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สารบญั 

 

 โครงสร้างการจัดการ (ต่อ) 

 การก ากบัดแูลกิจการ 

 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บคุลากร 

 ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
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 รายละเอียดรายการระหว่างกนั 

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัรายการระหว่างกนั 

 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 

 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

53 ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงิน 

54 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

56 งบการเงิน 
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รายงานประจ าปี 2556 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

SUTHA 

สารจากประธานกรรมการ 

SUTHAถือเป็นผู้ผลติและจ าหน่ายปนูขาวและแคลเซียมคาร์บอเนตรายใหญ่ของประเทศ 

โดยธุรกิจของบริษัทมีความเติบโตทัง้ด้านยอดขายและก าไรอย่างต่อเนื่อง  จากความมุ่งมั่น

และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์พืน้ฐานเพื่อสร้างรากฐานให้มั่นคงและ

สามารถเติบโตอย่างยัง่ยืน บริษัทฯ จึงมุ่งพัฒนาบุคลากรทุกฝ่าย รวมถึงประสิทธิภาพในการ

ผลติและงานบริการเพื่อรองรับในการแข่งขันและตอบสนองความพึงพอใจให้กับลกูค้าตลอด

รวมถงึคู่ค้าของบริษัท 

 

SUTHA มีความเชื่อมัน่ว่าจากรากฐานและความมุ่งมัน่ที่มีมาโดยตลอด  

รวมถึงความพยายามในการพฒันาและปรับปรุงที่ไม่เคยหยดุอยู่นิ่ง  บริษัทฯ  

จะสามารถด าเนินธุรกิจผ่านความผนัผวนของเศรษฐกิจ  และยงัคง 

สามารถสร้างความเติบโตทัง้รายได้และก าไรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ 

ขยายฐานธุรกิจของบริษัทให้มีรากฐานที่มัน่คงต่อไปเพื่อรองรับกบัการเติบโต 

ในอนาคต 

 
 

 

เชิดเกียรติ  มนต์เสรีนุสรณ์ 

ประธานกรรมการ 
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รายงานประจ าปี 2556 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

SUTHA 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายศรีภพ สารสาส 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุวิทย ์มาไพศาลสิน 
 กรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 

นายสุเวทย ์ ธีรวชิรกุล 
กรรมการตรวจสอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทสธุากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)มีวาระในการด ารง

ต าแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านซึง่มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม

ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ได้แก่ 

นายนายศรีภพ สารสาส ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายสวุิทย์ มาไพศาลศิน กรรมการตรวจสอบ 

นายสเุวทย์ ธีรวชิรกุล กรรมการตรวจสอบ 

 

โดยมนีางสาวธิดารัตน์  สหีวัลลภ         ท าหน้าทีเ่ลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  โดยในปี 2556 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 7 ครัง้สรุปสาระส าคัญได้ดังนี  ้

 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2556โดย
ได้ร่วมประชุมเพื่อสอบถามและรับฟังค าชีแ้จงจากผู้สอบบญัชีและผู้ จดัการฝ่ายบญัชี
และงบประมาณ รวมถึงฝ่ายการเงินในเร่ืองความถกูต้องครบถ้วนของงบการเงิน 
และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลรวมถึงรับทราบรายงานผลการสอบทาน 
รายงานการตรวจสอบ ข้อสงัเกต ตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2556
ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบัผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดงักลา่ว
มีความถกูต้อง ครบถ้วนตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทัว่ไป 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน โดยในปี 2556 ได้
คดัเลอืกบริษัท ดีลอยท์ทู้ชโธมทัส ุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จ ากัด (บริษัทที่ปรึกษาฯ)เพื่อท า
หน้าที่ตรวจสอบระบบควบคมุภายในและประเมินความเสีย่งส าหรับปี 2557 เพื่อท า
การสอบทานระบบการควบคมุภายในและประเมินความเสีย่ง  เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทมี
ระบบควบคุมภายในและแนวทางเพื่อป้องกนัความเสี่ยงที่ดีและมีความเพียงพอ 
เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทบรรลวุัตถปุระสงค์ 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส าคญัในเร่ืองการไม่
ปฏิบติัตามกฎหมาย 
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รายงานประจ าปี 2556 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

SUTHA 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
4.  พิจารณาคดัเลอืกเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีรับอนญุาต จากบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั (เดิมช่ือ บริษัทส านกังาน เอินส์ท
แอนด์ ยงั จ ากดั) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2556  
5. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมลูของรายการดงักลา่วตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการส่วนใหญ่ที่มีสาระส าคัญได้รับการเปิดเผยและแสดง
รายการในงบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงินแล้วอย่างถูกต้องและครบถ้วนและเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท 
 

โดยสรุปในภาพรวมแลว้คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ที่ครบถว้นตามที่ไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบที่ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัและมีความเห็นว่าบริษทัมีการรายงานขอ้มูลทางการเงินและ
การด าเนินงานอยา่งถูกตอ้งมีระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและเพียงพอมีการปฏิบติัตามกฎหมาย
ขอ้ก  าหนดและขอ้ผูกพนัต่างๆมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกนัอยา่งถูกตอ้งและมีการปฏิบติังานที่สอดคลอ้งกบัระบบการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งเพียงพอโปร่งใสและเช่ือถือไดร้วมทั้งมีการพฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบติังานใหมี้คุณภาพดีข้ึนและ
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 
 
 

 

(นายศรีภพ สารสาส)  

      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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SUTHA 

ข้อมลูทัว่ไป 

ข้อมูลบริษัท 

ชื่อบริษัท  : บริษัท สธุากญัจน์ จ ากัด (มหาชน) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลติและจ าหน่ายสนิค้าเคมีภัณฑ์ประเภทปนูขาว แคลเซียมคาร์บอเนต 
และจ าหน่ายสนิค้า/บริการอื่น รวมทัง้ให้บริการจ าหน่าย และติดตัง้เคร่ืองจกัรอปุกรณ์
การผลิตปนูขาว 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000248 

ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ : เลขที่ 8/222 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ซอย 2 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
โทรศพัท์ :  +66(0) 2961 8652-6 
โทรสาร :  +66(0) 2961 8650-1 
เว็บไซต์   : http://www.goldenlime.co.th 

 

ที่ตัง้โรงงานสาขา 1 : เลขที่ 61 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 
                สาขา  2 : เลขที่ 7 ซ.11 สาย 3 หมู่ 12 ถ.สระบรีุ-หลม่สกัสายใหม่ ต.ช่องสาริกา อ.พฒันานิคม  
  จ.ลพบรีุ 15220 
 สาขา 3 :       เลขที่ 111 หมู่ 11 ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพทุธบาท จ.สระบรีุ 18270  
  (ยงัไม่ได้ด าเนินการก่อสร้าง) 
 
ทนุจดทะเบียน : จ านวน 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้น

ละ 1 บาท (เปลีย่นแปลงมลูค่าหุ้นที่ตราไว้เมื่อ 27 มีนาคม 2556)  

ทนุที่ออกและเรียกช าระแล้ว : จ านวน 225,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 225,000,000 หุ้น มลูค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท บริษัทมีแผนเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในต้นปี 2557 ภายหลงั
การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครัง้นี ้ บริษัทจะมีทนุที่ออกและเรียกช าระแล้วจ านวน 
300,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 300,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1.00 บาท  
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บริษัท สธุากญัจน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

SUTHA 

ข้อมลูทัว่ไป 

นายทะเบียนหุ้นบริษัท 

ชื่อบริษัท : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ที่ตัง้ส านักงาน : เลขที่ 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ชัน้ 4-7 ถนนรัชดาภิเษก 
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
  โทรศพัท์ 0-2229 2872  โทรสาร 0-2654 5642  
 

ผู้สอบบัญชี 

ชื่อบริษัท : บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด (เดิมช่ือ บริษัท ส านักงาน เอินส์ทแอนด์ ยงั จ ากดั) 
ที่ตัง้ส านักงาน : ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก 
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
  โทรศพัท์  0 2264 9090   โทรสาร 02264 0789 
 
    ข้อมูลการถอืหุ้นของบริษัทในบริษัทอ่ืนๆ 

ณ ปี 2556  : - ไม่มี- 
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SUTHA 

ผลการด าเนินงาน 

สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานส าหรับงบการเงนิปี 2554-2556: 

 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

 

สนิทรัพย์รวม 673,437 751,566 792,549 
หนีส้นิรวม 404,961 408,215 505,421 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 268,475 343,351 287,128 
รายได้รวม 750,035 837,795 857,141  
ค่าใช้จ่ายรวม 650,333 691,377 722,070 
ก าไรสทุธิส าหรับงวด 74,226 111,746 100,880 
ก าไรสทุธิต่อหุ้น(บาทต่อหุ้น) 0.33 0.50 0.45 
อตัราสว่นหนีส้นิต่อสว่นผู้ ถือหุ้น (เท่า) 1.51 1.19 1.76 
อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์ (%) 12.70 15.71 13.12 
อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (%) 27.42 36.60 32.13 
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SUTHA 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

 ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

 บริษัท สธุากัญจน์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัที่ 2 ตลุาคม พ.ศ. 2546 ในนามบริษัท  
สธุากัญจน์ จ ากดั โดยมีทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 1 ล้านบาท และในปี 2548 บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้วเป็น 90 
ล้านบาท เพื่อด าเนินธุรกิจผลติและจ าหน่ายสนิค้าประเภท 1) ปนูขาว คือ แคลเซียมออกไซด์ (Calcium Oxide, CaO) และ
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Calcium Hydroxide, Ca(OH)2) และ 2) แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbonate, CaCO3) ซึง่
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถน าไปใช้ในกระบวนการผลิตได้หลากหลาย อาทิเช่น ปนูขาวใช้ในการดงึสารเจือปนต่างๆ ใน
กระบวนการหลอม ฟอกและตกตะกอน ช่วยปรับสภาพน า้เพื่อลดความเป็นกรดให้เป็นกลาง ใช้ในระบบบ าบดัน า้เสยี ฯลฯ 
และใช้ในอุตสาหกรรมที่ส าคัญต่างๆ ได้แก่ อตุสาหกรรมเหลก็ อุตสาหกรรมเคมี อตุสาหกรรมน า้ตาล อตุสาหกรรมเหมืองแร่ 
อตุสาหกรรมเยื่อและกระดาษ เป็นต้น ในสว่นของแคลเซียมคาร์บอเนต เป็นสารตวัเติมเต็ม (Filler) และตวัเพิ่มปริมาณ 
(Extender) เพื่อลดต้นทนุการผลิต นอกจากนีย้งัมีการจ าหน่ายผลติภัณฑ์ซือ้มาขายไป และสนิค้า/บริการอื่น และให้บริการ
จ าหน่าย และติดตัง้เคร่ืองจกัรอปุกรณ์การผลิตปนูขาวด้วย 

 ในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้มีการเพิ่มทนุอย่างต่อเนื่อง เพื่อลงทนุขยายธุรกิจและพฒันากระบวนการผลติ เพื่อจะ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าที่เพิ่มมากขึน้ 

  เมื่อวนัที่ 27 มีนาคม 2556 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั และเปลีย่นชื่อเป็น บริษัท สธุากญัจน์ จ ากัด 
(มหาชน) หรือ Golden Lime Public Company Limited เพื่อเตรียมตวัเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

 

 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่ส าคญัของบริษัทในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีรายละเอียดดงันี  ้

ปี 2546-2548  เพิ่มทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้วเป็น 90 ล้านบาทเพื่อลงทนุจดัซือ้สนิทรัพย์ที่ใช้ในการผลิตปูนขาว
และแคลเซียมคาร์บอเนต(รวมถงึเตาเผาหินปนูจ านวน 2 เตา และเคร่ืองผลติปนูไฮเดรต) 

ปี 2549  เพิ่มทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้วเป็น 100 ล้านบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วเป็น 
150 ล้านบาทในปีเดียวกัน เพื่อเพิ่มก าลังการผลิตอีกประมาณ 54,750 ตันต่อปี โดยลงทุนซือ้
เคร่ืองจกัร สร้างเตาเผาหินปนูเพิ่มจ านวน 1 เตา รวมทัง้อปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง 

ปี 2550  เพิ่มทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้วเป็น 175 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายกิจการ ดงันี  ้

- ใช้ในการลงทุนเพิ่มก าลงัการผลิตอีกประมาณ 54,750 ตันต่อปี โดยก่อสร้างเตาเผาหินปูนและ
อปุกรณ์ที่เก่ียวข้องเพิ่มอีกจ านวน 1 เตา ซึง่เร่ิมด าเนินการผลติได้ประมาณเดือนกมุภาพนัธ์ 2553 

- ใช้ในการจดัซือ้ที่ดินใกล้เคียงโรงงานเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการจดัเก็บวตัถดิุบ 

- ใช้ในการลงทนุพฒันาระบบการเผาหินปนูใหม่เพื่อลดต้นทนุในการผลติ  
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 ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) ในเดือน
ธันวาคม 2550 ส าหรับกิจการผลติแคลเซียมออกไซด์  

 บริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลด้านการจัดการระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 โดยบริษัทได้
น ามาตรฐานดังกล่าวมาปรับใช้กับการด าเนินงานของบริษัท โดยพัฒนากระบวนการผลิตให้มี
ประสทิธิภาพมากขึน้ โดยตระหนกัถงึการสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าเป็นส าคญั 

 
ปี 2551  เพิ่มทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้วเป็น 190 ล้านบาทโดยใช้ในการซือ้ที่ดินเพื่อขยายส่วนโรงงานที่ 

ต. ช่องสาริกาจ.ลพบรีุ ประมาณ 50 ไร่ 

 บริษัทได้รับรางวลัสถานประกอบการประเภทโรงโม่บดหรือย่อยหินที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเย่ียม
ตามโครงการ “โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว” ประจ าปี 2551 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม 

ปี 2552  บริษัทได้รับรางวลัสถานประกอบการประเภทโรงโม่บดหรือย่อยหินที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเย่ียม
ตามโครงการ “โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว” ประจ าปี 2552 

ปี 2553  ด าเนินการลงทนุเตรียมการก่อสร้างเตาเผาปนูและอปุกรณ์ที่เก่ียวข้องเพิ่ม เพื่อขยายก าลงัการผลิตอีก
จ านวน 2 เตา ซึ่งสามารถเร่ิมด าเนินการผลิตได้ในเดือนธันวาคม 2554 และกุมภาพันธ์ 2555 
ตามล าดบั 

 ปรับปรุงพืน้ที่ภายในโดยรอบโรงงานโดยการเทคอนกรีต เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการขนส่ง
ภายในโรงงาน 

 บริษัทได้รับรางวลัสถานประกอบการประเภทโรงโม่บดหรือย่อยหินที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเย่ียม 
“โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว” ประจ าปี 2553 โดยได้รับรางวลัเป็นระยะเวลา 3 ปีซ้อน 

ปี 2554  เพิ่มทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้วเป็น 225 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการขยายก าลงั
การผลติและปรับโครงสร้างเงินทนุส าหรับเตรียมตวัเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

 ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) ในเดือน
เมษายน 2554 ส าหรับกิจการผลติแคลเซียมออกไซด์และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ 

 บริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 โดยการปรับใช้มาตรฐาน
ดงักลา่ว ท าให้บริษัทสามารถบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นระบบ เกิดสภาพแวดล้อมการ
ท างานที่ดี รวมทัง้เกิดภาพลกัษณ์ที่ดีต่อองค์กร 

 บริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลด้านระบบจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
OHSAS 18001:2007 ซึง่มาตรฐานนีเ้ป็นการเน้นในเร่ืองของการดแูลสขุภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน 
และการดแูลด้านความปลอดภัย 
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ปี 2555  ก่อสร้างโรงบดแคลเซียมออกไซด์ และติดตัง้เคร่ืองบดเพิ่มเติม 

ปี 2556  ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 ได้มีมติให้บริษัทแปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชน และเพิ่มทนุจดทะเบียนจากเดิม 225 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 45 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้ นละ 5 บาท) เป็น 300 ล้านบาท (หุ้ นสามัญ 300 ล้านหุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท) โดย
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 5 บาท เป็น 1 บาท ส่งผลให้มีหุ้นสามัญที่ช าระแล้ว 225 
ล้านหุ้น และหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 75 ล้านหุ้น ส าหรับเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป โดยบริษัทจด
ทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวนัที่ 27 มีนาคม 2556 และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด 
และเปลีย่นชื่อเป็น บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) หรือ Golden Lime Public Company Limited 

 เร่ิมการก่อสร้างเคร่ืองผลติปูนไฮเดรตจ านวน 1เคร่ือง และเคร่ืองบดปูนขาวร้อน เพื่อขยายก าลงัการ
ผลติปนูไฮเดรต 

 บริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) จากกระทรวงอุตสาหกรรม 
ระดบัที่ 3 ระบบสเีขียว (Green System)  

 

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

   บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสนิค้าเคมีภัณฑ์ประเภทปนูขาว แคลเซียมคาร์บอเนต และจ าหน่ายสนิค้า/
บริการอื่น รวมทัง้ให้บริการจ าหน่าย และติดตัง้เคร่ืองจกัรอปุกรณ์การผลติปนูขาว โดยธุรกิจหลกั คือ การผลิตและจ าหน่าย
เคมีภัณฑ์ประเภท 1) ปนูขาวคือแคลเซียมออกไซด์และแคลเซียมไฮดรอกไซด์และ2) แคลเซียมคาร์บอเนต โดยปนูขาวสามารถ
น าไปใช้ในกระบวนการผลติได้ในหลากหลายอตุสาหกรรม เช่น อตุสาหกรรมเหลก็  อตุสาหกรรมเยื่อและกระดาษ 
อตุสาหกรรมเหมืองแร่ อตุสาหกรรมน า้ตาล อตุสาหกรรมก่อสร้าง อตุสาหกรรมเคมี เป็นต้น ส าหรับแคลเซียมคาร์บอเนตมีการ
น าไปใช้เป็นตวัเติมเต็ม (Filler) และเป็นตวัเพิ่มปริมาณ (Extender) เช่น อตุสาหกรรมการผลติพลาสติก พีวีซี ยางฉนวนหุ้ม
สายไฟ เป็นต้น ซึง่บริษัทมีการจ าหน่ายปนูขาวและแคลเซียมคาร์บอเนตให้กบัลกูค้าทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ  

 บริษัทมีโรงงานผลิตจ านวน2 โรงงานคือโรงงานที่ต.ช่องสาริกาจ. ลพบรีุและโรงงานที่ต.หน้าพระลานจ. สระบรีุโดย
บริษัทมีเตาเผาปนูจ านวน 6 เตา เดินเคร่ืองจกัรตลอด 24 ชัว่โมงรวมมีก าลงัการผลติแคลเซียมออกไซด์ทัง้สิน้ 900ตนั/วนั 
(328,500 ตนัต่อปี)ซึง่มีการควบคมุกระบวนการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทนัสมัยตลอดจนมีบุคลากรคอยควบคมุและดแูล
การผลิตอย่างใกล้ชิดโดยผลิตภัณฑ์และบริการหลกัของบริษัทสามารถสรุปได้ดงันี  ้

 1) ปนูขาว 

 1.1) แคลเซียมออกไซด์(Calcium Oxide, CaO) หรือปนูขาวร้อน 

เป็นผลติภัณฑ์ที่ได้จากการเผาหินปนูที่มีสว่นประกอบสว่นใหญ่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ที่
อณุหภูมิประมาณ 900 องศาเซลเซียส เพื่อให้แปรสภาพเป็นแคลเซียมออกไซด์ โดยผลติภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตจะมี
ลกัษณะเป็นก้อนสขีาวขนาดประมาณ 1.5-4 นิว้ และสามารถน ามาบดให้เป็นผงหรือเกล็ดได้ ซึง่บริษัทจะจดัจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในรูปของปนูก้อน ปนูเกลด็ และปนูบด ขึน้อยู่กบัความต้องการของลกูค้าในแต่ละอตุสาหกรรม  
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 1.2) แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Calcium Hydroxide, Ca(OH)2) หรือปนูไฮเดรต 

   เป็นผลติภัณฑ์ต่อเนื่องจากแคลเซียมออกไซด์ (CaO) โดยการน าแคลเซียมออกไซด์ (ปนูขาวร้อน) ที่ได้
จากกระบวนการเผามาผ่านเคร่ืองบด จากนัน้น ามาท าปฏิกิริยากับน า้เพื่อให้เกิดแคลเซียมไฮดรอกไซด์ มีลกัษณะเป็นผงโดย
บรรจขุายในรูปของบรรจภุัณฑ์ และรถเบ้าท์(Bulk truck) 

 2) แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbonate, CaCO3) 

 เป็นผลติภัณฑ์ที่ได้จากการน าหินทราย (Calcite) มาบด จนได้เป็นผง ซึง่จะมีลกัษณะเป็นผงสขีาว โดยบริษัท
จะจ าหน่ายใน 2 รูปแบบ คือ แคลเซียมคาร์บอเนตแบบชนิดไม่เคลอืบผิว (Uncoated Calcium Carbonate) และแบบเคลอืบ
ผิว (Coated Calcium Carbonate) โดยในสว่นของแคลเซียมคาร์บอเนตแบบชนิดเคลอืบผิว จะเป็นการน าหินทรายที่บดได้
เป็นผงมาผสมกบักรดไขมนั (stearic acid) และบรรจจุ าหน่ายในรูปของบรรจภุัณฑ์ขนาดต่างๆ ตามที่ลกูค้าต้องการ 

 3) ผลิตภัณฑ์ซือ้มาขายไป และสนิค้าและบริการอื่น 

ผลิตภัณฑ์ที่มีการซือ้มาเพื่อจ าหน่ายต่อทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ มีทัง้ผลิตภัณฑ์ประเภทปนูขาว

และแคลเซียมคาร์บอเนต เคมีภัณฑ์อื่นซึง่ใช้ในอตุสาหกรรมอาหารและพลาสติก และการจ าหน่ายเชือ้เพลงิถ่านหิน (ชนิดที่

บริษัทใช้อยู่ในปัจจบุนั) ที่เร่ิมมีรายได้ในปี 2556 นอกจากนี ้ยงัมีการให้บริการบดหิน/แร่ให้กบัลกูค้าด้วยทัง้นี ้ผลติภัณฑ์ซือ้มา

ขายไป สว่นใหญ่จะเป็นผลติภัณฑ์ประเภทปนูขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต โดยบริษัทจะมีการซือ้จากผู้ผลติรายอื่นในกรณีที่

บริษัทไม่สามารถผลิตสนิค้าได้ตามความต้องการของลกูค้า หรือในกรณีที่ลกูค้าต้องการใช้สนิค้าอย่างเร่งด่วน ในสว่นของการ

สง่ออกเคมีภัณฑ์อื่นที่ใช้อตุสาหกรรมอาหารและพลาสติก ในปี 2555 บริษัทลดปริมาณการจ าหน่ายสนิค้าดังกล่าวนีล้ง 

เนื่องจากไม่ตรงกบัสายการผลิตหลกัของบริษัท 

 4) บริการจ าหน่าย และติดตัง้เคร่ืองจักรอปุกรณ์ 

 การให้บริการจ าหน่าย ประกอบ และติดตัง้เคร่ืองจักรอปุกรณ์ที่เก่ียวข้องกบัการผลิตปนูขาว ได้แก่ เตาเผาหินปนู ชุด
ล าเลียงหินปนู ชดุล าเลียงปนูขาวร้อน สว่นการเผาไหม้เชือ้เพลงิ เป็นต้นรวมถงึการเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าให้กบัลกูค้า
ในการจดัหา ติดตัง้ กระบวนการผลติ และการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรที่ในการผลติปนูขาว โดยบริษัทเร่ิมด าเนินการธุรกิจนี ้
ตัง้แต่ปลายปี 2556 
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 โครงสร้างรายได้และสัดส่วนลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ 

 โครงสร้างรายได้ของบริษัทส าหรับปีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2554 ถงึ 2556 สามารถสรุปได้ดงันี ้

โครงสร้างรายได้ 

  

2554 2555 2556 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รายได้จากขายและบริการ 744.56 99.27 832.60 99.38 850.98 99.28  

ปนูขาว (แคลเซียมออกไซด์และ

แคลเซียมไฮดรอกไซด์) 
622.56 83.00 737.27 88.00 762.89 89.00  

- จ าหน่ายในประเทศ 583.74 77.83 663.75 79.23 682.76 79.66  

- จ าหน่ายต่างประเทศ 38.82 5.18 73.52 8.78 80.13 9.35  

แคลเซียมคาร์บอเนต 44.28 5.90  57.30 6.84  47.52 5.54  

- จ าหน่ายในประเทศ 39.72 5.30 53.19 6.35 45.90 5.36  

- จ าหน่ายต่างประเทศ 4.56 0.61 4.11 0.49 1.62 0.19  

ผลิตภัณฑ์ซือ้มาขายไป และ

สนิค้าและบริการอื่น 
77.71 10.36  38.04 4.54  39.91 4.66  

- จ าหน่ายในประเทศ 38.30 5.11 23.73 2.83 39.72 4.63  

- จ าหน่ายต่างประเทศ 39.41 5.25 14.31 1.71 0.19 0.02  

รายได้จากการจ าหน่ายและ

ติดตัง้เคร่ืองจักรและอปุกรณ์ 
- - - - 0.67 0.08  

2. ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 0.95 0.13 0.82 0.10 1.31  0.15  

3. รายได้อื่นๆ1/ 4.53 0.60 4.37 0.52 4.85 0.57  

รวม 750.03 100.00 837.80 100.00 857.14 100.00  

หมายเหตุ: 1/รายได้อ่ืนๆ ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่ารับ รายได้ดอกเบีย้รับ และก าไรจากการขายสนิทรัพย์ เป็นต้น  
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 เป้าหมายการประกอบธุรกิจ 

1) บริษัทมีความมุ่งเน้นรักษาความเป็นผู้ น าในธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต  
ในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยการผลิตและจ าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงต่อความต้องการของแต่ละ
อุตสาหกรรมด้วยราคาที่เหมาะสม และบริการให้ค าแนะน าการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตแก่ลกูค้า เพื่อ
รักษาศกัยภาพในการแข่งขนัในอตุสาหกรรมเป็นหนึง่ในผู้น าด้านรายได้การจ าหน่ายและก าลงัการผลิตปูนขาว 

2) บริษัทมีแผนที่จะขยายฐานลกูค้าทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม  โดยมุ่งเน้นที่กลุ่ม
ลกูค้าที่เป็นผู้ผลติ หรือผู้จดัจ าหน่าย 

3) บริษัทมีนโยบายที่จะแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจหรือสายผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมทัง้ภายในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อสร้างมลูค่าให้แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว  
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ปัจจยัความเสี่ยง 

ส าหรับปัจจัยความเสี่ยงในการในปัจจุบัน มีปัจจัยความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัท

พิจารณาแล้วว่าในปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบในสาระส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท แต่เพื่อให้เกิดความรอบคอบ

ระมดัระวงัในเร่ืองดงักลา่วจงึน าเสนอต่อผู้ ถือหุ้นเพื่อทราบเป็นข้อมูล ดงันี ้

1 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 

1.1 ความเสี่ยงด้านวัตถดุิบ  

วตัถดิุบหลกัในการผลติปนูขาว คือ หินปนู ในปัจจบุนับริษัทจดัหาหินปนูจากผู้จดัหาที่มีประทานบตัรการด าเนินการ

เหมืองหินปนูในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ แหลง่หินปนูในจงัหวดัสระบรีุ และลพบุรี ที่ได้คณุภาพตรงตามที่บริษัทต้องการ (มีผู้มี

ประทานบตัรเหมืองหินที่เปิดการทัง้หมดจ านวน 162 ราย1/ในจงัหวดัดงักลา่ว) โดยสดัส่วนมูลค่าการซือ้หินปูนต่อมูลค่าการซือ้

รวมในการผลติส าหรับปี 2556 คิดเป็นประมาณร้อยละ 39.88 ซึง่ในปี 2554-2556 บริษัทมีการซือ้วตัถดิุบหินปนูจากผู้จดัหา

จ านวนประมาณ 6-10 ราย และบางรายได้มีการซือ้ขายหินปนูกนัมาอย่างต่อเนื่องมามากกว่า 3 ปี แม้ว่าจะมิได้มีการท า

สญัญาซือ้ขายกนั 

อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถรับประกนัหรือคาดการณ์ได้ว่า บริษัทจะสามารถซือ้หินปนูได้ในปริมาณและคณุภาพ

ที่บริษัทต้องการมาใช้ในการผลติได้อย่างเพียงพอ และอาจมีผลกระทบต่อต้นทนุของบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทยงัไม่เคยประสบ

ปัญหาขาดแคลนหินปนู และบริษัทได้มีการบริหารคงคลงัวตัถุดิบ โดยมีการจดัเก็บหินปนูประมาณ 1-3 เดือน เพื่อให้เพียงพอ

ต่อความต้องการและต้นทนุเป็นไปตามงบประมาณที่ตัง้ไว้  

บริษัทมีการจดัสง่ทีมงานฝ่ายควบคมุและประกนัคุณภาพไปส ารวจคณุภาพหินปนูเพื่อเก็บตวัอย่างมาทดสอบทัง้

แหลง่ที่ซือ้อยู่ในปัจจบุนัและแหล่งใหม่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่สามารถรับประกนัในการความสม ่าเสมอของ

คณุภาพหินปนูให้เป็นไปตามต้องการของบริษัทได้ แต่เนื่องจากบริษัทมีการพฒันาระบบเตาเผาหินปูนและมีประสบการณ์การ

เผาหินปนูมากว่า 10 ปี ท าให้บริษัทสามารถน าหินปนูจากแต่ละแหลง่มาผสมกนัและเผาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคณุภาพตรงตาม

ความต้องการของลกูค้าได้ 

 

1/เหมืองหนิทกุประเภท (ข้อมูลกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ 19 เมษายน 2556)  
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1.2 ความเสี่ยงด้านราคาและการจดัหาเชือ้เพลิง 

ในปี 2554-2556บริษัทจัดซือ้เชือ้เพลิงถ่านหินเพื่อใช้ในการผลติจากผู้จดัหาต่างประเทศ 2 รายในกลุม่ประเทศ

อาเซียน เนื่องจากระยะทางที่ใกล้ ราคา และคุณภาพของถ่านหินที่ตรงกับความต้องการของบริษัท ทัง้นี ้ หากผู้จดัหาถ่านหิน

ทัง้ 2 รายนีไ้ม่สามารถจดัหาถ่านหินในราคาและคณุภาพที่ต้องการได้ บริษัทจะต้องสลบัไปใช้เชือ้เพลงิในลกัษณะเดียวกนัจาก

แหลง่อื่น ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อต้นทนุในการผลิต ในช่วงปี 2556บริษัทมีการซือ้เชือ้เพลิงจากผู้จัดหารายใดหนึง่ไม่เกินร้อยละ 

30 ของมลูค่าการซือ้รวมเพื่อการผลติ ทัง้นีบ้ริษัทมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้จดัหาทัง้สองราย และได้มีการซือ้ขายกนัมาไม่น้อย

กว่า 3 ปีรวมถงึในอดีตที่ผ่านมายงัไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนเชือ้เพลงิ 

ทัง้นีถ่้านหินซึง่เป็นเชือ้เพลงิหลกัในการผลติปนูขาวถือเป็นเป็นสนิค้าโภคภัณฑ์ที่มีการเปลีย่นแปลงของราคาตาม

การซือ้ขายของตลาดโลก ซึง่ขึน้อยู่กบัปริมาณของอปุสงค์และอปุทานของตลาดโลก และอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ในขณะนัน้โดยในปี 2554 ดชันีราคาถ่านหินโลกอยู่ที่ 120.81 ลดลงในอตัราร้อยละ 20.50 เป็น 96.05 ในปี 2555 และยงัคง

ลดลงในปี 2556 เป็น 85.62 อย่างไรก็ดีบริษัทได้มีการป้องกนัความเสีย่งดงักลา่วโดยมีนโยบายการท าสญัญาซือ้เชือ้เพลิงกบัผู้

จดัหาเชือ้เพลิงทัง้แบบเป็นสญัญาระยะยาว ที่ครอบคลมุการจดัสง่ 3-6 เดือน และสญัญาซือ้เป็นครัง้ซึง่บริษัทมีการบริหารการ

ส ารองเชือ้เพลงิโดยการสัง่ซือ้เป็นสญัญาระยะยาวเป็นสว่นใหญ่เพื่อส ารองปริมาณคงคลงัเชือ้เพลิงขัน้ต ่าเป็นอย่างน้อย และ

ควบคู่ไปกบัสญัญาจัดซือ้เป็นครัง้คราวด้วย โดยสญัญาการซือ้ถ่านหินมีลกัษณะการก าหนดราคา 2 แบบ คือ ก าหนดราคา

แน่นอนตามที่ตกลงกนัเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ หรือ ก าหนดราคาอ้างอิงกบัดชันีราคาถ่านหิน (ราคาถ่านหินต่อตนัคิดเป็นค่า 

+/- เทียบกบั ICE Newcastle Index) ณ เวลาที่จดัสง่ ทัง้นี ้สญัญาลกัษณะแรกที่ก าหนดราคาแน่นอน (fixed price) บริษัทมี

ความเสีย่งหากราคาถ่านหินในตลาดโลกมีการผนัแปรไปในทิศทางลดลงนบัแต่วนัที่เข้าท าสญัญาจนถงึวนัที่ผู้ จดัหาสง่สนิค้า 

ท าให้บริษัทมีต้นทนุที่สงูกว่าเพราะซือ้ราคาที่สงูกว่าราคาตลาด ส าหรับสญัญาที่ก าหนดราคาอ้างอิงกบัราคาตลาดโลก ณ 

วนัที่จดัส่งเชือ้เพลงิ บริษัทมีความเสี่ยงหากราคาถ่านหินปรับตวัเพิ่มขึน้เทียบจากวนัที่ท าสญัญากบัวนัที่จัดส่ง โดยสญัญาทัง้ 2 

แบบ บริษัทต่างก็มีความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลี่ยนนบัแต่วนัที่จดัสง่จนถงึวนัที่บริษัทได้ช าระเงิน 

บริษัทมีการส ารองเชือ้เพลงิตามปริมาณความต้องการของบริษัทเป็นระยะเวลาประมาณอย่างน้อย 2 เดือนซึง่การท า

สญัญาซือ้เชือ้เพลิงทัง้สองแบบดงักล่าวสามารถช่วยลดความผนัผวนของต้นทนุในการผลิต ท าให้บริษัทสามารถบริหาร

งบประมาณได้ตามที่ตัง้ไว้ และบริหารต้นทนุเพื่อรักษาศกัยภาพในการแข่งขนัได้ 

นอกจากนี ้บริษัทมีแผนที่จะลงทนุจดัซือ้ระบบและเคร่ืองบดถ่านหินชนิดระเหยง่าย (High Volatile) อาทิเช่น ถ่านบิทู

มินสั ซึง่มีผู้จดัจ าหน่าย (Trader) ในประเทศจ านวนมากกว่า 10 ราย เพื่อให้บริษัทมีทางเลอืกในการจัดหาเชือ้เพลิงในการผลิต 

สามารถใช้ถ่านหินได้หลายประเภทมากขึน้ และลดความเสี่ยงในการพึง่พิงผู้จดัจ าหน่ายดังกลา่ว ซึง่ระบบการเผาหินปนูก็

สามารถใช้ถ่านหินชนิดระเหยง่ายได้โดยไม่มีความจ าเป็นต้องลงทุนปรับปรุง (modify) เคร่ืองจกัรเพิ่มเติม 
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ดชันีราคาถ่านหิน (ICE Globalcoal Newcastle Index) 

 

ท่ีมา: IntercontinentalExchange, Inc. 

 

1.3 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่อพนักงาน 

เนื่องด้วยลกัษณะการด าเนินการของบริษัทเก่ียวข้องกบัการเผาหินปนูการบดปนูและมีกระบวนการผลติจาก

ปฏิกิริยาทางเคมีจึงอาจสง่ผลให้เกิดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมต่อชุมชนใกล้เคียงและความปลอดภัยต่อพนักงานบริษัท

ประกอบกิจการผลติและจ าหน่ายปนูขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต ซึง่อยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

กระทรวงอตุสาหกรรม โดยบริษัทต้องปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัทางด้านสิง่แวดล้อมครอบคลมุถงึเร่ืองการ

ก าจดัสิง่ปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว การควบคมุอากาศที่ระบายออกจากโรงงานให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม 

การจัดท ารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน เป็นต้น ซึง่ข้อก าหนดดงักลา่วอาจมีการเปลีย่นแปลง 

และมีการเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ ได้ 

อย่างไรก็ดี บริษัทได้ให้ความส าคญัต่อการจดัการด้านสิง่แวดล้อมเพื่อให้สามารถปฏิบติัตามกฎหมายและควบคมุ

กระบวนการผลิตให้อยู่ในมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อมที่ก าหนด โดยมีการก าหนดนโยบายด้านอาชีวอนามยัความปลอดภัยและ

สิง่แวดล้อมตัง้แต่เร่ิมต้นในการวางแผนการลงทนุโครงการซึ่งได้แก่ การเลอืกเทคโนโลยีและกระบวนการผลติออกแบบและ

ติดตัง้ก าหนดวิธีปฏิบติังาน สร้างวฒันธรรมความปลอดภัยท าการประเมินความเสีย่งด้านสิง่แวดล้อม รวมถงึการปรับปรุงและ

พฒันาระบบการจดัการสิง่แวดล้อมในเชิงรุกและหาวิธีป้องกนัและลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสยี ซึง่

บริษัทมีการควบคมุมลพิษจากกระบวนการผลติโดยติดตัง้ระบบก าจดัฝุ่ นควนัก๊าซและกลิน่ที่เกิดจากการเผาหินปนูและมี 
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บ่อบ าบดัและรีไซเคิลน า้ในระบบการผลติเพื่อหมนุเวียนใช้รวมถงึมีการดแูลสภาพแวดล้อมในบริเวณโดยรอบโรงงาน โดยที่

ผ่านมาตัง้แต่ก่อตัง้ บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมทัง้จากชมุชนและหน่วยงานรัฐ อย่างไรก็ตาม 

ด้วยความซบัซ้อนและการเปลีย่นแปลงของกฎหมายและข้อบงัคบัดงักลา่ว บริษัทไม่อาจรับรองได้ว่า จะไม่ถูกร้องเรียน

เก่ียวกบัสิง่แวดล้อมในอนาคต และหากเกิดผลกระทบหรือมีข้อร้องเรียนด้านสิง่แวดล้อม อาจท าให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ในการจดัการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขจัดการปัญหาดงักลา่ว 

 

1.4ความเสี่ยงที่บริษัทอาจไม่สามารถด าเนินการให้ธุรกิจการจ าหน่าย และติดตัง้เคร่ืองจกัรในการผลิตปูนขาว 

ประสบผลส าเร็จ หรืออาจมีก าไรขัน้ต้นน้อยกว่าธุรกิจการจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ หรือมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมสูงขึน้ 

             ช่วงปลายปี 2556 บริษัทเร่ิมด าเนินสายธุรกิจใหม่ในการให้บริการจ าหน่าย ประกอบ และติดตัง้เคร่ืองจักรในการผลติ

ปนูขาว ได้แก่ เตาเผาหินปนู ชดุล าเลียงหินปนู ชดุล าเลยีงปนูขาวร้อน สว่นการเผาไหม้เชือ้เพลงิ เป็นต้น เนื่องด้วยผู้บริหารของ

บริษัทมีความรู้ และความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีและกระบวนการผลติปนูขาวกว่า 30 ปี รวมถงึประสบการณ์การจดัหา

อปุกรณ์ เคร่ืองจกัรจากผู้จัดหา ผู้ รับเหมาหรือผู้ เชี่ยวชาญในการก่อสร้าง ติดตัง้เตาเผาหินปนู และการทดสอบการเดิน

เคร่ืองจกัร (Commissioning) ในการขยายก าลงัการผลติในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ท าให้บริษัทมุ่งมัน่ที่จะต่อยอดธุรกิจไปเป็นผู้

ให้บริการ และเพิ่มมูลค่าของผู้ ถือหุ้นของบริษัทต่อไป 

อย่างไรก็ดี ในการด าเนินธุรกิจดงักลา่ว บริษัทอาจมีความเสีย่ง ดังต่อไปนี  ้

- บริษัทอาจประสบปัญหาในการจัดหาชิน้สว่น และอปุกรณ์ดงักลา่วให้ได้ตามก าหนดเวลาที่ลกูค้าต้องการ หรือตาม
ประมาณการต้นทนุที่ได้วางแผนไว้ เนื่องจากต้องจดัหามาจากบริษัทอื่น 

- บริษัทอาจไม่สามารถด าเนินการประกอบ และติดตัง้เคร่ืองจกัรดงักลา่วได้ตามก าหนดเวลา หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ หรือมี
การลา่ช้าของการส่งมอบงาน 

- บริษัทอาจไม่สามารถรักษาพนักงานที่มีความส าคญัต่อธุรกิจการจัดหา ประกอบและติดตัง้เคร่ืองจกัรได้ 

ซึง่อาจสง่ผลให้บริษัทอาจไม่ได้รับประโยชน์จากสายธุรกิจการจดัหา ประกอบและติดตัง้นีต้ามที่คาดการณ์ไว้ และสง่ผลในทาง

ลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 
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1.5 ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ และการลงทุนที่บริษัทเป็นผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย 

 บริษัทร่วมกบับริษัท PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon (“KIEC”) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของ PT. Krakatau Steel 

บริษัทผู้ผลติเหลก็รายใหญ่ของประเทศอินโดนีเซียอยู่ระหว่างการขออนญุาตเพื่อจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท PT. Krakatau 

Golden Lime ในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อผลติปนูขาวจ าหน่ายในประเทศอินโดนีเซียโดยบริษัทคาดว่าจะลงทนุร้อยละ 10 ของ

ทนุจดทะเบียนทัง้หมด 70.81 พนัล้านรูเปียห์อินโดนีเซีย (“IDR”) คิดเป็นประมาณ 195.36 ล้านบาท1/  ซึง่การด าเนินธุรกิจใน

ต่างประเทศดงักลา่ว อาจได้รับผลกระทบจากปัจจยัความเสี่ยงต่างๆ ทัง้ปัจจยัภายในจากการด าเนินงาน และปัจจยัภายนอก

ต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการแข่งขนัของอตุสาหกรรม เสถียรภาพทางการเมือง กฎหมายและข้อบงัคบั อตัราภาษี อตัรา

แลกเปลี่ยนของประเทศนัน้ๆ เป็นต้น ซึง่อาจมีผลกระทบต่อการลงทนุของบริษัทได้ รวมถงึการที่บริษัทถือหุ้นส่วนน้อย จงึอาจ

ไม่มีอิทธิพลในการก าหนดนโยบายและการบริหารงานอย่างมีนัยส าคญั  

 อย่างไรก็ตาม บริษัทไดพัิจารณาอย่างรอบคอบทัง้ด้านโอกาสการเติบโตและความเสีย่งของการลงทนุ โดยการลงทนุ

ดงักลา่วเป็นการร่วมทนุกบับริษัทย่อยของผู้ผลิตเหลก็รายใหญ่ของประเทศนัน้ๆ และเป็นหนึง่ในลกูค้าที่มีศักยภาพ ซึง่มีความรู้

ความเชี่ยวชาญในประเทศอินโดนีเซียดี 

2 ความเสี่ยงด้านการเงิน  

2.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

เนื่องจากในปัจจบุนั บริษัทได้มีการซือ้เชือ้เพลงิซึง่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศและมีการจ าหน่ายสนิค้าส่งออกโดยใช้

สกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นหลกัในปี 2556 มลูค่าการน าเข้าเชือ้เพลงิรวมค่าภาษีน าเข้าค่าระวางเรือและค่าขนสง่อื่นๆ โดยคิด

เป็นประมาณร้อยละ 29.98 ของมลูค่าการซือ้รวมในการผลิตและรายได้จากการสง่ออกที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศคิดเป็นร้อย

ละ1.43ของรายได้รวมในปี 2556โดยในการซือ้เชือ้เพลงิจากต่างประเทศ บริษัทมีความเสีย่งจากความผนัผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยนประมาณ 30 วนั ซึง่เป็นระยะเวลานบัตัง้แต่บริษัทบนัทกึบญัชีด้วยมูลค่าของเชือ้เพลงิเป็นสกุลเงินต่างประเทศ

จนถงึสถาบนัการเงินช าระเงินกบัผู้จดัหาแทนบริษัท (สนิเชื่อการน าเข้าจากต่างประเทศทรัสต์รีซีท) และเปลี่ยนภาระหนี ้

ดงักลา่วเป็นเงินสกลุบาท ซึง่หากอตัราแลกเปลีย่นสกุลเงินบาทต่อสกุลเงินเหรียญสหรัฐมีความผนัผวนอาจท าให้มีผลกระทบ

ต่อผลการด าเนินงานของบริษัทหากเงินบาทแข็งค่าขึน้เมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐจะท าให้ต้นทนุของบริษัทน้อยลงและท าให้

รายได้จากการสง่ออกน้อยลงหากเงินบาทอ่อนค่าลงจะท าให้ต้นทุนบริษัทสงูขึน้และท าให้รายได้จากการส่งออกสงูขึน้ 

อย่างไรก็ตามบริษัทมีการประเมินสถานการณ์ในการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน และติดตามความ

เคลือ่นไหวของสกุลเงินเหรียญสหรัฐต่อสกลุเงินบาทอย่างใกล้ชิด และศกึษาแนวทางการป้องกนัความเสี่ยงดังกลา่วอย่าง

ต่อเนื่องโดยขอค าปรึกษาจากธนาคารคู่ค้าประกอบการตดัสนิใจ 

                                                             
1/อตัราแลกเปล่ียน 362.46 IDR/1 บาท 

หน้าที่ 20/95



รายงานประจ าปี 2556 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

SUTHA 

ปัจจยัความเสีย่ง 

 

ทัง้นีท้ี่ผ่านมาบริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นอย่างมีนยัส าคัญเนื่องจากในช่วง ปี 

2554-2556 บริษัทมีก าไรจากอัตราแลกเปลีย่นจ านวน 0.95 ล้านบาท 0.82 ล้านบาท และ 1.31 ล้านบาท ตามล าดบั (ในปี 

2554-2555 บริษัทบนัทึกบญัชีมลูค่าการน าเข้าเชือ้เพลงิเป็นสกลุเงินบาทตามภาระหนีท้ี่สถาบนัการเงินช าระเงินกบัผู้จัดหา

และแปลงสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทแล้ว) 

2.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ 

บริษัทมีอตัราส่วนหนีส้นิที่มีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากับ1.27เท่า1.02เท่าและ 1.38 เท่า ณ สิน้ปี 2554-

2556 ตามล าดบัโดยในปี 2556 หนีส้ิน้รวมเพิ่มขึน้ และสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงจากการจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานและ

ก าไรสะสมทัง้นีใ้นสว่นของเงินกู้ระยะยาวและเงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินอตัราดอกเบีย้ที่คิดอ้างอิงเป็นแบบลอยตวัซึ่ง

หากสถาบนัการเงินมีการปรับอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมขึน้ย่อมสง่ผลกระทบต่อบริษัทท าให้มีภาระดอกเบีย้เพิ่มขึน้สง่ผลให้ก าไร

ของบริษัทลดลงและรวมถงึอาจท าให้ผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นลดลงด้วยอย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการบริหารความเสีย่งจาก

อตัราดอกเบีย้โดยการจดัสรรเงินกู้ ยืมที่เป็นอตัราดอกเบีย้คงที่และลอยตวัให้เหมาะสมและติดตามแนวโน้มของอตัราดอกเบีย้

อย่างสม ่าเสมอซึง่ภายหลงัการขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนในครัง้นีแ้ล้วบริษัทจะมีแหล่งเงินทนุเพิ่มเติมนอกจากแหลง่เงิน

กู้ ยืมจากธนาคารซึ่งอาจสามารถลดภาระการกู้ ยืมเงินของบริษัทได้ 

3 ความเสี่ยงด้านการบริหารจดัการ 

3.1 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 

ณวนัที่27มีนาคม 2556 ครอบครัวนายเกียรติกุลมนต์เสรีนสุรณ์ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 89.88 ของทนุจด

ทะเบียนที่ออกและช าระแล้วและนายเกียรติกุลมนต์เสรีนสุรณ์ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการผู้จดัการของบริษัทโดยภายหลงัการ

เสนอขายหุ้นเพิ่มทนุต่อประชาชนในครัง้นีแ้ล้วครอบครัวนายเกียรติกลุมนต์เสรีนุสรณ์ยงัคงมีเสียงข้างมากโดยถือหุ้นในบริษัท

คิดเป็นร้อยละ 67.41 ของทนุจดทะเบียนที่ออกและช าระแล้วดงันัน้บริษัทและ/หรือผู้ ถือหุ้นรายย่อยอาจมีความเสีย่งจากการที่

ครอบครัวนายเกียรติกุลมนต์เสรีนุสรณ์จะมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารให้ไปในทิศทางใดทิศทางหนึง่เนื่องจาก

ครอบครัวนายเกียรติกุลมนต์เสรีนุสรณ์สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมดและสามารถควบคุมนโยบายและ

การบริหารงานในบริษัทได้ดังนัน้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดลุเร่ืองที่ครอบครัว

นายเกียรติกุลมนต์เสรีนุสรณ์เสนอได้ 

อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดลุการตดัสนิใจ

และพิจารณาอนุมติัรายการต่างๆก่อนน าเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อมิให้เกิดรายการที่ก่อให้เกิดความขดัแย้งและเพื่อให้เกิด

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของบริษัท 
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4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ 

4.1 ความเสี่ยงในเร่ืองตลาดรองส าหรับการซือ้ขายหลักทรัพย์ 

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในปี 2557 เป็นการเสนอขายก่อนที่จะได้รับอนมุัติให้น าหุ้นเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ผู้ลงทนุอาจมีความเสีย่งในเร่ืองสภาพคลอ่งและการไม่ได้รับผลตอบแทนจากการขาย

หุ้นตามที่คาดการณ์ไว้หากหลกัทรัพย์ของบริษัทไม่สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  (SET)ได้ซึง่จะ

มีผลให้ไม่มีตลาดรองส าหรับการซือ้ขายหุ้นสามัญของบริษัทอย่างไรก็ตามบริษัทได้ด าเนินการย่ืนขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัท

เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) แล้วซึ่งขณะนีอ้ยู่ระหว่างการพิจารณารับหลกัทรัพย์ของ

บริษัทเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนทัง้นีบ้ริษัทหลกัทรัพย์เคทีซีมิโก้จ ากดัในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบติั

ของบริษัทในเบือ้งต้นแล้วพบว่าบริษัทมีคุณสมบติัครบถ้วนที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

(SET) ได้ตามข้อบังคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ืองการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน

พ.ศ. 2544 (ปรับปรุงวนัที่ 22 ตลุาคม 2555) ยกเว้นคณุสมบติัเร่ืองการกระจายการถือหุ้นรายย่อยโดยบริษัทต้องมีผู้ ถือหุ้นราย

ย่อยไม่ต ่ากว่า 1,000 รายและต้องถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทนุช าระแล้วโดยที่ปรึกษาทางการเงินคาดว่า

ภายหลงัการเสนอขายหุ้นแล้วเสร็จบริษัทจะมีคุณสมบติัเก่ียวกบัการกระจายการถือหุ้นรายย่อยครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนด

ดงักลา่วข้างต้น 
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หลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วนัที่ 27 มีนาคม 2556 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน 300,000,000 บาท และมีทนุที่ออกและเรียกช าระแล้ว

จ านวน 225,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 225,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ภายหลงัการ

เสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครัง้นี ้ บริษัทจะมีทนุที่ออกและเรียกช าระแล้วจ านวน 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั

จ านวน 300,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  

โครงสร้างผู้ถอืหุ้น 

โครงสร้างผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัที่ 27 มีนาคม 2556 และภายหลงัการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน สามารถสรุปได้ ดงันี ้ 

ชื่อผู้ ถือหุ้น 
ณ วนัที่ 27 มีนาคม 2556 

ภายหลงัการเสนอขายหุ้นต่อ

ประชาชน 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. ครอบครัวนายเกียรติกุล มนต์เสรีนสุรณ์     

 นายเกียรติกุล มนต์เสรีนสุรณ์  149,493,400  66.44  149,493,400       49.83  

 นายกิติเมธี มนต์เสรีนสุรณ์  52,730,250  23.44    52,730,250       17.58  

2. นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนสุรณ์  6,776,320  3.01     6,776,320         2.26  

3. นางสาวต้องรัก กิจวฒันชยั  5,000,000  2.22     5,000,000         1.67  

4. นางสาวณฐัฐิญา ทองเจริญ  3,500,000  1.56     3,500,000         1.17  

5. นายสมเกียรติ ภู่ละออ  2,000,000  0.89     2,000,000         0.67  

6. นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนสุรณ์  1,500,010  0.67     1,500,010         0.50  

7. นายอุกฤษฏ์ จูฑะเตมีย์  1,500,000  0.67     1,500,000         0.50  

8. นางอญัญาอร เกษจ ารัส  1,250,000  0.56     1,250,000         0.42  

9. นางพศิมยัพงษ์พชิิตภูมิ  1,250,000  0.56     1,250,000         0.42  

10. อ่ืนๆ  20  0.00               20         0.00  

 เสนอขายหุ้นต่อประชาชน  - 75,000,000      25.00  

รวม 225,000,000 100.00 300,000,000 100.00 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ40ของก าไรสทุธิภายหลงัการหักภาษีเงินได้นิติบคุคลและการ

จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอตัราที่แตกต่างไปจาก

นโยบายที่ก าหนดไว้ หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยจะขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ แผนการลงทนุ

ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร  
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โครงสร้างการจดัการ 

โครงสร้างองค์กร 

 

 

โครงสร้างการจดัการในองค์กร 

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย 2 ชดุ ได้แก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร 

 

คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัที่ 5 มีนาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท มีจ านวน 7 ท่าน ประกอบด้วย 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนสุรณ์ ประธานกรรมการ 
2. นายเกียรติกุล มนต์เสรีนสุรณ์ กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 
3. นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนสุรณ์ กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการและรักษาการแทนผู้จดัการฝ่ายการตลาด 
4. นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์  กรรมการ 
5. นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
7. นายสเุวทย์ ธีรวชิรกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางสาวธิดารัตน์ สหีวลัลภ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการและเลขานกุารบริษัท ซึง่ได้รับการแต่งตัง้จากที่ประชุม

คณะกรรมการ ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 28 มกราคม 2556 

 

 

คณะกรรมการบริษทั

กรรมการผู้จัดการ
(นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผูจั้ดการฝ ายเตา
(นายป ญญา ศรีสภา)

รักษาการแทนผู้จัดการ
ฝ ายการตลาด

(นายป ญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ)์

ผู้จัดการส านักงาน
(นางสาวธิดารัตน์ สีหวลัลภ)

ผู้จัดการโรงงาน
(นางสาวพรสรุีย์ มยังพงษ์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(นายป ญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ)์

คณะกรรมการบรหิาร

ผู้จัดการฝ ายบญัชี
และงบประมาณ

(นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์)

ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน 

หน้าที่ 25/95



รายงานประจ าปี 2556 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

SUTHA 

โครงสร้างการจดัการ 

 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท 

นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนสุรณ์ นายปัญชฤทธ์ิ มนต์เสรีนุสรณ์ นายกิติเมธี มนต์เสรี

นสุรณ์ กรรมการสองในสีค่นนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคัญของบริษัท  

วาระการด ารงต าแหน่ง 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ

ในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัส่วน  1 ใน 3 กรรมการที่

จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคน

ที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้ เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้า

มาด ารงต าแหน่งอีกได้ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ

ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา

ผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ส าคัญได้ดังนี ้

1. จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษัท 

2. จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ 

3. จดัให้มีการท างบดุลและงบก าไรขาดทนุของบริษัท ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท ซึง่ผู้สอบบญัชี
ตรวจสอบแล้ว และน าเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุติั 

4. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคน หรือบคุคลอื่นใดปฏิบติัการอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจ เพื่อให้บุคคลดงักลา่วมีอ านาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลีย่นแปลง
หรือแก้ไขบคุคลที่ได้รับมอบอ านาจหรืออ านาจนัน้ ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบติังานต่างๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึง่การมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มีลกัษณะเป็น
การมอบอ านาจที่ท าให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณา และอนมุติัรายการที่ตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งมีสว่น
ได้เสยี หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท ากบับริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนมุัติรายการที่เป็นไปตาม
นโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไว้แล้ว 

 

หน้าที่ 26/95



รายงานประจ าปี 2556 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

SUTHA 

โครงสร้างการจดัการ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท (ต่อ) 

5. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคมุก ากบัดแูลการบริหารและการ
จดัการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเร่ืองดงัต่อไปนี ้คณะกรรมการต้องได้รับมติ
อนมุติัจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนการด าเนินการ อนัได้แก่ เร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
เช่น การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคัญให้แก่บคุคลอื่น หรือ
การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบังคบั เป็นต้น  

นอกจากนี ้ คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหน้าที่ในการก ากบัดแูลให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ อาทิเช่น การท ารายการที่เก่ียวโยงกนัและการซือ้หรือขายทรัพย์สนิที่ส าคญั

ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม  

7. ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท หรือเข้า
เป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน 
หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตน
หรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ 

9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกัช้า หากมีสว่นได้เสยีไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญาที่บริษัทท า
ขึน้หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ เพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที่ 5 มีนาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายศรีภพ สารสาส ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสเุวทย์ ธีรวชิรกุล กรรมการตรวจสอบ 

3. นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ กรรมการตรวจสอบ 
หมายเหตุ : โดยนายสเุวทย์ ธีรวชิรกุล เป็นกรรมการท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีเพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือ

ของงบการเงินได้  

โดยมีนางสาวธิดารัตน์ สหีวัลลภ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ได้รับการแต่งตัง้จากที่ประชมุ

คณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 2/2556 เมื่อวนัที่ 5 มีนาคม 2556 

 

 

หน้าที่ 27/95



รายงานประจ าปี 2556 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

SUTHA 

โครงสร้างการจดัการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อ) 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจ

ได้รับการแต่งตัง้ให้กลบัมาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอุื่นใดนอกจากถึงคราว

ออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบติัครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบ

มีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบคุคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงวาระที่

เหลอือยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ  

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการ
ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระ เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและเสนอ
ค่าตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 
ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนั หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท  

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึง่รายงานดังกลา่ว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดงัต่อไปนี  ้

(ก)  ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข)  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

(ค)  ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

(ง)  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 

หน้าที่ 28/95



รายงานประจ าปี 2556 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

SUTHA 

โครงสร้างการจดัการ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อ) 

(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร  

(charter) 

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบติัการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการปฏิบติัหน้าที่ตามวรรคหนึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 

และคณะกรรมการของบริษัทยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมติเปลีย่นแปลงหน้าที่และจัดท า

รายชื่อ และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลีย่นแปลงตามแบบที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด และ

น าสง่ต่อตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่มีการเปลีย่นแปลงดงักลา่วโดยวิธีการตามข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 

8. ในการปฏิบติัหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปนี ้
ซึง่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

1) รายการที่เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

2) การทจุริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคมุภายใน 

3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่สามารถแก้ไขรายการ หรือกิจกรรมดงักล่าวได้อย่างทนัท่วงที สมาชิกของ

คณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการ หรือกิจกรรมดงักลา่วต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยบุคคลจ านวน 3 ท่าน ดงันี ้
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รายงานประจ าปี 2556 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

SUTHA 

โครงสร้างการจดัการ 

คณะกรรมการบริหาร (ต่อ) 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายเกียรติกุล มนต์เสรีนสุรณ์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนสุรณ์ กรรมการบริหาร 

3. นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการบริหาร 

โดยมี นางสาวอมรพนัธ์ สวุรรณรัตน์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร  

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหารมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเกี่ยวกบัการด าเนินงานตามปกติ

ธุระและงานบริหารของบริษัท ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอ านาจการบริหารต่างๆ 

ของบริษัท หลกัเกณฑ์ในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัท

พิจารณาและอนุมติัและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทตาม

นโยบายที่ก าหนด โดยสรุปอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส าคญัได้ดงันี  ้

1. ก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัในการด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

2. ก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ านาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบ 

3. พิจารณาโครงการลงทนุของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

4. อนมุติัการใช้จ่ายเงินลงทนุที่ส าคัญๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่จะได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนมุติัในหลกัการไว้แล้ว 

5. อนมุติัการจดัซือ้จดัจ้างในการบริหารจดัการในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายการ  

6. เจรจาและเข้าท าสญัญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่างๆ รวมทัง้การจัดซือ้จดัจ้างที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท 

7. อนมุติัการกู้ ยืมเงิน การท าสญัญาสนิเชื่อ การท าสญัญาจ านองและ/หรือจ าน ากบัธนาคารและ/หรือสถาบนั
การเงินในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท 

8. จดัสรรเงินบ าเหน็จ รางวลั โบนัส ซึง่ได้รับอนมุัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

9. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจดัการในเร่ืองเก่ียวกบันโยบายด้านการเงิน การตลาด การปฏิบติัการ และด้านการ
บริหารงานอื่นๆ  
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รายงานประจ าปี 2556 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

SUTHA 

โครงสร้างการจดัการ 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร (ต่อ) 

10. มีอ านาจอนมุัติในการเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ก าหนดชื่อผู้มีอ านาจเบิกถอนเงินจากบญัชีเงินฝากของ
บริษัท รวมถึงด าเนินการต่างๆเก่ียวกบับญัชีเงินฝากดงักล่าว 

11. อนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมที่ตัง้ส านกังานใหญ่และสาขาของบริษัท ทัง้นีก้ารแก้ไขเพิ่มเติมที่ตัง้ส านกังานใหญ่
จะต้องอยู่ภายในท้องที่จงัหวดันนทบุรีเท่านัน้ 

12. ด าเนินการต่างๆ ที่จ าเป็นเพื่อการสง่เสริมและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท 

13. อนมุติัแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้วงเงินสนิเชื่อ และ/หรือ วิธีเบิกใช้วงเงินสนิเชื่อที่บริษัทมีวงเงินอยู่กบั
ธนาคาร และ/หรือสถาบนัการเงิน 

 ทัง้นี ้ อ านาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถงึการอนมุัติรายการใดที่คณะกรรมการบริหารหรือบคุคลที่อาจมี

ความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยีหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์

ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่การอนมุติั

รายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุัติรายการ

ดงักลา่วตามที่ข้อบงัคบัของบริษัทหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด เว้นแต่เป็นการอนมุติัรายการที่เป็นลกัษณะการด าเนิน

ธุรกรรมการค้าปกติทัว่ไปของบริษัทที่คณะกรรมการก าหนดกรอบการพิจารณาไว้ชดัเจนแล้ว 

 เมื่อคณะกรรมการบริหารได้ด าเนินการใดๆ แล้ว ให้รายงานต่อที่ประชมุคณะกรรมการด้วย  

 

ผู้บริหาร 

บริษัทมีผู้บริหารจ านวนทัง้สิน้ 6 ท่าน ประกอบด้วย 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายเกียรติกุล มนต์เสรีนสุรณ์ กรรมการผู้จดัการ 

2. นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนสุรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการและรักษาการแทนผู้จดัการฝ่ายการตลาด 

3. นางสาวพรสรีุย์ มยงัพงษ์ ผู้จดัการโรงงาน 

4. นางสาวอมรพนัธ์ สวุรรณรัตน์ ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและงบประมาณ 

5. นายปัญญา ศรีสภา ผู้จดัการฝ่ายเตา 

6. นางสาวธิดารัตน์ สีหวลัลภ  ผู้จดัการส านกังาน 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 

1. ควบคมุ ดแูลการด าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษัท  

2. ด าเนินการหรือปฏิบติังานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการ
และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

หน้าที่ 31/95



รายงานประจ าปี 2556 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

SUTHA 

โครงสร้างการจดัการ 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ (ต่อ) 

3. เป็นผู้ รับมอบอ านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย 
ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชมุคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของบริษัททกุ
ประการ 

อย่างไรก็ตาม อ านาจของกรรมการผู้จดัการจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่

กรรมการผู้ จัดการ หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับ

บริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลกัษณะดังกล่าวจะต้อง

เสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการและ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท

หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด เว้นแต่เป็นการอนมุติัรายการที่เป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่

คณะกรรมการก าหนดกรอบการพิจารณาไว้ชดัเจนแล้ว 

การก าหนดอ านาจอนุมัติวงเงนิ 

บริษัทมีการก าหนดอ านาจอนุมติัวงเงินส าหรับการด าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติของบริษัท โดยสรุปได้ดงันี  ้

การอนุมัต ิ คณะกรรมการ
บริหาร 

กรรมการ 
ผู้จัดการ 

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ 

1. การเจรจาและเข้าท าสญัญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่างๆ รวมทัง้
การจดัซือ้จดัจ้างท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การลงทุนใน
สนิทรัพย์ถาวร (Capital Expenditure) การซือ้เคร่ืองจกัร 
อุปกรณ์  
การซือ้วตัถุดิบ เชือ้เพลงิ การซือ้ขายสินค้า เป็นต้น 

ไม่เกิน 50 ล้าน
บาทต่อรายการ 

ไม่เกิน 30 ล้านบาท
ต่อรายการ 

ไม่เกิน 5 ล้านบาท
ต่อรายการ 

2. การจดัซือ้จดัจ้างในการบริหารจดัการทัว่ไป ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทางด้าน
การขาย การตลาด อุปกรณ์ส านกังาน การเดินทาง การฝึกอบรม  
การบริจาค ฯลฯ 

ไม่เกิน 20 ล้าน
บาทต่อรายการ 

ไม่เกิน 10 ล้านบาท
ต่อรายการ 

ไม่เกิน 2 ล้านบาท
ต่อรายการ 

3. ธุรกรรมทางด้านการเงิน ได้แก่ การอนมุตัิการกู้ ยืมเงิน การท าสญัญา
สนิเช่ือ การท าสญัญาจ านองและ/หรือจ าน า การขอให้ออกหนงัสือค า้
ประกนักบัธนาคารและ/หรือสถาบนัการเงิน การขอเปิด L/C เพ่ือช าระ
ค่าสนิค้าและวตัถุดิบ 

ไม่เกิน 50 ล้าน
บาทต่อรายการ 

ไม่เกิน 30 ล้านบาท
ต่อรายการ 

ไม่เกิน 5 ล้านบาท
ต่อรายการ 

4. การอนมุตัิวงเงินเครดิตสนิเช่ือให้แก่ลกูค้า ไม่เกิน 100  
ล้านบาท 

ไม่เกิน 50  
ล้านบาท 

ไม่เกิน 10  
ล้านบาท 
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เลขานุการบริษัท 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 28 มกราคม 2556 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตัง้

นางสาวธิดารัตน์ สหีวัลลภ ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทัง้นี ้หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท มีดงันี  ้

1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสาร ดงัต่อไปนี  ้

(ก) ทะเบียนกรรมการ 

(ข) หนงัสอืนดัประชมุกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัท  

(ค) หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร 

3. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

 

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท 

การเลอืกและการแต่งตัง้กรรมการบริษัทเป็นไปตามวิธีการที่ระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท
จะเป็นผู้พิจารณาคดัเลอืกบคุคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท รวมถงึมีคณุสมบัติ
และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด ซึง่จะต้องได้รับอนมุติัจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยสามารถสรุปสาระส าคญัได้
ดงันี ้

1. คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจกัร 

2. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี  ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

 (3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการที่จะพงึมี ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่พึงมี ให้

ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 
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3. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการใน
ขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สดุกบั 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้อง
ออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ให้
กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ทัง้นีก้รรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนัน้อาจได้รับเลอืกเข้ามา
รับต าแหน่งอีกได้ 

 

องค์ประกอบและการแต่งตัง้กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัท จะร่วมกนัพิจารณาเบือ้งต้นถงึคุณสมบติัของบคุคลที่จะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 

โดยพิจารณาจากคณุสมบติัและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญัติมหาชนจ ากดั กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ รวมถงึประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคดัเลอืกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคณุวฒุิ ประสบการณ์การท างาน และความ

เหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกนั จากนัน้ จะน าเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป 

ทัง้นี ้ บริษัทมีนโยบายในการแต่งตัง้กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และต้องมีจ านวนไม่น้อย

กว่า 3 ท่าน โดยคุณสมบติัของกรรมการอิสระจะต้องสอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาด

หลกัทรัพย์ที่ ทจ.28/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบบัลงวนัที่ 15 ธันวาคม 

พ.ศ.2551 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ย่ืนค าขออนญุาตต่อส านกังาน 
ก.ล.ต. ทัง้นี ้ ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถงึกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็น
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้
ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ย่ืนค าขอ
อนญุาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. 

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักลา่ว รวมถงึการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ

ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้

กู้ ยืม ค า้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถงึพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สญัญา

มีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป 

แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้ การค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนั

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณา

ภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหนึง่ปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นสว่นของส านักงานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ย่ืนค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและ
เป็นการแข่งขนัที่มีนัยกบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้บริษัท และ  
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องค์ประกอบและการแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 
3 ปี โดยบริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ที่สอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุที่ ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวนัที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ที่
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึง่ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี ้ 

1. ได้รับแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)  

2. เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบติัของกรรมการอิสระดงักลา่วข้างต้น และ  

(1)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้บริษัท และ  

(2)  ไม่เป็นกรรมการของ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนัเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ ต้องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยหนึง่คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงินได้  

 

องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึง่ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ

บริษัท โดยมีจ านวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตัง้กรรมการบริหารคนหนึง่

เป็นประธานกรรมการบริหาร 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 เมื่อวนัที่ 21 มีนาคม 2556 ได้มีมติก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในปี 2556 ดงันี ้

- ค่าตอบแทนรายปี คนละ 30,000 บาท 

- ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการ 
- ประธานคณะกรรมการ ครัง้ละ 15,000 บาท 
- กรรมการบริษัท ครัง้ละ 10,000 บาท 

- ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ละ 12,000 บาท 
- กรรมการตรวจสอบ ครัง้ละ 10,000 บาท 

- โบนสัจ านวนไม่เกิน 1,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้จดัสรร 

ในปี 2554 2555 และปี 2556 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ดงันี  ้

ช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน (บาท) 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

1 นายเชิดเกียรติ  มนต์เสรีนสุรณ์ ประธานกรรมการ 60,000 150,000 195,000 

2 นายเกียรติกุล มนต์เสรีนสุรณ์ กรรมการ  40,000 130,000 160,000 

3 นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนสุรณ์ กรรมการ  40,000 130,000 160,000 

4 นายกิติเมธี มนต์เสรีนสุรณ์ กรรมการ 40,000 130,000 160,000 

5 นายอุกฤษฏ์ จูฑะเตมีย์/1 กรรมการ 40,000 130,000 10,000 

6 นายศรีภพ สารสาส กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 76,000 178,000 244,000 

7 นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 50,000 170,000 230,000 

8 นายสเุวทย์ ธีรวชิรกุล  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 70,000 170,000 210,000 

รวม 416,000 1,188,000 1,369,000 

หมายเหตุ: /1มิได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการในที่ประชมุสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 21 มีนาคม 2556 

 ทัง้นี ้บริษัทพิจารณาอนมุติัจ่ายเงินโบนัสประจ าปี 2555 ให้แก่กรรมการคนละ 60,000 บาท รวมเป็นเงิน 480,000 บาท 

ซึง่บริษัทมีการจ่ายเงินค่าตอบแทนรายปีและโบนสัในปี 2556 ในส่วนของค่าตอบแทนส าหรับปี 2556 นัน้ ทางบริษัทมีการจ่าย

โบนสัให้แก่กรรมการ คนละ 60,000 บาท รวมเป็นเงิน 420,000บาท ซึง่บริษัทมีการจ่ายเงินค่าตอบแทนรายปีและโบนัสในปี 

2557 
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 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนผู้บริหารดงักล่าว รวมถงึ เงินเดือน โบนสั และค่าเบีย้เลีย้งต่างๆ ดงันี  ้

 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
จ านวนผู้บริหาร (ราย) 6 6 6 
จ านวนเงินค่าตอบแทน (ล้านบาท) 7.00 6.90 7.90 

 

 ค่าตอบแทนอื่น 

  นอกจากนัน้ บริษัทยงัมีการสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพหากผู้บริหารเข้าร่วมกองทนุ เงินประกนัสงัคม และจดัให้มี

สวสัดิการอื่นๆ เช่น ยานพาหนะประจ าต าแหน่ง ค่าเบีย้ประกนัชีวิต ค่าโทรศพัท์ ค่าน า้มนัและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น 

 

การก ากับดูแลกิจการ 

 บริษัทให้ความส าคญักบัการด าเนินงานภายใต้หลกัธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมัน่ที่จะปฏิบติั
ตามมาตรการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและ
ประสทิธิภาพของฝ่ายจดัการ อนัจะสร้างความเชื่อมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย  จงึได้ก าหนด
นโยบายในการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ตามที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยครอบคลมุหลกัการส าคัญของ
หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 5 หมวด ดงันี ้

หมวดที่ 1 สทิธิของผู้ ถือหุ้น 

บริษัทตระหนกัและให้ความส าคัญกบัสทิธิพืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ การซือ้ขายหรือโอนหลกัทรัพย์ การได้รับข้อมูล
บริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชมุเพื่อการใช้สทิธิออกเสียงในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของ
บริษัท เป็นต้น คณะกรรมการบริษัทจงึได้ก าหนดแนวทางด าเนินการต่างๆ เพื่อรักษาสทิธิของผู้ ถือหุ้น รวมถงึสง่เสริมและ
อ านวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี  ้

1. จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้าตามที่
กฎหมายก าหนด โดยจะระบวุนั เวลา สถานที่การประชมุ และมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชมุ เอกสารประกอบระเบียบ
วาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ศกึษาข้อมูลอย่างครบถ้วน  

2. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉนัทะที่บริษัทได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ  

3. ก่อนเร่ิมการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจะชีแ้จงวิธีการใช้สทิธิลงคะแนนและนบัคะแนนตามที่ระบไุว้อย่างชดัเจนใน
ข้อบงัคบัของบริษัท 
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SUTHA 

โครงสร้างการจดัการ 

การก ากับดูแลกิจการ (ต่อ) 

หมวดที่ 1 สทิธิของผู้ ถือหุ้น (ต่อ) 

4. ประธานกรรมการจะจดัสรรเวลาการประชมุอย่างเพียงพอ และด าเนินการประชมุอย่างโปร่งใส โดยระหว่างการ
ประชมุ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิอย่างเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น และซักถามอย่างทัว่ถงึ ซึง่กรรมการและ
ผู้บริหารที่เก่ียวข้องจะเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามในเร่ืองที่เก่ียวข้องได้ 

5. จดัท าบนัทกึรายการการประชุมอย่างถกูต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้  

6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ ถือหุ้นอย่างสม ่าเสมอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ และ
ส านกังาน ก.ล.ต. 

 หมวดที่ 2 การปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บริษัทได้ก าหนดให้มีการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทจงึมีนโยบาย 
ดงันี ้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการได้ลว่งหน้าก่อนการประชุม  

2. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น จะพิจารณาและลงคะแนนเสยีงตามวาระที่ก าหนดโดยไม่เปลีย่นแปลงข้อมูลส าคญั หรือ
เพิ่มวาระการประชมุโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าโดยไม่จ าเป็น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสศกึษาข้อมูลประกอบวาระ
ก่อนการตดัสนิใจ 

3. ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บุคคลใดบุคคลหนึง่ 
หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชมุและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดงักลา่วไว้ในหนงัสอื
เชิญประชุมผู้ ถือหุ้น 

4. สนบัสนนุให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสยีงส าหรับวาระที่ส าคัญ เช่น การท ารายการที่เก่ียวโยงกนั การท ารายการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และในวาระการเลอืกตัง้กรรมการ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือ
หุ้นใช้สทิธิในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

5. ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในเป็นลายลกัษณ์อักษร และได้แจ้งแนวทาง
ดงักลา่วให้ทุกคนในบริษัทถือปฏิบติั และได้ก าหนดให้กรรมการทกุคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลกัทรัพย์
ตามกฎหมาย มีหน้าที่จัดสง่รายงานดังกลา่วให้แก่คณะกรรมการ  

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสยี 

บริษัทตระหนกัและให้ความส าคัญต่อสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ที่เก่ียวข้องกบับริษัท ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสว่นได้เสยี

ภายใน ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น พนกังาน และผู้มีสว่นได้เสยีภายนอก ได้แก่ ลกูค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้ คู่แข่ง และหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจน

ชมุชนใกล้เคียงที่เก่ียวข้อง ดงันัน้ บริษัทจะปฏิบติัตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง เพื่อให้สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยี

ดงักลา่วได้รับการดแูลเป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทจงึมีนโยบาย ดงันี  ้

หน้าที่ 39/95



รายงานประจ าปี 2556 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

SUTHA 

โครงสร้างการจดัการ 

การก ากับดูแลกิจการ (ต่อ) 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสยี (ต่อ) 

ผู้ ถือหุ้น : มุ่งเน้นการปฏิบติัหน้าที่ด้วยความซ่ือสตัย์ และโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคญัทัง้ข้อมูลทาง
การเงิน และข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้องต่อผู้ ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทนัเวลา 

ลกูค้า : ให้ความส าคญัในการผลติ และจัดจ าหน่ายผลติภัณฑ์และการบริการที่มีคณุภาพภายใต้เงื่อนไขที่
เป็นธรรม รวมทัง้รักษาความลบัของลกูค้า โดยไม่น าไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ  

พนกังาน : ปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอย่างเป็นธรรม โดยมีการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม 
ก าหนดนโยบายการดแูลความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน รวมทัง้สนบัสนนุการ
พฒันาความรู้และความสามารถของพนกังาน 

คู่ค้าและคู่สญัญา : ปฏิบติัตามเงื่อนไขทางธุรกิจต่อคู่สญัญาที่ได้ตกลงกนัไว้อย่างเป็นธรรม และมีจรรยาบรรณที่ดีใน
การด าเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิบติัตามข้อก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

คู่แข่งทางการค้า : สง่เสริมนโยบายการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรี และเป็นธรรม โดยจะปฏิบติัภายใต้กรอบกติกา
การแข่งขนัที่ดี  

ชมุชนสงัคม  
และสิง่แวดล้อม 

: ให้ความส าคญัและรับผิดชอบต่อชมุชนและสงัคม โดยสนบัสนนุกิจกรรมต่างๆ กบัชมุชนที่บริษัท
ด าเนินธุรกิจอยู่ตามโอกาส รวมทัง้ปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ เก่ียวกบั
สิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครัด และวางแนวทางในการควบคมุผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

 หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

บริษัทให้ความส าคญักบัข้อมลูข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลกัทรัพย์ ส านกังาน ก.ล.ต. ผู้ ถือหุ้น และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง และมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ดงันี  ้

1. เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ และผลประกอบการตรงต่อความเป็น
จริง ครบถ้วน เพียงพอ ทนัเวลา โดยงบการเงินจะต้องผ่านการสอบทานหรือตรวจทานจากผู้สอบบญัชีว่าถกูต้องตามมาตรฐาน
การบัญชีซึง่เป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ก่อนการ
เผยแพร่ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ ถือหุ้น และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2. เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัท ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน 
ก.ล.ต. เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น และผู้ที่เก่ียวข้องอื่นๆ ได้ทราบข้อมูลของบริษัทอย่างทัว่ถงึ  

3. เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้ข้อมูลจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่
ละคนเข้าร่วมประชมุ และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 
56-1) และรายงานประจ าปี 

 

 

หน้าที่ 40/95



รายงานประจ าปี 2556 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

SUTHA 

โครงสร้างการจดัการ 

 หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส (ต่อ) 

ในสว่นของงานด้านนักลงทนุสมัพนัธ์นัน้ บริษัทยงัไม่ได้มีการจัดตัง้หน่วยงานเฉพาะขึน้มาเพื่อรองรับ เนื่องจาก

กิจกรรมในเร่ืองดังกลา่วยังมีไม่มากนัก โดยบริษัทมีการมอบหมายให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการท าหน้าที่นกัลงทนุสมัพนัธ์ เพื่อ

ท าหน้าที่ติดต่อและให้ข้อมูลกบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุสถาบนั นกัวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท การก ากบัดแูลกิจการให้เป็นไป

ตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

1.1)  คณะกรรมการบริษัท มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ซึง่มีกรรมการที่

มีคณุสมบติัเป็นอิสระตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดรวม 3 ท่าน ซึง่สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ที่ก าหนดให้

บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากบั 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  

1.2)  บริษัทได้แต่งตัง้เลขานุการบริษัท เพื่อท าหน้าที่จดัการเร่ืองการประชมุคณะกรรมการบริษัท และการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น จดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น ตลอดจนจดัเก็บเอกสารตามที่กฎหมาย
ก าหนด รวมทัง้สนบัสนนุการท างานของคณะกรรมการบริษัทที่เก่ียวข้องกบักฎหมาย และระเบียบข้อบังคบัที่เก่ียวข้อง  

 2.     คณะกรรมการชดุย่อย  

2.1)  บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 2 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ใน
การพิจารณาเร่ืองต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  

2.2)  ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าที่  

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท นอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และ
ข้อบงัคบัของบริษัท รวมทัง้มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นยงัได้ก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทด้วย โดยมีรายละเอียดดงัที่ได้สรุปไว้ในหวัข้อ 9.2 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการก ากบัดแูล 

และการบริหารงานประจ าวนัออกจากกนัอย่างชัดเจน ในขณะที่กรรมการผู้จดัการรับผิดชอบเก่ียวกบัการบริหารจดัการบริษัท

ภายใต้กรอบอ านาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

 

 

หน้าที่ 41/95



รายงานประจ าปี 2556 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

SUTHA 

โครงสร้างการจดัการ 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (ต่อ) 

4. การประชมุคณะกรรมการ 

1)  คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมกนัอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และมีการประชมุพิเศษเพิ่มเติมตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม รวมทัง้มีการก าหนดวาระประจ าของแต่ละครัง้ไว้อย่างชัดเจน เช่น การพิจารณาอนุมติังบการเงินที่ผ่าน
การสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี เป็นต้น  

2)  คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน และทนัเวลา โดยเลขานุการบริษัทจะดแูลให้กรรมการ
ได้รับวาระการประชมุ และเอกสารประกอบการประชุม ลว่งหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาที่เพียงพอส าหรับการศกึษาและ
พิจารณาเร่ืองที่ต้องให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน 

3)  มีการจดบนัทกึการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจัดเก็บรายงานการประชมุที่ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการ และผู้ที่เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้ 

 ในปี 2554 และ 2555 มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแต่ละท่าน ดงันี  ้

ช่ือกรรมการ 

จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรม 

การตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรม 

การตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรม 

การตรวจสอบ 

1 นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนสุรณ์ 4/4   4/4   7/7  

2 นายเกียรติกุล มนต์เสรีนสุรณ์ 4/4   4/4   7/7  

3 นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนสุรณ์ 4/4   4/4   7/7  

4 นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ 4/4   4/4   7/7  

5 นายอุกฤษฏ์ จูฑะเตมีย์/1 4/4   4/4   1/7  

6 นายศรีภพ สารสาส 4/4 3/3 4/4 4/4 7/7 7/7 

7 นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ 3/4 2/3 4/4 4/4 7/7 7/7 

8 นายสเุวทย์ ธีรวชิรกุล  4/4 3/3 4/4 4/4 6/7 6/7 

หมายเหตุ: /1มิได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการในท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2556 

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

ภายหลงัจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจะจดัให้มี
การประเมินผลการปฏิบติังานด้วยตนเองเป็นประจ าทกุปี เพื่อประเมินผลการปฏิบติังานในปีที่ผ่านมา และหาแนวทางในการ
ปรับปรุงประสทิธิภาพในการท างานของคณะกรรมการในปีต่อๆ ไป 
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6.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร พิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท ซึง่บริษัทมีนโยบายจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดบัที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกบัระดบัที่ปฏิบติัอยู่ในอตุสาหกรรม และ
ค านงึถงึผลการด าเนินงานของบริษัท รวมถงึความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละ
ท่าน ทัง้นีก้ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนมุติัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท ในสว่นของ
ค่าตอบแทนผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ ซึง่จะพิจารณาจากภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบติังานของผู้บริหารแต่ละท่าน รวมทัง้ผลการด าเนินงานของบริษัท  

7.  การพฒันากรรมการและผู้บริหาร  

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสง่เสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ 
ผู้ เก่ียวข้องในระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง ซึง่ปัจจบุนักรรมการของบริษัททกุท่านได้ผ่านการอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) 

 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดแูลผู้บริหารและพนกังานในการน าข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตน 

ดงันี ้

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัท น าความลบั และ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทไป
เปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

2. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถงึผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดบั
ผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า เก่ียวกบัหน้าที่ที่ต้องจดัท าและส่งรายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน คู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่
บรรลนุิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

3. บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถงึผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็น
ระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบติังานที่เก่ียวข้องจะต้องระงบัการซือ้ และ/หรือ การขายหลกัทรัพย์ของบริษัท
ในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับผลการด าเนินงานและฐานะการเงินหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็น
สาระส าคญั ซึง่มีผลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์ จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลภายในดังกลา่วต่อสาธารณชนแล้ว  
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การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน (ต่อ) 

4. บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถงึผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดบั
ผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า จัดท าและน าสง่รายงานการถือหลกัทรัพย์ของบริษัทซึง่บคุคลดังกลา่ว รวมถงึคู่สมรสและของ
บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะถืออยู่ มายังเลขานุการบริษัท โดยให้จัดท าและน าสง่ภายใน 30 วนัท าการภายหลงัเข้ารับต าแหน่ง 
และรายงานทกุครัง้ต่อส านกังาน ก.ล.ต. เมื่อมีการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ภายใน 3 วนัท าการ ตามที่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด พร้อมทัง้จดัสง่ส าเนารายงานนีใ้ห้แก่เลขานกุารบริษัทในวนัเดียวกนักบัวนัที่สง่รายงานต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. 

 กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมลูภายในจะต้องถกูลงโทษทางวินยั และ/หรือกฎหมาย

แล้วแต่กรณี โดยการพิจารณาจากเจตนาของการกระท าและความร้ายแรงของความผิดนัน้ๆ  

บุคลากร 

 จ านวนบุคลากร 

 จ านวนผู้บริหารและพนักงาน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีบคุลากรทัง้สิน้จ านวน 310 คน (รวมผู้บริหาร) 

แบ่งเป็นพนกังานประจ าจ านวน 199คน และพนกังานรายวนัจ านวน 111คน โดยแบ่งตามสายงานได้ดงันี  ้

ฝ่าย พนักงานประจ า  

(คน) 

พนักงานรายวัน  

(คน) 

รวม  

(คน) 

ผู้บริหาร 6  6 

ฝ่ายเตา 41 65 106 

ฝ่ายโรงงาน 115 46 161 

ฝ่ายบญัชีและงบประมาณ 14 - 14 

ฝ่ายการตลาด 6 - 6 

ฝ่ายส านกังาน 17 - 17 

รวม 199 111 310 

 ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

 - ไม่ม–ี 
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 ค่าตอบแทนพนักงาน 

ลักษณะผลตอบแทน ปี 2554 

(ล้านบาท) 

ปี 2555 

(ล้านบาท) 

ปี 2556 

(ล้านบาท) 

เงินเดือน/ค่าจ้าง โบนสั ค่าลว่งเวลา เงินประกันสงัคม  

เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ และสวสัดิการอ่ืนๆ  

(ไม่รวมผู้บริหาร) 

47.81 56.98 78.34 

ทัง้นี ้บริษัทได้จดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพเมื่อวนัที่ 20 มีนาคม 2556 ภายใต้การจดัการของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการ

กองทนุ กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทให้ความส าคญัในการพฒันาความรู้และความสามารถของบคุลากรของบริษัท เนื่องจากบริษัทเชื่อว่าการที่
บริษัทจะสามารถพฒันาได้อย่างต่อเนื่อง จะต้องมีทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่ช่วยสนบัสนนุกิจการของ
บริษัท เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการท างาน และคุณภาพของการให้บริการ โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมโดยบคุคลทัง้จากภายใน 
และภายนอกที่จ าเป็นต่อพนกังานโดยรวม และรายบคุคลอย่างสม ่าเสมอ ในเร่ืองความรู้ทัว่ไป และเฉพาะสายงานต่างๆ ซึง่มี
การค านงึถึงการจดัการฝึกอบรมให้เหมาะสมกบังานในแต่ละสายงาน  เพื่อให้พนกังานสามารถปฏิบติังานตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างถกูต้องและมีประสทิธิภาพ 
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รายการระหว่างกนั 

สรุปลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัทมีการท ารายการระหว่างกนักบับริษัทที่ข้องหรือกับบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยสามารถสรุปลกัษณ์
ความสมัพนัธ์ได้ดงันี ้  

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณืความสัมพันธ์ 

บริษัท โอลโิอฟายน์ ออกานกิ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

- นายเกียรติกุล มนต์เสรีนสุรณ์ ด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการ บริษัท โอลโิอฟายน์ ออ
กานกิ (ประเทศไทย) จ ากดั ในเดือนเมษายน 2556 และถือหุ้นร้อยละ 3.75 ของทนุ
ช าระแล้วของบริษัท ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2556 

- นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์(บตุรนายเกียรติกุล) ด ารงต าแหนง่กรรมการและกรรมการ
ผู้จดัการ บริษัท โอลิโอฟายน์ ออกานกิ (ประเทศไทย) จ ากดั ตัง้แต่เดือน เมษายน 2556 
และถือหุ้นร้อยละ 0.0001 ของทนุช าระแล้วของบริษัท ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2555 

- นางสาวนชุนาถ มนต์เสรีนสุรณ์ (บตุรนายเกียรติกุล) ถือหุ้นร้อยละ 0.0001 ของทนุ
ช าระแล้วของบริษัท โอลโิอฟายน์ ออกานกิ (ประเทศไทย) จ ากดั ณ วนัท่ี 30 เมษายน 
2555 

บริษัท 99 ได-แคล จ ากดั - นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนสุรณ์ ถือหุ้นร้อยละ 99.98 จนถึงมกราคม 2556 และด ารง
ต าแหนง่กรรมการผู้จดัการและกรรมการ จนถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2556 

นายเกียรติกุล มนต์เสรีนสุรณ์ - ด ารงต าแหนง่กรรมการ และกรรมการผู้จดัการบริษัท 
- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้น จ านวน 149,493,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.44 ของ

ทนุช าระแล้วของบริษัท 

นายกิติเมธี  มนต์เสรีนุสรณ์ - ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท 
- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้น จ านวน 52,730,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.44 ของ

ทนุช าระแล้วของบริษัท 

นางมธุรส  มนต์เสรีนุสรณ์ - เป็นคู่สมรสนายเกียรติกุล มนต์เสรีนสุรณ์ ซึง่เป็นกรรมการและกรรมการผู้จดัการของ
บริษัท 

- เป็นมารดานายกิติเมธี  และนางสาวนุชนาถ มนต์เสรีนุสรณ์ 

นายปัญชฤทธิ์  มนต์เสรีนสุรณ์ - ด ารงต าแหนง่กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการบริษัท 
- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นจ านวน 1,500,010 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.67 ของทนุ

ช าระแล้วของบริษัท 
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รายงานประจ าปี 2556 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

SUTHA 

รายการระหว่างกนั 

รายละเอียดรายการระหว่างกัน 

ก) การซือ้-ขายสนิค้า และบริการ 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ค าจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ 
รายการ ปี 2555 ปี 2556 

บริษัท โอลโิอฟายน์ ออกานกิ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (OFT) 

การซือ้สนิค้า 
บริษัทเข้าซือ้สนค้ิาจาก OFT 
เพ่ือซือ้มาขายต่อให้กบัลกูค้า
ต่างประเทศ เช่น SSL 
(Sodium StearyLactylate), 
Finalux G 161 
 
ซือ้สนิค้า 
เจ้าหนีก้ารค้า 

 
 
 
 
 
 
 

8.67 
0.01 

 
 
 
 
 
 
 

- 
- 

รายการดงักลา่วถือเป็นรายการปกติธุรกิจของ
บริษัท ทัง้นี ้เน่ืองจากสนิค้าดงักล่าวมี
ลกัษณะเฉพาะ ซึง่ในประเทศมีเพียงบริษัท OFT 
ท่ีจ าหนา่ยสินค้าดงักลา่ว 
 
 
 
โดยราคาท่ีบริษัทซือ้เป็นราคาท่ีอยู่ในระดบั
เดียวกบัท่ีบริษัท OFT จ าหนา่ยให้กบัลกูค้าราย
อ่ืน 

บริษัท 99 ได-แคล จ ากดั 
(99-Dical) 

การให้บริการบดแร่ 
บริษัทให้บริการบดสนิค้า
ให้แก่ 99-Dical 
 
รายได้ค่าบริการ 
ลกูค้าหนีก้ารค้า 

 
 
 
 

0.56 
0.03 

 

 
 
 
 

0.09 
-(1) 

รายการดงักลา่วถือเป็นรายการปกติธุรกิจของ
บริษัท 
 
 
โดยราคาสนิค้าท่ีบริษัทให้บริการเป็นราคาต้นทนุ
บวกก าไรซึง่เป็นราคาท่ีสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท 
(1) ณ 28 ก.พ. 2556 ผู้บริหารท่านดงักลา่วได้
จ าหน่ายโอนหุ้นออกไป และลาออกจากการเป็น
กรรมการของบริษัทท่ีเก่ียวข้องดงักลา่วแล้ว 

 
ข) การค า้ประกันเงินกู้  

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ค าจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ 
รายการ ปี 2555 ปี 2556 

นายเกียรติกุล มนต์เสรีนสุรณ์ นายเกียรติกุล มนต์เสรีนสุรณ์ 
ค า้ประกนัเงินกู้และวงเงินเช่า
ซือ้/ลสิซิง่จากสถาบนัการเงิน
ให้แก่บริษัท โดยไม่มี
ผลตอบแทน 
 
วงเงินค า้ประกนัเงินกู้  
วงเงินค า้ประกนัเช่าซือ้/ลสิซิง่ 

 
 
 
 
 
 

799.60 
42.00 

 
 
 
 
 
 

679.60 
72.00 

นายเกียรติกุล มนต์เสรีนสุรณ์ ได้เข้าค า้ประกัน
สว่นตวัส าหรับเงินกู้ ยืมกบัธนาคารพาณิชย์และ
สถาบนัการเงิน ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไข 
การค า้ประกนัเงินกู้ดงักล่าว ก่อให้เกิดผลดีต่อ
บริษัท  นอกจากนี ้เพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขของ
สถาบนัการเงินจึงมีความจ าเป็นท่ีต้องให้
คณะกรรมการค า้ประกนัเงินกู้ สว่นนี ้
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รายงานประจ าปี 2556 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

SUTHA 

รายการระหว่างกนั 

ก) การค า้ประกันเงินกู้  (ต่อ) 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ค าจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ 
รายการ ปี 2555 ปี 2556 

นางมธุรส   มนต์เสรีนสุรณ์ นายมธุรส  มนต์เสรีนสุรณ์ 
ค า้ประกนัเงินกู้จากสถาบนั
การเงินให้แก่บริษัท โดยไม่มี
ผลตอบแทน 
 
วงเงินค า้ประกนัเงินกู้  
 

 
 
 
 
 

50.70 
 

 
 
 
 
 

10.00 
 

นางมธุรส มนต์เสรีนุสรณ์ ได้เข้าค า้ประกนั
สว่นตวัส าหรับเงินกู้ ยืมกบัธนาคารพาณิชย์
เพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขของธนาคาร 
 
การค า้ประกนัเงินกู้ดงักล่าว ก่อให้เกิดผลดีต่อ
บริษัท  นอกจากนี ้เพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขของ
ธนาคาร จึงมีความจ าเป็นท่ีต้องให้คณะกรรมการ
ค า้ประกนัเงินกู้ส่วนนี ้
 

นายกิติเมธี  มนต์เสรีนุสรณ์ นายกิติเมธี  มนต์เสรีนุสรณ์ 
ค า้ประกนัเงินกู้จากสถาบนั
การเงินให้แก่บริษัท โดยไม่มี
ผลตอบแทน 
 
วงเงินค า้ประกนัเงินกู้  
 

 
 
 
 
 

720.00 
 

 
 
 
 
 

660.00 
 

นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ได้เข้าค า้ประกนั
สว่นตวัส าหรับเงินกู้ ยืมกบัธนาคารพาณิชย์
เพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขของธนาคาร 
 
การค า้ประกนัเงินกู้ดงักล่าว ก่อให้เกิดผลดีต่อ
บริษัท  นอกจากนี ้เพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขของ
ธนาคาร จึงมีความจ าเป็นท่ีต้องให้คณะกรรมการ
ค า้ประกนัเงินกู้ส่วนนี ้
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รายงานประจ าปี 2556 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

SUTHA 

รายการระหว่างกนั 

 
ข) การเช่าส านักงาน 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ค าจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ 
รายการ ปี 2555 ปี 2556 

นายกิติเมธี  มนต์เสรีนุสรณ์ สญัญาเช่าส านกังาน 
เมื่อวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2555  
บริษัทเข้าท าสัญญาเชา่ กบันาย
กิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ 
ส านักงานจดทะเบียนตัง้อยูเ่ลขท่ี 
8/222 หมู ่3 ถนนศรีสมาน ซอย 
2 ต าบลบ้านใหม ่อ าเภอปาก
เกร็ด จังหวดันนทบุรี มีพืน้ท่ีใช้
สอยรวม 602 ตารางเมตร (รวม
พืน้ท่ีจอดรถ 12 ตารางเมตร)
สัญญาเช่านีม้ีก าหนดอายเุวลา 
3 ปี เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1เมษายน 
2555 และสิน้สุดวนัท่ี 31  
มีนาคม 2558  คา่เช่าตอ่เดือน 
82,800 บาท 
 
ค่าเช่าส านกังาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.75 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.99 
 

เน่ืองจากมีการคมนาคมและเส้นทางติดต่อท่ี
สะดวกสามารถจดัสรรพืน้ท่ีใช้สอยในบริเวณ
เดียวกนัซึง่ท าให้การประสานงานระหวา่ง
พนกังานทกุหน่วยงานเป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพ อีกทัง้ ค่าเช่าท่ีดินในพืน้ท่ีดงักลา่ว
อยู่ในอตัราท่ีเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกนัในด้าน
พืน้ท่ีใช้สอยและราคาตลาดในพืน้ท่ีใกล้เคียง 
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รายงานประจ าปี 2556 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

SUTHA 

รายการระหว่างกนั 

ก) การจ าหน่ายสนิทรัพย์ 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ค าจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ 
รายการ ปี 2555 ปี 2556 

นายเกียรติกุล มนต์เสรีนสุรณ์ การจ าหนา่ยอาคารชุด 
เม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม2555  
บริษัทจ าหนา่ยห้องชุด ชะอ า
ลองบีช คอนโดมิเนียม 2 
ทะเบียนอาคารชุดเลขท่ี 
1/2548 เนือ้ท่ีประมาณ 
174.60 ตารางเมตร ต าบล
ชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดั
เพชรบรีุ ให้แก่นายเกียรติกุล 
มนต์เสรีนสุรณ์ โดยห้องชุด
ดงักล่าวมีมลูคา่ 8.03 ล้านบาท   

 
เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2556
บริษัทจ าหนา่ยห้องชุด  
อาคารดิเอ็มโพริโอ เพลส 
เลขท่ี 93/99เนือ้ท่ีประมาณ 
135.17ตารางเมตร ให้แก่นาย
เกียรติกุล มนต์เสรีนสุรณ์ โดย
ห้องชุดดงักลา่วมีมูลค่า 16.3 
ล้านบาท 
 

8.03 
 

16.30 
 

เน่ืองจากห้องชุดดงักลา่วเป็นสนิทรัพย์ท่ีไม่
ก่อให้เกิดรายได้และราคาขายดงักลา่วเป็นราคา
ท่ีเหมาะสมเม่ือมีการเปรียบเทียบกบัราคา
ประเมินของราคาประเมินกรมท่ีดิน และราคา
ประเมินของผู้ประเมินอิสระ 1) โดยการประเมิน
มูลค่าเป็นวตัถุประสงค์เพ่ือสาธารณะ 
 
 

1) ผู้ประเมินอิสระ คือ ผู้ประเมินหลกัของ
บริษัท โปรแอพไพรซลั จ ากดั ซึง่เป็นผู้ประเมิน
หลกั และบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิท่ีได้รับ
ความเหน็ชอบจากส านกังาน กลต. 
 

บริษัท โอลโิอฟายน์ ออกานกิ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (OFT) 

เม่ือวันที่ 31 กรกฏาคม 2556และ 

17 ตุลาคม 2556  บริษทัได้มี

จ าหน่ายยานพาหนะ จ านวน 2 คนั 

ให้แก่บริษัท โอลิโอฟายน์ ออกานกิ 

(ประเทศไทย) จ ากดัมลูค่า 1.75 

ล้านบาท และ 1.82 ล้านบาท 
 

- 
 

3.57 
 

เน่ืองจากยานพาหนะดงักลา่วไม่ได้เป็นสินทรัพย์
ในการประกอบธุรกิจ ราคาขายดงักลา่วเป็น
ราคารท่ีเหมาะสม เม่ือมีการเปรียบเทียบกบัราคา
ตลาด 
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รายงานประจ าปี 2556 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

SUTHA 

รายการระหว่างกนั 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกนัที่เกิดขึน้ระหว่างบริษัทกบัผู้บริหารหรือบคุคล/นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง  เป็นไปตามการ
ด าเนินธุรกิจการค้าปกติของบริษัท  โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกบัที่ก าหนดให้กบับคุคล  
และ/หรือบริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกนั  เป็นไปอย่างสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท  

ส าหรับรายการระหว่างกนัที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติที่เกิดขึน้  ได้แก่ การจ าหน่ายอาคารชดุ เนื่องจากบริษัท
ด าเนินการขายสนิทรัพย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินธุรกิจออกไป  และการค า้ประกนัการกู้ ยืมของบริษัทกบัสถาบนัการเงิน
บริษัทจะด าเนินการขอปลดภาระค า้ประกนัของกรรมการและผู้ เก่ียวข้องจากสถาบนัการเงินภายหลงับริษัทเข้าเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ทัง้นี ้หากมีการเข้าท ารายการระหว่างกนั บริษัทจะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบให้
ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของรายการดงักลา่ว 

รายการระหว่างกนัดงักล่าวข้างต้น  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า รายการระหว่างกนั
ดงักลา่วมีความจ าเป็น สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท 

 

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติก าหนดนโยบาย และขัน้ตอนการท ารายการระหว่างกัน เพื่อท าให้รายการระหว่าง

บคุคลหรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสามารถสรุป

นโยบายได้ดงันี ้

ในการท าธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง จะต้องได้รับอนุมัติจากที่

ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นธุรกรรมเหล่านัน้มีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะที่บุคคลทั่วไปจะพึงกระท ากับคู่สญัญาทั่วไปใน

สถานการณ์เดียวกนั ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องแล้วแต่

กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนมุัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลกัการที่คณะกรรมการอนุมติัไว้แล้ว  

การเข้าท ารายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นในการเข้าท ารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของ

รายการนัน้ๆโดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรมและมีการเปรียบเทียบกับ

ราคาของบคุคลภายนอกหรือราคาตลาดหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่

อาจเกิดขึน้บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความช านาญพิเศษเช่นผู้ สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ส านักงาน

กฎหมาย เป็นต้น ที่มีความเป็นอิสระจากบริษัทและบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนั 
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รายการระหว่างกนั 

 

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน (ต่อ) 

ดังกล่าวเพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้น ตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าวอีกทัง้จะมี

การเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้ สอบบัญชีของบริ ษัท โดย

คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อบังคับประกาศ

ค าสัง่หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนด

เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัท หรือ

บริษัทย่อย รวมทัง้ปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย 

  

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทอาจมีการท ารายการระหว่างกนัในอนาคตตามแต่เห็นสมควร  ซึง่เป็นไปในลกัษณ์การท าธุรกิจการค้าทัว่ไป
และจะมีการก าหนดนโยบายการเข้าท ารายการระหว่างกนัอย่างชัดเจน  โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกบัที่ก าหนดให้กบับคุคล และ/หรือ บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  หากมีการเข้าท ารายการระหว่างกนั บริษัทจะจดัให้
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของรายการดงักลา่ว  ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที่เกิดขึน้  บริษัทจะจดัให้มีบคุคลที่มีความรู้ ความช านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบ
บญัชี หรือผู้ประเมินเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดังกล่าว  เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสนิของคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้น ตามแต่กรณี  เพื่อให้มีความมัน่ใจว่าการเข้าท า
รายการดงักลา่วจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการท ารายการที่
บริษัท ได้ค านงึถงึประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุราย 

รายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติัตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการที่เก่ียวโยงกันและการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิที่ส าคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทัง้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก าหนดโดยสภาพ
วิชาชีพบัญชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย  
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ค าอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

 

 รายได้รวมของบริษัท ในปี 2554 2555 และ 2556 เท่ากบั 750.03 ล้านบาท 837.80 ล้านบาท และ 857.14 ล้านบาท 
ตามล าดบั โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากการจ าหน่ายภายในประเทศ คิดเป็นประมาณร้อยละ 88-90 ของรายได้ทัง้หมด ซึง่ปนู
ขาวเป็นสนิค้าหลกัที่ท ารายได้ให้กบับริษัท คิดเป็นสดัสว่นมากกว่าร้อยละ 80 ของรายได้รวมทัง้หมด รายได้จากการขายและ
บริการมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เท่ากบั 744.56 ล้านบาท 832.60ล้านบาท และ 850.98 ล้านบาท ตามล าดบั เนื่องจากมีการ
เพิ่มก าลงัการผลติปนูขาวร้อนในปี 2555และมีปริมาณการขายเพิ่มขึน้ 
 ในปี 2554 2555 และปี 2556 บริษัทมีต้นทนุขายและบริการจ านวน 501.55 ล้านบาท 517.11ล้านบาท และ 522.49 
ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 32.64ร้อยละ 37.89 และร้อยละ 38.60ตามล าดับ โดยอัตราก าไร
ขัน้ต้นปรับตัวสงูขึน้เนื่องจากสาเหตุหลกัคือ ในปี 2555 ต้นทุนถ่านหินที่ปรับตัวลงตามราคาตลาดโลกในอัตราที่สงูกว่าการ
ลดลงของราคาขายปูนขาวเฉลี่ย รวมทัง้ค่าเสื่อมราคาลดลงจากส่วนประกอบหลักของเตาเผาหินปูนบางเตามีตัดค่าเสื่อม
หมดแล้วและการเปลีย่นแปลงนโยบายการตดัค่าเสื่อมราคาของเตาเผา 1 เตาจาก 5 ปีเป็น 10 ปี และในปี 2556 ต้นทุนถ่าน
หินปรับตวัลดลงและต้นทนุวตัถดิุบลดลงจากการลดลงของหินขนาดเล็กกว่ามาตรฐานปกติที่น ามาใช้ได้แม้ว่าจะมีผลกระทบ
จากค่าเสื่อมราคาที่ปรับตัวสูงขึน้จากการเปลี่ยนนโยบายการตัดค่าเสื่อมราคาของส่วนประกอบของเตา ( Component 
Approach) 
 จากผลการด าเนินงานที่กลา่วมาข้างต้น ท าให้บริษัทมีก าไรสทุธิของบริษัท ในปี 2554 2555 และปี 2556 มีจ านวน 
74.23 ล้านบาท 111.97 ล้านบาท และ 100.88 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 9.90ร้อยละ 13.34และร้อยละ 11.77 ของ
รายได้รวมทัง้หมด ตามล าดบั 

ฐานะทางการเงนิ 

สนิทรัพย์รวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ เท่ากบั 673.44 ล้านบาท 751.57 ล้านบาท และ 792.55 ล้าน
บาท ตามล าดบั ซึง่การเพิ่มขึน้ของสนิทรัพย์รวม สว่นใหญ่มาจากการลงทนุในส่วนของที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ เพื่อการ
ขยายก าลงัการผลติ และมาจากการเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารค้าที่เพิ่มขึน้ตามยอดขายและการปรับเครดิตเทอมของลกูหนีก้ารค้า
เนื่องจากสภาวะการแข่งขนัของธุรกิจ 
 หนีส้นิรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556เท่ากบั 404.96ล้านบาท408.21ล้านบาท และ 505.42 ล้าน
บาท โดยการเพิ่มขึน้ของหนีส้นิรวม ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน และเงินกู้ ยืมระยะยาว เพื่อการก่อสร้างเตาเผาหินปนูใหม่ และอปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้
การเพิ่มขึน้ของสว่นของหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินส าหรับซือ้ยานพาหนะ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการขนส่ง  

สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 เท่ากบั 268.48 ล้านบาท 343.35ล้านบาท และ 

287.13 ล้านบาท โดยสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จากการเพิ่มทนุ และก าไรสะสมที่เพิ่มขึน้ โดยมีสว่นที่ลดลงจากการจ่ายปันผล

ให้กบัผู้ ถือหุ้น 
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งบการเงิน 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

(เดิมช่ือ “บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั”) 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2556 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น และงบกระแส  เงินสด ส าหรับปีสิน้สดุวนั
เดียวกนั รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญัและหมายเหตเุร่ืองอื่น ๆ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหลา่นีโ้ดยถกูต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท า งบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบติังาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ่งก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและ
ปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอนั
เป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถงึการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชีเกี่ยวกบัจ านวนเงินและ  การเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลอืกใช้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้สอบบญัชี ซึง่รวมถึงการประเมินความเสีย่งจากการแสดง
ข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความ
เสีย่งดังกลา่ว ผู้สอบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการจัดท าและการน าเสนองบการเงินโดยถกูต้องตามที่
ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ
ประสทิธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ  การตรวจสอบรวมถงึการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่
ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีที่จดัท าขึน้โดยผู้บริหาร รวมทัง้การประเมินการน าเสนองบ
การเงินโดยรวม   

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับ
ปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท สธุากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน   
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รายงานประจ าปี 2556 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

SUTHA 

งบการเงิน 

 

ข้อมลูและเหตุการณ์ที่เน้น 

ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 4 เก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการน ามาตรฐาน
การบัญชี ฉบบัที่ 12 เร่ืองภาษีเงินได้ มาถือปฏิบติั บริษัทฯได้ปรับย้อนหลงังบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่
แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุงจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว และน าเสนองบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อเป็นข้อมลูเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบายการบัญชีเกี่ยวกบัภาษีเงินได้ที่ได้
น ามาถือปฏิบติัใหม่ด้วยเช่นกนั ทัง้นี ้ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข           ต่อกรณีนีแ้ต่อย่างใด 

เร่ืองอื่น 

งบการเงินของบริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ก่อนปรับปรุงใหม่) และ 31 
ธันวาคม 2554 (ซึง่น ามาใช้เพื่อจดัท างบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 ตามที่กลา่วในวรรคก่อน) ตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึง่แสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวนัที่ 1 กมุภาพนัธ์ 2556            และ วนัที่ 3 
กมุภาพนัธ์ 2555 ตามล าดบั 

 

 

 

นงลกัษณ์ พุ่มน้อย 

ผู้สอบบัญชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4172 

บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด 

(เดิมช่ือ “บริษัท ส านกังาน เอินส์ทแอนด์ ยงั จ ากัด”) 

กรุงเทพฯ: 27 กมุภาพนัธ์ 2557 
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รายงานประจ าปี 2556 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

SUTHA 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน)

(เดิมช่ือ "บริษทั สุธากญัจน์ จ ากดั")

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 9 110,335,837          62,833,030            32,300,305            

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 10 142,766,467          143,731,977          106,965,932          

สินคา้คงเหลือ 11 80,645,819            66,886,904            95,234,615            

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 5,254,218              2,071,878              4,892,032              

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 339,002,341          275,523,789          239,392,884          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั -                               -                               415,523

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 12 8,084,001              8,084,001              8,084,001              

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 440,302,733          465,790,933          425,301,746

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4, 22 623,613                  1,379,726              1,157,010

สินทรัพยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 4,535,904              787,376                  242,346                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 453,546,251          476,042,036          435,200,626          

รวมสินทรัพย์ 792,548,592          751,565,825          674,593,510          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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รายงานประจ าปี 2556 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

SUTHA 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 

บริษทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน)

(เดิมช่ือ "บริษทั สุธากญัจน์ จ ากดั")

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14 239,704,169 134,337,002 120,531,863

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 58,857,502            42,664,967            49,798,698

เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 22,849,658            -                               -                               

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 33,814,604            49,661,325            55,583,011

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 18,917,713            15,680,574            6,595,635

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,751,750              5,581,257              6,784,477

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 9,149,266              3,019,351              1,409,853

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 386,044,662          250,944,476          240,703,537          

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี 16 83,038,822            123,363,337          147,012,087

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง

   ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 29,727,453            27,490,248            12,095,223

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 18 6,609,929              6,416,577              5,150,299

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 119,376,204          157,270,162          164,257,609          

รวมหนีสิ้น 505,420,866          408,214,638          404,961,146          

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

   ทนุจดทะเบียน 19

     หุ้นสามญั 300,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท

        (31 ธนัวาคม 2555: หุ้นสามญั 45,000,000 หุ้น 

         มลูคา่หุ้นละ 5 บาท) 300,000,000          225,000,000          225,000,000          

   ทนุท่ีออกและช าระแลว้

     หุ้นสามญั 225,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท

        (31 ธนัวาคม 2555: หุ้นสามญั 45,000,000 หุ้น 

         มลูคา่หุ้นละ 5 บาท) 225,000,000          225,000,000          225,000,000

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 20 19,055,662            12,111,946            6,624,328              

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 43,072,064            106,239,241          38,008,036

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 287,127,726          343,351,187          269,632,364          

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 792,548,592          751,565,825          674,593,510          
-                               -                               -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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รายงานประจ าปี 2556 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

SUTHA 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

 

 

บริษทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน)

(เดิมช่ือ "บริษทั สุธากญัจน์ จ ากดั")

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)

ก าไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 850,979,903     832,603,219     

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 1,313,683          820,060             

รายไดอ่ื้น 4,847,568          4,371,949          

รวมรายได้ 857,141,154     837,795,228     

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขายและบริการ 522,489,996     517,113,218     

คา่ใช้จ่ายในการขาย 107,898,238     89,402,939        

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 91,681,418        84,861,315        

รวมค่าใช้จ่าย 722,069,652     691,377,472     

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 135,071,502     146,417,756     

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (26,220,432)      (23,358,336)      

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 108,851,070     123,059,420     

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4, 22 (7,970,818)        (11,090,598)      

ก าไรส าหรับปี 100,880,252     111,968,822     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 430,659             -                           

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 4 (34,372)              -                           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี 396,287             -                           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 101,276,539     111,968,822     

ก าไรต่อหุ้น 24

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.45                    0.50                    

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก (หุ้น) 225,000,000     225,000,000     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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รายงานประจ าปี 2556 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

SUTHA 

งบกระแสเงินสด 

 

บริษทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน)

(เดิมช่ือ "บริษทั สุธากญัจน์ จ ากดั")

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556 

(หน่วย: บาท)
2556 2555

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 108,851,070     123,059,420     
รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 1,203,560          -                           
   คา่เส่ือมราคา 85,887,207        66,013,981        
   ก  าไรจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (2,274,787)        (2,378,222)        
   ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง 165,021             -                           
   การเปล่ียนแปลงในส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 624,011             1,266,278          
   คา่ใช้จ่ายดอกเบ้ีย 26,220,432        23,358,336        
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 220,676,514     211,319,793     
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (238,051)            (36,766,044)      

   สินคา้คงเหลือ (13,758,915)      28,347,710        
   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (3,182,340)        2,820,154          
   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (342,000)            -                           
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 13,996,720        (6,203,639)        
   เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 22,849,658        -                           
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 6,129,915          1,609,498          
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 246,131,501     201,127,472     
   จ่ายภาษีเงินได้ (10,078,584)      (12,516,534)      
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 236,052,917     188,610,938     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกระแสเงินสด 

 

 

 

บริษทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน)

(เดิมช่ือ "บริษทั สุธากญัจน์ จ ากดั")

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556 

(หน่วย: บาท)

2556 2555

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง -                           415,523             

เงินสดจ่ายซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (54,090,037)      (81,253,817)      

เงินมดัจ าซ้ือเคร่ืองจกัรเพ่ิมข้ึน (3,406,528)        (545,030)            

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 20,502,735        8,026,605          

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (36,993,830)      (73,356,719)      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 105,367,167     13,805,139        

ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (56,171,236)      (29,570,437)      

ช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (20,541,325)      (6,417,769)        

เงินปันผลจ่าย (157,500,000)    (38,250,000)      

จ่ายดอกเบ้ีย (22,710,886)      (24,288,427)      

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (151,556,280)    (84,721,494)      

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 47,502,807        30,532,725        

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 62,833,030        32,300,305        

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 110,335,837     62,833,030        

-                           -                           

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีมิใช่เงินสด

   ซ้ือยานพาหนะตามสญัญาเช่าการเงิน 22,858,318        30,897,735        

   เจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพย์ 1,678,599 -                           

   ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 430,659 -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (เดิมช่ือ บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั) บริษัทฯได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 บริษัทฯจัดตัง้และมีภูมิล าเนา    ในประเทศไทยโดยมีผู้ ถือหุ้นใหญ่คือกลุ่ม
ครอบครัวมนต์เสรีนสุรณ์ และด าเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ที่อยู่
ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯซึง่เป็นส านกังานใหญ่อยู่ที่ 8/222 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ซอย 2 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปาก
เกร็ด จงัหวดันนทบรีุ บริษัทฯ มีส านกังานสาขา 3 แห่ง ในจงัหวดัสระบรีุ 2 แห่งและจงัหวดัลพบรีุ 1 แห่ง 

2. เกณฑ์ในการจดัท างบการเงนิ 

งบการเงินนีจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ .ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามข้อก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตาม
ความในพระราชบญัญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปล
จากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี ้

 งบการเงินนีไ้ด้จดัท าขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบญัชี 

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

 มาตรฐานการบญัชีที่เร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจบุนัและที่จะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดังนี  ้

 ก. มาตรฐานการบัญชีท่ีเร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัที่ 12  

 
ภาษีเงินได้ 

ฉบบัที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ

ความช่วยเหลอืจากรัฐบาล 
ฉบบัที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที่ 8 สว่นงานด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัที่ 10 ความช่วยเหลอืจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเก่ียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง

กบักิจกรรมด าเนินงาน 
ฉบบัที่ 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิด             ค่าเสื่อม

ราคาที่ตีราคาใหม ่
ฉบบัที่ 25 ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ ถือ

หุ้น 
แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสนิทรัพย์ทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชีข้างต้น
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินนี ้ ยกเว้นมาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปนี ้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงนิได้  

มาตรฐานฉบบันีก้ าหนดให้กิจการระบผุลแตกต่างชัว่คราวที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพย์และหนีส้ินที่
แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัด
บญัชีตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด บริษัทฯได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในงวดปัจจุบันและปรับย้อนหลงังบ
การเงินของปีก่อนที่แสดงเป็นข้อมลูเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริษัทฯรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนีส้ิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 4 

 ข. มาตรฐานการบัญชีท่ีจะมีผลบังคับในอนาคต 

  วนัที่มีผลบงัคบัใช้ 
มาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การน าเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้ 1 มกราคม 2557 

 
 
 
 

  

ฉบบัที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 1 มกราคม 2557 
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  วนัที่มีผลบงัคบัใช้ 
ฉบบัที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกร ะทบจ าก กา ร เ ป ลี่ ย นแ ปล งข อ ง อัต ร า

แลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเ ก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่
เก่ียวข้องกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทนุในบริษัทร่วม 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที่ 31 (ปรับปรุง 2555) สว่นได้เสยีในการร่วมค้า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสนิทรัพย์ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที่ 4 สญัญาประกนัภัย 1 มกราคม 2559 

ฉบบัที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ ถือไ ว้ เพื่อขายและการ
ด าเนินงานที่ยกเลกิ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที่ 8 (ปรับปรุง 2555) สว่นงานด าเนินงาน 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการบญัชี   
ฉบบัที่ 15 สญัญาเช่าด าเนินงาน - สิง่จงูใจที่ให้แก่ผู้ เช่า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที่ 27 การประเมินเนือ้หาสญัญาเช่าที่ท าขึน้ตามรูปแบบ
กฎหมาย 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที่ 32 สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน - ต้นทนุเว็บไซต์ 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนีส้ินที่เกิดขึน้จากการรือ้ถอน 

การบรูณะ และหนีส้นิที่มีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที่ 5 สทิธิในสว่นได้เสยีจากกองทนุการรือ้ถอน การบูรณะ
และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

 
 
 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่  29 เ ร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ

1 มกราคม 2557 
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  วนัที่มีผลบงัคบัใช้ 
เศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที่ 12 ข้อตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที่ 13 โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูค้า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที่ 17 การจ่ายสนิทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที่ 18 การโอนสนิทรัพย์จากลกูค้า 1 มกราคม 2557 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินเมื่อน ามาถือ
ปฏิบติั  

4.  ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถอืปฏิบัติ 

ในระหว่างปีปัจจบุนับริษัทฯได้เปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีที่ส าคญัตามที่กลา่วไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 
3 เนื่องจากบริษัทฯน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได้มาถือปฏิบัติ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบญัชีดงักลา่วแสดงเป็นรายการแยกต่างหากใน   งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น  

จ านวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ มีดงันี ้ 

  (หน่วย:พนับาท) 

 

ณ วนัที่                    
31 ธันวาคม 2556 

ณ วนัที่                    
31 ธันวาคม 2555 

ณ วนัที่                             
1 มกราคม 2555 

งบแสดงฐานะการเงนิ     
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีเพิ่มขึน้ 624 1,379 1,157 
ก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรรเพิ่มขึน้ 624 1,379 1,157 
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  (หน่วย:พนับาท) 

 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่  
31 ธันวาคม 2556 

 2556 2555 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
ก าไรหรือขาดทุน:   
ภาษีเงินได้เพิ่มขึน้ (ลดลง) 688 (222) 
ก าไรส าหรับปีเพิ่มขึน้(ลดลง) (688) 222 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานเพิ่มขึน้ (ลดลง) (บาท) (0.0031) 0.0010 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:   
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัยลดลง (34) - 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นลดลง (34) - 

5. การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 

ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2556 บริษัทฯได้เปลีย่นแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของ            กลุ่มเคร่ืองจักรและ
อปุกรณ์หลกัสว่นหนึง่จากเดิม 10 ปี เป็น 5 ปี ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงอายุการให้ประโยชน์ของ
สนิทรัพย์ดงักลา่วมีความเหมาะสมย่ิงขึน้เพราะอายกุารให้ประโยชน์ดังกลา่วสอดคล้องกับประโยชน์ที่บริษัทฯคาดว่าจะ
ได้รับจากการใช้งานสนิทรัพย์ดงักลา่ว 

ในการเปลีย่นแปลงประมาณการดงักลา่ว บริษัทฯได้ใช้วิธีเปลีย่นทนัทีเป็นต้นไปจึงไม่มีการปรับปรุงย้อนหลงังบการเงิน
ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2555 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการดังกล่าวที่มีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  31 ธันวาคม2556 และงบ
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั มีดงันี ้

 

  (หน่วย:พนับาท) 

 

ณ วนัที่                    
31 ธันวาคม 2556 

งบแสดงฐานะการเงนิ   
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ลดลง 4,838 
ก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรรลดลง 4,838 
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   (หน่วย:พนับาท) 

  

ส าหรับปี 
สิน้สดุวนัที่  

31 ธันวาคม 2556 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    

ก าไรหรือขาดทุน:   
ค่าเสือ่มราคาเพิ่มขึน้  4,838 
ก าไรส าหรับปีลดลง  4,838 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานลดลง (บาท)  0.0215 

6. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

6.1 การรับรู้รายได้ 

ขายสินคา้ 

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้า
ให้กบัผู้ซือ้แล้ว รายได้จากการขายแสดงมลูค่าตามราคาในใบก ากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับสินค้าที่ได้
สง่มอบหลงัจากหกัสว่นลดแล้ว 

รายไดค่้าบริการ 

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถงึขัน้ความส าเร็จของงาน  

ดอกเบี้ยรับ 

ดอกเบีย้รับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค านงึถงึอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง 

6.2 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสัน้ที่มีสภาพคล่องสงู ซึ่ง
ถงึก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที่ได้มาและไม่มีข้อจ ากดัในการเบิกใช้ 

6.3 ลูกหนีก้ารค้า 

ลกูหนีก้ารค้าแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึน้จากการเก็บเงินจากลกูหนีไ้ม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการ
วิเคราะห์อายหุนี ้ 
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6.4 สินค้าคงเหลือ 

สนิค้าส าเร็จรูปและสนิค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสทุธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่า
กว่า ราคาทนุดงักลา่วหมายถงึต้นทนุในการผลิตทัง้หมดรวมทัง้ค่าโสหุ้ยโรงงานด้วย 

วตัถดิุบและวสัดสุิน้เปลอืงแสดงมลูค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสทุธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า และจะ
ถือเป็นสว่นหนึง่ของต้นทนุการผลติเมื่อมีการเบิกใช้ 

6.5 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

บริษัทฯบันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการท ารายการ หลังจากนัน้ 
บริษัทฯจะบนัทกึอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุด้วยราคาทนุหกัค่าเสือ่มราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี) 

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณ 5 ปี ค่าเสือ่มราคาของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุรวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน 

บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินที่ได้รับสทุธิจากการจ าหน่ายกบัมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทนุในงวดที่ตดัรายการอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุออกจากบัญชี 

6.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 

ที่ดินแสดงมลูค่าตามราคาทนุ อาคารและอปุกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผ่ือการด้อย
ค่าของสนิทรัพย์ (ถ้ามี)  

ค่าเสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์ค านวณจากราคาทนุโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณดงันี  ้

  อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร  5 - 20  ปี 
  เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  5 - 10  ปี 
  เคร่ืองใช้ส านกังาน  5  ปี 
  ยานพาหนะ  5  ปี 

ค่าเสือ่มราคารวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเสือ่มราคาส าหรับที่ดินและสนิทรัพย์ระหว่างติดตัง้และก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

หน้าที่ 67/95



รายงานประจ าปี 2556 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

SUTHA 

 

บริษัทฯตดัรายการอาคารและอปุกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจ าหน่ายสนิทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน

อนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสนิทรัพย์ รายการผลก าไรหรือขาดทนุจากการจ าหน่ายสนิทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของก าไร

หรือขาดทนุเมื่อบริษัทฯตดัรายการสนิทรัพย์นัน้ออกจากบญัชี 

6.7 ต้นทุนการกู้ยืม 

ต้นทนุการกู้ ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพ
ให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถกูน าไปรวมเป็นราคาทนุของสนิทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นัน้จะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่
มุ่งประสงค์  ส่วนต้นทุนการกู้ ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ ยืมประกอบด้วยดอกเบีย้และ
ต้นทนุอื่นที่เกิดขึน้จากการกู้ ยืมนัน้ 

6.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนักบับริษัทฯ หมายถงึ บคุคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคมุบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุม
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนักบับริษัทฯ 

นอกจากนีบุ้คคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมซึ่งท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มี
อ านาจในการวางแผนและควบคมุการด าเนินงานของบริษัทฯ 

6.9 สัญญาเช่าระยะยาว 

สญัญาเช่าอปุกรณ์ที่ความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้ เช่าถือเป็นสญัญาเช่า
การเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสทุธิ
ของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่มลูค่าใดจะต ่ากว่า ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน
จะบันทึกเป็นหนีส้ินระยะยาว ส่วนดอกเบีย้จ่ายจะบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า 
สนิทรัพย์ที่ได้มาตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือ่มราคาตลอดอายกุารใช้งานของสนิทรัพย์ที่เช่า  

สญัญาเช่าที่ดินอาคารและอปุกรณ์ที่ความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้ เช่า
ถือเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินที่จ่ายตามสญัญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

6.10 เงนิตราต่างประเทศ 

บริษัทฯแสดงงบการเงินเป็นสกลุเงินบาท ซึง่เป็นสกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของบริษัทฯ 

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนณวันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนีส้ินที่
เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนณวันสิน้รอบระยะเวลา
รายงาน 
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ก าไรและขาดทนุที่เกิดจากการเปลีย่นแปลงในอัตราแลกเปลีย่นได้รวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน 

6.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะท าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ของบริษัทฯหากมีข้อ
บ่งชีว้่าสนิทรัพย์ดงักลา่วอาจด้อยค่า บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มี
มลูค่าต ่ากว่ามลูค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นัน้ ทัง้นีมู้ลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ
ขายของสนิทรัพย์หรือมลูค่าจากการใช้สนิทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสงูกว่า  

บริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทนุจากการด้อยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ  

6.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 

บริษัทฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนสัและเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษัทฯและพนกังานได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ
จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สนิทรัพย์ของกองทนุส ารองเลีย้งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่าย
สมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

บริษัทฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯถือว่าเงิน
ชดเชยดงักลา่วเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  

บริษัทฯค านวณหนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณ
การไว้ (ProjectedUnitCreditMethod) โดยผู้ เชี่ยวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภัย  

ผลก าไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจาก
งานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 
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หนีส้ินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์ หักด้วย ต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่ได้รับรู้ และผลก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภัยที่ยงัไม่ได้รับรู้ 

6.13 ประมาณการหนีส้ิน 

บริษัทฯจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิไว้ในบญัชีเมื่อภาระผกูพนัซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึน้แล้ว และมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสยีทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลือ้งภาระผูกพันนัน้ และบริษัทฯ
สามารถประมาณมลูค่าภาระผูกพนันัน้ได้อย่างน่าเชื่อถือ  

6.14 ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี 

ภาษีเงนิได้ปัจจบัุน 

บริษัทฯบนัทกึภาษีเงินได้ปัจจบุนัตามจ านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไร
ทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

บริษัทฯบนัทกึภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ิน ณ วัน
สิน้รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสนิทรัพย์และหนีส้นิที่เก่ียวข้องนัน้ โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิน้
รอบระยะเวลารายงาน  

บริษัทฯรับรู้หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวที่ต้องเสยีภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี ในจ านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมี
ก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวที่ใช้หกัภาษีนัน้ 

บริษัทฯจะทบทวนมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะท าการ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มีก าไรทางภาษีเพี ยงพอต่อการน า
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทัง้หมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ 

บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึน้เก่ียวข้องกับรายการที่ได้
บนัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผู้ ถือหุ้น  
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7. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ในเร่ืองที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนีส้่งผลกระทบต่อจ านวนเงินที่แสดงใน
งบการเงินและต่อข้อมลูที่แสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึน้จริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนที่ประมาณ
การไว้ การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการที่ส าคญัมีดงันี ้

สัญญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงิน          ฝ่ายบริหารได้ใช้
ดลุยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสญัญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ในสนิทรัพย์ที่เช่าดงักลา่วแล้วหรือไม่ 

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

ในการประมาณค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกิดขึน้จากลกูหนีแ้ต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีท้ี่คงค้างและสภาวะ
เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนัน้ เป็นต้น 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

ในการประเมินมลูค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่มีการซือ้ขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซือ้
ขายคลอ่ง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิค
และแบบจ าลองการประเมินมลูค่า ซึง่ตวัแปรที่ใช้ในแบบจ าลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดย
ค านงึถงึสภาพคลอ่ง ข้อมลูความสมัพนัธ์ และการเปลีย่นแปลงของมลูค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมลูค่าคงเหลอืเมื่อเลกิใช้งานของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และ
มลูค่าคงเหลอืใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ 

นอกจากนีฝ่้ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาและบันทึก
ขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นัน้ ในการนีฝ่้าย
บริหารจ าเป็นต้องใช้ดลุยพินิจที่เก่ียวข้องกบัการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึง่เกี่ยวเนื่องกบัสนิทรัพย์นัน้ 
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา 

ในการค านวณค่าเสือ่มราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ
มลูค่าคงเหลอืเมื่อเลกิใช้งานของอาคารและอปุกรณ์ และต้องทบทวนอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมี
การเปลีย่นแปลงเกิดขึน้ 

นอกจากนีฝ่้ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุน
จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นัน้ ในการนีฝ่้ายบริหาร
จ าเป็นต้องใช้ดลุยพินิจที่เก่ียวข้องกบัการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกบัสนิทรัพย์นัน้ 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

บริษัทฯจะรับรู้สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
แน่ว่าบริษัทฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวนัน้ ในการนีฝ่้ายบริหาร
จ าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จ านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณา
ถงึจ านวนก าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึน้ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภั ย ซึ่งต้อง
อาศยัข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนัน้ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึน้เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และ
อตัราการเปลีย่นแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นต้น 

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เ ก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันเหล่านัน้ซึ่งเป็นไป
ตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี ้

 (หนว่ย: ล้านบาท) 

   2556 2555 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 
ค่าบริการรับ   0.1 0.5 ต้นทนุบวกก าไรส่วนเพิม่ในอตัราร้อยละ 16 
ซือ้สนิค้าส าเร็จรูป   - 8.7 ต้นทนุบวกก าไรส่วนเพิม่ในอตัราร้อยละ 3 
ขายยานพาหนะ   3.6 - ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 
ค่าเช่าจ่าย   1.0 0.8 อตัราตามท่ีระบใุนสญัญา 
ขายอาคารชุด   16.3 8.0  ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนัซึง่สงูกว่าราคาประเมิน

ของกรมท่ีดิน 
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เก่ียวข้องกนั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย: พนับาท) 
 2556 2555 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10)   
   บริษัทที่เก่ียวข้องกนั - 35 

รวมลกูหนีก้ารค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกนั - 35 

เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 15)   
   บริษัทที่เก่ียวข้องกนั - 9 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกนั - 9 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและ
ผู้บริหาร ดงัต่อไปนี ้

(หน่วย: พนับาท) 
 2556 2555 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 9,376 9,080 
ผลประโยชน์เมื่อเลกิจ้าง 1,607 535 

รวม 10,983 9,615 

ภาระค า้ประกันโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 

 กรรมการของบริษัทฯสองท่านและบคุคลที่เก่ียวข้องกับกรรมการของบริษัทฯค า้ประกันวงเงินสินเชื่อ เงินเบิกเกินบัญชี 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้และเงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคารตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28.6 (ไม่มีการ
คิดค่าธรรมเนียมการค า้ประกัน) 

9. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  

(หน่วย: พนับาท) 

 2556 2555 

เงินสด 192 80 

เงินฝากออมทรัพย์ 103,646 52,337 
เงินฝากกระแสรายวนั 6,498 10,416 

รวม 110,336 62,833 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบีย้ระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง 0.5 ต่อปี (2555: ร้อยละ 0.1 ถึง 
0.625ต่อปี) 
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10. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  

  (หน่วย: พนับาท) 
 2556 2555 

ลกูหนีก้ารค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกนั (หมายเหต ุ8)   
อายหุนีค้งค้างนบัจากวนัที่ถงึก าหนดช าระ   

ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ - 35 

รวมลกูหนีก้ารค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกนั - 35 

ลกูหนีก้ารค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกนั   
อายหุนีค้งค้างนบัจากวนัที่ถงึก าหนดช าระ   

ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 107,324 106,093 
ค้างช าระ   
    1 - 90 วนั 34,359 35,401 

    91 - 180 วนั 874 1,658 
    181 - 365 วนั - - 
 มากกว่า 365 วนั 1,363 175 

รวม 143,920 143,327 
หกั: ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (1,378) (175) 

ลกูหนีก้ารค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกนั, สทุธิ 142,542 143,152 

รวมลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 142,542 143,187 

ลกูหนีอ้ื่น   
เงินทดรองจ่าย 224 545 

รวมลกูหนีอ้ื่น 224 545 

รวมลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น - สทุธิ 142,766 143,732 

11. สินค้าคงเหลือ 
(หน่วย: พนับาท) 

 2556 2555 

สนิค้าส าเร็จรูป 7,213 1,781 

งานระหว่างท า 6,339 - 
วตัถดิุบ 43,988 12,299 
วสัดสุิน้เปลอืง 23,105 52,807 

รวม 80,645 66,887 
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12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนัน้ ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2556 และ 2555 ดงันี ้

 (หนว่ย: พนับาท) 
 2556 2555 

 ท่ีดิน อาคาร รวม ท่ีดิน อาคาร รวม 

ราคาทนุ 8,084 1,000 9,084 8,084 1,000 9,084 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (1,000) (1,000) - (1,000) (1,000) 

มูลค่าสทุธิตามบญัชี - สทุธิ 8,084 - 8,084 8,084 - 8,084 

มลูค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงได้ดงันี ้

(หน่วย: พนับาท) 

 2556 2555 

ที่ดิน 17,936 17,936 

ที่ดินและอาคารโกดงัให้เช่า 13,372 13,372 

รวม 31,308 31,308 

มลูค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ  

มลูค่ายติุธรรมของที่ดินเปลา่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด 

มลูค่ายติุธรรมของที่ดินและอาคารโกดงัให้เช่าประเมินโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ 
(IncomeApproach) ข้อสมมติฐานหลกัที่ใช้ในการประเมินราคาดงักลา่วประกอบด้วย อตัราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ 
อตัราพืน้ที่ว่างระยะยาว และอตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า  

บริษัทฯได้น าอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุซึง่มีมูลค่าตามบัญชีจ านวนเงิน 8.1 ล้านบาท (2555: 8.1 ล้านบาท) ไปจด
จ านองเพื่อค า้ประกนัเงินกู้ ยืมระยะยาวและวงเงินสนิเชื่อต่างๆ ที่ได้รับจากธนาคารตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 28.6 

บริษัทฯมีที่ดินมลูค่าตามบญัชี 2 ล้านบาท (2555: 2 ล้านบาท) โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯยังไม่มีแผนที่จะด าเนินการกับ
ที่ดินแปลงดงักลา่ว 
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13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

     (หนว่ย: พนับาท) 
    
 

ท่ีดิน 

อาคารและ              
สว่นปรับปรุง
อาคาร 

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองใช้
ส านกังาน ยานพาหนะ 

สนิทรัพย์
ระหวา่งติดตัง้
และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 67,799 93,391 486,164 4,743 99,430 101,724 853,251 
โอนออกไปอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการ
ลงทนุ 

 
(8,084) 

 
(1,000) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(9,084) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555        
   - ปรับปรุงใหม่ 59,715 92,391 486,164 4,743 99,430 101,724 844,167 
ซือ้เพิม่ - 5,852 20,274 1,294 41,445 43,286 112,151 
จ าหน่าย - (8,610) - - - - (8,610) 
โอนเข้า (ออก) - 7,680 121,757 - 8,312 (137,749) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 59,715 97,313 628,195 6,037 149,187 7,261 947,708 
ซือ้เพิม่ - 2,025 5,158 1,528 29,378 40,537 78,626 
จ าหน่าย - (19,070) (154) - (5,183) - (24,407) 
โอนเข้า (ออก) - 12,053 19,388 - - (31,441) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 59,715 92,321 652,587 7,565 173,382 16,357 1,001,927 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 - 32,438 310,295 3,060 74,072 - 419,865 
โอนออกไปอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการ
ลงทนุ 

 
- 

 
(1,000) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(1,000) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555        
   - ปรับปรุงใหม่ - 31,438 310,295 3,060 74,072 - 418,865 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 13,737 37,327 807 14,143 - 66,014 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับสว่นท่ีจ าหนา่ย - (2,962) - - - - (2,962) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 - 42,213 347,622 3,867 88,215 - 481,917 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 12,998 51,947 902 20,041 - 85,888 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับสว่นท่ีจ าหนา่ย - (3,206) (154) - (2,821) - (6,181) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - 52,005 399,415 4,769 105,435 - 561,624 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555        
   - หลงัปรับปรุง 59,715 60,953 175,869 1,683 25,358 101,724 425,302 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 59,715 55,100 280,573 2,170 60,972 7,261 465,791 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 59,715 40,316 253,172 2,796 67,947 16,357 440,303 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี      
 2555 (49.0 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทนุการผลติ สว่นท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 66,014 

 2556 (65.5 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทนุการผลติ สว่นท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 85,888 

 

หน้าที่ 76/95



รายงานประจ าปี 2556 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

SUTHA 

 

ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯได้รวมต้นทนุการกู้ ยืมเข้าเป็นราคาทนุของเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์จ านวน 0.3 ล้านบาท 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สญัญาเช่าการเงินโดยมีมูลค่าสทุธิ
ตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 50.9 ล้านบาท (2555:44.8 ล้านบาท) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีอาคารและอปุกรณ์จ านวนหนึง่ซึง่ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มูลค่า
ตามบญัชีก่อนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ านวนเงินประมาณ373.4 ล้านบาท (2555:335.4 ล้าน
บาท) 

 บริษัทฯได้จดจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างบางส่วนบนที่ ดินนัน้และเคร่ืองจักรซึ่งมีมูลค่าสทุธิตามบัญชีจ านวนเงิน 
239.5 ล้านบาท (2555:294.3 ล้านบาท) ไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ ยืมและวงเงินสินเชื่อต่าง ๆ ที่ได้รับ
จากธนาคารตามที่กลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 28.6 

14. เงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 
(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี)  
 2556 2555 2556 2555 

ตัว๋สญัญาใช้เงิน 7.375 7.375 - 7.5 220,000 80,000 
เจ้าหนีท้รัสต์รีซีท 7.375 7.375 - 7.5 19,704 54,337 

รวม 239,704 134,337 

 เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินค า้ประกันโดยการจดจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างบางส่วนและเคร่ืองจักรของ
บริษัทฯและกรรมการของบริษัทฯสองท่านตามที่กลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 28.6 

15.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 

(หน่วย: พนับาท) 

 2556 2555 
เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกนั (หมายเหต ุ8) - 9 
เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกนั 30,838 14,909 
เจ้าหนีอ้ื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกนั 7,742 8,996 
เจ้าหนีค่้าซือ้สนิทรัพย์ 4,192 2,513 
เงินทดรอง 593 552 
ดอกเบีย้ค้างจ่าย 570 218 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 14,923 15,468 
รวม 58,858 42,665 
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16. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

(หนว่ย: พนับาท) 

  อตัราดอกเบีย้    
เงินกู้    (ร้อยละต่อปี) การช าระคืน 2556 2555 

1  ปีท่ี 1MLR - 1.5 /  
ปีท่ี 2 MLR - 0.75 /  
ปีท่ี 3 เป็นต้นไป MLR 

ช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้เป็นงวดทกุเดือน เดือนละ
ไม่ต ่ากวา่ 354,000 บาท เร่ิมตัง้แต่เดือนธนัวาคม 
2554 

18,542 21,469 

2  MLR + 0.5 ช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้เป็นงวดทกุเดือน เดือนละ
ไม่ต ่ากวา่ 650,000 บาท เร่ิมตัง้แต่เดือนมกราคม 
2551 

- 7,374 

3  MLR  ช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้เป็นงวดทกุเดือน    เดือน
ละไม่ต ่ากวา่ 210,000 บาท เร่ิมตัง้แต่เดือนกนัยายน 
2552  

811 3,178 

4  ปีท่ี 1 - 2 MLR - 1 /  
ปีท่ี 3 เป็นต้นไป MLR 

ช าระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบีย้เป็นงวดทกุเดือน เดือน
ละไม่ต ่ากวา่ 1,250,000 บาท เร่ิมตัง้แต่เดือน
เมษายน 2555 

48,750 63,750 

5  ปีท่ี 1 - 2 MLR - 1 /  
ปีท่ี 3 เป็นต้นไป MLR 

ช าระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบีย้เป็นงวดทกุเดือน เดือนละ
ไม่ต ่ากวา่ 1,250,000 บาท เร่ิมตัง้แต่เดือนเมษายน 
2555 

48,750 63,750 

6  MLR ช าระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบีย้เป็นงวดทกุเดือนเดือนละ
ไม่ต ่ากวา่ 560,000 บาท เร่ิมตัง้แต่เดือนกุมภาพนัธ์ 
2553  

- 6,580 

7  MLR ช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้เป็นงวดทกุเดือน เดือนละ
ไม่ต ่ากวา่ 160,000 บาท เร่ิมตัง้แต่เดือน 

- 6,923 

    มีนาคม 2553    

รวม 116,853 173,024 
หกั: สว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี (33,814) (49,661) 

เงินกู้ ยืมระยะยาว - สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 83,039 123,363 

การเปลีย่นแปลงของบญัชีเงินกู้ ยืมระยะยาวส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556  173,024 

หกั: ช าระคืนเงินกู้   (56,171) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556  116,853 
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เงินกู้ ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารค า้ประกนัโดยการจดจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างบางส่วนของบริษัทฯ เคร่ืองจักร
ของบริษัทฯกรรมการของบริษัทฯสองท่านและบุคคลที่เก่ียวข้องกนักบักรรมการของบริษัทฯ 

17. หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงนิ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2556 2555 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน 52,903 46,517 
หกั : ดอกเบีย้รอการตดัจ าหน่าย (4,258) (3,346) 

รวม 48,645 43,171 
หกั : สว่นที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี (18,918) (15,681) 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน-สทุธิจากสว่นที่ถงึก าหนดช าระภายใน
หนึง่ปี 29,727 27,490 

บริษัทฯได้ท าสญัญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการด าเนินงานของกิจการโดยมีก าหนดการ
ช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉลีย่ 4 ปี ภายใต้เงื่อนไขของสญัญาดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ
มีสทิธิในการเลอืกที่จะซือ้ทรัพย์สนิตามสญัญาเช่า และบริษัทฯจะต้องปฏิบติัตามเงื่อนไขและข้อจ ากัดต่างๆที่ก าหนดไว้
ในสญัญาดงักลา่ว 

บริษัทฯมีภาระผกูพนัที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขัน้ต ่าตามสญัญาเช่าการเงินดังนี ้  

 (หนว่ย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขัน้ต ่าท่ีต้องจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า 21,387 31,516 52,903 
ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าซือ้/เช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (2,469) (1,789) (4,258) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขัน้ต ่าท่ีต้องจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า 18,918 29,727 48,645 

 
 (หนว่ย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขัน้ต ่าท่ีต้องจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า 17,572 28,945 46,517 
ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าซือ้/เช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (1,891) (1,455) (3,346) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขัน้ต ่าท่ีต้องจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า 15,681 27,490 43,171 
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18. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2556 และ 2555 แสดงได้ดงันี ้

(หน่วย: พนับาท) 
 2556 2555 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 6,417 5,150 
ต้นทนุบริการในปัจจบุนั  1,355 1,093 
ต้นทนุดอกเบีย้ 206 174 
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (937) - 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย (431) - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 6,610 6,417 

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีสิน้สดุวันที่ 31 
ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงได้ดงันี ้ 

(หน่วย: พนับาท) 
 2556 2555 

ต้นทนุบริการในปัจจบุนั  1,355 1,093 
ต้นทนุดอกเบีย้ 206 174 
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 1,561 1,267 

ค่าใช้จ่ายดงักลา่วรับรู้ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในสว่นของ 
ก าไรหรือขาดทนุ 1,561 1,267 

ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัยสะสมของบริษัทฯที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น(สทุธิ
จากผลกระทบภาษีเงินได้) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ านวนประมาณ 0.34 ล้านบาท  
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สมมติฐานที่ส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย ณ วนัประเมินสรุปได้ดงันี ้

 2556 2555 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 3.9144 4.0423 
อตัราการขึน้เงินเดือนในอนาคต 5.0 5.0 
อตัราการเปลีย่นแปลงในจ านวนพนกังาน(ขึน้กบัช่วงอาย)ุ 0 - 26 0 - 29 

จ านวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุงจากผลของประสบการณ์ส าหรับปี
ปัจจบุนัและสองปีย้อนหลงัแสดงได้ดงันี ้

(หน่วย: พนับาท) 

 
จ านวนภาระผกูพนัตาม
โครงการผลประโยชน์ 

จ านวนภาระผกูพนัที่ถูก
ปรับปรุงจากผลของ
ประสบการณ์ 

ปี 2556 6,610 (1,036) 
ปี 2555 6,417 - 
ปี 2554 5,150 - 

19. ทุนจดทะเบียน 

เมื่อวนัที่ 21 มีนาคม 2556 ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติให้บริษัทฯแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเพิ่มทุน
จดทะเบียนจากเดิม 225 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 45 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ      5 บาท) เป็น 300 ล้านบาท (หุ้น
สามญั 300 ล้านหุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยท าการลดมลูค่าหุ้นของบริษัทฯที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 5 บาทเป็น
หุ้นละ 1 บาท ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯมีหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายแล้วทัง้สิน้จาก  45 ล้านหุ้น เป็น 225 ล้านหุ้น และจด
ทะเบียนหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน    75 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 27 
มีนาคม 2556 บริษัทฯ      จะจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 75 ล้านหุ้นดังกล่าวเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
เมื่อได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

20. ส ารองตามกฎหมาย 

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน าไป
จ่ายเงินปันผลได้ 
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21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลกัษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส าคัญดงัต่อไปนี ้

(หน่วย: พนับาท) 
 2556 2555 

การเปลีย่นแปลงในสนิค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท า (11,772) 6,114 
ซือ้สนิค้าส าเร็จรูป 11,404 34,433 
วตัถดิุบและวัสดสุิน้เปลอืงใช้ไป 298,183 371,897 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนกังาน 63,207 47,455 
ค่าเสือ่มราคา  85,888 66,014 
ค่าขนสง่  76,694 63,735 

22. ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค านวณขึน้จากก าไรก่อนภาษีเงินได้ส าหรับปีของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน(ตามที่
กลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 23) คณูด้วยอตัราภาษี 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดงันี ้

(หน่วย: พนับาท) 
 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่) 

ภาษีเงนิได้ปัจจบัุน:   
ภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับปี 7,249 11,313 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:   
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการ
กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 722 (260) 

ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเปลีย่นแปลงอตัรา
ภาษี - 38 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 7,971 11,091 
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จ านวนภาษีเงินได้ที่เก่ียวข้องกบัสว่นประกอบแต่ละสว่นของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 
2556 และ 2555 สรุปได้ดงันี ้         (หน่วย: พนับาท) 

 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เก่ียวข้องกับก าไรจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย 

 
(34) 

 
- 

รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้ส าหรับปี
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงได้ดงันี ้

 (หน่วย: พนับาท) 

 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่) 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล 108,851 123,059 
   
อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล 20% 23% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคลคณูอัตราภาษี 21,770 28,304 
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเปลีย่นแปลง   
   อตัราภาษี - 38 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:   
การสง่เสริมการลงทนุ(หมายเหต ุ23) (16,132) (17,216) 
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 1,460 90 
   ค่าใช้จ่ายที่ไม่รับรู้สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับัญชี 991 - 

อื่น ๆ (118) (125) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 7,971 11,091 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วยรายการ
ดงัต่อไปนี ้

   (หน่วย: พนับาท) 
 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่) 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี   
ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 96 - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 528 1,283 
อื่นๆ  - 96 

รวม 624 1,379 
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ในเดือนตลุาคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็น ร้อยละ 23 
ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ตัง้แต่ปี 2556 เป็นต้นไป และในเดือนธันวาคม 2554 ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลด
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวส าหรับปี 2555 - 2557 บริษัทฯได้สะท้อน
ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงอตัราภาษีดงักลา่วในการค านวณภาษีเงินได้รอการตดับญัชีตามที่แสดงไว้ข้างต้นแล้ว 

23. การส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทฯได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับการผลิตแคลเซียมออกไซด์ตามบัตร
สง่เสริมเลขที่ 2236(2)/2550 และส าหรับการผลิตแคลเซียมออกไซด์และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 
1426(2)/2554 ทัง้นีบ้ตัรสง่เสริมดงักลา่วได้ก าหนดเงื่อนไขบางประการและก าหนดสิทธิพิเศษที่ส าคัญ ได้แก่ การได้รับ
ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจักรที่น าเข้ามาใช้ในการผลิต การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวัสดุ
จ าเป็นที่ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าห รับ
ก าไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เร่ิมมีรายได้จากการประกอบ
กิจการนัน้ 

รายได้ของบริษัทฯส าหรับปีจ าแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถ
สรุปได้ดงัต่อไปนี ้

(หนว่ย: พนับาท) 

 กิจการท่ีได้รับการสง่เสริม กิจการท่ีไม่ได้รับการสง่เสริม  

รวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

รายได้จากการขาย       

รายได้จากการขายในประเทศ 459,288 410,560 309,216 349,121 768,504 759,681 

รายได้จากการสง่ออก 52,098 34,528 30,378 38,394 82,476 72,922 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 745 400 569 420 1,314 820 

รายได้อ่ืน 2,896 1,087 1,951 3,285 4,847 4,372 

รวมรายได้ 515,027 446,575 342,114 391,220 857,141 837,795 

 

  

หน้าที่ 84/95



รายงานประจ าปี 2556 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

SUTHA 

 

24. ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปี (ไม่รวมก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก
ของหุ้ นสามัญที่ออกในระหว่างปี โดยได้ปรับจ านวนหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกตามสดัส่วนที่เปลี่ยนไปของ
จ านวนหุ้นสามญัที่เกิดจากการเปลีย่นแปลงมลูค่าหุ้นที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 5 บาทเป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ตามที่
กลา่วไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19) โดยถือเสมือนว่าการแตกหุ้นได้เกิดขึน้ตัง้แต่วันเร่ิมต้นของงวดแรกที่
เสนอรายงาน (ปรับปรุงจ านวนหุ้นสามญัที่ใช้ค านวณก าไรต่อหุ้นของปี 2555 ที่แสดงเปรียบเทียบ) 

25. ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนีส้อดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสดุด้านการ
ด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานของสว่นงาน 

เพื่อวตัถปุระสงค์ในการบริหารงานบริษัทฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ 
บริษัทฯมีสว่นงานที่รายงานทัง้สิน้ 2 สว่นงาน ดงันี ้ 

 ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม เป็นส่วนงานที่ท าการผลิตและจ าหน่าย
ผลติภัณฑ์แคลเซียมออกไซด์แคลเซียมไฮดรอกไซด์และผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องอื่นๆ 

 ส่วนงานจ าหน่าย ประกอบและติดตัง้เคร่ืองจักรอุปกรณ์ เป็นส่วนงานที่จ าหน่ายชิน้ส่วนโครงสร้าง และ
เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ส าหรับเตาเผาปนูขาว รวมถงึการควบคมุให้ค าปรึกษา เพื่อให้การติดตัง้เคร่ืองจกัรส าเร็จ 

ผู้มีอ านาจตดัสนิใจสงูสดุสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจ
เก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดย
พิจารณาจากก าไรหรือขาดทนุจากการด าเนินงานและสนิทรัพย์รวมซึง่วดัมลูค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก าไร
หรือขาดทนุจากการด าเนินงานและสนิทรัพย์รวมในงบการเงิน 
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ข้อมูลรายได้ ก าไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯส าหรับปีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มี
ดงัต่อไปนี ้

     (หนว่ย: พนับาท) 

 สว่นงานผลติและจ าหนา่ย

ผลติภณัฑ์เคมีภณัฑ์ท่ีใช้ใน

อุตสาหกรรม 

 

สว่นงานจ าหนา่ย ประกอบ

และติดตัง้เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ 

 

 

 

รวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

รายได้จากการขาย 850,312 832,603 668 - 850,980 832,603 

ดอกเบีย้รับ 362 373 - - 362 373 

ดอกเบีย้จ่าย (26,220) (23,358) - - (26,220) (23,358) 

ค่าเส่ือมราคา (85,888) (66,014) - - (85,888) (66,014) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (7,882) (11,091) (89) - (7,971) (11,091) 

ก าไรสุทธิของส่วนงาน 100,523 111,969 357 - 100,880 111,969 

สนิทรัพย์รวมของส่วนงาน 786,501 751,566 6,048 - 792,549 751,566 

การเพิม่ขึน้ของสนิทรัพย์ไม่

หมุนเวียน ท่ีไม่รวมเคร่ืองมือ

ทางการเงิน สินทรัพย์ภาษีเงินได้

รอตดับญัชีและสนิทรัพย์

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  54,090 81,254 - - 54,090 81,254 

บริษัทฯด าเนินธุรกิจหลกัในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนัน้รายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึง
ถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

ข้อมลูเก่ียวกบัลกูค้ารายใหญ่ 

ในปี 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากลกูค้ารายใหญ่จ านวนหนึง่ราย เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 85.6 ล้านบาท 
และ 83.9 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่มาจากสว่นงานผลติและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอตุสาหกรรม  
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26. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษัทฯและพนกังานบริษัทฯได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพขึน้ตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 
2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนส ารอง
เลีย้งชีพนีบ้ริหารโดยกองทนุส ารองเลีย้งชีพ กรุงไทย มาสเตอร์ พูลฟันด์ซึ่งจดทะเบียนแล้ว และจะจ่ายให้แก่พนักงาน
เมื่อพนักงานนัน้ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯในระหว่างปี 2556 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบ
กองทนุเป็นจ านวนเงิน 0.3 ล้านบาท (2555: - ล้านบาท) 

27. เงนิปันผล 

 
เงินปันผล 

 
อนมุตัิโดย 

 
เงินปันผลจ่าย 

 
จ านวนหุ้น 

เงินปันผลจ่ายต่อ
หุ้น 

  (ล้านบาท) (ล้านหุ้น) (บาท) 

เงินปันผลประจ าปี 2554 ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 
30 มีนาคม 2555 

13.50 
 

45 0.30 
 

เ งิ น ปั น ผ ล ร ะ ห ว่ า ง ก า ล 
ประกาศจ่ายจากผลการ
ด าเนินงานของงวดวันท่ี 1 
มกราคม 2555 ถึงวันท่ี 31 
มีนาคม 2555 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั ง้ ท่ี  2/2555เ ม่ือวัน ท่ี  29 
พฤษภาคม 2555 

13.50 
 

 
 
 

45 
 
 

0.30 
 
 
 
 

เ งิ น ปั น ผ ล ร ะ ห ว่ า ง ก า ล 
ประกาศจ่ายจากผลการ
ด าเนินงานของงวดวันท่ี 1 
เมษายน 2555 ถึงวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2555 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั ง้ ท่ี  3/2555เ ม่ือวัน ท่ี  14 
สงิหาคม 2555 

11.25 
 
 
 
 

45 
 
 

0.25 
 
 
 
 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2555 38.25   

     
เงินปันผลประจ าปี 2555 ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 

21 มีนาคม 2556 
45.00 

 
45 1.00 

 
เ งิ น ปั น ผ ล ร ะ ห ว่ า ง ก า ล 
ประกาศจ่ายจากผลการ
ด าเนินงานของงวดวันท่ี 1 
มกราคม 2556 ถึงวันท่ี 31 
มีนาคม 2556 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครัง้ท่ี 5/2556      เม่ือวนัท่ี 25 
มิถุนายน 2556 

45.00 
 
 
 
 

225 0.20 
 
 
 
 

เ งิ น ปั น ผ ล ร ะ ห ว่ า ง ก า ล 
ประกาศจ่ายจากผลการ
ด าเนินงานของงวดวันท่ี 1 
เมษายน 2556 ถึงวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2556 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั ง้ ท่ี  6/2556เ ม่ือวัน ท่ี  13
สงิหาคม 2556 

67.50 
 
 
 
 

225 0.30 
 
 
 
 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2556 
157.50 
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28. ภาระผูกพันและหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้ 

28.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกับการก่อสร้างอาคารโรงงานและซือ้
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์จ านวนเงิน 6.6 ล้านบาท (2555:1.6 ล้านบาท) 

 ข) เมื่อวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯได้ท าสญัญาเพื่อร่วมลงทุนในบริษัทที่จัดตัง้ขึน้ใหม่ เพื่อท าธุรกิจผลิตปูน
ขาวในประเทศอินโดนีเซียในสดัสว่นการลงทนุร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยมูลค่าการลงทุนของบริษัทฯคิด
เป็นจ านวนเงิน 7.1 พนัล้านรูเปียอินโดนีเซีย 

 ค) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครัง้ที่ 7/2556 มีมติอนุมัติการจัดตัง้ PT Golden 
Lime Indonesia จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อขยายฐานตลาดและการลงทุน ในสดัส่วนการลงทุนร้อย
ละ 99 ของทนุจดทะเบียน มลูค่าการลงทนุโดยบริษัทฯประมาณ 0.8 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

28.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับการจดัซือ้วัสดุสิน้เปลือง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีภาระผูกพันเก่ียวกับการจัดซือ้วัสดุสิน้เปลืองเพื่อใช้ในการผลิตกับบริษัทใน
ต่างประเทศแห่งหนึง่ตามปริมาณและราคาที่ระบใุนสญัญา 

28.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการ 

บริษัทฯได้เข้าท าสญัญาเช่าด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการเช่าที่ดิน อาคารส านักงานและห้องพักอาศัย และสัญญา
บริการที่เก่ียวข้องกบัการจ้างที่ปรึกษา อายขุองสญัญามีระยะเวลาตัง้แต่ 1 ถงึ 3 ปี 

บริษัทฯ มีจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลกิไม่ได้ ดงันี ้

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

 2556 2555 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 2.67 0.75 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 0.25 2.23 

28.4 สัญญาแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงนิ 

เมื่อวนัที่ 21 มกราคม 2554 บริษัทฯมีภาระผกูพนัตามสญัญาแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินภายใต้สญัญานีบ้ริษัทฯต้อง
จ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราและเงื่อนไขที่ระบไุว้ในสญัญา 
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28.5 การค า้ประกัน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีหนงัสอืค า้ประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจ านวนเงิน 9.7 
ล้านบาท (2555:9.7 ล้านบาท) ซึ่งเก่ียวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่ง
ประกอบด้วย หนงัสอืค า้ประกนัเพื่อค า้ประกนัการจ่ายช าระเงินให้กบัเจ้าหนีจ้ านวน 3.0 ล้านบาท (2555:3.0 ล้านบาท) 
เพื่อค า้ประกันการใช้ไฟฟ้าจ านวน 6.7 ล้านบาท (2555:6.7 ล้านบาท)โดยมีที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างบางส่วน และ
เคร่ืองจกัรของบริษัทฯเป็นหลกัทรัพย์ค า้ประกนั และค า้ประกนัโดยกรรมการของบริษัทฯสองท่าน 

28.6 วงเงนิสินเชื่อ 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯได้รับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินหลายแห่งและมีหลักประกันโดยมี
รายละเอียดดงันี ้

ก) วงเงินกู้ ยืมระยะยาวตามที่กลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 16 และวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตทรัสต์
รีซีท สนิเชื่อเพื่อการช าระค่าสนิค้า วงเงินหนงัสอืค า้ประกนัและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จ านวน  484.6 ล้านบาท และมี
ส่วนที่ยังไม่เบิกใช้คงเหลือจ านวน 24.2 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อดังกล่าวนีค้ า้ประกันโดยการจดจ านองที่ดิน
พร้อมสิง่ปลกูสร้างบางสว่นและเคร่ืองจกัรของบริษัทฯ กรรมการของบริษัทฯสองท่านและบุคคลที่เก่ียวข้องกับ
กรรมการของบริษัทฯ 

ข) วงเงินเบิกเกินบัญชีจ านวน 35 ล้านบาท ค า้ประกันโดยการจดจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างบางส่วนและ
เคร่ืองจกัรของบริษัทฯและกรรมการของบริษัทฯสองท่าน 

ค) วงเงินสญัญาซือ้เงินตราต่างประเทศจ านวน 180 ล้านบาทค า้ประกนัโดยการจดจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง
บางสว่นและเคร่ืองจกัรของบริษัทฯและกรรมการของบริษัทฯสองท่าน 

ง) วงเงินเช่าซือ้/ลสีซิ่งจ านวน 72 ล้านบาท และมีสว่นที่ยงัไม่เบิกใช้คงเหลอืจ านวน 13.3         ล้านบาท  

29. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

เคร่ืองมือทางการเงินที่ส าคญัของบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการ
เปิดเผยข้อมลูส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนีก้ารค้า เงินกู้ ยืม
ระยะสัน้เงินกู้ ยืมระยะยาวและหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินบริษัทฯมีความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน
ดงักลา่ว และมีนโยบายการบริหารความเสีย่งดังนี ้

  

หน้าที่ 89/95



รายงานประจ าปี 2556 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

SUTHA 

 

ความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษัทฯมีความเสีย่งด้านการให้สนิเชื่อที่เก่ียวเนื่องกับลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนีโ้ดย
การก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคมุสนิเชื่อที่เหมาะสม ดังนัน้บริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหาย
ที่เป็นสาระส าคญัจากการให้สนิเชื่อ นอกจากนี ้ การให้สนิเชื่อของบริษัทฯไม่มีการกระจกุตวัเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของ
ลกูค้าที่หลากหลายและมีอยู่จ านวนมากราย จ านวนเงินสงูสดุที่บริษัทฯอาจต้องสญูเสยีจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตาม
บญัชีของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย 

บริษัทฯมีความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ที่ส าคญัอนัเก่ียวเนื่องกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินกู้ ยืมระยะสัน้ เงินกู้ ยืมระยะ
ยาวและหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินที่มีดอกเบีย้สนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงินสว่นใหญ่มีอัตราดอกเบีย้ที่ปรับขึน้ลง
ตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบีย้คงที่ซึง่ใกล้เคียงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั 

สนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงินที่ส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ และส าหรับสินทรัพย์และหนีส้ินทางการ
เงินที่มีอตัราดอกเบีย้คงที่สามารถแยกตามวนัที่ครบก าหนด หรือ วันที่มีการก าหนดอัตราดอกเบีย้ใหม่ (หากวันที่มีการ
ก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ถงึก่อน) ได้ดงันี ้

 (หนว่ย: ล้านบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 

 

อตัรา
ดอกเบีย้
คงท่ี

มากกวา่ 1 

อตัราดอกเบีย้
ปรับขึน้ลง 

ตามราคา ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบีย้ 

 ถึง 4 ปี ตลาด ดอกเบีย้ รวม ท่ีแท้จริง 

     (ร้อยละต่อปี) 
สนิทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 110 - 110 0.1-0.5 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - - 143 143 - 

 - 110 143 253  

      
      
      
      
      

หนีส้นิทางการเงิน      
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 (หนว่ย: ล้านบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 

 

อตัรา
ดอกเบีย้
คงท่ี

มากกวา่ 1 

อตัราดอกเบีย้
ปรับขึน้ลง 

ตามราคา ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบีย้ 

 ถึง 4 ปี ตลาด ดอกเบีย้ รวม ท่ีแท้จริง 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - 240 - 240 7.375 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - - 59 59 - 

เงินกู้ ยืมระยะยาว - 117 - 117 6.875-7.25 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 49 - - 49 5.31-13.11 

 49 357 59 465  

 

 (หนว่ย: ล้านบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 

 

อตัรา
ดอกเบีย้
คงท่ี

มากกวา่ 1 

อตัราดอกเบีย้
ปรับขึน้ลง 

ตามราคา ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบีย้ 

 ถึง 4 ปี ตลาด ดอกเบีย้ รวม ท่ีแท้จริง 

     (ร้อยละต่อปี) 
สนิทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 63 - 63 0.1-0.625 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - - 144 144 - 

 - 63 144 207  

หนีส้นิทางการเงิน      

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - 134 - 134 7.375-7.5 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - - 43 43 - 

เงินกู้ ยืมระยะยาว - 173 - 173 5.75-7.75 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 43 - - 43 5.31-13.11 

 43 307 43 393  
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯมีความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นที่ส าคญัอนัเก่ียวเนื่องจากการซือ้สนิค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯได้ตก
ลงท าสญัญาซือ้เงินตราต่างประเทศลว่งหน้า ซึง่ส่วนใหญ่มีอายุสญัญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหาร
ความเสีย่ง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศดงันี ้

สกุลเงิน สนิทรัพย์ทางการเงิน หนีส้นิทางการเงิน 
อตัราแลกเปลี่ยนเฉลีย่                            

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 

 
(ล้าน) 

 
(ล้าน) 

 
(บาทต่อหน่วย 

เงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.7 0.2 32.8136 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555บริษัทฯไม่มีสนิทรัพย์ทางการเงินและหนีส้นิทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯไม่มีสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้าคงเหลอื 

29.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

เนื่องจากเคร่ืองมือทางการเงินสว่นใหญ่ของบริษัทฯจดัอยู่ในประเภทระยะสัน้หรือมีอัตราดอกเบีย้ปรับตามอัตราตลาด
บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน  

มลูค่ายติุธรรม หมายถงึ จ านวนเงินที่ผู้ซือ้และผู้ขายตกลงแลกเปลีย่นสนิทรัพย์กันหรือจ่ายช าระหนีส้ินในขณะที่ทัง้สอง
ฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลกัษณะที่ไม่มีความ
เก่ียวข้องกัน วิธีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมขึน้อยู่กับลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะก าหนดจาก
ราคาตลาดลา่สดุ หรือก าหนดขึน้โดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม 

30. การบริหารจดัการทุน  

วตัถปุระสงค์ในการบริหารจดัการทนุที่ส าคญัของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมลูค่าการถือหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้นโดยณวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีอัตราส่วน
หนีส้นิต่อทนุเท่ากบั 1.8:1 (2555: 1.2:1)  

  

หน้าที่ 92/95



รายงานประจ าปี 2556 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

SUTHA 

 

31. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เมื่อวนัที่ 27 กมุภาพนัธ์ 2557 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนมุติัเห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2557 เพื่อพิจารณาอนมุติัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท ส าหรับหุ้นจ านวน 225 
ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 135 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท และ
อัตราหุ้นละ 0.30 บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 และ 13 
สงิหาคม 2556 ตามล าดบั คงเหลอืที่ต้องจ่ายเพิ่มในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 22.5 ล้านบาท ก าหนดจ่ายใน
วนัที่ 2 เมษายน 2557 

32. การจดัประเภทรายการในงบการเงนิ 

นอกเหนือจากผลสะสมของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีตามที่กลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบ       งบการเงินข้อ 4 
และการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีตามที่กลา่วไว้ในหมายเหตุประกอบ           งบการเงินข้อ 5 บริษัทฯได้จัด
ประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัที่    31 ธันวาคม 2555 และณ วันที่ 1 มกราคม 2555 
ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจบุนั ซึง่ไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือส่วนของผู้ ถือหุ้นตามที่
ได้รายงานไว้ การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปนี ้

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 

 ตามที่จดั ตามที่เคย ตามที่จดั ตามที่เคย 
 ประเภทใหม่ รายงานไว้ ประเภทใหม่ รายงานไว้ 
งบแสดงฐานะการเงนิ     
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 143,732 145,218 106,966 108,398 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 2,072 586 4,892 3,460 
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 8,084 - 8,084 - 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 465,791 473,875 425,302 433,386 
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รายงานประจ าปี 2556 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

SUTHA 

(หน่วย: พนับาท) 

   ส าหรับปีสิน้สดุ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 

   ตามที่จดั ตามที่เคย 
   ประเภทใหม่ รายงานไว้ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
ก าไรหรือขาดทุน:     
ค่าใช้จ่ายในการขาย   89,403 79,756 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   84,861 94,508 

33. การอนุมัติงบการเงนิ 

งบการเงินนีไ้ด้รับอนมุติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวนัที่ 27 กมุภาพนัธ์ 2557 
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รายงานประจ าปี 2556 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

SUTHA 

งบการเงิน 
 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 รายชื่อผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ส านกังานเอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั ซึง่เปลีย่นชื่อเป็น "บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั" 

เมื่อวนัที่ 21/2/14 โดยรายละเอียดผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ที่เสนอประจ าปี 2556 ประกอบด้วย 

 นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์  ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตเลขที่ 4496 และ/หรือ 

 นางสาวนงลกัษณ์ พุ่มน้อย   ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตเลขที่ 4172 และ/หรือ 

 นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตเลขที่ 4521 

กรณีที่ผู้สอบบญัชีข้างต้นไม่สามารถจะปฏิบติังานได้ บริษัท ส านกังานอีวาย  จะจดัหาผู้สอบ

บญัชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท/ผู้บริหาร/ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างไร 

 ค่าตอบแทนการสอบบญัชี                                 ปี 2556       

การตรวจสอบงบการเงินประจ าปี  730,000 

                      การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส  

                           (3 ไตรมาส ไตรมาสละ 80,000 บาท) 

 

240,000 

                       การตรวจสอบตามบตัรสง่เสริมการลงทนุ  100,000 

                        รวม 1,070,000 

 ความสมัพนัธ์กบับริษัท 

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตัง้ไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสยีกบับริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้ เก่ียวข้อง 
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