนี้การค้าที่คาดว่า

อาจจะไม่ได้รับช าระหนี้ บริษัทได้พิจารณาตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไว้อย่างเพียงพอ 
 
 ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  

   ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ 

              ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้ออกกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้

บริษัทจดทะเบียนได้ปฏิบัติตามเพื่อการก ากับดูแลกิจการท่ีดี พร้อมด้วยบทลงโทษต่าง ๆ ส าหรับบริษัทที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 

    บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยการก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบ

โดยตรงในการประสานงาน ติดตามข้อมูลข่าวสาร หรือข้อบังคับใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และปฏิบัติตามเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท

ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลต.อย่างครบถ้วน และทันเวลา  

 ในปี 2561 จากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความเส่ียงด้านนี้ ไม่พบว่ามีการปฎิบัติผิดหลักเกณฑ์ หรือข้อก าหนด 

และเงื่อนไขต่างๆ ของกฏระเบียบตลาดหลักทรัพย์   
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 ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ 
  ความเสี่ยงจากข้อมูลสูญหาย  

 ความเส่ียงจากการโปรแกรม (ERP) ฐานข้อมูล (Database) สูญหาย และระบบการท างานของคอมพิวเตอร์ขัดข้อง 

ไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายกับการด าเนินกิจการของบริษัท 

 บริษัทมีวิธีการป้องกัน โดยด าเนินการพัฒนาตัวโปรแกรม (ERP) เพื่อให้รองรับกับปริมาณข้อมูลที่มากขึ้น และให้เกิด

ความมีเสถียรภาพของการท างานทุกส่วนงาน ด้านฐานข้อมูลได้ด าเนินการให้มีระบบการเก็บรักษาข้อมูลส ารองในสถานท่ีอื่นเพิ่ม

อีกหนึ่งที่ ซึ่งเป็นที่ๆ  มีความปลอดภัย ส่วนด้านบุคลากร  ได้จัดเตรียมความพร้อมและจ านวนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศเพื่อท า

การอบรมและให้การ Support ในเรื่องต่างๆ แก่พนักงานระดับปฏิบัติงานทุกโรงงานอย่างเพียงพอ 

 
 

 



        บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 15 

4.  ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ   

4.1 ทรัพย์สนิถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

       ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  2561 บริษัทมีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ ดังนี ้
 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

มูลค่าสุทธ ิ
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1. ที่ดิน อาคารโรงงานและส่วนปรับปรุงอาคาร 
เลขที่ 59 หมู่ที่ 6 ถนนกิง่แกว้  
ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวดั
สมุทรปราการ 10540 

เป็นเจา้ของ 
 

140.73 ติดจ านองกับสถาบันการเงิน 
มูลค่า 127 ล้านบาท 

2. ที่ดิน อาคารโรงงานและส่วนปรับปรุงอาคาร 
เลขที่ 517 หมู่ที่ 9 ต าบลหนองกี่ อ าเภอ   
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 

เป็นเจา้ของ 
 

55.28 ติดจ านองกับสถาบันการเงิน 
มูลค่า  100 ล้านบาท 

  3. ที่ดิน อาคารโรงงานและส่วนปรับปรุงอาคาร 
เลขที่ 28/4 หมู่ที่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ ต าบลคลอง 
อุดมชลจร อ าเภอเมือง จงัหวัดฉะเชิงเทรา 
24000 

เป็นเจา้ของ 
 

76.75 ติดจ านองกับสถาบันการเงิน 
มูลค่า 67 ล้านบาท 

  4. เครื่องจักรและอุปกรณ์ (ทีก่ิ่งแก้ว) 
 

เป็นเจา้ของ 
 

69.72 ติดจ านองกับสถาบันการเงิน 
มูลค่า  85.67  ล้านบาท 

5. เครื่องจักรและอุปกรณ์ (ทีก่บินทร์บุรี) เป็นเจา้ของ 67.92 ติดจ านองกับสถาบันการเงิน 
มูลค่า 77.24 ล้านบาท 

6. เครื่องจักรและอุปกรณ์ (ที่สุวินทวงศ)์ เป็นเจา้ของ 162.14 ติดจ านองกับสถาบันการเงิน 
มูลค่า 224.31 ล้านบาท 

  7. เครื่องมือเครื่องใช ้ เป็นเจา้ของ 33.87 ไม่ติดภาระผูกพัน 

8. เครื่องตกแตง่และอุปกรณ์ เป็นเจา้ของ 2.48 ไม่ติดภาระผูกพัน 

9. ยานพาหนะ* เป็นเจา้ของ 14.01 ไม่ติดภาระผูกพัน 

10. ระบบไฟฟ้าและน้ าประปา เป็นเจา้ของ 16.98 ไม่ติดภาระผูกพัน 

11. อื่น ๆ เป็นเจา้ของ 38.10 ไม่ติดภาระผูกพัน 
 รวม      677.99  

     
    หมายเหตุ : * ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ยานพาหนะส่วนหนึ่งราคาทุน 3.22 ล้านบาท เกิดจากการท าสัญญาเช่าซื้อ และ 
                        สัญญาเช่าทางการเงิน 
 

4.2 นโยบายการลงทนุและการบริหารงานในบริษทัย่อย และบริษัทร่วม 
- ไม่มี  

 
4.3 ราคาประเมินทรัพย์สิน หากมีการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือมกีารตีราคาทรัพย์สินใหม่ 

- ไม่มี 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

-  ไม่มี 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอื่น 

6.1 ข้อมูลทัว่ไป 

 ชื่อบริษัท : บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

 ลักษณะการประกอบธุรกจิ :  ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก และให้บรกิารออกแบบผลิต และซ่อมแซมแม่พิมพ์เพื่อผลิต   

ชิ้นส่วนพลาสติก ให้แก่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นน าต่างๆ รวมทัง้ผู้ผลิต

สินค้าต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer : OEM) 

 ทุนจดทะเบียน : บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 214 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 214 ล้านหุ้น 

 ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : เลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แยก 21 แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 59 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแกว้ 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 จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24000 

 เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000010 

 โทรศัพท ์ : 0-2211-2762, 0-2211-3732, 0-2212-4719 

 โทรสาร : 0-2212-4864 

 แผนกนักลงทุนสัมพันธ ์ : investor@tkrungthai.com 

 กรรมการตรวจสอบ(กรรมการอิสระ) : independent@tkrungthai.com   

 Web Site   : www.tkrungthai.com 

บุคคลอ้ำงอิง 

 นายทะเบยีนหลักทรัพย ์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

  อาคารตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  

  เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  

  โทรศัพท์ (02) 009-9000  โทรสาร (02) 009-9991 

 ผู้สอบบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั 

  138 อาคารบุญมิตร ชั้น 6 ห้อง บี 1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรงุเทพฯ 

  โทรศัพท์ (02) 634-2484-6 โทรสาร (02) 634-2668 

   ผู้สอบบัญชี : นายจิโรจ ศิริโรโรจน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 

 ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท ส านักงานกฎหมายฟาร์อสีท์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

  127/74-75 อาคาร อา เอส ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ. รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

  กรุงเทพฯ 10400 

6.2 ข้อมูลส ำคัญอืน่ 

 - ไม่ม ี

 

mailto:investor@tkrungthai.com
http://www.tkrungthai.com/
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

บริษัทมีทุนจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเรียกช าระแล้ว 214 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 214 ล้านหุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธหิรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามญั เช่น หุ้นบุริมสิทธิ์ 
บริษัทไม่มีข้อตกลงระหวา่งผู้ถือหุ้นรายใหญใ่นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงาน

ของบริษัท 

7.2  ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบยีนล่าสุด วันที ่ 28 มกราคม 2562 เป็นดังนี ้
 

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วน 

(%) 

1 นางยุพา           เตชะไกรศรี 24,000,000 11.21 

2 นายสุเมธ เตชะไกรศรี 23,500,000 10.98 

3 นายก ากวน กุน 12,750,000 5.96 

4 นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 12,682,820 5.93 

5 นายสรพจน ์ เตชะไกรศรี 10,000,040 4.67 

6 นายศุภกร เตชะไกรศรี 8,171,300 3.82 

7 นายมติร เตชะไกรศรี 6,500,000 3.04 

8 นายปรีชา เตชะไกรศรี 6,138,400 2.87 

9 นางแตเ้ตยีสี แซ่แต ้ 6,000,000 2.80 

10 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 4,842,800 2.26 
 

หมายเหต ุ: กลุ่มตระกูลเตชะไกรศรี ประกอบด้วย นางยุพา เตชะไกรศรี, นายสุเมธ เตชะไกรศรี, นายสรพจน์ เตชะไกรศร ี

นายศุภกร เตชะไกรศรี, นายมิตร เตชะไกรศรี, นายปรีชา เตชะไกรศรี, นางแตเ้ตียสี แซ่แต้ 
 

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย   192,053,400 หุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 89.74  

ผู้ถือหุ้นสัญชาติตา่งด้าว   21,946,600 หุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 10.26 
 

ข้อจ ำกัดกำรถือหุน้ของชำวต่ำงชำติ 

ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นชาวตา่งชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว 

7.3 กำรออกหลักทรัพย์อืน่ 
           -  ไม่มี  
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7.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล   

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิในแตล่ะปี เว้นแตใ่นกรณีท่ี
บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น  

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีของบริษัท  

 

 
 

ก ำไรสุทธิ เงินปันผลจ่ำย/หุ้น จ ำนวนหุ้น เงินปันผลจ่ำยรวม
อัตรำเงินปันผล

จ่ำยต่อก ำไรสุทธิ

(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 ไม่จ่ายเงินปนัผล 214 --- ---

--- 01/01/60 - 31/12/60 -51.33 ไม่จ่ายเงินปนัผล 214 --- ---

ช่วงเวลำของผลกำร

ด ำเนินงำน
วันท่ีจ่ำยเงินปันผล
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ . 12/2543 เรื่อง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันท่ี 22 มีนาคม 2543 

คณะกรรมการของบรษิัท  ตามหนังสือรับรองการจดทะเบยีนของกระทรวงพาณิชย์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิทีม่ีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จ านวน 12 ท่าน   

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

อบรมหลักสูตร

กรรมการ 

ประชุมกรรมการบริษัท 

จ านวนครั้งที่จัด

ประชุม 

จ านวนครั้งที่

เข้าประชุม 

คิดเป็น  

(%) 

1 พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานบริษัท/ กรรมการอิสระ DAP 10/2004 7 7 100 
2 นายไพรัช สหเมธาพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ 

กรรมการอิสระ/ กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา/ กรรมการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

DCP 102/2008 7 7 100 

3 นายเผ่าเทพ โชตินุชิต ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
กรรมการสรรหา / ประธานกรรมการก ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการ 

DAP 11/2004 7 7 100 

4 ดร.โกศล สุรโกมล กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา / 
กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี /
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

DCP 137/2010 7 7 100 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

อบรมหลักสูตร

กรรมการ 

ประชุมกรรมการบริษัท 

จ านวนครั้งที่จัด

ประชุม 

จ านวนครั้งที่

เข้าประชุม 

คิดเป็น  

(%) 

5 นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการ 

DAP 21/2004 7 7 100 

6 นายสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

DCP 137/2010 7 7 100 

7 นายคัมภีร์ จองธุระกิจ กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการสรรหา / กรรมการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี 

DCP 48/2004 7 7 100 

8 นายปรีชา เตชะไกรศรี กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ
ผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

DAP 10/2004 7 7 100 

9 นายจุมพล เตชะไกรศรี กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง /ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท / เลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท 

DCP 102/2008 7 7 100 

10 นางยุพา เตชะไกรศรี กรรมการ DCP 32/2003 7 7 100 
11 นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ กรรมการ DCP 73/2006 7 5 71 
12 นายประสงค์ เตชะไกรศรี กรรมการ DAP 11/2004 7 6 86 

หมายเหตุ : กรรมการที่ลาประชุม นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ, นายประสงค์ เตชะไกรศรี  ติดภารกิจ    รวมค่าเฉลี่ย 96 

 โดยมี นายจุมพล  เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท      

คณะกรรมการบริษัท เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นท้ังหมด ซึ่งมีหน้าทีก่ ากับดแูลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบรษิัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการก ากับดูแลบริษัท กรรมการจะต้องใช้ดุลย 
พินิจในการตัดสินใจทางธุรกจิและปฏิบัติในส่ิงที่ตนเองเชื่ออยา่งมเีหตุผลว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท และการก ากับดูแลให้การบริหารจดัการเป็นไปตามนโยบาย 
และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยอยู่ในกรอบของจริยธรรมที่ดี และค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งขอบเขต
อ านาจ และการอนุมตัิของคณะกรรมการบรษิัท มีดงันี้ 

1.  อ านาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรรมการ  
หรือคณะกรรมการในบริษัท (มหาชน)จ ากัด 

2.  มีอ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทที่ก าหนดให้เป็นของคณะกรรมการ 
3.  มีอ านาจหน้าที่ดูแลและก าหนดนโยบายหลักในการด าเนินธุรกิจ นโยบายทางด้านการเงิน นโยบาย  การระดมทุน 

นโยบายในการบริหารเงินทุน นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ และนโยบายในการบริหารความเส่ียงของบริษัท  
4.  พิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการลงทุนของบริษัทและก ากับดูแลการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ 
5.  ก าหนดกลยุทธ์ในการท าธุรกิจ เป้าหมาย และแผนงานของบริษัท 
6.  ด าเนินกิจการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 

และตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ 
7.  ทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และจัดให้มีการบริหารจัดการตามหลักการก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 
8.  ดูแลไม่ให้เกดิปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งผู้มส่ีวนได้เสียของบริษัท  
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9.  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน 
หรือบุคคลอื่นกระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการ 

10.  อนุมัติตาม “คู่มืออ านาจอนุมัติ” ของบริษัท เช่น อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี, งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต 
การขาย และบริหารประจ าปี, การขายสินทรัพย์ถาวร (ราคาตลาด) มูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาท ฯลฯ 

เว้นแตเ่รื่องต่อไปนี้ จะกระท าไดต้่อเมื่อได้รับอนุมตัิจากที่ประชมุผู้ถือหุ้นก่อน ท้ังนี้ก าหนดให้รายการท่ีกรรมการหรือบุคคลที่
อาจมคีวามขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษทัย่อย ให้กรรมการซึ่งมีสว่นได้เสีย
ในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

 เรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 การท ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุม  ผู้ถือหุ้นด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 

 การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

 การท า แก้ไขหรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ การมอบหมาย 

ใหบุ้คคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

 การออกหุ้นใหม่เพื่อช าระแก่เจ้าหน้ีของบริษัทตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน 

 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจ านวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น 

 การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุน้กู้ การควบหรือเลิกบริษัท 

 เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษทั 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท  ประกอบด้วยนายสุเมธ เตชะไกรศรี ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางยุพา เตชะไกรศรี หรือ 
นายจมุพล เตชะไกรศรี หรือ นายปรีชา เตชะไกรศรี รวมเป็นสองคนและประทับตราส าคัญของบริษทั 

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดี ถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท และเห็นว่าเป็นปัจจัยส าคัญ 
ปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการท างานของคณะกรรมการบริษัท ความหลากหลายนั้นไม่ได้จ ากัดเฉพาะ
ในเรื่องเพศเท่านั้น แต่ยังรวมถึง อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้  

ทั้งนี้ ในการสรรหาและการพิจารณาแตง่ตั้ง กรรมการของบริษัทจะอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้ความสามารถและใช้หลักเกณฑ์
ในการคัดเลือกซึ่งไดค้ านงึถงึผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย รวมถงึความหลากหลายทางเพศ 

นิยามกรรมการอิสระของบริษทั 

คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) คือ มีกรรมการอิสระ (Independent 

director) อยา่งน้อยหน่ึงในสาม ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ 

* บริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์ข้อนี้เข้มงวดกว่าประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ซ่ึงได้ก าหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1 
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(2) ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า/ผู้มีอ านาจควบคุม 

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและ 

ช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น  บิดามารดา คู่

สมรส พ่ีน้อง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม   หรือบุคคลที่จะได้รับ

การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ  ขัดแย้ง ใน

ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่น ใดที่ท าให้ไม่สามารถให้

ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 

(5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น

ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 

(7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม (1) – (6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด าเนิน

กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดย

มีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้  
8.2 ผู้บริหาร 

ผู้บริหารของบริษัท มีดงัต่อไปนี ้

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายสุเมธ       เตชะไกรศร ี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
    2. นายปรีชา       เตชะไกรศรี กรรมการผู้จัดการ  

3. นายนีรนาท     พรหมนารถ                รองกรรมการผู้จัดการ / CFO 
4. นายจุมพล      เตชะไกรศรี             ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
5. นายนิเวสน์      บัวคอม ผู้จัดการท่ัวไปฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
6. นายพิษณุ       วิลาวัลจิตต์              ผู้จัดการท่ัวไปฝ่ายผลิต โรงงานกิ่งแก้ว 

7. นายด ารงค์      ชาญณรงค์               ผู้จัดการท่ัวไปฝ่ายผลิต โรงงานกบินทร์บุรี 
8. นายบุญทิวา    อินทร์ชะตา ผู้จัดการท่ัวไปฝ่ายผลิต โรงงานสุวินทวงศ์ 
9. นายรุจจิระ      ศรีสมัย ผู้จัดการท่ัวไปฝ่ายผลิตแม่พิมพ์ โรงงานสุวินทวงศ์ 

10. นายปริญญา   แก้วล้วน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีการเงิน 

          หมายเหต:ุ ล าดับที่ 3 – 9 เป็นผู้บริหารระดับท่ี 4 ตามนยิามของ ก.ล.ต. 

ขอบเขต และ อ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 

1. ควบคมุดูแลการบริหารท่ัวไปใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหาร 
2. ก าหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติงานในดา้นต่างๆ 
3. บริหารการปฏิบัติการและให้การสนับสนุนระบบการบริหารคุณภาพ 

ทั้งนี้ การมอบอ านาจดังกล่าวข้างต้น กรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและระเบียบวาระตา่งๆ ท่ีได้รับอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร การอื่นใดนอกเหนือจากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ กรรมการผู้จัดการไม่สามารถ
กระท าได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และหรือคณะกรรมการบริหารเป็นครั้งๆ ไป 
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8.3 เลขานุการบริษัท 

บริษัทได้มอบหมายให้ นายจมุพล  เตชะไกรศรี ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการบรษิัท (ประวตัิเลขานุการบริษัท รายละเอยีดเกี่ยวกับ
วุฒิการศึกษา ประสบการท างาน แสดงในเอกสารแนบ 1) และมีคณะที่ปรึกษากฎหมายมืออาชีพ เป็นผู้ให้ค าแนะน าดา้นกฎหมาย 
และกฎเกณฑ์ตา่งๆ ทีค่ณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที ่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มี
การปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ   เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท โดยเลขานุการบรษิัทมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบหลัก ดงันี ้

1. ดูแลและให้ค าปรึกษาเรื่องการก ากับดูแลกจิการของคณะกรรมการบริษัท  
2. ดูแลและจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย  
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและจัดท ารายงานการประชุม  
4. จัดเก็บเอกสารและรายงานท่ีเกี่ยวข้อง  
5. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  
6. ติดต่อและส่ือสารกับผู้ถือหุ้นท่ัวไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท 
7. ดูแลเรื่องอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น  
8. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กฎหมายและข้อบังคับ

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศและข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร   

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑก์ารจา่ยคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสมกับสภาะเศรษฐกจิ ผลประกอบการของบริษัท และ

เปรียบเทียบกับธุรกิจทีม่ีขนาดและอยู่ในกลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผู้
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาน าเสนอต่อท่ีประชมุใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา
อนุมัต ิ

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ผู้ถือหุ้นได้มีมตอินุมัติคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทั และกรรมการชดุย่อย 
 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 2,919,000 บาท และงดจา่ยผลตอบแทนจากผลด าเนินงาน (โบนัส) รายละเอยีดแสดงในตารางต่อไปนี ้
 

ล าดับ รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน
(บาท/เดือน) 

ยอดรวม
(บาท) 

ค่าโบนัส 
(บาท) 

1 พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานบริษัทฯ/ กรรมการอิสระ 53,550 642,600 0 
2 นายไพรัช สหเมธาพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ 

กรรมการ/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
กรรมการสรรหา/ กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

44,750 537,000 0 

3 นายเผ่าเทพ โชตินุชิต ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
กรรมการสรรหา / ประธานกรรมการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการ 

31,500 378,000 0 

4 ดร.โกศล สุรโกมล กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา / กรรมการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี /กรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

19,100 229,200 0 

5 นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการ 

27,100 325,200 0 
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ล าดับ รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน
(บาท/เดือน) 

ยอดรวม
(บาท) 

ค่าโบนัส 
(บาท) 

6 นายสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

0 0 0 

7 นายคัมภีร์ จองธุระกิจ กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
กรรมการสรรหา / กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

19,100 229,200 0 

8 นายปรีชา เตชะไกรศรี กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ
ผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

0 0 0 

9 นายจุมพล เตชะไกรศรี กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง /ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท / เลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท 

0 0 0 

10 นางยุพา เตชะไกรศรี กรรมการ 16,050 192,600 0 
11 นายอภิชาติ  เกษมกุลศิริ กรรมการ 16,050 192,600 0 
12 นายประสงค์ เตชะไกรศรี กรรมการ 16,050 192,600 0 

รวมเป็นเงิน 2,919,000 0 
หมายเหตุ : ผลประโยชน์อื่นไม่มี  

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

บริษัทก าหนดนโยบายค่าตอบแทนผู้บริหาร  โดยค านึงถงึความเปน็ธรรม และความเหมาะสมตามค่างานหน้าทีค่วาม

รับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจ และพิจารณาเปรียบเทยีบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษทั

อื่นท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคยีงกับบริษัท 

นอกจากนี้ ยังพจิารณาผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนตามผลงานส่วนตัว และส่วนรวม โดยมีความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยทุธ์ประจ าปีของบริษัท เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ CEO กรรมการบริหาร และผู้บริหารสร้างความ

มั่นคงและเติบโตใหแ้ก่องค์กรในระยะยาว โดยมีรายละเอยีดดงันี้  

1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร (CEO): กรรมการบริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

ท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO เป็นประจ าทุกปี เพือ่น าผลประเมินดงักล่าวมาประกอบการพิจารณา

ค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ซึ่งปี 2561 ค่าตอบแทน (เงินเดือน) เทา่กับ 2,220,000 บาท/ปี ส่วนผลประโยชน์อื่นไม่ม ี  

2. ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท: ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารเป็นไปตาม

นโยบายที่บริษัทก าหนด และมอบหมายให้ CEO เป็นผู้ประเมินและพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหาร 

และผู้บริหาร ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น เช่น 

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ บัตรประกันสุขภาพ เพื่อจูงใจและรักษา กรรมการบริหาร ผู้บริหารที่มคีวามรูค้วามสามารถ 

ส าหรับค่าตอบแทนทีใ่ห้แก่ผู้บริหารในปี 2561 เท่ากับ 17,194,763 บาท ประกอบดว้ย เงินเดือน โบนัส กองทุนส ารองเล้ียงชีพ   

8.5 บุคลากร  
จ านวนพนกังานท้ังหมดของบริษทัฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ไม่รวมแรงงานจัดจา้งภายนอก : Outsource) มีจ านวน

ดังต่อไปนี ้
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ฝ่าย 
        จ านวนพนักงานทั้งสิ้น 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

1. ฝ่ายส านักงาน                 144      137 137 

2. ฝ่ายโรงงาน   1,029      869 867 

      รวม            1,173 1,006 1,004 

จ านวนพนกังานแยกตามสายงานหลัก มีดังนี้ต่อไปนี ้
 

แผนก 
        จ านวนพนักงานท้ังสิ้น 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

1.แผนกผลิต 721 616 602 

2.แผนกวิศวกรรม/แผนกวิจัยและพัฒนา 31 35 38 

3.แผนกบริหารคุณภาพ/แผนกประกันคุณภาพ/ 

   แผนกวางแผน/แผนกซ่อมบ ารุง 
180 139 136 

4.แผนกจัดซื้อ/แผนกขนส่ง 42 37 38 

5.แผนกจัดเตรียมวัตถุดิบ/แผนกคลังสินค้า 85 73 81 

6.แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ 34 35 36 

7.แผนกขายและการตลาด 11 10 11 

8.แผนกบัญชีและการเงิน/แผนกสารสนเทศ 21 24 26 

9.ฝ่ายบริหารจัดการ/ฝ่ายบริหารสายปฏิบัติการ 48 37 36 

รวม 1,173 1,006 1,004  
หมายเหตุ : บริษัทไม่มีข้อพิพาททางดา้นแรงงานใดๆ  

ผลตอบแทนพนกังาน 

บริษัทมีนโยบายการบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงาน โดยก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานอยา่ง

เหมาะสม ตามคุณวฒุิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการท างาน ซึง่เงินเดือนขั้นต่ าของพนักงานไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้น

ต่ าที่รัฐบาลก าหนด และผลตอบแทนอื่นๆ อีก เช่น โบนัส กองทุนส ารองเล้ียงชีพ คา่รักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ าปี 

เครื่องแบบพนักงาน บริการรถรับส่งพนักงาน รวมทั้งการแต่งตัง้ โยกยา้ยให้รางวัล และนโยบายการพัฒนาบุคลากร การอบรมให้

ความรู้  พัฒนาศกัยภาพกับพนักงานอยา่งต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 

ทั้งนี ้บริษัทก าหนดให้มกีารประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยระบบ Key Performance Indicator (KPI) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน

การพิจารณาผลการปฏิบัตงิานจริงเทียบกับเป้าหมายทีต่ั้งไว้   

ในปี 2561 ผลตอบแทนรวมพนักงานของบริษัทมจี านวนเงินรวม 264,691,207.77 บาท ลดลง 24,362,365.16 บาท จากปี 

2560  และผลตอบแทนอื่น ทีบ่ริษัทได้สมบทเงินเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพใหแ้ก่พนักงานจ านวน 3,928,957.11 บาท  
นโยบายการพัฒนาบุคลากร  

บริษัทให้ความส าคัญในดา้นบุคลากรไม่น้อยไปกวา่การให้ความส าคัญในเรื่องของวตัถุดิบ หรือกระบวนการผลิต ด้วยเหตุ
ที่ว่าคุณภาพชิ้นงานท่ีดีนอกจากจะมาจากวตัถุดิบที่ดีและกระบวนการผลิตที่ดีแล้ว แรงงานท้ังในส่วนทางตรงและทางอ้อมยังต้องมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยเช่นกัน 
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บริษัทให้ความส าคัญในเรื่องของบุคลากรทั้งในระยะส้ันและระยะยาว เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถเข้าสู่องค์กรโดยการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีและปลอดภัย มีการจัดฝึกอบรมให้ทั้งภายในองค์กรและ

ภายนอกองค์กรรวมถึงการจัดส่งไปอบรมดูงานยังต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรทางอ้อมด้วยการ

สรรหาบุคลากรชาวต่างชาติเข้ามารับต าแหน่งในองค์กรและเป็นท่ีปรึกษาระยะสั้นด้วย อันจะเป็นการยกระดับความรู้ความช านาญ

ของพนักงานให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล 

บริษัทได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ในรูปแบบของการจัดฝึกอบรม In House Training ได้แก่ การจดั Class 

Room, การสอนงานสอนหน้างานจริง OJT (On the Job Training), การให้ค าชี้แนะ (Coaching) หรือ การให้ค าปรึกษา 

(Counseling ),  สถานีจ าลองเหมือนจริง (Simulation) ด้านความปลอดภัย, การผลิตแบบโตโยตา้ [TPS], ระบบการบริหาร ERP 

(Enterprise Resource Planning), การบริหารระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9001: 2015, ระบบการบริหารจัดการคุณภาพส าหรับ

อุตสาหกรรมรถยนต์  IATF16949:2016, มาตรฐานระบบจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 :2015 และอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงงาน 

 ในปี 2561 บริษัทได้จัดอบรม เพิม่ความรู้ ความสามารถ และพัฒนาพนักงานทุกระดับ โดยมีการอบรมในหมวดตา่งๆตาม

ระดับพนักงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมผู้สืบทอดงาน 

บริษัทก าหนดนโยบายในการเตรยีมแผนสืบทอดงาน ซึ่งเป็นภารกจิที่ผู้บริหารขององค์กรต้องวางแผน และด าเนินการเพื่อเป็น
การสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงาน และเตรียมบคุลากรเพื่อรองรับแผนงานการบริหารงานในอนาคตโดยใช้กลยุทธใ์นการ
ก าหนดเกณฑใ์นการคัดเลือกผู้ท่ีมีศักยภาพ โดยจัดให้มีพีเ่ล้ียงเปน็ผู้สอนงาน ถ่ายทอด พัฒนา และเสริมจุดอ่อนของงาน เพื่อให้เกดิ
ประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป  

ผู้บริหาร

ระดบัสูง
ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน รวม

1. บริหารจัดการ            200        102            18          84 404     

2. เทคโนโลยี และสารสนเทศ               -            12            12          70       94
3. คณุภาพ              81 354      652         1,040     2,127
4. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม   1,118
    ในการท างาน, ส่ิงแวดล้อม, การอนุรักษ์พลังงาน

5. สมรรถนะทางวชิาชีพ              56        228          347     3,197   3,828

รายละเอียด

จ านวนช่ัวโมงในการอบรม

             56        286            90        686
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9. การก ากับดูแลกิจการ 
9.1 นโยบายการก ากับดูแล 

คณะกรรมการบริษัท ก าหนดนโยบายการปฏิบัติตามข้อพงึปฏิบัติที่ดี  (Code of Best Practices) ส าหรับกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนท่ีเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และบริษัทก าหนด “นโยบายการก ากับดูแลกจิการ” และคู่มือ 
“จริยธรรมธุรกจิ” เพื่อแจกจ่ายใหก้ับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยึดถือเป็นแนวในการปฏิบัติต่อไป 

การประยุกต์ใช้ หลักการก ากับดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) 
ในปี 2561 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ได้รายงานหลักปฏิบัติของ CG Code ต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อรับทราบ

แนวปฏิบัติของ CG Code ซึ่งในภาพรวมคณะกรรมการบริษัทมคีวามเข้าใจในบทบาทหนา้ที่กรรมการตามหลัก CG Code และจะ
ด าเนินการทบทวนปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกจิการท่ีดีของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของหลักปฏิบัติ CG Code  

การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท  
บริษัทมุ่งมั่นดูแลใหม้ีการปฏิบัตติามนโยบาย และแนวปฏิบัติอยา่งเคร่งครดั และพัฒนาการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 

อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลให้ในรอบปี 2561 บริษัทได้รับการประเมนิในระดับ “ดเีลิศ” (ห้าดาว) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

ยกเว้นในบางหลักการ ที่บริษัทได้เลือกใช้แตกตา่ง ซึง่มีรายละเอยีดและค าอธิบาย ดังต่อไปนี้ 

แนวปฏิบัต ิ ค าชี้แจง 
คณะกรรมการบริษัท มกีรรมการท่ีเป็น
กรรมการอิสระมากว่า 50% 

บริษัทมีกรรมการท้ังหมด 12 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 5 

ท่าน หรือ 41.66%  
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มคีวามเห็นวา่ ตลอด
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ทุกท่าน
ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ย  
กรรมการอิสระท้ังหมด 

คณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 5 

ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน  
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มคีวามเห็นวา่ กรรมการ
บริษัทอีก 2 ท่าน สามารถให้ความเห็นได้อยา่งอิสระ 
และองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหามีความ
เหมาะสม   

ส าหรับรายงานการด าเนินการตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทในปี 2561 สรุปได้ดังนี ้

1. หมวดสทิธิของผู้ถือหุน้  

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนดไดแ้ก่ สิทธิการซื้อขาย หรือโอนหลักทรัพย์ท่ีตนถืออยู่ได้อยา่งเป็น
อิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลก าไรจากบรษิัท การเข้ารว่มประชมุผู้ถอืหุ้น การแสดงความคดิเห็นในท่ีประชุมอยา่งเป็นอิสระในเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน 
และการอนุมัติรายการพิเศษแล้ว บริษัทยังได้ด าเนินการในเรื่องตา่งๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมการใช้สิทธ ิและอ านวยความสะดวกในการใช้
สิทธิของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี ้

1.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า และการส่งค าถามทีเ่กี่ยวขอ้งกับวาระการ
ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2561 โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่วงหน้าระหว่าง
วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอนท่ีชัดเจน โดยเผยแพร่ไว้ที ่
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เว็บไซต์บริษัท (www.tkrungthai.com) ภายใต้หัวข้อประกาศ 
1.2 บริษัทอ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้ารว่มประชุม และออกเสียงอยา่งเต็มที่โดยจัดประชมุในวัน

ท าการ ณ สถานท่ี ท่ีอยูใ่นเขตกรงุเทพฯ มีการคมนาคมสะดวกในการเดินทาง 
1.3 บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชมุผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกคน และข้อมูลประกอบแต่ละวาระการ

ประชุมทั้งภาษาไทย และ  ภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้า 45 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศกึษาข้อมูลในการประชุม ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์บริษทั
(www.tkrungthai.com) ภายใตห้ัวข้อประกาศ (Post วันท่ี 7 มีนาคม 2561) และได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1.4 บริษัทได้ลงประกาศหนังสือนัดเชญิประชุมผู้ถือหุ้น ในหนังสือพิมพ์รายวัน ตดิต่อกัน 3 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
บอกกล่าวล่วงหน้าส าหรับการเตรียมตัวก่อนมาเขา้ร่วมประชุม 

1.5 บริษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฏหมายก าหนด บริษัทจัดประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2561 ในวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ โรงแรมแม่น้ า รามาดาพลาซา, กรุงเทพ เพื่ออ านวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้
ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะทุกรายเข้ารว่มประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสถานท่ีประชุมสามารถเดินทางได้สะดวก 

1.6 กรรมการบรษิัท และผู้บริหารระดบัสูง เข้าร่วมชี้แจงและตอบข้อซกัถามของผู้ถือหุ้นในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้ง นอกจากนี้ ยังมี
ผู้แทนของผู้สอบบัญชีจากส านักงาน กรินทร์ ออดิท จ ากัด ร่วมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท และที่
ปรึกษาทางกฎหมายจากส านักงานกฎหมายฟาอีสต์  จ ากัด เป็นกรรมการกลางรว่มเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน
เสียง เพื่อความโปร่งใสอกีด้วย 

1.7 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ บริษัทได้กลา่วแนะน า กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของ
บริษัท ที่เข้ารว่มประชมุต่อผู้ถือหุน้ พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น รับทราบถึงวิธีการ ในการลงคะแนนเสียง และสิทธิของผู้
ถือหุ้น โดยประธานท่ีประชมุท าหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามล าดับวาระ ที่แจง้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 
จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เพียงพอส าหรับการน าเสนอประเด็นตา่งๆ ของแต่ละวาระ รวมทั้งเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นแสดง
ความคิดเห็น ซักถามเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของบริษทั พร้อมทั้งมีการบันทึกการประชมุอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน สรุปการลงมติ และนับคะแนนเสียงด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

1.8 บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส าคญั โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการประชุม
ผู้ถือหุ้นปี 2561  อีกทั้ง ยังให้สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และถามค าถามในท่ีประชุมก่อนลงมติใดๆ รายละเอยีด
ตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2561 

1.9 บริษัทมอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  ซึ่งเป็นนายทะเบยีนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่ง
หนังสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ากอ่นวันประชมุ 21 วัน บริษัทให้สิทธิ์แก่ผู้ถือหุ้นทีเ่ข้ามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นใน
ภายหลังที่ได้เริ่มประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้ลงมติ พร้อม
นับเป็นองค์ประชุมตัง้แตว่าระท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป 

1.10 ละเว้นการกระท าใดๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศกึษาสารสนเทศของบริษัท 
1.11 บริษัทแจ้งกฎเกณฑ์ และวิธีการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมลูส าหรับแต่ละวาระอย่างเพียงพอต่อการตดัสินใจให้

ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น จัดการให้มีวธิีการลงคะแนนเสียงที่ไมยุ่่งยาก มีประสิทธิภาพ และ
ค่าใช้จา่ยไม่สูง 

1.12 บริษัทได้จัดสรรเวลาที่เหมาะสมในการประชุม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และตั้งค าถาม
ต่อที่ประชุมในเรื่องทีเ่กี่ยวกับบริษัท 

1.13 บริษัทจัดท ารายงานการประชมุผูถ้ือหุ้นให้แล้วเสร็จ และเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของ
บริษัท (www.tkrungthai.com) ภายใต้หวัข้อประกาศ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถอืหุ้นได้แสดงความ
คิดเห็น และตรวจสอบได้ โดยไมต่้องรอใหถ้ึงการประชมุครั้งต่อไป 
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1.14 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสิทธิ เว้นแต่กรณีที่บรษิทัมีโครงการจะลงทุน
ในโครงการอื่นๆ และในปี 2561 บริษัทน าเสนอขออนุมตัิ “งดจา่ยโบนัส” เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นมีมติอนมุัติตามทีเ่สนอ 

1.15 บริษัทน าเสนอคา่ตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยน าเสนอนโยบาย พร้อมทั้งหลกัเกณฑเ์กี่ยวกับการ
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตัิตามที่เสนอ 

2. หมวดการปฏิบตัิตอ่ผู้ถือหุน้อย่างเท่าเทียมกนั  
บริษัทมีนโยบายทีจ่ะปฏิบัติต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเทา่เทียมกันอยา่งเปน็ธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นัก

ลงทุนสถาบัน หรือชาวตา่งชาติ เพื่อให้เกดิความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง  
ทั้งนี้ บริษัทยังคงด าเนินการปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นอยา่งเท่าเทยีมกัน เพือ่ความยัง่ยืนในเรื่องต่อไปนี้ 
2.1 การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2561 วาระเลือกตั้งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ 

ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธเิลือกกรรมการท่ีตอ้งการได้ 
อย่างแทจ้ริง 

2.2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัท เป็นการล่วงหน้า ตัง้แต ่
   วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาด 

      หลักทรัพย์ฯ พร้อมกับเผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษทั (www.tkrungthai.com) ภายใต้หัวข้อประกาศ อยา่งไรก็    
      ตาม ในการประชมุผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิารณาแตง่ตั้งเป็นกรรมการ 
2.3  ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นทีม่ีอย่างเทา่เทยีมกัน 
2.4  บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันะให้ผู้อ่ืน หรือ 
       กรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงแทนได ้
2.5  บริษัทแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทศิทางการลงคะแนนเสียงได้เอง ในแต่ละ  

 วาระ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับจริง พร้อมทัง้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข  และ ค  ทั้งภาษาไทยและ  
 ภาษาองักฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tkrungthai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดไดด้้วย 

2.6  บริษัทมีมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมลูภายใน เพื่อหาผลประโยชน์แกต่นเอง ในการซื้อขาย 
 หุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท และมีการติดตามผลอยา่ง 
 สม่ าเสมอ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือ  
 หลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ใน พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 

2.7  คณะกรรมการได้ก าหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการ ผู้บริหาร ต้องเปดิเผยข้อมูล ผู้มีส่วนไดเ้สียของตนเอง และบุคคลที่มี  
 ความเกีย่วข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหนกัทรัพย์ พ.ศ.2551 ทั้งนี ้จะต้องรายงาน 
 ครั้งแรกภายใน 30 วัน นับจากวนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง และรายงานการเปล่ียนแปลงข้อมูลทุกไตรมาส ภายในวันท่ี 15   
 ของเดือนถดัไป นับจากวันสุดทา้ยในแต่ละไตรมาส และให้เลขานุการคณะกรรมการบรษิัท เป็นผู้เก็บต้นฉบับ และส าเนา  
 แจ้งให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน หลังจากได้รับรายงาน 

2.8  ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารไม่มีการเพิ่มวาระการประชมุ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส าคัญโดยมิแจ้งล่วงหน้าต่อผู้ถือหุ้น 
2.9  บริษัทใช้ระบบคอมพิวเตอรใ์นการลงทะเบียน และตรวจสอบคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเพื่อความรวดเรว็ และอ านวย

ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น 
2.10  บริษัทใช้บัตรลงคะแนนเสยีงเพื่อความรวดเร็ว และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียง รวมถึงใน    

                   วาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระน้ัน มกีารแยกให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบคุคล 

ทั้งนี้ เนื่องดว้ยบรษิัทไม่มีบริษัทร่วม และบริษัทย่อย จึงไมม่ีเรื่องการท ารายการระหว่างกันกับบริษทัร่วม ที่อาจจะท าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อยา่งมีนยัส าคัญ และไม่มกีารให้ความชว่ยเหลือทางการเงินกับบรษิทัท่ีไม่ใช้บริษัทย่อย 
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3. หมวดบทบาทของผู้มีสว่นได้เสีย  

บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเพื่อ
เสริมสร้างให้เกดิความรว่มมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนไดเ้สีย ในการสร้างความมัง่คัง่ ความมั่นคงทางการเงิน และความยัง่ยืนของ
กิจการ รวมถงึการให้ความส าคญักับการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมอีกด้วย 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติที่เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้เสียทุกกลุ่ม ซึ้งหมายความรวมถงึผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน 
พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ คู่แขง่ เจา้หนี้ ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่  สังคม ส่ิงแวดล้อม ภาครฐั และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแสดงไว้อยา่ง
ชัดเจนใน ”คูม่ือจรยิธรรมธุรกิจ” เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทกุระดับ ได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน และไม่ละเมดิสิทธิ
มนุษยชน บริษัทมีผู้มีส่วนไดเ้สียหลายกลุ่มดว้ยกัน ดังนี้ 

 ผู้ถือหุ้น  บริษัทตระหนกัดีวา่ ผู้ถอืหุ้น คือ เจ้าของกจิการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลคา่เพิม่ แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว 
และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน เช่น ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ดว้ย
จิตอันบริสุทธิ์ ด้วยความระมดัระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
โดยรวม และน าเสนอรายงานสถานภาพของบรษิัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดย
สม่ าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจรงิ รวมทั้งหา้มไมใ่ห้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อืน่ โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึง่
ยังไม่ได้เปดิเผยต่อสาธารณะ หรอืด าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับองค์กร เป็นต้น 

 พนกังาน บริษัทตระหนักดวี่า พนักงาน เป็นปจัจัยแห่งความส าเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายของบรษิัท ทีม่ีคุณคา่ยิง่ 
บริษัทจึงมีนโยบายทีจ่ะใหก้ารปฏิบัติ ที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ค่าตอบแทนที่เหมาะสม  โดยบริษัทมีนโยบายการประเมินผลของ
การปฏิบัติงานด้วยตวัชวีัด KPI เพื่อใชว้ัดผลส าเร็จจริงเทียบกับความคาดหวงัที่ตกลงกันไว้ (Objective Measurement)  รวมทั้ง
สวัสดิการอื่นๆ อีก เช่น โบนัส กองทุนส ารองเล้ียงชีพ จัดการดูแลให้ตรวจสุขภาพประจ าปี ดูแลรักษาสถาพแวดล้อมการท างานให้มี
ความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามัย ส่งเสริมกิจกรรมตา่งๆ รวมทั้งการแต่งตัง้ โยกยา้ยให้รางวัล และจัดอบรมให้ความรู้ พัฒนา
ศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม  

 ลูกค้า บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ โดยให้บรกิารท่ีมคีณุภาพ มาตรฐาน รวดเร็ว ตรงตอ่เวลา และ 
รักษาความลับของลูกค้า  และให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง เพยีงพอ ทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขตา่งๆ ที่มีต่อลูกคา้อยา่งเคร่งครดั กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัตติามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกคา้ทราบ 
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยไมช่ักชา้ เป็นต้น 

 คู่ค้า บริษัทมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาค เป็นธรรม โดยค านงึถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการได้รบัผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อกันทัง้สองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณ์ ท่ีท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครดั ให้ข้อมูลท่ีเป็นจริง รายงานท่ีถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหา และหาทางออก 
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความสัมพนัธ์ทางธุรกจิ โดยมีแนวปฏิบัติ ดงัต่อไปนี้ 

1. บริษัทเปิดโอกาสในการท าธุรกิจให้กับทุกคู่ค้าและการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า ตั้งอยู่บนพื้นฐานความ 

เสมอภาคและเป็นธรรม 

2. ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริต ในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้ี 

3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบ
แจ้งให้เจ้าหนีทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

 เจ้าหนี ้  บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูย้ืมเงินตามเงื่อนไขหรือข้อตกลง และดูแลรักษาหลักทรัพยท์ี่ใชใ้นการค้ าประกัน 

 คู่แข่ง บริษัทปฏิบัติกับคู่แข่งในกรอบการแขง่ขันอยา่งสุจริต ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการคา้ของคู่ 
แข่งดว้ยวธิีฉ้อฉล จะปฏิบัติภายใต้กรอบกติการของการแขง่ขันท่ีดี ไม่ท าลายชื่อเสียง ของคูแ่ข่งทางการคา้ ด้วยการกล่าวหาใส่ร้าย 
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 สิ่งแวดลอ้ม บริษัทค านึงถงึสภาพแวดล้อม จงึก าหนดนโยบาย และประกาศเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความ 
รับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม และไดป้ฏิบัติตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ จนได้ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO14001 ร่วมทั้งปฏิบัตคิวบคู่
กับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร  

      ในปี 2561 บริษัทได้จัดอบรมมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลล้อม และกิจกรรมรณรงค์ “สัปดาหค์วามปลอดภัย 
ส่ิงแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน” เพื่อให้พนักงานตระหนักถงึการใช้ทรัพยากรอยา่งประหยดัและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ปิด
ไฟเมื่อไม่มีความจ าเป็นในการใชง้าน และปิดแอร์ชว่งพกัเทีย่ง การใช้กล่องหมุนเวียน การจัดรถรับส่งแบบ Carpool เป็นต้น 

 ชุมชน บริษัทด าเนินกิจกรรมตา่งๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพสังคมทัง้ภายใน และภายนอก โดยจัด 

กิจกรรมรว่มกับชุมชน  เช่น กจิกรรมวันเดก็ร่วมกับชมุชน, มอบทนุการศึกษาให้แก่บตุรพนักงาน, การบริจาคโลหิต, กิจกรรมผ้าป่าสู่
บ้านเกดิ (ชมุชนท่ีพนักงานอาศัย) เป็นต้น 

 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน บริษัทตระหนักและเล็งเห็นถงึความส าคญั ของ 
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน รวมถึงความห่วงใยต่อชวีิต และสุขภาพพนักงานทุกระดับ บริษัท 
ก าหนดนโยบาย เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวในการปฏิบัติ  บริษัทมีเจา้หน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวชิาชีพ (จป.) เป็นผู้
ควบคมุดูแล จัดอบรม และให้พนกังานปฏิบัตติามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมในการท างาน  

     ในปี 2561 บริษัทมีสถติิการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน 10 ครั้ง แต่ไม่มีกรณีรุนแรงหรือเสียชวีติ และบริษัทได้ท าการ
สอบสวนหาสาเหตุ และแนวทางป้องกันไม่ใหเ้กิดซ้ าในอนาคต และส่ือสารให้ผู้เกี่ยวข้องทกุระดับตระหนัก และปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนด้วยความระมัดระวังอยา่งเครง่ครัด 

 การละเมิดสทิธิมนษุยชน บริษทัตระหนักถึงสิทธใินความเป็นมนุษย์ และความเท่าเทียมกัน บริษัทได้ก าหนดนโยบาย 

เพื่อเป็นแนวการปฏิบัติต่อผูเ้กี่ยวข้อง ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ต่อบุคคลหน่ึงบุคคล ใดเนื่องจากความเหมือน หรือความ
แตกตา่ง ไมว่่าจะทางกาย หรือจติใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อาย ุการศึกษา หรือเรื่องอื่นใด และจัดใหม้ีอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวก พร้อมสวัสดกิารท่ีเหมาะสมส าหรับลูกจ้างที่ทุพพลภาพ 

 การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลขิสิทธิ ์บริษัทก าหนดนโยบาย และแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการไม ่

ล่วงละเมดิทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์สินค้าต่างๆ 

 ความขดัแย้งทางผลประโยชน ์บริษัทก าหนดนโยบายทีจ่ะไมใ่หก้รรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้โอกาสจากการ 
เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัท ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จงึก าหนดเป็นข้อปฏิบัติ ส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติตามคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจ”  

 การป้องกนั / ตอ่ต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ บริษัทไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นทุกประเภทใน 

องค์กร เช่น การให้และรับสินบน เงินบริจาค อื่นๆ เป็นต้น  และบริษัทก าหนดนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจัดท าเป็น
รูปเล่ม เพื่อใช้ในการส่ือสารกับคณะกรรมการ และอบรมพนกังานทุกระดับ ให้มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน และยึดถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครดั 

กระบวนการในการประเมินความเส่ียง เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจรติฯ โดยท าการประเมินระดับความเส่ียงทั้ง
โอกาสเกิด และผลกระทบต่อการทุจริต เพื่อก าหนดมาตรการป้องกัน และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

แนวปฏิบัติเกีย่วกับการกับดูแลและควบคุม เพื่อป้องกันและติดตาม  โดยจดัให้มีระบบควบคมุภายในและการบริหาร 
ความเส่ียง ที่ครอบคลุมระบบงานขององคก์ร   

ช่องทางการรับแจง้เบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตให้กับพนักงาน เพื่อใชใ้นการร้องเรียนหากพบเห็นการทุจริตใน
องค์กร โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องทีจ่ะแจง้เบาะแส หรือข้อร้องเรียนพร้อมชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่
สามารถติดต่อได้ และส่งมายังชอ่งทางรับเรื่อง ดงันี ้

1. แจ้งผ่านช่องทางอเีมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) independent@tkrungthai.com 
2. แจ้งผ่านจดหมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 23 ซอย

จันทน ์43 แยก 21 แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กทม. 10120 
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บริษัทก าหนดนโยบายมาตรการคุ้มครอง และปกป้องพนักงาน กรณีแจ้งการทุจริต หรือการท าผิดกฎหมาย หรือผิด
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์  โดยได้รับความคุ้มครอง ซึ่งบริษัทไม่สามารถปฏิบัติใดๆ โดยไมเ่ป็นธรรมต่อ
พนักงาน ไมว่่าจะเป็นการเปล่ียนต าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ท างาน ส านกังาน เลิกจา้ง อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจง้
เบาะแส  

รวมถงึจัดให้มชี่องทางส าหรับผู้ถอืหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อ / ร้องเรียนเรื่องต่างๆ ต่อกรรมการอิสระได้โดย
ตรงที่ E-Mail : independent@tkrungthai.com 

ส าหรับผู้มีส่วนได้เสียที่ถกูละเมดิสิทธิ สามารถแจง้ หรือร้องเรยีน ได้ที่เบอร์โทร 02-211-3732 ส านกังานส่วนกลาง  
หรือ คุณจุมพล เตชะไกรศรี เลขานุการบริษัท E-Mail : chumpol@tkrungthai.com หรือแจ้งผ่านจดหมายมาถงึงคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 23 ซอยจันทน4์3 แยก 21 แขวงทุง่วัดดอน เขตสาทร กทม. 10120 

บริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน และเก็บรักษาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เป็นความลับ หากเห็นวา่การเปิดเผย
จะท าให้เกดิความไม่ปลอดภัยตอ่ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน 

ในปี 2561 เรื่องการแจ้งเบาะแส  ไม่ปรากฏว่ามีพนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสีย แจง้หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น,  
และ เรื่อง การป้องกันทุจริตคอร์รปัชั้น มีระบบที่สนับสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นทีม่ีประสิทธิภาพ รวมถงึนโยบาย แนว
ปฏิบัติและระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และบริษัทได้รับการรับรองเป็น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย” จาก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (CAC)  

4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัท ก าหนดนโยบายที่จะเป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และได้เปิดเผยนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายบริษัท นโยบายส่ิงแวดล้อม นโยบายอนุรักษ์
พลังงาน นโยบาย IT นโยบายส่ิงแวดล้อม นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย เป็นต้น โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.tkrungthai.com) หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ\์การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

นอกจากนั้นบริษัทยังได้ด าเนินการเปิดเผยข้อมูล ดังต่อไปนี ้
4.1 บริษัทได้จัดส่งรายงานทางการเงินต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่ก าหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเป็นอย่างมีเงื่อนไข ทั้งนี้ ในปี 
2561 บริษัทไม่ได้รับค าส่ังจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก้ไขงบการเงิน หรือ
เอกสารที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด 

4.2 บริษัทให้ความส าคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศอื่นๆ เช่น รายงานประจ าปี การประชุมผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันเวลา โปร่งใส ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัท (www.tkrungthai.com) 

4.3 คณะกรรมการบริษัท ท าการทบทวน รายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการแบบสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบาย
ก ากับดูแลกิจการผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี 

4.4 คณะกรรมการบริษัท จัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่ไปกับ
รายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจ าปีของบริษัท 

4.5 เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้ งบทบาท หน้าที่ และวาระการด ารงต าแหน่ง ใน
รายงานประจ าปีของบริษัท 

4.6 เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน ผล
ประกอบการของบริษัท และหน้าที่รับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน 

4.7 เปิดเผยจ านวนครั้งของการประชุม และจ านวนครั้ง ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม 

mailto:chumpol@tkrungthai.com
http://www.tkrungthai.com/
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4.8 ก าหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องในกรณีที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้อง
กับบริษัท 

4.9   ก าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด (whistle Blowing) เพื่อส่งเสริมความรว่มมือระหวา่งบริษัทกับผู้มี
ส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการด าเนินงานของบรษิัท ก าหนดกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้แจง้เบาะแส ในประเด็น
เกี่ยวกับการท าผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานงบการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง หรือการผิดจรรจรรยา
บรรณ ผ่าน คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) (independent@tkrungthai.com) ของบริษัท โดยเผยแพร่บน
เว็บไซต์บริษัท (www.tkrungthai.com) หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ ์

4.10 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไว้อย่างชัดเจน และก าหนด
นโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัทต่อประธานกรรมการทราบทุกครั้ง โดยผ่านทาง
เลขานุการบริษัท  ซึ่งรายละเอียดในการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร แสดงในตารางดังนี้  

ตารางแสดงข้อมูลการถือหุน้ของกรรมการบริษัท 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

จ านวนหุ้นที่
ถือ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2560 

จ านวนหุ้นที่
ถือ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2561 

จ านวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมขึ้น/ลดลง 
ในปี 2561 

สัดสว่น
การถือหุ้น

(%) 

1 พลเอก  เทอดศักดิ์ มารมย์ 
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ 

ประธานบรษิัทฯ/  
กรรมการอิสระ 

220,000 
0 

220,000 
0 

0 
0 

0.10 
0 

2 นายไพรัช สหเมธาพัฒน์ 
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ / กรรมการ/ 
กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและกรรมการ
สรรหา/ กรรมการก ากับดูแล
กิจการที่ดี 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3 นายเผ่าเทพ โชตินุชิต 
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ 

ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและกรรมการ
สรรหา / ประธานกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี / 
กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการ 

5,000 
0 

5,000 
0 

0 
0 

0.002 
0 

4 ดร.โกศล สุรโกมล 
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ 

กรรมการอิสระ / กรรมการ / 
กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและกรรมการ
สรรหา / กรรมการก ากับดูแล
กิจการที่ดี /กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

5 นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบลูย ์
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ 

กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการ 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

6 นายสุเมธ เตชะไกรศรี 
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ 

ประธานกรรมการบริหาร / 
กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี / 
กรรมการ  

23,500,000 
24,000,000 

23,500,000 
24,000,000 

0 
0 

   10.98 
11.21 

 

http://www.tkrungthai.com/
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ตารางแสดงข้อมูลการถือหุน้ของกรรมการบริษัท 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

จ านวนหุ้นที่
ถือ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2560 

จ านวนหุ้นที่
ถือ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2561 

จ านวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมขึ้น/ลดลง 
ในปี 2561 

สัดสว่น
การถือหุ้น

(%) 

7 นายคัมภีร์ จองธุระกิจ 
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ 

กรรมการ / กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและ
กรรมการสรรหา / กรรมการ
ก ากับดูแลกิจการที่ด ี

500,000 
0 

500,000 
0 

0 
0 

0.23 
0 

8 นายปรีชา เตชะไกรศร ี
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ 

กรรมการ / กรรมการบริหาร 
/ กรรมการผู้จัดการ / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

6,138,400 
3,258,940 

6,138,400 
3,258,940 

0 
0 

2.87 
1.52 

9 นายจมุพล เตชะไกรศรี 
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ 

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

956,940 
0 

956,940 
0 

0 
0 

0.45 
0 

10 นางยุพา เตชะไกรศรี 
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ 

กรรมการ 24,000,000 
23,500,000 

24,000,000 
23,500,000 

0 
0 

11.21 
10.98 

11 นายอภิชาติ เกษมกุลศิร ิ
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ 

กรรมการ 0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

12 นายประสงค์ เตชะไกรศร ี
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ 

กรรมการ 2,903,606 
0 

2,903,606 
0 

0 
0 

1.36 
0 

กรรมการ และผู้มีส่วนได้เสีย ถือหุ้นรวมกันจ านวน 61,482,886 หุ้น คิดเป็น 28.73% ของหุ้นทั้งหมด 

 

ตารางแสดงข้อมูลการถือหุน้ของผู้บริหาร 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

จ านวนหุ้นที่
ถือ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2560 

จ านวนหุ้นที่
ถือ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2561 

จ านวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมขึ้น/ลดลง 
ในปี 2561 

สัดสว่น
การถือหุ้น
ในบริษัท 
(%) 

1 นายนีรนาท  พรหมนารถ 
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ 

กรรมการบริหาร 
รองกรรมการผู้จัดการ / CFO 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2 นายนิเวสน์   บัวคอม 
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ 

ผู้จัดการทั่วไป 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3 นายพิษณุ   วิลาวัลย์จิตต ์
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ 

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลติ
โรงงานกิ่งแก้ว 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4 นายด ารงค์  ชาญณรงค ์
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ 

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลติ
โรงงานกบินทร์บุรี 

4,000 
0 

4,000 
0 

0 
0 

0.001 
0 

5 นายบุญทิวา  อินทร์ชะตา 
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ 

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลติ
โรงงานสุวินทวงศ ์

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

6 นายรุจจิระ  ศรีสมัย 
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ 

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลติ
แม่พิมพ์ โรงงานสุวินทวงศ์ 

5,000 
0 

5,000 
0 

0 
0 

0.002 
0 

7 นายปริญญา  แกว้ล้วน 
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ 

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบญัชี
การเงิน 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสีย ถือหุ้นรวมกันจ านวน 9,000 หุ้น คิดเป็น 0.003% ของหุ้นทั้งหมด 
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4.11 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก ในปี 2561 มีการพบปะ และให้

ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าวอย่างสม่ าเสมอ ผ่านกิจกรรม Opportunity Day ของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพราะบริษัทเล็งเห็นถึงความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลผลประกอบการของบริษัทด้วย

ความโปร่งใส ไม่ว่าบริษัทจะมีผลประกอบการเป็นอย่างไร รวมถึงจัดให้มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) 

ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้บริษัทฯ สามารถส่ือสารกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจทั่วไปอย่างสะด วก และมี

ประสิทธิภาพ 

4.12 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือนักวิเคราะห์เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Company Visit) และพบปะพูดคุย 
        กับผู้บริหารของบริษัท ซึ่งในปี 2561 ได้จัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานกิ่งแก้ว เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2561  
        นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัทได้ทาง IR Contact โดยสามารถติดต่อได้ทาง 
 E-mail Address : investor@tkrungthai.com  โทรศัพท์ 02-211-3732 ต่อ 104  

5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
บริษัทให้ความส าคัญต่อบทบาท และหน้าที่ของกรรมการ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ธุรกิจ

สามารถด าเนินไปได้ด้วยความโปร่งใส โดยด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้ 
5.1  โครงสร้างคณะกรรมการ 

5.1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยบุคคลหลากหลายที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัท อาทิ เช่น ความรู้ด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้าน
การจัดการ ด้านทักษะความช านาญงานแม่พิมพ์ และยังประกอบด้วยความหลากหลายทั้งด้านอายุ และเพศ   
โดยมีกรรมการผู้หญิงจ านวน 1 ท่าน จากจ านวนคณะกรรมการท้ังส้ิน 12 ท่าน ซึ่ง แบ่งเป็น 

 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  จ านวน 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 25.00) 

 กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร  จ านวน 9 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 75.00) 

     โดยเป็นกรรมการอิสระ  จ านวน 5 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 41.66) 

5.1.2 กรรมการบริษัทไม่มีประวัติการกระท าผิดกฎระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

5.1.3 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยผู้ตรวจสอบภายในนั้นเป็น
หน่วยงานภายนอกที่มีความเป็นอิสระ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.1.4 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเส่ียงที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการติดตามการบริหาร
ความเส่ียงอย่างสม่ าเสมอ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management) เพื่อประเมิน
ความเส่ียงของสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทาง มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ 
และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท 

5.1.5 คณะกรรมการบริษัทก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนคือ 3 ปี และไม่จ ากัดจ านวน
วาระการด ารงต าแหน่ง โดยระบุไว้ในนโยบายก ากับดูแลกิจการ 

5.1.6 เปิดเผยข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละท่านให้ทราบ (รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร) 
5.1.7 ประธานกรรมการบริษัท ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และมีบทบาท อ านาจ และหน้าที่แยก

ออกจากกันอย่างชัดเจน 
5.1.8 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการเลือกกรรมการอิสระเพื่อด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท 
5.1.9 บริษัทมีเลขานุการบริษัท คือ คุณจุมพล  เตชะไกรศรี และมีคณะที่ปรึกษากฎหมายมืออาชีพ เป็นผู้ให้

ค าแนะน าด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติตาม  

mailto:investor@tkrungthai.com
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5.1.10 บริษัทก าหนดนโยบายเกี่ยวกับจ านวนบริษัทจดทะเบียน ท่ีกรรมการของบริษัท ไปด ารงต าแหน่งได้คนละไม่
เกิน 5 บริษัท และได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่าน
ไว้อย่างละเอียดในแบบ 56-1 และในรายงานประจ าปี 

5.1.11 บริษัทก าหนดนโยบายในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการ ท่ีบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการผู้จัดการ โดย
บริษัทดังกล่าว จะต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทและก่อนการไปด ารงต าแหน่ง จะต้องชี้แ จง
รายละเอียดต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ  

5.1.12 บริษัทก าหนดนโยบายจ ากัดจ านวนบริษทัจดทะเบียน ที่กรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งกรรมการไม่เกิน 3 
แห่ง 

5.1.13 ส าหรับจ านวนบริษัทที่กรรมการด ารงต าแหน่งนั้น บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการด ารงต าแหน่ง
กรรมการแต่ละคนที่บริษัทอื่นไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจ าปี (Annual Report) ทั้งนี้ บริษัทมั่นใจว่า
การที่กรรมการด ารงต าแหน่งในหลายบริษัทนั้นไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่า งใด เพราะได้รับ
ค าปรึกษาและค าแนะน าที่ดี มีประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง 

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย  

บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 5 คณะ   ได้แก่ 1) คณะกรรมการบริหาร 2) คณะกรรมการตรวจสอบ   
3) คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา   4) คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการท่ีดี  5) คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง   

     และก าหนดอ านาจหน้าที่เอาไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เป็นประธานหรือสมาชิกใน
คณะกรรมการชุดย่อย 

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.3.1 มีการก าหนดและแยกอ านาจของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยใน 
การพิจารณา และการตัดสินใจเรื่องที่ส าคัญๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อถ่วงดุล
และสอบทาน เปิดเผยความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

5.3.2 คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ ของบริษัทอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 
5.3.3 คณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายบริหารเมือ่วันที่ 22 ธันวาคม 2561 เพื่อทบทวน อนุมัติวิสัยทศัน ์

ภารกิจ การวางกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท 
5.3.4 คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดูแลเรื่องกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานด าเนินการของฝ่ายจัดการ โดยฝ่าย 

จัดการเป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบตามล าดับ 
5.3.5 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายก ากับดูแลกิจการของบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร และปฏิบัติตามนโยบาย

ดังกล่าว 
5.3.6 ประธานกรรมการบริษัท  มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ และไม่ได้ด ารงต าแหน่งใน

คณะกรรมการชุดย่อย 
5.3.7 การรวมหรือแยกต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกับ

ประธานกรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่
ในการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและการบริหารงานประจ าออกจากกันอย่างชัดเจน 
ประธานกรรมการบริษัท มีหน้าที่เป็นกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ก าหนดนโยบาย 
แผนงาน และกลยุทธ์ที่ส าคัญให้ฝ่ายบริหารน าไปปฏิบัติ โดยกรรมการบริษัท ทุกคนมีความเป็นอิสระในการ
เสนอวาระการประชุม การแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของบริษัท ในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณาอยา่ง
รอบคอบในเรื่องที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
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5.3.8 ประธานกรรมการบริหาร เป็นหัวหน้าคณะของฝ่ายบริหาร รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ในการดูแล
การด าเนินกิจการและปฏิบัติงานของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยมีการ
บริหาร ติดตามการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ โดยก าหนดให้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อ
รายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทเป็นประจ าทุกเดือน มีการ
กระจายอ านาจลงไปสู่ฝ่ายบริหาร ในการก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และวงเงิน 

5.3.9 คณะกรรมการบริษัทจัดท าคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ รวมทั้งมีการติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง 

5.3.10 คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และมีการทบทวนประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียง
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

5.3.11 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการด าเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน การปฏิบัติงาน 
การด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และนโยบาย โดยมีหน่วยงานที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็น
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดังกล่าว 

5.3.12 คณะกรรมการบริษัทจะรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงาน
ประจ าปี ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าว จัดท าขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย รวมทั้งมีการ
เปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

5.3.13 คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง แจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อ
ขายหุ้นอย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้าก่อนท าการซื้อขาย 

5.3.14 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการทุกท่านต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการให้บริษัททราบ 
5.3.15 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การ

ด าเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็น
หน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท  และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2562 และเหน็ว่ามีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอ 

5.3.16 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อติดตามและรับทราบรายงานผลการด าเนินงานที่
ผ่านมา ของฝ่ายต่างๆ  และก าหนดแผนงาน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย (Key Performance Index : KPI)  เป็น
ประจ าทุกปี  

5.4 การประชุมคณะกรรมการ 
5.4.1 บริษัทจัดท าก าหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี โดยในปี 2561 ก าหนดการประชุมเอาไว้

จ านวน 7 ครั้ง และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบถึงก าหนดการดังกล่าวล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการสามารถ
จัดเวลา และเข้าร่วมประชุมได้ 

5.4.2 จ านวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของ
กรรมการ และลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

5.4.3 ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ท าหน้าที่ร่วมกันในการพิจารณาก าหนดวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัท 

5.4.4 บริษัทจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม 

5.4.5 บริษัทจัดสรรเวลาเอาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องเพื่ออภิปรายกันอย่างรอบคอบ และประธาน
กรรมการ เป็นผู้ประมวลความเห็น และข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม 
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5.4.6 กรรมการผู้จัดการ ได้เชิญผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
5.4.7 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั กรรมการทุกคนได้อภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเปดิเผย โดยมี

ประธานเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชมุ และในขณะการลงมติจะตอ้งมกีรรมการไม่
น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท้ังหมด และจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อกัษร โดยเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท 

5.4.8 เปิดเผยจ านวนครั้งของการประชมุ และจ านวนครั้งที่กรรมการแตล่ะท่านเข้ารว่มประชมุในตาราง “ตาราง
แสดงจ านวนครัง้การประชุมคณะกรรมการบรษิัทและประชุมคณะกรรมการชุดย่อย” ดงันี ้ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนการเข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุมท้ังหมด (ครั้ง) 

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

มารมย ์
ประธานบรษิัทฯ/ กรรมการอิสระ 7/7 --- --- --- --- --- 

2 นายไพรัช 
สหเมธาพัฒน์ 
 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ / กรรมการ/ 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
กรรมการสรรหา/ กรรมการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี 

7/7 4/4 2/2 2/2 --- --- 

3 นายเผ่าเทพ  
โชตินุชิต 
 

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

7/7 4/4 2/2 2/2 --- --- 

4 ดร.โกศล  
สุรโกมล 
 

กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา / 
กรรมการก ากับดแูลกิจการท่ีดี /
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

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

5 นายวีระศักดิ์  
สุตัณฑวิบูลย ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการ 

7/7 4/4 --- --- --- --- 

6 นายสุเมธ  
เตชะไกรศร ี

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการก ากับดแูล
กิจการท่ีดี / กรรมการ  

7/7 --- 2/2 2/2 --- 13/13 

7 นายคัมภีร์  
จองธุระกิจ 
 

กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการสรรหา / กรรมการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี 

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

8 นายปรีชา 
เตชะไกรศร ี 

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ
ผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสีย่ง 

7/7 --- --- --- 2/2 13/13 

9 นายจุมพล  
เตชะไกรศร ี

กรรมการ / กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง /ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท 

7/7 --- --- --- 2/2 13/13 

10 นางยุพา  
เตชะไกรศร ี

กรรมการ 7/7 --- --- --- --- --- 

11 นายอภิชาติ  
เกษมกุลศิร ิ

กรรมการ 5/7 --- --- --- --- --- 

12 นายประสงค์  
เตชะไกรศร ี

กรรมการ 6/7 --- --- --- --- --- 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนการเข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุมท้ังหมด (ครั้ง) 

BOD AC RC&NC CG RISK Ex-com 
13 นายโกเวท 

ลิ้มตระกูล 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง --- --- --- --- 2/2 --- 

14 นายนีรนาท 
พรหมนารถ 

กรรมการบริหาร/ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

--- --- --- --- 2/2 13/13 

15 นายนิเวสน์ 
บัวคอม 

กรรมการบริหารความเสี่ยง --- --- --- --- 2/2 --- 

16 นายพิษณ ุ
วิลาวัลย์จิตต์ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง --- --- --- --- 2/2 --- 

17 นายบุญทิวา 
อินทร์ชะตา 

กรรมการบริหารความเสี่ยง --- --- --- --- 2/2 --- 

5.4.9 บริษัทก าหนดนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหวา่งกัน เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ 
เกี่ยวกับการจัดการท่ีอยูใ่นความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ยเพื่อความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น 
โดยในปี 2561  ได้จัดให้มกีารประชุมกรรมการท่ีไมใ่ช้ผู้บริหาร เมือ่วันท่ี 22 ธันวาคม 2561 

5.5 การประเมินประธานกรรมการบริหาร (CEO) 

บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อการประเมินผลและการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
น าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรังปรุงการปฏิบัติหน้าที่  โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ การวางแผนกลยุทธ์ ความเป็นผู้น า 
ผลการด าเนินงานด้านการเงิน การบริหารก ากับดูแลการท าธุรกรรม การจัดท าแผนทดแทนต าแหน่ง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การ
ส่ือสาร และการสร้างความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทปรับปรุงจากตัวอย่าง ”แบบประเมินผลงานของ 
CEO” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของบริษัท 

5.6 การประเมินคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี เพื่อพิจารณา
ผลการด าเนินงาน และการก ากับดูแลให้มีการก าหนดและ/หรือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเพียงพอ  และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยท าการประเมิน 3 แบบ คือ (1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ (2) แบบประเมินกรรมการรายบุคคล (3) แบบ
ประเมินคณะกรรมการชุดย่อย  โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทปรับปรุงมาจากตัวอย่างแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับลักษณะของคณะกรรมการบริษัท 

หลักเกณฑใ์นการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ และการประเมินกรรมการรายบุคคล ใช้หลกัเกณฑก์ารให้
คะแนนในการวดัระดับ ดังนี ้   

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

ขั้นตอนกระบวนการประเมิน ด าเนินการโดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้บรรจุแบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะในซอง 
และจัดส่งให้กับกรรมการแต่ละท่านเพื่อท าประเมิน  ส าหรับแบบประเมินกรรมการรายบุคคล จะใช้วิธีการสุ่มจับโดยกรรมการเป็นผู้
สุ่มหยิบเองจากกล่องและท าการประเมิน  หลังจากกรรมการท าประเมินท้ังสองชุดเสร็จเรียบร้อย จะน าส่งคืนเลขานุการบริษัท เพื่อ
ท าสรุปรายงานผลประเมิน และในปี 2561 ได้ด าเนินการประเมินคณะกรรมการในแต่ละคณะดังนี้ 
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1. การประเมินคณะกรรมการทัง้คณะ ประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ซึ่งมีผลการประเมินคะเเนนเฉล่ียรวม อยู่ในเกณฑ์
ระดับดีมาก คือ 92% รายละเอยีดดังนี ้ 

ล าดับ หัวข้อ ผลประเมิน (%) 
1 โครงสร้างและคุณสมบตัิของคณะกรรมการ 94 
2 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 89 
3 การประชุมคณะกรรมการบรษิัท 95 
4 การท าหน้าที่ของกรรมการ 93 
5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจดัการ 93 
6 การพัฒนาตนเองของกรรมการ 89 

ผลประเมินเฉล่ีย 92  
2. การประเมินกรรมการรายบคุคล ประกอบด้วยหัวข้อหลัก 3 หัว ซึ่งมีผลการประเมินคะเเนนเฉล่ียรวม อยู่ในเกณฑ์

ระดับดีมาก คือ 92% รายละเอยีดดังนี ้ 
  

ล าดับ หัวข้อ ผลประเมิน (%) 
1 โครงสร้างและคุณสมบตัิของกรรมการ 91 
2 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ 93 
3 การประชุมของกรรมการ 92 

ผลประเมินเฉล่ีย 92 

3. การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบดว้ยหัวข้อหลัก 3 หัว คือ โครงสร้างและคุณสมบัตขิองกรรมการ / 
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ / การประชมุของกรรมการ ซึง่ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดี – ดีมาก ดงันี้  

  

ล าดับ คณะกรรมการชุดย่อย 
ผลประเมิน
เฉล่ีย(%) 

1 คณะกรรมการตรวจสอบ 100 
2 คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี 94 
3 คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 95 
4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 90 
5 คณะกรรมการบริหาร 87 

ทั้งนี ้ผลการประเมินประจ าปี 2561 สรุปได้ว่า คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยแตล่ะชุด มีการปฏิบัติ
หน้าที่ครบถ้วนและมีประสิทธิผล  

การประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการผู้จัดการ 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มกีารประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจ าทกุปี โดยมีหลักเกณฑ์

ในการประเมินที่น าไปสู่ความส าเร็จของการบริหารงานตามกลยุทธ์ เพื่อพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทน และแรงจูงใจที่อยูใ่นระดับที่
เหมาะสม 

การปฐมนเิทศกรรมการใหม่ 

บริษัทก าหนดนโยบายการปฐมนเิทศใหก้ับกรรมการท่านใหม่ที่เขา้มา โดยการประชุมร่วมกันกับกรรมการบริษัททกุท่าน 
เพื่อบรรยายสรุปลักษณะธุรกจิและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 
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นอกจากนั้น ยังต้องพาไปเยี่ยมชมโรงงานท้ัง 3 แห่ง รวมถงึส านักงานใหญ่ เพื่อใหเ้ข้าใจการด าเนนิงานของบริษัท ได้
มากขึ้น ซึ่งในป ี2561 นั้น บริษัทไม่มีกรรมการท่านใหม่ จงึไม่มีการด าเนินการในเรื่องนี้ 

5.7   ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑก์ารจา่ยคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสมกับสภาะเศรษฐกจิ ผลประกอบการของบริษัท และ

เปรียบเทียบกับธุรกิจทีม่ีขนาดและอยู่ในกลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผู้

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท พิจารณาน าเสนอต่อท่ีประชมุใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา

อนุมัต ิ
5.8  การพัฒนาความรู้ของกรรมการและผู้บริหาร และแผนสืบทอดต าแหน่ง 

  บริษัทเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการบริษัท  และเพื่อก ารก ากับดูแล

กิจการท่ีดีของบริษัท จึงส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้รับการฝึกอบรมความรู้ต่างๆ ท่ีจัดขึ้น

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP)  

   นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการอบรมจากองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

และต่อเนื่องอีกด้วย 

ในปี 2561 กรรมการ ผู้บริหาร ได้เข้าร่วมอบรม/ กิจกรรมและสัมมนา ที่จัดโดยหน่วยงานตา่งๆ ดังนี ้

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เรื่อง บริษัท /องค์กร/ หน่วยงาน ท่ีจัดอบรม 

คุณปรีชา  เตชะไกรศรี -กรรมการบริษัท 

-กรรมการบริหาร 

สร้างโอกาสแข่งขันด้วยระบบการผลิตแบบ

ทันเวลาพอดีในยุคอุตสาหกรรม 4.0 

สถาบันยานยนต์ 

 -กรรมการผู้จัดการ ยกระดับความพร้อม สู่โรงงานอัจฉริยะ 4.0   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    

  การเงินส าหรับผู้บริหารท่ีไม่ใช่นักการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

(NIDA) 

  พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  บัญชีต้นทุนส าหรับธุรกิจอุตสาหกรรม บริษัท นิด้าโปรเพสชันแนล จ ากัด 

  การจัดการกระบวนการอย่างเหนือชั้น สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

  การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความส าเร็จ รุ่นท่ี 17 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

(NIDA) 

คุณนีรนาท พรหมนารถ -กรรมการบริหาร 

-รองกรรมการผู้ 

สร้างโอกาสแข่งขันด้วยระบบการผลิตแบบ

ทันเวลาพอดีในยุคอุตสาหกรรม 4.0 

สถาบันยานยนต์ 

  จัดการ ยกระดับความพร้อม สู่โรงงานอัจฉริยะ 4.0 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 -CFO บัญชีต้นทุนส าหรับธุรกิจอุตสาหกรรม บริษัท นิด้าโปรเพสชันแนล จ ากัด 

  Business Analytics/Big Data Analytics with 

Balanced Scorecard and Strategy Map 

(Advanced) 

บริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จากัด 

  วางแผนความต้องการการใช้วัสดุและก าลังการ

ผลิต 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
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บริษัทมีแผนการพัฒนา และสืบทอดงานต าแหน่งผู้บริหารของบรษิัท เพื่อเตรียมพร้อมในการท างานท่ีต่อเนื่องในกรณีท่ีตนไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อความมั่นใจได้วา่ บริษัทมีผู้บริหารที่มคีวามรู้ ความสามารถเพียงพอตอ่การปฏิบัติงานได้  

นอกจากนี้ ยังมกีารประชุมนอกสถานท่ี โดยมกีารหมุนเวียนไปประชุมตามโรงงานสาขาเพื่อให้กรรมการของบริษัทไดเ้ห็นการ

ท างานอย่างแท้จรงิของพนกังานอีกด้วย 

9.2 คณะกรรมการชดุย่อย 

      คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชดุย่อย จ านวน 5 คณะ ดังต่อไปนี ้ 

1) คณะกรรมการบริหาร   

2) คณะกรรมการตรวจสอบ   

3) คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา    

4) คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการท่ีดี   

5) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

โดยมีการก าหนดอ านาจหน้าทีเ่อาไว้อยา่งชดัเจน  ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เป็นประธาน หรือสมาชิกใน
คณะกรรมการชุดย่อย   

1.  คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหาร มีจ านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายปรีชา    เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร 

3. นายจุมพล   เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร 

4. นายนีรนาท           พรหมนารถ กรรมการบริหาร  

ขอบเขต และอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้ 

1. ให้มีอ านาจตัดสินใจในเรื่องการด าเนินงานท่ีส าคัญของบริษัทโดยก าหนดขอบเขตประเภท หรือขนาดของภารกิจ 
วัตถุประสงค์ แนวทาง และนโยบายของบริษัทรวมถึงการก ากับดูแล การด าเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์
กับลูกค้า ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

2. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท
และจะพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หากการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการ
ซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทนั้น อยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท 

3. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์
ต่อกิจการ 

4. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
5. อนุมตัิการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษัท  
6. ด าเนินกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของบริษัท 
7. พิจารณาและอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติค าขอจากฝ่ายงานต่างๆ ของ

บริษัทที่เกินอ านาจส่ังการของฝ่ายงานน้ัน 
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8. หากการด าเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทใชง้บประมาณสูงเกินกวา่งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติร้อยละ 10 จะต้องน าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

9. ก าหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
ผู้จัดการ 

ทั้งนี้ การมอบอ านาจดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและระเบยีบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมตัิรายการใดๆ ท่ีตนเองหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนไดเ้สีย 
หรืออาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษทั และบริษัทย่อย และจะต้องเปดิเผยรายการดังกลา่วต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาการอืน่ใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่
สามารถกระท าได้ เว้นแตจ่ะได้รบัมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป  

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทมีคุณสมบตัิตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยก์ าหนด ซึ่งมคีวามรู้ดา้นบัญชี
และการเงิน องค์ประกอบกรรมการมี  3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี เริ่มตัง้แตว่ันท่ี 22 
ธันวาคม 2561 ถึง 21 ธันวาคม 2564 รายชื่อมีดงัต่อไปนี ้

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายไพรัช สหเมธาพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

(มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) 
2. นายเผ่าเทพ โชตินุชิต กรรมการตรวจสอบ 

(มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) 
3. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการตรวจสอบ 

(มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) 

                      ทั้งนี้ มีนายจุมพล  เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
ขอบเขต และ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมกีารรายงานทางการเงินอย่างถกูต้อง และเปดิเผยอยา่งเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบ
บัญชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัทที่รับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาสและประจ าปี 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบ
ทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ 

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทน โดย
ค านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบนั้น รวมถึง
ประสบการณ์ของบุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ท าการตรวจสอบ 

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร  
ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานส าคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ บท
รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 



            บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)                                         

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 45 

7. จัดท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 

- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท  ถึงความถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ 

- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท  
- เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

- รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส  
3.  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา  

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และพึงปฏิบัติที่ดสี าหรับกรรมการบรษิัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา โดยมกีรรมการอิสระ
เป็นประธานฯ  เพื่อท าหน้าที่สรรหาผู้ท่ีมีคุณสมบัตเิหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทและท าหน้าที่พจิารณาก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตามนโยบายที่ได้ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้ 

นโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น บริษัทจะค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรม และธุรกิจที่มีขนาด
ใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุ
เป้าหมาย และทิศทางธุรกิจบริษัทที่ก าหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส  ทั้งนี้  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ 
ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าโบนัสประจ าป ี 

ขอบเขต และอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
1. ก าหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธกีารก าหนดคา่ตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย 
2. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบ และน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถื อหุ้น เพื่อ

พิจารณาอนุมัติ 
3. ก าหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ

ประธานกรรมการบริหาร เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

นโยบายการสรรหากรรมการ 
การสรรหากรรมการน้ัน บริษัทจะให้ความส าคัญกับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการท างานที่ดี 

และมีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่าง
เพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัท โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส” 

ขอบเขต และอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหา 
1. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์วิธกีารสรรหา และคุณสมบัติของผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท  
2. ด าเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และน าเสนอต่อท่ีประชมุ

ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
3. ด าเนินการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่งประธานกรรมการบริหารร่วมกับประธานกรรมการบริหารเดิม เพื่อน าเสนอต่อท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัต ิ
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4. พิจารณาเห็นชอบผู้สืบทอดต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ ที่ถูกน าเสนอโดยประธานกรรมการบริหาร เพื่อน าเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมตัิ 

5. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชมุกรรมการบรษิัทพิจารณาอนุมตัิ 
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตัิจดัตั้งคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา มีจ านวน 5 ท่าน เป็น
กรรมการอิสระ 3 ท่าน  โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันท่ี 10 สิงหาคม 2561 ถึง 9 สิงหาคม 2564 ซึ่งประกอบดว้ย
รายชื่อดังต่อไปนี ้ 

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายเผ่าเทพ   โชตินุชิต ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ) 

2 นายไพรัช             สหเมธาพัฒน์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ) 

3 ดร.โกศล สุรโกมล กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ) 

4 นายสุเมธ เตชะไกรศรี กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา 

5 นายคัมภีร์ จองธุระกิจ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา 

              ทั้งนี้ มีนายจมุพล  เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา  
4.  คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี  

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญในดา้นการก ากับดูแลกจิการที่ดี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับการดูแลกิจการท่ีดี เพื่อ
ช่วยสง่เสริมและกลั่นกรอง การด าเนินงานเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการให้ดีเลิศ  ภายใต้หลักการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยค านึงถึงผู้ที่มีสว่นได้ส่วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการด าเนินธุรกิจ มี
ความโปร่งใส และตรวจสอบได ้ และติดตามการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมเพิม่เตมิ เพื่อให้
คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดีสามารถด าเนินงานดา้นการดแูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อยา่งครบถ้วนและมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 
คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดีมีจ านวนทั้งหมด 5 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี เริ่มตั้งแต่
วันท่ี 22 ธันวาคม 2561 ถึงวันท่ี 21 ธันวาคม 2564 ซึ่งประกอบดว้ยรายชื่อดงัต่อไปนี ้
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายเผ่าเทพ   โชตินุชิต ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (กรรมการอิสระ) 

2 นายไพรัช            สหเมธาพัฒน์ กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (กรรมการอิสระ) 

3 ดร.โกศล สุรโกมล กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (กรรมการอิสระ) 

4 นายสุเมธ เตชะไกรศรี กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

5 นายคัมภีร์ จองธุระกิจ กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

        ทั้งนี้มี นายจุมพล  เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

ขอบเขต และ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลกจิการทีด่ี 

1. ก าหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ส าคัญของกระบวนการก ากับดูแลกิจการท่ีมีประสิทธิผลที่เหมาะสม 
2. เสนอแนวปฏิบัติดา้นการก ากับดแูลกิจการท่ีดี ต่อคณะกรรมการบริษัท 
3. ติดตามประกาศใหม่ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักปฏิบัติให้เหมาะสม 
4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติและหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีใช้ปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ 
5. เสนอแนะข้อก าหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติส าหรับผู้บริหารและพนักงาน 
6. มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมชุนชนและส่ิงแวดล้อม (Corporate Social  
 Responsibility: CSR) 
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5.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการบริษัทมมีติแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี เริ่มตัง้แตว่ันท่ี 
30 มกราคม 2560 ถึง 29 มกราคม 2563  ประกอบด้วยกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง จ านวน 8 ท่าน ดังนี้ 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

         ทั้งนี้มี นางสาวพรทิพย์ พว่งทรัพย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ขอบเขต และ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1. ศึกษา ทบทวน และประเมินความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อบริษัท 
2. ก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียง น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  
3. ก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเส่ียงและทิศทางธุรกิจของบริษัท 
4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อการบ่งชี้ การประเมิน การติดตาม และ

ควบคุมความเส่ียง  
5. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือ และติดตามผลในการบริหารความเส่ียง เพื่อให้บรรเทาหรือขจัดความเส่ียง ให้

เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
6. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเส่ียงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งบริษัท และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
7. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติ และภาวะ

วิกฤติ เพื่อให้มั่นใจว่าการส ารวจความเส่ียงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการด าเนินธุรกิจ และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร 

หลักเกณฑ์การสรรหา บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ท าหน้าที่สรรหากรรมการใหม่ หรือกรรมการเพื่อทดแทน
กรรมการท่ีลาออก โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต มีประสบการณ์ และคุณสมบัติต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์
ของบริษัท  รวมทัง้ความถูกตอ้งตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และพระราชบญัญัติหลักทรัพย์  

กระบวนการในการพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาบคุคลจาก
แหล่งต่างๆ ดังนี ้

1. ผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 
2. ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย 
3. บริษัทท่ีปรึกษานอก 
4. กรรมการของบริษัทเป็นผู้แนะน า 

เมื่อคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม จึงเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อใหค้วามเห็นชอบ และขออนุมตัิ 
แต่งตัง้เป็นกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามขอ้บังคับของบริษท  

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายโกเวท ลิ้มตระกูล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2 ดร.โกศล สุรโกมล กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) 

3 นายปรีชา เตชะไกรศรี กรรมการบริหารความเสี่ยง 

4 นายนีรนาท พรหมนารถ กรรมการบริหารความเสี่ยง  

5 นายจุมพล เตชะไกรศรี กรรมการบริหารความเสี่ยง 

6 นายพิษณุ วิลาวัลย์จิตต์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

7 นายบุญทิวา อินทร์ชะตา กรรมการบริหารความเสี่ยง 

8 นายนิเวสน์ บัวคอม กรรมการบริหารความเสี่ยง 
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ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้

คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และต าแหน่ง
อื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการท้ังหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

การเลือกตั้งกรรมการมีวิธีการดังตอ่ไปนี้ 
1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มอียู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้  
3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ    
     ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง 
     เท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

หลักเกณฑ์การสรรหาผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ท าหน้าที่สรรหาผู้บริหารใหม่ 
หรือทดแทนผู้บริหารที่ลาออก โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถในธุริกจที่บริษัทด าเนินการ รวมทั้งต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อน าเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท 

การประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการผู้จัดการ 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มกีารประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการประจ าทุกปี โดยใช้เปา้หมายและ

หลักเกณฑใ์นการประเมินที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของบริษัท และกลยุทธเ์พื่อพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนที่
เหมาะสม  
9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทไม่มีบริษัทร่วม และบริษัทย่อย และไม่มีการให้ความชว่ยเหลือทางการเงินกับบริษัทท่ีไมใ่ช่บริษัทย่อย  
9.5 การดูแลเรื่องการใชข้้อมูลภายใน 

บริษัทมีมาตรการป้องกันข้อมูลภายในอย่างเครง่ครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในท่ียังไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณะ หรือ
ข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนนิธุรกิจ และราคาหุ้น  โดยมิใหก้รรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน น าข้อมูลภายในไปใช้ เพื่อประโยชน์
ส่วนตัว บริษัทไดว้างนโยบายดังนี ้

1. บริษัทให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเพื่อให้รับทราบถงึกฎเกณฑ์ของการใช้ข้อมูลภายใน หน้าที่ในการรายงานการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยของตน คู่สมรส และบตุรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถงึบทก าหนดโทษตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

2. กรรมการและผู้บริหารมีหนา้ที่จดัท าและส่งรายงานการถือหลักทรพัย์ของบริษัท และบรษิัทย่อยของตน คู่สมรส และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ โดยต้องรายงานดังนี้ 

- รายงานการถือหลักทรัพย์ครัง้แรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ
ประชาชน หรือวันที่ได้รับการแตง่ตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร 

- รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ ภายใน 3 วันท าการนับตั้งแต่มกีารซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น และให้ส่งส าเนา
รายงานการถือหลักทรัพย์ดงักล่าวให้แก่บรษิัทภายในวันที่ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

3. ประกาศให้ทราบทั่วกันวา่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีรับทราบข้อมูลภายในท่ีมีนัยส าคัญทีอ่าจส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่บริษัท
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จะมีการประกาศผลการด าเนินงาน (ก าหนดเวลาในการประกาศผลการด าเนินงานคือ 45 วันนับจากวันส้ินไตรมาส และ 
60 วันนับจากวันส้ินงวดบัญช)ี หรือข้อมูลภายในน้ันจะเปิดเผยต่อสาธารณชน 

4. บริษัทก าหนดมาตรการควบคมุตราประทับของบริษัท ไว้ที่ฝ่ายเลขานุการบรษิัท เพื่อควบคุมการด าเนินงานใดๆ ให้
เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

บริษัทมีมาตรการการลงโทษหากพบว่ากรรมการ หรือผู้บริหาร ฝ่าฝืนนโยบายบริษัท และท าให้บริษัทได้รับความเส่ือมเสีย 
หรือเสียหาย และบริษัทจะประสานงานกับหน่วยงานก ากับดูแลทีเ่กี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี   
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี รอบปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

รายการท่ี ชื่อบริษัทผู้จ่าย ชื่อผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี 
1 บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด 1,030,000.00 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 1,030,000.00 

2. ค่าบริหารอื่นๆ (Non-Audit Fee) 

-ไม่มี 

9.7 ความสัมพันธก์ับผู้ลงทนุ 
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักดวี่า ข้อมูลของบริษัทท้ังที่เกีย่วกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมผีลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงไดก้ าชบัให้ฝ่ายบริหารด าเนินการในเรื่องที่เกีย่วกับการเปดิเผยข้อมูลท่ี
ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจรงิ เชือ่ถือได้ สม่ าเสมอ และทันเวลา ซึง่ฝ่ายบริหารของบริษัทไดใ้ห้ความส าคัญและจะยึดถือปฏิบัติไป
โดยตลอด ในส่วนของงานดา้นผู้ลงทุนสัมพันธ์น้ัน ได้มอบหมายให ้นายจุมพล เตชะไกรศร ีผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ท าหน้าที่
ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมให้แก่ผู้ลงทุนที่มีความสนใจในการด าเนนิงานของบริษัท โดยการใหเ้ข้าเยี่ยมชมโรงงาน ซึ่งจัดเป็น
ประจ าปีละหน่ึงครัง้ 

ส าหรับปี 2561 บริษัทได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานกิ่งแก้ว เมื่อวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 และได้รับความสนใจจากผู้ถือหุ้น 
นอกจากนี้ บริษัทยังมีเจตนารมณ์ที่ดีในการท่ีจะเปิดโอกาสให้แกน่ักวิเคราะห์ และนักลงทุนรายยอ่ยได้มีโอกาสรับทราบความ

เคลื่อนไหว และผลประกอบการของบริษัทอยา่งสม่ าเสมอ และตอ่เนื่อง โดยบริษัทไดเ้ข้ารว่มกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน 
(Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
10 ความรับผิดชอบต่อสังคม  

ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมนั้น ไมใ่ช่เป็นเพียงกิจกรรมเสริมของบริษัทเท่านั้น หากแตเ่ป็นภารกิจหลัก
ของบริษัทดว้ย ทั้งนี้ บริษัทได้ยึดหลักในการด าเนินงานท่ีมีเปา้หมายดา้นธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบดงัค ากล่าวของ Mr. Bjorn 
Stigson ประธานสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (World Business Council  for Sustainable Development หรือ WBCSD) 
ที่ว่า “ธุรกิจไม่สามารถประสบความส าเร็จได้ในสังคมที่ล้มเหลว” (Business cannot succeed in a society that fails)  
นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม ความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิ่งแวดล้อม  

บริษัทด าเนินธุรกิจภายใต้หลักจรยิธรรม และการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ควบคู่ไปกับการใสใ่จดแูลรักษาส่ิงแวดล้อมและสังคม 
โดยมุ่งหวังเพื่อน าไปสู่การพฒนาธุรกิจอยา่งยัง่ยืน มคีวามโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ
แนวนโยบายการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท   

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะด าเนนิธุรกิจที่เป็นประโยชนต์่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ความส าคัญกับการดูแล รักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่หน่วยงานของบรษิัทตั้งอยู่ นอกจากนี้ บริษัทยงัมีนโยบายยึดมัน่ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองทีด่ี ปฏิบัติ
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ตามกฎหมาย และข้อบงัคับที่เกีย่วข้องอย่างครบถว้น มุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอยา่งตอ่เนื่อง ทั้งที่ด าเนินการเอง หรือร่วมมือกบั
ภาครัฐและชมุชนในการยกระดับคุณภาพของสังคม 

การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 

บริษัทได้ด าเนินการและจัดท ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเป็นรูปเล่ม ซึ่งมีรายละเอียดและแนวทางในการ
ด าเนินงานตามหลักการ 8 ข้อ ที่ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้น าเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์บริษัท 
(www.tkrungthai.com) ส าหรับในปี 2561 บริษัทได้ด าเนินการท ากิจกรรมเพื่อสังคม ชมุชน และส่ิงแวดล้อม ตัวอย่างต่อไปนี ้

1.  การเคารพสิทธิมนษุยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
รากฐานของการประกอบธุรกจิที่ดี มีประสิทธิภาพน้ัน มีรากฐานของทรัพยากรบุคคล เป็นปัจจัยส าคัญที่จะขับเคล่ือนธุรกิจให้

ประสบความส าเร็จไปได้ด้วยดี นั่นก็หมายความว่า ธุรกิจเองต้องเล็งเห็นถึงความส าคัญของพนักงาน  ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการท างานที่ดี รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อพนักงาน หรื อแรงงานอย่างเป็น
ธรรมด้วย บริษัทจึงปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยมีตัวอย่างของแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1.1    มีแนวปฏิบัติที่สนับสนุน และเคารพสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่ใชแ้รงงานเดก็ และไม่ใช้แรงงานผิดกฏหมาย เป็นต้น 
1.2    ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านผลตอบแทนพนักงานและสวัสดิการอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส เงินกอง 

ทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายแล้ว ยังมีสวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่พนักงาน เช่น จัดให้มีข้าวฟรี และอาหารกลางวัน 
ราคาพิเศษให้กับพนักงาน, เงินช่วยเหลือฌาปนกิจในกรณีบุคคลใน ครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต, ให้ทุนการศึกษา 
แก่บุตรของพนักงานท่ีอยู่ในระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น, ตรวจสุขภาพประจ าปี, มอบของขวัญวันเด็ก ฯลฯ  

1.3 ก าหนดนโยบายความปลอดภัยต่างๆ ในโรงงาน และสถานที่ท างาน เช่น จัดให้มีการซ้อมดับเพลิงและ ฝึกซ้อมอพยพ
หนีไฟประจ าทุกปี ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิงตามแผนที่ก าหนด จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมตามลักษณงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีความมั่นใจและปลอดภัยในการท างาน 

1.4 มีระบบการจัดการกับสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้มีความปลอดภัย และถูกสุขอนามัย เช่น มี ระบบการดูแล
สภาพแวดล้อมภายในโรงงาน และในกระบวนการผลิต โดยไม่ให้กระทบต่อสุขภาพของพนักงาน,  จัดให้มีกิจกรรม
สัปดาหค์วามปลอดภัย, จัดมุมนั่งพักผ่อนส าหรับพนักงานได้ผ่อนคลายในยามพัก 

1.5 จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกอุปโภคบริโภค ให้อย่างเพียงพอและเหมาะสม ปลอดภัย ถูกสุขอนามยั และด าเนินการ
ตรวจประเมินตามรอบท่ีก าหนด เช่น โรงอาหาร เครื่องท าน้ าดื่ม ห้องสุขา ฯลฯ 

1.6 ดูแล ตรวจสอบ และจัดให้มีการตรวจวดั สภาพแวดล้อมภายในโรงงาน และในกระบวนการผลิต เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของพนักงาน,ผู้ที่อยู่ภายในโรงงาน และชุมชนข้างเคียง  เช่น  ระบบบ าบัดน้ าทิ้ง 

1.7 มีกระบวนการร้องเรียนอย่างเหมาะสมหากพนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  
1.8 พัฒนาบุคลากร โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานมกีารเรียนรู้ โดยการส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตร ต่างๆ ท้ังภายใน และ

ภายนอกองค์กรเพื่อสร้างความสามารถในการแขง่ขันขององค์กร และเล่ือน ต าแหน่งให้แก่พนกังานเมื่อมีโอกาสที่
เหมาะสม 

1.9 พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบรษิัทในทุกระดับ ทัง้ในระยะ
ส้ันและระยะยาว ภายใต้กรอบการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management)  โดยการน าองค์กรไปสู่การ
เรียนรู้ (Learning Organization) 

1.10 พัฒนาความพร้อมด้านการบริหาร และภาวะผู้น าให้แก่ผู้บริหารทุกระดับด้วยการอบรม และสอนงาน (Coaching) 
1.11 ส่งเสริมให้พนักงานน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต รวมถึงการบ าเพ็ญประโยชน์ และท าดีเพื่อ

สังคมอีกด้วย 
1.12 ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพท่ีแข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด 
1.13 ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และสืบสานเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์  วันพ่อ วันแม่ เป็นต้น 

http://www.tkrungthai.com/
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2. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม  
บริษัทให้ความส าคัญ และตระหนักถึงผลกระทบดา้นส่ิงแวดล้อม ที่อาจจะสง่ผลกระทบต่อพนักงาน และชุมชนรอบข้าง 

ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และมีการตรวจวัดคณุภาพของสิง่แวดล้อมประจ าทุกปี 
ส าหรับในปี 2561 ผลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อมภายในโรงงาน อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน โดยบริษัท ได้ว่าจ้างให้บรษิัท ซี.

อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด และ Vcare environment Service Co., Ltd. เป็นผู้ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม
ต่างๆ ดังนี ้ 

ตรวจวัดคุณภาพของสิ่งแวดล้อม

ภายในโรงงาน 

ผลการตรวจวัดคุณภาพ 

ต่ ากว่ามาตรฐาน อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน 

เกินกว่า

มาตรฐาน 

1. คุณภาพน้ าท้ิง    

2. ระดับความเข้มของแสง    

3. ระดับความดังของเสียง    

4. ระดับความร้อนคุณภาพอากาศ    

5. ปริมาณสารเจือปน    

6. ระบบนิเวศน์     
นอกจากนี้ บริษัทมีการจดัอบรมพนักงานใหม่ ในเรือ่งสิ่งแวดล้อม พลังงาน และผลกระทบต่างๆ ให้กับพนักงาน และจัด

รณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คณุค่าและเทา่ที่จ าเป็น รวมถึงใหก้ารสนับสนุนกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรอยา่งประหยดั 
เช่น ปิดไฟ ปิดแอร์หลังเลิกใชง้าน การจัดรถรับส่งแบบ Carpool การใช้กล่องหมุนเวียน การใชก้ระดาษสองหน้า ลดการพิมพ์สีกรณีที่
ไม่จ าเป็น ฯลฯ 

ด้านการลดการใช้พลงังานไฟฟ้า และจัดสรรงบประมาณเพื่อลงทนุในอุปกรณ์การประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม  และ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม หรือ ISO 14001 และกฏหมายอย่างเคร่งครัด   
3. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

ธุรกิจจะมั่นคงไดต้้องอยู่ในชุมชน และสังคมที่เขม้แข็ง และมกีารพัฒนาที่ยัง่ยืน บริษัทจงึจดัใหม้ีกิจกรรมทางสังคม รวมถงึ
การมีส่วนร่วมกับสังคมในการส่งเสริมความเข้มแขง็แกชุ่มชนและสังคม โดยหากระบวนการและวธิกีารท่ีเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ
ที่ด าเนินการอยู่ เช่น 

3.1 สนับสนุนของขวัญ อุปกรณ์กีฬาวันเดก็ ให้กับโรงเรียน และชุมชนรอบข้างโรงงาน ได้แก่ โรงงานวดับางปลานัก อ าเภอ
เมือง จังหวดัฉะเชิงเทรา และเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี, สถานีต ารวจกบินทรบ์ุรี, โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ, โรงเรียน
บ้านบุพราหมณ์, ศูนยก์ารศกึษาพิเศษประจ าจังหวัดปราจีนบุรี เปน็ต้น  

3.2 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ให้แก่สภากาชาดไทย ประจ าทุกไตรมาส  
3.3 ท าบุญถวายเทียนพรรษาในพื้นที่ชุมชนของแต่ละโรงงาน คือ วัดอุทัยธรรมธารม จังหวัดกรุงเทพ, วัดบางปลานัก 

จังหวัดฉะเชิงเทรา, ส านักสงฆ์บ้านบุกล้วย และส านักสงฆ์ทุ่งใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี 
3.4 ให้การสนับสนุนพนักงาน ได้มีส่วนในการพัฒนาบ้านเกิด โดยจัด “โครงการผ้าป่าสู่บ้านเกิด”  เพื่อให้พนักงานมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนวัดบ้านเกิด คือ วัดบ้านเสาธงชัย จ.ศรีสะเกษ วัดบ้านขะยูง จ.ศรีสะเกษ, วัดโนนเพชร 
จ.นครราชสีมา, วัดเทพมงคง จ.สุรินทร์, วัดบ้านหนองมูลเหล็ก จ.อุบลราชธานี, วัดกกไทร จ.เพชรบูรณ์, วัดวีระโชติ จ.
สุรินทร์, วัดหัวสะพาน จ.ฉะเชิงเทรา 

3.5 สนับสนุนน้ าดื่มโครงการ “TO BE NUMBER ONE” 
3.6 สนับสนุนงาน “ประเพณีรับบัว” ซึ่งเป็นประเพณีท่ีสืบทอดกันมา ณ วัดบางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  ได้แตง่ตัง้กรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบ  เพื่อใหม้ีการก ากับ

ดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยท าหน้าที ่
-  สอบทานรายงานการบริหารและการด าเนินงานของบรษิัท  
-  สอบทานความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายใน 

  -  สอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการท่ีเกีย่วข้อง 
  -  สอบทานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการบรษิัทฯ ก าหนด 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชมุรวม 4 ครั้ง ซึ่งมีการพิจารณาในเรื่องที่ส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 
1. พิจารณาผลประกอบการและงบการเงินรายไตรมาสและรายปีร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อน าเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
2. พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชขีองบริษัท 
3. พิจารณานโยบายบัญชีที่ส าคัญของบริษัท 
4. เสนอแนะแก่คณะกรรมการบริหารในด้านการควบคุมภายใน 

  คณะกรรมการบริษัทได้มกีารประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ ์2562 เพื่อให้
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบรษิัท โดยอา้งองิ “แบบประเมินความเพยีงพอ
ของระบบการควบคมุภายใน” ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เห็นพ้องกันว่ามีความเหมาะสม
และมีข้อเสนอแนะใหม้ีการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการอยา่งต่อเนื่อง มีประสิทธิผล นอกจากนี้ยงัใหม้ีการติดตามควบคมุการด าเนินงาน
เพื่อป้องกันจากการท่ีกรรมการหรือผู้บริหารน าทรัพย์สนิของบริษทั ไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ และด าเนินการแก้ไขผลจาก
การตรวจสอบในทุกประเด็นที่ส าคัญ โดยเฉพาะประเด็นส าคัญทีอ่าจกระทบต่อการปฏิบัตงิานและรายการท่ีเกีย่วโยง ท้ังนี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 5 ด้านคือ  

1. การควบคุมภายในองค์กร บริษัทมีการจัดโครงสร้างองคก์รที่เอือ้ต่อการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายทีต่ั้งไว้ พร้อมทัง้มีการ
ปรับปรุงการประเมินผลงานของพนักงานให้มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมขององค์กรอยา่งสมเหตุสมผล เพื่อคุณภาพทางการ
ปฏิบัติงานท่ีดยีิ่งขึ้น  

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการผลิตสินคา้ให้ได้ตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงการให้
ความส าคัญอย่างมากในการดูแลส่ิงแวดล้อม จงึเป็นเหตุให้บรษิทัได้รับการรับรองคุณภาพ  “ISO/TS 16949 และ ISO 14001”  

บริษัทก าหนดโครงสร้างการบังคบับัญชาแยกตามสายงานท่ีสอดคล้องกับกลยุทธก์ารด าเนินธุรกิจและการก ากับดูแลกจิการ 
โดยมีแผนกตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้ส่งเสริม สนับสนุน นโยบายการ
ก ากับดแูลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ใหม้ีความชัดเจนโปร่งใส มีการก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน ค านงึถงึความเป็น
ธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่คา้ รวมถงึความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคมและส่ิงแวดล้อม โดยได้จดัท าคูม่ือนโยบายก ากับดูแลกิจการ 
และคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งใหจ้ัดให้มีนโยบายรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ซึ่งให้ความส าคัญกับการรักษาผลประโยชนข์อง
นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกัน การเปดิเผยข้อมูลที่มคีวามถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา การมีระบบ
ควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอ การมีระบบบริหารความเส่ียงที่ไดม้าตรฐานและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจดัอบรม
เพื่อชี้แจงให้พนกังานทราบ 

2. การประเมินความเส่ียง บริษัทได้เล็งเห็นถงึความส าคัญของการบริหารความเส่ียงที่มาจากทั้งปจัจัยภายนอก และปัจจัย
ภายในท่ีอาจจะเกดิขึ้นได้โดยคาดไม่ถึงทัง้ในปัจจุบันและอนาคต  รวมถึงเพื่อให้บรรลุเปา้หมายการมีระบบก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
(Good Corporate Governance) และปกป้องผลประโยชน์ของผูม้ีส่วนได้เสียของบริษัท จงึได้จดัท านโยบายบริหารความเส่ียงขึ้น
เพื่อควบคุมและบริหารความเส่ียงอย่างจรงิจงัและต่อเนื่อง 

บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการบังคับใช้ทัง้องค์กร รวมถงึมกีารตดิตาม
ประเมินความเส่ียง และรายงานผลประเมินความเส่ียงอยา่งต่อเนือ่งอีกดว้ย 
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3. การควบคุมการปฏิบัติงาน  ฝ่ายบริหารมกีารแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่างชดัเจน เชน่ มีการก าหนดขอบเขต
และอ านาจหนา้ที่และวงเงินอนุมตัิของผู้บริหารทุกระดับเป็นลายลกัษณ์อักษร การบันทึกรายการบัญชี และข้อมูลสารสนเทศ การ
ควบคมุดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตดิตามควบคมุและประเมินผลออก
จากกัน เพื่อใหเ้กิดการถว่งดุลและตรวจสอบระหวา่งกันอยา่งเหมาะสม อีกทั้งยังมกีารควบคมุภายในท่ีเกีย่วกับระบบการเงิน โดย 
บริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ 

ในการอนุมัติการท าธุรกรรมของบริษัทกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกลา่ว จะค านงึถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล  บริษัทได้จัดให้มีข้อมูลที่ส าคัญ เพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ
บริษัท โดยการจัดท ารายงานวิเคราะห์เปรียบเทยีบหลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบ จดัส่งข้อมูลเพื่อศกึษาประกอบการ
ตัดสินใจเป็นการล่วงหน้า 7 วัน มีเลขานุการบริษัท ซึง่มีหนา้ที่ใหค้ าแนะน าด้านข้อบงัคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของพระราชบัญญตัิ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2552 และพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2553 ที่คณะกรรมการบริษัทควรทราบ  
ในส่วนของการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชตี่างๆ น้ัน บริษัทไดม้ีการจัดเก็บไว้อย่างครบถว้น เป็นหมวดหมู่ เพือ่
ความโปร่งใส และเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัตงิาน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ที่เกีย่วข้องเกี่ยวกับการจดัท างบการเงิน
ของบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกจิ
รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอยา่งเหมาะสม  

นอกจากนี้ บริษัทมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม้ีความทันสมยัอยู่
เสมออีกดว้ย 

5. ระบบการติดตาม  บริษัทได้มกีารติดตามผลการด าเนินงานอยา่งสม่ าเสมอ โดยมีการประชุมคณะกรรมการบรษิัทในปี 
2561 รวม 7 ครั้ง ส่วนการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคมุภายในมีขึ้นอยา่งสม่ าเสมอทุกไตรมาส โดยผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องจดัท ารายงานผลการตรวจสอบ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องอันเป็นสาระส าคญั 
จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในระยะเวลาอันสมควร รวมถึงการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ดังกล่าวดว้ย 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความเห็นเกีย่วกับการประเมินประสิทธิภาพ และการควบคุมภายในของบรษิัท วา่ไม่มี
จุดอ่อนที่เป็นสาระส าคัญ โดยไมพ่บข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบ
การเงิน จากการท่ีทางคณะกรรมการตรวจสอบได้เคยเสนอใหม้ีการจัดท าแผนงานท้ังปีและติดตามวัดผลเป็นระยะ ๆ ใหเ้ป็นรูปธรรม
มากขึ้นกวา่ที่ท าอยู่นั้น บริษัทได้เริ่มด าเนินการแล้ว และถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป  
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อระบบควบคมุภายในท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนด
ภาระหน้าที่ อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อกัษรอยา่งชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สิน
ของบริษัทให้เกดิประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเ้กดิการถ่วงดุล
และตรวจสอบระหวา่งกันอยา่งเหมาะสม นอกจากนีย้ังมีการควบคุมภายในท่ีเกีย่วกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จดัใหม้ีระบบ
รายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษทั (compliance) 
คณะกรรมการตรวจสอบ  ได้มีมติให้วา่จา้ง บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท ์จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยประสานงาน

ร่วมกับผู้บริหารที่ทางบริษัทมอบหมายให้ท าหน้าที่หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท (รายละเอยีดแสดงในเอกสาร
แนบ 3) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัตงิานหลักและกจิกรรมทางการเงินที่ส าคัญ บริษัทได้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) และเพื่อให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อยา่งเต็มที่ คณะกรรมการบริษัท จึง
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ก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ  
การบริหารความเสี่ยง  

เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายการมีระบบการก ากับดูแลกจิการท่ีดี (Good Corporate Governance) และปกป้องผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจงึได้จดัท านโยบายบริหารความเส่ียงองค์กร รวมถึงก าหนดให้กระบวนการบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารจัดการองค์กร เพือ่ควบคมุความเส่ียงทีเ่กี่ยวข้องกบัธุรกรรมหรือกิจกรรมของบรษิัท และเพื่อลดผลกระทบอันอาจ
เกิดขึ้นได้โดยคาดไม่ถงึ  

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 5 ด้าน คือ การควบคุม
ภายในองค์กร, การประเมินความเส่ียง, การควบคุมการปฏิบัติงาน, ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล และระบบการตดิตาม 

นอกจากนี้ บริษัทมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อประเมินความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์รทีเ่ป็นทั้งปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก  และได้น าเสนอผลการประเมินความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัท ซึง่ครอบคลุมความเส่ียง 6 ด้าน ดังนี ้

1.  ความเส่ียงด้านการด าเนินธุรกิจ และกลยุทธ์  
2.  ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน 
3.  ความเส่ียงด้านบัญชี และการเงิน  
4.  ความเส่ียงด้านการบริหาร และการจัดการ 
5.  ความเส่ียงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกีย่วข้อง 
6.  ความเส่ียงด้านระบบสารสนเทศ  



                     บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 55 

12. รายการระหว่างกนั 
      รายการระหว่างกันของบรษิทัและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องหรือกับบคุคลที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นในปี 2561 ดังนี ้ 

ชื่อ/ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ ์ ลักษณะและมูลคา่ของรายการ ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

1.  บริษัท แพรรีม่าร์
เก็ตติง้ จ ากัด 
ประกอบธุรกิจซือ้ขาย
สินค้าอุปโภคบริโภค  

กรรมการของบริษัท เป็น
กรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นใน 
บริษัท แพรรี่มาร์เก็ตติง้ จ ากัด 
จ านวน 1 ท่าน คือ นายสุเมธ เต
ชะไกรศรี   เป็นกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามใน บริษัท แพรรี่
มาร์เก็ตติง้ จ ากัด และถือหุ้นใน 
อัตราส่วนร้อยละ  6  ของทุน
ช าระแล้ว 

บริษัทจ าหน่ายกระปุกส าลี
พลาสติก ให ้บริษัท แพรรี่ มาร์
เก็ตติง้  จ ากัด    
ปี 2561 มียอดการขายกระปุก
ส า ลีพลาสติ ก  เท่ ากั บ  2.68 
ล้ านบาท  และ ณ  วันที่   31 
ธันวาคม 2561  มี  ยอดลูกหนี้
การค้ าคงค้ าง  เท่ ากับ  0.08 
ล้านบาท   

รายการน้ีเป็นการขายชิ้นส่วน
พลาสติกของบรษิัท ที่เกดิขึ้น
ตามปกติของบริษัท และเป็น
เงื่อนไขเหมือนกับลูกคา้รายอื่น 
ซึ่งเป็นการขายในราคาตลาด
เท่ากับลูกค้าทัว่ไป ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาการท ารายการดงักล่าว
ข้างต้นแล้วเห็นว่าการท ารายการ
นี้เป็นการท ารายการท่ี
สมเหตุสมผล และมีราคา
ยุติธรรม 

2.   การเชา่อาคาร 
ส านักงานจาก                
นายสุเมธ  เตชะ
ไกรศร ี

 
 
 

นายสุเมธ  เตชะไกรศรี   
เป็นกรรมการของบรษิัท 

บริษัทฯ เชา่พื้นที่อาคารสามชั้น
เลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แยก 
21 ถนนจันทน์ แขวงทุง่วดัดอน 
เขตสาทร กรงุเทพมหานคร  
โดยมีระยะการเช่า 3 ปี เริ่ม
ตั้งแตว่ันท่ี 1 เมษายน 2559 ถึง
วันท่ี 31 มีนาคม 2562  อัตรา
ค่าเช่าเดือนละ 66,550 บาท   
 

เป็นการเช่าพื้นที่ส านักงานเพื่อ
ความสะดวกใน การติดต่อธุรกจิ 
และอัตราคา่เชา่ไม่แตกตา่งจาก
อัตราทั่วไปในบรเิวณใกล้เคียง ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาและเห็นวา่เป็นการท า
รายการเชา่ที่สมเหตุสมผลและมี

อัตราคา่เชา่ยตุิธรรม 

ความจ าเปน็และความสมเหตสุมผลของรายการ 

การเปิดเผยรายการระหว่างกัน รายละเอยีดรายการบัญชีบุคคลหรือกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกันได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบ

งบบการเงินท่ี 5 รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกัน 

ในปี 2561 การท ารายการระหว่างกัน เป็นความจ าเป็นและมคีวามสมเหตุสมผลของการท ารายการเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุดต่อบริษัทเป็นการใช้ก าลังการผลิตของเครื่องจกัรใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะท าให้ได้ก าไรเพิ่มขึ้น  รายการระหวา่งกัน

ดังกล่าวขา้งต้น บรษิัทได้ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการท่ีเกิดขึ้น ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็น

ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเป็นไปตามลักษณะธุรกจิทั่วไป และบริษัทได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนมุัติการท ารายการระหว่างกนั 

บริษัทได้มีการก าหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมตัิการท ารายการระหวา่งกัน โดยจะก าหนดใหใ้นการเข้าท ารายการกับ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องได้รับอนุมตัิจาก
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คณะกรรมการบริษัท ซึง่จะต้องมกีรรมการตรวจสอบเข้ารว่มประชมุด้วย โดยในการออกเสียงในท่ีประชุมนั้น ๆ กรรมการท่ีมีส่วนได้

ส่วนเสียจะไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนั 

ในอนาคตหากบรษิัทมคีวามจ าเป็นต้องท ารายการระหวา่งกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษัท 

และบริษัทมีนโยบายทีจ่ะก าหนดเงื่อนไขตา่งๆ ใหเ้ป็นไปตามลักษณะการด าเนินการคา้ปกติและเปน็ราคาตลาดซึ่งสามารถ

เปรียบเทียบไดก้ับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือ

ผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท ารายการด้วย 

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ท่ีได้ก าหนดขึ้นและกรรมการจะตอ้งไม่

อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษทั และจะต้องเปิดเผยรายการ

ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายวา่ดว้ย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึง

การปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการเกี่ยวโยงกัน และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ

บริษัท หรือบริษัทย่อย 

ทั้งนี้ หากมีรายการระหวา่งกันของบริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) เกดิขึ้นกับบุคคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้

ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราคา่ตอบแทน รวมทั้งความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการน้ัน ในกรณีท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน ท่ีอาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของ

บริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกลา่ว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือ

หุ้นตามแต่กรณี ท้ังนี้ บริษัทจะเปดิเผยรายการระหว่างกันไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ของบริษัท 
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 
13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ 

13.1. งบการเงิน 
  13.1.1. ผู้สอบบัญชีและสรุปรายงานของผู้สอบบัญช ี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ได้แก ่               

                ปี 2557 นางสาววมิลศรี   จงอุดมสมบัต ิ
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3899 
  บริษัท  กรินทร์  ออดิท จ ากัด 

ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นถงึงบการเงินของบริษัทฯ วา่ได้จดัท าขึ้นโดยถกูต้อง ตามทีค่วรใน
สาระส าคัญตามหลักการบัญชีทีร่ับรองทั่วไปอย่างไม่มเีงื่อนไข   

                ปี 2558 นายจิโรจ ศิริโรโรจน ์
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5113 
  บริษัท  กรินทร์  ออดิท จ ากัด 

ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นถงึงบการเงินของบริษัทฯ วา่ได้จดัท าขึ้นโดยถกูต้อง ตามทีค่วรใน
สาระส าคัญตามหลักการบัญชีทีร่ับรองทั่วไปอย่างไม่มเีงื่อนไข   

     ปี 2559 นายจิโรจ  ศิริโรโรจน ์

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5113 
  บริษัท  กรินทร์  ออดิท จ ากัด 

ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นถงึงบการเงินของบริษัทฯ วา่ได้จดัท าขึ้นโดยถกูต้อง ตามทีค่วรใน
สาระส าคัญตามหลักการบัญชีทีร่ับรองทั่วไปอย่างไม่มเีงื่อนไข   

         ปี 2560 นายเจษฎา  หังสพฤกษ ์

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3759 
  บริษัท  กรินทร์  ออดิท จ ากัด 

ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นถงึงบการเงินของบริษัทฯ วา่ได้จดัท าขึ้นโดยถกูต้อง ตามทีค่วรใน
สาระส าคัญตามหลักการบัญชีทีร่ับรองทั่วไปอย่างไม่มเีงื่อนไข   

                    ปี 2561                นายจิโรจ  ศิริโรโรจน ์

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5113 
  บริษัท  กรินทร์  ออดิท จ ากัด 

ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นถงึงบการเงินของบริษัทฯ วา่ได้จดัท าขึ้นโดยถกูต้อง ตามทีค่วรใน
สาระส าคัญตามหลักการบัญชีทีร่ับรองทั่วไปอย่างไม่มเีงื่อนไข   
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บริษัท  ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
อัตราส่วนทางการเงนิ 

 
 หนว่ย 2559 2560 2561 

 อัตราส่วนสภาพคล่อง      

 อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.58 0.54 0.63 
 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า 0.31 0.35 0.38 
 อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.03 0.09 -0.01 
 อัตราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้ เท่า 6.12 5.94 5.48 
 ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วัน 60 61 67 
 อัตราส่วนหมุนเวยีนสินค้าคงเหลือ        เท่า 5.72 6.75 6.98 
 ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย วัน 64 54 52 
 อัตราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี เท่า 6.74 6.98 9.5 
 ระยะเวลาช าระหนี้ วัน 54 52 39 
 Cash Cycle วัน 70 63 80 

 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร      
 อัตราก าไรขั้นต้น ร้อยละ 6.46 9.31 11.03 
 อัตราก าไรจากการด าเนินงาน ร้อยละ         (6.06) (4.40) (2.41) 
    อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร ร้อยละ  n/a n/a n/a 
    อัตราก าไรสุทธิ ร้อยละ (6.15) (4.78) (3.14) 
 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ (16.06) (12.45) (8.63) 

 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนนิงาน      
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  ร้อยละ (6.16) (4.78) (3.30) 
    อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ (10.34) (7.62) (5.35) 
 อัตราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 1.01 1.01 1.04 

อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงิน     

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.77 1.54 1.78 

 อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย    เท่า             n/a n/a n/a 

    อัตราการจา่ยเงินปันผล ร้อยละ n/a n/a n/a 
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13.1.2.  ตารางสรุปงบการเงนิ  

บริษัท  ท.ีกรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561 
                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      หน่วย : พันบาท 

  ตรวจสอบ 

  
2559 

% 
2560 

% 
2561 

% 
 

    

สินทรัพย ์             

สินทรัพย์หมุนเวียน             

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 23,026.76 2.18 12,508.24 1.14 2,707.18 0.24 

   ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น – สุทธ ิ 172,243.27 16.34 204,232.29 18.69 246,028.50 21.67 

   ลูกหนี้การคา้กจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน 2,788.80  0.26 649.70 0.06 84.10 0.01 

   สินค้าคงเหลือ-สุทธ ิ 167,707.27 15.91 120,644.19 11.04 170,868.01 15.06 

   สินทรัพย์ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั            -        - 15,166.39 1.39 13,398.77 1.18 

     รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 365,766.10 34.69 353,200.81 32.32 433,086.56 38.16 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 616,889.55 58.51 706,914.43 64.67 668,111.92 58.88 

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธ ิ 12,652.48 1.20 11,278.93 1.03 9,879.41 0.87 

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่น – สุทธิ 46,168.66 4.38 21,642.90 1.98 17,867.19 0.52 

   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 12,847.63 1.22 - - 5,934.43 1.57 

     รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 688,558.32 65.31 739,836.26 67.88 701,792.95 61.84 

รวมสินทรัพย ์ 1,054,324.42 100.00 1,093,037.07 100.00 1,134,879.51 100.00 
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บริษัท  ท.ีกรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559-2561 

 
                                     หน่วย : พันบาท 

  ตรวจสอบ 

  2559 % 2560 % 2561 % 
              

หนี้สนิและสว่นของผู้ถือหุ้น             

หนี้สนิหมุนเวียน             

      เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 465,014.10 44.10 464,077.75 42.46 527,357.58 46.47 

เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอื่น 139,674.99 13.25 133,542.93 12.22 156,556.63 13.80 

เจ้าหน้ีค่าซื้อทรัพย์สิน 508.54 0.05 4,875.20 0.45 1,262.41 0.11 

เงินกูย้ืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระใน 1 ปี 26,841.77 2.55 17,945.22 1.64 1,122.00 0.10 

เจ้าหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทาง    
การเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

1,719.50 0.16 1,740.63 0.16 5,823.88 0.51 

หน้ีสินผลประโยชน์พนักงานท่ีถึงก าหนด  
ช าระภายในหนึ่งป ี

1,344.57 0.13 2,046.43 0.18 781.23 0.07 

     รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 635,103.47 60.24 624,228.16 57.11 692,903.73 61.06 

หนี้สนิไมห่มุนเวียน       

     เงินกู้ยมืระยะยาวสถาบันการเงิน-สุทธ ิ 19,067.22 1.81 1,122.00 0.10 - - 

หน้ีสินตามสัญญาเชา่ซื้อและสัญญาเชา่ทาง     
การเงิน - สุทธิ 

5,689.30 0.54 3,859.91 0.36 17,325.98 1.53 

      หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี - 0.00 3,744.84 0.34 - - 

      หน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน 14,029.14 1.33 15,768.10 1.44 17,089.86 1.50 

     รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 38,785.66 3.68 24,494.85 2.24 34,415.84 3.03 

     รวมหน้ีสิน 673,889.13 63.92 648,723.01 59.35 727,319.57 64.09 
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บริษัท  ท.ีกรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  – 2561 

                     หน่วย : พันบาท 

  ตรวจสอบ 

  2559 % 2560 % 2561 % 
  

 
  

 
  

 
  

ส่วนของผู้ถือหุ้น           
   ทุนจดทะเบยีน 214,000.00  214,000.00  214,000.00  
   ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว 214,000.00 20.30 214,000.00 19.58 214,000.00 18.86 
   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 144,236.93 13.68 144,236.93 13.20 144,236.93 12.71 
   ก าไร(ขาดทุน)สะสม       
      ส ารองตามกฎหมาย 21,400.00 2.02 21,400.00 1.96 21,400.00 1.88 
      ยังไม่ไดจ้ัดสรร 798.36 0.08 (54,827.18) (5.02) (91,581.30) (8.07) 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้
ถือหุ้น 

  119,504.31 10.93 119,504.31 10.53 

     รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 380,435.29 36.08 444,314.06 40.65 407,559.94 35.91 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,054,324.42 100.00 1,093,037.07 100.00 1,134,879.51 100.00 
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บริษัท  ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561 

 
                            หน่วย : พันบาท 

  2559  %  2560  %  2561  %  

รายได้             
   รายได้จากการขายและบริการ 1,097,751.10 100.00  1,072,665.99 100.00 1,171,219.19 100.00 
   รายได้อื่น 13,022.09 1.19 7,971.07 0.74 7,505.11 0.64 

     รวมรายได ้ 1,110,773.19 101.19 1,080,637.06  100.74  1,178,724.30 100.64 

ค่าใช้จ่าย                        
   ต้นทุนขายและบริการ 1,023,176.41 93.21 972,820.25    90.69  1,042,020.80 88.97 
   ค่าใชจ้่ายในการขายและ 
   บริหาร 

134,938.39 12.29 138,228.37   12.89 137,708.40 11.76 

   ค่าใชจ้่ายอื่น 
   ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

3,709.19 
15,458.56 

0.34 
1.41 

4,714.90 
12,058.20 

0.44     
1.12 

7,506.13 
19,751.43 

0.64 
1.69 

     รวมค่าใช้จ่าย 1,177,282.55 107.25 1,127,821.72  105.14 1,206,986.76 103.06 

  ก าไร(ขาดทุน) ก่อนต้นทุน
ทางการเงินและภาษ ี   

(66,509.36)     (6.06)  (47,184.66)     (4.40) (28,262.46) (2.42) 

  ต้นทุนทางการเงิน 17,936.82     1.63  17,424.19 1.62 18,170.93 1.55 
  ค่าใชจ้่าย/(รายได้)ภาษีเงินได ้ (16,910.67)     (1.54)  (13,283.60) (1.24) (9,679.27) (0.83) 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับป ี (67,535.51)    (6.15)  (51,325.25) (4.78) (36,754.12) (3.14) 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน           
ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ(บาทต่อหุ้น) (0.32)   (0.24)  (0.172)   

 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน่       

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไว้ในก าไรหรือขาดทนุภายหลัง                    หน่วย : พันบาท 
                                                                                         2560                       2561                

  
 

   ผล(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ       

        ผลประโยชน์พนักงานท่ีก าหนดไว้                                                    (4,300.28)                        -         

        ผลก าไรจากการตมีูลค่าสินทรัพย์ใหม่                                            119,504.31                         -      

  ก าไร(ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับป-ีสุทธิ                                        115,204.03                         -                            
  ก าไร(ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี                                        63,878.78                 (36,754.12)                        
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บริษัท  ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 
ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561 

 
หน่วย : พันบาท 

  
2559 2560 2561 

จัดประเภทใหม ่    

กระแสเงินสดจากการด าเนนิงาน       
ก าไร(ขาดทุน)สุทธกิ่อนภาษเีงินได้ -84,446.18 -64,608.86 -46,433.39 
รายการปรับปรุงกระทบก าไร(ขาดทุน)สุทธิเป็น     
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน     
 ค่าเส่ือมราคา 71,148.02 68,748.36 65,129.79 
 ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย ์ 10,075.50 14,278.38 14,487.80 
  ค่าตัดจ าหน่าย 2,036.49 2,531.56 3,123.97 
  ปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า  4,407.68 -4,845.16 591.18 
   ค่าตดัจ าหน่ายภาษเีงินได้                 -                 - 12.60 
  ปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 140.21 973.05 4,441.67 
  ปรับปรุงด้วยขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเ่กิดขึ้น -113.55 22.34 2.65 
  ปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 1,642.50 1,957.17 2,233.94 
  ดอกเบี้ยรบั -57.57 -58.31 -52.00 
  ดอกเบี้ยจา่ย 17,936.82 17,345.03 18,128.04 
  กระแสเงินสดสุทธิจากภาษีเงินได้ -164.34 1,879.89 3,526.35 
  กระแสเงินสดจา่ยภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน                 - -3,816.64 -2,177.38 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง 22,605.58 34,406.81 63,015.22 
ในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน      

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง      
   ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 12,203.28 -27,745.38 -41,803.14 
   ลูกหนี้การคา้กจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน -2,235.40 -2,139.10 565.60 
   สินค้าคงเหลือ 18,988.63 51,908.24 -50,815.00 
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 3,760.00 7,479.49 2,004.38 

     สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 32,716.51 29,503.25 -90,048.16 
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บริษัท  ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561 

 
                            หน่วย : พันบาท 

  2559 2560 2561 
จัดประเภทใหม ่   

หน้ีสินด าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)       
   เจา้หน้ีการค้าและเจา้หน้ีอื่น -27,452.16 -5,759.33 18,254.57 
   หน้ีสินด าเนินงานเพิม่ขึ้น (ลดลง) -27,452.16 -5,759.33 18,254.57 
    กระแสเงินสดรับ(จา่ย)จากการด าเนินงาน 5,264.35 23,743.92 -71,793.59 
   เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 27,869.93 58,150.73 -8,778.37 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     
  ดอกเบี้ยรับ 57.57 58.31 52.00 
   เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพยถ์าวร -33,161.46 -21,257.98 -45,920.88 
   เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 1,804.62 980.35 1,926.55 
   เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไมม่ีตัวตน -2,841.40 -1,158.00 -1,724.45 
   เงินสดสุทธใิช้ไปในกิจกรรมลงทุน -34,140.67 -21,377.32 -45,666.78 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ     
   ดอกเบีย้จา่ย -17,761.52 -17,705.55 -18,239.84 
   เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   
   เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

67,482.95 -936.35 63,279.83 

   เงินสดจ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -41,355.77 -26,841.77 -17,945.22 
   เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเชา่ซื้อและสัญญาเช่า 
   ทางการเงิน 

-1,454.76 -1,808.26 -7,119.33 

   เงินสดรับจากสัญญาเช่าทางการเงิน                 -             - 24,668.65 
   เงินสดจ่ายเงินปันผล -12,839.99 - - 
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน -5,929.09 -47,291.93 44,644.09 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ -12,199.83 -10,518.52 -9,801.06 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 35,226.59 23,026.76 12,508.24 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินปี 23,026.76 12,508.24 2,707.18 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
บริษัทด าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก และรับออกแบบ ผลิต และซ่อมแม่พิมพ์ เพื่อผลิตชิน้ส่วนพลาสติก จ าหน่าย

ให้ โรงงานประกอบยานยนต์ โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และ เครื่องใช้ไฟฟ้า ชั้นน าต่างๆ รวมทัง้ผู้ผลิตสินค้าต้นแบบ (Original 
Equipment Manufacturing : OEM) ที่อยู่ในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ในปี 2561 มีรายได้รวม 1,171.22 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 
36.75 ล้านบาท เทยีบกับปี 2560 มีรายได้รวม 1,072.67 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 51.33 ล้านบาท 
1. ผลการด าเนินงาน 
รายได้ 
รายได้จากการขายและบริการรวม 1,171.22 ล้านบาท ประกอบดว้ยรายได้จากชิ้นส่วนพลาสติก 1,068.30 ล้านบาทและรายได้
จากแม่พิมพ์ 102.92 ล้านบาท  ท าให้รายได้รวมเพิ่มขึ้น 98.55 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2560 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต 9.19% 
โดยเป็นรายไดจ้ากชิ้นส่วนพลาสติกที่เพิ่มขึ้น 108.18 ล้านบาท (+11.27%)  อันเกิดจากในปี 2561 อุตสาหกรรมยานยนต์ มียอด
การผลิตรถยนต์โดยรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 8.99 อย่างไรกต็าม มีการรับรู้รายได้จากแม่พมิพ์ลดลง 9.63 ล้านบาท 
(-8.55%) เมื่อเทียบกับปี 2560 ทั้งนี้ บริษัทมีแม่พมิพ์ทีอ่ยูใ่นงานระหว่างท าที่จะมีการส่งมอบและรบัรู้รายได้ในปี 2562 มูลค่า
ประมาณ 71.75 ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก าไรขั้นตน้ (Gross Profit) 
ในปี 2561 บริษัทมีก าไรขั้นต้น 129.20 ล้านบาท ( Gross Profit Margin 11.03%) ซึ่งสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ทีบ่ริษัทมีก าไร
ขั้นต้น 99.85 ล้านบาท ( Gross Profit Margin 9.31%) อยู่ 29.35 ล้านบาทหรือ 29.4% เป็นผลมาจากรายได้จากการขายชิ้นส่วน
พลาสติกที่สูงขึ้น และบริษัทไดค้วบคมุค่าใชจ้่ายในการผลิตและลดของเสียในการผลิตให้ต่ าลงอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของการ
ขาย บริษัทได้พยายามเข้าไปเพิม่สัดส่วนการขายกับลูกค้าผลิตรถยนต์โดยตรงมากขึ้น 
 
ก าไรก่อนค่าเสื่อมราคา (EBITDA) และ ก าไร/ขาดทุน ก่อนคา่ใช้จ่ายทางการเงินและภาษี (EBIT) 
ในปี 2561 บริษัทมี EBITDA 39.99 ล้านบาท (3.41%) เทียบกับปี 2560 ม ีEBITDA  21.56 ล้านบาท (1.96%) เพิ่มขึ้น 18.43 
ล้านบาท หรือ 85.48% และ EBIT -28.26 ล้านบาท (-2.41%) โดยปรับตัวดีขึ้นจากปี 2560 ที ่-47.18 ล้านบาท (-4.4%) ทั้งนี ้เป็น
ผลจากก าไรขั้นต้นที่สูงขึ้น 
  
ก าไร/ขาดทุนสุทธิ (Net Profit/Loss) 
ในปี 2561 บริษัทมีขาดทุนสุทธ ิ36.75 ล้านบาท (-3.14%) เทียบกับปี 2560 บริษัทมีขาดทุนสุทธ ิ51.33 ล้านบาท (-4.78%) มีผล
ขาดทุนสุทธิท่ีลดลง 14.58 ล้านบาท ทั้งนี้ ต้นทุนทางการเงินสูงขึน้เล็กน้อยจาก 17.42 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 18.17 ล้านบาท 
โดยบริษัทได้ควบคุมการใช้สินเชือ่ตามความจ าเป็นเท่านั้น 

รายการ หน่วย 2558 2559 2560 2561

รายได้จากการขายรวม ล้านบาท 1,356.40 1,097.75 1,072.67 1,171.22

อัตราการเติบโตต่อปี % -16.46 -19.07 -2.28 9.19

อัตราการเตบิโตของรายไดจ้ากการขายตั้งแตปี่ 2558 - 2561 
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                        บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 66  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2. ฐานะทางการเงนิ 
ณ.31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,134.88 ล้านบาท หน้ีสินรวม 727.32 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 407.56 ล้านบาท 
คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 1.78 เท่า สินทรัพย์รวมที่เพิม่ขึ้นจากปี 2560 จ านวน 41.84 ล้านบาท มีรายการท่ีส าคัญคือ สินค้า
คงเหลือเพิม่ขึ้น 50.22 ล้านบาทจากปี 2560 เป็น 170.87 ล้านบาท โดยได้รวมงานระหว่างท าซึ่งส่วนใหญ่เป็นแม่พิมพ์ที่ผลิตตาม
ค าส่ังซื้อของลูกค้า และจะทยอยส่งมอบและรับรู้รายไดใ้นปี 2562 ประมาณ 71.75 ล้านบาท 
 ส่วนของหนี้สินเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ านวน 78.60 ล้านบาท เกดิจากการลงทุนในเครื่องจกัร ขนาดใหญ่จ านวน 2 เครื่องเพื่อรองรบั
งานโมเดลใหม่ทีจ่ะเขา้มาในปี 2562 จ านวนหลายชิ้นงานและส่วนหนึ่งของงานทีร่ับมาใหมเ่ป็นชิ้นงานท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้นจงึ
จ าเป็นต้องเพิ่มการลงทุนในเครื่องจักรขนาดใหญ่  นอกจากจะลงทุนในเครื่องจักรแล้วส่วนหนึ่งของเงินทุนใชใ้นการด าเนินธุรกิจ
จากการท่ีมยีอดขายที่สูงขึ้น 
 
3.ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพย์สิน 
โดยภาพรวมประสิทธิภาพในการใช้ประโยชนจ์ากสินทรัพย์ของบริษัท ไม่เปล่ียนแปลงจากปีที่ผ่านมามากนักโดยพิจารณาจาก
อัตราส่วนตา่งๆดังนี ้
-Total Asset Turnover (Total Income/Total asset) ในปี 2561 อยู่ที่ 1.03 เท่าสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ 0.98 เท่าในปี 2560 
ทั้งนี้เกดิจากยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นแม้วา่มูลค่าสินทรัพย์ทีจ่ะสูงขึ้นเนื่องจากลงทุนในเครื่องจักรใหมแ่ละสินค้าคงเหลือที่เป็นงาน
ระหว่างผลิตของแม่พมิพ์ โดยรวมแล้วประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์โดยรวมของบริษัทค่อนข้างคงที่ 
-Operating Cycle and Cash Cycle 
Operating Cycle  137 วัน และ Cash Cycle 81 วัน เปล่ียนแปลงสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมาที ่115  วัน และ 63 วันตามล าดับ 
ทั้งนี้ มาจากสินคา้คงเหลือที่สูงขึน้จากงานระหว่างท าของแม่พมิพท์ี่บริษัทผลิตตามค าส่ังของลูกค้า (make to order) ดังนั้น สภาพ
สินค้าคงคลังจงึเป็นสินคา้ที่มีสภาพคล่องสูง และลูกค้าของบริษัทก็เป็นผู้ผลิตและจ าหน่าย รถยนตแ์ละเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นน า จงึมี
คุณภาพของลูกหน้ีทางการคา้อยูใ่นระดับดมีาก 
 
4.สภาพคลอ่งทางการเงนิ 
ในปี 2561 บริษัท มี Current Ratio 0.63 เท่าและ Quick Ratio 0.38 เทา่ ดีขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย EBITDA/Interest Expense อยู่
ที่ 1.73 เท่า และ Cash Profit/(Interest Expense & Current Portion of Long-Term Loan) อยู่ที ่2.46 เท่า และบริษัทไม่เคยผิด
นัดช าระหนี้ รวมถึงการใชเ้งินเป็นเพื่อธุรกิจหลักเท่านั้น จงึได้รับการสนับสนุนที่ดีจากสถาบันการเงนิ โดยมีวงเงินสินเชื่อเพยีงพอตอ่
การด าเนินธุรกจิ 

รายการ หน่วย 2558 2559 2560 2561

อัตราก าไรข้ันต้น % 14.00 6.46 9.31 11.03

อัตราก าไรจากการด าเนินงาน % 2.38 -6.06 -4.40 -2.41

อัตราก าไรสุทธิ % 0.91 -6.15 -4.78 -3.14

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไรตั้งแตปี่ 2558 - 2561 
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     บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล หน้าที่ 1 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 
 



อายุ สัดส่วน

(ป)ี คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษทั (%) ช่วงเวลา ต าแหนง่ - บริษทั

พลเอก เทอดศักดิ์   มารมย์ 82 •  วิทยาศาสตรบณัฑิต (ทบ.) 0.10 ไม่มี บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)
•  กรรมการอิสระ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(จปร.) 2547 - ปจัจุบนั กรรมการอิสระ/  ประธานกรรมการ
•  ประธานกรรมการ •  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก บริษทัจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ( 1 แหง่ )
วันที่ 6 มกราคม 2547 •  วิทยาลัยการทพับก 2555 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ, บมจ. อีสต์โคสทเ์ฟอร์นเิทค

•  หลักสูตรกฎหมายส าหรับผูบ้งัคับบญัชาช้ันสูง บริษทั และหนว่ยงานอ่ืน (9 แหง่)
กระทรวงกลาโหม 2559 - ปจัจุบนั ประธานที่ปรึกษา, มูลนธิิไลออนส์ในประเทศไทย

•  วิทยาลัยปอ้งกันราชอาณาจักร 2555 - ปจัจุบนั ประธาน, มูลนธิิสหพันธ์สันติภาพสากล(ประเทศไทย)
•  วิทยาศาสตร์ ดุษฎบีณัฑิต สาขานวัตกรรม และ 2555 - ปจัจุบนั Global Vice Presidents Sun Moon University,

เทคโนโลยี่ทางด้านการศึกษา (กิตติมศักดิ)์ Chungnam Republic of korea.

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคล พระนคร 2547 - ปจัจุบนั นายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์
2541 - ปจัจุบนั รองประธาน, มูลนธิิปวีณาหงสกุลเพ่ือเด็กและสตรี

การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 2540 - ปจัจุบนั ราชองค์รักษพิ์เศษ
บริษัทไทย (IOD) 2535 - ปจัจุบนั ประธาน, มูลนธิิ"ไตรแก้ว” โรงเรียนธรรมวาที
•  หลักสูตร Director Accreditation Program 2530 - ปจัจุบนั ประธานที่ปรึกษาและกรรมการ, 

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

ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนีาถ
นายไพรัช  สหเมธาพัฒน์ 74 •  บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ไม่มี ไม่มี บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)
•  กรรมการอิสระ 2547 - ปจัจุบนั กรรมการอิสระ/  ประธานกรรมการตรวจสอบ

•  ประธานกรรมการตรวจสอบ การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ บริษทัจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ( 1 แหง่ )

•  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทไทย (IOD) 2547 - ปจัจุบนั กรรมการตรวจสอบ, บมจ. สยามสปอร์ตซินดิเคท
และกรรมการสรรหา •  หลักสูตร Director Certification Program บริษทั และหนว่ยงานอ่ืน

•  กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (DCP) รุ่นที่ 102/2008 ไม่มี
•  กรรมการ
วันที่ 6 มกราคม 2547

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ช่ือ – สกุล ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปยี้อนหลัง
ล าดับ ต าแหนง่

วันที่รับต าแหน่งกรรมการคร้ังแรก

1

2

เอกสารแนบ 1



อายุ สัดส่วน

(ป)ี คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษทั (%) ช่วงเวลา ต าแหนง่ - บริษทั

ต าแหนง่

วันที่รับต าแหน่งกรรมการคร้ังแรก

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ช่ือ – สกุล ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปยี้อนหลัง
ล าดับ

นายเผ่าเทพ  โชตินชิุต 85 •  M.Sc Metallurgical engineer, 0.002 ไม่มี บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

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

•  ประธานกรรมการพิจารณาค่า บริษทัจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตอบแทนและกรรมการสรรหา การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ ไม่มี

•  ประธานกรรมการก ากับดูแล บริษัทไทย (IOD) บริษทั และหนว่ยงานอ่ืน ( 2 แหง่)

กิจการที่ดี •  หลักสูตร Director  Accreditation Program 2556 - ปจัจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ,

•  กรรมการตรวจสอบ (DAP) รุ่นที่ 11/2004 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

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

วันที่ 6 มกราคม 2547

ดร.โกศล  สุรโกมล 78 •  ปริญญาเอก วิศวกรรมเคร่ืองกล ไม่มี ไม่มี บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

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

•  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษทัจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

และกรรมการสรรหา การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 2556  -  2561 ที่ปรึกษา ส านกักรรมการผูจั้ดการใหญ่ บมจ. ล็อกซเล่ย

•  กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทไทย (IOD) บริษทั และหนว่ยงานอ่ืน 

•  กรรมการบริหารความเสีย่ง •  หลักสูตร Director Certification Program ไม่มี

•  กรรมการ (DCP) รุ่นที่ 137/2010 

วันที่ 7 เมษายน 2553

3

4

 เอกสารแนบ 1



อายุ สัดส่วน

(ป)ี คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษทั (%) ช่วงเวลา ต าแหนง่ - บริษทั

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ช่ือ – สกุล ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปยี้อนหลัง
ล าดับ ต าแหนง่

วันที่รับต าแหน่งกรรมการคร้ังแรก

นายวีระศักดิ์  สุตัณฑวิบลูย์ 61 •  ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหกรรม, ไม่มี ไม่มี บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)
•  กรรมการอิสระ Texas A&M University, Texas, USA. 2547 - ปจัจุบนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
•  กรรมการตรวจสอบ บริษทัจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  (กรรมการ 2 แหง่ )
•  กรรมการ การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 2558 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ,  บมจ. พลาสติคและหบีหอ่ไทย
วันที่ 6 มกราคม 2547 บริษัทไทย (IOD) 2554 - ปจัจุบนั กรรมการ,  บมจ. กรุงเทพประกันภยั

•  หลักสูตร Director Accreditation Program บริษทัจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ( ผูบ้ริหาร 1 แหง่ )
(DAP) รุ่นที่ 21/2004 2540 - ปจัจุบนั รองผูจั้ดการใหญ่ผูรั้บผิดชอบสายลูกค้า ธุรกิจรายกลาง,

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)
บริษทั และหนว่ยงานอ่ืน ( 4 แหง่ )

2551 - ปจัจุบนั กรรมการ,  บจก. เดอะแกรนด-์ยูบี
2544 - ปจัจุบนั กรรมการ,  บจก. โตโยต้า ลิสซ่ิง(ประเทศไทย)
2544 - ปจัจุบนั กรรมการ,  บจก. เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ
2544 - ปจัจุบนั กรรมการ,  บจก. ไทยอินโด คอร์ดซ่า

นายสุเมธ  เตชะไกรศรี 71 •  ปริญญาตรี   เศรษฐศาสตร์ 10.98 บดิา บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)
•  ประธานกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายจุมพล เตชะไกรศรี 2523 - ปจัจุบนั กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร 
•  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน •  โครงการมิน ิ MBA, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพันบริษทั
และกรรมการสรรหา บริษทัจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

•  กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ ไม่มี
•  กรรมการ บริษัทไทย (IOD) บริษทั และหนว่ยงานอ่ืน ( 6 แหง่ )
วันที่ 6 มกราคม 2547 •  หลักสูตร Director Certification Program 2550 - ปจัจุบนั กรรมการ, บจก. ชินคาร่า พร็อพเพอร์ตี้

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

การอบรม จากสถาบนัวิทยาการตลาดทุน 2530 - ปจัจุบนั กรรมการ, บจก. แพรร่ีมาร์เก็ตติ้ง  
•  หลักสูตร "ผูบ้ริหารระดับสูง(วตท.) รุ่นที่ 17 " 2528 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ, บจก. พีซแอนด์ลีฟวิง่

2521 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ, บจก. กรีนแลนด์ มาร์เกตติ้ง
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เอกสารแนบ 1



อายุ สดัสว่น

(ป)ี คณุวฒิุทางการศกึษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษัท (%) ช่วงเวลา ต าแหน่ง - บริษัท

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ช่ือ – สกุล ความสมัพันธท์าง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั
ล าดบั ต าแหน่ง

วนัที่รับต าแหนง่กรรมการคร้ังแรก

นายคมัภีร์  จองธรุะกิจ 64 •  ปริญญาตรี  บริหารการตลาด 0.23 น้า บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

•  กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน มหาวทิยาลยัอัสสมัชัญ นายจุมพล เตชะไกรศรี 2532 - ปัจจุบัน กรรมการ 

และกรรมการสรรหา บริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ( 1 แห่ง )

•  กรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดี การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร, บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดเีวลลอปเมนท์

•  กรรมการ บริษัทไทย (IOD) บริษัท และหน่วยงานอ่ืน ( 2 แห่ง )

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

(DCP)  รุ่นที่ 48/2004 2530 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ศรีส าอางค ์ซัพพลายเออร์

นายปรีชา  เตชะไกรศรี 56 •  ปริญญาโท  Marketing Youngstown State 2.87 หลาน บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

•  กรรมการบริหาร University, USA. นายสเุมธ  เตชะไกรศรี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 

•  กรรมการผู้จัดการ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพันบริษัท 

•  กรรมการบริหารความเสี่ยง การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร

•  กรรมการ บริษัทไทย (IOD) บริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

วนัที่ 6 มกราคม 2547 •  หลกัสตูร Director Accreditation Program ไม่มี

(DAP) รุ่นที่ 10/2004 บริษัท และหน่วยงานอ่ืน ( 3 แห่ง )

2540 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร,  บจก. ศรีส าอางซัพพลายเออร์

2539 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร,  บจก. ที ไทยแสน็ค ฟู๊ดส์

2535 - ปัจจุบัน กรรมการ,  บจก. ที ไทย เทรด ดเีวลลอ็ปเม้นท์
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เอกสารแนบ 1



อายุ สดัสว่น

(ป)ี คณุวฒิุทางการศกึษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษัท (%) ช่วงเวลา ต าแหน่ง - บริษัท

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ช่ือ – สกุล ความสมัพันธท์าง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั
ล าดบั ต าแหน่ง

วนัที่รับต าแหนง่กรรมการคร้ังแรก

นายจุมพล  เตชะไกรศรี 38 •  ปริญญาตรี  การเงิน - การธนาคาร 0.45 บุตร บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

•  กรรมการ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั นายสเุมธ เตชะไกรศรี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร

•  กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพันบริษัท 

•  กรรมการบริหารความเสี่ยง การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ นางยุพา  เตชะไกรศรี 2546 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

•  เลขานุการบริษัท บริษัทไทย (IOD) บริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ( 1 แห่ง )

•  เลขาคณะกรรมการบริษัท •  หลกัสตูร Director Certification Program 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เพซ ดเีวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน

•  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (DCP) รุ่นที่ 102/2008 บริษัท และหน่วยงานอ่ืน ( 13 แห่ง )

วนัที่ 6 มกราคม 2547 การอบรม จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เพซ ครีเอทีฟ เอเจนซ่ี

•  หลกัสตูร ผู้ปฏิบัตงิานเลขานุการบริษัท (FPCS) 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เพซ อินทีเรีย เซอร์วสิเซส

รุ่นที่ 21/2009 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เพซ คนัทร่ี คลบั

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เพซ ฟู้ด รีเทล

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เพซ เรียล เอสเตท 

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เพซ โปรเจ็ค วนั 

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เพซ โปรเจ็ค ทู 

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เพซ โปรเจ็ค ทรี 

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. วาย แอล พี 

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ลนี เอ็นเตอร์ไพรส ์

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ชินคาร่า พร็อพเพอร์ 

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เอ็มเอฟที ดเีวลลอปเมนท์  

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. จัดสรรปันสว่น
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เอกสารแนบ 1



อายุ สัดส่วน

(ป)ี คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษทั (%) ช่วงเวลา ต าแหนง่ - บริษทั

ต าแหนง่

วันที่รับต าแหน่งกรรมการคร้ังแรก

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ช่ือ – สกุล ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปยี้อนหลัง
ล าดับ

นางยุพา  เตชะไกรศรี 68 •  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์,   มหาวิทยาลัย 11.21 มารดา ด ารงต าแหนง่ในบริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

•  กรรมการ รามค าแหง นายจุมพล เตชะไกรศรี 2547 - ปจัจุบนั กรรมการ

วันที่ 6 มกราคม 2547 •  Accounting Advance of Pitman Examination 2532 - ปจัจุบนั กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพันบริษทั

Institute บริษทัจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ( 1 แหง่ )

การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 2532 - ปจัจุบนั กรรมการ, บมจ.แอล.พี.เอ็นดเีวลลอปเมนท์

บริษัทไทย (IOD) บริษทั และหนว่ยงานอ่ืน ( 2 แหง่ )

•  หลักสูตร Director Certification Program 2535 - ปจัจุบนั กรรมการ, บจก. ลุมพิน ีพรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์

(DCP) รุ่นที่ 32/2003 2535 - ปจัจุบนั กรรมการ, บจก. พรสันติ

2530 - 2558 กรรมการ บจ. ศรีส าอางซัพพลายเออร์
นายอภชิาติ  เกษมกุลศิริ 52 •  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ไม่มี ญาติ บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)
•  กรรมการ ศศินทร์แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายปรีชา เตชะไกรศรี 2547 - ปจัจุบนั กรรมการ
วันที่ 6 มกราคม 2547 และ บริษทัจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ( 1 แหง่ )

การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ นายจุมพล เตชะไกรศรี 2561 - ปจัจุบนั กรรมการ, บมจ.แอล.พี.เอ็นดเีวลลอปเมนท์
บริษัทไทย (IOD) บริษทั และหนว่ยงานอ่ืน ( 2 แหง่ )
•  หลักสูตร Director Certification Program 2550 - ปจัจุบนั กรรมการบริหาร,  บจก. ศรีส าอางค์ ซัพพลายเออร์

(DCP) รุ่นที่ 73/2006 2539 - ปจัจุบนั กรรมาการ, บจก ท ีไทย แสนค็ ฟู้ดส์
2548 - 2561 กรรมการ, บจก. ลีสซ่ิง ไอซีบซีี (ไทย) 

นายประสงค์  เตชะไกรศรี 50 •  ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์ 1.36 หลาน บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)
•  กรรมการ Ritsumeikan University, Japan นายสุเมธ  เตชะไกรศรี 2547 - ปจัจุบนั กรรมการ
วันที่ 6 มกราคม 2547 บริษทัจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ ไม่มี
บริษัทไทย (IOD) บริษทั และหนว่ยงานอ่ืน ( 1 แหง่ )
•  หลักสูตร Director Accreditation Program 2539 - ปจัจุบนั กรรมการผูจั้ดการ, บจก. ชัยวัฒนาวัสดุภณัฑ์

(DAP) รุ่นที่ 11/2004 

12

10

11

 เอกสารแนบ 1



อายุ สัดส่วน

(ป)ี คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษทั (%) ช่วงเวลา ต าแหนง่ - บริษทั

ต าแหนง่

วันที่รับต าแหน่งกรรมการคร้ังแรก

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ช่ือ – สกุล ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปยี้อนหลัง
ล าดับ

นายโกเวท  ลิม้ตระกูล 66 •  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 0.13 ไม่มี บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)
•  ประธานกรรมการบริหารความ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง
เสีย่ง บริษทัจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ( 1 แหง่ )

การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 2557 – ปจัจุบนั กรรมการอิสระ,  บมจ. มัลติแมกซ์
บริษัทไทย (IOD) บริษทั และหนว่ยงานอ่ืน
•  หลักสูตร Director Certification Program ไม่มี

(DCP) รุ่นที่ 105/2008 
นายนรีนาท พรหมนารถ 55 •  ปริญญาตรี BA (Economics), ไม่มี ไม่มี บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

•  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560 - ปจัจุบนั รองกรรมการผูจั้ดการ และ CFO

•  รองกรรมการผูจั้ดการ •  ปริญญาโท MBA (Finance), บริษทัจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

•  กรรมการบริหารความเสีย่ง Dallas Baptist University. 2558 - 2560 ผูจั้ดการ (SVP) สอบทานสินทรัพย์เสีย่ง,

•  CFO ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน)

2542 - 2557 Senior Vice President  บริการสินเช่ือพิเศษ, 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน)

บริษทั และหนว่ยงานอ่ืนๆ 

ไม่มี

นายนเิวสน ์บวัคอม 54 •  ปริญญาโท การบริหารงานบคุคล, ไม่มี ไม่มี บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

•  ผูจั้ดกาทั่วไป สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2561 - ปจัจุบนั ผูจั้ดกาทั่วไปฝ่ายทรัพยากรมนษุย์

ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์

นายพิษณุ  วิลาวัลย์จิตต์ 60 •  ปริญญาตรี วิศวอุตสหการ ไม่มี ไม่มี บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

•  ผูจั้ดกาทั่วไปฝ่ายผลิต พระจอมเกล้าพระนครเหนอื 2561 - ปจัจุบนั ผูจั้ดการทั่วไปฝ่ายผลิต โรงงานกิ่งแก้ว

โรงงานกิ่งแก้ว
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เอกสารแนบ 1



อายุ สัดส่วน

(ป)ี คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษทั (%) ช่วงเวลา ต าแหนง่ - บริษทั

ต าแหนง่

วันที่รับต าแหน่งกรรมการคร้ังแรก

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ช่ือ – สกุล ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปยี้อนหลัง
ล าดับ

นายด ารงค์ ชาญณรงค์ 55 •  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม ไม่มี ไม่มี บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)
•  ผูจั้ดกาทั่วไปฝ่ายผลิต สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 2561 - ปจัจุบนั ผูจั้ดการทั่วไปฝ่ายผลิต โรงงานกบนิทร์บรีุ
โรงงานกบนิทร์บรีุ ลาดกระบงั

นายบญุทวิา อินทร์ชะตา 50 •  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ไม่มี ไม่มี บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)
•  ผูจั้ดกาทั่วไปฝ่ายผลิต สถาบนัราชภฎัฉะเชิงเทรา 2561 - ปจัจุบนั ผูจั้ดการทั่วไปฝ่ายผลิต โรงงานสุวินทวงศ์
โรงงานสุวินทวงศ์

นายรุจจิระ ศรีสมัย 61 •  ปริญญาตรี วิศวอุตสหการ ไม่มี ไม่มี บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)
•  ผูจั้ดกาทั่วไปฝ่ายผลิตแม่พิมพ์ พระจอมเกล้าพระนครเหนอื 2562 - ปจัจุบนั ผูจั้ดการทั่วไปฝ่ายผลิตแม่พิมพ์ โรงงานสุวินทวงศ์
โรงงานสุวินทวงศ์

นายปริญญา  แก้วล้วน 52 •  ปริญญาตรี บญัชี,  มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไม่มี ไม่มี บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

•  ผูจั้ดการอาวุโสฝ่ายบญัชี •  ปริญญาโท บญัชี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2555 - ปจัจุบนั ผูจั้ดการอาวุโสฝ่ายบญัชีและการเงิน 

และการเงิน

หมายเหต:ุ ล าดับที่ 9, 14 - 19  คือ ผูบ้ริหารระดับสีร่ายแรกตามนยิามของ ก.ล.ต.
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เอกสารแนบ 1



                  บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 

                                    รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทที่เกี่ยวข้องของบรษิัท 

รายช่ือกรรมการ บมจ. ที.กรุงไทย อุตสาหกรรม 
บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง * 

1 2 3 

1.  พลเอก เทอดศักดิ ์      มารมย ์ X, O    
2.  นายไพรัช                   สหเมธาพัฒน์ I, O, XX, OXX, C     
3.  นายเผ่าเทพ               โชตินุชิต I, O, II, OX, XC    
4.  ดร.โกศล                    สุรโกมล I, O, OXX, C, R    
5.  นายวีระศักดิ์              สุตัณฑวิบูลย์ I, O, II    
6.  นายสุเมธ                   เตชะไกรศรี I, XXX , OXX, C, V   III  

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                 ลิ้มตระกลู XR    
14.นายนีรนาท               พรหมนารถ III, V, R     

     

     หมายเหตุ     X  ประธานกรรมการบริษัท            XX ประธานกรรมการตรวจสอบ       XXX  ประธานกรรมการบริหาร   

         I   กรรมการบริษัท                II   กรรมการตรวจสอบ             III   กรรมการบริหาร         

   IV กรรมการผู้จัดการ            V   ผู้บริหาร                            O   กรรมการอิสระ     

                                                                               OX ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและประธานกรรมการสรรหา,  XC ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี,  XR ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  

                                                                               OXX  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา,  C กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี,  R กรรมการบริหารความเสี่ยง 

                                                                               S  เลขานุการบริษัท  

                  * บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 

                                                                                     1. บริษัท ชัยวัฒนาวัสดุภณัฑ์ จ ากัด     2. บริษัท แพรรี่ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด   3. บริษัท ศรีส าอาง ซัพพลายเออร์ จ ากัด   



                    บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2  

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
 

 

 

 
 
 
  

- ไม่มี - 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย 
 



                     บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 

 
 

 
 

 

 
 
 

เอกสารแนบ 3 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 
และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) 



                     บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 

 
ปี ผู้ตรวจสอบภายใน หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิาน 

(compliance control) 

2561 คุณวรรณา เมลืองนนท์   
บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ ากดั 

คุณนีรนาท  พรหมนารถ 
ต าแหน่ง : รองกรรมการผู้จดัการ / CFO 
คุณวุฒ:ิ    -   ปริญญาตรี BA (Economics),      
                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
                -   ปริญญาโท MBA (Finance),    
                    Dallas Baptist University.  

2560 คุณวรรณา เมลืองนนท์   
บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ ากดั 

คุณนีรนาท  พรหมนารถ 
ต าแหน่ง : รองกรรมการผู้จดัการ / CFO 
คุณวุฒ:ิ    -   ปริญญาตรี BA (Economics),      
                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
                -   ปริญญาโท MBA (Finance),    
                    Dallas Baptist University.  

2559 คุณวัลดี สีบุญเรือง   
บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จ ากดั 

คุณพงศกรณ์  เพ็ชรประยูรพูน 
ต าแหน่ง : รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายบัญชีการเงิน 
คุณวุฒ:ิ    -   ปริญญาตรี บัญชีตน้ทุนโรงงาน     
                    เกียรตินิยม 1 ม. หอการคา้ไทย 
                -   ปริญญาตรี บัญชีต้นทุนโรงงาน    
                    เกียรตินิยม 1 ม. หอการคา้ไทย 
                    ( โครงการไทยออสเตรเลีย ) 
                -   ปริญญาโท การจัดการธุรกิจโรงงาน  
                     ม. จุฬาลงกรณ์(โครงการ SCG) 
                 -   ใบอนุญาตกิารตรวจสอบบัญชี (CIA)  
                     Melbourne University, Australia. 

2558 คุณวัลดี สีบุญเรือง   

บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จ ากดั 

คุณพงศกรณ์  เพ็ชรประยูรพูน 
ต าแหน่ง : รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายบัญชีการเงิน 
คุณวุฒ:ิ    -   ปริญญาตรี บัญชีตน้ทุนโรงงาน     
                    เกียรตินิยม 1 ม. หอการคา้ไทย 
                -   ปริญญาตรี บัญชีต้นทุนโรงงาน    
                    เกียรตินิยม 1 ม. หอการคา้ไทย 
                    ( โครงการไทยออสเตรเลีย ) 
                -   ปริญญาโท การจัดการธุรกิจโรงงาน  
                     ม. จุฬาลงกรณ์(โครงการ SCG) 
                 -   ใบอนุญาตกิารตรวจสอบบัญชี (CIA)  
                     Melbourne University, Australia. 



                  บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 4  

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 4 
 

 

 

 
 
 
  

- ไม่มี - 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 



     บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 5 
 

 

 
 

 
 
  





     บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

102 

 
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน และสารสนเทศทางการเงินท่ี

ปรากฏในรายงานประจ าปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าว ได้จัดท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่

เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดท า รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่าง

เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบในการก ากับดูแลรายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อท าหน้าที่สอบทานนโยบายบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน 

สอบทานระบบบริหารความเส่ียง ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน และการ

ป้องกันหรือลดความเส่ียงที่อาจจะเกิดจากการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง 

ครบถ้วนเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้าง

ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัท ณ วันท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานโดยถูกต้อง

ตามที่ควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 

     

      

 

 

 

 

 

 
 
             พลเอก  เทอดศักดิ์  มารมย์                      นายปรีชา เตชะไกรศรี 

      ประธานกรรมการบริษัทฯ                                      กรรมการผู้จัดการ 
 



                    บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) มกีรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน 

ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวฒุิ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการบัญชี ทั้ง 3 ท่าน คือ  
1. นายไพรัช  สหเมธาพัฒน์  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. นายเผ่าเทพ โชตินุชิต   กรรมการตรวจสอบ 
3. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์  กรรมการตรวจสอบ 
และ คณุจุมพล เตชะไกรศรี เลขานุการกรรมการตรวจสอบ 

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งส้ิน 4 ครั้ง เพื่อตรวจสอบและ
น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท  โดยแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ สรุปภารกิจที่ส าคัญในปี 2561 มีดังนี ้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี รวมทัง้การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของ
บริษัท ซึ่งได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ ยงัได้หารือร่วมกับฝ่ายบรหิารและผู้สอบบัญชี เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการด าเนินการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 เรือ่ง เครื่องมือทางการเงิน, ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจ้ากสัญญาที่ท ากับลูกค้า, ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา่, ฉบับที่ 
17 เรื่อง สัญญาประกันภัย  เป็นต้น 

2. สอบทานความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยใช้ “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรอบการควบคมุภายในของ COSO” ซึ่งจัดท าโดย
ฝ่ายบริหาร ตลอดจนประเด็นและข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบควบคมุ
ภายในให้มีประสิทธิภาพต่อองคก์รมากยิ่งขึ้น 

3. สอบทานรายการที่เกีย่วโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทัง้เปดิเผยขอ้มูลดังกล่าวให้ถูกต้อง
และครบถ้วนตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

4. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่มีความเป็นอิสระและมคีุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชี และ
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี   ซึ่งในปี 2561 ได้เสนอ บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด ซึ่งมีคุณสมบัตดิังกลา่ว
ข้างต้น ต่อคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาและขออนุมัตจิากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบรษิัท 

นอกจากนี้ ในป ี2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดประชุมรว่มกบัผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหาร 
จ านวน 1 ครั้ง เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 เพื่อรับทราบและพิจารณาขอบเขตแนวทางแผนการสอบบัญชีประจ าปีของผู้สอบ
บัญชี และแผนการตรวจสอบประจ าปีจากผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรับทราบประเด็นที่ส าคัญและข้อสังเกตได้อยา่งอิสระ  

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอ านาจหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน  โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความรอบคอบ ความระมัดระวัง และเป็นอิสระ จากผลการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่า บรษิัท
มีการจัดท างบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยสารสนเทศอยา่ง
เพียงพอและนา่เชื่อถือได้ ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงที่เพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็น
สาระส าคัญตลอดปีท่ีผ่านมา 

 

         ……..……………………………………… 

       ( นายไพรัช  สหเมธาพัฒน์ ) 

       ประธานกรรมการตรวจสอบ 



บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากั  (มหาชน)   

รายงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ไ ้รับการแตง่ตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โ ยมีวาระการ

  ารงต าแหน่ง 3 ปี เริ่มตั้งแตว่ันท่ี 10 สิงหาคม 2561 ถึง 9 สิงหาคม 2564  กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา  
องค์ประกอบกรรมการมีจ านวน 5 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน  ังนี้ 
 

ล า ับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 คุณเผ่าเทพ     โชตินุชิต ประธาน (กรรมการอิสระ) 

2 คุณไพรัช         สหเมธาพัฒน ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

3  ร.โกศล         สุรโกมล กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

4 คุณสุเมธ         เตชะไกรศรี กรรมการ  

5 คุณคัมภีร์        จองธุระกิจ กรรมการ  

        และ คุณจุมพล เตชะไกรศร ีเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 
ในรอบปี 2561 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ไ ้จ ัให้มกีารประชมุ 2 ครั้ง เพื่อปฏิบตัิหน้าที่

ตามบทบาท และความรับผิ ชอบท่ีไ ้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  ว้ยความรอบคอบระมั ระวงั และเป็นอิสระ โ ย
กรรมการค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาทุกคนไ ้เข้าร่วมประชมุ เพื่อรายงานผลการประชมุต่อคณะกรรมการบรษิัท  ้วยทุกครัง้ 
และในปี 2561 ไ ้มีการพิจารณาเรื่องส าคัญ ังนี้  

ด้านคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  

1. ไ ้พิจารณาผลตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการช ุย่อย ตามหลักเกณฑว์ิธีการจา่ยคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ 
โ ยค านงึถึงความเหมาะสมทั้งทาง า้นผลการ  าเนินงานของบริษัทฯ และเปรียบเทยีบอ้างอิงกับธุรกิจในระ ับเ ยีวกัน ตลอ จน
ความเหมาะสมในหน้าทีค่วามรบัผิ ชอบ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและน าเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัต ิโ ยในปีนี้ 
คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนไ ้เสนอ ใหง้ จ่ายโบนัส และไม่มีการเพิ่มคา่ตอบแทนกรรมการ 

2. ไ ้พิจารณาก าหน ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร โ ยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และโครงสร้างที่เป็นธรรม
สมเหตุสมผล รวมถงึผลประกอบการของบรษิัท และค านงึถงึความเหมาะสมกับภาระหนา้ที่ความรับผิ ชอบ   

ด้านคณะกรรมการสรรหา 

              1. พิจารณาค ัเลือกและกลั่นกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัตเิหมาะสมเป็นกรรมการ หรือเป็นกรรมการอิสระ เข้ารับการ 
เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่ง โ ยน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อพิจารณาน าเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ 
              2. พิจารณาทบทวนนโยบาย รูปแบบและหลักเกณฑ์การสรรหา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ 

โ ยสรุป คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ไ ้ปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นตามบทบาทและความ
รับผิ ชอบท่ีไ ้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมคีวามเห็นวา่ กรรมการบริษัท และกรรมการย่อย เป็นบุคคลท่ีมคีวามรู ้
ความสามารถ ตลอ จนการพิจารณาค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ในความรับผิ ชอบ และผลการ  าเนินงานของ
บริษัทโ ยรวม 
 
 
 
 
                …..………..……..………………………………… 

                             (นายเผ่าเทพ โชตินุชิต) 
          ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 



                       บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)   

รายงานของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี  ได้ให้ความส าคัญกับการยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และ
จริยธรรมธุรกจิ  โดยท าหน้าที่ พฒันา ส่งเสริม และก ากับให้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกจิอยา่ง
ต่อเนื่อง  

คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี ได้รับการแตง่ตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี เริ่มตั้งแต่
วันท่ี 22 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 21 ธันวาคม 2564 องค์ประกอบกรรมการมี 5 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี ้

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 คุณเผ่าเทพ     โชตินุชิต ประธาน (กรรมการอิสระ) 

2 คุณไพรัช         สหเมธาพัฒน ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

3 ดร.โกศล         สุรโกมล กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

4 คุณสุเมธ         เตชะไกรศรี กรรมการ  

5 คุณคัมภีร์        จองธุระกิจ กรรมการ  

            และ คุณจุมพล เตชะไกรศร ีเลขานุการคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ด ี 
 ในรอบปี 2561 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ด ีได้จัดใหม้ีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อทบทวนและพจิารณาเรื่องต่างๆ สรุป

สาระส าคัญดงันี ้

น าเสนอหลักปฎิบัติของ CG Code ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบแนวปฏิบัติ CG Code  และทบทวนการประเมิน

ด้านการก ากับดูแลกจิการท่ีดี รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันต่างๆ ซึ่งผลจากการปฏิบัตติามหลักการก ากับดูแลกจิการท่ีดี ส่งผลให้

บริษัทได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย 

ทั้งนี้ คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการท่ีดี จะคอยติดตาม และทบทวนหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และจริยธรรมธุรกจิ

ด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระ โดยได้ให้ความเห็นอยา่งตรงไปตรงมา และส่งเสริมการด าเนิน

ธุรกิจอยา่งยัง่ยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม  

คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี เชื่อมั่นว่า การพัฒนาด านินการตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เป็น

ส่วนส าคัญในความมั่นคงและการสร้างรากฐานท่ีแขง็แกรง่ให้กับองค์กรในระยะยาว รวมทั้งได้รับความเชื่อมันจากผู้มีส่วนไดเ้สีย 

และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลยิ่งขึ้นไป 

 

 

 
 
 
 

………..………………………………… 
                                (นายเผ่าเทพ  โชตินุชิต) 
                   ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ด ี



                    บริษัท ท.ีกรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)   
 
รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้รับการแตง่ตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมวีาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี เริ่มวันท่ี 30 
มกราคม 2560 ถึง วันท่ี 29 มกราคม 2563  องค์ประกอบกรรมการมี กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง รวมกัน 8  ท่าน ดังนี ้

1. คุณโกเวท ล้ิมตระกูล  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  

2. ดร.โกศล         สุรโกมล  กรรมการบริหารความเส่ียง (กรรมการอิสระ) 

3. คุณปรีชา        เตชะไกรศรี กรรมการบริหารความเส่ียง  

4. คุณนีรนาท      พรหมนารถ กรรมการบริหารความเส่ียง  

5. คุณจุมพล       เตชะไกรศรี กรรมการบริหารความเส่ียง  

6. คุณพิษณุ        วิลาวัลยจ์ิตต์  กรรมการบริหารความเส่ียง  

7. คุณบุญทิวา     อินทร์ชะตา   กรรมการบริหารความเส่ียง  

8. คุณนิเวสน์      เลิศหัสดีรัตน ์ กรรมการบริหารความเส่ียง  
 

และ คุณพรทิพย์ พ่วงทรัพย ์   เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตระหนักถึงความส าคัญในการบริหารความเส่ียง เพื่อให้มีประสิทธิผล โดยจะติดตาม

พิจารณาผลกระทบจากปจัจยัเส่ียงตา่งๆ เพื่อด าเนินการป้องกันและลดผลกระทบจากปัจจัยความเส่ียงนั้น พร้อมทั้งปฏิบัติตาม

นโยบายที่ได้รับมอบหมาย และน าเสนอผลการประเมินด้านความเส่ียง ต่อคณะกรรมการบริษัท  

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมกีารประชุม 2 ครั้ง สรุปสาระส าคัญ มีดงันี้  

1. ได้ติดตามดูประเด็นที่อาจเป็นความเส่ียงต่อเป้าหมายและทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร ทั้งในระยะสัน้และระยะยาว เพื่อ

ป้องกัน บรรเทาและลดผลกระทบกับองค์กร 

2. ได้ส่ือสารกับผู้ท าประเมินและผู้เกี่ยวข้อง ถึงแนวทางในการปฏิบตัิเกี่ยวกับประเด็นที่อาจเป็นความเส่ียง รวมถงึวิธกีาร

ท าประเมินในหัวข้อความเส่ียงทีต่นเองรับผิดชอบ  

3. น าเสนอผลประเมินความเส่ียงตอ่คณะกรรมการบริษัท 

4. ได้ทบทวนหัวข้อความเส่ียง และปรับปรุงประเด็นตา่งๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันอยู่  

 

 
 
 
       ………..………………………………… 

                             (นายโกเวท  ล้ิมตระกูล) 
                                  ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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