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ส่วนที ่1 

การประกอบธุรกจิ  
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษัท  ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ ”) (“TKT”) ก่อตัง้เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2523 โดยกลุ่มเตชะ
ไกรศรี และผู้ ถือหุ้นต่างชาติ (เร่ิมจดัตัง้เป็น หจก. ต.กรุงไทยอตุสาหกรรม เม่ือ 16 กนัยายน 2516) ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก  5 
ล้านบาท เพ่ือดําเนินธุรกิจบริการชุบชิน้ส่วนพลาสติกด้วยโครเมียมและทอง ต่อมาบริษัทได้พัฒนาเป็นผู้ผลิตชิน้ส่วนพลาสติก 
รวมทัง้พ่นสี พิมพ์สี ประกอบชิน้สว่นพลาสติก และให้บริการออกแบบ ผลิต และซ่อมแซมแม่พิมพ์เพ่ือผลิตชิน้สว่นพลาสติก โดยมี
ทนุจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 214 ล้านบาท เรียกชําระแล้ว 214 ล้านบาท ปัจจบุนั กลุม่เตชะ
ไกรศรี ยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหาร 

ปัจจุบัน บริษัทไม่มีบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมแต่อย่างใด 
บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการผลติชิน้สว่นพลาสติก รวมทัง้พน่สี พิมพ์สี ประกอบชิน้สว่นพลาสติก และให้บริการ

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

โรงงานแหง่ท่ี 1 : ตัง้อยูท่ี่อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ ซึง่ได้เปิดดําเนินการตัง้แตปี่ 2532 ดําเนินการผลติ
ชิน้สว่นพลาสติกชนิดฉีดสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ และชิน้สว่นพลาสติกสําหรับอตุสาหกรรม
เคร่ืองใช้ไฟฟา้   

โรงงานแหง่ท่ี 2 : ตัง้อยูท่ี่อําเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ ซึง่ได้เปิดดําเนินการตัง้แตปี่ 2547 ดําเนินการผลติ โดย
ผลติชิน้สว่นพลาสติกชนิดฉีดเพ่ือรองรับอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟา้และอตุสาหกรรมยานยนต์ในเขต
กบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ และบริเวณใกล้เคียง 

โรงงานแหง่ท่ี 3 : ตัง้อยูท่ี่ อําเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึง่ได้เปิดดําเนินการตัง้แตปี่ 2548 ดําเนินการผลติแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติก และการผลติชิน้สว่นพลาสติกชนิดฉีดสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 
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1.1  วสัิยทศัน์  
วิสยัทศัน์บริษัท “เป็นผู้นําตลาดของผู้ให้บริการผลิตชิน้ส่วนพลาสติกรถยนต์ และอุตสาหกรรมที่ เก่ียวข้อง ทัง้

คุณภาพและบริการโดยให้ผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ดังนัน้ การดําเนินธุรกิจของบริษัทจึงมุ่งเน้นในการพัฒนา
คณุภาพของสินค้าภายใต้ การบริหารระบบคุณภาพระดบัสากล และในขณะเดียวกนัก็พฒันาการให้บริการแก่ลกูค้าให้มีความ
สะดวก และ รวดเร็วมากขึน้โดยการพัฒนาบุคคลากรขององค์กร  โดยใช้นโยบาย One Stop Service เป็นหลักเพ่ือให้ได้
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่พนกังาน และผู้ลงทนุ 

ด้วยเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ บริษัทจงึกําหนดนโยบาย การพฒันาการให้บริการแก่ลกูค้าเป็น แบบ One Stop Service คือ บริษัท 
เลง็เหน็วา่ การอํานวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าเป็นสิง่ท่ีจําเป็นและจะสามารถพฒันาฐานลกูค้าให้ขยายออกไปได้อยา่งมาก ดงันัน้ 
บริษัทจงึเร่ิมดําเนินการพฒันารูปแบบการให้บริการให้ได้ครบวงจร มากขึน้ จนปัจจบุนับริษัทสามารถดําเนินการให้บริการได้ครบ
วงจรแล้ว กลา่วคือ บริษัทได้เข้าไปมีสว่นร่วมตัง้แตข่ัน้ตอนการออกแบบผลติภณัฑ์ของลกูค้า และนํามาออกแบบแมพ่ิมพ์ 
ดําเนินการผลติชิน้งาน พน่สี เคลือบสี พิมพ์ลาย ตลอดจนถงึกระบวนการประกอบชิน้งานตา่งๆ เข้าด้วยกนั ปัจจบุนั บริษัทมีการ
ผลติเป็นผลติภณัฑ์ท่ีสนบัสนนุอตุสาหกรรมรถยนต์ และอตุสาหกรรมเคร่ืองไฟฟา้ได้อยา่งมากมาย ตลอดจนการออกแบบแมพ่ิมพ์ 
ซึง่บริษัทมีความเช่ียวชาญในเร่ืองการฉีดพลาสติกมามากกวา่ 45 ปี นอกจากนีก้ารซอ่มแซมแมพ่ิมพ์ท่ีสกึหรอ จากกระบวนการ
ผลติ บริษัทก็สามารถดําเนินการได้เอง ทําให้ได้คณุภาพชิน้งานท่ีมีคณุภาพดี และสามารถจดัสง่ให้ได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
อีกด้วย 

อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางการค้ากับ
อตุสาหกรรมกลุ่มนี ้จะต้องสร้างความน่าเช่ือถือ ความมัน่ใจ และ มีประวติัการดําเนินธุรกิจ Past Recording ดงันัน้ บริษัทจึงใช้
กลยทุธ์ในเร่ืองของคณุภาพ ราคา การส่งมอบ ความสามารถทางวิศวกรรม และ การจดัการ  QCDME (Quality, Cost, Delivery, 
Management, Engineering) โดยมีการส่ือสาร (Communication) อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งบริษัท 
มีความมัน่ใจ ว่ามีศกัยภาพตรงกบัความต้องการของอตุสาหกรรมนี ้รวมถึง การพฒันาการท่ีต่อเน่ือง จึงเป็นท่ีไว้วางใจให้เป็นสว่น
หนึง่ของการร่วมพนัธมิตรทางการค้าเพ่ือเติบโตร่วมกนักบัอตุสาหกรรมยานยนต์ 

การพัฒนาคุณภาพของสินค้า บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าขัน้ตอนกระบวนการผลิตเป็นหัวใจหลักในการท่ีจะได้ซึ่ง
คณุภาพของสินค้าท่ีดี  บริษัทจึงมีการปรับปรุงกระบวนการ  ขัน้ตอนการผลิต และการควบคมุคณุภาพอย่างต่อเน่ือง  สอดคล้อง
กบัข้อกําหนดมาตรฐานคณุภาพ และกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง  โดยบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคณุภาพ  
ISO9001 : 2015 สําหรับโรงงานผลิตแม่พิมพ์ ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ สําหรับอตุสาหกรรมรถยนต์และชิน้ส่วนรถยนต์ 
IATF16949 : 2016   และมาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ISO14001:2015        

จากการพฒันาอย่างต่อเน่ืองทัง้ในด้านมาตรฐานกระบวนการผลิตและการพฒันารูปแบบ   การให้บริการแบบ One Stop 
Service และ Past Recording นีเ้อง บริษัทเช่ือมัน่ว่าจะเป็นสิ่งท่ีสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้าและจะเป็นนโยบายสําคญัในการ
รักษาฐานลกูค้าเดิมรวมถึงจะเป็นกลยทุธ์ท่ีใช้ในการขยายฐานลกูค้ารายใหม่ๆ  อีกด้วย รวมถึงบริษัทมีการพฒันาองค์กรให้เป็น 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization เพ่ือให้พนกังานมีการพฒันาความรู้ ความสามารถในการก้าวกระโดดสําหรับเป็น
พืน้ฐานการพฒันาองค์กรได้อยา่งรวดเร็วและตอ่เน่ือง ซึง่เป็นพืน้ฐานอนัสําคญัของบริษัทตอ่ไป 

นอกจากนี ้บริษัทยงัได้มีการกําหนดหลกัการ และดําเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยมี
กิจกรรม CSR และการพฒันาชมุชน โดยยึดหลกัท่ีว่า กิจกรรมต่างๆ สามารถเอือ้ประโยชน์ต่อสงัคม ชมุชน ด้วยความสมดลุ และ
พอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้มุ่งหวงัผลกําไรสงูสดุ แต่เป็นการสร้างผลตอบแทนอย่างยัง่ยืน บนความพงึพอใจของ
ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทัง้หมด และบริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต และ
รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ จนผ่านการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ต้านทจุริตจาก CAC  ซึง่ถือเป็นเปา้หมายท่ีสําคญัในการเติบโตอยา่งยัง่ยืนของบริษัทอีกด้วย 
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นโยบายและเป้าหมายระยะยาวของบริษัท 
นอกเหนือจากแผนงานรายปี  ท่ีประกอบด้วยงบประมาณประจําปี  และแผนปฏิบัติงานท่ีผ่านการเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัทแล้ว ทางฝ่ายจดัการและคณะกรรมการบริษัทยงัคงเห็นความสําคญัของการดําเนินธุรกิจ ให้เกิดความยัง่ยืน
ในระยะยาว และตอบสนองความต้องการของผู้ มีส่วนได้เสียทกุผ่าย โดยบริษัทมีนโยบายและเป้าหมายการดําเนินธุรกิจในระยะ
ยาว ดงัตอ่ไปนี ้

1. มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันโดยการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในด้านคุณภาพ การส่งมอบ 
ต้นทนุ นวตักรรม การบริการ และการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ซึ่งบริษัทมีการวดัผลด้านความพึงพอใจของลกูค้า ทัง้  
5  ด้าน คือ ด้านคณุภาพ ด้านต้นทนุ ด้านการจดัส่ง ด้านการจดัการ ด้านวิศวกรรม เพ่ือนําผลประเมินมาปรับปรุง
พฒันาตอ่ไป 

2. มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในบริษัทโดยการสร้างสมรรถนะหลัก (Core Competency) ในทิศทางท่ี
สอดคล้องกบัคา่นิยมขององค์กร และรองรับการเจริญเติบโตของบริษัท   

3. บริษัทมีการทบทวนเปา้หมายการเติบโตทัง้ด้านยอดขาย และผลกําไรของบริษัททัง้แผนระยะสัน้ (ประจําทกุปี) และ
เปา้หมายแผนระยะยาว โดยอ้างอิงจากการเติบโตของอตุสาหกรรม และคูแ่ข่งในอตุสาหกรรมเดียวกนั นอกจากนัน้ 
บริษัทยงัจดัทํากลยทุธ์เพ่ือให้บรรลเุปา้หมายดงักลา่วด้วย 

4. บริษัทจัดตัง้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการให้มีความเหมาะสม 
และเป็นธรรมแก่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยอีกด้วย 

5. มุ่งเน้นการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ท่ีมีส่วนสร้างสรรค์ และช่วยเหลือสงัคม การทํากิจกรรมเพ่ือสาธารณ
กศุล และกิจกรรมตา่งๆ เพ่ือการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน  

1.2  การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญของบริษัทที่ผ่านมา   
ปี 2562 
เดือนพฤษภาคม :  1. รับรางวลั “Excellence in Zero Defect” จากบริษัท มิตซบูิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 

2. รับรางวลั “ Safety Certificate” จากบริษัท โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย) จํากดั 
เดือนมถุินายน : ได้รับคะแนนประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 เตม็ 100% จากสมาคม 
       สง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

เดือนสงิหาคม : บริษัทได้ปรับปรุงห้องพน่สีโรงงานก่ิงแก้ว เพ่ือรองรับงานใหม่ 
เดือนตุลาคม :  ได้รับการประเมินผลคะแนนในระดบั ”ดีเลศิ” จากโครงการประเมินการกํากบัดแูลกิจการ (Corporate  

Governance Report of Thai Listed Companies) ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ร่วมกับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

ปี 2561 
เดือนมีนาคม :  ได้รับการคดัเลือกให้เป็น Supplier ของ บริษัท เอฟโอเอม็เอม็ (เอเชีย) จํากดั ผู้ผลติรถยนต์ไฟฟา้(EV) 

ในประเทศไทย  
เดือนพฤษภาคม :  รับรางวลั “BEST ACHIEVEMENT TARGET JIDOKA 2017” จากบริษัท โตโยด้า โกเซ  

                                        (ประเทศไทย) จํากดั 
เดือนมถุินายน : 1. ได้รับคะแนนประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เตม็ 100% จากสมาคม 

    สง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
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2. ได้รับการคดัเลือกให้เป็น Supplier ของ บริษัท ไทย โคะอิโท จํากดั ผู้ผลติไฟหน้าและไฟท้าย 
     รถยนต์และมอเตอร์ไซด์รายใหญ่     
3. รับรางวลั “Best Quality & Delivery Performance Supplier Y2017” จากบริษัท สยามไอซิน     
    จํากดั  

เดือนกันยายน :  บริษัทซือ้เคร่ืองฉีดจํานวน  2 เคร่ือง ขนาด 850 ตนั และขนาด 1300 ตนั เพ่ือเพิ่มกําลงัการผลติ 
รองรับงานใหม่ 

เดือนตุลาคม :  ได้รับการประเมินผลคะแนนในระดบั ”ดีเลศิ” จากการประเมินการกํากบัดแูลกิจการ (Corporate  
Governance Report of Thai Listed Companies) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ร่วมกับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

ปี 2560   
เดือนมีนาคม :  1. ได้รับการรับรองเป็น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย” จากแนวร่วมปฏิบติัของภาค 
       เอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต (CAC) 
   2. รับรางวลั “Best in Delivery”  จาก บริษัท คาลโซนิค คนัเซ (ประเทศไทย) จํากดั 
เดือนพฤษภาคม :  รับรางวลั “Certificate of appreciation” ในการทํากิจกรรม TPS จากบริษัท โตโยด้า โกเซ  
                                  (ประเทศไทย) จํากดั 
เดือนมถุินายน :  1. บริษัทได้ลกูค้ารายใหม ่เป็นลกูค้างานแมพ่ิมพ์ คือ Toyoda Gosei South India Pvt. Ltd. 

2. ได้รับรางวลัเชิดชเูกียรติองค์กรความร่วมมือ “เข้าใจ เข้าถงึ พฒันาอาชีวศกึษาไทย”  จาก โครงการ 
    จดัการศกึษาทวิภาคีในสถานประกอบการของสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

เดือนสงิหาคม : 1. รับรางวลั "Good Cooperation Award" จากบริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอน็เตอร์ไพรส์  
                                      (ประเทศไทย) 

2. รับเกียรติบตัร อตุสาหกรรมสีเขียว ระดบั 3 (Green Industry Level 3) เพ่ือแสดงวา่ บริษัทมีการ 
บริหารจดัการสิ่งแวดล้อมอยา่งเป็นระบบ มีการติดตามผล และทบทวน เพ่ือการพฒันาอยา่ง 
ตอ่เน่ือง จากกระทรวงอตุสาหกรรม 

3. รับเกียรติบตัร ด้านดําเนินการปอ้งกนัและแก้ไขยาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามโครงการ 
    โรงงานสีขาว ระดบั 3 จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

เดือนตุลาคม : 1. ได้รับการประเมินผลคะแนนในระดบั ”ดีเลศิ” จากการประเมินการกํากบัดแูลกิจการ (Corporate  
    Governance Report of Thai Listed Companies) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท   
    ไทย ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ 
    ตลาดหลกัทรัพย์  

เดือนพฤศจกิายน : 1. รับรางวลั “Certificate of appreciation” ในการทํากิจกรรม TPS  โดยชมรมความร่วมมือโตโยต้า  
    (TOYOTA CO- OPERATION CLUB) 
2. รับรางวลั“Excellent Quality Improvement” จาก Tokai Eastern Rubber (Thailand) Co.,Ltd. 

เดือนธันวาคม : 1. รับการรับรอง มาตรฐานระบบบริหารงานคณุภาพ ISO9001:2015 
2. รับการรับรอง ระบบบริหารงานด้านคณุภาพสําหรับกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ IATF16949:2016  
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ปี 2559   
เดือนเมษายน : รับรางวลั Good  Cooperation & Always Support Award Year 2015/2016 จากบริษัท คาวาซากิ 

มอเตอร์ เอน็เตอร์ไพรส์  (ประเทศไทย) จํากดั 
เดือนมถุินายน : รับรางวลั Zero Defect จาก บริษัท มิตซบูิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั  
เดือนกรกฎาคม : 1. รับรางวลั “Investors’ Choice Award  ประจําปี 2559” ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาด 

   หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีได้รับคะแนนประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  
    เต็ม 100% ติดตอ่กนั 6 ปีซ้อน 
2. รับรางวลั  Achievement Target JIT & JIDOKA 2015/2016 จากบริษัท โตโยด้า โกเซ  
    (ประเทศไทย) จํากดั  
3. รับรางวลั  Best Delivery 2015/2016  จากบริษัท โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย) จํากดั 
4. รับรางวลัเชิดชเูกียรติองค์กรความร่วมมือ “เข้าใจ เข้าถงึ พฒันาอาชีวศกึษาไทย”  จากโครงการจดั 
    การศกึษาทวิภาคีในสถานประกอบการของสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย   

เดือน ตุลาคม : 1. ได้รับการประเมินผลคะแนนในระดบั ”ดีเลิศ” จากการประเมินการกํากบัดแูลกิจการ (Corporate    
   Governance Report of Thai Listed Companies) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท  
    ไทย ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ 
    ตลาดหลกัทรัพย์ 

ปี 2558  
เดือนเมษายน : 1. รับรางวลั “ESG100 Certificate” ในฐานะท่ีเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน จากการคดัเลือก 

    ทัง้หมด 567 บริษัทจดทะเบียน ท่ีมีความโดดเดน่ในการดําเนินธุรกิจด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และ 
    ธรรมาภิบาล  

เดือนตุลาคม : 1. รับคะแนนในระดบั ”ดีเลศิ” จากผลการประเมินการกํากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance  
    Report of Thai Listed Companies) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ร่วมกบั 
    ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด 
    หลกัทรัพย์ 

เดือนพฤศจกิายน : 1. รับรางวลั “Certificate of appreciation” ในการทํากิจกรรม TPS โดยชมรมความร่วมมือโตโยต้า  
    (TOYOTA CO- OPERATION CLUB) 

1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ    
 - ไมมี่ 
1.4  ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่   
 - ไมมี่ 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
บริษัทได้จําแนกผลติภณัฑ์ตามประเภทของสนิค้า ออกเป็น 2 สายการผลติ ดงันี ้ 

1. สายการผลติชิน้สว่นพลาสติก 
 สําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 
 สําหรับอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟา้ 
 สําหรับอตุสาหกรรมอ่ืน ๆ 

2. สายการผลติแมพ่ิมพ์เพ่ือฉีดพลาสติก   
โครงสร้างรายได้ของบริษัท  

บริษัท  ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม  จํากดั (มหาชน) จําหน่ายสินค้าทัง้หมดของบริษัทให้แก่ลกูค้าในประเทศ ซึ่งมีโครงสร้าง
รายได้ ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 
 ผลติภณัฑ์ของบริษัท แบง่ออกเป็น 2 สายการผลติ                   
1.  สายการผลิตชิน้ส่วนพลาสตกิ  

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

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

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

รายได้จากการขาย 256025612562
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กลุ่มที่ 1 ชิน้ส่วนพลาสตกิสาํหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 
-  ชิน้สว่นพลาสติกท่ีใช้ภายในห้องโดยสาร เช่น  แผงหน้าปัด, ผนงัพลาสติกภายใน, ชิน้สว่นแผงประต ู
-  ชิน้สว่นพลาสติกภายนอกรถยนต์  เช่น หน้ากระจงั(Radiator Grille),  ฝาครอบล้อ(Wheel Cap), ยางกนั  
   โคลน (Mud Guard) 
-  ชิน้สว่นพลาสติกภายในห้องเคร่ืองยนต์ เช่น ฝาครอบเคร่ืองยนต์(Cover Engine), ชดุแผงยดึหม้อนํา้ เป็นต้น 

กลุ่มที่ 2 ชิน้ส่วนพลาสตกิสาํหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
-  ชิน้สว่นพลาสติกสําหรับตู้ เยน็ เช่น มือจบัประต(ูDoor Handle), ฐานลา่ง(Base), ฝาปิดด้านบน(Top Plate),  
   และชิน้สว่นอ่ืนๆ ภายในตู้ เยน็ 

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

บริษัทมีกระบวนการควบคมุคณุภาพของสินค้าโดยจะทําการตรวจสอบและควบคมุคณุภาพของสินค้าทกุขัน้ตอน ตัง้แต่
การตรวจสอบวตัถุดิบนําเข้า การตรวจสอบในกระบวนการผลิตและการตรวจสอบในขัน้ตอนสดุท้ายก่อนจัดส่งสินค้าให้ลกูค้า 
รวมถึงการให้บริการของบริษัทท่ีมีความรวดเร็วและถูกต้องในการจัดส่ง ซึ่งทําให้ลูกค้ามีความเช่ือมั่นและความพึงพอใจใน
คณุภาพของผลติภณัฑ์ของบริษัทสงูสดุ 

2.  สายการผลิตแม่พมิพ์เพื่อฉีดพลาสตกิ  
ก) การผลติแม่พมิพ์ 
บริษัทเป็นผู้ ให้บริการออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์สําหรับการฉีดพลาสติก บริษัทมีทีมงานออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์โดย

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

การผลติแมพ่ิมพ์ แบง่เป็น 2 แบบ คือ 
1. ผลติแม่พมิพ์ใหม่ตามคาํส่ังซือ้ของลูกค้า 

 การผลิตแม่พิมพ์ประเภทนี ้บริษัทจะทําการผลิตแม่พิมพ์สําหรับ การฉีดพลาสติกตามท่ีลูกค้าต้องการ และผลิต
แมพ่ิมพ์ตามแบบท่ีได้ตกลงร่วมกนั 

2. งานปรับปรุงแม่พมิพ์ให้ลูกค้า 
  ในส่วนนีล้กูค้าจะนําแม่พิมพ์ของลกูค้ามาให้บริษัททําการปรับปรุง ซึ่งบริษัทจะร่วมกบัลกูค้าในการแก้ไขลกัษณะ

ชิน้งาน หรือโครงสร้างแบบแม่พิมพ์ เพ่ือเป็นการปรับปรุงหรือแก้ไขให้แม่พิมพ์พลาสติกได้ชิน้สว่นพลาสติก ตามลกัษณะท่ีต้องการ 
หรือการผลติท่ีเร็วขึน้ ซึง่การให้บริการในสว่นนีจ้ะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในการบริการของบริษัทกบัลกูค้า  

          อนึ่งในการผลิตและการปรับปรุงแม่พิมพ์ บริษัทกําหนดราคาค่าบริการจาก ขนาดของแม่พิมพ์ ความยากง่ายในการ
ทํางานและชัว่โมงการทํางาน  

ข) การซ่อมแซมแม่พมิพ์ 
   นอกเหนือจากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์แล้ว บริษัทยงัมีบริการซ่อมแซมแม่พิมพ์ท่ีชํารุดท่ีเกิดจากการใช้งาน ซึ่งการ
ให้บริการในสว่นการซ่อมแซมแม่พิมพ์นีจ้ะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในการบริการของบริษัท เน่ืองจากหากแม่พิมพ์ของลกูค้าเกิด
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ช ารุดจากการผลิต ทีมซ่อมแซมแม่พิมพ์ของบริษัทสามารถให้บริการซ่อมแซมได้ทนัทีโดยไม่จ าเป็นต้องน าส่งแม่พิมพ์ไปท าการ
ซอ่มแซมนอกสถานที่ท าให้เสยีเวลาในการผลติ ดงันัน้ ลกูค้าของบริษัทจึงมีความมัน่ใจในบริการผลติชิน้สว่นพลาสติกของบริษัท  
การส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  

บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในเขต 2 (จังหวดัฉะเชิงเทรา) 

ส าหรับโรงงานสวุินทวงศ์ เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2554 เพื่อแสดงวา่ เป็นผู้ได้รับการสง่เสริมการลงทนุในกิจการ ผลติแมพ่ิมพ์ และ

ซอ่มแซมแมพ่ิมพ์ที่ผลติเอง ซึง่สรุปสาระส าคญัที่ได้รับการสง่เสริม ดงันี ้

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

2. ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมไปรวมค านวณ เพื่อเสยีภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่
ได้รับการสง่เสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 

3. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวสัดุจ าเป็นที่ต้องน ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการ
สง่ออกเป็นระยะเวลา 1 ปี 

4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับผู้ที่ได้รับการสง่เสริมน าเข้ามาเพื่อสง่กลบัออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี 

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน   
1. กลยุทธ์การตลาด 

จากการด าเนินธุรกิจเป็นระยะมากกว่า 45 ปี ท าให้บริษัททราบถึงความต้องการของกลุ่มลกูค้าของบริษัท ว่าลกูค้าสว่น
ใหญ่ไม่ได้มุ่งเน้นด้านราคาเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งเน้นด้านความน่าเช่ือถือและความไว้วางใจในคุณภาพของสินค้าและ
ความสามารถในการให้บริการ ส าหรับการจัดท าแผนการตลาดนัน้ บริษัทมุ่งเน้นให้สอดรับกับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ 
ความสามารถในการแขง่ขนั และโอกาสที่จะยืนหยดัอยูใ่นธุรกิจอยา่งยัง่ยืนและเตบิโต ดงันัน้ บริษัทจึงใช้กลยทุธ์การตลาดที่มุง่เน้น
ในการตอบสนองตามความต้องการของลกูค้า ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยก าหนดเป็นนโยบายของบริษัทไว้ดงันี ้
Q (Quality) : คณุภาพของผลติภณัฑ์ของบริษัทต้องได้มาตรฐานและมคีณุภาพเป็นท่ียอมรับของลกูค้าและมีคณุภาพท่ี

สามารถแขง่ขนักบัผู้ผลติรายอื่นได้ 
C (Cost) : ต้นทนุการผลิตต ่ากวา่อตุสาหกรรม บริษัทเน้นการควบคมุค่าใช้จ่ายในการผลิต โดยการเพิ่มผลิตผลของ

การผลติและลดปริมาณของเสยีจากการผลติให้ต ่าที่สดุ 
D (Delivery) : การจดัสง่สนิค้าที่มีประสทิธิภาพสามารถจดัสง่สนิค้าได้ตรงตามเวลาและใช้ระยะเวลาการสง่มอบสัน้ โดย

บริษัทมีการจดัตัง้หนว่ยบริการจดัสง่ที่สามารถจดัสง่สนิค้าได้อยา่งตรงเวลา 
M (Management) : วิสยัทศัน์ของผู้บริหาร และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพที่การก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การ

บริหารจากคณะกรรมการบริหารซึ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและก าหนดแนว ทาง
การตลาด โดยน าระบบมาตรฐานคณุภาพตา่งๆ เข้ามาใช้ในการจดัการ เช่น ISO 9001จนถึง IATF16949 

   และ ISO 14000 รวมถึง TPS เป็นต้น เพื่อสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า  
E (Engineering) : สง่เสริมและพฒันาความสามารถทางวิศวกรรมของบริษัทให้ทนัสมยัและพฒันาไปสู่การร่วมออกแบบ

ผลติภณัฑ์กบัลกูค้า เพื่อให้มีความสามารถในการบริการได้อยา่งครบวงจร (One-Stop Service) 
C (Communication): มีการสือ่สารอยา่งมีประสทิธิภาพทัง้ภายนอกและภายในองค์กร 

บรัษัทก าหนดนโยบาย ให้ฝ่ายการตลาด ท าการประเมินวดัผลระดบัความพงึพอใจของลกูค้า เป็นประจ าทกุปี เปา้หมาย
คะแนนประเมินผลความพงึพอใจต้องได้มากกวา่ 85%  โดยก าหนดหวัข้อการประเมิน 5 ข้อ คือ ด้านคณุภาพ (Quality),  ด้าน
ต้นทนุ (Cost), ด้านการจดัสง่ (Delivery), ด้านการจดัการ (Management), ด้านวศิวกรรม (Engineering) เพื่อน าผลประเมินที่วดั
ได้มาปรับปรุงพฒันาตอ่ไป    
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2. ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท  
บริษัทแบง่กลุม่ลกูค้าเปา้หมายของบริษัท  ออกเป็น 4 กลุม่ ตามประเภทของผลติภณัฑ์ ดงันี ้
1.  ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ลกูค้ากลุม่นี ้ได้แก่ ผู้ผลิตรถยนต์ชัน้นําต่างๆ รวมทัง้ผู้ปอ้นชิน้สว่นยานยนต์ โดยมี

สดัส่วนการจําหน่ายลกูค้ากลุ่มนีใ้นปี 2562 เท่ากบัร้อยละ 76.99 ของรายได้รวม  เช่น บริษัทโตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย) จํากดั, 
บริษัท โฟเรอเซีย แอนด์ ซมัมิท อินทีเรีย ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากดั, บริษัท อิชิเทค (ไทยแลนด์) จํากดั, บริษัท โตโยต้า ไดฮทัส ุ
เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ แมนแูฟคเจอร่ิง จํากดั และบริษัท ซมั ไฮเทคส์ จํากดั 

2. ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ลูกค้ากลุ่มนี  ้ได้แก่ ผู้ ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในสํานักงานและใน
ครัวเรือนต่างๆ โดยมีสดัส่วนการจําหน่ายในปี 2562 เท่ากบัร้อยละ 8.65 ของรายได้รวม เช่น บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศ
ไทย) จํากดั (มหาชน), บริษัท อีเลคโทรลกัซ์ ประเทศไทย จํากดั, บริษัท พานาโซนิค แอพ็ไลแอน็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั  

3.  ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ลกูค้ากลุ่มนี ้ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ท่ีใช้พลาสติกเป็นสว่นประกอบ เช่น Packaging 
เป็นต้น การจําหน่ายในปี  2562 เทา่กบัร้อยละ 2.34  ของรายได้รวม เช่น บริษัท แพรร่ี มาร์เก็ตติง้ จํากดั 

4. ลูกค้ากลุ่มผลติและซ่อมแซมแม่พมิพ์ ในปี 2562 มีสดัสว่นการจําหน่ายลกูค้ากลุม่นี ้เทา่กบัร้อยละ  12.02  ของราย 
ได้รวม เช่น บริษัท โฟเรอเซีย อินทีเรีย ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท โต
โยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากดั, บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอน็เตอร์ไฟรส์ (ประเทศไทย) จํากดั  

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

ทัง้หมด แต่สินค้าของบริษัทบางส่วนจะถกูนําไปประกอบและจําหน่ายไปยงัต่างประเทศ (Indirect Export) ในรูปแบบของสินค้า
สําเร็จรูปและชิน้สว่น ซึง่ลกูค้าสว่นใหญ่เป็นบริษัทของประเทศญ่ีปุ่ น โดยปรกติจะมีบริษัทในเครือเป็นผู้ผลติหรือจดัหาสินค้าให้ แต่
จากประสบการณ์และผลงานท่ีผ่านมาของบริษัท ทําให้ผลิตภัณฑ์ชิน้ส่วนพลาสติกของบริษัทเป็นท่ียอมรับของผู้ผลิตยานยนต์ 
และผู้ ผลิตเคร่ืองไฟฟ้าชัน้นําจากประเทศญ่ีปุ่ น  เน่ืองจากบริษัทได้เรียนรู้ระบบการทํางานของบริษัทญ่ีปุ่ น และนํามาพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ และการทํางานของบริษัทให้สามารถให้บริการได้เท่าเทียมกบับริษัทญ่ีปุ่ น ประกอบกบับริษัทมีการพฒันาบคุลากรทกุ
ระดบั รวมถึงมาตรฐานในการผลิตตลอดเวลา และมีการทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับลกูค้า ทําให้ทราบถึงความต้องการของ
ลูกค้าเป็นอย่างดี ซึ่งทําให้บริษัทเป็นผู้ ผลิตชิน้ส่วนพลาสติกยานยนต์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าสญัชาติไทยท่ีได้การยอมรับในเร่ือง
ผลติภณัฑ์และบริการ และบริษัทสามารถเข้าไปเสนอบริการให้แก่ผู้ผลติรายอ่ืนของทัง้สองกลุม่อตุสาหกรรมได้ 

3. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
โครงสร้างอุตสาหกรรม 
ผลิตภณัฑ์ท่ีบริษัทผลิตและจําหน่ายให้กบัลกูค้า เป็นชิน้ส่วนพลาสติกเพ่ือการพาณิชย์ ซึง่เป็นธุรกิจอตุสาหกรรมสนบัสนนุ 

(Supporting Industry) ท่ีสําคญั เน่ืองจากชิน้ส่วนพลาสติกดงักล่าวจะนําไปประกอบเป็นสินค้าสําเร็จรูปและจดัจําหน่ายให้กับ
ผู้บริโภคขัน้สดุท้าย (End Users)  

ปัจจบุนัการผลติชิน้สว่นพลาสติกแบบการฉีดขึน้รูป (Injection Molding) เพ่ือการพาณิชย์เป็นอตุสาหกรรมการผลติท่ีมีการ
เติบโตอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากชิน้งานมีคุณสมบัติท่ีสามารถทนต่อแรงบิด แรงกระแทก นํา้หนักเบา ท่ีเป็นท่ีต้องการของ
อตุสาหกรรมยานยนต์ อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ นอกจากนัน้ได้มีการพฒันาชิน้ส่วนพลาสติกแบบการฉีดขึน้
รูปเพ่ือไปทดแทนชิน้ส่วนโลหะมากขึน้ด้วย ดงันัน้ ภาวะอตุสาหกรรมหลกัท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทจะมี
ดงัตอ่ไปนี ้
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ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิน้ส่วนยานยนต์ ปี 2562 (ข้อมลูจากสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย) 
ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ ปี 2562 
ยอดการผลิตรถยนต์ในปี 2562 มีจํานวนทัง้สิน้ 2,013,710 คนั ลดลงร้อยละ 7.10 เม่ือเปรียบกบัปี 2561 โดยปริมาณการ

ผลิตรถยนต์นัง่มีจํานวน 804,340 คนั ลดลงจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 9.07 รถยนต์กระบะขนาด 1 ตนั ผลิตได้ทัง้สิน้ 1,178,026 
คนั เทา่กบัร้อยละ 58.50 ของยอดการผลติทัง้หมด  

การผลิตเพ่ือการส่งออกจํานวน 1,054,103 คนั ลดลงจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 7.59  และรวมมลูค่าการส่งออกรถยนต์
สําเร็จรูป เคร่ืองยนต์ ชิน้ส่วนอ่ืนๆ อะไหล่รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ ชิน้ส่วน และอะไหล่รถจกัรยานยนต์ มีทัง้สิน้ 859,917.46 ล้าน
บาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 9.33  

2.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
ปัจจบุนับริษัทมีโรงงานผลติท่ีใช้ดําเนินการจํานวน 3 แหง่ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

โรงงานที่ 1 : ตัง้อยู่เลขท่ี 59 หมู่ท่ี 6 ถนนก่ิงแก้ว ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวดัสมทุรปราการ 10540 บน
เนือ้ท่ี 9 ไร่ เป็นอาคารโรงงานพืน้ท่ีใช้สอย 10,200 ตารางเมตร ประกอบด้วยแผนกการตลาด แผนก
วิศวกรรม แผนกการผลติ โดยมีกําลงัการผลติเตม็ท่ี 3,600 ตนั/ปี 

โรงงานที่ 2 : ตัง้อยูเ่ลขท่ี 517 หมูท่ี่ 9 ตําบลหนองก่ี อําเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25110 บนเนือ้ท่ี 13 ไร่ เป็น  
                      อาคารโรงงานพืน้ท่ีใช้สอย 6,000 ตารางเมตร การเพิ่มกําลงัการผลติเพ่ือตอบสนองความต้องการของ 

                               ของลกูค้า เร่ิมดําเนินงานได้ในเดือนกมุภาพนัธ์  2547 โดยมีกําลงัการผลติเตม็ท่ี 5,040 ตนั/ปี 
โรงงานที่ 3 : ตัง้อยู่เลขท่ี 28/4 หมู่ท่ี 1 ถนนสวุินทวงศ์ ตําบลคลองอดุมชลจร อําเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000  

บนเนือ้ท่ี 27 ไร่เป็นอาคารโรงงานพืน้ท่ีใช้สอย 8,700 ตารางเมตร เป็นโรงงานผลิตแม่พิมพ์ท่ีสามารถ
ผลิตแม่พิมพ์ใช้กบัเคร่ืองฉีดตัง้แต่ขนาด 30 - 1,800 ตนั  และโรงงานฉีดพลาสติกท่ีมีเคร่ืองฉีดพลาสติก 
ตัง้แตข่นาด 230-850 ตนั 

นโยบายการผลติท่ีสําคญั คือ เน้นการผลิตสนิค้าท่ีมีคณุภาพดี ตรงกบัความต้องการของลกูค้าและสามารถสง่สนิค้าได้ตรง
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด ทัง้นี ้เพ่ือให้ลกูค้ามีความเช่ือมัน่และเกิดความพงึพอใจในผลติภณัฑ์ของบริษัท 

 การจัดหาวัตถุดบิที่ใช้ในการผลติชิน้ส่วนพลาสตกิ 
 วัตถุดบิสาํหรับการผลติชิน้ส่วนพลาสตกิ   

วตัถุดิบหลกัสําหรับการผลิตชิน้ส่วนพลาสติกของบริษัท คือ เม็ดพลาสติก โดยเป็นการสัง่ซือ้จากตวัแทน
จําหน่ายในประเทศทัง้หมด ซึง่การสัง่ซือ้เมด็พลาสติกจะแยกตามลกัษณะของกลุม่ผลติภณัฑ์ ดงันี ้

 กลุ่มชิน้ส่วนพลาสตกิสาํหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 
การสัง่ซือ้เม็ดพลาสติกเพ่ือการผลิตชิน้ส่วนพลาสติกสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ เป็นการสัง่ซือ้ล่วงหน้า

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

 กลุ่มชิน้ส่วนพลาสตกิสาํหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  
การสัง่ซือ้เม็ดพลาสติก เพ่ือการผลิตชิน้ส่วนพลาสติก สําหรับอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า มี 2 รูปแบบคือ 

ลูกค้าจัดหาวัตถุดิบมาให้ และบริษัทซือ้วตัถุดิบมาใช้ในการผลิตเอง โดยในปี 2562  สัดส่วนของยอดขายสินค้าท่ีลูกค้าจัดหา
วตัถดิุบมาให้และยอดขายสนิค้าท่ีบริษัทเป็นผู้จดัซือ้วตัถดิุบเอง คิดจากยอดขายรวมของโรงงานกบินทร์บรีุ เป็นร้อยละ 40 และ 
ร้อยละ 60 ตามลําดบั 
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อยา่งไรก็ตามการสัง่ซือ้เม็ดพลาสติกของทัง้สองกลุม่นัน้ บริษัทสามารถท่ีจะตกลงกบัลกูค้าในการจดัซือ้เม็ด
พลาสติกได้ หากบริษัทสามารถจดัหาแหล่งจําหน่ายเม็ดพลาสติกจากผู้จดัจําหน่ายอ่ืนท่ีมีคณุภาพเทียบเท่ากบัความต้องการของ
ลกูค้าและมีราคาถกูกวา่ ทําให้บริษัทไมมี่ปัญหาในการจดัหาเมด็พลาสติก  

ประเภทของเม็ดพลาสติกท่ีใช้ในกิจการชองบริษัทฯ  สามารถจําแนกเป็นประเภทหลักๆ  ได้ดังนี ้
Polypropylene–PP(Engineering Grade), PC/ABS(PC alloy), Nylon(PA+GF),Poly Acetal (POM), Polystyrene –PS  และ
อ่ืนๆ 

 การจัดหาวัตถุดบิที่ใช้ในการผลติแม่พมิพ์ 
วัตถุดบิสาํหรับการผลติแม่พมิพ์  
วตัถดิุบหลกั คือ แบบแม่พิมพ์เหล็ก (Mold Base) เหล็กชิน้ส่วนแม่พิมพ์ และฮอตรันเนอร์  ซึ่งบริษัทสัง่ซือ้จากผู้

จดัจําหน่ายภายในประเทศหลายรายท่ีเป็นคู่ค้ากบับริษัทมานาน โดยเหล็กท่ีใช้จะเป็นเหล็กท่ีมีคุณภาพตามความต้องการของ
แมพ่ิมพ์แตล่ะประเภท ซึง่จะทําให้ผลงานท่ีฉีดจากแมพ่ิมพ์ของบริษัทมีอตัราการสญูเสียต่ํา 

 การวจัิยและพัฒนาการผลติแม่พมิพ์ 
บริษัทมีโปรแกรม MoldFlow เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาการไหลของนํา้พลาสติกฉีด และช่วยในการ

ออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ซึ่งมีผลทําให้การออกแบบ และแม่พิมพ์ท่ีผลิตออกมา มีคุณภาพสงูขึน้ และในปี 2562 
บริษัททําการวิจยัพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพ่ือให้กระบวนการผลติมีคณุภาพสงูขึน้และต้นทนุต่ําลง 

 การซ่อมแซมแม่พมิพ์ 
นอกจากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์แล้ว บริษัทยงัให้บริการซ่อมแซมแม่พิมพ์ท่ีชํารุดท่ีเกิดจากการใช้งาน ซึ่งการ

ให้บริการในสว่นการซ่อมแซมแม่พิมพ์นีจ้ะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในการให้บริการของบริษัท  เน่ืองจากหากแม่พิมพ์ของลกูค้า
เกิดชํารุดจากการผลิต ทีมซอ่มแซมแมพ่ิมพ์ของบริษัทสามารถให้บริการซอ่มแซมได้ทนัที โดยไมจํ่าเป็นต้องนําสง่แมพ่ิมพ์ไปทําการ
ซอ่มแซมนอกสถานท่ีทําให้เสียเวลาในการผลติ ดงันัน้ ลกูค้าของบริษัทจงึมีความมัน่ใจในบริการผลติชิน้สว่นพลาสติกของบริษัท      
2.4  งานที่ยังไม่ส่งมอบ (เฉพาะกรณีโครงการหรือชิน้งานมูลค่าสูง) 

  - ไมมี่ – 
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3. ปัจจัยความเส่ียง  
การบริหารความเสีย่งในปัจจบุนั และอนาคตเป็นเร่ืองที่ส าคญั ซึง่บริษัทมีความตระหนกัดีวา่ การบริหารความเสีย่งนัน้เป็น

เคร่ืองมือที่บริษัทต้องน ามาใช้ในการบริหารจดัการองค์กรภายใต้กรอบการบริหารความเสีย่ง โดยความเสีย่งที่มีนยัส าคญั ที่ท าให้
บริษัทมีความเสีย่งตอ่การด าเนินธุรกิจ และความเสีย่งตอ่การลงทนุของผู้ ถือหลกัทรัพย์ บริษัทจึงได้จดัท าคูม่ือระเบียบการบริหาร
ความเสีย่ง และแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง (Risk Management Committee) เพื่อประเมินและก าหนดมาตรการ
ปอ้งกนั รวมทัง้ก าหนดให้มีผู้ รับผิดชอบในการติดตามดแูล ท าการวิเคราะห์และบริหารความเสีย่งในระดบัปฏิบตัิการทัง้องค์กร ให้
มีการท างานท่ีมีการเช่ือมโยงการบริหารความเสีย่งเข้ากบัแผนกลยทุธ์ในการจดัการองค์กร เพื่อลดผลกระทบหรือบรรเทาความ
เสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้กบัองค์กร บริษัทได้ก าหนดประเภทความเสีย่งที่อาจจะมีผลกระทบตอ่ธุรกิจของบริษัทมี  6 หมวดดงันี ้

 หมวด 1 ความเสีย่งด้านการด าเนินธุรกิจ และกลยทุธ์  

 หมวด 2 ความเสีย่งด้านการด าเนินงาน  

 หมวด 3 ความเสีย่งด้านบญัชี และการเงิน  

 หมวด 4 ความเสีย่งด้านการบริหาร และการจดัการ  

 หมวด 5 ความเสีย่งด้านกฎระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

 หมวด 6 ความเสีย่งด้านระบบสารสนเทศ 

ในปี 2562 บริษัทได้ปฏิบตัิตามคูม่ือระเบียบบริหารความเสีย่ง และสรุปผลการประเมินความเสีย่งในแตล่ะหมวด ซึง่ผล
ประเมินความเสีย่งพบวา่ความเสีย่งที่มีสาระส าคญัมีดงัตอ่ไปนี ้
 
 ความเสี่ยงด้านการด าเนินธุรกจิ และกลยุทธ์ 
  ความเสี่ยงเน่ืองมาจากราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลง 

เมื่อวตัถดุิบมีการเปลีย่นแปลงราคาสงูขึน้จะมีผลกบัต้นทนุขายสงูตามไปด้วย ซึง่สง่ผลให้ก าไรลดลง 
อยา่งไรก็ดี บริษัทมีการด าเนินการ และมีข้อตกลงกบัลกูค้าแตล่ะรายในการปรับโครงสร้างราคาขายตามราคาวตัถดุิบ

ที่มีการเปลีย่นแปลงไป และได้มอบหมายให้ฝ่ายการตลาด ด าเนินการในการติดตามการเปลีย่นแปลงของราคาวตัถดุิบ และการ
ปรับเปลีย่นราคาขายกบัลกูค้าอยา่งสม ่าเสมอ 
 
 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
   ความเสี่ยงจากต้นทุนการผลิตของบริษัทสูงกว่าคู่แข่งเน่ืองมาจากเคร่ืองจักรและเทคโนโลยล้ีาสมัย 

การท่ีเคร่ืองจกัรหลกัที่ใช้ท าการผลติและเทคโนโลยีการผลติล้าสมยั มีผลท าให้อตัราของเสยีสงู ผลผลติต ่า และต้นทนุ
การบ ารุงรักษาสงู ซึง่อาจท าให้ต้นทนุการผลติสงูตามไปด้วย 

บริษัทได้มีมาตรการในการศกึษาและติดตามการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีการผลติตลอดเวลา โดยสง่พนกังานไปดงูาน
ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศอยา่งสม ่าเสมอ สว่นเคร่ืองจกัรกลหลกัที่ใช้งานผลติในบริษัท ก็จดัให้มีการประเมินประสทิธิภาพ
การผลติ และคา่ใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาวา่สงูผิดปกติหรือไม่ปีละ 1 ครัง้ ซึง่ถ้าผลประเมินวา่เคร่ืองจกัรตวัใดที่ล้าสมยัหรือต้นทนุ
การผลติสงู ก็จะพิจารณาการซือ้เคร่ืองจกัรใหมม่าทดแทน 

   ความเสี่ยงจากการที่วัตถุดิบขาดแคลน 

วตัถดุิบที่ใช้ในการผลติสนิค้าให้กบัลกูค้าเป็นเกรดและชนิดที่เฉพาะเจาะจงส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ หากวตัถดุิบ
ดงักลา่วขาดแคลน อาจสง่ผลตอ่ความตอ่เนื่องของการผลติ และสง่มอบ 

 บริษัทมีการบริหารความเสีย่ง และปอ้งกนัความเสยีหายโดย ด้วยการเลอืกซือ้วตัถดุิบจาก Supplier ที่เช่ือถือได้ตลอด  
จนมีการวางแผนสัง่ซือ้ลว่งหน้า และควบคมุปริมาณวตัถดุิบส ารองไว้ 



       บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
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 ความเสี่ยงด้านบัญช ีและการเงนิ  

   บริษัทมีแนวนโยบายเก่ียวกบัภาระหนีส้นิและดอกเบีย้จากเงินกู้  เพื่อให้มีระดบัความคลอ่งตวัในการบริหารจดัการทาง

การเงิน และเพื่อให้บริษัทมีผลการด าเนินงานท่ีมัน่คงในด้านการเงิน จึงให้ความส าคญัตอ่ดชันีตวัชีว้ดัที่ส าคญั คือ D/E Ratio โดย

ก าหนดคา่สงูสดุที่ 2.5 : 1 ซึง่ปัจจบุนั D/E Ratio ของบริษัทอยูท่ี่ 1.68 เทา่ (ณ สิน้ปี 2562)  

   นอกจากนี ้ในการบริหารทางการเงิน  บริษัทเน้นถึงความมีระเบียบวินยัทางการเงิน   รวมถึงการบริหารและการจดัการ

ทางการเงินอยา่งเป็นระบบ  มีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบจากปัจจยัความเสีย่งต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ  เพื่อปอ้งกนั และเตรียมความ

พร้อมต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ได้อย่างทนัท่วงที  บริษัทจึงให้ความสนใจการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินอย่างใกล้ชิดที่มี

ผลกระทบถึงคา่ใช้จ่ายทางการเงิน 

   ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ 

   บริษัทมีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากอัตราดอกเบีย้อ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลการ

ด าเนนิงานและกระแสเงินสดของบริษัท 

   บริษัทได้ป้องกันความเสี่ยงดงักล่าว โดยการวางแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งที่มีอตัราดอกเบีย้ต ่ากว่าตลาดมาใช้

ด าเนินงานไว้ลว่งหน้า อีกทัง้ภาระดอกเบีย้ของบริษัทอยู่ในระดบัคอ่นข้างต ่าเมื่อเทียบกบัยอดรายได้ และบริษัทได้พยายามจดัหา

แหล่งเงินทุนเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการลงทุนให้ดีขึน้ เช่น ในการลงทุนจัดหาเคร่ืองจักร อุปกรณ์ บริษัทได้จัดหาแหล่ง

เงินทนุระยะยาวเพื่อให้สอดคล้องกบัระยะเวลาการคืนทนุ 

   ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

   บริษัทมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทมีการท ารายการบางรายการเป็นเงินตรา

ตา่งประเทศ ซึง่ท าให้เกิดความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ  

   จากปัญหาดงักลา่วบริษัทตระหนกัถึงความเสี่ยงนีเ้ป็นอย่างดี  จึงมีนโยบายป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่ว โดยการท า

สญัญาซือ้-ขายเงินตราตา่งประเทศเป็นการลว่งหน้าในกรณีที่ท าการสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์การผลติจากตา่งประเทศ 

   ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ 

  บริษัทมีความเสี่ยงจากการให้สินเช่ือที่เก่ียวเนื่องจากลกูหนีก้ารค้า เนื่องจากหากลูกหนีไ้ม่สามารถช าระหนีต้าม

เง่ือนไขที่ตกลงไว้ ซึง่อาจท าให้เกิดความสญูเสยีทางการเงินได้  

  ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงดงักล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและพิจารณา

ความสามารถในการจ่ายช าระหนีข้องลกูค้าแต่ละรายในการพิจารณาให้สินเช่ืออย่างเหมาะสม ส าหรับลกูหนีก้ารค้าที่คาดว่า

อาจจะไมไ่ด้รับช าระหนี ้บริษัทจะพิจารณาตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้อยา่งเพียงพอ 
 
 ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  

   ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ 

              ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) ได้ออกกฎระเบียบและข้อบงัคบัต่าง ๆ เพื่อให้

บริษัทจดทะเบียนได้ปฏิบตัิตามเพื่อการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี พร้อมด้วยบทลงโทษตา่ง ๆ ส าหรับบริษัทท่ีฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตาม 

    บริษัทตระหนกัและให้ความส าคญัในการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ตา่งๆ อย่างเคร่งครัด โดยการก าหนดให้มีผู้ รับผิดชอบ

โดยตรงในการประสานงาน ติดตามข้อมลูข่าวสาร หรือข้อบงัคบัใหม่ๆที่เก่ียวข้องกบับริษัท และปฏิบตัิตามเพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัท

ได้ปฏิบตัิตามกฎระเบียบของกลต.อยา่งครบถ้วน และทนัเวลา  

 ในปี 2562 จากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงด้านนี ้ไม่พบว่ามีการปฎิบตัิผิดหลกัเกณฑ์ หรือข้อก าหนด 

และเง่ือนไขตา่งๆ ของกฏระเบียบตลาดหลกัทรัพย์   



       บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
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 ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ 
  ความเสี่ยงจากข้อมูลสูญหาย  

 ความเสี่ยงจากการโปรแกรม (ERP) ฐานข้อมลู (Database) สญูหาย และระบบการท างานของคอมพิวเตอร์ขดัข้อง 

ไมส่ามารถใช้งานได้ ซึง่ก่อให้เกิดความเสยีหายกบัการด าเนินกิจการของบริษัท 

 บริษัทมีวิธีการป้องกนั โดยด าเนินการพฒันาตวัโปรแกรม (ERP) เพื่อให้รองรับกบัปริมาณข้อมลูที่มากขึน้ และให้เกิด

ความมีเสถียรภาพของการท างานทกุสว่นงาน ด้านฐานข้อมลูได้ด าเนินการให้มีระบบการเก็บรักษาข้อมลูส ารองในสถานท่ีอื่นเพิ่ม

อีกหนึ่งที่ ซึง่เป็นที่ๆ  มีความปลอดภยั สว่นด้านบคุลากร  ได้จดัเตรียมความพร้อมและจ านวนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศเพื่อท า

การอบรมและให้การ Support ในเร่ืองตา่งๆ แก่พนกังานระดบัปฏิบตัิงานทกุโรงงานอยา่งเพียงพอ 
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4.  ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ   

4.1 ทรัพย์สนิถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

       ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2562 บริษัทมีทรัพย์สนิถาวรหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดงันี ้
 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1. ที่ดิน อาคารโรงงานและสว่นปรับปรุงอาคาร 
เลขที่ 59 หมูท่ี่ 6 ถนนก่ิงแก้ว  
ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ีจงัหวดั
สมทุรปราการ 10540 

เป็นเจ้าของ 
 

137.65 ติดจ านองกบัสถาบนัการเงิน 
มลูคา่ 127 ล้านบาท 

2. ที่ดิน อาคารโรงงานและสว่นปรับปรุงอาคาร 
เลขที่ 517 หมูท่ี่ 9 ต าบลหนองก่ี อ าเภอ   
กบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25110 

เป็นเจ้าของ 
 

51.54 ติดจ านองกบัสถาบนัการเงิน 
มลูคา่  100 ล้านบาท 

  3. ที่ดิน อาคารโรงงานและสว่นปรับปรุงอาคาร 
เลขที่ 28/4 หมูท่ี่ 1 ถนนสวุินทวงศ์ ต าบลคลอง 
อดุมชลจร อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
24000 

เป็นเจ้าของ 
 

73.09 ติดจ านองกบัสถาบนัการเงิน 
มลูคา่ 67 ล้านบาท 

  4. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ (ทีก่ิ่งแก้ว) 
 

เป็นเจ้าของ 
 

84.22 ติดจ านองกบัสถาบนัการเงิน 
มลูคา่  85.67  ล้านบาท 

5. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ (ทีก่บินทร์บรีุ) เป็นเจ้าของ 61.31 ติดจ านองกบัสถาบนัการเงิน 
มลูคา่ 77.24 ล้านบาท 

6. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ (ที่สวุินทวงศ์) เป็นเจ้าของ 143.56 ติดจ านองกบัสถาบนัการเงิน 
มลูคา่ 224.31 ล้านบาท 

  7. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เป็นเจ้าของ 49.08 ไมต่ิดภาระผกูพนั 

8. เคร่ืองตกแตง่และอปุกรณ์ เป็นเจ้าของ 3.63 ไมต่ิดภาระผกูพนั 

9. ยานพาหนะ* เป็นเจ้าของ 13.64 ไมต่ิดภาระผกูพนั 

10. ระบบไฟฟา้และน า้ประปา เป็นเจ้าของ 17.45 ไมต่ิดภาระผกูพนั 

11. อื่น ๆ เป็นเจ้าของ 13.26 ไมต่ิดภาระผกูพนั 
 รวม      648.43  

     
 

4.2 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
- ไมม่ี  

 
4.3 ราคาประเมินทรัพย์สิน หากมีการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือมกีารตีราคาทรัพย์สินใหม่ 

- ไมม่ี 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย  

-  ไมม่ี 
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6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

 ช่ือบริษัท : บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ :  ผลติชิน้สว่นพลาสติก และให้บริการออกแบบผลติ และซอ่มแซมแมพ่ิมพ์เพื่อผลติ   

ชิน้สว่นพลาสติก ให้แก่บริษัทผู้ผลติรถยนต์และเคร่ืองใช้ไฟฟา้ชัน้น าตา่งๆ รวมทัง้ผู้ผลติ

สนิค้าต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer : OEM) 

 ทนุจดทะเบียน : บริษัทมีทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 214 ล้านบาท เป็นหุ้นสามญั 214 ล้านหุ้น 

 ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : เลขที่ 23 ซอยจนัทน์ 43 แยก 21 แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 ที่ตัง้โรงงาน : เลขที่ 59 หมูท่ี่ 6 ถนนก่ิงแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 10540 

 : เลขที่ 517 หมูท่ี่ 9 ต.หนองก่ี อ.กบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25110 

 : เลขที่ 28/4 หมูท่ี่ 1 ถ.สวุินทวงศ์  ต.คลองอดุมชลจร อ.เมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000 

 เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000010 

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

 โทรสาร : 0-2212-4864 

 แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์ : investor@tkrungthai.com 

 กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) : independent@tkrungthai.com   

 Web Site   : www.tkrungthai.com 

บุคคลอ้ำงอิง 

 นายทะเบยีนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

  อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  

  เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  

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

 ผู้สอบบญัชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั 

  138 อาคารบญุมิตร ชัน้ 6 ห้อง บี 1 ถนนสลีม แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

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

   ผู้สอบบญัชี : นายจิโรจ ศิริโรโรจน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5113 

 ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท ส านกังานกฎหมายฟาร์อสีท์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

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

  กรุงเทพฯ 10400 

6.2 ข้อมูลส ำคัญอื่น 

 - ไมม่ ี

 

mailto:investor@tkrungthai.com
http://www.tkrungthai.com/
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ส่วนที ่2 
การจดัการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 จาํนวนทนุจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

บริษัทมีทนุจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยเรียกชําระแล้ว 214 ล้านบาท เป็นหุ้นสามญั 214 ล้านหุ้น 
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

บริษัทไมมี่หุ้นประเภทอ่ืนท่ีมีสทิธิหรือเง่ือนไขแตกตา่งจากหุ้นสามญั เช่น หุ้นบริุมสทิธ์ิ 
บริษัทไมมี่ข้อตกลงระหวา่งผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่การออกและเสนอขายหลกัทรัพย์หรือการบริหารงาน

ของบริษัท 

7.2  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนลา่สดุ วนัท่ี  27 ธนัวาคม 2562 เป็นดงันี ้
 

ลําดบั รายช่ือผู้ ถือหุ้น จํานวนหุ้น 
สดัสว่น 

(%) 
1 นางยพุา           เตชะไกรศรี 24,000,000 11.21 
2 นายสเุมธ เตชะไกรศรี 23,500,000 10.98 
3 นายกํากวน กนุ 12,750,000 5.96 
4 นายธนวรรธน์ ไกรพิสทิธ์ิกลุ 12,682,820 5.93 
5 นายสรพจน์ เตชะไกรศรี 10,000,040 4.67 
6 นายมิตร เตชะไกรศรี 6,500,000 3.04 
7 นายศภุกร เตชะไกรศรี 6,343,000 2.96 
8 นายปรีชา เตชะไกรศรี 6,138,400 2.87 
9 นางแต้เตียสี แซแ่ต้ 6,000,000 2.80 
10 บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั 4,959,200 2.32 

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

 นายมิตร เตชะไกรศรี, นายศภุกร เตชะไกรศรี, นายปรีชา เตชะไกรศรี, นางแต้เตียสี แซแ่ต้ 
 

ผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทย   192,053,400 หุ้น สดัสว่น (ร้อยละ) 89.74  
ผู้ ถือหุ้นสญัชาติตา่งด้าว   21,946,600 หุ้น สดัสว่น (ร้อยละ) 10.26 

 
ข้อจาํกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาต ิ
ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชาวตา่งชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทรวมกนัได้ไมเ่กินร้อยละ 40 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและชําระแล้ว 

7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 
           -  ไมมี่  
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7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล   
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิในแตล่ะปี เว้นแตใ่นกรณีท่ี

บริษัทฯ มีโครงการจะลงทนุในโครงการอ่ืน  
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในแตล่ะปีของบริษัท   

วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 
ช่วงเวลาของผลการ

ดําเนินงาน 
กําไรสทุธิ 
(ล้านบาท) 

เงินปันผลจ่าย/หุ้น 
(บาท/หุ้น) 

จํานวนหุ้น 
(ล้านหุ้น) 

เงินปันผลจ่ายรวม 
(ล้านบาท) 

อตัราเงินปันผล
จ่ายตอ่กําไรสทุธิ 

(ร้อยละ) 
29 เม.ย. 2556 01/01/55 - 31/12/55 88.81 0.18 214 38.52 43.37 
29 เม.ย. 2557 01/01/56 - 31/12/56 38.96 0.15 214 32.10 82.39 
8 พ.ค. 2558 01/01/57 - 31/12/57 19.45 0.10 214 21.40 110.03 

13 พ.ค. 2559 01/01/58 - 31/12/58 12.39 0.06 214 12.84 103.63 
------ 01/01/59 - 31/12/59 -67.54 ไมจ่่ายเงินปันผล 214 ----- ----- 
------ 01/01/60 - 31/12/60 -51.33 ไมจ่่ายเงินปันผล 214 ----- ----- 
------ 01/01/61 - 31/12/61 -36.75 ไมจ่่ายเงินปันผล 214 ----- ----- 
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8. โครงสร้างการจัดการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีคณุสมบติัครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 
และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี กจ. 12/2543 เร่ือง การขออนญุาต
และการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหมฉ่บบัลงวนัท่ี 22 มีนาคม 2543 

คณะกรรมการของบริษัท  ตามหนงัสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบด้วย
ผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ จํานวน 12 ทา่น   

ลําดบั ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง 
อบรมหลกัสตูร
กรรมการ 

ประชมุกรรมการบริษัท 
จํานวนครัง้ท่ีจดั

ประชมุ 
จํานวนครัง้ท่ี
เข้าประชมุ 

คิดเป็น  
(%) 

1 พลเอก เทอดศกัด์ิ มารมย์ ประธานบริษัท/ กรรมการอิสระ DAP 10/2004 8 8 100 
2 นายไพรัช สหเมธาพฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ 

กรรมการอิสระ/ กรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา/ กรรมการ
กํากบัดแูลกิจการที่ดี 

DCP 102/2008 8 8 100 

3 นายเผ่าเทพ โชตินชิุต ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและ
กรรมการสรรหา / ประธานกรรมการกํากบั
ดแูลกิจการท่ีดี / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการ 

DAP 11/2004 8 8 100 

4 ดร.โกศล สรุโกมล กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา / 
กรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี /
กรรมการบริหารความเส่ียง 

DCP 137/2010 8 8 100 
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ลําดบั ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง 
อบรมหลกัสตูร
กรรมการ 

ประชมุกรรมการบริษัท 
จํานวนครัง้ท่ีจดั

ประชมุ 
จํานวนครัง้ท่ี
เข้าประชมุ 

คิดเป็น  
(%) 

5 นายวีระศกัด์ิ สตุณัฑวิบลูย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการ 

DAP 21/2004 8 8 100 

6 นายสเุมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / 
กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการ
กํากบัดแูลกิจการที่ดี 

DCP 137/2010 8 8 100 

7 นายคมัภีร์ จองธรุะกิจ กรรมการ / กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน
และกรรมการสรรหา / กรรมการกํากบัดแูล
กิจการท่ีดี 

DCP 48/2004 8 7 88 

8 นายปรีชา เตชะไกรศรี กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ
ผู้จดัการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 

DAP 10/2004 8 8 100 

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

DCP 102/2008 8 8 100 

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

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

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

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท และการกํากบัดแูลให้การบริหารจดัการเป็นไปตามนโยบาย 

และเปา้หมายท่ีได้กําหนดไว้ โดยอยูใ่นกรอบของจริยธรรมท่ีดี และคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย ซึง่ขอบเขต
อํานาจ และการอนมุติัของคณะกรรมการบริษัท มีดงันี ้

1.  อํานาจหน้าท่ีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายอ่ืนใดท่ีกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของกรรมการ 
หรือคณะกรรมการในบริษัท (มหาชน)จํากดั 

2.  มีอํานาจหน้าท่ีตามข้อบงัคบัของบริษัทท่ีกําหนดให้เป็นของคณะกรรมการ 
3.  มีอํานาจหน้าท่ีดูแลและกําหนดนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจ นโยบายทางด้านการเงิน นโยบาย การระดมทุน 

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

และตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือบริคณห์สนธิ 
7.  ทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ และจดัให้มีการบริหารจดัการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 
8.  ดแูลไมใ่ห้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัท  
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9.  อนมุติัแต่งตัง้คณะกรรมการจํานวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน 
หรือบคุคลอ่ืนกระทําการอยา่งหนึง่อยา่งใดแทนคณะกรรมการ 

10.  อนุมติัตาม “คู่มืออํานาจอนมุติั” ของบริษัท เช่น อนุมติังบประมาณรายจ่ายประจําปี, งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต 
การขาย และบริหารประจําปี, การขายสนิทรัพย์ถาวร (ราคาตลาด) มลูคา่เกินกวา่ 1 ล้านบาท ฯลฯ 

เว้นแตเ่ร่ืองตอ่ไปนี ้จะกระทําได้ตอ่เม่ือได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน ทัง้นีกํ้าหนดให้รายการท่ีกรรมการหรือบคุคลท่ี
อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัท หรือบริษัทยอ่ย ให้กรรมการซึง่มีสว่นได้เสีย
ในเร่ืองนัน้ ไมมี่สทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

 เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 การทํารายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมาย หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ระบใุห้ต้องได้รับ

อนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 นอกจากนัน้ในกรณีดังต่อไปนี  ้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุม ผู้ ถือหุ้นด้วย

คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
 การรับซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
 การทํา แก้ไขหรือเลกิสญัญา เก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญั การมอบหมาย 
ให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

 การออกหุ้นใหมเ่พ่ือชําระแก่เจ้าหนีข้องบริษัทตามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ 
 การลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจํานวนหุ้น หรือลดมลูคา่หุ้น 
 การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท 
 เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด  

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัท 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท  ประกอบด้วยนายสเุมธ เตชะไกรศรี ลงลายมือช่ือร่วมกบั นางยพุา เตชะไกรศรี หรือ 

นายจมุพล เตชะไกรศรี หรือ นายปรีชา เตชะไกรศรี รวมเป็นสองคนและประทบัตราสําคญัของบริษัท 
นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัดี ถงึประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท และเหน็วา่เป็นปัจจยัสําคญั 
ปัจจยัหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตดัสินใจและการทํางานของคณะกรรมการบริษัท ความหลากหลายนัน้ไม่ได้จํากดัเฉพาะ
ในเร่ืองเพศเทา่นัน้ แตย่งัรวมถงึ อาย ุประวติัการศกึษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทกัษะและความรู้  

ทัง้นี ้ในการสรรหาและการพิจารณาแตง่ตัง้ กรรมการของบริษัทจะอยูบ่นพืน้ฐานของความรู้ความสามารถและใช้หลกัเกณฑ์
ในการคดัเลือกซึง่ได้คํานงึถงึผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย รวมถงึความหลากหลายทางเพศ 

นิยามกรรมการอสิระของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบั

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

(1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติ
บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

* บริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์ข้อนีเ้ข้มงวดกวา่ประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ซึง่ได้กําหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1 
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(2) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน/พนกังาน/ลกูจ้าง/ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา/ผู้ มีอํานาจควบคมุ 
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีมีความขดัแย้ง (ปัจจบุนัและ 
ช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้) 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น  บิดามารดา คู่
สมรส พ่ีน้อง และบตุร  รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ   หรือบคุคลท่ีจะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

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

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

(6) ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระได้ 
(7) กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตาม (1) – (6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดําเนิน

กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดย
มีการตดัสนิใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้  

8.2 ผู้บริหาร 
ผู้บริหารของบริษัท มีดงัตอ่ไปนี ้

ลาํดบั ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 
1. นายสเุมธ       เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

    2. นายปรีชา       เตชะไกรศรี กรรมการผู้จดัการ  
3. นายนีรนาท     พรหมนารถ       รองกรรมการผู้จดัการ / CFO 
4. นายจมุพล      เตชะไกรศรี        ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
5. นายนิเวสน์      บวัคอม ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ 
6. นายพิษณ ุ      วิลาวลัจิตต์       ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลิต โรงงานก่ิงแก้ว 
7. นายดํารงค์      ชาญณรงค์       ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลิต โรงงานกบินทร์บรีุ 
8. นายบญุทิวา    อินทร์ชะตา ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลิต โรงงานสวิุนทวงศ์ 
9. นายรุจจิระ      ศรีสมยั ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลิตแมพิ่มพ์ โรงงานสวิุนทวงศ์ 

10. นายปริญญา   แก้วล้วน ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชีการเงิน 

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

1. ควบคมุดแูลการบริหารทัว่ไปให้เป็นไปตามนโยบาย และเปา้หมายท่ีได้รับจากคณะกรรมการบริหาร 
2. กําหนดนโยบายและแนวการปฏิบติังานในด้านต่างๆ 
3. บริหารการปฏิบติัการและให้การสนบัสนนุระบบการบริหารคณุภาพ 

ทัง้นี ้การมอบอํานาจดงักลา่วข้างต้น กรรมการผู้จดัการจะต้องปฏิบติัตามข้อกําหนดและระเบียบวาระตา่งๆ ท่ีได้รับอนมุติั
จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร การอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีกลา่วมาข้างต้น กรรมการผู้จดัการไมส่ามารถ
กระทําได้ เว้นแตจ่ะได้รับมอบหมายจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และหรือคณะกรรมการบริหารเป็นครัง้ๆ ไป 
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8.3 เลขานุการบริษัท 
บริษัทได้มอบหมายให้ นายจมุพล  เตชะไกรศรี ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารบริษัท (ประวติัเลขานกุารบริษัท รายละเอียดเก่ียวกบั

วฒิุการศกึษา ประสบการทํางาน แสดงในเอกสารแนบ 1) และมีคณะท่ีปรึกษากฎหมายมืออาชีพ เป็นผู้ให้คําแนะนําด้านกฎหมาย 
และกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบติัหน้าท่ี ในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทัง้ประสานงานให้มี
การปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการ   เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท โดยเลขานกุารบริษัทมีหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบหลกั ดงันี ้

1. ดแูลและให้คําปรึกษาเร่ืองการกํากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการบริษัท  
2. ดแูลและจดัการเร่ืองการประชมุคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ย  
3. จดัการประชมุผู้ ถือหุ้นและจดัทํารายงานการประชมุ  
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการ หรือ ผู้บริหารและเอกสารสําคัญอ่ืนๆ เช่น ทะเบียน

กรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการ บริษัทและรายงาน
ประจําปีของบริษัท รวมถงึหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

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

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด  
 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร   

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
บริษัทมีนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัสภาะเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัท และ

เปรียบเทียบกบัธุรกิจท่ีมีขนาดและอยูใ่นกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผู้
พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ เพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณานําเสนอตอ่ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณา
อนมุติั 

ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชดุยอ่ย 
 รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 2,919,000 บาท และงดจ่ายผลตอบแทนจากผลดําเนินงาน (โบนสั) รายละเอียดแสดงในตารางตอ่ไปนี ้
 

ลําดบั รายช่ือกรรมการ ตําแหน่ง คา่ตอบแทน
(บาท/เดือน) 

ยอดรวม
(บาท/ปี) 

คา่โบนสั 
(บาท) 

1 พลเอก เทอดศกัด์ิ มารมย์ ประธานบริษัทฯ/ กรรมการอิสระ 53,550 642,600 0 
2 นายไพรัช สหเมธาพฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ 

กรรมการ/ กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและ
กรรมการสรรหา/ กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

44,750 537,000 0 

3 นายเผ่าเทพ โชตินชิุต ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและ
กรรมการสรรหา / ประธานกรรมการกํากบัดแูล
กิจการท่ีดี / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการ 

31,500 378,000 0 

4 ดร.โกศล สรุโกมล กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา / กรรมการ
กํากบัดแูลกิจการที่ดี /กรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

19,100 229,200 0 
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ลําดบั รายช่ือกรรมการ ตําแหน่ง คา่ตอบแทน

(บาท/เดือน) 
ยอดรวม
(บาท/ปี) 

คา่โบนสั 
(บาท) 

5 นายวีระศกัด์ิ สตุณัฑวิบลูย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการ 

27,100 325,200 0 

6 นายสเุมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / 
กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการ
กํากบัดแูลกิจการที่ดี 

0 0 0 

7 นายคมัภีร์ จองธรุะกิจ กรรมการ / กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและ
กรรมการสรรหา / กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

19,100 229,200 0 

8 นายปรีชา เตชะไกรศรี กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ
ผู้จดัการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 

0 0 0 

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

0 0 0 

10 นางยพุา เตชะไกรศรี กรรมการ 16,050 192,600 0 
11 นายอภิชาติ  เกษมกลุศิริ กรรมการ 16,050 192,600 0 
12 นายประสงค์ เตชะไกรศรี กรรมการ 16,050 192,600 0 

รวมเป็นเงนิ 2,919,000 0 

หมายเหตุ : ผลประโยชน์อ่ืนไม่มี 
 

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 
บริษัทกําหนดนโยบายคา่ตอบแทนผู้บริหาร  โดยคํานงึถงึความเป็นธรรม และความเหมาะสมตามคา่งานหน้าท่ีความ

รับผิดชอบ และสอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจ และพิจารณาเปรียบเทียบกบัอตัราค่าตอบแทนของบริษัท
อ่ืนท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนัหรือใกล้เคียงกบับริษัท 

นอกจากนี ้ยงัพิจารณาผลการปฏิบติังานของผู้บริหารแตล่ะคนตามผลงานสว่นตวั และสว่นรวม โดยมีความสอดคล้องกบั
วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และแผนกลยทุธ์ประจําปีของบริษัท เพ่ือเป็นการสร้างแรงจงูใจให้ CEO กรรมการบริหาร และผู้บริหารสร้างความ
มัน่คงและเติบโตให้แก่องค์กรในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร (CEO): กรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
ทําหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบติังานของ CEO เป็นประจําทกุปี เพ่ือนําผลประเมินดงักลา่วมาประกอบการพิจารณา
คา่ตอบแทนในรูปเงินเดือน ซึง่ปี 2562 คา่ตอบแทน (เงินเดือน) เทา่กบั 2,220,000 บาท/ปี สว่นผลประโยชน์อ่ืนไมมี่   

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

ในปี 2562 คา่ตอบแทนท่ีให้แก่ผู้บริหาร เทา่กบั 19,390,759 บาท ซึง่ประกอบด้วย เงินเดือน โบนสั กองทนุสํารองเลีย้งชีพ   
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8.5 บุคลากร  
จํานวนพนกังานทัง้หมดของบริษัทฯ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (ไมร่วมแรงงานจดัจ้างภายนอก : Outsource) มีจํานวน

ดงัตอ่ไปนี ้
 

ฝ่าย 
        จํานวนพนกังานทัง้สิน้ 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

1. ฝ่ายสํานกังาน                 150      144      137 
2. ฝ่ายโรงงาน   995   1,029      869 

      รวม            1,145 1,173 1,006 

จํานวนพนกังานแยกตามสายงานหลกั มีดงันีต้อ่ไปนี ้
 

แผนก 
        จํานวนพนกังานทัง้สิน้ 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

1.แผนกผลิต 676 721 616 
2.แผนกวิศวกรรม/แผนกวิจยัและพฒันา 38 31 35 
3.แผนกบริหารคณุภาพ/แผนกประกนัคณุภาพ/ 
   แผนกวางแผน/แผนกซอ่มบํารุง 

186 180 139 

4.แผนกจดัซือ้/แผนกขนสง่ 47 42 37 
5.แผนกจดัเตรียมวตัถดิุบ/แผนกคลงัสินค้า 86 85 73 
6.แผนกทรัพยากรบคุคลและธรุการ 34 34 35 
7.แผนกขายและการตลาด 12 11 10 
8.แผนกบญัชีและการเงิน/แผนกสารสนเทศ 20 21 24 
9.ฝ่ายบริหารจดัการ/ฝ่ายบริหารสายปฏิบติัการ 46 48 37 

รวม 1,145 1,173 1,006  
หมายเหต ุ: บริษัทไมมี่ข้อพิพาททางด้านแรงงาน  

ผลตอบแทนพนักงาน 
บริษัทมีนโยบายการบริหารคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ของพนกังาน โดยกําหนดการจ่ายคา่ตอบแทนให้กบัพนกังานอยา่ง

เหมาะสม ตามคณุวฒิุ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทํางาน ซึง่เงินเดือนขัน้ต่ําของพนกังานไมน้่อยกวา่คา่แรงขัน้
ต่ําท่ีรัฐบาลกําหนด และผลตอบแทนอ่ืนๆ อีก เช่น โบนสั กองทนุสํารองเลีย้งชีพ คา่รักษาพยาบาล การตรวจสขุภาพประจําปี 
เคร่ืองแบบพนกังาน บริการรถรับสง่พนกังาน รวมทัง้การแตง่ตัง้ โยกย้ายให้รางวลั และนโยบายการพฒันาบคุลากร การอบรมให้
ความรู้  พฒันาศกัยภาพกบัพนกังานอยา่งตอ่เน่ืองเป็นรูปธรรม 

ทัง้นี ้บริษัทกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานด้วยระบบ Key Performance Indicator (KPI) เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การพิจารณาผลการปฏิบติังานจริงเทียบกบัเปา้หมายท่ีตัง้ไว้   

ในปี 2562 ผลตอบแทนรวมพนกังานของบริษัทมีจํานวนเงินรวม 287,061,973.70 บาท เพิ่มขึน้ 22,370,765.93 บาท จากปี 
2561  และผลตอบแทนอ่ืน ท่ีบริษัทได้สมบทเงินเข้ากองทนุสํารองเลีย้งชีพให้แก่พนกังานจํานวน 3,982,582.21 บาท  
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นโยบายการพัฒนาบุคลากร  
บริษัทให้ความสําคญัในด้านบคุลากรไมน้่อยไปกวา่การให้ความสําคญัในเร่ืองของวตัถดิุบ หรือกระบวนการผลติ ด้วยเหตุ

ท่ีวา่คณุภาพชิน้งานท่ีดีนอกจากจะมาจากวตัถดิุบท่ีดีและกระบวนการผลติท่ีดีแล้ว แรงงานทัง้ในสว่นทางตรงและทางอ้อมยงัต้องมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลด้วยเช่นกนั 

บริษัทให้ความสําคัญในเร่ืองของบุคลากรทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เร่ิมตัง้แต่ขัน้ตอนการคัดสรรบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถเข้าสู่องค์กรโดยการจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีดีและปลอดภัย มีการจัดฝึกอบรมให้ทัง้ภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กรรวมถึงการจดัส่งไปอบรมดงูานยงัต่างประเทศ นอกจากนี ้บริษัทยงัมีนโยบายการพฒันาบคุลากรทางอ้อมด้วยการ
สรรหาบคุลากรชาวต่างชาติเข้ามารับตําแหน่งในองค์กรและเป็นท่ีปรึกษาระยะสัน้ด้วย อนัจะเป็นการยกระดบัความรู้ความชํานาญ
ของพนกังานให้อยูใ่นระดบัมาตรฐานสากล 

บริษัทได้ดําเนินการพฒันาบคุลากรขององค์กร ในรูปแบบของการจดัฝึกอบรม In House Training ได้แก่ การจดั Class 
Room, การสอนงานสอนหน้างานจริง OJT (On the Job Training), การให้คําชีแ้นะ (Coaching) หรือ การให้คําปรึกษา 
(Counseling ),  สถานีจําลองเหมือนจริง (Simulation) ด้านความปลอดภยั, การผลติแบบโตโยต้า [TPS], ระบบการบริหาร ERP 
(Enterprise Resource Planning), การบริหารระบบคณุภาพมาตรฐาน ISO9001: 2015, ระบบการบริหารจดัการคณุภาพสําหรับ
อตุสาหกรรมรถยนต์  IATF16949:2016, มาตรฐานระบบจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001 :2015 และอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงงาน 
 ในปี 2562 บริษัทได้จดัอบรม เพิ่มความรู้ ความสามารถ และพฒันาพนกังานทกุระดบั โดยมีการอบรมในหมวดตา่งๆตาม
ระดบัพนกังาน ซึง่มีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้  

รายละเอียด 
จํานวนชัว่โมงในการอบรม 

ผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหาร หวัหน้างาน พนกังาน รวม 
1. หมวดบริหารจดัการ 204 504 204 9 921 
2.หมวดเทคโนโลยีและสารสนเทศ 6 --- --- --- 6 
3.หมวดด้านคณุภาพ 240 672 2,180 182 3,274 
4.หมวดความปลอดภยัอาชีวอนามยัและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน, สิ่งแวดล้อม, การ
อนรัุกษ์พลงังาน 

56 12 40 64 172 

5.หมวดสมรรถนะทางวิชาชีพ 36 12 702 6,219 6,969 

การเตรียมผู้สืบทอดงาน 
บริษัทกําหนดนโยบายในการเตรียมแผนสืบทอดงาน ซึง่เป็นภารกิจท่ีผู้บริหารขององค์กรต้องวางแผน และดําเนินการเพ่ือเป็น

การสร้างความต่อเน่ืองในการบริหารงาน และเตรียมบคุลากรเพ่ือรองรับแผนงานการบริหารงานในอนาคตโดยใช้กลยทุธ์ในการ
กําหนดเกณฑ์ในการคดัเลือกผู้ ท่ีมีศกัยภาพ โดยจดัให้มีพ่ีเลีย้งเป็นผู้สอนงาน ถ่ายทอด พฒันา และเสริมจดุออ่นของงาน เพ่ือให้เกิด
ประสทิธิภาพย่ิงๆ ขึน้ไป  
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9. การก ากับดูแลกิจการ 
9.1 นโยบายการก ากับดูแล 

คณะกรรมการบริษัท ก าหนดนโยบายการปฏิบตัิตามข้อพงึปฏิบตัิที่ดี  (Code of Best Practices) ส าหรับกรรมการบริษัทจด

ทะเบียนท่ีเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  และบริษัทก าหนด “นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ” และคูม่ือ 

“จริยธรรมธุรกิจ” เพื่อแจกจ่ายให้กบักรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั ได้ยดึถือเป็นแนวในการปฏิบตัิตอ่ไป 

ในปี 2562 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ได้ทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  ให้สอดคล้องตามหลกัปฏิบตัิ

ของ CG Code น าเสนอคณะกรรมการบริษัทพจิารณาอนมุตัเิมื่อวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2562 และได้สือ่สารกบักรรมการ ผู้บริหาร 

พนกังานของบริษัท เพื่อให้ยดึถือตามหลกัปฏิบตัิของ CG Code  

การปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทมุง่มัน่ดแูลให้มีการปฏิบตัิตามนโยบาย และแนวปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด 

และพฒันาการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท อยา่งตอ่เนื่อง อนัเป็นผลให้ในรอบปี 2562 บริษัทได้รับการประเมินในระดบั “ดีเลศิ” 

(ห้าดาว) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ยกเว้นในบางหลกัการ ที่บริษัทเลอืกใช้หลกัการท่ีแตกตา่ง ซึง่มีรายละเอียดและค าอธิบาย ดงัตอ่ไปนี ้

แนวปฏิบตัิของ CG ค าชีแ้จง 
คณะกรรมการบริษัท มกีรรมการท่ีเป็น
กรรมการอิสระมากวา่ 50% 

บริษัทมีกรรมการทัง้หมด 12 ทา่น เป็นกรรมการอิสระ 5  

ทา่น หรือ 41.66%  
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท มคีวามเห็นวา่ ตลอด
ระยะเวลาในการด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ ทกุทา่น
ได้ให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัท 

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย  
กรรมการอิสระทัง้หมด 

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย กรรมการจ านวน 5  
ทา่น เป็นกรรมการอิสระ 3 ทา่น  
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท มคีวามเห็นวา่ กรรมการ
บริษัทอีก 2 ทา่น สามารถให้ความเห็นได้อยา่งอิสระ 
และองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหามีความ
เหมาะสม   

ส าหรับรายงานการด าเนินการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทในปี 2562 สรุปได้ดงันี ้

1. หมวดสทิธิของผู้ถอืหุ้น  

นอกเหนือจากสทิธิพืน้ฐานตา่งๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนดได้แก่ สทิธิการซือ้ขาย หรือโอนหลกัทรัพย์ท่ีตนถืออยูไ่ด้อยา่งเป็น
อิสระ การได้รับสว่นแบง่ผลก าไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น การแสดงความคดิเห็นในท่ีประชมุอยา่งเป็นอิสระในเร่ืองที่มี
ผลกระทบตอ่บริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสอืบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพิ่มทุน 
และการอนมุตัิรายการพิเศษแล้ว บริษัทยงัได้ด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ ท่ีเป็นการสง่เสริมการใช้สทิธิ และอ านวยความสะดวกในการใช้
สทิธิของผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี ้

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

http://www.tkrungthai.com/
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1.2 บริษัทอ านวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการเข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงอยา่งเต็มทีโ่ดยจดัประชมุในวนั
ท าการ ณ สถานท่ี ท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ มีการคมนาคมสะดวกในการเดินทาง 

1.3 บริษัทเผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ให้กบัผู้ถือหุ้นทกุคน และข้อมลูประกอบแตล่ะวาระการ
ประชมุทัง้ภาษาไทย และ  ภาษาองักฤษให้ผู้ ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ลว่งหน้า 45 วนั ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ศกึษาข้อมลูในการประชมุ ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ โดยเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์บริษัท
(www.tkrungthai.com) ภายใต้หวัข้อประกาศ (Post วนัท่ี 7 มีนาคม 2562) และได้แจ้งผา่นระบบขา่วของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

1.4 บริษัทได้ลงประกาศหนงัสอืนดัเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น ในหนงัสอืพมิพ์รายวนั ตดิตอ่กนั 3 วนั ก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อ
บอกกลา่วลว่งหน้าส าหรับการเตรียมตวัก่อนมาเข้าร่วมประชมุ 

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

1.6 กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงู เข้าร่วมชีแ้จงและตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นในเร่ืองทีเ่ก่ียวข้อง นอกจากนี ้ยงัมี
ผู้แทนของผู้สอบบญัชีจากส านกังาน กรินทร์ ออดิท จ ากดั ร่วมตอบข้อซกัถามเก่ียวกบังบการเงินของบริษัท และที่
ปรึกษาทางกฎหมายจากส านกังานกฎหมายฟาอีสต์  จ ากดั เป็นกรรมการกลางร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน
เสยีง เพื่อความโปร่งใสอกีด้วย 

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

1.8 บริษัทไมม่ีการเพิ่มวาระการประชมุ หรือเปลีย่นแปลงข้อมลูส าคญัในการประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2562  อีกทัง้ ยงัให้สทิธิใน
การแสดงความคิดเห็น และถามค าถามในท่ีประชมุก่อนลงมติใดๆ รายละเอียดตามรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2562 

1.9 บริษัทมอบให้ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  ซึง่เป็นนายทะเบยีนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จดัสง่
หนงัสอืเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้ากอ่นวนัประชมุ 21 วนั บริษัทให้สทิธ์ิแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ามาร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นใน
ภายหลงัที่ได้เร่ิมประชุมแล้ว โดยมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระที่อยูร่ะหวา่งการพิจารณา และยงัไมไ่ด้ลงมติ พร้อม
นบัเป็นองค์ประชมุตัง้แตว่าระท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงเป็นต้นไป 

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

ผู้ ถือหุ้นทราบในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น จดัการให้มีวธีิการลงคะแนนเสยีงที่ไมยุ่ง่ยาก มีประสทิธิภาพ และ
คา่ใช้จา่ยไมส่งู 

1.12 บริษัทได้จดัสรรเวลาที่เหมาะสมในการประชมุ และสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และตัง้ค าถาม
ตอ่ที่ประชมุในเร่ืองทีเ่ก่ียวกบับริษัท 

1.13 บริษัทจดัท ารายงานการประชมุผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จ และเผยแพร่ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ และเว็บไซต์ของ
บริษัท (www.tkrungthai.com) ภายใต้หวัข้อประกาศ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความ
คิดเห็น และตรวจสอบได้ โดยไมต้่องรอให้ถึงการประชมุครัง้ตอ่ไป 
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1.14 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จ่ายไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทิธิ เว้นแตก่รณีที่บริษัทมีโครงการจะลงทนุ
ในโครงการอื่นๆ และในปี 2562 บริษัทน าเสนอขออนมุตัิ “งดจา่ยโบนสั” เนื่องจากผลประกอบการขาดทนุ ที่ประชมุผู้
ถือหุ้นมีมติอนมุตัิตามทีเ่สนอ 

1.15 บริษัทน าเสนอคา่ตอบแทนกรรมการให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ โดยน าเสนอนโยบาย พร้อมทัง้หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการ
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิตามที่เสนอ 

2. หมวดการปฏิบตัิต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั  
บริษัทมีนโยบายทีจ่ะปฏิบตัิตอ่ผู้ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนัอยา่งเป็นธรรม ไมว่า่จะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย นกั

ลงทนุสถาบนั หรือชาวตา่งชาติ เพื่อให้เกิดความเทา่เทียมกนัอยา่งแท้จริง  
ทัง้นี ้บริษัทยงัคงด าเนินการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทยีมกนั เพื่อความยัง่ยืนในเร่ืองตอ่ไปนี ้
2.1 การประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 วาระเลอืกตัง้กรรมการท่ีออกจากต าแหนง่ตามวาระ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ 

ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ทัง้นี ้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิเลอืกกรรมการท่ีต้องการได้ 
อยา่งแท้จริง 

2.2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัท เป็นการลว่งหน้า ตัง้แต ่
   วนัท่ี 1 ตลุาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และได้ประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นระบบขา่วของตลาด 

      หลกัทรัพย์ฯ พร้อมกบัเผยแพร่หลกัเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tkrungthai.com) ภายใต้หวัข้อประกาศ อยา่งไรก็    
      ตาม ในการประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 นัน้ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อพจิารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
2.3  ให้สทิธิออกเสยีงแก่ผู้ ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นท่ีมีอยา่งเทา่เทยีมกนั 
2.4  บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าประชมุด้วยตนเองสามารถใช้สทิธิออกเสยีงโดยการมอบฉนัะให้ผู้อื่น หรือ 
       กรรมการอิสระเข้าประชมุและออกเสยีงแทนได้ 
2.5  บริษัทแนบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข ซึง่เป็นแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงได้เอง ในแตล่ะ  

 วาระ ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุฉบบัจริง พร้อมทัง้เผยแพร่หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก, ข  และ ค  ทัง้ภาษาไทยและ  
 ภาษาองักฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tkrungthai.com) เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ด้วย 

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

2.7  คณะกรรมการได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ให้กรรมการ ผู้บริหาร ต้องเปิดเผยข้อมลู ผู้มีสว่นได้เสยีของตนเอง และบคุคลที่มี  
 ความเก่ียวข้อง ตามมาตรา 89/14 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหนกัทรัพย์ พ.ศ.2551 ทัง้นี ้จะต้องรายงาน 
 ครัง้แรกภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีเข้าด ารงต าแหนง่ และรายงานการเปลีย่นแปลงข้อมลูทกุไตรมาส ภายในวนัท่ี 15   
 ของเดือนถดัไป นบัจากวนัสดุท้ายในแตล่ะไตรมาส และให้เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้เก็บต้นฉบบั และส าเนา  
 แจ้งให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนั หลงัจากได้รับรายงาน 

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

ความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
2.10  บริษัทใช้บตัรลงคะแนนเสยีงเพื่อความรวดเร็ว และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการลงคะแนนเสยีง รวมถึงใน    

                   วาระพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระนัน้ มกีารแยกให้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้เป็นรายบคุคล 

ทัง้นี ้เนื่องด้วยบริษัทไมม่ีบริษัทร่วม และบริษัทยอ่ย จึงไมม่ีเร่ืองการท ารายการระหวา่งกนักบับริษัทร่วม ที่อาจจะท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งมีนยัส าคญั และไมม่กีารให้ความชว่ยเหลอืทางการเงินกบับริษัทท่ีไมใ่ช้บริษัทยอ่ย 
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3. หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทได้ให้ความส าคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ไมว่า่จะเป็นผู้มีสว่นได้เสยีภายใน และผู้มีสว่นได้เสยีภายนอกเพื่อ
เสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือระหวา่งบริษัทกบัผู้มีสว่นได้เสยี ในการสร้างความมัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงิน และความยัง่ยืนของ
กิจการ รวมถงึการให้ความส าคญักบัการรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม และสงัคมอีกด้วย 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบตัิที่เป็นธรรม และรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ซึ่งหมายความรวมถงึผู้ ถือหุ้น หรือผู้ลงทนุ 
พนกังาน ลกูค้า คูค้่า คูแ่ขง่ เจ้าหนี ้ชมุชนท่ีบริษัทตัง้อยู ่ สงัคม สิง่แวดล้อม ภาครัฐ และหนว่ยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องแสดงไว้อยา่ง
ชดัเจนใน ”คูม่ือจริยธรรมธุรกิจ” เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั ได้ปฏิบตัิไปในทิศทางเดียวกนั และไมล่ะเมดิสทิธิ
มนษุยชน บริษัทมีผู้มีสว่นได้เสยีหลายกลุม่ด้วยกนั ดงันี ้

 ผู้ถอืหุ้น  บริษัทตระหนกัดีวา่ ผู้ ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างมลูคา่เพิม่ แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 
และปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเสมอภาคเทา่เทียมกนั เช่น ปฏิบตัิหน้าที่ ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใดๆ ด้วย
จิตอนับริสทุธ์ิ ด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และรายยอ่ย เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น
โดยรวม และน าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมลูทางการเงิน การบญัชี และรายงานอื่นๆ โดย
สม ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมทัง้ห้ามไมใ่ห้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อืน่ โดยใช้ข้อมลูใดๆ ของบริษัท ซึง่
ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณะ หรือด าเนินการใดๆ ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัองค์กร เป็นต้น 

 พนักงาน บริษัทตระหนกัดวีา่ พนกังาน เป็นปัจจยัแหง่ความส าเร็จของการบรรลเุปา้หมายของบริษัท ทีม่ีคณุคา่ยิง่ 
บริษัทจึงมีนโยบายทีจ่ะให้การปฏิบตัิ ที่เป็นธรรมทัง้ในด้านโอกาส คา่ตอบแทนที่เหมาะสม  โดยบริษัทมีนโยบายการประเมินผลของ
การปฏิบตัิงานด้วยตวัชีวดั KPI เพื่อใช้วดัผลส าเร็จจริงเทียบกบัความคาดหวงัที่ตกลงกนัไว้ (Objective Measurement)  รวมทัง้
สวสัดิการอื่นๆ อีก เช่น โบนสั กองทนุส ารองเลีย้งชีพ จดัการดแูลให้ตรวจสขุภาพประจ าปี ดแูลรักษาสถาพแวดล้อมการท างานให้มี
ความปลอดภยัและถกูสขุลกัษณะอนามยั สง่เสริมกิจกรรมตา่งๆ รวมทัง้การแตง่ตัง้ โยกย้ายให้รางวลั และจดัอบรมให้ความรู้ พฒันา
ศกัยภาพพนกังานอยา่งตอ่เนื่องอยา่งเป็นรูปธรรม  

 ลูกค้า บริษัทเอาใจใสแ่ละรับผิดชอบตอ่ลกูค้า โดยให้บริการท่ีมคีณุภาพ มาตรฐาน รวดเร็ว ตรงตอ่เวลา และ 
รักษาความลบัของลกูค้า  และให้ข้อมลูขา่วสารท่ีถกูต้อง เพยีงพอ ทนัตอ่เหตกุารณ์แก่ลกูค้า เพื่อให้ทราบเก่ียวกบัสนิค้าและบริการ 
รวมทัง้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ที่มีตอ่ลกูค้าอยา่งเคร่งครัด กรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัติามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลกูค้าทราบ 
เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยไมช่กัช้า เป็นต้น 

 คู่ ค้า บริษัทมีนโยบายที่จะให้การปฏิบตัิตอ่คูค้่า อยา่งเสมอภาค เป็นธรรม โดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัท 
และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมตอ่กนัทัง้สองฝ่าย หลกีเลีย่งสถานการณ์ ท่ีท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมทัง้ปฏิบตัิตามพนัธสญัญาอยา่งเคร่งครัด ให้ข้อมลูที่เป็นจริง รายงานท่ีถกูต้อง การเจรจาแก้ปัญหา และหาทางออก 
ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทเปิดโอกาสในการท าธุรกิจให้กบัทกุคูค้่าและการพิจารณาคดัเลอืกคูค้่า ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความ 

เสมอภาคและเป็นธรรม 

2. ไมเ่รียก หรือไมรั่บ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไมส่จุริต ในการค้ากบัคูค้่า และ/หรือเจ้าหนี ้

3. ปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่างๆ ที่ตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบ
แจ้งให้เจ้าหนีท้ราบลว่งหน้า เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

 เจ้าหนี ้  บริษัทปฏิบตัิตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงินตามเง่ือนไขหรือข้อตกลง และดแูลรักษาหลกัทรัพย์ที่ใช้ในการค า้ประกนั 

 คู่แข่ง บริษัทปฏิบตัิกบัคูแ่ขง่ในกรอบการแขง่ขนัอยา่งสจุริต ไมล่ะเมิดความลบัหรือลว่งรู้ความลบัทางการค้าของคู ่
แขง่ด้วยวธีิฉ้อฉล จะปฏิบตัิภายใต้กรอบกติการของการแขง่ขนัท่ีดี ไมท่ าลายช่ือเสยีง ของคูแ่ขง่ทางการค้า ด้วยการกลา่วหาใสร้่าย 
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 สิ่งแวดล้อม บริษัทค านงึถงึสภาพแวดล้อม จงึก าหนดนโยบาย และประกาศเพื่อให้พนกังานตระหนกัถึงความ 
รับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม และได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานหลกัเกณฑ์ จนได้ใบรับรองมาตรฐานคณุภาพ ISO14001 ร่วมทัง้ปฏิบตัคิวบคู่
กบัความรับผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) จนกลายเป็นวฒันธรรมองค์กร  

      ในปี 2562 บริษัทได้จดัอบรมมาตรฐานคณุภาพสิง่แวดลล้อม และกิจกรรมรณรงค์ “สปัดาห์ความปลอดภยั 
สิง่แวดล้อม และอนรัุกษ์พลงังาน” เพื่อให้พนกังานตระหนกัถงึการใช้ทรัพยากรอยา่งประหยดัและให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ เช่น ปิด
ไฟเมื่อไมม่ีความจ าเป็นในการใช้งาน และปิดแอร์ชว่งพกัเทีย่ง การใช้กลอ่งหมนุเวียน การจดัรถรับสง่แบบ Carpool เป็นต้น 

 ชุมชน บริษัทด าเนินกิจกรรมตา่งๆ เพื่อสนบัสนนุและสง่เสริมคณุภาพสงัคมทัง้ภายใน และภายนอก โดยจดั 

กิจกรรมร่วมกบัชมุชน  เช่น กิจกรรมวนัเดก็ร่วมกบัชมุชน, มอบทนุการศกึษาให้แก่บตุรพนกังาน, การบริจาคโลหิต, กิจกรรมผ้าป่าสู่
บ้านเกิด (ชมุชนท่ีพนกังานอาศยั) เป็นต้น 

 ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน บริษัทตระหนกัและเลง็เห็นถงึความส าคญั ของ 
ความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน รวมถึงความหว่งใยตอ่ชีวิต และสขุภาพพนกังานทกุระดบั บริษัท 
ก าหนดนโยบาย เพื่อให้พนกังานใช้เป็นแนวในการปฏิบตัิ  บริษัทมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างานระดบัวชิาชีพ (จป.) เป็นผู้
ควบคมุดแูล จดัอบรม และให้พนกังานปฏิบตัติามนโยบายด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อมในการท างาน  

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

 การละเมิดสทิธิมนุษยชน บริษัทตระหนกัถึงสทิธิในความเป็นมนษุย์ และความเทา่เทียมกนั บริษัทได้ก าหนดนโยบาย 

เพื่อเป็นแนวการปฏิบตัิตอ่ผู้เก่ียวข้อง ด้วยความเป็นธรรม ไมเ่ลอืกปฏิบตัิ ตอ่บคุคลหนึง่บคุคล ใดเนื่องจากความเหมือน หรือความ
แตกตา่ง ไมว่า่จะทางกาย หรือจิตใจ เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ อาย ุการศกึษา หรือเร่ืองอื่นใด และจดัให้มีอปุกรณ์อ านวยความ
สะดวก พร้อมสวสัดกิารท่ีเหมาะสมส าหรับลกูจ้างที่ทพุพลภาพ 

 การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลขิสิทธ์ิ บริษัทก าหนดนโยบาย และแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการไม ่

ลว่งละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญา หรือลขิสทิธ์ิสนิค้าตา่งๆ 

 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทก าหนดนโยบายทีจ่ะไมใ่ห้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ใช้โอกาสจากการ 
เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานบริษัท ในการแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน จงึก าหนดเป็นข้อปฏิบตัิ ส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานของบริษัท ต้องปฏิบตัิตามคูม่ือ “จริยธรรมธุรกิจ”  

 การป้องกนั / ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทไมส่นบัสนนุการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้ทกุประเภทใน 

องค์กร เช่น การให้และรับสนิบน เงินบริจาค อื่นๆ เป็นต้น  และบริษัทก าหนดนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยจดัท าเป็น
รูปเลม่ เพื่อใช้ในการสือ่สารกบัคณะกรรมการ และอบรมพนกังานทกุระดบั ให้มีแนวทางการปฏิบตัิที่ชดัเจน และยดึถือปฏิบตัิอยา่ง
เคร่งครัด 

กระบวนการในการประเมินความเสีย่ง เพื่อปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตฯ โดยท าการประเมินระดบัความเสีย่งทัง้
โอกาสเกิด และผลกระทบตอ่การทจุริต เพื่อก าหนดมาตรการปอ้งกนั และติดตามประเมินผลอยา่งตอ่เนื่อง 

แนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการกบัดแูลและควบคมุ เพื่อปอ้งกนัและติดตาม  โดยจดัให้มีระบบควบคมุภายในและการบริหาร 
ความเสีย่ง ที่ครอบคลมุระบบงานขององค์กร   

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

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

จนัทน์ 43 แยก 21 แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กทม. 10120 
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บริษัทกําหนดนโยบายมาตรการคุ้มครอง และปกปอ้งพนกังาน กรณีแจ้งการทจุริต หรือการทําผิดกฎหมาย หรือผิด
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์  โดยได้รับความคุ้มครอง ซึง่บริษัทไมส่ามารถปฏิบติัใดๆ โดยไม่เป็นธรรมตอ่
พนกังาน ไมว่า่จะเป็นการเปล่ียนตําแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานท่ีทํางาน สํานกังาน เลิกจ้าง อนัเน่ืองมาจากสาเหตแุหง่การแจ้ง
เบาะแส  

รวมถงึจดัให้มีช่องทางสําหรับผู้ ถือหุ้น หรือผู้ มีสว่นได้เสีย สามารถติดตอ่ / ร้องเรียนเร่ืองตา่งๆ ตอ่กรรมการอิสระได้โดย
ตรงท่ี E-Mail : independent@tkrungthai.com 

สําหรับผู้ มีสว่นได้เสียท่ีถกูละเมิดสทิธิ สามารถแจ้ง หรือร้องเรียน ได้ท่ีเบอร์โทร 02-211-3732 สํานกังานสว่นกลาง  
หรือ คณุจมุพล เตชะไกรศรี เลขานกุารบริษัท E-Mail : chumpol@tkrungthai.com หรือแจ้งผา่นจดหมายมาถงึงคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 23 ซอยจนัทน์43 แยก 21 แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กทม. 10120 

บริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน และเก็บรักษาข้อมลูและรายละเอียดตา่งๆ เป็นความลบั หากเหน็วา่การเปิดเผย
จะทําให้เกิดความไมป่ลอดภยัต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน 

ในปี 2562 เร่ืองการแจ้งเบาะแส  ไมป่รากฏวา่มีพนกังาน หรือผู้ มีสว่นได้เสีย แจ้งหรือร้องเรียนเก่ียวกบัการคอร์รัปชัน่,  
และ เร่ือง การปอ้งกนัทจุริตคอร์รัปชัน้ มีระบบท่ีสนบัสนนุการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสทิธิภาพ รวมถงึนโยบายพร้อมแนว
ปฏิบติัและระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม บริษัทได้รับการรับรองเป็น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย” จากแนว
ร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต (CAC)  
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัท กําหนดนโยบายท่ีจะเป็นบริษัทตวัอย่างท่ีดี ดําเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผย
ข้อมลูอย่างเพียงพอแก่ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย และได้เปิดเผยนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายบริษัท นโยบายสิ่งแวดล้อม นโยบายอนุรักษ์
พลังงาน นโยบาย IT  นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย เป็นต้น โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tkrungthai.com) 
หวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์\การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

นอกจากนัน้บริษัทยงัได้ดําเนินการเปิดเผยข้อมลู ดงัตอ่ไปนี ้
4.1 บริษัทได้จดัสง่รายงานทางการเงินต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์/ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และไม่มีรายการท่ีผู้สอบบญัชีแสดงความคิดเป็นอย่างมีเง่ือนไข ทัง้นี ้ในปี 
2562 บริษัทไม่ได้รับคําสัง่จากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้แก้ไขงบการเงิน หรือ
เอกสารท่ีเก่ียวข้องแตอ่ยา่งใด 

4.2 บริษัทให้ความสําคญักบัการเปิดเผยสารสนเทศอ่ืนๆ เช่น รายงานประจําปี การประชมุผู้ ถือหุ้น อย่างถกูต้อง ครบถ้วน 
ทันเวลา โปร่งใส ทัง้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และเวบ็ไซต์บริษัท (www.tkrungthai.com) 

4.3 คณะกรรมการบริษัท จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่ไปกับ
รายงานของผู้สอบบญัชี ในรายงานประจําปีของบริษัท 

4.4 เปิดเผยรายช่ือกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้บทบาท หน้าท่ี และวาระการดํารงตําแหน่ง ใน
รายงานประจําปีของบริษัท 

4.5 เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบกบัระดบัอุตสาหกรรมเดียวกนั ผล
ประกอบการของบริษัท และหน้าท่ีรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะทา่น 

4.6 กําหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยข้อมลูการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ เก่ียวข้องในกรณีท่ีมีส่วนได้เสียเก่ียวข้อง
กบับริษัท 
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4.7   ก าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด (whistle Blowing) เพื่อสง่เสริมความร่วมมือระหวา่งบริษัทกบัผู้มี
สว่นได้เสยีในการสร้างเสริมผลการด าเนินงานของบริษัท ก าหนดกลไกคุ้มครองสทิธิของผู้แจ้งเบาะแส ในประเด็น
เก่ียวกบัการท าผิดกฎหมาย ความถกูต้องของรายงานงบการเงิน ระบบควบคมุภายในท่ีบกพร่อง หรือการผิดจรรจรรยา
บรรณ ผา่น คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) (independent@tkrungthai.com) ของบริษัท โดยเผยแพร่บน
เว็บไซต์บริษัท (www.tkrungthai.com) หวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

4.8 เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ไว้อย่างชัดเจน และก าหนด
นโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการซือ้ขายหุ้นของบริษัทต่อประธานกรรมการทราบทุกครัง้ โดยผ่านทาง
เลขานกุารบริษัท  ซึง่รายละเอียดในการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร แสดงในตารางดงันี ้ 

ตารางแสดงข้อมูลการถอืหุ้นของกรรมการบริษัท 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหนง่ 

จ านวนหุ้นท่ี
ถือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2561 

จ านวนหุ้นท่ี
ถือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2562 

จ านวนหุ้นท่ี
เปล่ียนแปลง 
เพิ่มขึน้/ลดลง 
ในปี 2562 

สดัส่วน
การถือ
หุ้น(%) 

1 พลเอก เทอดศกัดิ ์มารมย์ 

คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ประธานบริษัทฯ/  

กรรมการอิสระ 

220,000 
0 

220,000 
0 

0 
0 

0.10 
0 

2 นายไพรัช สหเมธาพฒัน์ 

คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ / กรรมการ/ 

กรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทนและกรรมการ

สรรหา/ กรรมการก ากบัดแูล

กิจการที่ดี 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3 นายเผ่าเทพ โชตนิชุิต 
คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ประธานกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนและกรรมการ
สรรหา / ประธานกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดี / 
กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการ 

5,000 
0 

5,000 
0 

0 
0 

0.002 
0 

4 ดร.โกศล สรุโกมล 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

กรรมการอิสระ / กรรมการ / 
กรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนและกรรมการ
สรรหา / กรรมการก ากบัดแูล
กิจการที่ดี /กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

5 นายวีระศกัดิ ์สตุณัฑวบิลูย์ 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการ 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

6 นายสเุมธ เตชะไกรศรี 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ประธานกรรมการบริหาร / 
กรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน / กรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดี / 
กรรมการ  

23,500,000 
24,000,000 

23,500,000 
24,000,000 

0 
0 

   10.98 
11.21 

 

http://www.tkrungthai.com/
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ตารางแสดงข้อมูลการถอืหุ้นของกรรมการบริษัท 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหนง่ 

จ านวนหุ้นท่ี
ถือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2561 

จ านวนหุ้นท่ี
ถือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2562 

จ านวนหุ้นท่ี
เปล่ียนแปลง 
เพิ่มขึน้/ลดลง 
ในปี 2562 

สดัส่วน
การถือ
หุ้น(%) 

7 นายคมัภีร์ จองธุระกิจ 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

กรรมการ / กรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทนและ
กรรมการสรรหา / กรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ด ี

500,000 
0 

500,000 
0 

0 
0 

0.23 
0 

8 นายปรีชา เตชะไกรศรี 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

กรรมการ / กรรมการบริหาร 
/ กรรมการผู้จดัการ / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

6,138,400 
3,258,940 

6,138,400 
3,258,940 

0 
0 

2.87 
1.52 

9 นายจมุพล เตชะไกรศรี 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

กรรมการ / กรรมการบริหาร 
/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
/ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ / 
เลขานกุารบริษัท / 
เลขานกุารคณะกรรมการ
บริษัท 

956,940 
0 

956,940 
0 

0 
0 

0.45 
0 

10 นางยพุา เตชะไกรศรี 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

กรรมการ 24,000,000 
23,500,000 

24,000,000 
23,500,000 

0 
0 

11.21 
10.98 

11 นายอภิชาต ิเกษมกลุศริิ 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

กรรมการ 0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

12 นายประสงค์ เตชะไกรศรี 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

กรรมการ 2,903,606 
0 

2,903,606 
0 

0 
0 

1.36 
0 

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

ตารางแสดงข้อมูลการถอืหุ้นของผู้บริหาร 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหนง่ 

จ านวนหุ้นท่ี
ถือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2561 

จ านวนหุ้นท่ี
ถือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2562 

จ านวนหุ้นท่ี
เปล่ียนแปลง 
เพิ่มขึน้/ลดลง 
ในปี 2562 

สดัส่วน
การถือ
หุ้น(%) 

1 นายนีรนาท  พรหมนารถ 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

กรรมการบริหาร 
รองกรรมการผู้จดัการ / 
CFO 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2 นายนิเวสน์   บวัคอม 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ผู้จดัการทัว่ไป 
ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3 นายพิษณ ุ  วลิาวลัย์จิตต์ 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลติ
โรงงานก่ิงแก้ว 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4 นายด ารงค์  ชาญณรงค์ 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลติ
โรงงานกบินทร์บรีุ 

4,000 
0 

4,000 
0 

0 
0 

0.001 
0 

5 นายบญุทิวา  อินทร์ชะตา 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลติ
โรงงานสวุินทวงศ์ 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

6 นายรุจจิระ  ศรีสมยั 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลติ
แมพ่ิมพ์ โรงงานสวุินทวงศ์ 

5,000 
0 

5,000 
0 

0 
0 

0.002 
0 

7 นายปริญญา  แก้วล้วน 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี
การเงิน 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

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

ข้อมลูกบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ และนกัขา่วผา่นกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทย เพราะบริษัทเลง็เห็นถึงความส าคญัของการเปิดเผยข้อมลูผลประกอบการของบริษัทด้วยความโปร่งใส ไมว่า่บริษัท

จะมีผลประกอบการเป็นอย่างไร รวมถึงจัดให้มีแผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) ขึน้ เพื่อเป็นช่องทางให้

บริษัทฯ สามารถสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจทัว่ไปอยา่งสะดวก และมีประสทิธิภาพ 

4.10 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ หรือนกัวิเคราะห์เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Company Visit) และพบปะพดูคยุ 

        กบัผู้บริหารของบริษัท ซึง่ในปี 2562 ได้จดัให้มีกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานก่ิงแก้ว เมื่อวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2562  

        นอกจากนี ้บริษัทยงัได้จดัให้มีช่องทางติดตอ่สอบถามข้อมลูของบริษัทได้ทาง IR Contact โดยสามารถติดตอ่ได้ทาง 

 E-mail Address : investor@tkrungthai.com  โทรศพัท์ 02-211-3732 ตอ่ 104  

5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

บริษัทให้ความส าคญัตอ่บทบาท และหน้าที่ของกรรมการ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยี เพื่อให้ธุรกิจ

สามารถด าเนินไปได้ด้วยความโปร่งใส โดยด าเนินการในเร่ืองตอ่ไปนี ้
5.1  โครงสร้างคณะกรรมการ 

5.1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยบุคคลหลากหลายที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เอือ้

ประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัท อาทิ เช่น ความรู้ด้านอตุสาหกรรม ด้านบญัชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้าน

การจดัการ ด้านทกัษะความช านาญงานแม่พิมพ์ และยงัประกอบด้วยความหลากหลายทัง้ด้านอาย ุและเพศ   

โดยมีกรรมการผู้หญิงจ านวน 1 ทา่น จากจ านวนคณะกรรมการทัง้สิน้ 12 ทา่น ซึง่ แบง่เป็น 

 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  จ านวน 3 ทา่น (คิดเป็นร้อยละ 25.00) 

 กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร  จ านวน 9 ทา่น (คิดเป็นร้อยละ 75.00) 

     โดยเป็นกรรมการอิสระ  จ านวน 5 ทา่น (คิดเป็นร้อยละ 41.66) 

5.1.2 กรรมการบริษัทไม่มีประวตัิการกระท าผิดกฎระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์/ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

5.1.3 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยผู้ตรวจสอบภายในนัน้เป็น
หนว่ยงานภายนอกที่มีความเป็นอิสระ โดยรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

5.1.4 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการติดตามการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ โดยได้จดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อประเมิน
ความเสี่ยงของสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้ พร้อมทัง้หาแนวทาง มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ 
และสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัท 

5.1.5 คณะกรรมการบริษัทก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการไว้อยา่งชดัเจนคือ 3 ปี และไมจ่ ากดัจ านวน
วาระการด ารงต าแหนง่ โดยระบไุว้ในนโยบายก ากบัดแูลกิจการ 

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

ออกจากกนัอยา่งชดัเจน 
5.1.8 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการเลอืกกรรมการอิสระเพื่อด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการบริษัท 
5.1.9 บริษัทมีเลขานุการบริษัท คือ คุณจุมพล  เตชะไกรศรี และมีคณะที่ปรึกษากฎหมายมืออาชีพ เป็นผู้ ให้

ค าแนะน าด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบตัิตาม  

mailto:investor@tkrungthai.com
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5.1.10 บริษัทก าหนดนโยบายเก่ียวกบัจ านวนบริษัทจดทะเบียน ท่ีกรรมการของบริษัท ไปด ารงต าแหน่งได้คนละไม่
เกิน 5 บริษัท และได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมลูการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่าน
ไว้อยา่งละเอียดในแบบ 56-1 และในรายงานประจ าปี 

5.1.11 บริษัทก าหนดนโยบายในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการ ท่ีบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการผู้จัดการ โดย
บริษัทดังกล่าว จะต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทและก่อนการไปด ารงต าแหน่ง จะต้องชีแ้ จง
รายละเอียดตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ  

5.1.12 บริษัทก าหนดนโยบายจ ากดัจ านวนบริษัทจดทะเบียน ที่กรรมการแตล่ะคนจะด ารงต าแหนง่กรรมการไมเ่กิน 3 
แหง่ 

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

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย  

บริษัทมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย จ านวน 5 คณะ   ได้แก่ 1) คณะกรรมการบริหาร 2) คณะกรรมการตรวจสอบ   
3) คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา   4) คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  5) คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง   

     และก าหนดอ านาจหน้าที่เอาไว้อยา่งชดัเจน ทัง้นี ้ประธานคณะกรรมการบริษัทไมเ่ป็นประธานหรือสมาชิกใน
คณะกรรมการชดุยอ่ย 

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.3.1 มีการก าหนดและแยกอ านาจของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการในระดบัตา่งๆ ไว้อยา่งชดัเจน โดยใน 
การพิจารณา และการตดัสนิใจเร่ืองที่ส าคญัๆ จะต้องผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อถ่วงดลุ
และสอบทาน เปิดเผยความโปร่งใส และเป็นธรรมตอ่ผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

5.3.2 คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวน และอนมุตัิวิสยัทศัน์ ภารกิจ ของบริษัทอยา่งน้อยทกุๆ 5 ปี 
5.3.3 คณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชมุกบัฝ่ายบริหารเมือ่วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2562 เพื่อทบทวน อนมุตัิวิสยัทศัน์ 

ภารกิจ การวางกลยทุธ์ เปา้หมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท 
5.3.4 คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดแูลเร่ืองกลยทุธ์ เปา้หมาย และแผนงานด าเนินการของฝ่ายจดัการ โดยฝ่าย 

จดัการเป็นผู้รายงานผลการปฏิบตัิงาน เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบตามล าดบั 
5.3.5 คณะกรรมการจดัให้มีนโยบายก ากับดูแลกิจการของบริษัท เป็นลายลกัษณ์อกัษร และปฏิบตัิตามนโยบาย

ดงักลา่ว 
5.3.6 ประธานกรรมการบริษัท มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ และไม่ได้ด ารงต าแหน่งใน

คณะกรรมการชดุยอ่ย 
5.3.7 การรวมหรือแยกต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นบคุคลเดียวกบั

ประธานกรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการแบง่แยกหน้าที่
ในการก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลและการบริหารงานประจ าออกจากกนัอยา่งชดัเจน 
ประธานกรรมการบริษัท มีหน้าที่เป็นกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ก าหนดนโยบาย 
แผนงาน และกลยทุธ์ที่ส าคญัให้ฝ่ายบริหารน าไปปฏิบตัิ โดยกรรมการบริษัท ทกุคนมีความเป็นอิสระในการ
เสนอวาระการประชมุ การแสดงความคิดเห็นตอ่การด าเนินงานของบริษัท ในด้านตา่งๆ รวมถึงพิจารณาอยา่ง
รอบคอบในเร่ืองที่อาจขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มีความถกูต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
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5.3.8 ประธานกรรมการบริหาร เป็นหวัหน้าคณะของฝ่ายบริหาร รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ในการดแูล
การด าเนินกิจการและปฏิบัติงานของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยมีการ
บริหาร ติดตามการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ โดยก าหนดให้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อ
รายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทเป็นประจ าทุกเดือน มีการ
กระจายอ านาจลงไปสูฝ่่ายบริหาร ในการก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และวงเงิน 

5.3.9 คณะกรรมการบริษัทจัดท าคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานทกุคนยดึถือปฏิบตัิ รวมทัง้มีการติดตามให้มีการปฏิบตัิอยา่งจริงจงั 

5.3.10 คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบตัิของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และมีการทบทวนประสทิธิผลของการจดัการความเสีย่ง 

5.3.11 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีระบบการควบคมุด้านการด าเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน การปฏิบตัิงาน 
การด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และนโยบาย โดยมีหน่วยงานที่มีความอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่เป็น
ผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคมุดงักลา่ว 

5.3.12 คณะกรรมการบริษัทจะรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงาน
ประจ าปี ทัง้นี ้งบการเงินดงักลา่ว จัดท าขึน้ตามมาตรฐานบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย รวมทัง้มีการ
เปิดเผยข้อมลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

5.3.13 คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารระดบัสงู แจ้งตอ่คณะกรรมการเก่ียวกบัการซือ้
ขายหุ้นอยา่งน้อย 1 วนั ลว่งหน้าก่อนท าการซือ้ขาย 

5.3.14 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการทกุทา่นต้องรายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการให้บริษัททราบ 
5.3.15 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทัง้ด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การ

ด าเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยมีผู้ ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็น
หน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการ 
ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกนัประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท  และ
รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 และเห็นวา่มีระบบควบคมุภายในท่ีเพียงพอ 

5.3.16 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมประชุมกบัผู้บริหารระดบัสงู เพื่อติดตามและรับทราบรายงานผลการด าเนินงานที่
ผ่านมา ของฝ่ายต่างๆ  และก าหนดแผนงาน ตัวชีว้ัด/เป้าหมาย (Key Performance Index : KPI)  เป็น
ประจ าทกุปี  

5.4 การประชุมคณะกรรมการ 
5.4.1 บริษัทจดัท าก าหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการลว่งหน้าทัง้ปี โดยในปี 2562 ก าหนดการประชมุเอาไว้

จ านวน 8 ครัง้ และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบถึงก าหนดการดงักลา่วลว่งหน้า เพื่อให้กรรมการสามารถ
จดัเวลา และเข้าร่วมประชมุได้ 

5.4.2 จ านวนครัง้ของการประชมุ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้เหมาะสมกบัภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของ
กรรมการ และลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

5.4.3 ประธานกรรมการ และกรรมการผู้ จัดการ ท าหน้าที่ ร่วมกันในการพิจารณาก าหนดวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัท 

5.4.4 บริษัทจดัสง่เอกสารประกอบการประชมุอยา่งครบถ้วน เพียงพอ และจดัสง่ให้กบัคณะกรรมการลว่งหน้าอยา่ง
น้อย 7 วนั เพื่อให้กรรมการมีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าประชมุ 

5.4.5 บริษัทจดัสรรเวลาเอาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองเพื่ออภิปรายกนัอย่างรอบคอบ และประธาน
กรรมการ เป็นผู้ประมวลความเห็น และข้อสรุปท่ีได้จากที่ประชมุ 

5.4.6 กรรมการผู้จดัการ ได้เชิญผู้บริหารระดบัสงู เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท ในเร่ืองที่เก่ียวข้องโดยตรง 
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5.4.7 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท กรรมการทกุคนได้อภิปราย และแสดงความคิดเห็นอยา่งเปิดเผย โดยมี
ประธานเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปท่ีได้จากที่ประชมุ และในขณะการลงมติจะต้องมกีรรมการไม่
น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และจดบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยเลขานกุาร
คณะกรรมการบริษัท 

5.4.8 เปิดเผยจ านวนครัง้ของการประชมุ และจ านวนครัง้ที่กรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุในตาราง “ตาราง
แสดงจ านวนครัง้การประชมุคณะกรรมการบริษัทและประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย” ดงันี ้ 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ทีเ่ข้าร่วมประชมุ / จ านวนการประชมุทัง้หมด (ครัง้) 

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

มารมย์ 
ประธานบริษัทฯ/ กรรมการอิสระ 8/8 --- --- --- --- --- 

2 นายไพรัช 
สหเมธาพฒัน์ 
 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ / กรรมการ/ 
กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและ
กรรมการสรรหา/ กรรมการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี 

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

3 นายเผ่าเทพ  
โชตนิชุิต 
 

ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและ
กรรมการสรรหา / ประธานกรรมการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการ 

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

4 ดร.โกศล  
สรุโกมล 
 

กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา / 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี /
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

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

5 นายวีระศกัดิ ์ 
สตุณัฑวิบลูย์ 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการ 

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

6 นายสเุมธ  
เตชะไกรศรี 

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี / กรรมการ  

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

7 นายคมัภีร์  
จองธุระกิจ 
 

กรรมการ / กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน
และกรรมการสรรหา / กรรมการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี 

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

8 นายปรีชา 
เตชะไกรศรี  

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ
ผู้จดัการ / กรรมการบริหารความเสีย่ง 

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

9 นายจมุพล  
เตชะไกรศรี 

กรรมการ / กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง /ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดัการ / เลขานกุารบริษัท 

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

10 นางยพุา  
เตชะไกรศรี 

กรรมการ 8/8 --- --- --- --- --- 

11 นายอภิชาต ิ 
เกษมกลุศริิ 

กรรมการ 7/8 --- --- --- --- --- 

12 นายประสงค์  
เตชะไกรศรี 

กรรมการ 8/8 --- --- --- --- --- 

13 นายนีรนาท 
พรหมนารถ 

กรรมการบริหาร/ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

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

 



            บริษัท  ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)                                         

สว่นที่ 2 หน้าที่ 40 

 

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

BOD AC RC&NC CG RISK Ex-com 

14 นายโกเวท 
ลิม้ตระกลู 

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

15 นายนิเวสน์ 
บวัคอม 

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

16 นายพิษณ ุ
วิลาวลัย์จิตต์ 

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

17 นายบญุทวิา 
อินทร์ชะตา 

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

5.4.9 บริษัทก าหนดนโยบายให้กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารมีโอกาสประชมุระหวา่งกนั เพื่ออภิปรายปัญหาตา่งๆ 
เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ โดยไมม่ีฝ่ายจดัการร่วมด้วยเพื่อความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น 
โดยในปี 2562  ได้จดัให้มกีารประชมุกรรมการท่ีไมใ่ช้ผู้บริหาร เมือ่วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2562 

5.5 การประเมินประธานกรรมการบริหาร (CEO) 

บริษัทได้ให้ความส าคญัต่อการประเมินผลและการปฏิบตัิงานของประธานกรรมการบริหาร โดยมีวตัถปุระสงค์ในการ
น าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรังปรุงการปฏิบตัิหน้าที่  โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ การวางแผนกลยทุธ์ ความเป็นผู้น า 
ผลการด าเนินงานด้านการเงิน การบริหารก ากบัดแูลการท าธุรกรรม การจดัท าแผนทดแทนต าแหนง่ การบริหารทรัพยากรมนษุย์ การ
สือ่สาร และการสร้างความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทปรับปรุงจากตวัอยา่ง ”แบบประเมินผลงานของ 
CEO” ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกบัลกัษณะเฉพาะของบริษัท 

5.6 การประเมินคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี เพื่อพิจารณา
ผลการด าเนินงาน และการก ากบัดแูลให้มีการก าหนดและ/หรือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ โดยท าการประเมิน 3 แบบ คือ (1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ (2) แบบประเมินกรรมการรายบุคคล (3) แบบ
ประเมินคณะกรรมการชดุยอ่ย  โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทปรับปรุงมาจากตวัอยา่งแบบประเมินของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกบัลกัษณะของคณะกรรมการบริษัท 

หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ และการประเมินกรรมการรายบคุคล ใช้หลกัเกณฑ์การให้
คะแนนในการวดัระดบั ดงันี ้   

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

ขัน้ตอนกระบวนการประเมิน ด าเนินการโดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้บรรจุแบบประเมินคณะกรรมการทัง้คณะในซอง 
และจดัสง่ให้กบักรรมการแตล่ะท่านเพื่อท าประเมิน  ส าหรับแบบประเมินกรรมการรายบคุคล จะใช้วิธีการสุม่จบัโดยกรรมการเป็นผู้
สุม่หยิบเองจากกลอ่งและท าการประเมิน  หลงัจากกรรมการท าประเมินทัง้สองชุดเสร็จเรียบร้อย จะน าสง่คืนเลขานกุารบริษัท เพื่อ
ท าสรุปรายงานผลประเมิน และในปี 2562 ได้ด าเนินการประเมินคณะกรรมการในแตล่ะคณะดงันี ้
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1. การประเมินคณะกรรมการทัง้คณะ ประกอบด้วย 6 หวัข้อหลกั ซึง่มีผลการประเมินคะเเนนเฉลีย่รวม อยูใ่นเกณฑ์
ระดบัดีมาก คือ 95% รายละเอยีดดงันี ้ 

ล าดบั หวัข้อ ผลประเมิน (%) 
1 โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 96 
2 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 92 
3 การประชมุคณะกรรมการบริษัท 96 
4 การท าหน้าที่ของกรรมการ 96 
5 ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 95 
6 การพฒันาตนเองของกรรมการ 93 

ผลประเมินเฉลีย่ 95  
2. การประเมินกรรมการรายบคุคล ประกอบด้วยหวัข้อหลกั 3 หวั ซึง่มีผลการประเมินคะเเนนเฉลีย่รวม อยูใ่นเกณฑ์

ระดบัดีมาก คือ 91% รายละเอยีดดงันี ้ 
  

ล าดบั หวัข้อ ผลประเมิน (%) 
1 โครงสร้างและคณุสมบตัิของกรรมการ 90 
2 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ 92 
3 การประชมุของกรรมการ 92 

ผลประเมินเฉลีย่ 91 

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

  

ล าดบั คณะกรรมการชดุยอ่ย 
ผลประเมิน
เฉลีย่(%) 

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

ทัง้นี ้ผลการประเมินประจ าปี 2562 สรุปได้วา่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะชดุ มีการปฏิบตัิ
หน้าที่ครบถ้วนและมีประสทิธิผล  

การประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มกีารประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการเป็นประจ าทกุปี โดยมีหลกัเกณฑ์

ในการประเมินที่น าไปสูค่วามส าเร็จของการบริหารงานตามกลยทุธ์ เพื่อพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทน และแรงจงูใจที่อยูใ่นระดบัท่ี
เหมาะสม 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

บริษัทก าหนดนโยบายการปฐมนเิทศให้กบักรรมการทา่นใหมท่ี่เข้ามา โดยการประชมุร่วมกนักบักรรมการบริษัททกุทา่น 
เพื่อบรรยายสรุปลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัท ซึง่เลขานกุารบริษัทเป็นผู้จดัท าเอกสารทีเ่ก่ียวข้อง 

นอกจากนัน้ ยงัต้องพาไปเยี่ยมชมโรงงานทัง้ 3 แหง่ รวมถงึส านกังานใหญ่ เพื่อให้เข้าใจการด าเนนิงานของบริษัท ได้
มากขึน้ ซึง่ในปี 2562 นัน้ บริษัทไมม่ีกรรมการทา่นใหม ่จงึไมม่ีการด าเนินการในเร่ืองนี ้
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5.7   ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทมีนโยบายและหลกัเกณฑ์การจา่ยคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัสภาะเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัท และ

เปรียบเทียบกบัธุรกิจทีม่ีขนาดและอยูใ่นกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผู้

พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาน าเสนอตอ่ที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณา

อนมุตั ิ
5.8  การพัฒนาความรู้ของกรรมการและผู้บริหาร และแผนสืบทอดต าแหน่ง 

  บริษัทเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการบริษัท  และเพื่อการก ากับดูแล

กิจการท่ีดีของบริษัท จึงสง่เสริมและอ านวยความสะดวกให้กรรมการและเลขานกุารบริษัท ได้รับการฝึกอบรมความรู้ต่างๆ ท่ีจดัขึน้

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ ได้แก่หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP)  

   นอกจากนี ้ยงัจดัให้มีการอบรมจากองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบตัิงานอย่างสม ่าเสมอ 

และตอ่เนื่องอีกด้วย 

ในปี 2562 กรรมการ ผู้บริหาร ได้เข้าร่วมอบรม/ กิจกรรมและสมัมนา ที่จดัโดยหนว่ยงานตา่งๆ ดงันี ้

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง หลกัสตูรอบรม / สมัมนา บริษัท /องค์กร/ หน่วยงาน ท่ีจดัอบรม 

คณุปรีชา  เตชะไกรศรี -กรรมการบริษัท 

-กรรมการบริหาร 

-กรรมการผู้จดัการ 

การควบคมุภายในตามมาตรฐานกรมบญัชีกลาง 

2561 ส าหรับหน่วยงานรัฐและบริษัทมหาชน 

COSO 2013 Internal Control 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

(นิด้า) 

 การวางแผนการขายและการปฎิบตัิการ (S&OP) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-

ญ่ีปุ่ น) 

 บญัชีบริหารเพ่ือการวางแผนและตดัสินใจ สภาวชิาชีพบญัชี 

  เทคนิคการลดต้นทนุ มลูนิธีเพ่ือสถาบนัเพิ่มผลผลิตแหง่ชาติ 

  งบประมาณเพ่ือการวางแผนและท าก าไร สภาวชิาชีพบญัชี 

  How To Communicate Effectively In A Digital 

Age 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

คณุนีรนาท พรหมนารถ -กรรมการบริหาร 

-รองกรรมการผู้  

 จดัการ 

-CFO 

การควบคมุภายในตามมาตรฐานกรมบญัชีกลาง 

2561 ส าหรับหน่วยงานรัฐและบริษัทมหาชน 

COSO 2013 Internal Control 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

(นิด้า) 

 การวางแผนการขายและการปฎิบตัิการ (S&OP) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-

ญ่ีปุ่ น) 

 บญัชีบริหารเพ่ือการวางแผนและตดัสินใจ 

(CFO : Refresh 7 ช.ม.) 
สภาวชิาชีพบญัชี 

  การบริหารวงจรคณุภาพ QCC มลูนิธีเพ่ือสถาบนัเพิ่มผลผลิตแหง่ชาติ 

  งบประมาณเพ่ือการวางแผนและท าก าไร  

(CFO : Refresh 6 ช.ม.) 
สภาวชิาชีพบญัชี 

  เจาะลกึมาตรฐาน TFRS 9, TFRS 15,TFRS 16 ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

  การปรับปรุงรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน – 

บริษัทมหาชนจ ากดั (ธุรกิจทัว่ไป) 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
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ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง หลกัสตูรอบรม / สมัมนา บริษัท /องค์กร/ หน่วยงาน ท่ีจดัอบรม 

คณุนิเวสน์ บวัคอม -ผู้จดัการทัว่ไปฝ่าย

ทรัพยากรมนษุย์ 

Anti-Corruption:The Practical Guide (ACPG) 

รุ่น 48 

Thai Institute of Directors 

  ROAD TO CERTIFY CAC CAC 

  How to deal with fake news & bad news ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

  หลกัสตูรการจดัท ารายงานความยัง่ยืน 
(Sustainability Reporting) 

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

บริษัทมีแผนการพฒันา และสบืทอดงานต าแหนง่ผู้บริหารของบริษัท เพื่อเตรียมพร้อมในการท างานท่ีตอ่เนื่องในกรณีที่ตนไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ เพื่อความมัน่ใจได้วา่ บริษัทมีผู้บริหารที่มคีวามรู้ ความสามารถเพียงพอตอ่การปฏิบตัิงานได้  

นอกจากนี ้ยงัมกีารประชมุนอกสถานท่ี โดยมกีารหมนุเวียนไปประชมุตามโรงงานสาขาเพื่อให้กรรมการของบริษัทได้เห็นการ
ท างานอยา่งแท้จริงของพนกังานอีกด้วย 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

      คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย จ านวน 5 คณะ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1) คณะกรรมการบริหาร   

2) คณะกรรมการตรวจสอบ   

3) คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา    

4) คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   

5) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  

โดยมีการก าหนดอ านาจหน้าทีเ่อาไว้อยา่งชดัเจน  ทัง้นี ้ประธานคณะกรรมการบริษัทไมเ่ป็นประธาน หรือสมาชิกใน
คณะกรรมการชดุยอ่ย   

1.  คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหาร มีจ านวน 4 ทา่น ประกอบด้วย  
ล าดับ ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายสเุมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายปรีชา    เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร 

3. นายจมุพล   เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร 

4. นายนีรนาท           พรหมนารถ กรรมการบริหาร  

ขอบเขต และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี ้

1. ให้มีอ านาจตดัสนิใจในเร่ืองการด าเนินงานท่ีส าคญัของบริษัทโดยก าหนดขอบเขตประเภท หรือขนาดของภารกิจ 
วตัถปุระสงค์ แนวทาง และนโยบายของบริษัทรวมถึงการก ากบัดแูล การด าเนินงานโดยรวม ผลผลติ ความสมัพนัธ์
กบัลกูค้า ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

2. พิจารณาและอนมุตัิการจดัซือ้จดัจ้าง ตลอดจนเร่ืองการลงทนุขยายงาน รวมถึงการซือ้ขายสนิทรัพย์ถาวรของบริษัท
และจะพิจารณาเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท หากการจดัซือ้จดัจ้าง ตลอดจนเร่ืองการลงทนุขยายงาน รวมถึงการ
ซือ้ขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทนัน้ อยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท 
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3. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์
ตอ่กิจการ 

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

บริษัทที่เกินอ านาจสัง่การของฝ่ายงานนัน้ 
8. หากการด าเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทใช้งบประมาณสงูเกินกวา่งบประมาณที่

ได้รับอนมุตัิร้อยละ 10 จะต้องน าเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 
9. ก าหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ และพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ

ผู้จดัการ 
ทัง้นี ้การมอบอ านาจดงักลา่วข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดและระเบยีบวาระตา่ง ๆ ที่ได้รับ

อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไมอ่นมุตัิรายการใดๆ ท่ีตนเองหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้เสยี 
หรืออาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัท และบริษัทยอ่ย และจะต้องเปิดเผยรายการดงักลา่วตอ่
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการอืน่ใดนอกเหนือจากที่กลา่วมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่
สามารถกระท าได้ เว้นแตจ่ะได้รับมอบหมายจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป  

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด ซึง่มคีวามรู้ด้านบญัชี
และการเงิน องค์ประกอบกรรมการมี  3 ทา่น เป็นกรรมการอิสระทัง้หมด วาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 22 
ธนัวาคม 2561 ถึง 21 ธนัวาคม 2564 รายช่ือมีดงัตอ่ไปนี ้

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายไพรัช สหเมธาพฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

(มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) 
2. นายเผ่าเทพ โชตนิชุิต กรรมการตรวจสอบ 

(มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) 
3. นายวีระศกัดิ์ สตุณัฑวบิลูย์ กรรมการตรวจสอบ 

(มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) 

                      ทัง้นี ้มีนายจมุพล  เตชะไกรศรี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
ขอบเขต และ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมกีารรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกบัผู้สอบ
บญัชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัทท่ีรับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ าปี 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบ
ทานร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ 

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

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

7. จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่วลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดงักลา่วควรประกอบด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

- ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดท าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท  ถึงความถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ 

- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท  
- เหตผุลที่เช่ือวา่ผู้สอบบญัชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแตง่ตัง้ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
- ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
 หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

- รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทกุไตรมาส  
3.  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา  

เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และพงึปฏิบตัิที่ดสี าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา โดยมกีรรมการอิสระ
เป็นประธานฯ  เพื่อท าหน้าที่สรรหาผู้ที่มีคณุสมบตัเิหมาะสมในการด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทและท าหน้าที่พิจารณาก าหนด
คา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตามนโยบายที่ได้ก าหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงันี ้

นโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการนัน้ บริษัทจะค านึงถึงความเหมาะสมกบัภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรม และธุรกิจที่มีขนาด
ใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวนัน้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุ
เป้าหมาย และทิศทางธุรกิจบริษัทที่ก าหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส  ทัง้นี  ้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ 
คา่ตอบแทนรายเดือน และคา่โบนสัประจ าปี  

ขอบเขต และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
1. ก าหนดหลกัเกณฑ์ หรือวิธีการก าหนดคา่ตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัท และกรรมการชดุยอ่ย 
2. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบ และน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น เพื่อ

พิจารณาอนมุตัิ 
3. ก าหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานกรรมการบริหาร และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ

ประธานกรรมการบริหาร เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 
4. ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

นโยบายการสรรหากรรมการ 
การสรรหากรรมการนัน้ บริษัทจะให้ความส าคญักบับคุคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวตัิการท างานท่ีดี 

และมีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์กว้างไกล รวมทัง้มีคณุธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติที่ดีตอ่องค์กร สามารถอทุิศเวลาให้ได้อยา่ง 
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เพียงพอ อนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินกิจการของบริษัท โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส” 

ขอบเขต และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา 

1. ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์วิธีการสรรหา และคณุสมบตัิของผู้ที่จะมาด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท  
2. ด าเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมในการด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท และน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุ

ผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตั ิ

3. ด าเนินการสรรหาผู้สบืทอดต าแหนง่ประธานกรรมการบริหารร่วมกบัประธานกรรมการบริหารเดิม เพื่อน าเสนอตอ่ที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

4. พิจารณาเห็นชอบผู้สบืทอดต าแหนง่กรรมการผู้จดัการ ที่ถกูน าเสนอโดยประธานกรรมการบริหาร เพื่อน าเสนอตอ่ที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 

5. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 
6. ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

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

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายเผ่าเทพ   โชตนิชุิต ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ) 

2 นายไพรัช             สหเมธาพฒัน์ กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ) 

3 ดร.โกศล สรุโกมล กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ) 

4 นายสเุมธ เตชะไกรศรี กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา 

5 นายคมัภีร์ จองธุระกิจ กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา 

              ทัง้นี ้มีนายจมุพล  เตชะไกรศรี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา  
4.  คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี 

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

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายเผ่าเทพ   โชตนิชุิต ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (กรรมการอิสระ) 

2 นายไพรัช            สหเมธาพฒัน์ กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (กรรมการอิสระ) 

3 ดร.โกศล สรุโกมล กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (กรรมการอิสระ) 

4 นายสเุมธ เตชะไกรศรี กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

5 นายคมัภีร์ จองธุระกิจ กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

        ทัง้นีม้ี นายจมุพล  เตชะไกรศรี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
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ขอบเขต และ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ด ี

1. ก าหนดหลกัการและข้อพงึปฏิบตัิที่ส าคญัของกระบวนการก ากบัดแูลกิจการท่ีมีประสทิธิผลที่เหมาะสม 
2. เสนอแนวปฏิบตัิด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตอ่คณะกรรมการบริษัท 
3. ติดตามประกาศใหม่ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อพิจารณาปรับปรุงหลกัปฏิบตัิให้เหมาะสม 
4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบตัิและหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีใช้ปฏิบตัิให้มีความตอ่เนื่องและเหมาะสมกบัธุรกิจ 
5. เสนอแนะข้อก าหนดเก่ียวกบัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และข้อพงึปฏิบตัิส าหรับผู้บริหารและพนกังาน 
6. มอบนโยบายและแนวปฏิบตัิในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมชนุชนและสิง่แวดล้อม (Corporate Social  
 Responsibility: CSR) 

5.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการบริษัทมมีติแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง โดยมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 
21 ธนัวาคม 2562 ถึง 20 ธนัวาคม 2565  ประกอบด้วยกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงู จ านวน 9 ทา่น ดงันี ้
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

          
ทัง้นีม้ี นางสาวพรทิพย์ พว่งทรัพย์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ขอบเขต และ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

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

ควบคมุความเสีย่ง  
5. สนบัสนุนผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือ และติดตามผลในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรเทาหรือขจัดความเสี่ยง ให้

เป็นไปตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้  
6. สนบัสนนุและพฒันาการบริหารความเสีย่งให้เกิดขึน้อยา่งตอ่เนื่องทัว่ทัง้บริษัท และสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล 
7. จดัให้มีการประเมินและวเิคราะห์ความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้อยา่งเป็นระบบและตอ่เนื่องทัง้ในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ 

เพื่อให้มั่นใจว่าการส ารวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขัน้ตอนของการด าเนินธุรกิจ  และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหาร 
หลกัเกณฑ์การสรรหา บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ท าหน้าที่สรรหากรรมการใหม ่หรือกรรมการเพื่อทดแทน

กรรมการท่ีลาออก โดยพิจารณากลัน่กรองความรู้ ความสามารถ ความซื่อสตัย์สจุริต ประสบการณ์และคณุสมบตัิต้องสอดคล้องกบั

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายโกเวท ลิม้ตระกลู ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2 ดร.โกศล สรุโกมล กรรมการบริหารความเส่ียง (กรรมการอิสระ) 

3 นายปรีชา เตชะไกรศรี กรรมการบริหารความเส่ียง 

4 นายจมุพล เตชะไกรศรี กรรมการบริหารความเส่ียง 

5 นายนีรนาท พรหมนารถ กรรมการบริหารความเส่ียง 

6 นายวรุิฬ เผ่าลินจง กรรมการบริหารความเส่ียง 

7 นายพิษณุ วลิาวลัย์จิตต์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

8 นายบญุทิวา อินทร์ชะตา กรรมการบริหารความเส่ียง 

9 นายนิเวสน์ บวัคอม กรรมการบริหารความเส่ียง 
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กลยทุธ์ของบริษัท  รวมทัง้ความถกูต้องตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์  

กระบวนการในการพิจารณาสรรหาบคุคล เพื่อมาด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาบคุคลจาก
แหลง่ตา่งๆ ดงันี ้

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

เมื่อคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วเห็นวา่เหมาะสม จึงเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และขออนมุตัิ 
แตง่ตัง้เป็นกรรมการตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น โดยปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของบริษท  

ขัน้ตอนการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน โดยให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ พิจารณาเลือกตัง้ และให้

คณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการด้วยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จดัการ และต าแหน่ง
อื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

การเลือกตัง้กรรมการมีวิธีการดังต่อไปนี ้

1.  ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
2.  ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงที่มอียูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  แตจ่ะแบง่

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

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

การประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มกีารประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการประจ าทกุปี โดยใช้เปา้หมายและ
หลกัเกณฑ์ในการประเมินที่สอดคล้องกบันโยบายการบริหารงานของบริษัท และกลยทุธ์เพื่อพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนที่
เหมาะสม  
9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทไมม่ีบริษัทร่วม และบริษัทยอ่ย และไมม่ีการให้ความชว่ยเหลอืทางการเงินกบับริษัทท่ีไมใ่ช่บริษัทยอ่ย  
9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีมาตรการปอ้งกนัข้อมลูภายในอยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งข้อมลูภายในท่ียงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ หรือ
ข้อมลูที่มีผลกระทบตอ่การด าเนนิธุรกิจ และราคาหุ้น  โดยมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน น าข้อมลูภายในไปใช้ เพื่อประโยชน์
สว่นตวั บริษัทได้วางนโยบายดงันี ้

1. บริษัทให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเพื่อให้รับทราบถงึกฎเกณฑ์ของการใช้ข้อมลูภายใน หน้าที่ในการรายงานการ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทและบริษัทยอ่ยของตน คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ รวมถงึบทก าหนดโทษตาม
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
แหง่ประเทศไทย 
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2. กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จดัท าและสง่รายงานการถือหลกัทรัพย์ของบริษัท และบริษัทยอ่ยของตน คูส่มรส และบตุร
ที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยต้องรายงานดงันี ้

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

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

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

4. บริษัทก าหนดมาตรการควบคมุตราประทบัของบริษัท ไว้ที่ฝ่ายเลขานกุารบริษัท เพื่อควบคมุการด าเนินงานใดๆ ให้
เป็นไปอยา่งถกูต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

บริษัทมีมาตรการการลงโทษหากพบวา่กรรมการ หรือผู้บริหาร ฝ่าฝืนนโยบายบริษัท และท าให้บริษัทได้รับความเสือ่มเสยี 
หรือเสยีหาย และบริษัทจะประสานงานกบัหนว่ยงานก ากบัดแูลทีเ่ก่ียวข้องเพื่อด าเนินการตามกฎหมายตอ่ไป 
 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี   
1. คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี รอบปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

รายการท่ี ช่ือบริษัทผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบญัชี คา่สอบบญัชี 

1 บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) บริษัท กรินทร์ ออดทิ จ ากดั 1,060,000.00 

รวมคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี 1,060,000.00 

2. คา่บริหารอื่นๆ (Non-Audit Fee) 

-ไมม่ี 

9.7 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัดวีา่ ข้อมลูของบริษัททัง้ที่เก่ียวกบัการเงินและที่ไมใ่ช่การเงิน ล้วนมผีลตอ่กระบวนการ
ตดัสนิใจของผู้ลงทนุและผู้ที่มีสว่นได้สว่นเสยีของบริษัท จึงได้ก าชบัให้ฝ่ายบริหารด าเนินการในเร่ืองที่เก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูที่
ครบถ้วน ตรงตอ่ความเป็นจริง เช่ือถือได้ สม ่าเสมอ และทนัเวลา ซึง่ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความส าคญัและจะยดึถือปฏิบตัิไป
โดยตลอด ในสว่นของงานด้านผู้ลงทนุสมัพนัธ์นัน้ ได้มอบหมายให้ นายจมุพล เตชะไกรศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ท าหน้าที่
ติดตอ่สือ่สารกบัผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นกัวิเคราะห์และภาครัฐที่เก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้บริษัทได้จดักิจกรรมให้แก่ผู้ลงทนุท่ีมีความสนใจในการด าเนนิงานของบริษัท โดยการให้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ซึง่จดัเป็น
ประจ าปีละหนึง่ครัง้ 

ในปี 2562 บริษัทได้จดักิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานก่ิงแก้ว เมื่อวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 และได้รับความสนใจจากผู้ ถือหุ้น 
นอกจากนี ้บริษัทยงัมีเจตนารมณ์ที่ดีในการท่ีจะเปิดโอกาสให้แกน่กัวิเคราะห์ และนกัลงทนุรายยอ่ยได้มีโอกาสรับทราบความ

เคลือ่นไหว และผลประกอบการของบริษัทอยา่งสม า่เสมอ และตอ่เนื่อง โดยบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทนุ 
(Opportunity Day) ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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10 ความรับผิดชอบต่อสังคม  
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อมนัน้ ไมใ่ช่เป็นเพียงกิจกรรมเสริมของบริษัทเทา่นัน้ หากแตเ่ป็นภารกิจหลกั

ของบริษัทด้วย ทัง้นี ้บริษัทได้ยดึหลกัในการดําเนินงานท่ีมีเปา้หมายด้านธุรกิจควบคูก่บัความรับผิดชอบดงัคํากลา่วของ Mr. Bjorn 
Stigson ประธานสภาธุรกิจโลกเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน (World Business Council  for Sustainable Development หรือ WBCSD) 
ท่ีวา่ “ธุรกิจไมส่ามารถประสบความสําเร็จได้ในสงัคมท่ีล้มเหลว” (Business cannot succeed in a society that fails)  
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  

บริษัทดําเนินธุรกิจภายใต้หลกัจริยธรรม และการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ควบคูไ่ปกบัการใสใ่จดแูลรักษาสิง่แวดล้อมและสงัคม 
โดยมุง่หวงัเพ่ือนําไปสูก่ารพฒันาธุรกิจอยา่งยัง่ยืน มีความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนมุติั
แนวนโยบายการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท   

โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือท่ีจะดําเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจและสงัคม ให้ความสําคญักบัการดแูล รักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ินท่ีหน่วยงานของบริษัทตัง้อยู ่นอกจากนี ้บริษัทยงัมีนโยบายยดึมัน่ ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองท่ีดี ปฏิบติั
ตามกฎหมาย และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องอยา่งครบถ้วน มุง่มัน่ท่ีจะใช้ความพยายามอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้ท่ีดําเนินการเอง หรือร่วมมือกบั
ภาครัฐและชมุชนในการยกระดบัคณุภาพของสงัคม 
การดาํเนินงานและการจัดทาํรายงาน 

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

รากฐานของการประกอบธุรกิจท่ีดี มีประสิทธิภาพนัน้ มีรากฐานของทรัพยากรบคุคล เป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะขบัเคล่ือนธุรกิจให้
ประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดี นัน่ก็หมายความว่า ธุรกิจเองต้องเลง็เหน็ถึงความสําคญัของพนกังาน  ให้พนกังานมีคณุภาพชีวิตท่ีดี 
มีสภาพแวดล้อมและเง่ือนไขในการทํางานท่ีดี รวมถึงการเคารพสิทธิมนษุยชน และการปฏิบติัต่อพนักงาน หรือแรงงานอย่างเป็น
ธรรมด้วย บริษัทจงึปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางาน สง่เสริมคณุภาพชีวิตของพนกังาน โดยมีตวัอยา่งของแนวปฏิบติั ดงันี ้

1.1    มีแนวปฏิบติัท่ีสนบัสนนุ และเคารพสทิธิมนษุยชน เช่น ไมใ่ช้แรงงานเดก็ และไมใ่ช้แรงงานผิดกฏหมาย เป็นต้น 
1.2    กําหนดนโยบายและแนวปฏิบติัด้านผลตอบแทนพนกังานและสวสัดิการอ่ืนๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนสั เงินกอง 

ทนุสํารองเลีย้งชีพตามกฎหมายแล้ว ยงัมีสวสัดิการเพิ่มเติมให้แก่พนกังาน เช่น จดัให้มีข้าวฟรี และอาหารกลางวนั 
ราคาพิเศษให้กบัพนกังาน, เงินช่วยเหลือฌาปนกิจในกรณีบคุคลใน ครอบครัวของพนกังานเสียชีวิต, ให้ทนุการศกึษา 
แก่บตุรของพนกังานท่ีอยูใ่นระดบัอนบุาลจนถงึมธัยมศกึษาตอนต้น, ตรวจสขุภาพประจําปี, มอบของขวญัวนัเดก็ ฯลฯ  

1.3 กําหนดนโยบายความปลอดภยัต่างๆ ในโรงงาน และสถานท่ีทํางาน เช่น จดัให้มีการซ้อมดบัเพลิงและ ฝึกซ้อมอพยพ
หนีไฟประจําทกุปี ตรวจความพร้อมของอปุกรณ์ดบัเพลิงตามแผนท่ีกําหนด จดัหาอปุกรณ์ป้องกนัภยัสว่นบคุคลให้แก่
ผู้ปฏิบติังานท่ีเหมาะสมตามลกัษณงาน เพ่ือให้ผู้ปฏิบติัมีความมัน่ใจและปลอดภยัในการทํางาน 

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

1.5 จดัหาสิง่อํานวยความสะดวกอปุโภคบริโภค ให้อยา่งเพียงพอและเหมาะสม ปลอดภยั ถกูสขุอนามยั และดําเนินการ
ตรวจประเมินตามรอบท่ีกําหนด เช่น โรงอาหาร เคร่ืองทํานํา้ด่ืม ห้องสขุา ฯลฯ 

1.6 ดแูล ตรวจสอบ และจดัให้มีการตรวจวดั สภาพแวดล้อมภายในโรงงาน และในกระบวนการผลิต เพ่ือไม่ให้สง่ผลกระทบ
ตอ่สขุภาพของพนกังาน,ผู้ ท่ีอยูภ่ายในโรงงาน และชมุชนข้างเคียง  เช่น  ระบบบําบดันํา้ทิง้ 

1.7 มีกระบวนการร้องเรียนอยา่งเหมาะสมหากพนกังานได้รับการปฏิบติัอยา่งไมเ่ป็นธรรม  
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1.8 พฒันาบคุลากร โดยการเปิดโอกาสให้พนกังานมกีารเรียนรู้ โดยการสง่พนกังานไปอบรมหลกัสตูร ตา่งๆ ทัง้ภายใน และ
ภายนอกองค์กรเพื่อสร้างความสามารถในการแขง่ขนัขององค์กร และเลือ่น ต าแหนง่ให้แก่พนกังานเมื่อมีโอกาสที่
เหมาะสม 

1.9 พฒันาบคุลากรทกุระดบัให้มีความรู้ ทกัษะ และความสามารถสอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัทในทกุระดบั ทัง้ในระยะ
สัน้และระยะยาว ภายใต้กรอบการบริหารจดัการความรู้ (Knowledge Management)  โดยการน าองค์กรไปสูก่าร
เรียนรู้ (Learning Organization) 

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

สงัคมอีกด้วย 
1.12 สง่เสริมกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อให้พนกังานมีสขุภาพท่ีแข็งแรง และหา่งไกลยาเสพติด 
1.13 สง่เสริมประเพณีท้องถ่ิน และสบืสานเทศกาลตา่งๆ เช่น เทศกาลปีใหม ่เทศกาลสงกรานต์  วนัพอ่ วนัแม ่เป็นต้น 

2. การดแูลรักษาสิง่แวดล้อม  
บริษัทให้ความส าคญั และตระหนกัถึงผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม ที่อาจจะสง่ผลกระทบตอ่พนกังาน และชมุชนรอบข้าง 

ด้วยการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องอยา่งตอ่เนื่อง และมีการตรวจวดัคณุภาพของสิง่แวดล้อมประจ าทกุปี 
ส าหรับในปี 2562 ผลการตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดล้อมภายในโรงงาน อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน โดยบริษัท ได้วา่จ้างให้บริษัท ซี.

อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากดั และ Vcare environment Service Co., Ltd. เป็นผู้ด าเนินการตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดล้อม
ตา่งๆ ดงันี ้ 

ตรวจวดัคณุภาพของสิ่งแวดล้อม

ภายในโรงงาน 

ผลการตรวจวดัคณุภาพ 

ต ่ากวา่มาตรฐาน อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน 

เกินกวา่

มาตรฐาน 

1. คณุภาพน า้ทิง้    

2. ระดบัความเข้มของแสง    

3. ระดบัความดงัของเสียง    

4. ระดบัความร้อนคณุภาพอากาศ    

5. ปริมาณสารเจือปน    

6. ระบบนิเวศน์     
นอกจากนี ้บริษัทมีการจดัอบรมพนกังานใหม ่ในเร่ืองสิง่แวดล้อม พลงังาน และผลกระทบตา่งๆ ให้กบัพนกังาน และจดั

รณรงค์การใช้ทรัพยากรอยา่งรู้คณุคา่และเทา่ที่จ าเป็น รวมถึงให้การสนบัสนนุกิจกรรมทีเ่ก่ียวข้องกบัการใช้ทรัพยากรอยา่งประหยดั 
เช่น ปิดไฟ ปิดแอร์หลงัเลกิใช้งาน การจดัรถรับสง่แบบ Carpool การใช้กลอ่งหมนุเวียน การใช้กระดาษสองหน้า ลดการพิมพ์สกีรณีที่
ไมจ่ าเป็น ฯลฯ 

ด้านการลดการใช้พลงังานไฟฟา้ และจดัสรรงบประมาณเพื่อลงทนุในอปุกรณ์การประหยดัพลงังานอยา่งเป็นรูปธรรม  และ
ปฏิบตัิตามข้อก าหนดของมาตรฐานการจดัการสิง่แวดล้อม หรือ ISO 14001 และกฏหมายอยา่งเคร่งครัด 

3. การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม  
ธุรกิจจะมัน่คงได้ต้องอยูใ่นชมุชน และสงัคมที่เข้มแข็ง และมกีารพฒันาที่ยัง่ยืน บริษัทจงึจดัให้มีกิจกรรมทางสงัคม รวมถงึ 

การมีสว่นร่วมกบัสงัคมในการสง่เสริมความเข้มแขง็แกช่มุชนและสงัคม โดยหากระบวนการและวธีิการท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจ 
ที่ด าเนินการอยู ่เช่น 

3.1 สนบัสนนุของขวญั และอปุกรณ์กีฬาเนื่องในโอกาสวนัเด็กแหง่ชาติ ให้กบัโรงเรียน และชมุชนรอบข้างโรงงาน เพื่อ 
สนบัสนนุให้เยาวชนในชมุชนโดยรอบ ได้ใช้เวลากิจกรรมยามวา่งเลน่กีฬา อนัเป็นประโยชน์ในการฝึกให้เยาวชน มีวินยั 
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 รู้จกัแพ้ รู้ชนะ รู้อภยั  อนัเป็นคณุสมบตัิที่ส าคญัของเยาวชนที่จะเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศ  
3.2 จดักิจกรรมบริจาคโลหิต ให้แก่สภากาชาดไทย ประจ าทกุไตรมาส  
3.3 ท าบุญถวายเทียนพรรษาในพืน้ที่ชุมชนของแต่ละโรงงาน เช่น วดัอุทัยธรรมธารม จังหวดักรุงเทพฯ, วดับางปลานัก 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา, ส านกัสงฆ์โพธารามลานธรรม จงัหวดัปราจีนบรีุ 
3.4 สนบัสนนุงาน “ประเพณีรับบวั” ซึง่เป็นประเพณีที่สบืทอดกนัมา ณ วดับางพลใีหญ่ อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง  
บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  ได้แตง่ตัง้กรรมการอิสระ 3 ทา่น เป็นกรรมการตรวจสอบ  เพื่อให้มีการก ากบั

ดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยท าหน้าที ่
-  สอบทานรายงานการบริหารและการด าเนินงานของบริษัท  
-  สอบทานความนา่เช่ือถือของระบบการควบคมุภายใน 

  -  สอบทานความขดัแย้งทางผลประโยชน์และรายการท่ีเก่ียวข้อง 
  -  สอบทานการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด 

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชมุรวม 4 ครัง้ ซึง่มีการพิจารณาในเร่ืองที่ส าคญั สรุปได้ดงันี ้
1. พิจารณาผลประกอบการและงบการเงินรายไตรมาสและรายปีร่วมกบัผู้สอบบญัชีเพื่อน าเสนอตอ่ 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
2. พิจารณาและแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท 
3. พิจารณานโยบายบญัชีที่ส าคญัของบริษัท 
4. เสนอแนะแก่คณะกรรมการบริหารในด้านการควบคมุภายใน 

  คณะกรรมการบริษัทได้มกีารประชมุร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 เพื่อให้
ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในของบริษัท โดยอ้างองิ “แบบประเมินความเพยีงพอ
ของระบบการควบคมุภายใน” ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เห็นพ้องกนัวา่มีความเหมาะสม
และมีข้อเสนอแนะให้มีการตรวจสอบเชิงปฏิบตัิการอยา่งตอ่เนื่อง มีประสทิธิผล นอกจากนีย้งัให้มีการติดตามควบคมุการด าเนินงาน
เพื่อปอ้งกนัจากการท่ีกรรมการหรือผู้บริหารน าทรัพย์สนิของบริษัท ไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไมม่ีอ านาจ และด าเนินการแก้ไขผลจาก
การตรวจสอบในทกุประเด็นที่ส าคญั โดยเฉพาะประเด็นส าคญัทีอ่าจกระทบตอ่การปฏิบตังิานและรายการท่ีเก่ียวโยง ทัง้นี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 5 ด้านคือ  

1. การควบคมุภายในองค์กร บริษัทมีการจดัโครงสร้างองค์กรที่เอือ้ตอ่การด าเนินงานให้บรรลเุปา้หมายทีต่ัง้ไว้ พร้อมทัง้มีการ
ปรับปรุงการประเมินผลงานของพนกังานให้มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมขององค์กรอยา่งสมเหตสุมผล เพื่อคณุภาพทางการ
ปฏิบตัิงานท่ีดยีิ่งขึน้  

บริษัทมีความมุง่มัน่ท่ีจะพฒันากระบวนการผลติสนิค้าให้ได้ตามมาตรฐาน และเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล รวมถึงการให้
ความส าคญัอยา่งมากในการดแูลสิ่งแวดล้อม จงึเป็นเหตใุห้บริษัทได้รับการรับรองคณุภาพ  “ISO/TS 16949 และ ISO 14001”  

บริษัทก าหนดโครงสร้างการบงัคบับญัชาแยกตามสายงานท่ีสอดคล้องกบักลยทุธ์การด าเนินธุรกิจและการก ากบัดแูลกิจการ 
โดยมีแผนกตรวจสอบภายในเป็นหนว่ยงานอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ได้สง่เสริม สนบัสนนุ นโยบายการ
ก ากบัดแูลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ให้มีความชดัเจนโปร่งใส มีการก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบตัิงาน ค านงึถงึความเป็น
ธรรมตอ่พนกังาน ลกูค้า คูค้่า รวมถงึความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น สงัคมและสิง่แวดล้อม โดยได้จดัท าคูม่ือนโยบายก ากบัดแูลกิจการ 
และคูม่ือจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทัง้ให้จดัให้มีนโยบายรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) ซึง่ให้ความส าคญักบัการรักษาผลประโยชน์ของ
นกัลงทนุและผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุฝ่ายอยา่งเทา่เทียมกนั การเปิดเผยข้อมลูที่มคีวามถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทนัเวลา การมีระบบ
ควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิภาพและเพียงพอ การมีระบบบริหารความเสีย่งที่ได้มาตรฐานและมีประสทิธิภาพ รวมทัง้มกีารจดัอบรม 
เพื่อชีแ้จงให้พนกังานทราบ 
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2. การประเมินความเสีย่ง บริษัทได้เลง็เห็นถงึความส าคญัของการบริหารความเสีย่งที่มาจากทัง้ปัจจยัภายนอก และปัจจยั 
ภายในท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้โดยคาดไมถ่ึงทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต  รวมถึงเพื่อให้บรรลเุปา้หมายการมีระบบก ากบัดแูลกิจการ

ที่ดี (Good Corporate Governance) และปกปอ้งผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัท จึงได้จดัท านโยบายบริหารความเสีย่ง
ขึน้เพื่อควบคมุและบริหารความเสีย่งอยา่งจริงจงัและตอ่เนื่อง 

บริษัทมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีการบงัคบัใช้ทัง้องค์กร รวมถงึมกีารตดิตาม
ประเมินความเสีย่ง และรายงานผลประเมินความเสีย่งอยา่งตอ่เนือ่งอีกด้วย 

3. การควบคมุการปฏิบตัิงาน  ฝ่ายบริหารมกีารแบง่แยกหน้าที่ความรับผิดชอบกนัอยา่งชดัเจน เชน่ มีการก าหนดขอบเขต
และอ านาจหน้าที่และวงเงินอนมุตัิของผู้บริหารทกุระดบัเป็นลายลกัษณ์อกัษร การบนัทกึรายการบญัชี และข้อมลูสารสนเทศ การ
ควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สนิของบริษัทให้เกิดประโยชน์ โดยมีการแบง่แยกหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ตดิตามควบคมุและประเมินผลออก
จากกนั เพื่อให้เกิดการถว่งดลุและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม อีกทัง้ยงัมกีารควบคมุภายในท่ีเก่ียวกบัระบบการเงิน โดย 
บริษัทได้จดัให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ 

ในการอนมุตัิการท าธุรกรรมของบริษัทกบัผู้ ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว จะค านงึถึง
ผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

4. ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู  บริษัทได้จดัให้มีข้อมลูที่ส าคญั เพื่อใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการ
บริษัท โดยการจดัท ารายงานวิเคราะห์เปรียบเทยีบหลกัการและเหตผุล พร้อมเอกสารประกอบ จดัสง่ข้อมลูเพื่อศกึษาประกอบการ
ตดัสนิใจเป็นการลว่งหน้า 7 วนั มีเลขานกุารบริษัท ซึง่มีหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านข้อบงัคบัและกฎเกณฑ์ตา่งๆ ของพระราชบญัญตัิ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2552 และพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2553 ที่คณะกรรมการบริษัทควรทราบ  
ในสว่นของการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทกึบญัชีและบญัชีตา่งๆ นัน้ บริษัทได้มีการจดัเก็บไว้อยา่งครบถ้วน เป็นหมวดหมู ่เพือ่
ความโปร่งใส และเพื่อเป็นข้อมลูในการปฏิบตังิาน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกบัผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกบัการจดัท างบการเงิน
ของบริษัททกุไตรมาส เพื่อให้มัน่ใจวา่ บริษัทมีการใช้นโยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจ
รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูอยา่งเหมาะสม  

นอกจากนี ้บริษัทมีการพฒันาระบบสารสนเทศอยูเ่สมอ เพื่อพฒันาศกัยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทนัสมยัอยู่
เสมออีกด้วย 

5. ระบบการติดตาม  บริษัทได้มกีารติดตามผลการด าเนินงานอยา่งสม า่เสมอ โดยมีการประชมุคณะกรรมการบริษัทในปี 
2562 รวม 8 ครัง้ สว่นการตรวจสอบการปฏิบตัิงานตามระบบการควบคมุภายในมีขึน้อยา่งสม า่เสมอทกุไตรมาส โดยผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องจดัท ารายงานผลการตรวจสอบ เสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องอนัเป็นสาระส าคญั 
จะต้องรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบในระยะเวลาอนัสมควร รวมถึงการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ดงักลา่วด้วย 
 ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเก่ียวกบัการประเมินประสทิธิภาพ และการควบคมุภายในของบริษัท วา่ไมม่ี
จดุออ่นท่ีเป็นสาระส าคญั โดยไมพ่บข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัตอ่การแสดงความเห็นของผู้สอบบญัชีในงบ
การเงิน จากการท่ีทางคณะกรรมการตรวจสอบได้เคยเสนอให้มีการจดัท าแผนงานทัง้ปีและติดตามวดัผลเป็นระยะ ๆ ให้เป็นรูปธรรม
มากขึน้กวา่ที่ท าอยูน่ัน้ บริษัทได้เร่ิมด าเนินการแล้ว และถือเป็นแนวปฏิบตัิที่ดีตอ่ไป  
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทได้ให้ความส าคญัตอ่ระบบควบคมุภายในทัง้ในระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิงานเพื่อให้มีประสทิธิภาพ จึงได้ก าหนด
ภาระหน้าที่ อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบตัิงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน มีการควบคุมดแูลการใช้ทรัพย์สนิ
ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบง่แยกหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ติดตามควบคมุและประเมินผลออกจากกนั เพื่อให้เกิดการถ่วงดลุ
และตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากนีย้งัมีการควบคมุภายในท่ีเก่ียวกบัระบบการเงิน โดยบริษัทได้จดัให้มีระบบ
รายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท (compliance) 
คณะกรรมการตรวจสอบ  ได้มีมติให้วา่จ้าง บริษัท สอบบญัชี ไอ วีแอล จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยประสานงาน

ร่วมกบัผู้บริหารที่ทางบริษัทมอบหมายให้ท าหน้าที่หวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตังิานของบริษัท (รายละเอยีดแสดงในเอกสาร
แนบ 3) เพื่อตรวจสอบการปฏิบตังิานหลกัและกิจกรรมทางการเงินที่ส าคญั บริษัทได้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดและมี
ประสทิธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกบับริษัท (Compliance Control) และเพื่อให้
หนว่ยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดลุได้อยา่งเต็มที่ คณะกรรมการบริษัท จึง
ก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ  
การบริหารความเสี่ยง  

เพื่อให้บรรลถุึงเปา้หมายการมีระบบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) และปกปอ้งผลประโยชน์
ของผู้มีสว่นได้เสยี บริษัทจงึได้จดัท านโยบายบริหารความเสีย่งองค์กร รวมถึงก าหนดให้กระบวนการบริหารความเสีย่งเป็นสว่นหนึง่
ของการบริหารจดัการองค์กร เพือ่ควบคมุความเสีย่งทีเ่ก่ียวข้องกบัธุรกรรมหรือกิจกรรมของบริษัท และเพื่อลดผลกระทบอนัอาจ
เกิดขึน้ได้โดยคาดไมถ่งึ  

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 5 ด้าน คือ การควบคมุ
ภายในองค์กร, การประเมินความเสีย่ง, การควบคมุการปฏิบตัิงาน, ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู และระบบการตดิตาม 

นอกจากนี ้บริษัทมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เพื่อประเมินความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กรทีเ่ป็นทัง้ปัจจยัภายใน
และปัจจยัภายนอก  และได้น าเสนอผลการประเมินความเสีย่งตอ่คณะกรรมการบริษัท ซึง่ครอบคลมุความเสีย่ง 6 ด้าน ดงันี ้

1.  ความเสีย่งด้านการด าเนินธุรกิจ และกลยทุธ์  
2.  ความเสีย่งด้านการด าเนินงาน 
3.  ความเสีย่งด้านบญัชี และการเงิน  
4.  ความเสีย่งด้านการบริหาร และการจดัการ 
5.  ความเสีย่งด้านกฎระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 
6.  ความเสีย่งด้านระบบสารสนเทศ  
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12. รายการระหว่างกนั  
      รายการระหวา่งกนัของบริษัทและบริษัทท่ีเก่ียวข้องหรือกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ในปี 2562 ดงันี ้ 

ช่ือ/ลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจ 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะและมลูคา่ของรายการ ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผล 

1.  บริษัท แพรร่ีมาร์ 
      เก็ตติง้ จ ากดั   
      ประกอบธุรกิจซือ้   
      ขายสนิค้าอปุโภค  
      บริโภค  

กรรมการของบริษัท เป็น
กรรมการและเป็นผู้ ถือหุ้นใน 
บริษัท แพรร่ีมาร์เก็ตติง้ จ ากดั 
จ านวน 1 ทา่น คือ นายสเุมธ  
เตชะไกรศรี   เป็นกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามใน บริษัท แพรร่ี
มาร์เก็ตติง้ จ ากดั และถือหุ้นใน 
อตัราสว่นร้อยละ 6  ของทนุ
ช าระแล้ว 

บริษัทจ าหนา่ยกระปกุส าลี
พลาสติก ให้ บริษัท แพรร่ี มาร์
เก็ตติง้  จ ากดั    
ปี 2562 มียอดการขายกระปกุ
ส าลพีลาสติก เทา่กบั 1.66 
ล้านบาท และ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562  มี  ยอดลกูหนี ้
การค้าคงค้าง เทา่กบั 0.46 
ล้านบาท   

รายการนีเ้ป็นการขายชิน้สว่น
พลาสติกของบริษัท ที่เกิดขึน้
ตามปกติของบริษัท และเป็น
เง่ือนไขเหมือนกบัลกูค้ารายอื่น 
ซึง่เป็นการขายในราคาตลาด
เทา่กบัลกูค้าทัว่ไป ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาการท ารายการดงักลา่ว
ข้างต้นแล้วเห็นวา่การท ารายการ
นีเ้ป็นการท ารายการท่ี
สมเหตสุมผล และมีราคา
ยตุิธรรม 

2.   การเชา่อาคาร 
ส านกังานจาก                
นายสเุมธ  เตชะ
ไกรศรี 

 
 
 

นายสเุมธ  เตชะไกรศรี   
เป็นกรรมการของบริษัท 

บริษัทฯ เชา่พืน้ท่ีอาคารสามชัน้
เลขที่ 23 ซอยจนัทน์ 43 แยก 
21 ถนนจนัทน์ แขวงทุง่วดัดอน 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  
โดยมีระยะการเช่า 3 ปี เร่ิม
ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2562 ถึง
วนัท่ี 31 มีนาคม 2565  อตัรา
คา่เช่าเดือนละ 66,550 บาท   

เป็นการเช่าพืน้ท่ีส านกังานเพื่อ
ความสะดวกใน การติดตอ่ธุรกิจ 
และอตัราคา่เชา่ไมแ่ตกตา่งจาก
อตัราทัว่ไปในบริเวณใกล้เคียง ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาและเห็นวา่เป็นการท า
รายการเชา่ที่สมเหตสุมผลและมี
อตัราคา่เชา่ยตุิธรรม 

3. บริษัท แอ็ดวานซ์ 
นาโนเทค จ ากดั 

กรรมการของบริษัท เป็น
กรรมการและเป็นผู้ ถือหุ้นใน 
บริษัท แอ็ดวานซ์นาโนเทค 
จ ากดั จ านวน 1 ทา่น คือ นาย
สเุมธ เตชะไกรศรี   เป็น
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามใน 
บริษัท แอ็ดวานซ์นาโนเทค 
จ ากดั และถือหุ้นใน อตัราสว่น
ร้อยละ 30  ของทนุช าระแล้ว 

บริษัทได้ซือ้เคร่ืองประหยดั
พลงังานไฟฟา้ 2 เคร่ือง มลูคา่
รวม 5,400,000  บาทโดยผอ่น
ช าระจ านวน36 เดือน เดือนละ 
150,000 บาท 

 

เนื่องจากพลงังานไฟฟา้เป็นต้นทนุ
การผลติที่ส าคญั จากการทดสอบ
เมื่อตดิตัง้เคร่ืองประหยดัพลงั
ไฟฟา้สามารถลดต้นทนุการผลติ
ลงได้ไมน้่อยกวา่ 18%ของต้นทนุ
คา่ไฟฟา้ หรือประมาณปีละ 1.92 
ล้านบาท คิดเป็นระยะเวลาคืนทนุ
ประมาณ 2.81 ปี 
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาการท ารายการดงักลา่ว
ข้างต้นแล้วเห็นวา่เป็นการท า
รายการท่ีสมเหตสุมผล และมี
ราคายตุิธรรม 
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ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

การเปิดเผยรายการระหวา่งกนั รายละเอยีดรายการบญัชีบคุคลหรือกิจกรรมทีเ่ก่ียวข้องกนัได้แสดงไว้ในหมายเหตปุระกอบ

งบบการเงินท่ี 5 รายการบญัชีกบับคุคลหรือกิจกรรมทีเ่ก่ียวข้องกนั 

ในปี 2562 การท ารายการระหวา่งกนั เป็นความจ าเป็นและมคีวามสมเหตสุมผลของการท ารายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์

สงูสดุตอ่บริษัทเป็นการใช้ก าลงัการผลติของเคร่ืองจกัรให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ ซึง่จะท าให้ได้ก าไรเพิ่มขึน้  รายการระหวา่งกนั

ดงักลา่วข้างต้น บริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการท่ีเกิดขึน้ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็น

วา่รายการดงักลา่วเป็นรายการท่ีเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจทัว่ไป และบริษัทได้รับและจ่ายคา่ตอบแทนในราคายตุิธรรม 

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 

บริษัทได้มีการก าหนดมาตรการและขัน้ตอนการอนมุตัิการท ารายการระหวา่งกนั โดยจะก าหนดให้ในการเข้าท ารายการกบั

บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องได้รับอนมุตัิจาก

คณะกรรมการบริษัท ซึง่จะต้องมกีรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุด้วย โดยในการออกเสยีงในท่ีประชมุนัน้ ๆ กรรมการท่ีมีสว่นได้

สว่นเสยีจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนั 

ในอนาคตหากบริษัทมคีวามจ าเป็นต้องท ารายการระหวา่งกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 

และบริษัทมีนโยบายทีจ่ะก าหนดเง่ือนไขตา่งๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึง่สามารถ

เปรียบเทียบได้กบัราคาที่เกิดขึน้กบับคุคลภายนอก ทัง้นี ้บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบญัชีของบริษัท หรือ

ผู้ เช่ียวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการท ารายการด้วย 

รายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้องปฏิบตัิตามระเบียบตา่งๆ ท่ีได้ก าหนดขึน้และกรรมการจะต้องไม่

อนมุตัิรายการใด ๆ ที่ตนหรือบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการ

ดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึง่บริษัทจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมตลอดถึง

การปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิของ

บริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

ทัง้นี ้หากมีรายการระหวา่งกนัของบริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) เกิดขึน้กบับคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์หรือมีสว่นได้เสยี หรืออาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้

ความเห็นเก่ียวกบัราคา อตัราคา่ตอบแทน รวมทัง้ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไมม่คีวามช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนั ทีอ่าจเกิดขึน้ บริษัทจะได้ให้ผู้เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของ

บริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักลา่ว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือ

หุ้นตามแตก่รณี ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี

ของบริษัท 
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      ส่วนที ่3  
ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 
13. ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 
13.1. งบการเงนิ 

  13.1.1. ผู้สอบบัญชีและสรุปรายงานของผู้สอบบัญชี 
ผู้สอบบญัชีของบริษัท  ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) ได้แก่                 

                ปี 2558 นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ 
  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  5113 
  บริษัท  กรินทร์  ออดิท จํากดั 

ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเหน็ถึงงบการเงินของบริษัทฯ วา่ได้จดัทําขึน้โดยถกูต้อง ตามท่ีควรใน
สาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปอยา่งไมมี่เง่ือนไข   

     ปี 2559 นายจิโรจ  ศิริโรโรจน์ 
  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  5113 
  บริษัท  กรินทร์  ออดิท จํากดั 

ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเหน็ถึงงบการเงินของบริษัทฯ วา่ได้จดัทําขึน้โดยถกูต้อง ตามท่ีควรใน
สาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปอยา่งไมมี่เง่ือนไข   

         ปี 2560 นายเจษฎา  หงัสพฤกษ์ 
  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  3759 
  บริษัท  กรินทร์  ออดิท จํากดั 

ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเหน็ถึงงบการเงินของบริษัทฯ วา่ได้จดัทําขึน้โดยถกูต้อง ตามท่ีควรใน
สาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปอยา่งไมมี่เง่ือนไข   

                    ปี 2561                นายจิโรจ  ศิริโรโรจน์ 
  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  5113 
  บริษัท  กรินทร์  ออดิท จํากดั 

ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเหน็ถึงงบการเงินของบริษัทฯ วา่ได้จดัทําขึน้โดยถกูต้อง ตามท่ีควรใน
สาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปอยา่งไมมี่เง่ือนไข   

  ปี 2562                นายจิโรจ  ศิริโรโรจน์ 
  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  5113 
  บริษัท  กรินทร์  ออดิท จํากดั 

ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเหน็ถึงงบการเงินของบริษัทฯ วา่ได้จดัทําขึน้โดยถกูต้อง ตามท่ีควรใน
สาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปอยา่งไมมี่เง่ือนไข   
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บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
 

 หน่วย 2560 2561 2562 
 อัตราส่วนสภาพคล่อง      
 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 0.54 0.63 0.69 
 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.35 0.38 0.56 
 อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 0.09 -0.01 0.19 
 อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนี ้ เทา่ 5.94 5.48 5.86 
 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย วนั 61 67 61 
 อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ       เทา่ 6.75 6.98 8.48 
 ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย วนั 54 52 42 
 อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ เทา่ 6.98 9.5 10.19 
 ระยะเวลาชําระหนี ้ วนั 52 39 35 
 Cash Cycle วนั 63 80 68 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร     
 อตัรากําไรขัน้ต้น ร้อยละ 9.31 11.03 13.83 
 อตัรากําไรจากการดําเนินงาน ร้อยละ (4.40) (2.41) 2.15 
    อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร ร้อยละ  n/a n/a 4.74 
    อตัรากําไรสทุธิ ร้อยละ (4.78) (3.14) 0.95 
 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ร้อยละ (12.45) (8.63) 2.90 
 อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน      
 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์  ร้อยละ (4.78) (3.30) 1.06 
    อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร ร้อยละ (7.62) (5.35) 1.87 
 อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ เทา่ 1.01 1.04 1.13 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ     
 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 1.54 1.78 1.68 
 อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้    เทา่             n/a n/a 6.93 
    อตัราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ n/a n/a n/a 
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13.1.2.  ตารางสรุปงบการเงนิ  

บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2562 
                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                      หน่วย : พนับาท 

  ตรวจสอบ 

  
2560 

% 
2561 

% 
2562 

% 
    

สนิทรัพย์             
สนิทรัพย์หมนุเวียน             
   เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 12,508.24 1.14 2,707.18 0.24 76,120.85 6.55 
   ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น – สทุธิ 204,232.29 18.69 246,028.50 21.67 280,759.05 24.18 
   ลกูหนีก้ารค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 649.70 0.06 84.10 0.01 457.10 0.04 
   สนิค้าคงเหลือ-สทุธิ 120,644.19 11.04 170,868.01 15.06 90,692.01 7.81 
   สนิทรัพย์ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั 15,166.39 1.39 13,398.77 1.18 17,367.41 1.50 
     รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 353,200.81 32.32 433,086.56 38.16 465,396.42 40.08 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน         
   ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 706,914.43 64.67 668,111.92 58.88 640,285.85 55.13 
   สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนสทุธิ 11,278.93 1.03 9,879.41 0.87 8,140.01 0.70 
   สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน – สทุธิ 21,642.90 1.98 17,867.19 0.52 38,450.53 3.31 
   สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - - 5,934.43 1.57 9,040.46 0.78 
     รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 739,836.26 67.88 701,792.95 61.84 695,916.85 59.92 
รวมสนิทรัพย์ 1,093,037.07 100.00 1,134,879.51 100.00 1,161,313.27 100.00 
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บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560-2562 
 

                                     หน่วย : พนับาท 
  ตรวจสอบ 
  2560 % 2561 % 2562 % 
              
หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น             
หนีส้นิหมุนเวียน             
      เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 464,077.75 42.46 527,357.58 46.47 519,871.49 44.77 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 133,542.93 12.22 156,556.63 13.80 136,673.37 11.77 
เจ้าหนีค้า่ซือ้ทรัพย์สนิ 4,875.20 0.45 1,262.41 0.11 1,576.91 0.13 
ประมาณการหนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน -  -  0.02 0.00 
เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถงึกําหนดชําระใน 1 ปี 17,945.22 1.64 1,122.00 0.10 - 0.00 
เจ้าหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าทาง   
การเงินท่ีถงึกําหนดชําระภายใน 1 ปี 

1,740.63 0.16 5,823.88 0.51 10,844.17 0.93 

หนีส้นิผลประโยชน์พนกังานท่ีถงึกําหนด  
ชําระภายในหนึง่ปี 

2,046.43 0.18 781.23 0.07 1,469.64   0.13 

     รวมหนีส้นิหมนุเวียน 624,228.16 57.11 692,903.73 61.06 670,435.60 57.73 
หนีส้นิไม่หมุนเวียน       
     เงินกู้ ยืมระยะยาวสถาบนัการเงิน-สทุธิ 1,122.00 0.10 - - - - 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าทาง    
การเงิน - สทุธิ 

3,859.91 0.36 17,325.98 1.53 29,342.83 2.53 

      หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 3,744.84 0.34 - - - - 
      หนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน 15,768.10 1.44 17,089.86 1.50 27,558.82 2.37 
     รวมหนีส้นิไม่หมนุเวียน 24,494.85 2.24 34,415.84 3.03 56,901.65 4.90 
     รวมหนีส้นิ 648,723.01 59.35 727,319.57 64.09 727,337.25 62.63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

สว่นท่ี 3 หน้าท่ี 61  

  
บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  – 2562 

                     หน่วย : พนับาท 
  ตรวจสอบ 
  2560 % 2561 % 2562 % 
        
ส่วนของผู้ถือหุ้น           
   ทนุจดทะเบียน 214,000.00  214,000.00  214,000.00   
   ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว 214,000.00 19.58 214,000.00 18.86 214,000.00 18.43 
   สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 144,236.93 13.20 144,236.93 12.71 144,236.93 12.42 
   กําไร(ขาดทนุ)สะสม         
      สํารองตามกฎหมาย 21,400.00 1.96 21,400.00 1.88 21,400.00 1.84 
      ยงัไมไ่ด้จดัสรร (54,827.18) (5.02) (91,581.30) (8.07) (65,165.22) (5.61) 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือ
หุ้น 

119,504.31 10.93 119,504.31 10.53 119,504.31 10.29 
 

     รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 380,435.29 36.08 444,314.06 40.65 433,976.02 37.37 
รวมหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,054,324.42 100.00 1,093,037.07 100.00 1,161,313.27 100.00 

 



                        บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

สว่นท่ี 3 หน้าท่ี 62  

 
บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
สาํหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2562 

 
                            หน่วย : พนับาท 

  2560  %  2561  %  2562  %  

รายได้             
   รายได้จากการขายและบริการ 1,072,665.99 100.00 1,171,219.19 100.00 1,287,214.42 100.00 
   รายได้อ่ืน 7,971.07 0.74 7,505.11 0.64 14,508.80 1.13 
     รวมรายได้ 1,080,637.06  100.74  1,178,724.30 100.64 1,301,723.22 101.13 
ค่าใช้จ่าย         
   ต้นทนุขายและบริการ 972,820.25    90.69  1,042,020.80 88.97 1,109,134.80 86.17 
   คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 138,228.37   12.89 137,708.40 11.76 141,056.09 10.96 
   คา่ใช้จ่ายอ่ืน 
   คา่ตอบแทนผู้บริหาร 

4,714.90 
12,058.20 

0.44  
1.12 

7,506.13 
19,751.43 

0.64 
1.69 

4,097.08 
19,748.08 

0.32 
1.53 

     รวมค่าใช้จ่าย 1,127,821.72  105.14 1,206,986.76 103.06 1,274,036.05 98.98 
  กําไร(ขาดทนุ) ก่อนต้นทนุ
ทางการเงินและภาษี    

(47,184.66)     (4.40) (28,262.46) (2.42) 27,687.17 2.15 

  ต้นทนุทางการเงิน 17,424.19 1.62 18,170.93 1.55 21,178.22 1.65 
  คา่ใช้จ่าย/(รายได้)ภาษีเงินได้ (13,283.60) (1.24) (9,679.27) (0.83) (5,699.61) (0.44) 
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (51,325.25) (4.78) (36,754.12) (3.14) 12,208.56 0.94 
กําไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน           
กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ (บาทตอ่หุ้น) (0.24) (0.172)   0.057   

 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน  
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไว้ในกาํไรหรือขาดทุนภายหลัง                    หน่วย : พนับาท 
                                                                         2560                   2561                     2562                
   ผล(ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่ใหมข่อง  
        ผลประโยชน์พนกังานท่ีกําหนดไว้                            (4,300.28)                                                  (3,200.74)   
        ผลกําไรจากการตีมลูคา่สนิทรัพย์ใหม ่                   119,504.31                         -  

  กาํไร(ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี-สุทธิ                115,204.03                         -                    (3,200.74)         
  กาํไร(ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี                    63,878.78                 (36,754.12)               (9,007.82) 
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บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด 
สาํหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2562 

 
หน่วย : พนับาท 

  
2560 2561 2562 

   
กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน       
กําไร(ขาดทนุ)สทุธิก่อนภาษีเงินได้ -64,608.86 -46,433.39 6,508.95 
รายการปรับปรุงกระทบกําไร(ขาดทนุ)สทุธิเป็น    
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน    
 คา่เส่ือมราคา 68,748.36 65,129.79 64,108.88 
 ขาดทนุจากการเลกิใช้สินทรัพย์ 14,278.38 14,487.80 9,793.74 
  คา่ตดัจําหน่าย 2,531.56 3,123.97 2,406.40 
  ปรับปรุงด้วยขาดทนุจากการปรับมลูคา่สนิค้า  -4,845.16 591.18 1,461.00 
   คา่ตดัจําหน่ายภาษีเงินได้                 - 12.60 0.00 
  ปรับปรุงด้วยขาดทนุจากการจําหน่ายสนิทรัพย์ถาวร 973.05 4,441.67 270.47 
  ปรับปรุงด้วยขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดขึน้ 22.34 2.65 1.45 
  ปรับปรุงด้วยประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน 1,957.17 2,233.94 8,278.79 
  ดอกเบีย้รับ -58.31 -52.00 -49.68 
  ดอกเบีย้จ่าย 17,345.03 18,128.04 21,178.23 
  กระแสเงินสดสทุธิจากภาษีเงินได้ 1,879.89 3,526.35 -17,367.41 
  กระแสเงินสดจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -3,816.64 -2,177.38 -1,122.34 
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง 34,406.81 63,015.22 95,468.48 
ในสนิทรัพย์และหนีส้นิดําเนินงาน     
สนิทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง     
   ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น -27,745.38 -41,803.14 44,725.84 
   ลกูหนีก้ารค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกนั -2,139.10 565.60 457.10 
   สนิค้าคงเหลือ 51,908.24 -50,815.00 13,417.12 
   สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 7,479.49 2,004.38 -7,184.57 
     สนิทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง 29,503.25 -90,048.16 51,415.49 
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บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
สาํหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2562 

 
                            หน่วย : พนับาท 

  2560 2561 2562 
   

หนีส้นิดําเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)       
   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น -5,759.33 18,254.57 -15,562.62 
   หนีส้นิดําเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง) -5,759.33 18,254.57 -15,562.62 
    กระแสเงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน 23,743.92 -71,793.59 35,852.87 
   เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 58,150.73 -8,778.37 131,321.35 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน     
  ดอกเบีย้รับ 58.31 52.00 49.67 
   เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สนิทรัพย์ถาวร -21,257.98 -45,920.88 -39,928.78 
   เงินสดรับจากการขายสนิทรัพย์ถาวร 980.35 1,926.55 113.98 
   เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน -1,158.00 -1,724.45 -667.00 
   เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ -21,377.32 -45,666.78 -40,432.13 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ    
   ดอกเบีย้จ่าย -17,705.55 -18,239.84 -20,949.29 
   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน   
   เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

-936.35 63,279.83 -7,486.09 

   เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -26,841.77 -17,945.22 -1,122.00 
   เงินสดจ่ายชําระหนีส้นิตามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่า 
   ทางการเงิน 

-1,808.26 -7,119.33 -12,598.17 

   เงินสดรับจากสญัญาเช่าทางการเงิน             - 24,668.65 24,680.00 
   เงินสดจ่ายเงินปันผล - - - 
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน -47,291.93 44,644.09 -17.475.55 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สทุธิ -10,518.52 -9,801.06 73,413.67 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี 23,026.76 12,508.24 2,707.18 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิน้ปี 12,508.24 2,707.18 76,120.85 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

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

1. ผลการด าเนินงาน 
รายได้ 

รายได้จากการขายและบริการรวม  1,287.21 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากชิน้สว่นพลาสตกิ 1,132.48 ล้านบาท และรายได้
จากแมพ่ิมพ์ 154.73 ล้านบาท  ท าให้รายได้รวมเพิ่มขึน้ 115.99 ล้านบาทเมื่อเทียบกบัปี 2561 หรือคิดเป็นอตัราการเติบโต 9.90% 
โดยเป็นรายได้จากชิน้สว่นพลาสติกที่เพิ่มขึน้ 64.18 ล้านบาท (+6.01%)  แม้อตุสาหกรรมยานยนต์ในปี 2562  มียอดการผลติ
รถยนต์โดยรวม 2.01 ล้านคนั เทียบกบัปี 2561 ยอดผลติรถ 2.17 ล้านคนั คิดเป็นลดลงร้อยละ 7.10 ทัง้นีเ้ป็นเพราะบริษัทได้รับ
ความไว้ใจจากลกูค้าให้ผลติชิน้งานใหม่ๆ  และ การรับรู้รายได้ของงานแมพ่มิพ์เร็วขึน้จากเดิมที่รับรู้เมื่อสง่มอบแมพ่ิมพ์เป็นตามขัน้
ความส าเร็จของงานตามมาตราฐานบญัชีฉบบัท่ี 15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก าไรข้ันต้น (Gross Profit) 

ในปี 2562 บริษัทมีก าไรขัน้ต้น 178.08 ล้านบาท ( Gross Profit Margin 13.83%) ซึง่สงูขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2561 ทีบ่ริษัทมีก าไร
ขัน้ต้น 129.20 ล้านบาท ( Gross Profit Margin 11.03%) เป็นผลมาจากรายได้จากโมเดลใหม่ๆ  ทัง้ในสว่นของชิน้สว่นพลาสติกและ
แมพ่ิมพ์ นอกจากนีบ้ริษัทได้ควบคมุคา่ใช้จ่ายในการผลติและลดของเสยีในการผลติให้ต ่าลงอยา่งตอ่เนื่อง  
 
ก าไร/ขาดทุน ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษี (EBIT) และ ก าไรก่อนค่าเสื่อมราคา (EBITDA) 

ส าหรับ ในปี 2562 บริษัทมี EBIT เทา่กบั 27.69 ล้านบาท (2.15%) เทียบกบั – 28.26 ล้านบาท ปรับตวัดีขึน้ 55.94 ล้านบาท เป็น
ผลจากระดบัรายได้ที่สงูขึน้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การรับรู้รายได้ของแมพ่ิมพ์เร็วขึน้ และธุรกิจแมพ่มิพ์ก็มีอตัราก าไรสงูเมื่อเทยีบกบั
ชิน้สว่นพลาสติก จงึท าให้ก าไรสงูขึน้ นอกจากนีร้ายได้จากการขายชิน้สว่นพลาสตกิก็เพิม่ขึน้จาก Model ใหม ่และอตัราของเสยี
ของการผลติชิน้สว่นพลาสติกก็ลดลง ด้วยเหตผุลเดียวกนั จึงท าให้ EBITDA เพิ่มขึน้อยา่งมาก แม้จะมี คา่เสือ่มราคาเพิ่มขึน้เพียง 
1.74 ล้านบาท โดยในปี 2562 บริษัทมี EBITDA 94.20 ล้านบาท (7.32%) เทียบกบัปี 2561 ม ีEBITDA  40.00 ล้านบาท (3.41%) 
เพิ่มขึน้ 54.20 ล้านบาท  

2559 2560 2561 2562

รายได้จากการขายรวม (ล้านบาท) 1,098 1,073 1,171 1,287
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ก าไร/ขาดทุนสุทธิ (Net Profit/Loss) 
ในปี 2562 บริษัทมีก าไรสทุธิ 12.21 ล้านบาท (0.95%) เทียบกบัปี 2561 บริษัทมีขาดทนุสทุธิ 36.75 ล้านบาท (-3.14%) มีผลก าไร
สทุธิดีขึน้ 48.96  ล้านบาท ทัง้นี ้เป็นผลจากการด าเนินงานโดยตรง แม้คา่ใช้จา่ยด้านการเงินจะสงูขึน้จากการกู้ยืมเพื่อลงทนุ แต่
บริษัทยงัสามารถ  มีก าไรก่อนภาษี (EBT) 6.51 ล้านบาท และ เป็นผลบวกจากการค านวณภาษี 5.70 ล้านบาท จึงท าให้มกี าไร
สทุธิสงูขึน้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2. ฐานะทางการเงนิ 
ณ.31 ธนัวาคม 2562 บริษัทมีสนิทรัพย์รวม 1,161.31 ล้านบาท หนีส้นิรวม 727.34 ล้านบาท สว่นของผู้ ถือหุ้น 433.98 ล้านบาท 
คิดเป็นอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ 1.68 เทา่ สนิทรัพย์รวมที่เพิม่ขึน้จากปี 2561 จ านวน 26.43 ล้านบาท โดยมากเป็นการเพิ่มขึน้
ชัว่คราวของเงินสด ส าหรับลกูหนีก้ารค้าที่เพิ่มขึน้สงูจาก 246.11 ล้านบาท เป็น 281.22 ล้านบาท และสนิค้าคงเหลอืที่ลดลงจาก 
170.87 ล้านบาท เหลอื 90.69 ล้านบาท มีสาเหตมุาจากการเปลีย่นแปลงการรับรู้รายได้คา่แมพ่มิพ์ แตเ่มื่อพิจารณา Operating 
Cycle จะลดลงจาก 137 วนัเหลอืเพียง 110 วนั ส าหรับสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีน ในปี 2562 บริษัทมกีารลงทนุในห้องพน่สใีหมท่ี่
โรงงานก่ิงแก้ว เพื่อรองรับงาน Model ใหม ่แตค่า่เสือ่มราคาของ อาคาร เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ สงูกวา่เงินลงทนุ จงึท าให้รายการ 
อาคาร เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์สทุธิลดลง เหลอื 640.29 ล้านบาท จาก 668.11 ล้านบาทในปี 2561 
สว่นของหนีส้นิรวมในปี 2562 เทา่กบั 727.34 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2561 เพียง 0.02 ล้านบาท โดยมีเงินกู้ยมืระยะยาวเพิ่มขึน้
จากการลงทนุในห้องพน่สใีหม่ 24.86 ล้านบาท ขณะเดยีวกนับริษัทได้มีจา่ยช าระหนีเ้งินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวลง ท าให้เงิน
กู้ยืมจากสถาบนัการเงินและหนีส้ญัญาเชา่ทางการเงิน เพิ่มขึน้สทุธิเพียง 8.43 ล้านบาท  
ส าหรับสว่นของเจ้าของอยูท่ี่ 433.98 ล้านบาท ดีขึน้กวา่ปี 2561 จ านวน  26.42 ล้านบาท อนัเป็นผลสว่นใหญ่มาจาก ในปี 2562 
บริษัทมีก าไรสทุธิ ท าให้ปี 2562 อตัราสว่นหนีส้นิต่อทนุอยูท่ี่ 1.68 เทา่ ปรับตวัดขีึน้กวา่ปี 2561 ที่ อตัราสว่นดงักลา่วอยูท่ี่ 1.78 เทา่ 
 
3.ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพย์สิน 
โดยภาพรวมประสทิธิภาพในการใช้ประโยชน์จากสนิทรัพย์ของบริษัท ดีขึน้กวา่ปีที่ผา่นมาโดยพจิารณาจากอตัราสว่นตา่งๆดงันี ้

รายการ

อตัราก าไรขั้นตน้ ร้อยละ 6.46 9.31 11.03 13.83

อตัราก าไรจากการด าเนินการ ร้อยละ -6.06 -4.40 -2.41 2.15

อตัราก าไรสุทธิ ร้อยละ -6.15 -4.78 -3.14 0.95

2559 2560 2561 2562

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไรตั้งแต่ปี 2559 - 2562
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-Total Asset Turnover (Total Income/Total asset) ในปี 2562 อยูท่ี่ 1.11 เทา่สงูขึน้เลก็น้อยเมื่อเทียบกบั 1.03 เทา่ ในปี 2561 
ทัง้นีเ้กิดจากยอดขายที่เพิ่มสงูขึน้ 115.99 ล้านบาท มากกวา่สนิทรัพย์ที่เพิ่มสงูขึน้เพียง 26.43 ล้านบาท โดยรวมแล้วประสทิธิภาพ
ในการใช้สนิทรัพย์ของบริษัทดขีึน้ 
-Operating Cycle and Cash Cycle 
Operating Cycle 110 วนั และ Cash Cycle 64 วนั ปรับตวัดขีึน้กวา่ปีที่ผา่นมา ที ่137 วนั และ 81 วนัตามล าดบั  
 
4.สภาพคล่องทางการเงนิ 
ในปี 2562 บริษัท มี Current Ratio 0.69 เทา่และ Quick Ratio 0.56 เทา่ ดีขึน้จากปีก่อนเลก็น้อย EBIT/Interest = 1.31 เทา่ และ
EBITDA/Interest Expense อยูท่ี่ 4,45 เทา่ และ Cash Profit/(Interest Expense & Current Portion of Long-Term Loan) อยูท่ี่ 
3.56 เทา่ และบริษัทไมเ่คยผิดนดัช าระหนี ้รวมถงึการใช้เงินเป็นเพื่อธุรกิจหลกัเทา่นัน้ จึงได้รับการสนบัสนนุท่ีดีจากสถาบนัการเงิน 
โดยมีวงเงินสนิเช่ือเพียงพอตอ่การด าเนินธุรกิจ 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล  

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบับนีแ้ล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูล
ดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั นอกจากนี ้บริษัทขอ
รับรองวา่ 

1. งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีได้แสดงข้อมลูอยา่งถกูต้องครบถ้วนในสาระ 
สําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว 

2. บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจวา่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็นสาระสําคญัทัง้ของบริษัทและ 
บริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว  รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว 

3. บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตาม ระบบดงักลา่ว และบริษัทได้แจ้งข้อมลู 
การประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึง่
ครอบคลมุถงึข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่
การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ในการนี  ้เพ่ือเป็นหลักฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมายให้  “นายจุมพล เตชะไกรศรี”  เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไมมี่ลายมือช่ือของ  
“นายจุมพล เตชะไกรศรี” กํากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตําแหน่ง ลายมือช่ือ

1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัท

2. นายไพรัช สหเมธาพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

3. นายเผ่าเทพ โชตินุชิต กรรมการตรวจสอบ

4. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการตรวจสอบ

5. ดร. โกศล สุรโกมล กรรมการอิสระ

6. นายคัมภีร์ จองธุระกิจ กรรมการ

7. นางยุพา เตชะไกรศรี กรรมการ

8. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ กรรมการ

9. นายประสงค์ เตชะไกรศรี กรรมการ

ช่ือ
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กรรมการผู้ จัดการ/

กรรมการผู้ มีอํานาจลลงนาม
กรรมการบริหาร/

กรรมการผู้ มีอํานาจลลงนาม
กรรมการบริหาร/

รองกรรมการผู้ จัดการ/ CFO

ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 

กรรมการบริหาร/

กรรมการผู้ มีอํานาจลลงนาม

ช่ือ-สกุล

ช่ือผู้รับมอบอํานาจ

1. นายสุเมธ เตชะไกรศรี

3. นายปรีชา เตชะไกรศรี

4. นายจุมพล เตชะไกรศรี

1. นายจุมพล เตชะไกรศรี

5. นายนีรนาท พรหมนารถ



                  บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 

 
 

 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 
 



อายุ สดัสว่น

(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษัท (%) ช่วงเวลา ต าแหนง่ - บริษัท

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

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

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

เทคโนโลยี่ทางด้านการศกึษา (กิตติมศกัดิ)์ Chungnam Republic of korea.

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

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

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

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

•  ประธานกรรมการตรวจสอบ การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ บริษัทจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ( 1 แหง่ )

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

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

1

2

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ช่ือ – สกุล ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั
ล าดบั ต าแหนง่

วนัที่รับต าแหน่งกรรมการครัง้แรก

เอกสารแนบ 1



อายุ สดัสว่น

(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษัท (%) ช่วงเวลา ต าแหนง่ - บริษัท

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ช่ือ – สกุล ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั
ล าดบั ต าแหนง่

วนัที่รับต าแหน่งกรรมการครัง้แรก

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

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

•  ประธานกรรมการพิจารณาคา่ บริษัทจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตอบแทนและกรรมการสรรหา การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ ไมมี่

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

กิจการที่ดี •  หลกัสตูร Director  Accreditation Program 2556 - ปัจจบุนั กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ,

•  กรรมการตรวจสอบ (DAP) รุ่นที่ 11/2004 โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี

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

วนัที่ 6 มกราคม 2547

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

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

•  กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัทจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

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

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

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

•  กรรมการ (DCP) รุ่นที่ 137/2010 

วนัที่ 7 เมษายน 2553

3

4

เอกสารแนบ 1



อายุ สดัสว่น

(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษัท (%) ช่วงเวลา ต าแหนง่ - บริษัท

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ช่ือ – สกุล ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั
ล าดบั ต าแหนง่

วนัที่รับต าแหน่งกรรมการครัง้แรก

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

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

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

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

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

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

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

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

2521 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ, บจก. กรีนแลนด์ มาร์เกตติง้
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เอกสารแนบ 1



อายุ สดัสว่น

(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษัท (%) ช่วงเวลา ต าแหนง่ - บริษัท

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ช่ือ – สกุล ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั
ล าดบั ต าแหนง่

วนัที่รับต าแหน่งกรรมการครัง้แรก

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

•  กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั นายจมุพล เตชะไกรศรี 2532 - ปัจจบุนั กรรมการ 

และกรรมการสรรหา บริษัทจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ( 1 แหง่ )

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

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

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

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

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

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

•  กรรมการบริหารความเสีย่ง 2554 - ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท 

•  กรรมการ การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการบริหาร

วนัที่ 6 มกราคม 2547 บริษัทไทย (IOD) บริษัทจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

•  หลกัสตูร Director Accreditation Program ไมมี่

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

2540 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร,  บจก. ศรีส าอางซพัพลายเออร์

2539 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร,  บจก. ท ีไทยแสน็ค ฟู๊ ดส์

2535 - ปัจจบุนั กรรมการ,  บจก. ท ีไทย เทรด ดีเวลล็อปเม้นท์
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เอกสารแนบ 1



อายุ สดัสว่น
(ปี) คณุวฒุิทางการศกึษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษัท (%) ช่วงเวลา ตําแหน่ง - บริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกลุ ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั
ลําดบั ตําแหน่ง

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

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

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

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ชินคาร่า พร็อพเพอร์ตี ้
2547 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. เอม็เอฟที ดีเวลลอปเมนท์  
2544 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. จดัสรรปันสว่น
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 เอกสารแนบ 1



อายุ สดัสว่น
(ปี) คณุวฒุิทางการศกึษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษัท (%) ช่วงเวลา ตําแหน่ง - บริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกลุ ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั
ลําดบั ตําแหน่ง

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

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

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

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

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

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

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

(DAP) รุ่นที่ 11/2004 
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 เอกสารแนบ 1



อายุ สดัสว่น

(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษัท (%) ช่วงเวลา ต าแหนง่ - บริษัท

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ช่ือ – สกุล ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั
ล าดบั ต าแหนง่

วนัที่รับต าแหน่งกรรมการครัง้แรก

นายโกเวท  ลิม้ตระกูล 67 •  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 0.13 ไมมี่ บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)
•  ประธานกรรมการบริหารความ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง
เสีย่ง  2563 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ

•  กรรมการผู้จดัการ การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ บริษัทจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ( 1 แหง่ )
บริษัทไทย (IOD) 2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ,  บมจ. มลัติแมกซ์
•  หลกัสตูร Director Certification Program บริษัท / องค์กรอ่ืน

(DCP) รุ่นที่ 105/2008 ไมมี่
นายนีรนาท พรหมนารถ 56 •  ปริญญาตรี BA (Economics), ไมมี่ ไมมี่ บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)
•  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2560 - 2562 รองกรรมการผู้จดัการ และ CFO
•  รองกรรมการผู้จดัการ •  ปริญญาโท MBA (Finance), บริษัทจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ( 1 แหง่ )
•  กรรมการบริหารความเสีย่ง Dallas Baptist University. 2558 - 2560 ผู้จดัการ (SVP) สอบทานสินทรัพย์เสีย่ง,
•  CFO ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน)

2542 - 2557 Senior Vice President  บริการสินเช่ือพิเศษ, 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน)

บริษัท / องค์กรอ่ืน
ไมมี่

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

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั บริษัทจดทะเบยีนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
•  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, ไมมี่
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ บริษัท / องค์กรอ่ืน ( 2 แหง่ )

2559 - 2560 ผู้จดัการอาวโุสบญัชีและการเงิน, บริษัทฮิวแมนิก้า จ ากัด
2552 - 2559 ผู้จดัการรายงานทางการเงิน บริษัทธิสเซ่นครุปป์ อินดสัเตรียล

โซลชูัน่ (ประเทศไทย) จ ากัด
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 เอกสารแนบ 1



อายุ สดัสว่น
(ปี) คณุวฒุิทางการศกึษา / การอบรม การถือหุ้น

ในบริษัท (%) ช่วงเวลา ตําแหน่ง - บริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกลุ ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั
ลําดบั ตําแหน่ง

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

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

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

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

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

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

หมายเหต:ุ ลําดบัที่ 14 - 20  คือ ผู้บริหารระดบัสี่รายแรกตามนิยามของ ก.ล.ต.
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 เอกสารแนบ 1



                  บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 

                                    รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคมุในบริษัทท่ีเก่ียวข้องของบริษัท 

รายช่ือกรรมการ บมจ. ที.กรุงไทย อตุสาหกรรม 
บริษัทท่ีเก่ียวข้อง * 

1 2 3 

1.  พลเอก เทอดศกัดิ ์      มารมย์ X, O    
2.  นายไพรัช                   สหเมธาพฒัน์ I, O, XX, OXX, C     
3.  นายเผ่าเทพ               โชตนิชุิต I, O, II, OX, XC    
4.  ดร.โกศล                    สรุโกมล I, O, OXX, C, R    
5.  นายวีระศกัดิ ์             สตุณัฑวบิลูย์ I, O, II    
6.  นายสเุมธ                   เตชะไกรศรี I, XXX , OXX, C, V   I  

7.  นายคมัภีร์                  จองธุระกิจ I, OXX, C   I 
8.  นายปรีชา                  เตชะไกรศรี I, III, IV, V, R   III 
9.  นายจุมพล                 เตชะไกรศรี I, III, V, R, S    
10.นางยพุา                    เตชะไกรศรี I    
11.นายอภิชาต ิ              เกษมกลุศริิ I   III 
12.นายประสงค์              เตชะไกรศรี I IV   

13 นายโกเวท                 ลิม้ตระกลู XR    
14.นายนีรนาท               พรหมนารถ III, V, R     

     

     หมายเหต ุ    X  ประธานกรรมการบริษัท            XX ประธานกรรมการตรวจสอบ       XXX  ประธานกรรมการบริหาร   

         I   กรรมการบริษัท                II   กรรมการตรวจสอบ             III   กรรมการบริหาร         

   IV กรรมการผู้จดัการ            V   ผู้บริหาร                            O   กรรมการอิสระ     

                                                                               OX ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและประธานกรรมการสรรหา,  XC ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี,  XR ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  

                                                                               OXX  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา,  C กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี,  R กรรมการบริหารความเส่ียง 

                                                                               S  เลขานกุารบริษัท  

                  * บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

                                                                                     1. บริษัท ชยัวฒันาวสัดภุณัฑ์ จ ากดั     2. บริษัท แพรร่ี มาร์เก็ตติง้ จ ากดั   3. บริษัท ศรีส าอาง ซพัพลายเออร์ จ ากดั   



                    บริษัท  ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2  

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
 

 

 

 
 
 
  

- ไม่มี - 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการบริษัทย่อย 
 



                     บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 

 
 

 
 

 

 
 
 

เอกสารแนบ 3 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 
และหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏบัิตงิานของบริษัท (compliance) 



                     บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 

 
ปี ผู้ตรวจสอบภายใน หวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตังิาน 

(compliance control) 

2562 คณุวลัดี สบีญุเรือง   
บริษัท สอบบญัชี ไอ วีแอล จ ากดั 

คณุนีรนาท  พรหมนารถ 
ต าแหนง่ : รองกรรมการผู้จดัการ / CFO 
คณุวฒุ:ิ    -   ปริญญาตรี BA (Economics),      
                    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
                -   ปริญญาโท MBA (Finance),    
                    Dallas Baptist University.  

2561 คณุวรรณา เมลอืงนนท์   
บริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จ ากดั 

คณุนีรนาท  พรหมนารถ 
ต าแหนง่ : รองกรรมการผู้จดัการ / CFO 
คณุวฒุ:ิ    -   ปริญญาตรี BA (Economics),      
                    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
                -   ปริญญาโท MBA (Finance),    
                    Dallas Baptist University.  

2560 คณุวรรณา เมลอืงนนท์   
บริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จ ากดั 

คณุนีรนาท  พรหมนารถ 
ต าแหนง่ : รองกรรมการผู้จดัการ / CFO 
คณุวฒุ:ิ    -   ปริญญาตรี BA (Economics),      
                    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
                -   ปริญญาโท MBA (Finance),    
                    Dallas Baptist University.  

2559 คณุวลัดี สบีญุเรือง   
บริษัท สอบบญัชี ไอ วีแอล จ ากดั 

คณุพงศกรณ์  เพ็ชรประยรูพนู 
ต าแหนง่ : รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายบญัชีการเงิน 
คณุวฒุ:ิ    -   ปริญญาตรี บญัชีต้นทนุโรงงาน     
                    เกียรตินิยม 1 ม. หอการค้าไทย 
                    ( โครงการไทยออสเตรเลยี ) 
                -   ปริญญาโท การจดัการธุรกิจโรงงาน  
                     ม. จฬุาลงกรณ์(โครงการ SCG) 
                 -   ใบอนญุาตกิารตรวจสอบบญัชี (CIA)  
                     Melbourne University, Australia. 

 



                     บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

บริษทั ท.ี กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 
 

วนัที ่28 กมุภาพนัธ์ 2563 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินนีจั้ดทาํโดยคณะกรรมการบริษัทซ่ึงเป็นความเห็นของคณะกรรมการเกีย่วกบั 
ความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 



  แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

เอกสารแนบ 3  

   

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
 

1. องค์กรแสดงถึงความยดึมั่นในคุณค่าของความซ่ือตรง (Integrity) และจริยธรรม 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 
1.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยูบ่นหลกัความ

ซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ท่ีครอบคลุมถึง 
       1.1.1  การปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าวนั และการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ  
       1.1.2  การปฏิบติัต่อคู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก  

 
   
 
 

 

 -บริษทัมีการจดัท างบประมาณประจ าปีเป็น
แผนงานแนวทางและเป้าหมายในการด าเนินงานท่ี
ทุกฝ่ายปฎิบติัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนด โดย
การปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าวนัและการตดัสินใจเร่ือง
ต่างๆ จะอิงตามนโยบายและขั้นตอนการท างาน
และการแบ่งแยกหนา้ท่ีต่างๆท่ีไดถู้กก าหนดไวโ้ดย
ฝ่ายบริหาร  
-บริษทัมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อคู่คา้และ
บุคคลภายนอกดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละเป็นธรรม โดย
ก าหนดวธีิการและขั้นตอนการปฏิบติังานอยา่ง
ชดัเจนและเป็นธรรม มีก าหนดกระบวนการควบคุม
การผลิตและปรับปรุงคุณภาพสินคา้ การประเมิน
ความพึงพอใจของลูกคา้ กระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพ ISO ในดา้นต่างๆ 

  



  แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

เอกสารแนบ 3  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

1.2   มีขอ้ก าหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัหน้าท่ีดว้ย
ความซ่ือตรงและรักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.2.1   มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผูบ้ริหารและ
พนกังาน ท่ีเหมาะสม 

 
 

 
 

 -บริษทัจดัท าคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจ” ซ่ึงไดก้ าหนด
แนวปฎิบติัไวอ้ยา่งชดัเจน และไดป้ระกาศใชเ้ป็น
แนวทางในการปฎิบติังานของบริษทั โดยพนกังาน
ตอ้งยดึถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 
-บริษทัมีการติดตามและประเมินผล  โดยวา่จา้งผู ้
ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก 
และไดเ้ร่ิมตั้งทีมผูต้รวสอบภายในของบริษทัแลว้ 
โดยใหด้ าเนินการตรวจสอบภายในไตรมาสละ 1 
คร้ัง รวมทั้งไดมี้การประเมินผลเพื่อน ามาปรับปรุง
ระบบควบคุมภายในของบริษทั 
-บริษทัมีคณะกรรมการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
รับเร่ืองร้องเรียนและรายงานต่อประธาน
กรรมการบริหาร 
-การไม่ปฎิบติัตามนโยบาย ขอ้ก าหนดต่างๆของ
บริษทั รวมทั้ง code of conduct ถือวา่เป็นการ
กระท าผดิทางวนิยั ตามเง่ือนไขการจา้งงาน ซ่ึง
บริษทัสามารถพิจารณาลงโทษตามระเบียน
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษทั 

       1.2.2   มีข้อก าหนดห้ามผู ้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักิจการ ซ่ึงรวมถึงการหา้มคอร์
รัปชนัอนัท าใหเ้กิดความเสียหายต่อองคก์ร2 

  

       1.2.3   มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขา้งตน้   
       1.2.4   มีการส่ือสารขอ้ก าหนดและบทลงโทษขา้งตน้ใหผู้บ้ริหารและพนกังาน 

ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ ใหพ้นกังาน
ลงนามรับทราบขอ้ก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งมีการ
เผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนกังานและบุคคลภายนอกไดรั้บทราบ 

 
 

 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct 
      1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงาน

ก ากบัดูแลการปฏิบติั (Compliance unit) 

 
 

 

       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ริหารและพนกังาน   
       1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร   

 

                                                 
2 บริษทัควรก าหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนัใหเ้หมาะสมกบัความเส่ียงของบริษทั 



  แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

เอกสารแนบ 3  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 
1.4 มีการจดัการอย่างทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความ

ซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 
 1.4.1  มีกระบวนการท่ีท าใหส้ามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม 

 
 
 

 
 
 

1.4.2  มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนได้อย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร  

1.4.3  มีการแก้ไขการกระท า ท่ีขัด ต่อหลักความซ่ือตรงและการรักษา
จรรยาบรรณอยา่งเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

 

 

 

 

  
 

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าทีก่ ากบัดูแล (Oversight) และพฒันาการด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

2.1   มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยไดส้งวน
สิทธ์ิอ านาจเฉพาะของคณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน 

2.2   คณะกรรมการก ากบัดูแลใหมี้การก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและ
วดัผลได ้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน 

2.3   คณะกรรมการก ากบัดูแลใหบ้ริษทัก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบตัร ซ่ึงครอบคลุมบทบาทท่ีส าคัญของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และผูรั้บผิดชอบต่อ
รายงานทางการเงิน 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 - คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทหนา้ท่ีแยกจากฝ่าย
บริหาร โดยยควบคุมและก ากบัการบริหารงานของ
คณะกรรมการบริหาร ทั้งน้ีรวมถึงการก าหนด
ขอบเขตการตดัสินใจไดข้องฝ่ายบริหาร และสงวน
สิทธ์ิการตดัสินใจในเร่ืองส าคญัต่างๆ โดยไดเ้ขียน
ไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

- คณะกรรมการบริษทั ไดก้ลัน่กรองสรรหาและ
แต่งตั้งกรรมการท่ีมีคุณวุฒิ มีความรู้ในธุรกิจของ 
บริษทั และดา้นอ่ืนๆ ท่ีสามารถใหค้  าแนะน าแก่ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

2.4  คณะกรรมการเป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั และมีความเช่ียวชาญท่ี
เป็นประโยชน์ต่อบริษทั หรือสามารถขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆ
ได ้

2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ 
และมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างแทจ้ริง เช่น ไม่มีความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจกบับริษทั ไม่มีความสัมพนัธ์อ่ืนใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลย
พินิจและปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ ในจ านวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

2.6 คณะกรรมการก ากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติ เ ร่ืองการควบคุมภายใน     
ในองค์กร ซ่ึงครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมิน
ความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม ขอ้มูลและการส่ือสาร และการติดตาม 

 
 

 
 

 

 

 
 

ผูบ้ริหารในการด าเนินงานของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี 
- กรรมการอิสระเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และ
มีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยไม่มี
ความสัมพนัธ์อ่ืนใดอนัอาจมีอิทธิพลต่อการใชดุ้ลย
พินิจในการตดัสินใจ และปฏิบติัหนา้ท่ีโดยอิสระ 
- คณะกรรมการบริษทั มอบหมายคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ท าหนา้ท่ีสอบทานใหบ้ริษทัมีระบบ
ควบคุมภายใน, ระบบการตรวจสอบภายใน, ระบบ
การบริหารความเส่ียง ท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล มีการสรุปผลการตรวจสอบ 
ขอ้เสนอแนะ ความเห็นของผูรั้บการตรวจ รวมถึงมี
รายงานผลการตรวจสอบและติดตาม 
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3. ฝ่ายบริหารไดจ้ดัให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสั่งการและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมเพื่อให้องคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์ภายใต้
การก ากบัดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียดเพิ่มเติม 
3.1  ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดโครงสร้างองคก์รท่ีสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงค์

ของบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการ
จดัให้มีการควบคุมภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหนา้ท่ีในส่วนงาน
ท่ีส าคญั ซ่ึงท าให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหวา่งกนั  มีงานตรวจสอบภายใน
ท่ีข้ึนตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นตน้   

 
 
 
 
 
 

 -คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีโครงสร้างองคก์รท่ี
เหมาะสมกบัสภาพการด าเนินธุรกิจของบริษทั และ
มีแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามหลกัปฏิบติั
ของ CG CODE 
- โครงสร้างการจดัการของบริษทัประกอบดว้ย 

3.2   ผูบ้ริหารระดับสูงก าหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และการส่ือสารขอ้มูล 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงกรรมการผูจ้ดัการ 

3.3   มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากัดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่าง
เหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู ้บริหารระดับสูง ผู ้บริหาร และ
พนกังาน  

  และกรรมการบริหารแต่ละคนท่ีชดัเจนและเป็นลาย 
ลกัษณ์อกัษร โดยบริษทัไดว้า่จา้งผูต้รวจสอบ
ภายในอิสระจากภายนอกข้ึนตรงกบัคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงมีหนา้ท่ีตรวจสอบ ประเมินและให้
ค  าแนะน าและขอ้เสนอแนะท่ีจ าเป็นในการแกไ้ข 
และ/หรือ ปรับปรุงจุดบกพร่องท่ีส าคญัของระบบ
การท างาน ระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
-บริษทัไดจ้ดัท าคู่มือ “อ านาจการด าเนินการ” เพื่อ
ใชค้วบคุมภายในและการปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์ 
ซ่ึงมีการปรับปรุงตามการเปล่ียนแปลงท่ีเหมาะสม 
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4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถ 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 
4.1  บริษทัมีนโยบายและวิธีการปฏิบติัเพื่อจัดหา พฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมี

ความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและ
วธีิการปฏิบติันั้นอยา่งสม ่าเสมอ 

  -บริษทัก าหนดใหมี้กระบวนการสรรหาและ
กลัน่กรองพนกังานตามคุณสมบติั ซ่ึงก าหนดไวใ้น
เอกสารค าบรรยายลกัษณะงาน (Job) และการ 

4.2   บริษทัมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การให้แรงจูงใจหรือรางวลัต่อ
บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดี และการจดัการต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุ
เป้าหมาย รวมถึง การส่ือสารกระบวนการเหล่าน้ีใหผู้บ้ริหารและพนกังานทราบ 

  สัมภาษณ์จากผูบ้ริหาร  
-บริษทัมีกระบวนการพฒันาผูบ้ริหาร/พนกังานผา่น
การอบรมทั้งภายในและภายนอก ตามแผนการฝึก 

4.3   บริษทัมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรท่ีมี
ความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

  อบรมและพฒันาประจ าปี 
-บริษัท มีการประ เ มินผลการปฏิบัติ ง านของ
ผูบ้ริหารและพนกังานทุกปี ซ่ึงผลประเมินนั้นจะใช้
เป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาการเล่ือนต าแหน่ง 
การปรับเงินเดือน การจ่ายโบนสั ฯลฯ 
-บริษทัไดด้ าเนินการพฒันาทกัษะและ
ความสามารถของผูบ้ริหารระดบัต่างๆ เพื่อให้
สามารถปฏิบติังานแทนผูบ้ริหารระดบัท่ีสูงกวา่ เม่ือ
มีการลาออกหรือเกษียณอายุการท างาน 
 

4.4   บริษทัมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน เช่น 
การจดัระบบท่ีปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

  

4.5  บริษทัมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่ง (succession plan) ท่ี
ส าคญั 
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5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ขององค์กร 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 
5.1  คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัให้บุคลากร 

ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจดัให้มีการปรับปรุงแกไ้ข
กระบวนการปฏิบติั ในกรณีท่ีจ าเป็น 

  -บริษทัไดจ้ดัจา้งผูต้รวจสอบภายในอิสระจาก
ภายนอกและจดัตั้งทีมตรวจสอบภายในของบริษทั 
ข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท าการ 

5.2   คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน การสร้างแรงจูงใจ 
และการให้รางวลั ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเร่ืองการปฏิบติัตาม Code of 
Conduct และวตัถุประสงคใ์นระยะสั้นและระยะยาวของบริษทั 

  ตรวจสอบรายไตรมาสโดยมีการหมุนเวยีน
ตรวจสอบภายในทุกโรงงาน ซ่ึงในแต่ละไตรมาส 
จะมีการสรุปผลตรวจสอบ พร้อมขอ้เสนอแนะ  

5.3   คณะกรรมการและผูบ้ริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวลัอย่างต่อเน่ือง 
โดยเน้นให้สามารถเช่ือมโยงกบัความส าเร็จของหน้าท่ีในการปฏิบติัตามการ
ควบคุมภายในดว้ย 

  และความเห็นผูรั้บการตรวจ รวมถึงการตรวจและ
ติดตามผล เพื่อน าส่งคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
บริษทัไดน้ าขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะไปปรับ 

5.4  คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาไม่ใหมี้การสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไป 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรแต่ละคน 

  ปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของระบบควบคุมภายใน 
-บริษทัมีการประเมินผลการปฏิบติังานของ
พนกังาน ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาจะแจง้ผลการประเมิน
และส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขใหก้บัพนกังาน
รับทราบ  
-บริษทัก าหนดหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการ
ปฏิบติังานตามเกณฑก์ารประเมินของบริษทั เพื่อ
พิจารณาให้รางวลัในรูปผลตอบแทน โบนสั การ
ปรับเงินเดือนค่าจา้ง ตามผลประเมินของผูบ้ริหาร
และพนกังานแต่ละคน 
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การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 
 

6. องค์กรก าหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพยีงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่าง ๆ  ทีเ่กี่ยวข้องกับการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

6.1   บริษทัสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสม
กบัธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงไดว้า่รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง 
ครบถว้นแสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพนัของบริษทัไดถู้กตอ้ง  มีมูลค่าเหมาะสม  
และเปิดเผยขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง 

  -รายงานทางการเงินของบริษทัเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและไดรั้บการ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ซ่ึงผูส้อบ
บญัชีไดมี้รับรองรายงานทางเงินแบบไม่มีเง่ือนไข  

-บริษทัมีการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทั เพื่อก าหนดแนวทางการบริหาร
ความเส่ียงตามท่ีวเิคราะห์ได ้และใหแ้นวทางปฏิบติั
แก่ฝ่ายต่างๆ เพื่อถือปฏิบติั 

6.2  บริษทัก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส าคญั 
เช่น ผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธุรกิจ 

  

6.3  รายงานทางการเงินของบริษทัสะทอ้นถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษทั 
อยา่งแทจ้ริง 

6.4  คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมติัและส่ือสารนโยบาย  
การบริหารความเส่ียงให้ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั 
จนเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมขององคก์ร 
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7. องค์กรระบุและวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภททีอ่าจกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทัว่ทั้งองค์กร  
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

7.1  บริษทัระบุความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้ง
ระดบัองคก์ร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ท่ีงานต่าง ๆ   

  -บริษทัมีการท ารายงานผลการประเมินความเส่ียง
ธุรกิจ ท่ีระบุความเส่ียงดา้นทั้ง 6 ดา้น คือ ดา้นกล
ยทุธ์ ดา้นการด าเนินงาน ดา้นบญัชีการเงิน ดา้น
บริหารจดัการ ดา้นกฎระเบียบ กฎหมาย และดา้น
สารสนเทศ  
-ผูป้ระเมินความเส่ียง จะเป็นผูท้  าการประเมินความ
เส่ียงทั้งโอกาสความเป็นไปได ้และผลกระทบท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึน และมาตรการป้องกนัความเส่ียง 
โดยมาตรการป้องการความเส่ียงจะเนน้การ
หลีกเล่ียง หรือการลดความเส่ียงเป็นหลกั 
 

7.2   บริษทัวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอกองค์กร ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ การด าเนินงาน การรายงาน  
การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

  

7.3   ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง   
7.4   บริษัทได้ประเมินความส าคัญของความเส่ียง โดยพิจารณาทั้ งโอกาสเกิด

เหตุการณ์ และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  
  

7.5   บริษทัมีมาตรการและแผนปฏิบติังานเพื่อจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการ
ยอมรับความเส่ียงนั้น (Acceptance)  การลดความเส่ียง (Reduction)  การ
หลีกเล่ียงความเส่ียง (Avoidance)  หรือการร่วมรับความเส่ียง (Sharing) 
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8. องค์กรได้พจิารณาถึงโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

8.1   บริษทัประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึน โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่าง ๆ 
เช่น การจัดท ารายงานทางการเงินเท็จ  การท าให้สูญเสียทรัพย์สิน  การ
คอร์รัปชั่น การท่ีผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management 
override of internal controls)  การเปล่ียนแปลงขอ้มูลในรายงานท่ีส าคญั  การ
ไดม้าหรือใชไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์นโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

  -บริษทัจดัใหมี้การตรวจสอบบญัชีโดยผูส้อบบญัชี
ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และมีการ
ตรวจสอบภายในโดยผูต้รวจสอบอิสระจาก
ภายนอก ซ่ึงจะมีการตรวจสอบการด าเนินงานให้
เป็นไปตามคู่มือการปฏิบติังานท่ีก าหนดการ
ควบคุมภายในดา้นต่างๆ และไดมี้การประกาศ
นโยบายการตอ้ตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่พร้อมทั้ง
แนวทางการปฏิบติัและด าเนินการ เพื่อป้องกนัมิให้
เกิดการปฏิบติัท่ีจะน าไปสู่การทุจริตแบบต่างๆ 
รวมทั้งการท่ีผูบ้ริหารอาจสามารถฝ่าฝืนระบบ
ควบคุมภายใน หรือการเปล่ียนแปลงขอ้มูลใน
รายงานท่ีส าคญั 
-มีการประเมินโอกาสการเกิดทุจิตคอร์รัปชัน่โดย
คณะท างานต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
-บริษทัไดจ้ดัการอบรมและใหค้วามรู้ความเขา้ใจ
กบัพนกังานระดบัหวัหนา้งานข้ึนไป ไดท้ราบ
เก่ียวกบันโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
รวมถึงมาตรการแนวทางการปฏิบติั 

8.2   บริษทัได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความ
เป็นไปไดข้องเป้าหมายท่ีก าหนดแลว้  รวมทั้งไดพ้ิจารณาความสมเหตุสมผล
ของการให้ส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะ
ส่งเสริมใหพ้นกังานกระท าไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษทั
ไวสู้งเกินความเป็นจริง จนท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็น
ตน้ 

  

8.3  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกับโอกาส 
ในการเกิดทุจริต และมาตรการท่ีบริษทัด าเนินการเพื่อป้องกนัหรือแก้ไขการ
ทุจริต 

  

8.4  บริษทัได้ส่ือสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนว
ปฏิบติัท่ีก าหนดไว ้ 
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9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

9.1  บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนด
มาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้  

  บริษทัไดมี้การประเมินปัจจยัความเส่ียงจากการ
เปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกและภายในท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน 
และการรายงานทางการเงินทุกไตรมาส 9.2  บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ

ด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนด
มาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

  

9.3  บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงผูน้ าองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 
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การควบคุมการปฏิบติังาน (Control Activities) 
 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเส่ียงทีจ่ะไม่บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับทีย่อมรับได้ 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

10.1   มาตรการควบคุมของบริษทัมีความเหมาะสมกบัความเส่ียง และลกัษณะเฉพาะ
ขององคก์ร เช่น สภาพแวดลอ้ม ความซบัซ้อนของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขต
การด าเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

10.2   บริษทัมีมาตรการควบคุมภายในท่ีก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ อยา่งเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังาน
เก่ียวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซ้ือ และการบริหารทั่วไป ตลอดจน
ก าหนดขอบเขต  อ านาจหนา้ท่ี  และล าดบัชั้นการอนุมติัของผูบ้ริหารในแต่ละ
ระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน รัดกุม  เพื่อให้สามารถป้องกนัการทุจริตได ้ เช่น  มีการ
ก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละระดบั  ขั้นตอนใน
การอนุมติัโครงการลงทุน  ขั้นตอนการจดัซ้ือและวิธีการคดัเลือกผูข้าย  การ
บนัทึกขอ้มูลรายละเอียดการตดัสินใจจดัซ้ือ  ขั้นตอนการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ 
หรือ การเบิกใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัให้มีกระบวนการส าหรับ
กรณีต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 -บริษทัมีการจดัท าคู่มือการปฏิบตังานรวมถึง
นโยบายระเบียบปฏิบติัท่ีครอบคลุมกบังานทุก
ประเภทตาม IS09001:2015 
-บริษทัไดจ้ดัท าคู่มือการปฏิบติังานท่ีระบุจุด
ควบคุมภายใน ประกอบไปดว้ย Work Flow และ 
Document Flow ส าหรับทุกหน่วยงานรวมทั้งจดัท า
ระเบียบ นโยบายต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบั
กระบวนการท างาน 
-บริษทัไดมี้การจดัท าคู่มือ “อ านาจการด าเนินการ” 
เพื่อก าหนดขอบเขตอ านาจการด าเนินการและการ
อนุมติัของแต่ละฝ่ายอยา่งรัดกุม  
- บริษทัก าหนดนโยบายใหมี้การรายงานของผูมี้
ส่วนไดเ้สียตามหลกัเกณฑ์ ก.ล.ต. ท่ีเป็นลายลกัษณ์ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

10.2.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพื่อประโยชน์
ในการติดตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกนั หรือรายการท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั
เสมอ 

  อกัษรและเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยเลขานุการบริษทั 
-กรณีท่ีมีการท าธุรกรรมหรือสัญญากบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
บริษทัได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการขออนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทัก่อนด าเนินการ 

10.2.2 กรณีท่ีบริษทัอนุมติัธุรกรรมหรือท าสัญญากบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะ 
ท่ีมีผลผูกพนับริษทัในระยะยาวไปแลว้ เช่น การท าสัญญาซ้ือขายสินคา้ การ
ให้กูย้ืม การค ้าประกนั  บริษทัไดติ้ดตามให้มัน่ใจแลว้ว่า มีการปฏิบติัเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนับริษทั เช่น ติดตามการ
ช าระคืนหน้ีตามก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นตน้ 

  

10.3 บริษัทก าหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น  
การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกนัและติดตาม 

   

10.4 บริษทัก าหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดบัขององค์กร เช่น ทั้งระดบั 
กลุ่มบริษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

  

10.5 บริษทัมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปน้ี ออกจากกนั 
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ  

(1) หนา้ท่ีอนุมติั  
(2) หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และ  
(3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น       
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11. องค์กรเลือกและพฒันากจิกรรมการควบคุมทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลย ีเพ่ือช่วยสนับสนุนการบรรลุวตัถุประสงค์ 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 
11.1  บริษทัควรก าหนดความเก่ียวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                    

ในกระบวนการปฏิบติังานและการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 
  - บริษทัไดจ้ดัท าคู่มือการปฏิบติังานของทุก

หน่วยงานตาม ISO 9001:2015 ซ่ึงรวมถึงไดมี้การ
จดัท า คู่มือการใชง้านระบบเครือข่ายและ
คอมพิวเตอร์  
-บริษทัมีนโยบายดา้นความปลอดภยั และ
ก าหนดการควบคุมขั้นพื้นฐานเก่ียวกบัการเขา้ถึง
ขอ้มูลในระบบ เพื่อใหทุ้กหน่วยงานยดึถือปฏิบติั 

11.2  บริษทัควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยใีหมี้
ความเหมาะสม 

  

11.3  บริษทัควรก าหนดการควบคุมด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มี             
ความเหมาะสม 

  

11.4   บริษทัควรก าหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบ ารุงรักษา
ระบบเทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม 
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12. องค์กรจัดให้มีกจิกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงทีค่าดหวังและข้ันตอนการปฏิบัติ เพ่ือให้นโยบายทีก่ าหนดไว้น้ันสามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้ 

 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 
12.1 บริษทัมีนโยบายท่ีรัดกุมเพื่อติดตามให้การท าธุรกรรมของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการ
อนุมติัท่ีก าหนด เช่น ขอ้บงัคบัของบริษทั เกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เกณฑ์ของส านกังาน ฯลฯ เพื่อป้องกนัการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์
ของบริษทัไปใชส่้วนตวั   

  -บริษทัมีคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทาง
ท่ีใชใ้นการติดตามการท าธุรกรรมของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบับริษทัใหมี้ความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้  
-บริษทัมีกระบวนการทบทวนนโยบายท่ีใชใ้นการ
ปฏิบติังานเป็นประจ าทุกปี 
-ธุรกิจปัจจุบนัของบริษทั ไม่มีบริษทัยอ่ยหรือ
บริษทัร่วม 

12.2  บริษทัมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมกระท าโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนได้เสีย
ในธุรกรรมนั้น 

 

12.3  บริษทัมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท เ ป็นส าคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากับ
บุคคลภายนอก   (at arms’ length basis) 

 

12.4  บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม 
รวมทั้งก าหนดแนวทางให้บุคคลท่ีบริษทัแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร               
ในบริษทัย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบติั  (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย
หรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี)้ 

 
 

 

12.5   บริษทัก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการ              
ไปปฏิบติัโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 
12.6  นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการน าไปใช้ในเวลาท่ี

เหมาะสม โดยบุคลากรท่ีมีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการ
แกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการปฏิบติังาน 

12.7  บริษทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัใหมี้ความเหมาะสมอยูเ่สมอ 

 
 

 
 

 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 
 

13. องค์กรข้อมูลทีเ่กีย่วข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามทีก่ าหนดไว้ 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

13.1 บริษทัก าหนดข้อมูลท่ีต้องการใช้ในการด าเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและ
ภายนอกองคก์ร ท่ีมีคุณภาพและเก่ียวขอ้งต่องาน 

  -บริษทัจดัใหมี้การประชุมรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าเดือน โดยผูจ้ดัการทัว่ไปเป็นผู ้

13.2 บริษทัพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ท่ีจะได้รับ รวมถึงปริมาณและความ
ถูกตอ้งของขอ้มูล  

13.3 บริษทัด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลท่ีส าคญัอย่างเพียงพอส าหรับ               
ใชป้ระกอบการตดัสินใจ ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีส าคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ                         
ใหพ้ิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่าง ๆ  

 
 
 

 รายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการ 
- กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร้ายงานภาพรวมผล
ประกอบการต่อคณะกรรมการบริหาร 

 -บริษทัจะจดัเตรียมขอ้มูล รายงานต่าง ๆ ประกอบ
เพื่อน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
อีกทั้ง มีการจดัส่งรายงานทางการเงิน และรายงาน
การตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบก่อนการ
ประชุมทุกคร้ัง 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 
13.4 บริษทัด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษทัได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสาร

ประกอบการประชุมท่ีระบุขอ้มูลท่ีจ าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการ
ประชุมล่วงหนา้อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลาขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด  

  -บริษทัได้แต่งตั้ งเลขานุการบริษทั ท าหน้าท่ีดูแล
จดัการประชุม และออกจดหมายเชิญประชุมส่งให้
คณะกรรมการบริษทัล่วงหนา้ก่อนประชุม 7 วนั 

13.5  บริษทัด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร        
เพื่อให้สามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติัหน้าท่ี
ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบนัทึกขอ้ซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือ
ขอ้สังเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็น
ดว้ยกบัเร่ืองท่ีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้ 

13.6 บริษทัมีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารส าคญั ไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 
13.6.2 กรณีท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภายในวา่มีขอ้บกพร่อง                

ในการควบคุมภายใน บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั้นอยา่งครบถว้นแลว้ 

  -เลขานุการคณะกรรมการบริษทั จะเป็นผูจ้ดบนัทึก
ขอ้ซักถาม และขอ้คิดเห็นในท่ีประชุม รวมทั้งเป็น
ผูจ้ดัท ารายงานการประชุมของคณะกรรมการอย่าง
เป็นลายลักษณ์อกัษร และส่งให้ผูท่ี้เก่ียวข้องเพื่อ
รับทราบ รวมทั้ งจัด เก็บไว้อย่าง เ ป็นระ เ บียบ
เรียบร้อยแลว้ สามารถตรวจสอบยอ้นหลงัได ้

 
 

 -บริษทัจดัเก็บเอกสารอย่างเป็นหมวดหมู่ และเม่ือ
พบข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัท
สามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องนั้นไดท้นัที   
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14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวตัถุประสงค์และความรับผดิชอบต่อการควบคุมภายในทีจ่ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถ
ด าเนินไปได้ตามทีว่างไว้ 

    

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 
14.1  บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง              

การส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน  
  -บริษทัมีกระบวนการและช่องทางในการส่ือสาร

โดยมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการเป็นผูส่ื้อสาร
ขอ้มูล 
-บริษทัไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารสูงสุดของฝ่าย
บริหารบญัชีและการเงินของบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบ
ในการประสานงานเร่ืองการขอขอ้มูลจากผูส้อบ
บญัชี, ผูต้รวจสอบภายใน  

-บริษทัไดร้ะบุไวใ้นนโยบายการแจง้เบาะแส โดย
เผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั เพื่อเป็นช่องทาง
ร้องเรียนเบาะแสส าหรับบุคคลภายใน และ
บุคคลภายนอก 

 

14.2  บริษทัมีการรายงานขอ้มูลท่ีส าคญัถึงคณะกรรมการบริษทัอย่างสม ่าเสมอ และ 
คณะกรรมการบริษทัสามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน 
หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการ เช่น การก าหนดบุคคลท่ีเป็นศูนย์
ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอขอ้มูลอ่ืนนอกจากท่ีได้รับจากผูบ้ริหาร รวมทั้ง
การติดต่อสอบถามขอ้มูลจากผูส้อบบญัชี   ผูต้รวจสอบภายใน  การจดัประชุม
ระหวา่งคณะกรรมการและผูบ้ริหารตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรม
พบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ริหารนอกเหนือจากการประชุม
คณะกรรมการ  เป็นตน้    

  

14.3  บริษทัจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ  
ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต
ภายในบริษทั (whistle-blower hotline) ไดอ้ยา่งปลอดภยั 
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15. องค์กรได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เกีย่วกบัประเด็นทีอ่าจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 
 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 
15.1  บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลกบัผูมี้ส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุม
ภายใน เช่น จดัให้มีเจา้หน้าท่ีหรือหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์  ศูนยรั์บเร่ือง
ร้องเรียน เป็นตน้ 

  -บริษทัไดร้ะบุไวใ้นนโยบายการแจง้เบาะแส โดย
เผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั เพื่อเป็นช่องทาง
ร้องเรียนเบาะแสส าหรับบุคคลภายใน และ
บุคคลภายนอก 

15.2  บริษทัจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อให้ผูมี้ส่วนได้เสีย
ภายนอกองค์กรสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริต 
(whistle-blower hotline) แก่บริษทัไดอ้ยา่งปลอดภยั 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

เอกสารแนบ 3  

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยงัด าเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

16.1  บริษทัจดัให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจและขอ้ก าหนด
ห้ามฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้                 
ทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบติั  และรายงาน
ผูบ้งัคบับญัชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบติั 
และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ 

16.2  บริษทัจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว ้            
โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของ
บริษทั 

16.4  ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท่ี้มีความรู้และ
ความสามารถ 

16.5  บริษัทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ข้ึนตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

16.6  บริษัทส่งเสริมให้ผู ้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้า ท่ีตามมาตรฐานสากล                         
การปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 บริษัทก าหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจน เพื่อให้
พนกังานทุกระดบัยดึถือปฏิบติัตามคู่มือ “จริยธรรม
ธุรกิจ” 
-บริษทัได้ว่าจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายในจาก
ภายนอก เขา้มาตรวจสอบกิจกรรมเป็นรายไตรมาส 
และต้องประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และสอบทาน
ติดตามโดยคณะกรรมการตรวจสอบ หากมีการ
เป ล่ี ยนแปลงของบ ริษัท  ก็ จะมอบหมาย ให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในเขา้สอบทานระบบการ
ควบคุมภายในด้วย  เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการ
ควบคุมภายในเพียงพอเหมาะสม 
-บริษทัได้ว่าจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายในจาก
บริษัทภายนอก ซ่ึงเป็นผู ้มีความรู้เ ช่ียวชาญ มี
ประสบการณ์ มีความเป็นอิสระ เท่ียงธรรมในการ
ประเ มินและตรวจสอบ ตามโครงสร้างของ
มาตรฐาน ท่ีประกอบไปด้วย ด้านคุณสมบติั และ

 

 

 

 

 



  แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

เอกสารแนบ 3  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 
ด้านการปฏิบติังานโดยจดัท าแผนการตรวจสอบ
เสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมติั และ
เข้าท าการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส  และตรวจ
ติดตาม ซ่ึงรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบทุกคร้ัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

เอกสารแนบ 3  

17. องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความ
เหมาะสม 

 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียดเพิ่มเติม 
17.1  บริษทัประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการ

เพื่อติดตามแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที หากผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนแตกต่างจาก
เป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีนยัส าคญั 

  -หากผูต้รวจสอบภายในพบขอ้บกพร่องท่ีมี
นยัส าคญัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบริษทัไดน้ั้นจะเขา้
รายงานใหผู้บ้ริหารระดบัสูงรับทราบทนัที 

17.2  บริษทัมีนโยบายการรายงาน ดงัน้ี   -ผูต้รวจสอบภายในจะเขา้ตรวจสอบกิจกรรม และ
รายงานประเด็นข้อสงสัยให้ผูรั้บการตรวจทราบ 
เพื่อขอค าช้ีแจง และแนวทางการแกไ้ข และรายงาน
ผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ 
และจะเขา้ด าเนินการตรวจติดตามประเด็นคงคา้ง
ให้ได้รับการแก้ไข และรายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบความคืบหนา้ดว้ย และหากระหวา่ง
ท่ีเขา้ท าการตรวจสอบพบขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญั
ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบริษทัได้นั้นจะเขา้รายงาน
ให้ผูบ้ริหารระดับสูงรับทราบทันที เพื่อพิจารณา
ด าเนินการ และผูบ้ริหารระดบัสูงจะตอ้งรายงานให้
คณะกรรมการทราบเพื่อหารือประเด็นนั้น ๆ และ
ฝ่ายตรวจสอบภายในจะด าเนินการตามข้อสรุปท่ี
ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการแจง้มา 

17.2.1  ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิด
เหตุการณ์หรือสงสัยวา่มีเหตุการณ์ทุจริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่า
ฝืนกฎหมาย  หรือมีการกระท าท่ีผิดปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียง
และฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 

  

17.2.2  รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
(แม้ว่าจะได้เร่ิมด าเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 

  

17.2.3  รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัต่อ
คณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 
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- ไม่มี - 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
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เอกสารแนบ 5 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

 
คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสําคญัตอ่หน้าท่ี และความรับผิดชอบตอ่รายงานทางการเงิน และสารสนเทศทางการเงินท่ี

ปรากฏในรายงานประจําปี ซึง่งบการเงินดงักลา่ว ได้จดัทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ี

เหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม่ําเสมอ ตลอดจนใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัในการจดัทํา รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูสําคญัอยา่ง

เพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน เพ่ือให้เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไปอยา่งโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนกัถงึความรับผิดชอบในการกํากบัดแูลรายงานทางการเงินให้มีประสทิธิภาพ โดยได้แตง่ตัง้

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒิุ เพ่ือทําหน้าท่ีสอบทานนโยบายบญัชีและคณุภาพของรายงานทางการเงิน 

สอบทานระบบบริหารความเส่ียง ระบบการควบคมุภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมลูรายการระหวา่งกนั และการ

ปอ้งกนัหรือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดจากการทจุริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติ เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่ข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง 

ครบถ้วนเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สนิของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท มีความเหน็วา่ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ และสามารถสร้าง

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

มาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และแสดงความเหน็วา่งบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานโดยถกูต้อง

ตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
 
     
      
 
 
 
 
 
 
               …………………………………           …………………………………. 
             พลเอก เทอดศกัด์ิ  มารมย์                    นายปรีชา เตชะไกรศรี 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) มีกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้ 3 ทา่น 

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

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึง่สอดคล้องกบั
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ เพ่ือตรวจสอบและ
นําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท  โดยแสดงความเหน็ ข้อเสนอแนะอยา่งอิสระ สรุปภารกิจท่ีสําคญัในปี 2562 มีดงันี ้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงินของ
บริษัท ซึง่ได้ผา่นการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี นอกจากนี ้ยงัได้หารือร่วมกบัฝ่ายบริหารและผู้สอบบญัชี เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการดําเนินการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ่เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง 
เคร่ืองมือทางการเงิน และฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า ซึง่จะเร่ิมใช้ในปี 2563 

2. สอบทานความมีประสทิธิผลของระบบการควบคมุภายใน โดยใช้ “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 
ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกรอบการควบคมุภายในของ COSO” ซึง่จดัทําโดยฝ่าย
บริหาร ตลอดจนประเดน็และข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบควบคมุภายในให้มี
ประสทิธิภาพตอ่องค์กรมากย่ิงขึน้ 

3. สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้ถกูต้อง
และครบถ้วนตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

4. สอบทานแบบประเมินตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 71 ข้อ นําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทอนมุติั เพ่ือย่ืนตอ่สมาชิกกบั 
CAC และรับทราบรายงานของคณะกรรมการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

5. พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัท ท่ีมีความเป็นอิสระและมีคณุสมบติัท่ีได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบญัชี และ
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี   ซึง่ในปี 2562 ได้เสนอ บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั ซึง่มีคณุสมบติัดงักลา่วข้างต้น ตอ่
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและขออนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 

นอกจากนี ้ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหาร 
จํานวน 1 ครัง้ เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือรับทราบและพิจารณาขอบเขตแนวทางแผนการสอบบญัชีประจําปีของผู้สอบ
บญัชี และแผนการตรวจสอบประจําปีจากผู้ตรวจสอบภายใน รวมทัง้รับทราบประเดน็ท่ีสําคญัและข้อสงัเกตได้อยา่งอิสระ  

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน  โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความรอบคอบ ความระมดัระวงั และเป็นอิสระ จากผลการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็วา่ บริษัท
มีการจดัทํางบการเงินโดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยสารสนเทศอยา่ง
เพียงพอและน่าเช่ือถือได้ ตลอดจนมีระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอ ไมมี่ข้อบกพร่องท่ีเป็น
สาระสําคญัตลอดปีท่ีผา่นมา 

 

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

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

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

        และ คณุจมุพล เตชะไกรศรี เลขานกุารคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 
ในรอบปี 2562 คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ได้จดัให้มีการประชมุ 2 ครัง้ เพ่ือปฏิบติัหน้าท่ี

ตามบทบาท และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรอบคอบระมดัระวงัและเป็นอิสระ โดย
กรรมการคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหาทกุคนได้เข้าร่วมประชมุเพ่ือรายงานผลการประชมุต่อคณะกรรมการบริษัทด้วยทกุครัง้  

ด้านคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน  
1. ได้พิจารณาผลตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชดุยอ่ย ตามหลกัเกณฑ์วิธีการจ่ายคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ 

โดยคํานงึถงึความเหมาะสมทัง้ทางด้านผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และเปรียบเทียบอ้างอิงกบัธุรกิจในระดบัเดียวกนั ตลอดจน
ความเหมาะสมในหน้าท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและนําเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นอนมุติั โดยในปี 2562
คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนได้เสนอ ให้งดจ่ายโบนสัและไมมี่การเพิ่มคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท 

2. ได้พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร โดยพิจารณาตามหลกัเกณฑ์และโครงสร้างท่ีเป็นธรรม
สมเหตสุมผล รวมถงึผลประกอบการของบริษัท และคํานงึถงึความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ   

ด้านคณะกรรมการสรรหา 
              1. เพ่ือเป็นการสง่เสริมการดแูลสทิธิของผู้ ถือหุ้น จงึเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีสว่นร่วมในการเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
              2. พิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรองบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทหรือเป็นกรรมการอิสระ เข้ารับการ 
เลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่ง โดยนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณานําเสนอตอ่ท่ีประชมุใหญ่
สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ 

3. พิจารณากลัน่กรองบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการผู้จดัการตามท่ีประธานกรรมการบริหารเสนอ เพ่ือเสนอ
ตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั  

โดยสรุป คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ได้ปฏิบติัหน้าท่ีข้างต้นตามบทบาทและความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเหน็วา่ กรรมการบริษัท และกรรมการยอ่ย เป็นบคุคลท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ ตลอดจนการพิจารณาคา่ตอบแทนท่ีมีความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีในความรับผิดชอบและผลการดําเนินงานของ
บริษัทโดยรวม 
 
 
                …..………..……..………………………………… 
                             (นายเผา่เทพ โชตินชิุต) 
          ประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 
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รายงานของคณะกรรมการกาํกับดแูลกิจการที่ด ี
คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  ได้ให้ความสําคญักบัการยดึถือปฏิบติัตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และ

จริยธรรมธุรกิจ  โดยทําหน้าท่ี พฒันา สง่เสริม และกํากบัให้ปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และจริยธรรมธุรกิจอยา่ง
ตอ่เน่ือง  

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

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

            และ คณุจมุพล เตชะไกรศรี เลขานกุารคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  
 ในรอบปี 2562 คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ได้จดัให้มีการประชมุ 2 ครัง้ เพ่ือทบทวนและพิจารณาเร่ืองตา่งๆ สรุป
สาระสําคญัดงันี ้

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ได้ปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทเพ่ือให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) รวมถงึข้อกําหนด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี
ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทอนมุติั เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2562 

ในภาพรวมคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีเหน็วา่ บริษัทได้มีการปฏิบติัตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท 
รวมทัง้ข้อเสนอแนะของสถาบนัตา่งๆ ซึง่ผลจากการปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี สง่ผลให้บริษัทได้รับการประเมินใน
ระดบั “ดีเลิศ” จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ทัง้นี ้คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จะคอยติดตาม และทบทวนหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และจริยธรรมธุรกิจ
ด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ เตม็ความสามารถ และเป็นอิสระ โดยได้ให้ความเหน็อยา่งตรงไปตรงมา และสง่เสริมการดําเนิน
ธุรกิจอยา่งยัง่ยืน เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท และผู้ มีสว่นได้เสียอยา่งเหมาะสม  

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เช่ือมัน่วา่ การพฒันาดํานินการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งตอ่เน่ือง เป็น
สว่นสําคญัในความมัน่คงและการสร้างรากฐานท่ีแข็งแกร่งให้กบัองค์กรในระยะยาว รวมทัง้ได้รับความเช่ือมนัจากผู้ มีสว่นได้เสีย 
และเป็นท่ียอมรับในระดบัสากลย่ิงขึน้ไป 

 
 
 
 

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

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท  โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี  
เร่ิมวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2562 ถงึ วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2565  ประกอบด้วยกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงู รวม 9  ทา่น ดงันี ้

1. คณุโกเวท ลิม้ตระกลู  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
2. ดร.โกศล         สรุโกมล  กรรมการบริหารความเส่ียง (กรรมการอิสระ) 
3. คณุปรีชา        เตชะไกรศรี กรรมการบริหารความเส่ียง  
4. คณุจมุพล       เตชะไกรศรี กรรมการบริหารความเส่ียง  
5. คณุนีรนาท พรหมนารถ กรรมการบริหารความเส่ียง 
6. คณุวิรุฬ  เผา่ลนิจง  กรรมการบริหารความเส่ียง 
7. คณุพิษณ ุ       วิลาวลัย์จิตต์  กรรมการบริหารความเส่ียง  
8. คณุบญุทิวา     อินทร์ชะตา   กรรมการบริหารความเส่ียง  

9. คณุนิเวสน์      เลศิหสัดีรัตน์ กรรมการบริหารความเส่ียง  
 

และ คณุพรทิพย์ พว่งทรัพย์   เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตระหนกัถงึความสําคญัในการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้มีประสิทธิผล โดยติดตาม
พิจารณาผลกระทบจากปัจจยัเส่ียงตา่งๆ เพ่ือดําเนินการปอ้งกนัและลดผลกระทบจากปัจจยัความเส่ียงนัน้ และนําเสนอผลการ
ประเมินด้านความเส่ียงตอ่คณะกรรมการบริษัทพร้อมทัง้ปฏิบติัตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย  

โดยสรุปปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ดําเนินการ ดงันี ้
1. ได้ติดตามดปูระเดน็ท่ีอาจเป็นความเส่ียงตอ่เปา้หมายและทิศทางกลยทุธ์ขององค์กร ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เพ่ือ

ปอ้งกนั บรรเทาและลดผลกระทบกบัองค์กร 
2. ได้ส่ือสารกบัผู้ ทําประเมินและผู้ เก่ียวข้อง ถงึแนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกบัประเด็นท่ีอาจเป็นความเส่ียง รวมถึงวิธีการ

ทําประเมินในหวัข้อความเส่ียงท่ีตนเองรับผิดชอบ  
3. นําเสนอผลประเมินความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัท 
4. ได้ทบทวนหวัข้อความเส่ียง และปรับปรุงประเด็นตา่งๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจบุนัอยู่ 
5. ได้ทบทวนปรับปรุงระเบียบบริหารความเส่ียงตามความเหน็ของผู้ตรวจสอบภายใน 

 
 

 
 
       ………..………………………………… 

                             (นายโกเวท  ลิม้ตระกลู) 
                                  ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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