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 รายงานประจ าปี 2557 

 บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

SUTHA 

สารบญั 

 
 

 

003 วิสยัทศัน์และพนัธกิจ 
005 สารจากประธานกรรมการ 
006 คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ 
007 สารจากกรรมการผูจ้ดัการ 
008 ขอ้มลูทัว่ไป 
010 ขอ้มลูทางการเงนิ 
012 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
018 ปัจจยัความเสีย่ง 
023 โครงสรา้งการถอืหุน้และการจดัการ 
044 การก ากบักจิการทีด่ ี
066 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
067 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
069 รายการระหว่างกนั 
074 ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
093 การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ 
097 รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

ต่อรายงานทางการเงนิ 
098 งบการเงนิ 
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 รายงานประจาํปี 2557 

 บริษัท สธุากญัจน์ จํากดั (มหาชน) 

  

SUTHA 

วสิยัทศัน์ 

เป็นผูผ้ลิตปนูขาวท่ีได้คณุภาพ  ราคายติุธรรม 

เพ่ือลกูค้าในหลากหลายอตุสาหกรรม 

และมุ่งมัน่เพ่ือพฒันาเทคโนโลยี 

การผลิตปนูขาวท่ีเป็นเลิศ 
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 รายงานประจาํปี 2557 

 บริษัท สธุากญัจน์ จํากดั (มหาชน) 

  

SUTHA 

พนัธกิจ 

 

สธุากญัจน์ มคีวามมุ่งมัน่ในการดาํเนินการ ดงัน้ี 

• เป็นผูผ้ลติสนิคา้ทีม่คุีณภาพราคาเป็นธรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการ ,ความไวว้างใจ ทีล่กูคา้มต่ีอเราอย่าง

ต่อเน่ือง 

• รกัษา , ปกป้องใหก้ารลงทุนของผูถ้อืหุน้ไดร้บัผลตอบแทนทีเ่หมาะสมโดย มกีารบรหิารและจดัการทีม่คีวาม

โปร่งใส ชดัเจน เชื่อถอื และตรวจสอบได ้ 

• เป็นองคก์รทีม่รีากฐานการสรา้งองคค์วามรู ้และเพิม่พนูความรูใ้หก้บับุคลากร โดยสรา้งความตื่นตวั และ

พฒันาอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดน่ิง ดว้ยแนวคดิทีม่กีารปลกูฝัง “จะทาํใหด้กีว่า –Getting Better and Better” 

• เป็นองคก์รทีม่กีารเตบิโตอย่างคอ่ยเป็นค่อยไป ดว้ยความระมดัระวงั โดยมุ่งเน้นการขยายการลงทุนทีต่ัง้อยู่

บนพืน้ฐานการศกึษาโอกาสและความเป็นไปไดด้ว้ยความรอบคอบ มากกว่าความอยากใหเ้ป็น 

• เป็นองคก์รทีม่วีสิยัทศัน์เพื่อสรา้งโอกาสในการขยายฐานธุรกจิไปยงัอุตสาหกรรมเคมทีีห่ลากหลาย 
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 รายงานประจาํปี 2557 

 บริษัท สธุากญัจน์ จํากดั (มหาชน) 

  

SUTHA 

สารจากประธานกรรมการ 

 

บริษัท สุธากญัจน์  จํากดั (มหาชน) 

(“บริษัทฯ”) เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายปูนขาวและ

แคลเซียมคาร์บอเนตรายแรกที่เข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   

 

ปี 2557  ถอืว่าเป็นกา้วย่างครัง้สาํคญัของบรษิทัฯ  

ซึง่ไดเ้ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวนัที ่ 3 เมษายน 2557

บรษิทัฯ ถอืเป็นการเริม่ตน้เสน้ทางทีบ่รษิทัจะเตบิโต

อย่างยัง่ยนื  และรากฐานสาํคญัทีค่ณะกรรมการ

บรษิทัมุง่มัน่เพื่อวางไวเ้ป็นแนวทางสาํหรบัทุก ๆ คนในองคก์ร ซึง่ถอืเป็นกาํลงัสาํคญัทีจ่ะดาํเนินการและต่อยอดสรา้ง

ความเจรญิกา้วหน้า  โดยหลกัสาํคญัทีข่อใหทุ้กคนไดต้ระหนกัและยดึถอืไวเ้ป็นพืน้ฐานในการดาํเนินกจิการ ไดแ้ก่ การ

ดาํเนินการภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล หรอืบรรษทัภบิาล ตามนโยบายการกาํกบักจิการทีด่ซีึง่คณะกรรมการไดก้าํหนดไว ้

และเพื่อใหทุ้กคนมแีนวทางในการปฏบิตัไิดถู้กตอ้ง บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัทาํนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการซึง่มกีารเพิม่เตมิ

และปรบัปรุงใหม้คีวามเหมาะสมยิง่ขึน้ โดยจดัทาํไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในปีแรก  ซึง่การดาํเนินธุรกจิในแนวทางแห่ง

บรรษทัภบิาลน้ีจะเอือ้ประโยชน์ร่วมกนัทัง้พนกังานบรษิทั,  ผูถ้อืหุน้, และสงัคมแวดลอ้ม   ดว้ยเชื่อว่าบนพืน้ฐานทีทุ่ก

คนมจีติสาํนึกดคีอยกาํกบัการกระทาํทุก ๆ ย่างกา้วจะเป็นกลไกสาํคญัในการขบัเคลื่อนธรุกจิและสงัคมใหเ้กดิการ

พฒันาไปในทศิทางทีทุ่กฝ่ายไดร้บัประโยชน์สขุร่วมกนั 

 

 

 

เชดิเกยีรต ิ มนตเ์สรนุีสรณ์ 

                                                                                             ประธานกรรมการ 

                                                                                             8 สงิหาคม  2557 
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รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

 คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ 
SUTHA 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายเชิดเกียรติ  มนตเ์สรีนุสรณ์            นายเกียรติกลุ มนตเ์สรีนุสรณ์            นายปัญชฤทธ์ิ มนตเ์สรีนุสรณ์             นายกิติเมธี มนตเ์สรีนุสรณ์ 

             ประธานกรรมการ                                   กรรมการ  และ                      กรรมการ  , ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ                   กรรมการ                                 

                                                                          กรรมการผูจ้ดัการ                      รกัษาการแทนผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด                           

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          นายศรีภพ  สารสาส                                    นายสุวิทย ์มาไพศาลสิน                                        นายสุเวทย ์ ธีรวชิรกลุ 

                     ประธานกรรมการตรวจสอบ /                             กรรมการตรวจสอบ /                                            กรรมการตรวจสอบ /                     

                           กรรมการอิสระ                                                   กรรมการอิสระ                                                       กรรมการอิสระ        
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 รายงานประจาํปี 2557 

 บริษัท สธุากญัจน์ จํากดั (มหาชน) 

  

SUTHA 

สารจากกรรมการผูจ้ดัการ 

ในปี 2557 แนวทางในการบรหิารงานของฝ่ายบรหิาร นอกเหนือจากความมุง่มัน่

ในการบรหิารเพื่อใหก้จิการมคีวามเจรญิกา้วหน้าแลว้  ทศิทางการบรหิารเพื่อใหม้ี

การเตบิโตอย่างมัน่คง ควบคู่ไปพรอ้มกนัทัง้กบั บรษิทั ผูถ้อืหุน้ พนกังาน คู่คา้ 

รวมถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย นอกเหนือจากการดาํเนินการตามแนวทางที่

คณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบายไว ้ฝ่ายบรหิารไดก้าํหนดแนวทางเพื่อเป็น

หลกัการบรหิารโดยจะมอบหมายไปยงัทุกหน่วยงานในบรษิทั กาํหนดแผน

ดาํเนินการใหส้อดคลอ้งตามหลกัปรชัญา ดงัน้ี 

 

“ Quality Lime , Green Technology , Environment Friendly Social Responsibility” 

 

Quality Lime   คือ กาํหนดแนวทางในการบริหารเพื่อให้สามารถผลิตปนูขาว ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์

หลกัให้ได้คณุภาพ เพื่อลูกค้าในหลากหลายอตุสาหกรรม  

 

Green Technology คือ  การพฒันาเทคโนโลยีการเผาปูนขาวและกระบวนการในการผลิตท่ีเป็นมิตรกบั 

              ส่ิงแวดล้อม เน้นการบริหารจดัการเพื่อลดการใช้พลงังาน หรอืใช้พลงังานและ 

  ทรพัยากรท่ีมีอยู่ให้ได้ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

Environment Friendly คือ เน้นการดาํเนินการและกิจกรรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้มี

กิจกรรมเพื่อการอนุรกัษส่ิ์งแวดล้อม เช่นกิจกรรมการ ปลูกป่า ปลูกต้นไมใ้นสถาน

ประกอบการอย่างต่อเน่ือง รวมถึง การปรบัใช้วสัดอุปุกรณ์ต่าง ๆ  ซ่ึงสามารถช่วย

ลดการใช้พลงังานรวมถึงวสัดท่ีุเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 

 

Social Responsibility คือ การพฒันากิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมซ่ึง 

   คณะกรรมการได้กาํหนดแนวทางไว ้

 

 

 

เกยีรตกุิล  มนตเ์สรนุีสรณ์ 

                                                                                            กรรมการผูจ้ดัการ 

                                                                                            8 สงิหาคม 2557 
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รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

ข้อมลูทัว่ไป 
SUTHA 

ข้อมลูบริษทั 
ชื่อบรษิทั  : บรษิทั สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

การประกอบธุรกจิ : ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายสนิคา้เคมภีณัฑป์ระเภทปนูขาว แคลเซยีม

คารบ์อเนต และจ าหน่ายสนิคา้/บรกิารอื่น รวมทัง้ใหบ้รกิารจ าหน่าย และตดิตัง้

เครื่องจกัรอุปกรณ์ 

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107556000248 

ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ : เลขที ่8/222 หมู่ 3 ถนนศรสีมาน ซอย 2 ต าบลบา้นใหม ่อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดั

นนทบุร ี

โทรศพัท ์ :  +66(0) 2961 8652-6 

โทรสาร :  +66(0) 2961 8650-1 

เวบ็ไซต ์ :  http://www.goldenlime.co.th 

 

ทีต่ัง้โรงงานสาขา 1 : เลขที ่61 หมู่ 1 ถ.พหลโยธนิ ต.หน้าพระลาน อ.เฉลมิพระเกยีรต ิจ.สระบุร ี18240 

      สาขา  2 : เลขที ่7 ซ.11 สาย 3 หมู่ 12 ถ.สระบุร-ีหล่มสกัสายใหม่ ต.ช่องสารกิา  

  อ.พฒันานิคม จ.ลพบุร ี15220 

      สาขา 3 :       เลขที ่111 หมู่ 11 ต.หว้ยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุร ี18270  

  (อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสรา้งโรงงาน) 

 
       หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน :  เมื่อวนัที ่3 เมษายน 2557 (เริม่ซือ้ขายวนัที ่3 เมษายน 2557  

   ชื่อยอ่หลกัทรพัย ์“SUTHA”  

จ านวนหุน้ทีอ่อกแลว้ : หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวม 300 ลา้นบาท 

ทุนของบรษิทั : ณ วนัที ่3 เมษายน 2557 

  ทุนจดทะเบยีน 

   หุน้สามญั  300 ลา้นบาท (300 ลา้นหุน้) 

  ทุนช าระแลว้ 

   หุน้สามญั 300 ลา้นบาท (300 ลา้นหุน้) 
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รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

ข้อมลูทัว่ไป 
SUTHA 

ข้อมลูบคุคลอ้างอิง 
นายทะเบียนหุ้นบริษทั 

ชื่อบรษิทั : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ทีต่ัง้ส านกังาน : เลขที ่62 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ชัน้ 4-7 ถนนรชัดาภเิษก 

  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

  โทรศพัท ์0-2229 2872  โทรสาร 0-2654 5642  

 

ผูส้อบบญัชี 
ชื่อบรษิทั : บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั  

ผูส้อบบญัช ี : นางกิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฎ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4496 และ/หรอื 

        นางนงลกัษณ์ พุม่น้อย ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4172 และ/หรอื 

  นางสาวพมิพใ์จ  มานติขจรกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4521 และ/หรอื 

  นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3972 

ทีต่ัง้ส านกังาน : ชัน้ 33 อาคารเลครชัดา 193/136-137 ถนนรชัดาภเิษก 

  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

  โทรศพัท ์ 0 2264 9090   โทรสาร 02 264 0789 
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รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

 ข้อมลูทางการเงิน 

 

SUTHA 

 

 

2557 2556 2555

สนิทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 913.54 792.55 751.57

หนี้สนิรวม (ลา้นบาท) 295.98 505.42 408.21

สว่นของผูถ้อืหุน้ (ลา้นบาท) 617.56 287.13 343.35

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (ลา้นหุน้)                 300.00                 225.00                 225.00

รายได้รวม (ลา้นบาท) 1,082.14 857.14 837.80

ก าไรสทุธ ิ(ลา้นบาท) 127.80 100.88 111.97

ก าไรสทุธต่ิอหุน้ (บาท)                    0.45                    0.45                    0.50

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ROA(%) 14.98% 13.07% 15.70%

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ ROE(%) 28.25% 32.00% 36.53%

อตัราก าไรสทุธ(ิ%) 11.81% 11.77% 13.36%

จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 300 225 45

มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้(บาท/หุน้) 1 1 5

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.3 0.6 1.85

ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั
พ.ศ.

913.54 
792.55 751.57 

            

                      

617.56 
287.13 343.35 

295.98 

505.42 408.21 

            

                    

                           

1,082.14 

857.14 837.80 

            

                   

127.80 
100.88 111.97 

            

                    

14.98%
13.07%

15.70%

            

                          ROA(%)

28.25%
32.00%

36.53%

            

                        ROE(%)
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รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

 ข้อมลูทางการเงิน 

 

SUTHA 

 

 

 

 

2557 2556 ปี 2555

2.00                 0.88                 1.10                 

1.23                 0.66                 0.82                 

0.48                 0.74                 0.77                 

7.78                 5.94                 6.64                 

46.26                60.60                54.20                

101.14              116.19              106.90              

3.56                 3.10                 3.37                 

10.09                10.29                11.19                

35.69                34.97                32.19                

85.51                98.67                89.75                

33.92% 38.60% 37.89%

11.94% 11.85% 13.45%

116.89% 233.99% 168.45%

11.81% 11.77% 13.36%

28.25% 32.00% 36.53%

14.98% 13.07% 15.70%

49.96% 40.50% 39.24%

1.27                 1.11                 1.17                 

0.48                 1.76                 1.19                 

0.30                 1.41                 1.02                 

9.01                 9.31                 8.55                 

2.34                 2.99                 2.13                 

52.82% 156.13% 34.16%

หมายเหตุ: 1/ คดิอตัราส่วนจากสนิคา้ส าเร็จรูปเทา่นัน้
2/คดิอตัราการจ่ายเงนิปันผลจากเงนิปันผลจ่ายหารดว้ยก าไรสุทธขิองปีนัน้ๆ ตามทีม่กีารจ่ายใน
  รอบระยะเวลาตามบญัช ี

งบตรวจสอบ

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

1.   อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)

3.   อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency ratio)

2.   อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability ratio)

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) - ROA

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร (%)

อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์(เทา่)

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุน้ (เทา่)

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่)

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั (เทา่)

อตัราการจ่ายเงนิปันผล (%)2/

อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ถือหุน้สุทธ ิ(เทา่)

4.   อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)

อตัราส่วนหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื (เทา่)

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ (วนั)1/

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี้ (เทา่)

ระยะเวลาช าระหนี้ (วนั)

Cash Cycle (วนั)

อตัราก าไรขัน้ต้น (%)

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%)

อตัราส่วนเงนิสดต่อการท าก าไร (%)

อตัราก าไรสุทธ ิ(%)

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุน้  (%) - ROE

ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั)

อตัราส่วน

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่)

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เทา่)

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เทา่)

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้การคา้ (เทา่)
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รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
SUTHA 

ภาพรวมการประกอบธรุกิจของบริษทัฯ 

   บรษิทัประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยสนิคำ้เคมภีณัฑป์ระเภทปนูขำว แคลเซยีมคำรบ์อเนต และจ ำหน่ำย
สนิคำ้/บรกิำรอื่น รวมทัง้ใหบ้รกิำรจ ำหน่ำย และตดิตัง้เครื่องจกัรอุปกรณ์กำรผลติปนูขำว โดยธรุกจิหลกั คอื กำรผลติ
และจ ำหน่ำยเคมภีณัฑป์ระเภท 1) ปนูขำว คอื แคลเซยีมออกไซด ์ และแคลเซยีมไฮดรอกไซด ์ และ 2) แคลเซยีม
คำรบ์อเนต โดยปนูขำวสำมำรถน ำไปใชใ้นกระบวนกำรผลติไดใ้นหลำกหลำยอตุสำหกรรม เชน่ อุตสำหกรรมเหลก็  
อุตสำหกรรมเยื่อและกระดำษ อตุสำหกรรมเหมอืงแร่ อุตสำหกรรมน ้ำตำล อุตสำหกรรมก่อสรำ้ง อุตสำหกรรมเคม ีเป็น
ตน้ ส ำหรบัแคลเซยีมคำรบ์อเนตมกีำรน ำไปใชเ้ป็นตวัเตมิเตม็ (Filler) และเป็นตวัเพิม่ปรมิำณ (Extender) เช่น 
อุตสำหกรรมกำรผลติพลำสตกิ พวีซี ี ยำง ฉนวนหุม้สำยไฟ เป็นตน้ ซึง่บรษิทัมกีำรจ ำหน่ำยปนูขำวและแคลเซยีม
คำรบ์อเนตใหก้บัลกูคำ้ทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 

    บรษิทัมโีรงงำนผลติ จ ำนวน 2 โรงงำน คอื โรงงำนที ่ต.ช่องสำรกิำ จ. ลพบุร ีและโรงงำนที ่ต.หน้ำพระลำน 
จ. สระบุร ีโดยบรษิทัมเีตำเผำปนูจ ำนวน 6 เตำ เดนิเครื่องจกัรตลอด 24 ชัว่โมง รวมมกี ำลงักำรผลติแคลเซยีมออกไซด์
ทัง้สิน้ 900 ตนั/วนั (328,500 ตนัต่อปี) ซึง่มกีำรควบคุมกระบวนกำรผลติดว้ยระบบคอมพวิเตอรท์ีท่นัสมยั ตลอดจนมี
บุคลำกรคอยควบคมุและดแูลกำรผลติอย่ำงใกลช้ดิ โดยผลติภณัฑแ์ละบรกิำรหลกัของบรษิทั สำมำรถสรุปได ้ดงันี้ 

 1) ปนูขำว 

 1.1) แคลเซยีมออกไซด ์(Calcium Oxide, CaO) หรอืปนูขำวรอ้น 

เป็นผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ำกกำรเผำหนิปนูทีม่สีว่นประกอบสว่นใหญ่เป็นแคลเซยีมคำรบ์อเนต 
(CaCO3) ทีอุ่ณหภูมปิระมำณ 900 องศำเซลเซยีส เพื่อใหแ้ปรสภำพเป็นแคลเซยีมออกไซด ์ โดยผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ำก
กระบวนกำรผลติจะมลีกัษณะเป็นกอ้นสขีำวขนำดประมำณ 1.5-4 นิ้ว และสำมำรถน ำมำบดใหเ้ป็นผงหรอืเกลด็ได ้ ซึง่
บรษิทัจะจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑใ์นรปูของปนูกอ้น ปนูเกลด็ และปนูบด ขึน้อยู่กบัควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ในแต่ละ
อุตสำหกรรม  

ลกัษณะผลติภณัฑ ์ ตวัอย่ำงบรรจุภณัฑ ์ ลกัษณะกำรจดัสง่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ปนูขำวรอ้น (แบบกอ้น) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถุงพลำสตกิ PP จมัโบข้นำดบรรจ ุ

500-1200 กโิลกรมั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รถบรรทุกสบิลอ้พืน้เรยีบ หรอื 
รถดมัพ ์(ไมบ่รรจุถุง) 
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รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
SUTHA 

ลกัษณะผลติภณัฑ ์ ตวัอย่ำงบรรจุภณัฑ ์ ลกัษณะกำรจดัสง่ 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปนูขำวรอ้น (เกลด็) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ถุงพลำสตกิ PP จมัโบข้นำดบรรจ ุ

500-1200 กโิลกรมั 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รถเบำท ์(ไม่บรรจุถุง) 
รถบรรทุกสบิลอ้พืน้เรยีบ (บรรจถุุง) 

  

ลกัษณะผลติภณัฑ ์ ตวัอย่ำงบรรจุภณัฑ ์ ลกัษณะกำรจดัสง่ 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปนูขำวรอ้น (บด) 
 

 
 
 
 
 
 

 
ถุงพลำสตกิ PP 25 กโิลกรมั 

 
 
 
 
 
 

ถุงพลำสตกิ PP จมัโบ ้
500-1000 กโิลกรมั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รถบรรทุกสบิลอ้พืน้เรยีบ หรอื 

รถดมัพ ์(ไมบ่รรจุถุง) 

 

 

 

 

 

 

Pebble Lime 
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รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
SUTHA 

 1.2) แคลเซยีมไฮดรอกไซด ์(Calcium Hydroxide, Ca(OH)2) หรอืปนูไฮเดรต 

   เป็นผลติภณัฑต่์อเนื่องจำกแคลเซยีมออกไซด ์ (CaO) โดยกำรน ำแคลเซยีมออกไซด ์ (ปนูขำว
รอ้น) ทีไ่ดจ้ำกกระบวนกำรเผำมำผ่ำนเครื่องบด จำกนัน้น ำมำท ำปฏกิริยิำกบัน ้ำเพื่อใหเ้กดิแคลเซยีมไฮดรอกไซด ์ มี
ลกัษณะเป็นผง โดยบรรจุขำยในรปูของบรรจภุณัฑ ์และรถเบำ้ท ์(Bulk truck) 

ผลติภณัฑ ์ บรรจุภณัฑ ์ ลกัษณะกำรจดัสง่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ปนูไฮเดรต (Hydrated) 
 

 
 
 
 
 
 
   
  ถุงพลำสตกิ PP 20 กโิลกรมั 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถุงพลำสตกิ PP จมัโบข้นำดบรรจ ุ

500-1200 กโิลกรมั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รถบรรทุกสบิลอ้พืน้เรยีบ หรอื 
รถเบำท(์ไม่บรรจุถุง) 
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รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
SUTHA 

 2) แคลเซยีมคำรบ์อเนต (Calcium Carbonate, CaCO3) 

 เป็นผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ำกกำรน ำหนิทรำย (Calcite) มำบด จนไดเ้ป็นผง ซึง่จะมลีกัษณะเป็นผงสขีำว 
โดยบรษิทัจะจ ำหน่ำยใน 2 รปูแบบ คอื แคลเซยีมคำรบ์อเนตแบบชนิดไม่เคลอืบผวิ (Uncoated Calcium Carbonate) 
และแบบเคลอืบผวิ (Coated Calcium Carbonate) โดยในสว่นของแคลเซยีมคำรบ์อเนตแบบชนดิเคลอืบผวิ จะเป็นกำร
น ำหนิทรำยทีบ่ดไดเ้ป็นผงมำผสมกบักรดไขมนั (stearic acid) และบรรจุจ ำหน่ำยในรปูของบรรจุภณัฑข์นำดต่ำงๆ 
ตำมทีล่กูคำ้ตอ้งกำร 

ผลติภณัฑ ์ บรรจุภณัฑ ์ ลกัษณะกำรจดัสง่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แคลเซียม คาร์บอเนต 

(COATED) 
 
 
 
 
 
 
 

แคลเซียม คาร์บอเนต 

(UN COATED) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ถุงพลำสตกิ PP 25 กโิลกรมั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถุงพลำสตกิ PP จมัโบ ้
500-1000 กโิลกรมั 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 3) ผลติภณัฑซ์ือ้มำขำยไป และสนิคำ้และบรกิำรอื่น 

ผลติภณัฑท์ีม่กีำรซือ้มำเพื่อจ ำหน่ำยต่อทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ มทีัง้ผลติภณัฑป์ระเภทปนู

ขำวและแคลเซยีมคำรบ์อเนต เคมภีณัฑอ์ื่นซึง่ใชใ้นอุตสำหกรรมอำหำรและพลำสตกิ และกำรจ ำหน่ำยเชือ้เพลงิถ่ำนหนิ 

(ชนิดทีบ่รษิทัใชอ้ยู่ในปัจจบุนั) ทีเ่ริม่มรีำยไดใ้นปี 2556 นอกจำกน้ี ยงัมกีำรใหบ้รกิำรบดหนิ/แร่ใหก้บัลกูคำ้ดว้ยทัง้นี้ 

ผลติภณัฑซ์ือ้มำขำยไป สว่นใหญ่จะเป็นผลติภณัฑป์ระเภทปนูขำวและแคลเซยีมคำรบ์อเนต โดยบรษิทัจะมกีำรซือ้จำก

ผูผ้ลติรำยอื่นในกรณีทีบ่รษิทัไมส่ำมำรถผลติสนิคำ้ไดต้ำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ หรอืในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งกำรใชส้นิคำ้

อย่ำงเร่งด่วน ในสว่นของกำรสง่ออกเคมภีณัฑอ์ื่นทีใ่ชอุ้ตสำหกรรมอำหำรและพลำสตกิ ในปี 2555 บรษิทัลดปรมิำณ

กำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ดงักล่ำวนี้ลง เน่ืองจำกไมต่รงกบัสำยกำรผลติหลกัของบรษิทั 
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รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
SUTHA 

 4) บรกิำรจ ำหน่ำย และตดิตัง้เครื่องจกัรอุปกรณ์ 

           กำรใหบ้รกิำรจ ำหน่ำย ประกอบ และตดิตัง้เครื่องจกัรอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรผลติปนูขำว ไดแ้ก่ 
เตำเผำหนิปนู ชุดล ำเลยีงหนิปนู ชุดล ำเลยีงปนูขำวรอ้น สว่นกำรเผำไหมเ้ชือ้เพลงิ เป็นตน้ รวมถงึกำรเป็นทีป่รกึษำ
และใหค้ ำแนะน ำใหก้บัลกูคำ้ในกำรจดัหำ ตดิตัง้ กระบวนกำรผลติ และกำรบ ำรุงรกัษำเครื่องจกัรทีใ่นกำรผลติปนูขำว 
โดยบรษิทัเริม่ด ำเนินกำรธุรกจินี้ ตัง้แต่ปลำยปี 2556  

โครงสรา้งรายได้ของบริษทั 

   โครงสรำ้งรำยไดข้องบรษิทัส ำหรบัปีสิน้สดุ 31 ธนัวำคม 2555 ถงึ 2557 สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

  2555 2556 2557 

ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 
รายได้จากขายและบริการ 832.6 99.38 850.98 99.28 1,070.76  98.95  
ปนูขาว (แคลเซียมออกไซดแ์ละ
แคลเซียมไฮดรอกไซด)์ 

737.27 88 762.89 89 849.71  78.52  

-     จ ำหน่ำยในประเทศ 663.75 79.23 682.76 79.66 773.38  71.47  
-     จ ำหน่ำยต่ำงประเทศ 73.52 8.78 80.13 9.35 76.33  7.05  

แคลเซียมคารบ์อเนต 57.3 6.84 47.52 5.54 50.78  4.69  
-     จ ำหน่ำยในประเทศ 53.19 6.35 45.9 5.36 47.25  4.37  
-     จ ำหน่ำยต่ำงประเทศ 4.11 0.49 1.62 0.19 3.53  0.33  

ผลิตภณัฑซ้ื์อมาขายไป และสินค้า
และบริการอ่ืน 

38.04 4.54 39.91 4.66 112.61  10.41  

-     จ ำหน่ำยในประเทศ 23.73 2.83 39.72 4.63 100.42  9.28  
-     จ ำหน่ำยต่ำงประเทศ 14.31 1.71 0.19 0.02 12.19  1.13  

รายได้จากการจ าหน่ายและติดตัง้
เครื่องจกัรและอปุกรณ์ 

- - 0.67 0.08 57.66  5.33  

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 0.82 0.1 1.31 0.15 1.51  0.14  
รายได้อ่ืนๆ1/ 4.37 0.52 4.85 0.57 9.87  0.91  

รวม 837.8 100 857.14 100 1,082.14  100.00  

หมายเหตุ: 1/รายไดอ้ืน่ๆ ประกอบดว้ย รายไดค้่าเช่ารบั รายไดด้อกเบี้ยรบั รายไดจ้ากการใหค้ าปรกึษาดา้นวศิวกรรม และก าไรจากการ
ขายสนิทรพัย ์เป็นตน้ 

ลกูคำ้ของบรษิทัแบ่งเป็น 2 ประเภทหลกั คอื 1) โรงงำน/ผูป้ระกอบกำรในอุตสำหกรรมต่ำงๆ ทีต่อ้งกำร
ผลติภณัฑก์ลุ่มปนูขำว และแคลเซยีมคำรบ์อเนตไปใชใ้นกระบวนกำรผลติ ทัง้ภำยในประเทศ และต่ำงประเทศ และ 2) 
ผูจ้ดัจ ำหน่ำยทีซ่ือ้ผลติภณัฑไ์ปเพื่อด ำเนินกำรขำยต่อหรอืสง่ออกใหก้บัลกูคำ้ ทัง้นี้ กลุ่มลกูคำ้หลกัของบรษิทัเป็น
โรงงำน/ผูป้ระกอบกำรในอุตสำหกรรมต่ำงๆ ไดแ้ก่ อุตสำหกรรมเหลก็ อตุสำหกรรมเคม ี อุตสำหกรรมน ้ำตำล 
อุตสำหกรรมเหมอืงแร่ และอุตสำหกรรมเยื่อและกระดำษ ฯลฯ 
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รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
SUTHA 

ในปี 2557 ลกูคำ้หลกัของบรษิทัภำยในประเทศ คอื กลุ่มอตุสำหกรรมเคม ีโดยมสีดัสว่นรำยไดร้วมกนัประมำณ
รอ้ยละ 23 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยปนูขำวภำยในประเทศ รองลงมำ คอื อุตสำหกรรมเหลก็ อตุสำหกรรมน ้ำตำล และ
อุตสำหกรรมกระดำษและเยื่อกระดำษ  

ปัจจุบนับรษิัทมจี ำนวนลูกค้ำมำกกว่ำ 200 รำย ในปี 2557 มรีำยได้จำกกำรขำยกลุ่มลูกค้ำ 10 รำยแรก 
ประมำณรอ้ยละ 42  ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร ประกอบดว้ยลกูคำ้ในกลุ่มอุตสำหกรรมเคม ีเหลก็ น ้ำตำล เยื่อ
และกระดำษ เหมอืงแร่ และสง่ออก  

เป้าหมายการประกอบธรุกิจ 

1) บรษิทัมคีวำมมุ่งเน้นรกัษำควำมเป็นผูน้ ำในธุรกจิกำรผลติและจ ำหน่ำยปูนขำวและแคลเซยีมคำรบ์อเนต  
ในกำรสร้ำงควำมพงึพอใจให้กบัลูกค้ำ ด้วยกำรผลิตและจ ำหน่ำยสนิค้ำที่มคีุณภำพตรงต่อควำมต้องกำรของแต่ละ
อุตสำหกรรมดว้ยรำคำทีเ่หมำะสม และบรกิำรให้ค ำแนะน ำกำรใชผ้ลติภณัฑท์ีเ่หมำะสมกบักระบวนกำรผลติแก่ลูกค้ำ 
เพื่อรกัษำศกัยภำพในกำรแขง่ขนัในอุตสำหกรรมและเป็นหนึ่งในผูน้ ำดำ้นรำยไดก้ำรจ ำหน่ำยและก ำลงักำรผลติปูนขำว 
ส ำหรบัปีทีผ่่ำนมำบรษิทัฯ ไดม้กีำรพฒันำผลติภณัฑส์ ำหรบักลุ่มลูกคำ้รำยใหม่เพื่อสำมำรถน ำผลติภณัฑข์องบรษิทัไป
ใชง้ำนในแต่ละอุตสำหกรรมไดห้ลำกหลำยขึน้  โดยเน้นกำรน ำปูนขำวไปแปรรูป เป็นปูนขำวบด และปูนไฮเดรต เพื่อ
ลกูคำ้สำมำรถน ำผลติภณัฑไ์ปใชง้ำนง่ำยขึน้  และปี 2557 บรษิทัฯ มกีำรด ำเนินกำรเพื่อก่อสรำ้งโรงงำน สำขำแห่งที ่3 
ทีต่ ำบลหว้ยป่ำหวำย อ ำเภอพระพุทธบำท จงัหวดัสระบุร ีเพื่อปรบัเพิม่ก ำลงักำรผลติ  โดยมเีป้ำหมำยขำยสนิคำ้ให้
ลกูคำ้กลุ่มเดมิเพิม่ขึน้และขยำยฐำนลกูคำ้ไปยงักลุ่มลกูคำ้รำยใหม่ ๆ เพื่อปรบัฐำนรำยไดจ้ำกกำรขำยใหไ้ดเ้พิม่ขึน้  ซึง่
เป้ำหมำยกำรก่อสรำ้งโรงงำนสำขำดงักล่ำว คำดว่ำจะแลว้เสรจ็ภำยในปี 2560 โดยก ำลงักำรผลติจำกโรงงำนแห่งใหม่
จะเพิม่ขึน้ปีละ 109,500 ตนั / ปี โดยทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัมมีตอินุมตักิรอบวงเงนิงบประมำณส ำหรบักำรลงทุน
ไวจ้ ำนวน 250 ลำ้นบำทเมื่อวนัที ่29 กนัยำยน 2557 และโครงกำรดงักล่ำวคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน (BOI) ไดม้ี
มตอินุมตัโิครงกำรลงทุนตำมบตัรส่งเสรมิเลขที ่2288(2)/2557 ลงวนัที ่10 ตุลำคม 2557 ตำมทีบ่รษิทัไดด้ ำเนินกำร
จดัส่งหนังสอืเวยีนเลขที ่(SUTHA-SH) 001/2557/Thai ลงวนัที ่1 ตุลำคม 2557 เพื่อแจง้ผูถ้อืหุน้ทรำบพรอ้มรำยงำน
สำรสนเทศกำรไดม้ำซึง่สนิทรพัยโ์ครงกำรดงักล่ำวแลว้   

2) บรษิทัมแีผนทีจ่ะขยำยฐำนลกูคำ้ทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศในทกุกลุ่มอุตสำหกรรม  โดยมุ่งเน้นที่
กลุ่มลูกค้ำทีเ่ป็นผู้ผลติ หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำย ส ำหรบัปี 2557 บรษิทัฯ เน้นเป้ำกำรขำยสนิคำ้กระจำยไปยงัลูกคำ้ทุกกลุ่ม
อุตสำหกรรม รวมถงึเพิม่กำรสง่ออกสนิคำ้ไปยงัต่ำงประเทศ   

3) บรษิทัมนีโยบำยทีจ่ะแสวงหำโอกำสในกำรขยำยธุรกจิหรอืสำยผลติภณัฑเ์พิม่เตมิ ทัง้ภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เพื่อสร้ำงมูลค่ำให้แก่บรษิทัและผู้ถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่องในระยะยำว โดยในปี 2557 บรษิัทฯ ได้มีส่งออก
ชิน้สว่นเตำเผำปูนขำวเพื่อขำยใหก้บัลูกคำ้ในประเทศอนิโดนีเซยี  และคำดว่ำจะมแีนวโน้มกำรขยำยตวัส ำหรบัรำยได้
จำกโครงกำรดงักล่ำวดขีึน้เป็นล ำดบั 
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รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

ปัจจยัความเส่ียง 
SUTHA 

ในปัจจุบนับรษิทัได้วเิคราะห์ปัจจยัความเสีย่งต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิัทโดย

ความเสีย่งดงักล่าวยงัไม่ส่งผลกระทบในสาระส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัของบรษิัท แต่เพื่อให้เกิดความ

รอบคอบระมดัระวงัในเรื่องดงักล่าวจงึเสนอขอ้มลูต่อผูถ้อืหุน้เพื่อทราบ นอกจากนี้ขอ้มูลทีน่ าเสนอมลีกัษณะขอ้ความที่

เป็นลกัษณะการคาดการณ์ในอนาคต (Forward Looking Statement) ทีจ่ะปรากฏในเอกสารฉบบันี้เช่นการใชถ้อ้ยค าวา่ 

“เชื่อว่า” “คาดการณ์ว่า” “คาดหมายว่า” “มแีผนจะ” “ตัง้ใจ” หรอื “ประมาณ” เป็นต้นหรอืการคาดการณ์เกีย่วกบัธุรกจิ 

อุตสาหกรรม ผลประกอบการแผนการด าเนินงานในการประกอบธุรกจิของบรษิัท และอื่นๆซึง่เป็นการคาดการณ์ถึง

เหตุการณ์ในอนาคตดงันัน้ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจมคีวามแตกต่างอย่างมนียัส าคญัจากการคาดการณ์หรอืคาดคะเนกไ็ด ้

 

1 ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธรุกิจ(Business Risks) 

1.1 ความเส่ียงด้านวตัถดิุบ (Risk Relating to raw materials) 

วตัถุดบิหลกัในการผลติปูนขาว คอื หนิปูน ในปัจจุบนับรษิัทจดัหาหนิปูนจากผู้จดัหาที่มปีระทานบตัรการ

ด าเนินการเหมอืงหนิปูนในบรเิวณใกลเ้คยีง ได้แก่ แหล่งหนิปูนในจงัหวดัสระบุร ีและลพบุร ีที่ไดคุ้ณภาพตรงตามที่

บรษิทัตอ้งการ โดยสดัสว่นมูลค่าการซือ้หนิปูนต่อมูลค่าการซือ้รวมในการผลติส าหรบัปี 2557 คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 

30.77 ซึง่ในปี 2555 -2557 บรษิทัมกีารซือ้วตัถุดบิหนิปูนจากผูจ้ดัหาจ านวนประมาณ 6-10 ราย และบางรายไดม้กีาร

ซือ้ขายหนิปนูกนัมาอย่างต่อเนื่องมามากกว่า 3 ปี แมว้่าจะมไิดม้กีารท าสญัญาซือ้ขายกนั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัไม่สามารถรบัประกนัหรอืคาดการณ์ไดว้่า บรษิทัจะสามารถซือ้หนิปูนไดใ้นปรมิาณและ

คุณภาพทีบ่รษิทัตอ้งการมาใชใ้นการผลติไดอ้ย่างเพยีงพอ และอาจมผีลกระทบต่อตน้ทุนของบรษิทั ซึง่ทีผ่่านมาบรษิทั

ยงัไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนหนิปูน และบรษิัทไดม้ีบรหิารวตัถุดบิคงคลงั โดยมกีารจดัเกบ็หนิปูนประมาณ 1-3 

เดอืน เพื่อใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการและตน้ทุนเป็นไปตามงบประมาณทีต่ัง้ไว ้ 

บรษิทัมกีารจดัสง่ทมีงานนกัธรณีวทิยาควบคู่ไปกบัฝ่ายควบคุมและประกนัคุณภาพเพื่อส ารวจคุณภาพหนิปูน

และเกบ็ตวัอย่างมาทดสอบทัง้จากแหล่งทีซ่ือ้อยู่ในปัจจุบนัและแหล่งใหม่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรกต็ามบรษิทัไม่สามารถ

รบัประกนัในความสม ่าเสมอของคุณภาพหนิปูนให้เป็นไปตามต้องการของบรษิทัได ้แต่เนื่องจากบรษิัทมกีารพฒันา

ระบบเตาเผาหนิปนูและมปีระสบการณ์การเผาหนิปูนมากกว่า 10 ปี ท าใหบ้รษิทัสามารถน าหนิปูนจากแต่ละแหล่งมา

ผสมกนัและเผาใหไ้ดผ้ลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ได้. 

ปี 2556 บรษิัทฯ ได้เริม่พฒันาเทคโนโลยกีารผลติปูนขาว โดยน าหนิ Undersize ซึ่งเป็นหนิปูนที่มขีนาด

ระหว่าง 0.75 – 1.5 นิ้ว ซึง่ในกระบวนการผลติปนูขาวโดยปกต ิระบบจะท าการคดัแยกหนิปูนทีม่ขีนาดต ่ากว่า 1.5 นิ้ว

ออกจากกระบวนการผลติ  โดยหนิ Undersize ขนาดต ่ากว่า 1.5 นิ้ว จะถอืเป็นส่วนสญูเสยีจากกระบวนการผลติ ซึง่

เดมิจะมหีนิ Undersize ซึง่ตอ้งคดัแยกออกจากกระบวนการผลติ และเป็นสว่นสญูเสยีจากวตัถุดบิหนิปนูในอตัรารอ้ยละ 

15  โดยในปี2556 บรษิทัมกีารพฒันากระบวนการผลติและทดลองน าหนิ Undersize ดงักล่าวซึง่มกีารรวบรวมไว้น า

กลบัมาผลติโดยใชเ้ตาเผาปนูขาวจ านวน 1 เตา โดยท าการคดัขนาดหนิ Undersize ใหไ้ดข้นาดระหว่าง 0.75 – 1.5 นิ้ว 
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(กระบวนผลติปกต ิวตัถุดบิหนิปนูทีใ่ชใ้นการผลติจะมขีนาดระหว่าง 1.5 – 4 นิ้ว) และไดท้ดลองเดนิการผลติในระหว่าง 

มนีาคม-มถุินายน 2556 ซึง่จากการทดสอบดงักล่าวบรษิทัฯ สามารถใชห้นิ Undersize ขนาดขา้งต้นในการผลติ แต่

ตอ้งด าเนินการปรบัปรุงเครื่องจกัรเพิม่เตมิจงึจะสามารถน าหนิ Undersize ดงักล่าวมาใชก้บักระบวนการผลติในปัจจุบนั

อย่างต่อเนื่อง   

ดงันัน้ในปี 2557 บรษิทัฯ ไดม้กีารลงทุนเพื่อตดิตัง้ระบบ Screen คดัหนิ Undersize ซึง่มกี าลงัการผลติที่

สามารถคดัขนาดหิน Undersize ให้ได้ในจ านวนที่เพยีงพอที่จะน ามาใช้ในการผลติได้ในแต่ละวนั  โดยโครงการ

ปรบัปรุงเครื่องจกัรดงักล่าวสามารถด าเนินการแลว้เสรจ็และบรษิทัฯ เริม่ท าการผลติโดยใชห้นิ Undersize ในการผลติ

จ านวน 1 เตา ในเดอืนมถุินายน 2557 ถงึแมว้่าการผลติดว้ยหนิ Undersize จะผลติสนิคา้ทีไ่ดคุ้ณภาพโดยต้นทุนการ

ผลติลดลง แต่กม็ขีอ้จ ากดัในเรื่องของก าลงัการผลติต่อวนั ซึง่การใชห้นิ Undersize จะสามารถผลติไดท้ีก่ าลงัการผลติ

วนัละ 125 ตนัต่อวนัต่อเตา ซึ่งลดลงจากเดมิวนัละ 25 ตนั ต่อวนัต่อเตา  แต่อย่างไรกต็ามหากบรษิัทฯ มีแผนการ

จ าหน่ายในช่วงฤดกูาลทีล่กูคา้มคีวามตอ้งการสนิคา้ในปรมิาณมาก บรษิทัฯ จะเดนิการผลติโดยใชห้นิขนาดปกต ิทัง้นี้

เพื่อไม่ใหส้่งผลต่อก าลงัการผลติรวม  ดงันัน้ การน าหนิ Undersize มาใชก้ระบวนการผลติจงึขึน้อยู่กบัแผนงานดา้น

การขายเป็นหลกัด้วย  ถึงแม้จะมีข้อจ ากดัแต่ด้วยความพยายามในการสร้างสรรค์นวตักรรมในการผลิตเพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มจากวตัถุดิบซึ่งถือเป็นส่วนสูญเสยี พฒันาแนวทางเพื่อหาวิธีที่สามารถน าทรัพยากรดังกล่าวกลบัมาใช้

ประโยชน์เพิม่ขึน้ และบรษิทัฯ ถอืเป็นส่วนหนึ่งในแนววธิกีารบรหิารจดัการเพื่อช่วยลดความเสีย่งดา้นการขาดแคลน

วตัถุดบิหนิปนูไดอ้กีวธิหีนึ่งดว้ย 

 

1.2 ความเส่ียงด้านราคาและการจดัหาเช้ือเพลิง (Risk relating to fuel price and supply) 

บรษิทัมกีารจดัซือ้เชือ้เพลงิถ่านหนิเพื่อใชใ้นการผลติจากผูจ้ดัหาต่างประเทศ 2 รายในกลุ่มประเทศอาเซยีน 

เน่ืองจากระยะทางทีใ่กล ้ราคา และคุณภาพของถ่านหนิทีต่รงกบัความตอ้งการของบรษิทั ทัง้นี้ หากผูจ้ดัหาถ่านหนิทัง้ 

2 รายนี้ไม่สามารถจดัหาถ่านหนิในราคาและคุณภาพทีต่อ้งการได ้บรษิทัจะต้องสลบัไปใชเ้ชือ้เพลงิในลกัษณะเดยีวกนั

จากแหล่งอื่น ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อตน้ทุนในการผลติ ในช่วงปี 2556 – 2557 บรษิทัมกีารซือ้เชือ้เพลงิจากผูจ้ดัหาราย

หนึ่งโดยท าสญัญาซือ้เชือ้เพลงิกบัผูจ้ดัหาเป็นสญัญาระยะยาวทีค่รอบคลุมปรมิาณความต้องการทัง้ปีในราคาทีต่กลง

เพื่อป้องกนัความเสีย่งดา้นการขาดแคลนวตัถุดบิเชือ้เพลงิและความผันผวนดา้นราคาเชือ้เพลงิ  และเพื่อมใิหเ้กดิการ

จดัส่งเชือ้เพลงิซึ่งน าเขา้จากต่างประเทศล่าชา้ บรษิทัได้มกีารเตรยีมการเพื่อส ารองเชื้อเพลงิโดยด าเนินการด้านการ

บรหิารสนิคา้คงคลงัตามปรมิาณความตอ้งการของบรษิทัเป็นระยะเวลาประมาณไม่น้อยกว่า 3  เดอืน 

 

1.3 ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยัต่อพนักงาน (Risk relating to environment and 
personnel safety )   
 

เน่ืองดว้ยลกัษณะการด าเนินการของบรษิทัเกีย่วขอ้งกบัการเผาหนิปูนการบดปูนและมกีระบวนการผลติจาก

ปฏกิริยิาทางเคมจีงึอาจสง่ผลใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มต่อชุมชนใกลเ้คยีงและความปลอดภยัต่อพนักงานบรษิทั
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ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับทางด้านสิง่แวดล้อม

ครอบคลุมถึงเรื่องการก าจดัสิง่ปฏกิูลหรอืวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้ว การควบคุมอากาศที่ระบายออกจากโรงงานให้เป็นไปตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม การจดัท ารายงานชนิดและปรมิาณสารมลพษิที่ระบายออกจากโรงงาน เป็นต้น ซึ่ง

ขอ้ก าหนดดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลง และมกีารเพิม่เตมิกฎระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ได ้ 

อย่างไรกด็ ีบรษิัทไดใ้ห้ความส าคญัต่อการจดัการด้านสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหส้ามารถปฏบิตัิตามกฎหมายและ

ควบคุมกระบวนการผลติใหอ้ยู่ในมาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้มทีก่ าหนด โดยมกีารก าหนดนโยบายดา้นอาชวีอนามยัความ

ปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มตัง้แต่เริม่ตน้ในการวางแผนการลงทุนโครงการซึง่ไดแ้ก่ การเลอืกเทคโนโลยแีละกระบวนการ

ผลติออกแบบและตดิตัง้ก าหนดวธิปีฏบิตังิาน สรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัท าการประเมนิความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้ม 

รวมถงึการปรบัปรุงและพฒันาระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มในเชงิรุกและหาวธิป้ีองกนัและลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม

ต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี ซึ่งบรษิัทมกีารควบคุมมลพษิจากกระบวนการผลติโดยติดตัง้ระบบก าจดัฝุ่ นและ ตดิตัง้ระบบ

ควบคุมควนัก๊าซและกลิน่ทีเ่กดิจากการเผาหนิปูน ออกแบบสรา้งอาคารโรงผลติเป็นระบบปิดและ ตดิตัง้ก าแพงเมทลั

ชทีกนัฝุ่ นในบรเิวณพืน้ทีก่ารผลติเพื่อป้องกนัการแพร่กระจายฝุ่ นไปสู่ภายนอก และมรีะบบการจดัการน าน ้ากลบัมาใช้

ใหมใ่นกระบวนการผลติเพื่อหมุนเวยีนใชร้วมถงึมกีารดแูลสภาพแวดลอ้มในบรเิวณโดยรอบโรงงานอย่างเคร่งครดั โดย

บรษิัทแต่งตัง้คณะท างานจดัการด้านสิง่แวดล้อม, อาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน ท าหน้าที่ติดตาม

ประเมนิผลการแกไ้ขปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง  ซึง่ทีผ่่านมาตัง้แต่ก่อตัง้ บรษิทัไม่เคยมขีอ้พพิาทหรอืขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบั

สิง่แวดล้อมทัง้จากชุมชนและหน่วยงานรฐั อย่างไรกต็าม ด้วยความซบัซ้อนและการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและ

ขอ้บงัคบัดงักล่าว บรษิัทไม่อาจรบัรองได้ว่า จะไม่ถูกรอ้งเรยีนเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมในอนาคต และหากเกดิผลกระทบ

หรอืมขีอ้รอ้งเรยีนดา้นสิง่แวดลอ้มบรษิทักใ็หค้วามส าคญัเพื่อท าการแกไ้ขและปรบัปรุง ซึง่อาจท าให้มคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ

ในการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มเพื่อแกไ้ขและจดัการกบัปัญหาดงักล่าว 

 

1.4        ความเส่ียงท่ีบริษัทอาจไม่สามารถติดตัง้ และ/หรือส่งมอบเครื่องจกัรในการผลิตปูนขาวได้ตาม

ก าหนด ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมสูงขึน้ 

 ตัง้แต่ปลายปี 2556 บรษิทัเริม่ด าเนินสายธุรกจิใหม่ในการใหบ้รกิารจ าหน่าย ประกอบ และตดิตัง้เครื่องจกัรใน

การผลติปูนขาว ได้แก่ เตาเผาหนิปูน ชุดล าเลยีงหนิปูน ชุดล าเลยีงปูนขาวร้อน ส่วนการเผาไหม้เชื้อเพลงิ เป็นต้น 

เน่ืองดว้ยผูบ้รหิารของบรษิทัมคีวามรู ้และความเชีย่วชาญในเทคโนโลยแีละกระบวนการผลติปูนขาวกว่า 30 ปี รวมถงึ

ประสบการณ์การจดัหาอุปกรณ์ เครื่องจกัรจากผูจ้ดัหา ผูร้บัเหมาหรอืผูเ้ชีย่วชาญในการก่อสรา้ง ตดิตัง้เตาเผาหนิปูน 

และการทดสอบการเดนิเครื่องจกัร (Commissioning) ในการขยายก าลงัการผลติในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา ท าใหบ้รษิัท

มุ่งมัน่ทีจ่ะต่อยอดธุรกจิไปเป็นผูใ้หบ้รกิาร และเพิม่มลูค่าของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัต่อไป 

อย่างไรกด็ ีในการด าเนินธุรกจิดงักล่าว บรษิทัอาจมคีวามเสีย่ง ดงัต่อไปนี้ 

- บรษิทัอาจไม่สามารถด าเนินการประกอบ และตดิตัง้เครื่องจกัรดงักล่าวไดต้ามก าหนดเวลา หรอืมคี่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ 
หรอืมกีารล่าชา้ของการสง่มอบงาน 
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- บรษิทัอาจไม่สามารถรกัษาพนกังานทีม่คีวามส าคญัต่อธุรกจิการจดัหา ประกอบและตดิตัง้เครื่องจกัรได้ 

ซึง่อาจสง่ผลใหบ้รษิทัอาจไม่ไดร้บัประโยชน์จากสายธุรกจิการตดิตัง้นี้ตามทีค่าดการณ์ไว ้และส่งผลในทางลบต่อธุรกจิ 

ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทแต่อย่างไรก็ดี ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เริ่มทยอยจดัส่งชิ้นส่วน

เครื่องจกัรและระบบเครื่องจกัรเตาเผาปนูขาวใหก้บัลกูคา้และคาดว่าเมื่อลกูคา้ไดท้ าการตดิตัง้เพื่อเดนิการผลติแลว้เสรจ็

ในช่วงต้นปี 2558 บริษัทฯ จะมีแนวทางที่มีความชดัเจนเพื่อสามารถด าเนินการหรือพัฒนาประสทิธิภาพเพื่อให้

โครงการทีไ่ดข้ยายต่อยอดสามารถสรา้งรายไดแ้ละท าก าไรใหก้บับรษิทั รวมถงึสามารถหาแนวทางเพื่อป้องกันความ

เสีย่งหรอืลดโอกาสจากการสญูเสยีในธุรกจิทีเ่พิง่เริม่ขา้งตน้ได้ 

 

1.5  ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ และการลงทุนท่ีบริษทัเป็นผูถื้อหุ้นส่วนน้อย 

 บรษิัทร่วมกบับรษิัท PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon (“KIEC”) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของ PT. 

Krakatau Steel บรษิทัผูผ้ลติเหลก็รายใหญ่ของประเทศอนิโดนีเซยีซึง่ไดด้ าเนินการจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิัทร่วมทุน 

PT. Krakatau Golden Lime ในประเทศอนิโดนีเซยี เพื่อผลติปนูขาวจ าหน่ายในประเทศอนิโดนีเซยีโดยบรษิทัมสีดัสว่น

ลงทุนรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมด 70.81 พนัลา้นรูเปียหอ์นิโดนีเซยี (“IDR”) คดิเป็นประมาณ 195.36 ลา้น

บาท1/  ซึง่การด าเนินธุรกจิในต่างประเทศดงักล่าว อาจไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัความเสีย่งต่างๆ ทัง้ปัจจยัภายในจาก

การด าเนินงาน และปัจจยัภายนอกต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกจิ ภาวการณ์แข่งขนัของอุตสาหกรรม เสถียรภาพทาง

การเมอืง กฎหมายและขอ้บงัคบั อตัราภาษี อตัราแลกเปลี่ยนของประเทศนัน้ๆ เป็นต้น ซึ่งอาจมผีลกระทบต่อการ

ลงทุนของบรษิทัได ้รวมถงึการทีบ่รษิทัถอืหุน้ส่วนน้อย จงึอาจไม่มอีทิธพิลในการก าหนดนโยบายและการบรหิารงาน

อย่างมนียัส าคญั  

 

2 ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risks) 

2.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Risk relating to exchange rates) 

เน่ืองจากในปัจจุบนั บรษิทัไดม้กีารซือ้เชือ้เพลงิซึง่ตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศและมกีารจ าหน่ายสนิคา้ส่งออก

โดยใชส้กุลเงนิเหรยีญสหรฐัเป็นหลกัในปี 2557 มูลค่าการน าเขา้เชือ้เพลงิรวมค่าภาษีน าเขา้ค่าระวางเรอืและค่าขนส่ง

อื่นๆ โดยคดิเป็นประมาณร้อยละ48.22 ของมูลค่าการซื้อรวมในการผลติและรายได้จากการส่งออกที่เป็นสกุลเงิน

ต่างประเทศคดิเป็นรอ้ยละ 9  ของรายได้รวมในปี 2557  โดยในการซือ้เชื้อเพลงิจากต่างประเทศ บรษิทัมคีวามเสีย่ง

จากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนประมาณ 30 วนั ซึง่เป็นระยะเวลานับตัง้แต่บรษิัทบนัทกึบญัชดี้วยมูลค่าของ

เชื้อเพลิงเป็นสกุลเงินต่างประเทศจนถึงสถาบันการเงินช าระเงินกับผู้จ ัดหาแทนบริษัท (สินเชื่อการน าเข้าจาก

ต่างประเทศ ทรสัต์รซีที) และเปลีย่นภาระหนี้ดงักล่าวเป็นเงนิสกุลบาท ซึง่หากอตัราแลกเปลีย่นสกุลเงนิบาทต่อสกุล

เงนิเหรยีญสหรฐัมคีวามผนัผวนอาจท าใหม้ผีลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัหากเงนิบาทแขง็ค่าขึน้เมื่อเทยีบ

                                                           
1/อตัราแลกเปล่ียน 362.46 IDR/1 บาท 
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รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

ปัจจยัความเส่ียง 
SUTHA 

กบัเงนิเหรยีญสหรฐัจะท าใหต้้นทุนของบรษิทัน้อยลงและท าใหร้ายไดจ้ากการส่งออกน้อยลงหากเงนิบาทอ่อนค่าลงจะ

ท าใหต้น้ทุนบรษิทัสงูขึน้และท าใหร้ายไดจ้ากการสง่ออกสงูขึน้ 

อย่างไรก็ตามบรษิัทมกีารประเมนิสถานการณ์ในการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน และติดตาม

ความเคลื่อนไหวของสกุลเงินเหรียญสหรฐัต่อสกุลเงินบาทอย่างใกล้ชิด และศึกษาแนวทางการป้องกนัความเสี่ยง

ดงักล่าวอย่างต่อเนื่องโดยขอค าปรกึษาจากธนาคารคู่คา้ประกอบการตดัสนิใจ  

ทัง้นี้ทีผ่่านมาบรษิทัยงัไม่ไดร้บัผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นอย่างมนีัยส าคญัในปี 2555-

2557 บรษิทัมกี าไรจากอตัราแลกเปลีย่นจ านวน 0.82 ลา้นบาท 1.31 ลา้นบาท และ 1.51 ลา้นบาท ตามล าดบั  

 

2.2 ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบี้ย (Risks relating to interest rates) 
บรษิทัมอีตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้สทุธเิท่ากบั1.02 เท่า 1.41 เท่าและ 0.30 เท่า ณ 

สิน้ปี 2555-2557 ตามล าดบัโดยในปี 2557หนี้สิน้รวมลดลง และสว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จากการเพิม่ทุน สว่นเกนิมลูค่า

หุน้และก าไรสะสม ทัง้นี้ในส่วนของเงนิกูร้ะยะยาวและเงนิกูร้ะยะสัน้จากสถาบนัการเงนิอตัราดอกเบี้ยทีค่ดิอา้งองิเป็น

แบบลอยตวัซึง่หากสถาบนัการเงนิมกีารปรบัอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืขึน้ย่อมสง่ผลกระทบต่อบรษิทัท าใหม้ภีาระดอกเบีย้

เพิม่ขึน้สง่ผลใหก้ าไรของบรษิทัลดลงและรวมถงึอาจท าใหผ้ลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ลดลงดว้ย  แต่อย่างไรกต็ามบรษิทัได้

มกีารบรหิารความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้โดยการจดัสรรเงนิกูย้มืทีเ่ป็นอตัราดอกเบีย้คงทีแ่ละลอยตวัใหเ้หมาะสมและ

ตดิตามแนวโน้มของอตัราดอกเบีย้อย่างสม ่าเสมอและในปี 2557 ภายหลงัการขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนซึง่ช่วยให้

บรษิทัมเีงนิทุนเพิม่เตมิสามารถช าระหนี้บางสว่นและลดภาระดอกเบีย้จากการกูย้มืเงนิของบรษิทัได ้

 
3  ความเส่ียงด้านการบริหารจดัการ (Management Risks) 
3.1  ความเส่ียงจากการท่ีบริษทัมีผูถื้อหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 

ณ วนัที ่29 สงิหาคม 2557 ครอบครวันายเกยีรตกิุล มนต์เสรนุีสรณ์ถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นรอ้ยละ 69.17 
ของทุนจดทะเบยีนที่ออกและช าระแล้ว และนายเกยีรติกุล มนต์เสรนุีสรณ์ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการผู้จดัการของ
บรษิัทดงันัน้บรษิัทและ/หรอืผู้ถอืหุ้นรายย่อยอาจมคีวามเสีย่งจากการที่ครอบครวันายเกยีรติกุล  มนต์เสรนุีสรณ์จะมี
อทิธพิลต่อการก าหนดนโยบายการบรหิารให้ไปในทศิทางใดทศิทางหนึ่ง เนื่องจากครอบครวันายเกยีรติกุล  มนต์เสรี
นุสรณ์สามารถควบคุมมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้กอืบทัง้หมดและสามารถควบคุมนโยบายและการบรหิารงานในบรษิทัได้
ดงันัน้ผูถ้อืหุน้รายอื่นอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องทีค่รอบครวันายเกยีรตกิุล มนต์
เสรนุีสรณ์เสนอได ้

อย่างไรกต็ามคณะกรรมการบรษิัทให้ความส าคญัต่อการด าเนินการเพื่อให้มีความโปร่งใส และได้ก าหนด

นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีคณะกรรมมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบทีเ่ป็นอสิระเพื่อท าหน้าทีต่รวจสอบ

ถ่วงดุลการตดัสนิใจและพจิารณาอนุมตัริายการต่างๆ ก่อนน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อมใิหเ้กดิรายการทีก่่อใหเ้กดิ

ความขดัแย้งและคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตัง้ผู้ตรวจสอบควบคุมภายในที่เป็นองค์กรอิสระเพื่อท า หน้าที่

ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมนิความเสีย่งเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้มคีวามมัน่ใจและเพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานและการบรหิารงานของบรษิทั 
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รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
SUTHA 

ผูถ้ือหุ้น   มดีงันี้ 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ : โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่28 สงิหาคม 2557 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

ถือหุ้นต่างด้าว   ณ วนัที ่28 สงิหาคม 2557   บรษิทัไมม่ผีูถ้อืหุน้ซึง่เป็นคนต่างดา้ว 

หมายเหตุ บรษิทัมขีอ้จ ากดัเกีย่วกบัการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ต่างดา้วตามขอ้บงัคบัของบรษิทัหมวดที ่3 ขอ้ 11 ว่า 

“หุน้ของบรษิทัย่อมโอนกนัไดอ้ยา่งเสรโีดยไมม่ขีอ้จ ากดั และหุน้ทีถ่อืโดยคนต่างดา้วในขณะใดขณะหนึ่งตอ้งมี

จ านวนรวมกนัไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือ จ านวนหุ้น สดัส่วนรอ้ยละของ
หุ้นท่ีถือ 

1 นายเกยีรตกิุล มนตเ์สรนุีสรณ์  149,493,400.00 49.83 
2 นายกติเิมธ ีมนตเ์สรนุีสรณ์  52,730,250.00 17.58 
3 นายปิยวฒัน์ ยงสวสัดิว์าณิชย ์ 4,000,000.00 1.33 
4 นายเชดิเกยีรต ิมนตเ์สรนุีสรณ์  4,000,000.00 1.33 
5 นางกอแกว้ ธรรมมงคล  3,429,000.00 1.14 
6 นายกมล กาญจนสทิธิ ์ 3,270,000.00 1.09 
7 น.ส.ตอ้งรกั กจิวฒันชยั  2,850,000.00 0.95 
8 นายสมพงษ ์กติตพิพิฒัน์ภูต ิ 2,097,100.00 0.70 
9 น.ส.ณฐัฐญิา ทองเจรญิ  2,000,000.00 0.67 

10 นายปัน้ สารสาส  1,980,000.00 0.66 
11 นายวริชั พฤกษว์ฒันากุล  1,867,500.00 0.62 
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รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
SUTHA 

โครงสร้างองคก์ร 

 

การจดัการในองคก์ร 

 โครงสร้างการจดัการของบริษทั  
โครงสรา้งการจดัการของบรษิทั ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ไดแ้ก ่

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรหิาร 

            รายช่ือกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทั 

  ณ วนัที ่25 มนีาคม 2557 คณะกรรมการบรษิทั มจี านวน 7 ทา่น ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นายเชดิเกยีรต ิมนตเ์สรนุีสรณ์ ประธานกรรมการ 
2. นายเกยีรตกิุล มนตเ์สรนุีสรณ์ กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายปัญชฤทธิ ์มนตเ์สรนุีสรณ์ กรรมการ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการและรกัษาการแทนผูจ้ดัการฝ่าย

การตลาด 
4. นายกติเิมธ ีมนตเ์สรนุีสรณ์  กรรมการ 
5. นายศรภีพ สารสาส กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายสวุทิย ์มาไพศาลสนิ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
7. นายสเุวทย ์ธรีวชริกุล กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

โดยมนีางสาวธดิารตัน์ สหีวลัลภ เป็นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบรษิทั ซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้จากทีป่ระชมุ
คณะกรรมการ ครัง้ที ่1/2556 เมือ่วนัที ่28 มกราคม 2556  
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รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
SUTHA 

คณะกรรมการบริษทั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเชิดเกียรติ  มนต์เสรีนุสรณ์  
ประธานกรรมการ 
 

อายุ 59 ปี 
 

วฒิุการศึกษา   

 ปรญิญาโท : Industrial Engineering, University of Arizona  

 ปรญิญาตร ี: Chemical Engineering, Chulalongkorn University 

การอบรม 

 Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547  

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%):  

 4,000,000 หุน้ (1.33%) 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร: 

 อานายปัญชฤทธิ ์มนต์เสรนุีสรณ์  
 อานายกติเิมธ ีมนต์เสรนุีสรณ์ 
 น้องชายนายเกยีรตกิุล มนต์เสรนุีสรณ์ 
 

การกระท าความผิด: 

 ไมม่ ี
 

ประสบการณ์ท างาน 5  ปีย้อนหลงั 
 

2554-ปัจจุบนั   ประธานกรรมการ  

บรษิทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 
 

2553-ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั เชดิเสร ีจ ากดั 
 

2547-ปัจจุบนั   ประธานกรรมการ  

บรษิทั เกยีรตธินาขนส่ง จ ากดั (มหาชน) 
 

2556-ปัจจุบนั   กรรมการบรษิทัยอ่ย ของ 

บรษิทั เกยีรตธินาขนส่ง จ ากดั (มหาชน) 
 

2537-2555 รองประธานเอเชยีอาคเนย์  

  บรษิทั เอก็โคแล๊ป จ ากดั 

นายเชิดเกียรติ  มนต์เสรีนุสรณ์ 
ประธานกรรมการ 

ประสบการ/ความรูค้วามช านาญ 
บรหิารธุรกจิ/วศิวกรรมเคม ี
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บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
SUTHA 

คณะกรรมการบริษทั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเกียรติกลุ  มนต์เสรีนุสรณ์  
กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการ และ 
ประธานกรรมการบริหาร 
 

อายุ 60 ปี 
 

วฒิุการศึกษา   

 ปรญิญาโท: MBA Marketing, Chaminade University of Honolulu, 

US 

 ปรญิญาตร ี: Bachelor of Science, Chaminade University of 

Honolulu, USA 

การอบรม 

 Director Accreditation Program (DAP) ปี 2555  

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) :  

 149,493,400 หุน้ (49.83%) 
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร: 

 บดิานายกติเิมธ ีมนต์เสรนุีสรณ์  
 อานายปัญชฤทธิ ์มนต์เสรนุีสรณ์  
 พีช่ายนายเชดิเกยีรต ิมนต์เสรนุีสรณ์ 
 

การกระท าความผิด: 

 ไมม่ ี
 

ประสบการณ์ท างาน 5  ปีย้อนหลงั 
 

เม.ย. 2554-ปัจจุบนั  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
    บรษิทั สุธากญัจน์  จ ากดั (มหาชน) 
 
ธ.ค. 2554-ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
   บรษิทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
2539-2546             กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  

 บรษิทั โอลโิอฟายน์ ออกานิก (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

2557-ปัจจุบนั ประธานบรษิทั  

 บรษิทั โอลโิอฟายน์ ออกานิก (ประเทศไทย) จ ากดั 

นายเกียรติกลุ  มนต์เสรีนุสรณ์ 
กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการ 
 และประธานกรรมการบริหาร 

ประสบการณ์/ความรูค้วามช านาญ 
บรหิารธุรกจิ/อุตสาหกรรมปนูขาว 
/แคลเซยีมคารบ์อเนตและเคม ี
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รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
SUTHA 

คณะกรรมการบริษทั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายปัญชฤทธ์ิ  มนต์เสรีนุสรณ์  

กรรมการ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบรหิาร และ 
รกัษาการผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
 

อายุ 47 ปี 

วฒิุการศึกษา   

 ปรญิญาโท MBA Marketing, CITY University, U.S.A  

การอบรม 

 Director Accreditation Program (DAP) ปี 2555  

 Sasin Executive Program (SEP-21) 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) : 1,300,010 หุน้ (0.43%) 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร :   

 บุตรของพีช่ายนายเกยีรตกิุล มนต์เสรนุีสรณ์ และ 

นายเชดิเกยีรต ิมนต์เสรนุีสรณ์ 

 

การกระท าความผิด :  ไมม่ ี

  

ประสบการณ์ท างาน 5  ปีย้อนหลงั 

2546-ปัจจุบนั  กรรมการและผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  
บรษิทั สุธากญัจน์ จ ากดั  
 

2554-ปัจจุบนั การรมการ/กรรมการบรหิาร 
  บรษิทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
2542-2556 กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  

บรษิทั 99 ได-แคล จ ากดั 
 

 

 

นายปัญชฤทธ์ิ  มนต์เสรีนุสรณ์ 
กรรมการ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ กรรมการบริหาร  

และ รกัษาการผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
ประสบการณ์/ความรูค้วามช านาญ 
บรหิารการตลาด / การจดัการ 
ธุรกจิอุตสาหกรรมปนูขาว 
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รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
SUTHA 

คณะกรรมการบริษทั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกิติเมธี  มนต์เสรีนุสรณ์  
กรรมการและกรรมการบริหาร  
 

อายุ 30 ปี 
 

วฒิุการศึกษา   

 ปรญิญาโท :  Risk Management, Monash University, Australia  
 ปรญิญาตร ี:  Business and Commerce Administration  

(majored in e-commerce),Victoria University of Wellington, 
New Zealand 
 

การอบรม 

 Director Accreditation Program (DAP) ปี 2555 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) :   52,730,250 หุน้ (23.44%) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร :   

 บุตรนายเกยีรตกิลุ มนต์เสรนุีสรณ์ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  
 

ประสบการณ์ท างาน 5  ปีย้อนหลงั 
 

2554-ปัจจุบนั กรรมการ  
บรษิทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

 

2556-ปัจจุบนั       กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  
บรษิทั โอลโิอฟายน์ ออกานิก (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

2553-2556 ทีป่รกึษาอาวุโส บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ 
ทีป่รกึษา จ ากดั 

 

 

 

นายกิติเมธี  มนต์เสรีนุสรณ์ 
กรรมการและกรรมการบริหาร  
ประสบการณ์/ความรูค้วามช านาญ 
Risk Management / บรหิารธุรกจิ 
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รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
SUTHA 

คณะกรรมการบริษทั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายศรีภพ สารสาส  
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
อาย ุ57 ปี 
 

วฒิุการศึกษา  

ปรญิญาตร ีสาขาเทคนิคการแพทย ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

ปรญิญาโท MBA, University of Southern California 
สหรฐัอเมรกิา 
 

การอบรม 

 Director Certification Program (DCP) ปี 2545  
 Director Examination ปี 2545 (Diploma) 
 Audit Committee Program (ACP) ปี 2547 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) : ไมม่ ี
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร :  ไมม่ ี
การกระท าความผิด : ไมม่ ี
ประสบการณ์ท างาน 5  ปีย้อนหลงั 
 

2554- ปัจจุบนั   กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

2554-ป้จจุบนั กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
บรษิทั การบนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2551-ปัจจุบนั  กรรมการอสิระ/กรรมการสรรหาและกรรมการ
ตรวจสอบ บรษิทั กรุงเทพ ดุสติเวชการ จ ากดั 
(มหาชน) 

2551-ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั เกยีรตธินา ขนส่ง จ ากดั (มหาชน) 

2550-ปัจจุบนั กรรมการ  บรษิทั ขนัธ ์จ ากดั 

 

2550-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ปรุส (2008) จ ากดั 
 

2546-ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ  
บมจ. แอด็วานซ์ อนิฟอรเ์มชัน่เทคโนโลย ี 

2546-ปัจจุบนั กรรมการ  
บรษิทั โรแยลซรีามคิอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

2546 – ม.ีค.2557  กรรมการตรวจสอบ  
บรษิทั โรแยลซรีามคิอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

2551-2555             กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั ลฟิวิง่แลนดแ์คปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

   

 
 

นายศรีภพ  สารสาส 
กรรมการอิสระและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประสบการณ์/ความรูค้วามช านาญ 

บริหารจดัการ 
ด้านการเงินและการธนาคารและการตรวจสอบ 
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รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 

                                                                                                        

SUTHA 

คณะกรรมการบริษทั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสวิุทย ์มาไพศาลสิน 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อายุ 55 ปี 

วฒิุการศึกษา   

 ปรญิญาโทดา้นบรหิารธุรกจิ สถาบนับณัทติบรหิารธุรกจิ 

ศศนิทร ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปรญิญาตร ีดา้นเศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

การอบรม 

 Directors Certification Program (DCP) ปี 2544 
 Audit Committee Program (ACP) ปี 2554 

 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) : ไมม่ ี
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร :  ไมม่ ี
 

การกระท าความผิด :  ไมม่ ี
 

ประสบการณ์ท างาน 5  ปีย้อนหลงั 
 

2555 – ปัจจุบนั กรรมการธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั หลกัทรพัยภ์ทัร จ ากดั (มหาชน)  
2555 – 2557 ประธานกรรมการบรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการ 

กองทุน ภทัร จ ากดั 
2555 – 2557         ประธานกรรมการบรษิทั เคเคเทรด จ ากดั 

2554 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ              
บรษิทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

2554-2555  ประธานกรรมการตรวจสอบ,กรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

2553-ปัจจุบนั  กรรมการบรษิทั ทุนภทัร จ ากดั (มหาชน) 
 

2552 - 2555       กรรมการบรหิาร บรษิทั หลกัทรพัยภ์ทัร จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการอสิระ บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

2546-2552   ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั หลกัทรพัยภ์ทัร จ ากดั  
  (มหาชน) 
   
 

นายสวิุทย ์มาไพศาลสิน 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
ประสบการณ์/ความรูค้วามช านาญ 

บรหิารธุรกจิ/ตลาดเงนิและตลาดทุน/การตรวจสอบ 
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รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
SUTHA 

คณะกรรมการบริษทั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2545-ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการผูอ้ านวยการ  บรษิทั เอม็ บ ีเค จ ากดั (มหาชน) 

2549-ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร  บรษิทั เอม็ บ ีเค จ ากดั (มหาชน) 

2552-ปัจจบุนั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  บรษิทั เอม็ บ ีเค จ ากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และกรรมการ  
บรษิทัย่อย และบรษิทัรว่มของ MBK ตามทีป่รากฏในรายชื่อของ 
คณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูทีด่ ารงต าแหน่งในบรษิทัย่อย และบรษิทั
รว่มของ MBK  

2554-ปัจจบุนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  บรษิทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 
2550-ปัจจบุนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  บรษิทั ไอ เอฟ เอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

2548-ปัจจบุนั 
กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทั ไทยรุง่ยูเนี่ยนคาร ์จ ากดั (มหาชน)  

2552-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร  บรษิทั ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจ ากดั (มหาชน)  
2543-ปัจจบุนั กรรมการ  บรษิทั โรงแรม รอยลัออคดิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
2537-ปัจจบุนั กรรมการ  บรษิทั วชริฉตัร จ ากดั  

นายสเุวทย ์ธีรวชิรกลุ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ประสบการณ์/ความรูค้วามช านาญ 
บรหิารธุรกจิ / บญัช ี/ อสงัหารมิทรพัย ์

 

นายสเุวทย ์ธีรวชิรกลุ  
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

อายุ 56 ปี 
 
วฒิุการศึกษา   

 ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ Wagner College,  
New York, USA 

 
การอบรม 
 หลกัสตูร DCP เมือ่ปี 2544  
 หลกัสตูร ACP เมือ่ปี 2549 
 หลกัสตูร SFE เมือ่ปี 2553 
 หลกัสตูรนกับรหิารยุทธศาสตรก์ารป้องกนั และ 

ปราบปรามการทุจรติระดบัสงู (นยปส.) เมือ่ปี 2557 
 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) : ไมม่ ี
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร :  ไมม่ ี
 
การกระท าความผิด :  ไมม่ ี
 
ประสบการณ์ท างาน 5  ปีย้อนหลงั 
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รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
SUTHA 

 คณะกรรมการบรษิทั ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการทัง้ 7 ท่านขา้งตน้เขา้ด ารงต าแหน่งตามมตทิีป่ระชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2556 เมื่อวนัที ่ 21 มนีาคม 2556   ตามมาตรา 71 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั 

พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 17 ก าหนดในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจาก

ต าแหน่งหนึ่งในสาม(1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะออกตามวาระแบ่งออกใหเ้ป็นสาม

สว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนทีใ่กลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3  ซึง่กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มา

รบัต าแหน่งอกีได ้ส าหรบัปี 2557 จะมกีรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ จ านวน 7 

ท่าน โดยปี 2557 จะเป็นปีแรกหลงัจากทีบ่รษิทัจดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจาก

ต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทัฯ นัน้ ใหจ้บัสลากกนัสว่นปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนทีอ่ยู่

ในต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

โดยปี 2557 กรรมการท่านทีอ่อกตามวาระโดยวธิกีารจบัสลากและทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 

ไดม้มีตเิมื่อวนัที ่25 มนีาคม 2557 เพื่อแต่งตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งตามเดมิทุกประการไดแ้ก่ กรรมการท่านที ่1 , 5 

และ 7 

กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั 

นายเกยีรตกุิล มนตเ์สรนุีสรณ์ นายเชดิเกยีรต ิมนตเ์สรนุีสรณ์ นายปัญชฤทธิ ์มนตเ์สรนุีสรณ์  

นายกติเิมธ ีมนตเ์สรนุีสรณ์ กรรมการสองในสีค่นน้ีลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของ

จ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบั

สว่น 1 ใน 3 กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากกนั สว่น

ปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้ เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ทัง้นี้ กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง

ตามวาระนัน้ อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอกีได ้

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีช่อบดว้ยกฎหมายดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและ

ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั โดยสรุปอ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบทีส่ าคญัไดด้งันี้ 

1. จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดอืน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลา
บญัชขีองบรษิทั โดยในปี 2557 บรษิทัฯ ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีในวนัที ่25 มนีาคม 2557 

2. จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ 

 ส าหรบัปี 2557 คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัการประชมุรวม 5 ครัง้ และคณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัการ
ประชุม รวม 4 ครัง้  
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
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3. จดัใหม้กีารท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบรษิทั ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทั ซึง่ผูส้อบ
บญัชตีรวจสอบแลว้ และน าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตั ิ

4. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจใหก้รรมการคนหนึ่ง หรอืหลายคน หรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตักิารอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการไดโ้ดยอยู่ภายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการหรอือาจมอบอ านาจ เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมี
อ านาจตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรและภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิ
เพกิถอนเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจหรอือ านาจนัน้ ๆ ไดเ้มื่อเห็นสมควร 

 ทัง้นี้ คณะกรรมการอาจมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรหิารมอี านาจหน้าทีใ่นการปฏบิตังิานต่างๆ โดยมี
รายละเอยีดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร ซึง่การมอบอ านาจนัน้ตอ้งไม่มลีกัษณะ
เป็นการมอบอ านาจทีท่ าใหค้ณะกรรมการบรหิารสามารถพจิารณา และอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้มสีว่นไดเ้สยี หรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดท ากบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมตัิ
รายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตแิต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด คอื คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบรหิาร โดยก าหนดขอบเขตและอ านาจในการด าเนินการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

ไวอ้ย่างชดัเจน 

5. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบรษิทั ควบคุมก ากบัดแูลการบรหิาร
และการจดัการของคณะกรรมการบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีไ่ดร้บัมอบหมาย เวน้แต่ในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
คณะกรรมการตอ้งไดร้บัมตอินุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก่อนการด าเนินการ อนัไดแ้ก่ เรื่องทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้ง
ไดร้บัมตอินุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เช่น การเพิม่ทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้ การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทั
ทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น หรอืการซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่นมาเป็นของบรษิทั การแกไ้ข
หนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบั เป็นตน้ 

    นอกจากนี้ คณะกรรมการยงัมขีอบเขตหน้าทีใ่นการก ากบัดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์อาทเิช่น การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและการซือ้หรอื

ขายทรพัยส์นิทีส่ าคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

    ในปี 2557 ทีป่ระชมุคณะกรรมการ ครัง้ที ่4/2557 ลงวนัที ่ 29 กนัยายน 2557  ไดม้มีตอินุมตัริายการทีจ่ะ

ไดม้าซึง่สนิทรพัยส์ าคญัซึง่เป็นโครงการลงทุนขยายก าลงัการผลติทีโ่รงงานสาขาแห่งที ่ 3 ทีต่ าบลหว้ยป่าหวาย อ าเภอ

พระพุทธบาท จงัหวดัสระบุร ี และถอืเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนทีม่ขีนาดของรายการตาม

เกณฑม์ลูค่าสิง่ตอบแทนคดิเป็นรอ้ยละ 26.68 ของสนิทรพัยร์วมจ านวน 936.87 ลา้นบาท  มลูค่าตามงบแสดงฐานะ

การเงนิ ณ วนัที ่ 30 มถุินายน 2557 ซึง่ขนาดของรายการสงูกว่ารอ้ยละ 15 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ถอืเป็นรายการ

ประเภท 2 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (บจ/ป 21-01)  เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและ

การปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์ พ.ศ. 2547  ดงันัน้ บรษิทัมหีน้าทีต่อ้ง

จดัท ารายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และจดัสง่หนงัสอืแจง้ผูถ้อืหุน้ภายใน 21 วนั นบั

แต่วนัทีเ่ปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานสารสนเทศเกีย่วกบัการ

ไดม้าซึง่สนิทรพัยด์งักล่าวไดจ้ดัสง่หนงัสอืเวยีนใหก้บัผูถ้อืหุน้เพือ่ทราบแลว้ 
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6. พจิารณาโครงสรา้งการบรหิารงาน แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการอื่นตามความ
เหมาะสม 

7. ตดิตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

8. กรรมการจะตอ้งไมป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั 
หรอืเขา้เป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นสามญั หรอืเป็นหุน้สว่นไมจ่ ากดัความรบัผดิในหา้งหุน้สว่นจ ากดั หรอืเป็นกรรมการ
ของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัอืน่ทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัไม่
ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตนหรอืเพือ่ประโยชน์ผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

9. กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมสีว่นไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้มในสญัญาที่
บรษิทัท าขึน้หรอืถอืหุน้หรอืหุน้กูเ้พิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษิทัหรอืบรษิทัในเครอื 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที ่25 มนีาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั มจี านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นายศรภีพ สารสาส ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสุเวทย ์ธรีวชริกุล กรรมการตรวจสอบ 
3. นายสุวทิย ์มาไพศาลสนิ กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ : โดยนายสุเวทย ์ ธรีวชริกุล เป็นกรรมการทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่พยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีใ่นการสอบทานความ

น่าเชือ่ถอืของงบการเงนิได ้ 

โดยมนีางสาวธดิารตัน์ สหีวลัลภ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้จากที่

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่2/2556 เมื่อวนัที ่5 มนีาคม 2556 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึง่พน้จาก

ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหก้ลบัมาด ารงต าแหน่งใหม่ได ้ กรณีทีต่ าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะ

เหตุอื่นใดนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นเป็นกรรมการ

ตรวจสอบ เพื่อใหก้รรมการตรวจสอบมจี านวนครบตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด โดยบุคคลทีเ่ป็นกรรมการ

ตรวจสอบซึง่ไดก้ารแต่งตัง้ใหม้าแทนจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงวาระทีเ่หลอือยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.     สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ  
2. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบใน
การพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการ
ตรวจสอบภายใน 
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3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์
หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระ เพือ่ท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้รว่มประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝ่ีายจดัการเขา้รว่มประชุมดว้ยอย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้ 

5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหม้คีวามถูกตอ้งและ
ครบถว้นใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูในการเขา้ท ารายการ
ดงักล่าวอย่างถูกตอ้งครบถว้น ทัง้นี้เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าว
ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

(ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

(ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั 

(ค) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
(ง) ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

(จ) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

(ฉ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ช) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ซ) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏบิตัิหน้าที่ตามกฎบตัร
(charter) 

(ฌ) รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามรายละเอยีดขา้งตน้  คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั

โดยตรงและคณะกรรมการของบรษิทัยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการด าเนินงานของบรษิทัต่อบคุคลภายนอก 

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ ใหบ้รษิทัแจง้มตเิปลีย่นแปลงหน้าทีแ่ละจดัท า

รายชื่อ และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบทีม่กีารเปลีย่นแปลงตามแบบทีต่ลาดหลกัทรพัย์

ก าหนด และน าสง่ต่อตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยวธิกีารตาม

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการรายงานโดยผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ 

8   ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท าดงัต่อไปนี้ 
ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิทัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการของบรษิทัเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

1) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
2) การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคมุภายใน 
3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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หากคณะกรรมการบรษิทั หรอืผูบ้รหิารไม่สามารถแกไ้ขรายการ หรอืกจิกรรมดงักล่าวไดอ้ย่างทนัท่วงท ีสมาชกิของ

คณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการ หรอืกจิกรรมดงักล่าวต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

คณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ยบุคคลจ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 
ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นายเกยีรตกิุล มนต์เสรนุีสรณ์ ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายปัญชฤทธิ ์มนต์เสรนุีสรณ์ กรรมการบรหิาร 

3. นายกติเิมธ ีมนต์เสรนุีสรณ์ กรรมการบรหิาร 

โดยม ีนางสาวอมรพนัธ ์สวุรรณรตัน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร  

 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบรหิารมอี านาจ หน้าที ่ และความรบัผดิชอบในการบรหิารงานในเรื่องเกีย่วกบัการด าเนินงานตามปกติ

ธุระและงานบรหิารของบรษิทั ก าหนดนโยบาย แผนธุรกจิ งบประมาณ โครงสรา้งการบรหิารงาน และอ านาจการ

บรหิารต่างๆ ของบรษิทั หลกัเกณฑใ์นการด าเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิ เพื่อเสนอใหท้ีป่ระชุม

คณะกรรมการของบรษิทัพจิารณาและอนุมตัแิละ/หรอืใหค้วามเหน็ชอบ รวมตลอดถงึการตรวจสอบและตดิตามผลการ

ด าเนินงานของบรษิทัตามนโยบายทีก่ าหนด โดยสรุปอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีส่ าคญัไดด้งันี้ 

1. ก าหนดนโยบาย ทศิทาง กลยทุธ ์ และโครงสรา้งการบรหิารงานหลกัในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั เพื่อ
เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบ 

2. ก าหนดแผนธุรกจิ งบประมาณ และอ านาจการบรหิารต่างๆ ของบรษิทั เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั
เหน็ชอบ 

3. พจิารณาโครงการลงทุนของบรษิทั เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบ 

4. อนุมตักิารใชจ้่ายเงนิลงทุนทีส่ าคญัๆ ทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามทีจ่ะไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั หรอืตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดเ้คยมมีตอินุมตัใินหลกัการไวแ้ลว้ 

5. อนุมตักิารจดัซือ้จดัจา้งในการบรหิารจดัการในวงเงนิไม่เกนิ 20 ลา้นบาทต่อรายการ  

6. เจรจาและเขา้ท าสญัญา ขอ้ตกลง ตราสารและเอกสารต่างๆ รวมทัง้การจดัซือ้จดัจา้งทีเ่กีย่วกบัการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทั ในวงเงนิไม่เกนิ 50 ลา้นบาท 
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7. อนุมตักิารกูย้มืเงนิ การท าสญัญาสนิเชื่อ การท าสญัญาจ านองและ/หรอืจ าน ากบัธนาคารและ/หรอืสถาบนั
การเงนิในวงเงนิไม่เกนิ 50 ลา้นบาท 

8. จดัสรรเงนิบ าเหน็จ รางวลั โบนสั ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้แกพ่นกังานหรอืลกูจา้ง
ของบรษิทั 

9. เป็นคณะทีป่รกึษาฝ่ายจดัการในเรื่องเกีย่วกบันโยบายดา้นการเงนิ การตลาด การปฏบิตักิาร และดา้น
การบรหิารงานอื่นๆ  

10. มอี านาจอนุมตัใินการเปิดหรอืปิดบญัชเีงนิฝากธนาคาร ก าหนดชื่อผูม้อี านาจเบกิถอนเงนิจากบญัชเีงนิ
ฝากของบรษิทั รวมถงึด าเนินการต่างๆเกีย่วกบับญัชเีงนิฝากดงักล่าว 

11. อนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่ัง้ส านกังานใหญ่และสาขาของบรษิทั ทัง้นี้การแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่ัง้ส านกังาน
ใหญ่จะตอ้งอยู่ภายในทอ้งทีจ่งัหวดันนทบุรเีท่านัน้ 

12. ด าเนินการต่างๆ ทีจ่ าเป็นเพื่อการสง่เสรมิและปกป้องผลประโยชน์ของบรษิทั 

13. อนุมตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงเงื่อนไขการใชว้งเงนิสนิเชื่อ และ/หรอื วธิเีบกิใชว้งเงนิสนิเชื่อทีบ่รษิทัมวีงเงนิอยู่
กบัธนาคาร และ/หรอืสถาบนัการเงนิ 

 ทัง้นี้ อ านาจของคณะกรรมการบรหิารจะไม่รวมถงึการอนุมตัริายการใดทีค่ณะกรรมการบรหิารหรอืบุคคลที่

อาจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย (ถา้ม)ี 

ตามกฎเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ซึง่การอนุมตัริายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณา

และอนุมตัริายการดงักล่าวตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด เวน้แต่เป็นการอนุมตัริายการที่

เป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการคา้ปกตทิัว่ไปของบรษิทัทีค่ณะกรรมการก าหนดกรอบการพจิารณาไวช้ดัเจนแลว้ 

 เมื่อคณะกรรมการบรหิารไดด้ าเนินการใดๆ แลว้ ใหร้ายงานต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการดว้ย 

 

ผูบ้รหิาร 

       บรษิทัมผีูบ้รหิารจ านวนทัง้สิน้ 7 ท่าน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นายเกยีรตกิุล มนต์เสรนุีสรณ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายปัญชฤทธิ ์มนต์เสรนุีสรณ์ 

3. นายวชัรนิทร ์พงศเ์กือ้ 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการและรกัษาการแทนผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

ผูจ้ดัการโรงงาน 

4. นางสาวพรสรุยี ์มยงัพงษ์ ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบุคคลและมวลชนสมัพนัธ์ 

5. นางสาวอมรพนัธ ์สุวรรณรตัน์ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละงบประมาณ 

6. นายปัญญา ศรสีภา ผูจ้ดัการฝ่ายเตา 

7. นางสาวธดิารตัน์ สหีวลัลภ  ผูจ้ดัการส านกังาน 
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รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
SUTHA 

ขอบเขตและอ านาจหน้าทีข่องกรรมการผูจ้ดัการ 

1. ควบคุม ดแูลการด าเนินกจิการ และ/หรอืบรหิารงานประจ าวนัของบรษิทั  

2. ด าเนินการหรอืปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิาก
คณะกรรมการและ/หรอืคณะกรรมการบรหิารของบรษิทั 

3. เป็นผูร้บัมอบอ านาจของบรษิทัในการบรหิารกจิการของบรษิทัใหเ้ป็นตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั 
นโยบาย ระเบยีบ ขอ้ก าหนด ค าสัง่ มตทิีป่ระชมุผูถ้ือหุน้ และ/หรอืมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการบรหิาร
ของบรษิทัทุกประการ 

อย่างไรก็ตาม อ านาจของกรรมการผู้จดัการจะไม่รวมถึงการอนุมตัิรายการใดที่อาจมีความขดัแย้ง หรือ

รายการใดทีก่รรมการผูจ้ดัการ หรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบักรรมการผูจ้ดัการมสีว่นไดเ้สยี หรอืผลประโยชน์ในลกัษณะ

อื่นใดขดัแยง้กบับรษิัท หรอืบรษิทัย่อย ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่การอนุมตัริายการใน

ลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ /หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพจิารณาและอนุมตัิรายการ

ดงักล่าวตามที่ขอ้บงัคบัของบรษิัทหรอืกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งก าหนด เว้นแต่เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นลกัษณะการ

ด าเนินธุรกรรมการคา้ปกตทิัว่ไปของบรษิทัทีค่ณะกรรมการก าหนดกรอบการพจิารณาไวช้ดัเจนแลว้ 

 

เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัมมีตแิต่งตัง้เลขานุการบรษิทั เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 (รวมถงึทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ทัง้นี้ หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของ

เลขานุการบรษิทั มดีงันี้ 

1. จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสาร ดงัต่อไปนี้ 

(ก) ทะเบยีนกรรมการ 

(ข) หนงัสอืนดัประชุมกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบรษิทั 

(ค) หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 

2. เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการและผูบ้รหิาร 

3. ด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 28 มกราคม 2556 คณะกรรมการบริษัท ได้มี

มติแตง่ตัง้นางสาวธิดารัตน์ สหีวลัลภ ด ารงต าแหนง่เลขานกุารบริษัทและปฏิบตัิหน้าที่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 

ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถงึที่ได้มีการแก้ไขเพิม่เตมิ)  
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รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
SUTHA 

      ปี 2557 บรษิทัมกีารจดัการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี้ 
ประชมุกรรมการ ปี 2557 

ครัง้ที ่ ครัง้ที ่ ครัง้ที ่ ครัง้ที่ ครัง้ที ่

1/2557 2/2557 3/2557 4/2557 5/2556 

ประชมุกรรมการ ปี 2557 

27/2/2557 12/5/2557 8/8/2557 29/9/2557 13/11/2557 
ประชมุกรรมการตรวจสอบ ปี 2557 

ครัง้ที ่ ครัง้ที ่ ครัง้ที ่   ครัง้ที ่

1/2557 2/2557 3/2557   4/2557 

27/2/2557 12/5/2557 8/8/2557 - 13/11/2557 

                     

ระหว่างปี 2555-2557 กรรมการแต่ละท่านเขา้รว่มประชุม ดงันี้ 

ช่ือกรรมการ 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
คณะกรรมการ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริษทั บริษทั บริษทั 

1 นายเชดิเกยีรต ิมนต์เสรนุีสรณ์ 4/4   7/7   5/5   

2 นายเกยีรตกิุล  มนต์เสรนุีสรณ์ 4/4   7/7   5/5   

3 นายปัญชฤทธิ ์ มนต์เสรนุีสรณ์ 4/4   7/7   5/5   

4 นายกติเิมธ ี     มนต์เสรนุีสรณ์ 4/4   7/7   5/5   

5 นายศรภีพ       สารสาส 4/4 4/4 7/7 7/7 5/5 4/4 

6 นายสุวทิย ์    มาไพศาลสนิ   4/4 4/4 7/7 7/7 5/5 4/4 

7 นายสุเวทย ์    ธรีวชริกุล  4/4 4/4 6/7 6/7 5/5 4/4 

หมายเหตุ : ในการประชุมครัง้ที ่4/2556 คุณสุเวทย ์ธรีวชริกุล ตดิภาระกจิในต่างประเทศจงึไมส่ามารถเขา้ร่วมการประชุม 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร  

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการไดร้บัอนุมตัโิดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 เมื่อวนัที ่ 25 มนีาคม 2557 

มดีงันี้ 

 ค่าตอบแทนรายปี คนละ 30,000 บาท 

 ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการ 
o ประธานคณะกรรมการ   ครัง้ละ 15,000 บาท 
o กรรมการบรษิทั    ครัง้ละ 10,000 บาท 
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รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
SUTHA 

 ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
o ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  ครัง้ละ 12,000 บาท 
o กรรมการตรวจสอบ   ครัง้ละ 10,000 บาท 

 โบนสัจ านวนไม่เกนิ 1,000,000 บาท และมอบหมายใหค้ณะกรรมการเป็นผูจ้ดัสรร 

 

ในปี 2555  -  2557 บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทั ดงันี้ 

ช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน (บาท) 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

1 นายเชดิเกยีรต ิ มนต์เสรนุีสรณ์ ประธานกรรมการ 150,000 195,000 265,000  
2 นายเกยีรตกิุล   มนต์เสรนุีสรณ์ กรรมการ  130,000 160,000  220,000 
3 นายปัญชฤทธิ ์  มนต์เสรนุีสรณ์ กรรมการ  130,000 160,000  220,000 
4 นายกติเิมธ ี      มนต์เสรนุีสรณ์ กรรมการ 130,000 160,000  220,000 

5 นายศรภีพ        สารสาส 
กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

178,000 244,000 268,000  

6 นายสุวทิย ์     มาไพศาลสนิ   
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 

170,000 230,000  260,000 

7 นายสุเวทย ์     ธรีวชริกุล  
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 

170,000 210,000  260,000 

  นายอุกฤษฏ ์    จฑูะเตมยี์/1 กรรมการ 130,000 10,000  - 

รวม 1,188,000 1,369,000  1,713,000 
 

ทัง้นี้ บรษิทัพจิารณาอนุมตัจิ่ายเงนิโบนสัประจ าปี 2557 ใหแ้ก่ประธานกรรมการ จ านวน 160,000 บาท และกรรมการ

แต่ละท่านคนละ 140,000 บาท และจ่ายค่าตอบแทนรายปีประจ าปี 2557 คนละ 30,000 บาท รวมค่าตอบแทนรายปี 

จ านวน 210,000 บาท รวมค่าตอบแทนรายปีและและโบนสัประจ าปี 2557 เป็นเงนิทัง้สิน้ 1,210,000 บาท 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 

   ค่าตอบแทนผูบ้รหิารดงักล่าว รวมถงึ เงนิเดอืน โบนสั และค่าเบีย้เลีย้งต่างๆ ดงันี้ 

 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
จ านวนผูบ้รหิาร (ราย) 6 6 7 
จ านวนเงนิค่าตอบแทน (ลา้นบาท) 6.9 7.90 8.90 

   

 

                                                                            << 40/136>>



 

รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
SUTHA 

ค่าตอบแทนอื่น 

  นอกจากนัน้ บรษิทัยงัมกีารสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพีหากผูบ้รหิารเขา้ร่วมกองทุน เงนิประกนัสงัคม และ

จดัใหม้สีวสัดกิารอื่นๆ เช่น ยานพาหนะประจ าต าแหน่ง คา่เบีย้ประกนัชวีติ ค่าโทรศพัท ์ ค่าน ้ามนัและค่าใชจ้่ายในการ

เดนิทาง เป็นตน้ 

บคุลากร 

 จ านวนผูบ้รหิารและพนกังาน ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัมบีุคลากรทัง้สิน้จ านวน 308 คน (รวม

ผูบ้รหิาร) แบง่เป็นพนกังานประจ าจ านวน 207 คน และพนกังานรายวนัจ านวน 101 คน โดยแบ่งตามสายงานไดด้งันี้  

ฝ่าย พนักงานประจ า  

(คน) 

พนักงานรายวนั  

(คน) 

รวม  

(คน) 

ผูบ้รหิาร 7  7 

ฝ่ายเตา 42 71 113 

ฝ่ายโรงงาน 122 30 152 

ฝ่ายบญัชแีละงบประมาณ 14 - 14 

ฝ่ายการตลาด 4 - 4 

ฝ่ายส านกังาน 18 - 18 

รวม 207 101 308 

 ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

 - ไม่ม ี– 

 

นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคลด้านต่างๆ   

1.  ด้านก าลงัพล 

บรษิทัฯจะใชพ้นกังานจ านวนน้อยเท่าทีจ่ าเป็นโดยมุ่งเน้นทีจ่ะรบัคนทีม่คีุณภาพสงูเขา้มาปฏบิตังิานและจดัคน 

เขา้ท างานใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงานก าหนดแผนโอนยา้ยงานในแต่ละวชิาชพีอย่างสม ่าเสมอเพื่อโอกาสในการ 

พฒันาความสามารถและความเจรญิกา้วหน้าในวชิาชพีของพนกังาน 

 

2.  ด้านการสรรหาและคดัเลอืกพนักงาน 
บรษิทัฯมุ่งเน้นการสรรหาพนกังานจากภายในเป็นล าดบัแรกหากไม่มหีรอืไม่เพยีงพอจงึจะสรรหาจาก

ภายนอกโดยใชร้ะบบการสรรหาและคดัเลอืกทีม่ปีระสทิธภิาพและเป็นธรรมเพื่อใหไ้ดพ้นกังานทีเ่ป็นทัง้"คนเก่ง"และ"คน
ด"ี เขา้มาร่วมปฏบิตังิาน 
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รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
SUTHA 

3.  ด้านการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน 
บรษิทัฯ  บรหิารค่าจา้งและผลตอบแทนโดยยดึหลกัความเป็นธรรม ใหเ้หมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ

และสอดคลอ้งกบัความสามารถของพนกังานเป็นรายบุคคลรวมทัง้สามารถแขง่ขนัในระดบัผูน้ าของบรษิทัภายนอกทีอ่ยู่
ในอุตสาหกรรมเดยีวกนัไดพ้นกังานควรไดร้บัการประเมนิผลการปฏบิตังิานและการชีแ้จงอย่างสม ่าเสมอและ
ตรงไปตรงมาเพื่อการพฒันาและปรบัปรุงตนเองบรษิทัฯตระหนกัว่าค่าจา้งและผลตอบแทนเป็นปัจจยัส าคญัในการสรา้ง
แรงจงูใจและสง่ผลต่อการรกัษาพนกังานไวก้บัองคก์รจงึก าหนดนโยบายการบรหิารค่าจา้งและผลตอบแทนโดยยดึหลกั
ความเป็นธรรมทัง้ภายในซึง่ค านึงถงึหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและความสามารถของพนกังานเป็นรายบุคคลและความเป็น
ธรรมภายนอกซึง่ดแูลค่าจา้งของพนกังานใหเ้ปรยีบเทยีบไดก้บับรษิทัชัน้น าในธุรกจิประเภทเดยีวกนัตลอดจนพจิารณา
ถงึสภาพเศรษฐกจิทัว่ๆไปของประเทศอตัราค่าแรงในตลาดแรงงานและระดบัต าแหน่งงานต่างๆภายในบรษิทั
นอกจากนัน้บรษิทัยงัจะสมทบเงนิช่วยเหลอืเขา้กองทุนส ารองเลีย้งชพีของพนกังานซึง่ท าใหพ้นกังานสามารถสะสมเงนิ
ไวใ้ชเ้มื่อเกษยีณอายุอกีดว้ย 

 
4.  ด้านการจดัสวสัดิการ 

บริษัทฯ  จัดสวัสดิการให้เหมาะสมกับประโยชน์และความจ าเป็นของพนักงานส่วนใหญ่โดยค านึงถึง
ความสามารถของบรษิทัและดูแลปรบัปรุงอย่างสม ่าเสมอใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพสงัคมเศรษฐกจิ
และความจ าเป็นของธุรกิจโดยจะจัดสวัสดิการให้พนักงานไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดตลอดจนเหมาะสมกับ
ประโยชน์และความจ าเป็นของพนักงานส่วนใหญ่รวมถงึครอบครวัเช่น  กองทุนประกนัสงัคม , กองทุนเงนิทดแทน , 
กองทุนส ารองเลีย้งชพี , การตรวจสขุภาพประจ าปีโดยค านึงถงึสขุภาพและความปลอดภยัของพนกังานเป็นหลกัโดยจดั
ใหม้กีารตรวจสขุภาพประจ าปีการจดั X - ray ปอด , และสวสัดกิารอื่นๆ  เช่น ประกนัชวีติและอุบตัเิหตุ , เครื่องแบบใน
การท างาน , รถรบั-สง่ และรถยนตป์ระจ าต าแหน่ง(ส าหรบัผูป้ฏบิตัหิน้าทีท่ีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชร้ถยนต์ในการเดนิทาง, 
บา้นพกัพนักงาน , เงนิช่วยเหลอืงานฌาปนกจิศพ , เงนิช่วยเหลอืกรณีพนักงานเสยีชวีติ , เบีย้ขยนั , ของขวญัเยีย่ม
กรณีพนกังานเจบ็ป่วย , ค่าตรวจรกัษาพยาบาล , โบนสัประจ าปี ซึง่รายละเอยีดสามารถดไูดจ้ากคู่มอืพนกังาน 

 
5.  ด้านการฝึกอบรมและพฒันา 

บรษิทัฯถอืว่าพนกังานเป็นทรพัยากรทีม่คี่า การพฒันาพนกังานเป็นการลงทุนเพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบในการ
แข่งขนัทางธุรกจิในระยะยาวพนักงานทุกวชิาชพีทุกระดบัทุกคนจะได้รบัการพฒันาอย่างเพยีงพอและต่อเนื่องทัง้ใน
เรื่องงานในหน้าที่ความรู้เกี่ยวกบัธุรกจิตลอดจนการบรหิารและการจดัการตามความเหมาะสมของหน้าที่และความ
รบัผดิชอบของพนักงานรวมทัง้สรา้งจติส านึกในเรื่องคุณภาพใหแ้ก่พนักงานทุกคนบรษิทัฯมนีโยบายว่าพนักงานทุก
วชิาชพีทุกระดบัทุกคนจะไดร้บัการพฒันาอย่างเพยีงพอและต่อเนื่องทัง้เรื่องงานในหน้าทีค่วามรูเ้กีย่วกบัธุรกจิตลอดจน
การบรหิารและการจดัการตามความเหมาะสมของหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของพนกังานรวมทัง้สรา้งจติส านึกในเรื่อง
คุณภาพใหแ้ก่พนกังานทุกคนจากบุคลากรภายในทีเ่พยีบพรอ้มดว้ยความรูแ้ละประสบการณ์และจากสถาบนัภายนอกที่
มชีื่อเสยีงโดยจะมกีารทบทวนและปรบัปรุงหลกัสตูรใหท้นัสมยัและเหมาะสมอยู่ เสมอทัง้นี้การฝึกอบรมและพฒันาถือ
เป็นความรบัผดิชอบของผูบ้งัคบับญัชาพนกังานและฝ่ายทรพัยากรบุคคลร่วมกนั 

 
6.  ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

บรษิทัฯจะดแูลความกา้วหน้าในสายอาชพีของพนกังานแต่ละบุคคลอย่างทัว่ถงึและเป็นธรรมโดยพจิารณาให้
สอดคลอ้งกบัระดบัความรูท้กัษะความสามารถและระดบัศกัยภาพของพนกังานแต่ละบุคคล 
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บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
SUTHA 

7.  ด้านแรงงานสมัพนัธบ์รรยากาศและสภาพการท างาน 
บรษิทัฯถอืเป็นหน้าทีท่ีจ่ะสรา้งความเขา้ใจอนัดรีะหว่างบรษิทัและพนกังานโดยจดัใหม้คีณะกรรมการ

สวสัดกิารโรงงานทีต่วัแทนของพนกังานทุกฝ่ายงาน  ร่วมบรหิารจดัการสวสัดกิารทีจ่ าเป็นรวมทัง้เพื่อร่วมหารอืและ
แกไ้ขขอ้ขดัแยง้ทีอ่าจเกดิขึน้  รวมถงึเอาใจใสด่แูลทุกขส์ขุและสภาพการท างานของพนกังานใหเ้หมาะสมโดยพนกังาน
ไม่ตอ้งเรยีกรอ้งและปฏบิตัต่ิอพนกังานเสมอืนคนในครอบครวัเดยีวกนัใหค้วามเป็นธรรมต่อพนกังานทุกระดบั
ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งเป็นทีพ่ึง่และเป็นตวัอย่างทีด่ขีองพนกังาน 
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บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
SUTHA 

บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการก ากบัการด าเนินงานภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบรษิทัมี
ความมุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามมาตรการการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั และเป็นการ
เสรมิสรา้งความโปร่งใสและประสทิธภิาพของฝ่ายจดัการ อนัจะสรา้งความเชื่อมัน่ใหเ้กดิขึน้แก่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ี่
เกีย่วขอ้งทุกฝ่าย จงึไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ตีามทีก่ าหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
โดยครอบคลุมหลกัการส าคญัของหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance) 5 หมวด ไดแ้ก่  

หมวดที ่1 สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
หมวดที ่2 การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 
หมวดที ่3 บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
หมวดที ่4 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 
หมวดที ่5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  

 

สิทธิของผูถื้อหุ้น 

บรษิทัตระหนกัและใหค้วามส าคญักบัสทิธพิืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ ไดแ้ก่ การซือ้ขายหรอืโอนหลกัทรพัย ์ การ
ไดร้บัขอ้มลูบรษิทัอย่างเพยีงพอ การเขา้ร่วมประชมุเพื่อการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เกีย่วกบัการ
เปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของบรษิทั เป็นตน้ คณะกรรมการบรษิทัจงึไดก้ าหนดแนวทางด าเนินการต่างๆ เพื่อรกัษาสทิธิ
ของผูถ้อืหุน้ รวมถงึสง่เสรมิและอ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้ือหุน้ ดงันี้ 

1. จดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหน้า
ตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยจะระบุวนั เวลา สถานทีก่ารประชุม และมรีายละเอยีดระเบยีบวาระการประชุม เอกสาร
ประกอบระเบยีบวาระต่างๆ พรอ้มความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดศ้กึษาขอ้มลูอย่างครบถว้น 

2. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะ
ใหก้รรมการอสิระหรอืบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชมุแทนได ้ โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะทีบ่รษิทัได้จดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอื
เชญิประชุม 

3. ก่อนเริม่การประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะชีแ้จงวธิกีารใชส้ทิธลิงคะแนนและนบัคะแนนตามทีร่ะบุไวอ้ย่าง
ชดัเจนในขอ้บงัคบัของบรษิทั 

4. ประธานกรรมการจะจดัสรรเวลาการประชุมอย่างเพยีงพอ และด าเนินการประชุมอย่างโปร่งใส โดย
ระหว่างการประชมุ จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธอิย่างเทา่เทยีมกนัในการแสดงความคดิเหน็ และซกัถามอย่างทัว่ถงึ 
ซึง่กรรมการและผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งจะเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถซกัถามในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งได้ 

5. จดัท าบนัทกึรายการการประชมุอย่างถูกตอ้งและครบถว้น เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้ 

6. เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้อย่างสม ่าเสมอผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั ช่องทางของตลาดหลกัทรพัย ์
และส านกังาน ก.ล.ต. รวมถงึเวป็ไซดข์องบรษิทั 
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บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
SUTHA 

การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บรษิทัไดก้ าหนดใหม้กีารปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม คณะกรรมการบรษิทัจงึมี
นโยบาย ดงันี้ 

1. เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอเพิม่วาระการประชุม หรอืเสนอชื่อกรรมการไดล่้วงหน้าก่อนการประชุม  
2. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ จะพจิารณาและลงคะแนนเสยีงตามวาระทีก่ าหนดโดยไม่เปลีย่นแปลงขอ้มูลส าคญั 

หรอืเพิม่วาระการประชมุโดยไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้โีอกาสศกึษาขอ้มลู
ประกอบวาระก่อนการตดัสนิใจ 

3. ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคล
หนึ่ง หรอืใหม้กีรรมการอสิระอยา่งน้อย 1 คน เขา้ร่วมประชมุและลงมตแิทนได ้ และแจง้รายชื่อกรรมการอสิระดงักล่าว
ไวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ 

4. สนบัสนุนใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงส าหรบัวาระทีส่ าคญั เช่น การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั การท า
รายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้และในวาระการเลอืกตัง้กรรมการ จะเปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

5. ก าหนดแนวทางในการเกบ็รกัษาและป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร และไดแ้จง้แนวทาง
ดงักล่าวใหทุ้กคนในบรษิทัถอืปฏบิตั ิ และไดก้ าหนดใหก้รรมการทุกคนและผูบ้รหิารทีม่หีน้าทีร่ายงานการถอืครอง
หลกัทรพัยต์ามกฎหมาย มหีน้าทีจ่ดัสง่รายงานดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการ  

เพือ่ใหม้แีนวทางเพือ่ใหส้ทิธกิบัผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีม ทีป่ระชมุคณะกรรมการ ครัง้ที ่ 4/2557 ซึง่ประชมุเมือ่
วนัที ่ 29 กนัยายน 2557 ไดม้มีตอินุมตักิ าหนดหลกัเกณฑส์ าหรบัผูถ้อืหุน้สว่นน้อย เพือ่เสนอวาระการประชุม เสนอชือ่
บุคคลเพือ่เขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั รวมถงึการสง่ค าถามล่วงหน้าก่อนการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
โดยไดจ้ดัท ารายละเอยีดหลกัเกณฑด์งักล่าวเผยแพร่ขอ้มลูดงักล่าวไวใ้นเวบ็ไซดข์องบรษิทัฯ www.goldenlime.co.th : 
ในหน้านกัลงทุนสมัพนัธเ์ลอืกเมนูดาวน์โหลดขอ้มลูและแบบฟอรม์ และมกีารแจง้ขา่วเพือ่เผยแพร่หลกัเกณฑด์งักล่าว
พรอ้มแนบรายละเอยีดและแบบฟอรม์ต่างๆ เพือ่ประชาสมัพนัธแ์จง้ขา่วผ่านเวบ็ไซดข์องตลาดหลกัทรพัย ์ เมือ่วนัที ่ 1 
ตุลาคม 2557  โดยก าหนดระยะเวลาการรบัเรือ่ง ระหว่างวนัที ่1 ตุลาคม – 15 พฤศจกิายน ของทุกปี ก่อนการจดัการ
ประชุมสามญัผูถ้อืประจ าปี 
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รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
SUTHA 

บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

บรษิทัตระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั ไมว่่าจะเป็นผูม้สีว่น

ไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก ่ ผูถ้อืหุน้ พนกังาน และผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก ไดแ้ก ่ ลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนี้ คู่แขง่ และหน่วยงาน

อื่นๆ ตลอดจนชุมชนใกลเ้คยีงทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันัน้ บรษิทัจะปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหส้ทิธิ

ของผูม้สีว่นไดเ้สยีดงักล่าวไดร้บัการดแูลเป็นอย่างด ีคณะกรรมการบรษิทัจงึมนีโยบาย ดงันี้ 

ผูถ้อืหุน้ : มุ่งเน้นการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย ์และโปร่งใสในการเปิดเผยขอ้มลูทีส่ าคญัทัง้ขอ้มลูทาง
การเงนิ และขอ้มลูอื่นทีเ่กีย่วขอ้งต่อผูถ้อืหุน้อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา 

ลกูคา้ : ใหค้วามส าคญัในการผลติ และจดัจ าหน่ายผลติภณัฑแ์ละการบรกิารทีม่คีุณภาพภายใตเ้งื่อนไขที่
เป็นธรรม รวมทัง้รกัษาความลบัของลกูคา้ โดยไม่น าไปเปิดเผยหรอืใชป้ระโยชน์ในทางมชิอบ 

พนกังาน : ปฏบิตัต่ิอพนกังานทุกคนอย่างเป็นธรรม โดยมกีารใหค้่าตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่หมาะสม 
ก าหนดนโยบายการดแูลความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน รวมทัง้สนบัสนุนการ
พฒันาความรูแ้ละความสามารถของพนกังาน 

คู่คา้และคู่สญัญา : ปฏบิตัติามเงื่อนไขทางธุรกจิต่อคู่สญัญาทีไ่ดต้กลงกนัไวอ้ย่างเป็นธรรม และมจีรรยาบรรณทีด่ใีน
การด าเนินธุรกจิ ตลอดจนปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

คู่แขง่ทางการคา้ : สง่เสรมินโยบายการแขง่ขนัทางการคา้อย่างเสร ีและเป็นธรรม โดยจะปฏบิตัภิายใตก้รอบกตกิา
การแขง่ขนัทีด่ ี 

ชุมชนสงัคม  
และสิง่แวดลอ้ม 

: ใหค้วามส าคญัและรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม โดยสนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ กบัชุมชนทีบ่รษิทั
ด าเนินธุรกจิอยู่ตามโอกาส รวมทัง้ปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ เกีย่วกบั
สิง่แวดลอ้มอย่างเคร่งครดั และวางแนวทางในการควบคมุผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง 

 

ช่องทางส าหรบัผูมี้ส่วนได้เสีย สามารถมสีว่นร่วมเพือ่สง่ขอ้เสนอแนะ แจง้เบาะแส หรอืตดิต่อกบับรษิทั เพือ่เสนอ

ขอ้คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะต่าง ๆ  บรษิทัแสดงรายละเอยีดส าหรบัตดิต่อเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซดข์องบรษิทัที ่

www.goldenlime.co.th  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            << 46/136>>

http://www.goldenlime.co.th/


 

รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
SUTHA 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส 

บรษิทัใหค้วามส าคญักบัขอ้มลูขา่วสารทีต่อ้งแจง้แก่ตลาดหลกัทรพัย ์ ส านกังาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหุน้ และ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และมนีโยบายเปิดเผยขอ้มลูทีส่ าคญัของบรษิทัอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ดงันี้ 

1. เปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศทางการเงนิและขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ และผลประกอบการตรงต่อความ
เป็นจรงิ ครบถว้น เพยีงพอ ทนัเวลา โดยงบการเงนิจะตอ้งผ่านการสอบทานหรอืตรวจทานจากผูส้อบบญัชวี่าถูกตอ้ง
ตามมาตรฐานการบญัชซีึง่เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป และผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบรษิทั ก่อนการเผยแพรต่่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ผูถ้อืหุน้ และหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. เปิดเผยขอ้มลูผ่านช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ เวบ็ไซตข์องบรษิทั ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
ส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ ไดท้ราบขอ้มลูของบรษิทัอย่างทัว่ถงึ  

3. เปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้ขอ้มลูจ านวนครัง้ที่
กรรมการแต่ละคนเขา้รว่มประชมุ และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้รหิารไวใ้นแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี 

 

  ในสว่นของงานดา้นนกัลงทุนสมัพนัธน์ัน้ บรษิทัไดม้กีารมอบหมายใหผู้ช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ซึง่มี

ประสบการณ์ รวมถงึมอี านาจในการรายงานสารสนเทศของบรษิทัฯ ท าหน้าทีน่กัลงทุนสมัพนัธ ์ รวมถงึท าหน้าทีต่ดิต่อ

และเป็นผูใ้หข้อ้มลูกบัผูถ้อืหุน้ นกัลงทุนสถาบนั นกัวเิคราะห ์รวมถงึหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

บรษิทัฯ ไดร้วบรวมขอ้มลูส าหรบัผูถ้อืหุน้ และผูเ้กีย่วขอ้งแสดงไวใ้นเวบ็ไซดข์องบรษิทัที ่ www.goldenlime.co.th 

ในหน้านกัลงทุนสมัพนัธ ์ 

 

 

 

                                                                            << 47/136>>

http://www.goldenlime.co.th/


 

รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
SUTHA 

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้เกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั โดยกรรมการพงึปฏบิตัิ

หน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัยส์จุรติ และท าหน้าทีใ่นการก ากบัดแูลกจิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของบรษิทั และมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุ้น และผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่น รวมถงึมคีวามเป็นอสิระจากฝ่าย

จดัการ 

 

โครงสรา้งคณะกรรมการบริษทั 

1.1) คณะกรรมการบรษิทั มจี านวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ซึง่มี

กรรมการทีม่คีุณสมบตัเิป็นอสิระตามทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดรวม 3 ท่าน ซึง่สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท์ีส่ านกังาน 

ก.ล.ต. ทีก่ าหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีนตอ้งมกีรรมการอสิระมากกว่าหรอืเท่ากบั 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  

        ปัจจุบนั คณะกรรมการบรษิทัมจี านวน 7 ท่าน โดยมกีรรมการทีม่คีุณสมบตัเิป็นอสิระ 3 ท่าน ซึง่

เท่ากบัหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้คณะ ซึง่จะท าใหเ้กดิการถ่วงดุลในการพจิารณาและออกเสยีงในเรื่องต่าง ๆ 

อย่างเหมาะสม  

1.2)  บรษิทัไดแ้ต่งตัง้เลขานุการบรษิทั เพื่อท าหน้าทีจ่ดัการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบรษิทั และ
การประชุมผูถ้อืหุน้ จดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ ตลอดจนจดัเกบ็เอกสารตามที่
กฎหมายก าหนด รวมทัง้สนบัสนุนการท างานของคณะกรรมการบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัที่
เกีย่วขอ้ง 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีช่อบดว้ยกฎหมายดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและ

ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั โดยสรุปอ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบทีส่ าคญัไดด้งันี้ 

1. จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดอืน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลา
บญัชขีองบรษิทั โดยในปี 2557 บรษิทัฯ ไดจ้ดัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีในวนัที ่25 มนีาคม 2557 

2. จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ 

 ส าหรบัปี 2557 คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัการประชมุรวม 5 ครัง้ และคณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัการ
ประชุม รวม 4 ครัง้  

3. จดัใหม้กีารท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบรษิทั ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทั ซึง่ผูส้อบ
บญัชตีรวจสอบแลว้ และน าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตั ิ
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รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
SUTHA 

4. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจใหก้รรมการคนหนึ่ง หรอืหลายคน หรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตักิารอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการไดโ้ดยอยู่ภายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการหรอือาจมอบอ านาจ เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมี
อ านาจตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรและภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิ
เพกิถอนเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจหรอือ านาจนัน้ ๆ ไดเ้มื่อเหน็สมควร 

 ทัง้นี้ คณะกรรมการอาจมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรหิารมอี านาจหน้าทีใ่นการปฏบิตังิานต่างๆ โดยมี
รายละเอยีดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร ซึง่การมอบอ านาจนัน้ตอ้งไม่มลีกัษณะ
เป็นการมอบอ านาจทีท่ าใหค้ณะกรรมการบรหิารสามารถพจิารณา และอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้มสีว่นไดเ้สยี หรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดท ากบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมตัิ
รายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตแิต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด คอื คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบรหิาร โดยก าหนดขอบเขตและอ านาจในการด าเนินการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

ไวอ้ย่างชดัเจน 

5. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบรษิทั ควบคุมก ากบัดแูลการบรหิาร
และการจดัการของคณะกรรมการบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีไ่ดร้บัมอบหมาย เวน้แต่ในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
คณะกรรมการตอ้งไดร้บัมตอินุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก่อนการด าเนินการ อนัไดแ้ก่ เรื่องทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้ง
ไดร้บัมตอินุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เช่น การเพิม่ทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้ การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทั
ทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น หรอืการซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่นมาเป็นของบรษิทั การแกไ้ข
หนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบั เป็นตน้ 

ในปี 2557 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตอินุมตัแินวทางการก ากบักจิการทีด่ ี และจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกจิ เพือ่ใหบ้รษิทั สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) ไดม้แีนวทางก ากบัดแูลกจิการทีด่ีเพือ่เป็นแนวทางปฏบิตัิ
ส าหรบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้ง โดยจดัท าเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรส าหรบัผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝ่าย ซึง่ผูม้สีว่นไดเ้สยี
สามารถดรูายละเอยีดไดจ้าก Website ของบรษิทั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีประกอบดว้ยแนวทางแบ่งเป็น 20 หมวด ดงันี้ 
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ด้านจรรยาบรรณในการประกอบธรุกิจ  
 1    จรรยาบรรณทางธุรกจิ 
 2    การต่อตา้นการทจุรติ การคอรร์ปัชัน่   
 
ด้านการก ากบัดแูลกิจการ 
 หมวดที ่ 3  สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
 หมวดที ่ 4  การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 
 หมวดที ่ 5  บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 หมวดที ่6  การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 
 หมวดที ่ 7  คณะกรรมการบรษิทั 
 หมวดที ่ 8  คณะกรรมการชุดย่อย 
    คณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
    คณะกรรมการบรหิาร 
 หมวดที ่ 9  การสรรหาและการแต่งตัง้กรรมการ 
 หมวดที ่10  ฝ่ายบรหิาร 

     หมวดที ่11  แนวทางการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั หรอืการท าธุรกรรมกบับุคคลหรอืนิตบิุคคลซึง่ม ี
                                      ความเกีย่วโยง 
 หมวดที ่ 12 การดแูลเรือ่งการใชข้อ้มลูภายใน  
 
นโยบายความเสีย่ง การควบคมุภายใน และนโยบายด้านบุคคลากร 
 หมวดที ่ 13 ระบบการบรหิารความเสีย่ง การควบคุมภายใน  

        นโยบายการบรหิารความเสีย่ง 
           ระบบควบคุมภายในและประเมนิความเสีย่ง 
 หมวดที ่ 14  การบรหิารทรพัยากรบุคคล 
 
ด้านจริยธรรมในการท างาน 
 หมวดที ่ 15  ขอ้พงึปฏบิตัขิองกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 
 หมวดที ่ 16  จรรยาบรรณการจดัซื้อ จดัหา จดัจา้ง 
 
ด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม และนโยบายอืน่ๆ 
 หมวดที ่ 17 ความรบัผดิชอบต่อสงัคม  
 หมวดที ่ 18 การจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 หมวดที ่ 19 ความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
 หมวดที ่ 20 การจดัการและอนุรกัษ์พลงังาน 
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นอกจากนี้ คณะกรรมการยงัมขีอบเขตหน้าทีใ่นการก ากบัดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ อาทเิช่น การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและการซือ้หรอืขาย

ทรพัยส์นิทีส่ าคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

    ในปี 2557 ทีป่ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่4/2557 ลงวนัที ่  29 กนัยายน 2557  ไดม้มีตอินุมตัริายการทีจ่ะ

ไดม้าซึง่สนิทรพัยส์ าคญัซึง่เป็นโครงการลงทุนขยายก าลงัการผลติทีโ่รงงานสาขาแห่งที ่ 3 ทีต่ าบลหว้ยป่าหวาย อ าเภอ

พระพุทธบาท จงัหวดัสระบุร ี และถอืเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนทีม่ขีนาดของรายการตาม

เกณฑม์ลูค่าสิง่ตอบแทนคดิเป็นรอ้ยละ 26.68 ของสนิทรพัยร์วมจ านวน 936.87 ลา้นบาท  มลูค่าตามงบแสดงฐานะ

การเงนิ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2557 ซึง่ขนาดของรายการสงูกวา่รอ้ยละ 15 แต่ต า่กว่ารอ้ยละ 50 ถอืเป็นรายการประเภท 

2 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (บจ/ป 21-01)  เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการ

ปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์ พ.ศ. 2547  ดงันัน้ บรษิทัมหีน้าทีต่อ้งจดัท า

รายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และจดัสง่หนงัสอืแจง้ผูถ้อืหุน้ภายใน 21 วนั นบัแต่

วนัทีเ่ปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานสารสนเทศเกีย่วกบัการไดม้า

ซึง่สนิทรพัยด์งักล่าวไดจ้ดัสง่หนงัสอืเวยีนใหก้บัผูถ้อืหุน้เพือ่ทราบแลว้ 

6. พจิารณาโครงสรา้งการบรหิารงาน แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการอื่นตามความ
เหมาะสม 

7. ตดิตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

8. กรรมการจะตอ้งไมป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั 
หรอืเขา้เป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นสามญั หรอืเป็นหุน้สว่นไมจ่ ากดัความรบัผดิในหา้งหุน้สว่นจ ากดั หรอืเป็นกรรมการ
ของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัอืน่ทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัไม่
ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตนหรอืเพือ่ประโยชน์ผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

9. กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมสีว่นไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้มในสญัญาที่
บรษิทัท าขึน้หรอืถอืหุน้หรอืหุน้กูเ้พิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษิทัหรอืบรษิทัในเครอื 

 

การประชมุคณะกรรมการ 

1) คณะกรรมการบรษิทัตอ้งประชุมกนัอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ และมกีารประชมุพเิศษเพิม่เตมิตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม รวมทัง้มกีารก าหนดวาระประจ าของแต่ละครัง้ไวอ้ย่างชดัเจน เช่น การพจิารณาอนุมตังิบ
การเงนิทีผ่่านการสอบทานหรอืตรวจสอบโดยผูส้อบบญัช ีเป็นตน้  

2) คณะกรรมการบรษิทัไดร้บัขอ้มลูทีเ่พยีงพอ ครบถว้น และทนัเวลา โดยเลขานุการบรษิทัจะดแูลให้
กรรมการไดร้บัวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ล่วงหน้าก่อนการประชมุเป็นเวลาทีเ่พยีงพอส าหรบั
การศกึษาและพจิารณาเรื่องทีต่อ้งใหค้วามเหน็และการออกเสยีงลงคะแนน 

3)  มกีารจดบนัทกึการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเกบ็รายงานการประชมุทีผ่่านการรบัรองจาก
คณะกรรมการบรษิทั พรอ้มใหค้ณะกรรมการ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถตรวจสอบได ้
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานดว้ยตนเองเป็นประจ าทุกปี เพื่อประเมนิผล
การปฏบิตังิานในปีทีผ่่านมา และหาแนวทางในการปรบัปรุงประสทิธภิาพในการท างานของคณะกรรมการในปีต่อๆ ไป 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ  

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการพจิารณาโดยคณะกรรมการบรษิทั ซึง่บรษิทัมนีโยบายจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการในระดบัทีเ่หมาะสม โดยเปรยีบเทยีบอา้งองิกบัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ในอุตสาหกรรม และค านึงถงึผลการ
ด าเนินงานของบรษิทั รวมถงึความเหมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ โดยกรรมการทีไ่ดร้บั
มอบหมายใหท้ าหน้าทีก่รรมการตรวจสอบ จะไดร้บัค่าตอบแทนในการท าหน้าทีก่รรมการตรวจสอบดว้ยทัง้นี้การจ่าย
ค่าตอบแทนของกรรมการจะตอ้งผ่านการพจิารณาอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  

 

การพฒันากรรมการ  

คณะกรรมการบรษิัทมนีโยบายส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่
กรรมการ ผูเ้กีย่วขอ้งในระบบการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ เพื่อใหม้กีารปรบัปรุง
การปฏบิตัิงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบนักรรมการของบรษิัททุกท่านได้ผ่านการอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) 

 

คณะกรรมการชุดย่อย 

บรษิทัมคีณะกรรมการชุดย่อยอกี 2 ชุดไดแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรหิารในการ
พจิารณาเรื่องต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ปีระธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
ตรวจสอบเป็นกรรมการอสิระ เพื่อความโปร่งใสและเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที ่

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรษิทั ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยคณะกรรมการอสิระท าหน้าทีช่่วยคณะกรรมการ
โดยหน้าทีเ่พื่อสนบัสนนุด้านการก ากบัดแูลกิจการการสอบทานความถกูต้องเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน ระบบการ
ควบคมุและตรวจสอบภายในการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องรวมถงึการก ากบัดแูลการ
ปฏิบตัิงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม(หากมใีนอนาคต) เพือ่ให้การบริหารจดัการงานตา่งๆของบริษัทและบริษัทยอ่ย
และบริษัทร่วมเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ ประสทิธิผล และโปร่งใส 
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องคป์ระกอบ 
1.1 คณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ตาม

หลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างน้อย 3 ท่านโดยตอ้งประกอบดว้ยผูม้คีวามรูแ้ละ

ประสบการณ์เพยีงพอในการท าหน้าทีส่อบทานงบการเงนิไดอ้ยา่งน้อย 1 ท่าน 
1.3   เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้โดยคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืแต่งตัง้โดยได้รบัความ

เหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัการ
ก าหนดแผนการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ นัดหมายประชุม จดัเตรยีมวาระการประชุมตามที่ประธาน
กรรมการตรวจสอบสัง่การ น าสง่เอกสารประกอบการประชุม และบนัทกึรายงานการประชุม 

ณ วนัที ่25 มนีาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั มจี านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ชือ่-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นายศรภีพ สารสาส ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสุเวทย ์ธรีวชริกุล กรรมการตรวจสอบ 
3. นายสุวทิย ์มาไพศาลสนิ กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ : โดยนายสุเวทย ์ ธรีวชริกุล เป็นกรรมการทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่พยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีใ่นการสอบทานความ

น่าเชือ่ถอืของงบการเงนิได ้ 

โดยมนีางสาวธดิารตัน์ สหีวลัลภ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้จากที ่

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่2/2556 เมือ่วนัที ่5 มนีาคม 2556 

คณุสมบติักรรมการตรวจสอบ 

1.  เป็นกรรมการอสิระตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและขอ้บงัคบัทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด และ
สามารถใหค้วามเหน็หรอืรายงานผลการปฏบิตังิานตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายอย่างอสิระ 

2. สามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างเพยีงพอในฐานะเป็นกรรมการตรวจสอบ 

หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ 

1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ  
2. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบใน
การพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการ
ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์
หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระ เพือ่ท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้รว่มประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝ่ีายจดัการเขา้รว่มประชุมดว้ยอย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้ 
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5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้มคีวามถูกตอ้งและ
ครบถว้นใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูในการเขา้ท ารายการ
ดงักล่าวอย่างถูกตอ้งครบถว้น ทัง้นี้เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าว
ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

(ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

(ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั 

(ค) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
(ง) ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

(จ) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

(ฉ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ช) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ซ) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏบิตัิหน้าที่ตามกฎบตัร
 (charter) 

(ฌ) รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามรายละเอยีดขา้งตน้  คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั

โดยตรงและคณะกรรมการของบรษิทัยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการด าเนินงานของบรษิทัต่อบคุคลภายนอก 

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ ใหบ้รษิทัแจง้มตเิปลีย่นแปลงหน้าทีแ่ละจดัท า

รายชื่อ และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบทีม่กีารเปลีย่นแปลงตามแบบทีต่ลาดหลกัทรพัย์

ก าหนด และน าสง่ต่อตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยวธิกีารตาม

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการรายงานโดยผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ 

8 ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท าดงัต่อไปนี้ ซึง่

อาจมผีลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิทัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงาน

ต่อคณะกรรมการของบรษิทัเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

1) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
2) การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคมุภายใน 
3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

หากคณะกรรมการบรษิทั หรอืผูบ้รหิารไม่สามารถแกไ้ขรายการ หรอืกจิกรรมดงักล่าวไดอ้ย่างทนัท่วงท ีสมาชกิของ

คณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการ หรอืกจิกรรมดงักล่าวต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการแต่งตัง้กรรมการ จ านวน 3 ท่าน ท าหน้าทีค่ณะกรรมการบรหิาร โดยมอบหมายใหป้ฏบิตัหิน้าที่
แทนคณะกรรมการโดยมอี านาจตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรและภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร ซึง่
คณะกรรมการอาจยกเลกิเพกิถอนเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจหรอือ านาจนัน้ ๆ ไดเ้มื่อเหน็สมควร 

 

คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ยบุคคลจ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 
ชือ่-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นายเกยีรตกิุล มนต์เสรนุีสรณ์ ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายปัญชฤทธิ ์มนต์เสรนุีสรณ์ กรรมการบรหิาร 

3. นายกติเิมธ ีมนต์เสรนุีสรณ์ กรรมการบรหิาร 

โดยม ีนางสาวอมรพนัธ ์สวุรรณรตัน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร  

 

ขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบรหิารมอี านาจ หน้าที ่ และความรบัผดิชอบในการบรหิารงานในเรื่องเกีย่วกบัการด าเนินงาน

ตามปกตธิุระและงานบรหิารของบรษิทั ก าหนดนโยบาย แผนธุรกจิ งบประมาณ โครงสรา้งการบรหิารงาน และอ านาจ

การบรหิารต่างๆ ของบรษิทั หลกัเกณฑใ์นการด าเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิ เพื่อเสนอใหท้ีป่ระชมุ

คณะกรรมการของบรษิทัพจิารณาและอนุมตัแิละ/หรอืใหค้วามเหน็ชอบ รวมตลอดถงึการตรวจสอบและตดิตามผลการ

ด าเนินงานของบรษิทัตามนโยบายทีก่ าหนด โดยสรุปอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีส่ าคญัไดด้งันี้ 

1. ก าหนดนโยบาย ทศิทาง กลยทุธ ์ และโครงสรา้งการบรหิารงานหลกัในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั เพื่อ
เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบ 

2. ก าหนดแผนธุรกจิ งบประมาณ และอ านาจการบรหิารต่างๆ ของบรษิทั เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั
เหน็ชอบ 

3. พจิารณาโครงการลงทุนของบรษิทั เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบ 

4. อนุมตักิารใชจ้่ายเงนิลงทุนทีส่ าคญัๆ ทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามทีจ่ะไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั หรอืตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดเ้คยมมีตอินุมตัใินหลกัการไวแ้ลว้ 

5. อนุมตักิารจดัซือ้จดัจา้งในการบรหิารจดัการในวงเงนิไม่เกนิ 20 ลา้นบาทต่อรายการ  

6. เจรจาและเขา้ท าสญัญา ขอ้ตกลง ตราสารและเอกสารต่างๆ รวมทัง้การจดัซือ้จดัจา้งทีเ่กีย่วกบัการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทั ในวงเงนิไม่เกนิ 50 ลา้นบาท 
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7. อนุมตักิารกูย้มืเงนิ การท าสญัญาสนิเชื่อ การท าสญัญาจ านองและ/หรอืจ าน ากบัธนาคารและ/หรอืสถาบนั
การเงนิในวงเงนิไม่เกนิ 50 ลา้นบาท 

8. จดัสรรเงนิบ าเหน็จ รางวลั โบนสั ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้แกพ่นกังานหรอืลกูจา้ง
ของบรษิทั 

9. เป็นคณะทีป่รกึษาฝ่ายจดัการในเรื่องเกีย่วกบันโยบายดา้นการเงนิ การตลาด การปฏบิตักิาร และดา้น
การบรหิารงานอื่นๆ  

10. มอี านาจอนุมตัใินการเปิดหรอืปิดบญัชเีงนิฝากธนาคาร ก าหนดชื่อผูม้อี านาจเบกิถอนเงนิจากบญัชเีงนิ
ฝากของบรษิทั รวมถงึด าเนินการต่างๆเกีย่วกบับญัชเีงนิฝากดงักล่าว 

11. อนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่ัง้ส านกังานใหญ่และสาขาของบรษิทั ทัง้นี้การแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่ัง้ส านกังาน
ใหญ่จะตอ้งอยู่ภายในทอ้งทีจ่งัหวดันนทบุรเีท่านัน้ 

12. ด าเนินการต่างๆ ทีจ่ าเป็นเพื่อการสง่เสรมิและปกป้องผลประโยชน์ของบรษิทั 

13. อนุมตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงเงื่อนไขการใชว้งเงนิสนิเชื่อ และ/หรอื วธิเีบกิใชว้งเงนิสนิเชื่อทีบ่รษิทัมวีงเงนิอยู่
กบัธนาคาร และ/หรอืสถาบนัการเงนิ 

 ทัง้นี้ อ านาจของคณะกรรมการบรหิารจะไม่รวมถงึการอนุมตัริายการใดทีค่ณะกรรมการบรหิารหรอืบุคคลที่

อาจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย (ถา้ม)ี 

ตามกฎเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ซึง่การอนุมตัริายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณา

และอนุมตัริายการดงักล่าวตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด เวน้แต่เป็นการอนุมตัริายการที่

เป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการคา้ปกตทิัว่ไปของบรษิทัทีค่ณะกรรมการก าหนดกรอบการพจิารณาไวช้ดัเจนแลว้ 

 เมื่อคณะกรรมการบรหิารไดด้ าเนินการใดๆ แลว้ ใหร้ายงานต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการดว้ย 

 

การสรรหาและการแต่งตัง้กรรมการ 

องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบรษิทั 

การเลอืกและการแต่งตัง้กรรมการบรษิทัเป็นไปตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั โดยคณะกรรมการ

บรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณาคดัเลอืกบุคคลทีม่ปีระสบการณ์ และความรูค้วามสามารถทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

รวมถงึมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ฎหมายก าหนด ซึง่จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ โดย

สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

1. คณะกรรมการของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร 

2. ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
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(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุน้ต่อ 1 เสยีง 

(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการทีจ่ะพงึม ีในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีพ่งึ

ม ีใหป้ระธานทีป่ระชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

3. ในการประชมุสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 สว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนทีใ่กลท้ีส่ดุกบั 1 ใน 3 กรรมการ
ทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัๆ 
ต่อไป ใหก้รรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ทัง้นี้กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระนัน้อาจ
ไดร้บัเลอืกเขา้มารบัต าแหน่งอกีได ้

 

องคป์ระกอบและการแต่งตัง้กรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบรษิทั จะร่วมกนัพจิารณาเบือ้งตน้ถงึคุณสมบตัขิองบุคคลทีจ่ะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ

อสิระ โดยพจิารณาจากคุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการตามพระราชบญัญตัมิหาชนจ ากดั กฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบ

ทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาคดัเลอืกกรรมการอสิระจากผูท้รงคณุวุฒ ิ ประสบการณ์การ

ท างาน และความเหมาะสมดา้นอื่นๆ ประกอบกนั จากนัน้ จะน าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาแต่งตัง้เป็น

กรรมการของบรษิทัต่อไป ทัง้นี้ บรษิทัมนีโยบายในการแต่งตัง้กรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ

ทัง้หมดและตอ้งมจี านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระจะตอ้งสอดคลอ้งกบัประกาศ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย

หุน้ทีอ่อกใหมฉ่บบัลงวนัที ่15 ธนัวาคม พ.ศ.2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ดงันี้ 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทับรษิทัใหญ่บรษิทัยอ่ย บรษิทั
ร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัทัง้นี้ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระ
รายนัน้ๆดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงานลกูจา้งพนกังานทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ าหรอืผูม้ี
อ านาจควบคมุของบรษิทับรษิทัใหญ่บรษิทัย่อยบรษิทัร่วมบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืของผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทัเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านกังานก.ล.ต. ทัง้นี้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการหรอืทีป่รกึษาของ
สว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทั 

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา

มารดาคู่สมรสพีน้่องและบตุรรวมทัง้คู่สมรสของบตุรของผูบ้รหิารผูถ้อืหุน้รายใหญ่ผูม้อี านาจควบคุมหรอืบุคคลทีจ่ะ

ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 
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4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทับรษิทัใหญ่บรษิทัย่อยบรษิทัร่วมผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้ี

อ านาจควบคมุของบรษิทัในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตนรวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคย

เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียัหรอืผูม้อี านาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทับรษิทัใหญ่บรษิทัย่อยบรษิทัรว่มผู้

ถอืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน

วนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังานก.ล.ต. 

 ความสมัพนัธท์างธุรกจิดงักล่าวรวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการการเช่า

หรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยร์ายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิารหรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิดว้ยการ

รบัหรอืใหกู้ย้มืค ้าประกนัการใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิรวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนัซึง่เป็นผลใหบ้รษิทั

หรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่อ้งช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่งตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ี่มตีวัตนสทุธขิองบรษิทั หรอืตัง้แต่ 20 

ลา้นบาทขึน้ไปแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่าทัง้นี้การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณมลูค่าของ

รายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดย

อนุโลมแต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าวใหน้บัรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์าง

ธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทับรษิทัใหญ่บรษิทัย่อยบรษิทัร่วมผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจ

ควบคุมของบรษิทัและไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียัผู้มอี านาจควบคุมหรอืหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัชซีึง่มผีูส้อบบญัชขีอง

บรษิทับรษิทัใหญ่บรษิทัย่อยบรษิทัร่วมผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัสงักดัอยู่เวน้แต่จะไดพ้น้จาก

การมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังานก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืที่

ปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทับรษิทัใหญ่บรษิทัยอ่ยบรษิทัรว่มผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัและไม่เป็นผูถ้อืหุ้นทีม่นียัผูม้อี านาจควบคมุหรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทาง

วชิาชพีนัน้ดว้ยเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อ

ส านกังาน ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูถ้อื
หุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย
หรอืไม่เป็นหุน้สว่นทีม่นียัในหา้งหุน้สว่นหรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงานลกูจา้งพนกังานทีป่รกึษาทีร่บั
เงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ซึง่ประกอบกจิการทีม่ี
สภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

10. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทับรษิทั
ย่อยบรษิทัร่วมบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของผูบ้รษิทั 
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องคป์ระกอบและการแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการทีเ่ป็นกรรมการอสิระอย่างน้อย 3 คนมวีาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละ 3 ปีโดยบรษิทัมนีโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระทีส่อดคลอ้งกบัประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนทีท่จ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ลงวนัที ่ 15 
ธนัวาคมพ.ศ. 2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ซึง่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

1. ไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี)  

2. เป็นกรรมการอสิระทีม่คีุณสมบตัขิองกรรมการอสิระดงักล่าวขา้งตน้และ 

(1)  ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทั

บรษิทัย่อยบรษิทัรว่มบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูบ้รษิทัและ 

(2)  ไม่เป็นกรรมการของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

3. มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบทัง้นี้ตอ้งมกีรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอื
ของงบการเงนิได ้

องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบรหิารจะตอ้งเป็นกรรมการบรษิทัและ/หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้จาก

คณะกรรมการบรษิทัโดยมจี านวนตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร และโดยทีค่ณะกรรมการบรษิทัจะแต่งตัง้

กรรมการบรหิารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบรหิาร 

 

การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน 

บรษิทัมนีโยบายและวธิกีารดแูลผูบ้รหิารและพนกังานในการน าขอ้มลูภายในของบรษิทัไปใชเ้พือ่ประโยชน์

สว่นตน ดงันี้ 

1. หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิทั น าความลบั และ/หรอืขอ้มลูภายในของบรษิทัไป
เปิดเผยหรอืแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม และไม่ว่า
จะไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่กต็าม 

2. ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็น
ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า เกีย่วกบัหน้าทีท่ีต่อ้งจดัท าและสง่รายงานการถอืหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และ
บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 และบท
ก าหนดโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
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3. บรษิทัไดก้ าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิที่
เป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า และผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งระงบัการซือ้ และ/หรอื การขาย
หลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วง 1 เดอืนก่อนทีบ่รษิทัจะมกีารเผยแพรข่อ้มลูเกีย่วกบัผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิ
หรอืขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นสาระส าคญั ซึง่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย ์ จนกว่าบรษิทัจะไดเ้ปิดเผยขอ้มลู
ภายในดงักล่าวต่อสาธารณชนแลว้ 

4. บรษิทัก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิที่
เป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า จดัท าและน าสง่รายงานการถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทัซึง่บุคคลดงักล่าว 
รวมถงึคู่สมรสและของบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะถอือยู่ มายงัเลขานุการบรษิทั โดยใหจ้ดัท าและน าสง่ภายใน 30 วนัท า
การภายหลงัเขา้รบัต าแหน่ง และรายงานทุกครัง้ต่อส านกังาน ก.ล.ต. เมื่อมกีารซือ้หรอืขายหลกัทรพัยภ์ายใน 3 วนัท า
การ ตามทีพ่ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด พรอ้มทัง้จดัสง่ส าเนารายงานนี้ใหแ้ก่เลขานุการ
บรษิทัในวนัเดยีวกนักบัวนัทีส่ง่รายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

 กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ผูท้ีฝ่่าฝืนนโยบายการใชข้อ้มลูภายในจะตอ้งถูกลงโทษทางวนิยั และ/หรอื

กฎหมายแลว้แต่กรณี โดยการพจิารณาจากเจตนาของการกระท าและความรา้ยแรงของความผดินัน้ๆ  

 

ระบบการบริหารความเส่ียง การควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน 

 บรษิทัฯ มนีโยบายและเป้าหมายในการทีจ่ะบรหิารจดัการองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพ และเป็นองคก์รที่
มกีารก ากบัดแูลกจิการทีด่อีย่างเป็นรปูธรรม      คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารของบรษิทัจงึใหค้วามส าคญัต่อการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และตระหนักว่าระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส าคญัที่จะสร้างความมัน่ใจต่อฝ่าย
บรหิารในการช่วยใหม้กีารด าเนินการอย่างโปร่งใส  ก่อใหเ้กดิความเชื่อถอืจากผูม้สี่วนไดเ้สยี (Stakeholders) และผูม้ี
ส่วนเกีย่วขอ้งโดยทัว่ไป  รวมถงึช่วยลดความเสีย่งทางธุรกจิ ดงันัน้เพื่อใหร้ะบบการตรวจสอบภายในและการบรหิาร
ความเสี่ยง สามารถให้การสนับสนุนการบริหารจดัการเชิงธุรกิจและการก ากบัดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลจงึก าหนดแนวทางดงันี้ 
 
การตรวจสอบระบบควบคมุภายในและประเมินความเส่ียง มีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

คณะกรรมการบรษิทั ไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าทีใ่นการก ากบัดแูลใหร้ะบบควบคมุ
ภายในและระบบการบรหิารจดัการความเสีย่ง รวมถงึระบบการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั เพื่อใหร้ะบบมคีวาม
เพยีงพอและเหมาะสมรวมถงึมปีระสทิธภิาพ ตลอดรวมถงึการดแูลใหบ้รษิทัมกีารปฏบิตัติามขอ้ก าหนด และกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง  ดแูลมใิหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  การท ารายการเกีย่วโยง การดแูลรกัษาและใชท้รพัยากรอย่าง
เหมาะสม และมกีลไกป้องกนัการเกดิการทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบ  โดยจดัใหม้กีลไกการตรวจสอบถ่วงดุล  ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบไดม้มีตเิหน็ชอบมอบหมายใหบ้รษิทัจดัจา้งทีป่รกึษาทีม่คีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์จาก
ภายนอกโดยเป็นหน่วยงานทีม่คีวามเป็นอสิระ  เพื่อรบัหน้าทีใ่นการสอบทานกระบวนการควบคุมภายในของ
กระบวนการปฏบิตังิานทีส่ าคญัของบรษิทั เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการปฏบิตัทิีด่ ี (Best Practice) รวมถงึบรษิทัฯ 
สามารถน าขอ้เสนอแนะต่าง ๆ จากผูม้ปีระสบการณ์เพื่อท าการปรบัปรุงกระบวนการควบคมุภายในและบรหิารความ
เสีย่งใหเ้พยีงพอ และมปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้ 

โดยบรษิทัไดม้กีารก าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งดงันี้ 
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นโยบายการบริหารความเส่ียงองคก์ร 

นโยบายการบริหารความเสี่ย งมีวัต ถุประสงค์เพื่ อให้ บริษัท  สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

(SUTHA)สามารถน าไปใชเ้ป็นหลกัการในการบรหิารความเสีย่งอย่างเป็นรูปธรรม ตามมาตรฐานสากลและสอดคลอ้ง

กบัสภาพแวดลอ้มในการด าเนินงานของ SUTHAนอกจากนี้ แนวทางปฏบิตัทิี่ดแีละมาตรฐานการบรหิารความเสีย่งที่

เกีย่วขอ้งไดก้ าหนดใหผู้บ้รหิารก าหนดนโยบายการบรหิาร ความเสีย่ง โดยใหค้รอบคลุมหวัขอ้ต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

 ปรชัญา วสิยัทศัน์ และวตัถุประสงคข์องการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร 
 นิยามค าทีส่ าคญั เช่น ความเสีย่ง การบรหิารความเสีย่ง เป็นตน้  
 ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้อง SUTHA 

ทัง้น้ี นโยบายการบริหารความเส่ียงของ SUTHA มีดงัน้ี 

บรษิทั สธุากญัจน์จ ากดั (มหาชน)(SUTHA) ตระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อการบรหิารจดัการองคก์รทีด่ี

เพื่อขบัเคลื่อนองค์กรให้มีการเติบโตและขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ มีฐานะการเงินที่มัน่คงและสามารถสร้าง

ผลตอบแทนแก่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (Stakeholders) ในระดบัทีเ่หมาะสม ตลอดจนสนบัสนุนใหม้กีลไกส าคญัในการสรา้ง

มลูค่าเพิม่ บนพืน้ฐานของการด าเนินการทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลผสมผสานการใชเ้ทคโนโลยกีารผลติและการ

พฒันาต่อยอดในเชงิอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถใช้ทรพัยากรได้เกิดประโยชน์สูงสุด ในสภาวะการ

เปลี่ยนแปลงที่ต้องเผชิญอยู่ตลอดเวลาในปัจจุบัน ทัง้จากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายใน อาจส่งผลกระทบต่อ

ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายและภารกจิหลกั  

คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ และผูบ้รหิารเหน็ควรใหม้กีารน าระบบการบรหิารความ

เสีย่งมาปฏบิตัใิชใ้นการด าเนินงานของSUTHAโดยใหม้กีารก ากบัดูแลกจิการทีด่เีพื่อเสรมิสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูถ้ือ

หุน้และทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  สามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละสรา้งมูลค่าเพิม่ใหแ้ก่องคก์ร  

โดยไดก้ าหนด ปรชัญา วสิยัทศัน์ นิยาม วตัถุประสงค ์นโยบาย และกรอบการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั ไวด้งันี้  

ปรชัญาของการบริหารความเส่ียง 

ภายใต้การด าเนินธุรกจิทีม่คีวามผนัผวน สลบัซบัซอ้น และการเปลีย่นแปลงอย่างต่อเนื่อง SUTHA จะ

น าระบบการบรหิารความเสีย่งมาใชใ้นองค์กร ให้เป็นเครื่องมอืประกอบการก าหนดทศิทาง การวางกลยุทธ ์และการ

ด าเนินธุรกิจ ที่จะเสริมสร้างศกัยภาพและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ รวมทัง้การปรบัปรุงกระบวนการปฏิบตัิงานอย่าง

ต่อเนื่อง   อนัจะเป็นการสนับสนุนให้SUTHA สามารถบรรลุวตัถุประสงคใ์นภาพรวมมกีารก ากบัดูแลทีด่ ีและสามารถ

สรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  โดยก าหนดใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมองคก์ร

ในการปฏบิตัิงาน และให้พนักงานทุกคนในทุกระดบัชัน้ตระหนักถึงหน้าที่ความรบัผดิชอบในการบรหิารความเสีย่ง

ร่วมกนั 
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บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
SUTHA 

วิสยัทศัน์ของการบริหารความเส่ียง 

SUTHAจะเป็นองค์กรที่มีการบริหารความเสี่ยงในทุกระดบัชัน้ทัว่ทัง้องค์กรอย่างบูรณาการ ที่มีการ
บรหิารจดัการอย่างเป็นเลศิ และเพิม่คุณค่าขององคก์ร 

 

นิยามความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง 

ความเสี่ยง หมายถึง “เหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งหากเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบเชิงลบต่อการ
ด าเนินงาน ท าใหS้UTHA ไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนด” 

การบรหิารความเสีย่ง หมายถงึ “กระบวนการในการระบุ ประเมนิ และบรหิารจดัการความเสีย่ง  ใหอ้ยู่
ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่SUTHA ก าหนดขึ้น ให้มัน่ใจว่าจะสามารถบรรลุ
วตัถุประสงคห์รอืกลยุทธท์ีก่ าหนดไว ้รวมถงึสรา้งโอกาสทางธุรกจิแก่ SUTHA  

วตัถปุระสงคข์องการบริหารความเส่ียง 

1. เพื่อน าระบบการบรหิารความเสีย่งทีเ่ป็นมาตรฐานสากลมาปฏบิตัใิชใ้นแนวทางเดยีวกนัทัว่ทัง้องคก์ร และ
ก าหนดใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นส่วนหนึ่งในการตดัสนิใจ การก าหนดกลยุทธ์ แผนงาน และการด าเนินงานของ
SUTHA  

2. เพื่อก าหนดมาตรการ และแนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่งที่เหลอือยู่ให้อยู่ ในระดบัที่ยอมรบัได้ของ
องคก์ร โดยพจิารณามาตรการทีจ่ะลดโอกาส และ/หรอื ผลกระทบจากความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
อนัจะเป็นการผลกัดนัใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รทีก่ าหนดไว ้ทัง้ในระดบัองคก์รและในระดบัหน่วยงาน  

3. เพื่อสามารถระบุความเสีย่งหรือวกิฤตการณ์ที่ไม่คาดคดิ และสามารถตอบสนองการลดความสญูเสยี หรอื
ความเสยีหายต่อองคก์รไดอ้ย่างเหมาะสมและทนักาล  

4. เพื่อให้คณะผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ร ับมอบหมายในการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบข้อมูลความเสี่ยงที่ส าคญั แนวโน้มของความเสี่ยง และความเสี่ยงในภาพรวม 
ตลอดจนก ากบัดแูลความเสีย่งของSUTHA  ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

5. เพื่อใหทุ้กสว่นงานมหีน้าทีร่ะบุ ประเมนิ และบรหิารจดัการความเสีย่งทีส่ าคญั ๆ อย่างสม ่าเสมอ รวมถงึใน
กรณีที่มเีหตุการณ์ กจิกรรม กระบวนการ และ/หรอื โครงการที่ส าคัญหรอืยงัไม่เคยปฏบิตั ิ หรอืการเปลีย่นแปลงที่มี
สาระส าคญัภายในองคก์ร โดยค านึงถงึระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้และความสามารถในการปฏบิตัไิดจ้รงิดว้ยต้นทุนที่
เหมาะสม 

6. เพื่อให้มีการสื่อสาร และถ่ายทอดความรู้การบริหารความเสี่ยงให้พนักงานอย่างสม ่าเสมอ  และพฒันา
พนกังานใหม้คีวามเขา้ใจ มคีวามตระหนักการเป็นเจา้ของความเสีย่ง ตลอดจนมกีารบรหิารความเสีย่งร่วมกนัภายใต้
งานทีร่บัผดิชอบ 

 

 

                                                                            << 62/136>>



 

รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
SUTHA 

ระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัได้ 

ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Appetite) คอื ระดบัความเสีย่งสงูสดุทีS่UTHA ยอมรบัไดใ้นระดบั

องคก์ร ก าหนดขึน้โดยฝ่ายบรหิารภายใตก้ารก ากบัดแูลของคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายใหท้ า

หน้าทีใ่นการบรหิารความเสีย่ง และใหใ้ชป้ระกอบการประเมนิและบรหิารความเสีย่ง โดยความเสีย่งใดกต็ามทีไ่ดร้บัการ

วเิคราะหแ์ละประเมนิแลว้พบว่า อาจสง่ผลกระทบต่อSUTHA เกนิกว่าระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดใ้หห้น่วยงานเจา้ของ

ความเสีย่งนัน้ ๆ จดัท าแผนปฏบิตังิานบรหิารความเสีย่ง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผูไ้ดร้บั

มอบหมายใหท้ าหน้าทีบ่รหิารความเสีย่ง โดยแบ่งระดบัความเสีย่ง ทีย่อมรบัไดอ้อกไดเ้ป็น 3 ดา้น ดงันี้ 

1. ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดด้า้นการเงนิ –ยอมรบัใหม้กีารสญูเสยีเงนิ หรอืการลดลงของรายไดใ้นระดบัหนึ่ง 
แต่ไม่เกนิกว่าระดบัทีส่ง่ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อสภาพคล่องหรอืฐานะทางการเงนิของSUTHA 

2. ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดด้า้นความต่อเนื่องดา้นการผลติ – ยอมรบัใหม้กีารหยุดชะงกัหรอืความล่าชา้ใน
ความต่อเนื่องในด้านการผลติได้ในระดบัหนึ่ง แต่ไม่ยอมรบัให้เกดิการหยุดชะงกัหรอืความล่าช้าที่เป็นเวลานานจน
ก่อให้เกดิความเสยีหายที่เป็นผลกระทบต่อเนื่องในการปฏบิตัิงาน  ซึ่งส่งผลต่อระดบัความเชื่อมัน่ผลผลติและ ระดบั
ความพงึพอใจของลกูคา้ ตลอดจนภาระผกูพนัทีS่UTHA มต่ีอคู่คา้ 

3. ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้ด้านชื่อเสีย่ง – ยอมรบัข่าวสารในเชงิลบในสื่อที่มชี่องทางการสื่อสารอย่าง
แพร่หลาย แต่ไม่ยอมรบัขา่วสารในเชงิลบทีส่ง่ผลกระทบอย่างเป็นสาระและต่อเนื่อง จนเกดิความเสยีหายดา้นชื่อเสยีง
แก่สาธารณชนและความเชื่อมัน่ในองคก์รจากผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยเฉพาะคู่คา้ทีส่ าคญัและผูถ้อืหุน้  

นโยบายการบริหารความเส่ียง 

SUTHA ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่ต้องน าระบบการบริหารความเสี่ยงตาม

มาตรฐานสากลมาใชใ้นการบรหิารของSUTHA  โดยมุ่งหวงัใหS้UTHA เป็นองคก์รสรา้งสรรคใ์นการสรา้งภาพลกัษณ์ที่

ด ีและมพีฒันาการด าเนินงานใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนัทัว่องคก์ร จงึก าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง ดงันี้ 

1. ก าหนดใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นความรบัผดิชอบของพนักงานในทุกระดบัชัน้ ทีต่้องตระหนักถงึความเสีย่ง
ทีม่ใีนการปฏบิตังิานในหน่วยงานของตนและในองคก์ร และต้องใหค้วามส าคญักบัการบรหิารความเสีย่งต่าง ๆ ไดร้บัการ
บรหิารจดัการ ภายใตก้ารควบคุมภายในอย่างมรีะบบใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่พยีงพอและเหมาะสม 

2. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหใ้ชก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นเครื่องมอืทีส่ าคญัในการบรหิารจดัการส าคญัของ SUTHA 
และบุคลากรทุกระดบัตอ้งมคีวามเขา้ใจ มคีวามร่วมมอื มคีวามร่วมใจ และร่วมกนัใชก้ารบรหิารความเสีย่งสรา้งภาพลกัษณ์
ทีด่ ีเสรมิสรา้งการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีการบรหิารจดัการที่เป็นเลศิ และสร้างความเชื่อมัน่ใหก้บัผู้ถอืหุ้น/ผูม้สี่วนได้เสยี
ของSUTHA 

3. ส่งเสรมิและพฒันาการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยัมาใชใ้นกระบวนการการบรหิารความเสีย่งของ
SUTHA และสนับสนุนใหบุ้คลากรทุกระดบัสามารถเขา้ถงึแหล่งขอ้มูลข่าวสารการบรหิารความเสีย่งอย่างทัว่ถงึ ตลอดจน
การจดัระบบการรายงานการบรหิารความเสีย่งใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายให้ท าหน้าทีใ่นการบรหิาร
ความเสีย่งและคณะกรรมการบรษิทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
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การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
SUTHA 

การตรวจสอบระบบควบคมุภายใน 

ส าหรบัแผนงานและขัน้ตอนการตรวจสอบระบบควบคมุภายในและประเมนิความเสีย่ง ซึง่บรษิทัฯ ที่
ปรกึษาไดด้ าเนินการภายในกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และการตรวจสอบทีม่พีืน้ฐานจากความ
เสีย่ง (Risk-Based Approach) โดยใชแ้นวคดิพืน้ฐานว่าทรพัยากรในการตรวจสอบนัน้มจี ากดั และการตรวจสอบควร
เน้นไปทีก่ระบวนการปฏบิตังิานทีม่คีวามเสีย่งสงูเป็นส าคญั ซึง่ประกอบดว้ยแนวทาง ดงันี้ 

1. ประเมินความเส่ียงส าหรบัแต่ละกระบวนการทางธรุกิจของบริษทั 

เพื่อสนบัสนุนการวางแผนการตรวจสอบภายในใหค้รอบคลมุกระบวนการทางธุรกจิหลกัทีส่ าคญั และจดัล าดบั
กระบวนการทีจ่ะด าเนินการตรวจสอบ 

โดยกระบวนการธุรกจิหลกัทีส่ าคญัซึง่เป็นกลไกในการขบัเคลื่อนธุรกจิของบรษิทั ประกอบดว้ย 

1. กระบวนการผลติ (Production) 
2. กระบวนการบรหิารสนิคา้คงคลงัและตน้ทุนการผลติ (Inventory Management and Product Costing) 
3. กระบวนการขายและรบัช าระเงนิ (Order to Cash) 
4. กระบวนการจดัซือ้และจ่ายช าระเงนิ (Purchase to Pay) 
5. กระบวนการปิดบญัชแีละการจดัท ารายงานทางการเงนิ (Account Closing and Financial Reporting) 
6. กระบวนการบรหิารสนิทรพัยถ์าวร (Fixed Assets Management) 
7. กระบวนการบรหิารทรพัยากรบคุคลและเงนิเดอืน (Human Resource Management and Payroll) 

2   การวางแผนการตรวจสอบระบบควบคมุภายในมแีนวทางดงันี้ 

2.1  สมัภาษณ์ผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานในหน่วยงานต่าง ๆ ของบรษิทั  

2.2 การสอบทานเอกสารประกอบการปฏบิตังิานโดยผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อระบุ
จดัล าดบัการควบคมุทีบ่รษิทัไดม้กีารก าหนดไว ้ 

2.3  การประเมนิความเสีย่งตามเกณฑ ์และจดัล าดบัความเสีย่งทีไ่ดจ้ากการประเมนิความเสีย่ง 

2.4  หารอืร่วมกบัผูบ้รหิารแต่ละหน่วยงานเพื่อยนืยนัรายการความเสีย่งและระดบัคะแนนทีป่ระเมนิได ้

2.5  จดัท าร่างแผนการตรวจสอบภายใน จากผลการประเมนิความเสีย่งทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนการหารอื 

2.6 น าเสนอร่างแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี เพื่อยนืยนัล าดบัและระยะเวลาการเขา้ตรวจสอบการ
ปฏบิตังิาน 

2.7 ขออนุมตัแิผนการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั และประกาศให้
 ผูบ้รหิารทุกหน่วยงานรบัทราบ 
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รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
SUTHA 

3.   กระบวนการตรวจสอบระบบควบคมุภายใน มีแนวทางดงัน้ี 
1.1 ศกึษาและท าความเขา้ใจในธุรกจิและขอบเขตของงานทีจ่ะตรวจสอบ 
1.2 การสมัภาษณ์ สงัเกตการณ์ และสอบทานเอกสารประกอบการปฏบิตังิานเพื่อศกึษาและท าความเขา้ใจ

กระบวนการปฏบิตังิานภายใตข้อบเขตการตรวจสอบ 
1.3 ระบุความเสีย่งและการควบคุมภายในทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและออกแบบแนวทางการตรวจสอบ (Audit 

Program) 
1.4 ทดสอบจุดควบคมุภายในของกระบวนการปฏบิตังิานดว้ยวธิกีารทดสอบดงัระบุในแนวทางการตรวจสอบ 
1.5 สรุปผลการตรวจสอบเพื่อยนืยนัประเดน็เบือ้งตน้กบัผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิาน เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูส าหรบั

การจดัท ารายงานผลการตรวจสอบน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบฉบบัสมบรูณ์ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบรษิทั 
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รายงานประจาํปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จํากดั (มหาชน) 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

SUTHA 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธภิายหลงัการหกัภาษเีงนิ

ไดนิ้ตบิุคคลและการจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรกต็าม บรษิทัอาจพจิารณาการจ่ายเงนิปันผลใน

อตัราทีแ่ตกต่างไปจากนโยบายทีก่าํหนดไว ้หรอืงดจ่ายเงนิปันผล โดยจะขึน้อยู่กบัผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงนิ 

ภาวะเศรษฐกจิ แผนการลงทุนความจาํเป็นและความเหมาะสมอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืผูถ้อืหุน้ของ

บรษิทัเหน็สมควร 

       สาํหรบัปี 2557 ทีป่ระชุมคณะกรรมการมมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ดงัน้ี 
หลกัทรพัย ์ วนัทีค่ณะกรรมการ

มมีต ิ

วนัทีข่ ึน้

เครื่องหมาย 

วนัทีจ่า่ยเงนิปันผล ประเภทเงนิปัน

ผล 

เงนิปันผล 

(บาท/หุน้) 

วนัผลประกอบการ 

SUTHA 08/08/57 25/08/57 08/09/57 เงนิปันผล 0.15 01/01/57-30/06/57 
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 รายงานประจาํปี 2557 

 บริษัท สธุากญัจน์ จํากดั (มหาชน) 

  

SUTHA 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้ 

 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระจาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่  

1. นายศรภีพ สารสาส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสวุทิย ์มาไพศาลสนิ กรรมการตรวจสอบ 

3. นานสเุวทย ์ธรีวชริกุล กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีส่ามารถทาํหน้าทีก่รรมการตรวจสอบ โดยมคีุณสเุวทย ์ธรีวชริกุล 

เป็นกรรมการทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่พยีงพอทีจ่ะสามารถทาํหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ

ตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต) และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.) 

 

ในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประชมุร่วมกนัทัง้สิน้ 4 ครัง้ และโดยมผีูส้อบบญัช ี และผูเ้กีย่วขอ้งเขา้

ร่วมการประชุม เพื่อปรกึษาหารอืกนัถงึประเดน็สาํคญั ๆ ในการจดัทาํงบการเงนิ และการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์

กบัผูใ้ชง้บการเงนิ รวมถงึรบัทราบผลการปฏบิตังิานในการสอบทานและตรวจสอบบญัชแีละรบัทราบรายงานขอ้สงัเกต

จากผูส้อบบญัชตีลอดจนปัญหา และอุปสรรคระหว่างการปฏบิตังิานในการสอบบญัช ี

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ ซึง่ระบุไวใ้นกฎบตัร

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. อย่างครบถว้น  ไดแ้ก่ การสอบทานงบ

การเงนิ การสอบทานระบบควบคุมภายและการตรวจสอบภายในและประเมนิความเสีย่ง การสอบทานรายการระหว่างกนั 

การสอบทานการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ และ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีประจาํปี 2557 ซึง่สรุปสาระสาํคญัได ้ดงัน้ี 

1. สอบทานงบการเงิน  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจาํปี 

2557 ร่วมกบัผูบ้รหิารระดบัสงู ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละงบประมาณ รวมถงึหวัหน้าฝ่ายการเงนิ รวมถงึรบัฟังคาํชีแ้จง

และขอ้สงัเกตจากผูส้อบบญัช ี เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯ มรีายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งครบถว้น เชื่อถอืได ้ มกีาร

จดัทาํเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูในรายงานการเงนิอย่างเพยีงพอ และ

ทนัเวลา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนกัลงทุน และผูใ้ชง้บการเงนิ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็สอดคลอ้งกบั

ผูส้อบบญัชวี่างบการเงนิดงักล่าวมคีวามถูกตอ้ง ครบถว้นตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรอง

ทัว่ไป 

2. การสอบทานระบบควบคมุภายใน การตรวจสอบภายในและประเมินความเส่ียง  คณะกรรมการไดส้อบทาน

ความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในและรบัทราบรายงานการตรวจตดิตามระบบควบคมุภายในและประเมนิความ

เสีย่งมคีวามเพยีงพอและเหมาะ คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบใหจ้ดัจา้งบรษิทั ดลีอยทท์ูช้โธมทัส ุ ไชยยศ ที่

ปรกึษา จาํกดั (บรษิทัทีป่รกึษาฯ) เพื่อทาํหน้าทีต่รวจสอบระบบควบคมุภายในและประเมนิความเสีย่งซึง่บรษิทัที่

ปรกึษาไดเ้ขา้ตรวจประเมนิระบบควบคุมภายในและประเมนิความเสีย่งของบรษิทัฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
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 รายงานประจาํปี 2557 

 บริษัท สธุากญัจน์ จํากดั (มหาชน) 

  

SUTHA 

รบัทราบรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมนิความเสีย่งและมคีวามเหน็วา่ระบบควบคมุภายใน

และประเมนิความเสีย่งของบรษิทัฯ มคีวามเพยีงพอและเหมาะสม 

 

3. สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและกาํกบัใหม้กีารปฏบิตัติาม

กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ อย่างเคร่งครดั รวมถงึใหค้วามเหน็ในเกีย่วกบัแนวทางการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีอง

บรษิทัฯ เพื่อใหม้คีวามเพยีงพอและเหมาะสม 

 

 

4. การพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจาํปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชซีึง่มคีวาม

เหมาะสมจากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั  มีรายละเอียดผู้สอบบญัชีรับอนญุาตประกอบด้วย นางก่ิงกาญจน์ อศัว

รังสฤษฎ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4496 และ/หรือ นางนงลกัษณ์  พุม่น้อย ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4172 และ/

หรือ นางสาวพิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4521และ/หรือนายชยพล  ศภุเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชี

รับอนญุาตเลขท่ี 3972 เป็นผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2557 โดยผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีได้คดัเลอืกไมม่ีความสมัพนัธ์ หรือ

สว่นได้เสยีกบับริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง  

 

5. สอบทานรายงานระหวา่งกนัหรอืรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  คณะกรรมการตรวจสอบได้

พจิารณาสอบทานการเปิดเผยขอ้มลูรายการระหวา่งกนัของบรษิทัฯ ซึง่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไป

ตามประกาศของ ก.ล.ต. และ ตลท. ผลสอบทานพบว่าบรษิทัฯ ไดด้าํเนินการตามเงื่อนไขธุรกจิปกต ิมคีวามเป็นธรรม

สมเหตุสมผล เป็นประโยชน์กบับรษิทั และไม่ก่อใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศ

อย่างครบถว้นเพยีงพอ โดยยดึถอืการปฏบิตัติามนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีและตามประกาศตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย 

 

             วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2558                                                       

  คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

    (นายศรภีพ สารสาส) 

                                                                                        ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

                                                                       บรษิทั สธุากญัจน์ จาํกดั (มหาชน) 
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รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายการระหว่างกนั 
SUTHA 

บรษิทัมกีารท ารายการระหวา่งกนักบับรษิทัทีข่อ้งหรอืกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยสามารถสรปุลกัษณ์
ความสมัพนัธไ์ดด้งัน้ี  

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บรษิทั โอลโิอฟายน์ ออกานิก (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

 นายเกยีรตกุิล มนตเ์สรนุีสรณ์ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ บรษิทั โอลโิอ
ฟายน์ ออกานิก (ประเทศไทย) จ ากดั ใน 30เมษายน 2557 และถอืหุน้รอ้ยละ 
3.75 ของทุนช าระแล้วของบรษิทั ณ วนัที ่30 เมษายน 2557 

 นายกติเิมธ ีมนตเ์สรนุีสรณ์(บุตรนายเกยีรตกุิล) ด ารงต าแหน่งกรรมการและ
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั โอลโิอฟายน์ ออกานิก (ประเทศไทย) จ ากดั ตัง้แต่
เดอืน เมษายน 2556 และถอืหุน้รอ้ยละ 0.0001 ของทุนช าระแล้วของบรษิทั 
ณ วนัที ่30เมษายน 2557 

 นางสาวนุชนาถ มนตเ์สรนุีสรณ์ (บุตรนายเกยีรตกุิล) ถอืหุน้รอ้ยละ 0.0001 
ของทุนช าระแล้วของบรษิทั โอลโิอฟายน์ ออกานิก (ประเทศไทย) จ ากดั ณ 
วนัที ่30เมษายน 2557 

บรษิทั 99 ได-แคล จ ากดั  นายปัญชฤทธิ ์มนต์เสรนุีสรณ์ ถอืหุน้รอ้ยละ 99.98 จนถงึมกราคม 2556 และ
ด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการและกรรมการ จนถงึวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์
2556 

นายเกยีรตกุิล มนตเ์สรนุีสรณ์  ด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการบรษิทั 
 เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โดยถอืหุน้ณ วนัที ่28 สงิหาคม 2557 จ านวน

149,493,400 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 49.83 ของทุนช าระแล้วของบรษิทั 
นายกติเิมธ ี มนต์เสรนุีสรณ์  ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั 

 เป็นบุตรนายเกยีรตกุิล และนางมธุรส มนตเ์สรนุีสรณ์ 
 เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โดยถอืหุน้ ณ วนัที ่25สงิหาคม 2557 จ านวน จ านวน 

52,730,250 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 17.58 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทั 
นางมธรุส  มนตเ์สรนุีสรณ์  เป็นคูส่มรสนายเกยีรตกุิล มนต์เสรนุีสรณ์ ซึง่เป็นกรรมการและกรรมการ

ผูจ้ดัการของบรษิทั 
 เป็นมารดานายกติเิมธ ี และนางสาวนุชนาถ มนตเ์สรนุีสรณ์ 

นายปัญชฤทธิ ์ มนต์เสรนุีสรณ์  ด ารงต าแหน่งกรรมการ และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการบรษิทั 
 เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โดยถอืหุน้ ณ วนัที ่25 สงิหาคม 2557 จ านวน จ านวน 

1,300,010 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.43 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทั 
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รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายการระหว่างกนั 
SUTHA 

สรุปรายการระหว่างกนัของบรษิทั และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งหรอืกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ใน
ปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556  และงวดสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 

ก) การซือ้-ขายสนิคา้ และบรกิาร 

บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ลกัษณะรายการ มลูค่ารายการ (ลา้นบาท) ค าจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ 
รายการ ปี 2556 ปี 2557 

บรษิทั 99 ได-แคล จ ากดั 
(99-Dical) 

การใหบ้รกิารบดแร่ 
บรษิทัใหบ้รกิารบดสนิคา้
ใหแ้ก่ 99-Dical 
 
รายไดค้่าบรกิาร 
ลกูคา้หนี้การคา้ 

 
 
 
 

0.09 
- 
 

 
 
 
 
- 
- 

รายการดงักล่าวถอืเป็นรายการปกตธิุรกจิของ
บรษิทั 
 
 
โดยราคาสนิคา้ทีบ่รษิทัใหบ้รกิารเป็นราคา
ตน้ทุนบวกก าไรซึง่เป็นราคาทีส่มเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั 
(1) ณ 28 ก.พ. 2556 ผูบ้รหิารท่านดงักล่าว
ไดจ้ าหน่ายโอนหุน้ออกไป และลาออกจาก
การเป็นกรรมการของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง
ดงักล่าวแลว้ 

 
ข) การค ้าประกนัเงนิกู ้

บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ลกัษณะรายการ มลูค่ารายการ (ลา้นบาท) ค าจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ 
รายการ ปี 2556 ปี 2557 

นายเกยีรตกิุล มนต์เสรี
นุสรณ์ 

นายเกยีรตกิุล มนต์เสรี
นุสรณ์ 
ค ้าประกนัเงนิกูแ้ละวงเงนิ
เช่าซื้อ/ลสิซิง่จากสถาบนั
การเงนิใหแ้ก่บรษิทั โดยไม่
มผีลตอบแทน 
 
วงเงนิค ้าประกนัเงนิกู ้
วงเงนิค ้าประกนัเช่าซื้อ/
ลสิซิง่ 

 
 
 
 
 
 
 

683.60 
72.00 

 
 
 
 
 
 
 
- 
- 

นายเกยีรตกิุล มนต์เสรนุีสรณ์ ไดเ้ขา้ค ้า
ประกนัสว่นตวัส าหรบัเงนิกูย้มืกบัธนาคาร
พาณชิยแ์ละสถาบนัการเงนิ ซึง่เป็นไปตาม
เงือ่นไข 
การค ้าประกนัเงนิกูด้งักล่าว ก่อใหเ้กดิผลดต่ีอ
บรษิทั  นอกจากนี้ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไข
ของสถาบนัการเงนิจงึมคีวามจ าเป็นทีต่อ้งให้
คณะกรรมการค ้าประกนัเงนิกูส้ว่นนี้ 
 

นางมธุรส   มนต์เสรนุีสรณ์ นายมธุรส  มนต์เสรนุีสรณ์ 
ค ้าประกนัเงนิกูจ้ากสถาบนั
การเงนิใหแ้ก่บรษิทั โดยไม่
มผีลตอบแทน 
 
วงเงนิค ้าประกนัเงนิกู ้
 

 
 
 
 
 

10.00 
 

 
 
 
 
 
- 
 

นางมธุรส มนต์เสรนุีสรณ์ ไดเ้ขา้ค ้าประกนั
ส่วนตวัส าหรบัเงนิกูย้มืกบัธนาคารพาณชิย์
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของธนาคาร 
 
การค ้าประกนัเงนิกูด้งักล่าว ก่อใหเ้กดิผลดต่ีอ
บรษิทั  นอกจากนี้ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไข
ของธนาคาร จงึมคีวามจ าเป็นทีต่อ้งให้
คณะกรรมการค ้าประกนัเงนิกูส้ว่นนี้ 
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รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายการระหว่างกนั 
SUTHA 

 
ก) การค ้าประกนัเงนิกู ้(ต่อ) 

บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ลกัษณะรายการ มลูค่ารายการ (ลา้นบาท) ค าจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ 
รายการ ปี 2556 ปี 2557 

นายกติเิมธ ี มนต์เสรี
นุสรณ์ 

นายกติเิมธ ี มนต์เสรนุีสรณ์ 
ค ้าประกนัเงนิกูจ้ากสถาบนั
การเงนิใหแ้ก่บรษิทั โดยไม่
มผีลตอบแทน 
 
วงเงนิค ้าประกนัเงนิกู ้
 

 
 
 
 
 

664.00 
 

 
 
 
 
 
- 
 

นายกติเิมธ ีมนต์เสรนุีสรณ์ไดเ้ขา้ค ้าประกนั
ส่วนตวัส าหรบัเงนิกูย้มืกบัธนาคารพาณชิย์
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของธนาคาร 
 
การค ้าประกนัเงนิกูด้งักล่าว ก่อใหเ้กดิผลดต่ีอ
บรษิทั  นอกจากนี้ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไข
ของธนาคาร จงึมคีวามจ าเป็นทีต่อ้งให้
คณะกรรมการค ้าประกนัเงนิกูส้ว่นนี้ 
 

หมายเหตุ : เน่ืองจากสถาบนัการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งไดม้หีนงัสอืแจง้ยกเลกิการค ้าประกนัสนิเชื่อทุกเภทขา้งตน้ใหก้บับรษิทั ลงวนัที ่
23 เมษายน และ 8 พฤษภาคม 2557  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 จงึไมป่รากฏรายการ  

 
ข) การเช่าส านกังาน 

บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ลกัษณะรายการ มลูค่ารายการ (ลา้นบาท) ค าจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ 
รายการ ปี 2556 ปี 2557 

นายกติเิมธ ี มนต์เสรี
นุสรณ์ 

สญัญาเช่าส านกังาน 
เมื่อวนัที ่30 พฤษภาคม 2555  
บรษิทัเขา้ท าสญัญาเชา่ กบั
นายกติเิมธ ีมนตเ์สรนุีสรณ์ 
ส านกังานจดทะเบยีนตัง้อยู่
เลขที ่8/222 หมู ่3 ถนนศรี
สมาน ซอย 2 ต าบลบา้นใหม ่
อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดั
นนทบุร ีมพีืน้ทีใ่ชส้อยรวม 
602 ตารางเมตร (รวมพืน้ที่
จอดรถ 12 ตารางเมตร)สญัญา
เชา่นี้มกี าหนดอายเุวลา 3 ปี 
เริม่ตัง้แต่วนัที ่1เมษายน 
2555 และสิน้สุดวนัที ่31  
มนีาคม 2558  ค่าเชา่ต่อเดอืน 
82,800 บาท 
 
ค่าเช่าส านกังาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.99 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.99 
 

เนื่องจากมกีารคมนาคมและเสน้ทางตดิต่อที่
สะดวกสามารถจดัสรรพืน้ทีใ่ชส้อยในบรเิวณ
เดยีวกนัซึง่ท าใหก้ารประสานงานระหว่าง
พนกังานทุกหน่วยงานเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ อกีทัง้ ค่าเช่าทีด่นิในพืน้ที่
ดงักล่าวอยู่ในอตัราทีเ่หมาะสมเมือ่
เปรยีบเทยีบกนัในดา้นพืน้ทีใ่ชส้อยและราคา
ตลาดในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 
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รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายการระหว่างกนั 
SUTHA 

ก) การจ าหน่ายสนิทรพัย ์

บุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ 

ลกัษณะรายการ มลูคา่รายการ (ลา้นบาท) ค าจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ 
รายการ ปี 2556 ปี 2557 

นายเกยีรตกิุล มนต์เสรี
นุสรณ์ 

การจ าหน่ายอาคารชุด 
เมือ่วนัที ่27 มถุินายน 2556บรษิทัจ าหน่าย
หอ้งชุด   อาคารดเิอม็โพรโิอ เพลส เลขที ่
93/99เนื้อทีป่ระมาณ 135.17ตารางเมตร 
ใหแ้ก่นายเกยีรตกิุล มนต์เสรนุีสรณ์ โดย
หอ้งชุดดงักล่าวมมีลูค่า 16.3 ลา้นบาท   
 

16.30 
 

- 
 

เนื่องจากหอ้งชุดดงักล่าวเป็น
สนิทรพัยท์ีไ่มก่่อใหเ้กดิรายไดแ้ละ
ราคาขายดงักล่าวเป็นราคาที่
เหมาะสมเมือ่มกีารเปรยีบเทยีบกบั
ราคาประเมนิของราคาประเมนิกรม
ทีด่นิ และราคาประเมนิของผูป้ระเมนิ
อสิระ 1) โดยการประเมนิมลูค่าเป็น
วตัถุประสงคเ์พือ่สาธารณะ 
 

1) ผูป้ระเมนิอสิระ คอื ผูป้ระเมนิ
หลกัของบรษิทั โปรแอพไพรซลั 
จ ากดั ซึง่เป็นผูป้ระเมนิหลกั และ
บรษิทัประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีไ่ดร้บั
ความเหน็ชอบจากส านกังาน กลต. 
 

บรษิทั โอลโิอฟายน์ 
ออกานิก (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (OFT) 

เมื่อวนัที ่31 กรกฎาคม 2556 และ 17 ตุลาคม 2556  

บรษิทัไดม้จี าหน่ายยานพาหนะ จ านวน 2 คนั ใหแ้ก่

บรษิทั โอลโิอฟายน์ ออกานิก (ประเทศไทย) จ ากดั

มลูค่า 1.75 ลา้นบาท และ 1.82 ลา้นบาท 
 

3.57 - 
 

เนื่องจากยานพาหนะดงักล่าวไมไ่ด้
เป็นสนิทรพัยใ์นการประกอบธุรกจิ 
ราคาขายดงักล่าวเป็นราคารที่
เหมาะสม เมือ่มกีารเปรยีบเทยีบกบั
ราคาตลาด 
 

 

ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัรายการระหว่างกนั 

รายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ระหว่างบรษิทักบัผูบ้รหิารหรอืบคุคล/นิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้  เป็นไปตาม
การด าเนินธุรกจิการคา้ปกตขิองบรษิทั  โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการคา้ตามปกตขิองธุรกจิเช่นเดยีวกบัทีก่ าหนดใหก้ับ
บุคคล  และ/หรอืบรษิทัทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั  เป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั 

ส าหรบัรายการระหว่างกนัทีไ่ม่ใช่รายการธุรกจิปกตทิีเ่กดิขึน้  ไดแ้ก่ การจ าหน่ายอาคารชุด เน่ืองจากบรษิทั
ด าเนินการขายสนิทรพัยท์ี่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิออกไป  และการค ้าประกนัการกู้ยมืของบรษิัทกบัสถาบนั
การเงนิต่าง ๆ ปัจจุบนัทางสถาบนัการเงนิต่าง ๆ ไดม้หีนงัสอืแจง้ปลดภาระการค ้าประกนัของกรรมการและผูเ้กีย่วขอ้ง
แลว้  รวมถงึบรษิทัฯ ไดม้กีารวางแนวทางไวส้ าหรบัการท ารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นอนาคต ดงันี้ 
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แนวทางการท ารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต 

บรษิทัอาจมกีารท ารายการระหวา่งกนัในอนาคตตามแต่เหน็สมควร  ซึง่เป็นไปในลกัษณะการท าธุรกจิ
การคา้ทัว่ไปและจะมกีารก าหนดนโยบายการเขา้ท ารายการระหว่างกนัอยา่งชดัเจน  โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการคา้
ตามปกตขิองธุรกจิเช่นเดยีวกบัทีก่ าหนดใหก้บับุคคล และ/หรอื บรษิทัทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั  หากมกีารเขา้ท ารายการ
ระหว่างกนั บรษิทัจะจดัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของรายการดงักล่าว  ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้  บรษิทัจะจดัใหม้บีุคคลทีม่ี
ความรู ้ ความช านาญพเิศษ เช่น ผูส้อบบญัช ี หรอืผูป้ระเมนิเกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว  เพื่อน าไปใช้
ประกอบการตดัสนิของคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ 
หรอืผูถ้อืหุน้ ตามแต่กรณี  เพื่อใหม้คีวามมัน่ใจว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ย หรอืถ่ายเท
ผลประโยชน์ระหว่างบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทั แต่เป็นการท ารายการทีบ่รษิทั ไดค้ านงึถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อื
หุน้ทุกราย 

รายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการทีเ่กีย่วโยง
กนัและการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่ าคญัของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย รวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชทีี่
ก าหนดโดยสภาพวชิาชพีบญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 
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ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
บรษิทั สธุากญัจน์  จ ากดั (มหาชน)   มคีวามมุ่งมัน่ในการด าเนินกจิการธุรกจิบนพืน้ฐานความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้ลกูคา้คู่คา้ชมุชนสิง่แวดลอ้ม  มนีโยบายใหค้วามส าคญัต่อการด าเนินงาน
ดา้น CSR  การแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม   จงึก าหนดนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม  เพื่อเป็นแนวทางการ
ด าเนินงานส าหรบัผูบ้รหิารและพนกังาน   ซึง่มอีงคป์ระกอบส าคญัทีจ่ะตอ้งยดึถอืเป็นแนวทางปฏบิตัิ 8 ประการดงันี้ 
 
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บรษิทัฯ  ประกอบกจิการและปฏบิตัต่ิอกจิการอื่นดว้ยความเป็นธรรมมจีรยิธรรม และสมัพนัธภาพทีด่ี
ระหว่างกจิการทีร่วมถงึบุคคลแต่ละบุคคลกบัหน่วยงานของรฐัและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆไดแ้กผู่ถ้อืหุน้คู่คา้คู่สญัญา
รบัจา้งลกูคา้คูแ่ขง่ และสง่เสรมิใหทุ้กกจิการทีเ่กีย่วขอ้งมกีารปฏบิตัต่ิอกจิการอื่นๆอย่างเป็นธรรมดว้ยเช่นกนั 

 
 ในปี 2557 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตอินุมตัแินวทางการก ากบักจิการทีด่ ีและจรรยาบรรณในการประกอบ
ธุรกจิ เพือ่ใหบ้รษิทั สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) ไดม้แีนวทางก ากบัดแูลกจิการทีด่ีเพือ่เป็นแนวทางปฏบิตัสิ าหรบัผูม้ี
สว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้ง และก าหนดจรรยาบรรณทางธรุกิจ ไวด้งันี้ 
 

 บรษิทัฯ จะด าเนินธุรกจิบนพืน้ฐานทีย่ดึมัน่การท างานตามแนวทางแห่งคตธิรรม  อนัไดแ้ก่ ธรรมทัง้ 7 

ประการ และจะด าเนินการเป็นไปดว้ยความโปร่งใสเพื่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายมคีวามเชื่อมัน่  โดยมหีลกัปฏบิตัติาม

จรรยาบรรณทางธุรกจิ ดงันี้ 

 

จรรยาบรรณทางธรุกิจ 

1. ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  โดยมกีารก าหนดแนวทางปฏบิตัต่ิอผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ายอย่าง

ยุตธิรรมบรษิทัไดก้ าหนดแนวทางทีพ่งึปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย ทัง้ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนี้ 

พนกังาน และสงัคมโดยรวมอย่างยุตธิรรม มกีารปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีม รวมถงึ ลกูค้า คู่คา้ 

เจา้หนี้ ไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่ หรอืรายย่อย  ทุกฝ่ายไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเสมอภาค 

2. ประกอบกิจการ เพื่อให้มีการด าเนินการตามท่ีกฎหมาย กฎเกณฑ ์ และกฎระเบียบก าหนดไว้อย่าง

ถกูต้อง บรษิทัฯ มแีนวทางการปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งเป็นไปตามทีก่ฎหมาย กฎเกณฑ ์ และกฎระเบยีบได้

ก าหนดไว ้ รวมถงึมกีารปฏบิตัเิพื่อสบืสานขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดขีองชาต ิ และต่อตา้นการกระท าที่

เป็นการทุจรติ หรอืผดิศลีธรรม 

3. มีการบริหารจดัการเป็นไปด้วยความโปรง่ใส  บรษิทัฯ ไดจ้ดัระบบการบรหิารจดัการงานต่าง ๆ การ

ก าหนดนโยบายและแนวทางเป็นลายลกัษณ์อกัษร  มกีารบนัทกึบญัช ีการจดัท ารายงานทางการเงนิ รวมถงึ

การจดัเกบ็ขอ้มลูต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ และมคีวามครบถว้น สม ่าเสมอ ตาม

เกณฑม์าตรฐานสากล  ทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูทีถู่กตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลูอย่างถูกตอ้ง 

ครบถว้น  
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4. มีแนวทางการปฏิบติัด้วยความรบัผิดชอบต่อสงัคมส่ิงแวดล้อม และศีลธรรมอนัดี  ด าเนินธุรกจิ

เพื่อใหเ้ป็นไปในทศิทางซึง่ไม่ก่อความเดอืดรอ้น ไม่เบยีดเบยีนประชาชน สงัคม หรอืประเทศชาต ิ โดยมี

ความรบัผดิชอบ มแีนวทางทีผู่ป้ฏบิตัสิามารถปฏบิตังิานไดส้อดคลอ้งทัง้ประโยชน์ขององคก์ร และประโยชน์

ของสงัคมโดยรวม โดยจดัการกระบวนการ ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  รวมทัง้มสีว่นในการสนบัสนุนสงัคม 

หรอืช่วยเหลอืผูด้อ้ยโอกาสในสงัคม 

5. ด าเนินกิจการด้วยความรบัผิดชอบ รอบคอบ ระมดัระวงั โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานการกระท าอนัสุจริต 

มกีารด าเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบ รอบคอบ ระมดัระวงั มกีารจดัการบรหิาร  และมแีนวทางป้องกนัเพื่อมิ

ใหเ้กดิผลกระทบ หรอืบรหิารความเสีย่งในดา้นต่าง ๆ   มกีารเตรยีมการเพื่อใหม้คีวามพรอ้ม เพือ่สามารถ

รองรบักบัสถานการณ์ หรอืผลกระทบ รวมถงึโอกาสทีอ่าจเกดิความเสีย่งในอนาคต มพีืน้ฐานการด าเนินการที่

กระท าดว้ยความสจุรติ และยดึมัน่ในความถูกตอ้ง 

 
จริยธรรมในการท างาน 

ก าหนดข้อพึงปฏิบติัของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน 

 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน พงึปฏบิตัติามแนวทางการปฏบิตัทิีด่ ี โดยยดึมัน่ในการปฏบิตัต่ิอผู้

มสีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย  ดงันี้ 

ข้อพึงปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น 

1.   มแีนวทางการก ากบัดแูลกจิการทีด่เีพื่อประโยชน์และสทิธทิีเ่ท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ 

2.  บรหิารจดัการเพื่อสรา้งผลตอบแทนรวมถงึสรา้งมลูค่าเพิม่ของผลตอบแทนใหต้อบแทนแก่ผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่าง 

เหมาะสม 

3. ท าหน้าทีด่ว้ยความสจุรติ โปรง่ใส ดแูลและปกป้องทรพัยส์นิอนัเป็นสนิทรพัยโ์ดยรวมของผูถ้อืหุน้ และไม่
ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ซึง่ถอืเป็นการลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้สว่นน้อย 

ข้อพึงปฏิบติัต่อลูกค้า 

1.  เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น  

2. พนกังานจะตอ้งพรอ้มในการใหข้อ้มลู รวมถงึชีแ้จงเกีย่วกบัขอ้ก าหนด และเงื่อนไขของสนิคา้และบรกิาร 
ของบรษิทัใหล้กูคา้ไดร้บัทราบรวมถงึแจง้เงื่อนไข และขอ้ตกลงทีไ่ดต้กลงกบัลกูคา้ทราบเป็นลายลกัษณ์

อกัษร ไดแ้ก ่

2.1 ราคาสนิคา้  การบรกิาร  หรอืค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ม่ไดอ้ยู่ภายใตเ้งื่อนไขราคาสนิคา้ หรือบรกิาร 

2.2 ขอ้มลูคุณลกัษณะของสนิคา้ บรรจุภณัฑ ์และการจดัการจดัสง่ขอ้ก าหนดในการจดัสง่ 

2.3 ขอ้มลูอื่นๆ ทีม่ขีอ้ตกลงรว่มกนัระหว่างบรษิทัฯ กบัลกูคา้ 

3. เมื่อบรษิทัฯ มกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดหรอื เงื่อนไขทีส่ าคญั ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัลกูคา้ จะตอ้งแจง้ให้
ลกูคา้ทราบล่วงหน้า  
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4. พนกังานตอ้งพรอ้มทีจ่ะตอบค าถามของลกูคา้ทัง้ดา้นสนิคา้ บรกิาร ขอ้รอ้งเรยีน การใหค้ าแนะน า และการ
ตดิตามผลความคบืหน้าในประเดน็ต่าง ๆ ทีไ่ดร้บัแจง้จากลกูคา้ โดยยดึมัน่การด าเนินการทุกดา้นบน

พืน้ฐานมติรและไมตรจีติทีด่แีละพรอ้มร่วมหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาใหก้บัลกูคา้หากลกูคา้พบปัญหาจาก

การใชส้นิคา้ของบรษิทั 

5. หน่วยงานการขาย การตลาด และงานบรกิารต่าง ๆ ควรเตรยีมการในเรื่องอุปกรณ์สือ่สารเพื่อพรอ้มส าหรบั

ลกูคา้ไดต้ดิต่อไดโ้ดยสะดวก และรวดเรว็ 

6. รกัษาความลบัและขอ้มลูทางการคา้ของลกูคา้ 
 

ข้อพึงปฏิบติัต่อคู่ค้าและเจ้าหน้ี 

1. ปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีม่ต่ีอคู่คา้และเจา้หนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการไดร้บั
ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย 

2. ปฏบิตัติามสญัญา หรอืเงื่อนไขต่าง ๆ ทีต่กลงรว่มกนั กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้ใด ขอ้หนึ่ง

ตอ้งเร่งเจรจากบัคู่คา้ และ/หรอื เจา้หนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข และป้องกนัไม่ใหเ้กดิ

ความเสยีหาย 

3.  ใหข้อ้มลูทางการเงนิทีถู่กตอ้ง ครบถว้นตามความเป็นจรงิ และตรงเวลาอย่างสม ่าเสมอ 

4. ไม่เรยีก ไม่รบั หรอืไมใ่หผ้ลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ม่สจุรติกบัคู่คา้ และ/หรอื เจา้หนี้ ถา้มขีอ้มลูว่ามกีารจ่าย
ผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ม่สจุรติเกดิขึน้พงึหารอืกบั และ/หรอืเจา้หนี้ เพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหาดว้ยความยตุธิรรม

และรวดเรว็ 

 

กรรมการและผูบ้ริหารพึงปฏิบติัต่อพนักงาน 

1. ใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสมตามความรู ้ความสามารถ ความรบัผดิชอบ และผลการปฏบิตังิานของพนกังาน
แต่ละคน 

2. สง่เสรมิพฒันา และเพิม่พนูความรูค้วามสามารถของพนกังานเพื่อใหไ้ดร้บัความกา้วหน้าและมัน่คงในอาชพี 

3. สง่เสรมิการมสีว่นร่วมของพนกังานในการก าหนดทศิทางการท างาน และแกไ้ขปัญหาของบรษิทั 

4. ดแูลสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติ สขุภาพอนามยั ร่างกาย และทรพัยส์นิของ
พนกังาน 

5. การใหร้างวลั และการลงโทษพนกังานตอ้งอยู่บนพืน้ฐานของความถูกตอ้ง และเป็นธรรม และกระท าดว้ย
ความสจุรติ 

6. ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบักฎหมายแรงงาน และสวสัดภิาพของพนกังาน 

7. หลกีเลีย่งการบรหิารและจดัการทีไ่ม่เป็นธรรม และไม่ถูกตอ้ง ซึง่สง่ผลต่อความกา้วหน้าและความมัน่คงใน
อาชพีการงานของพนกังาน 

8. ปฏบิตัต่ิอพนกังานบนพืน้ฐานของศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์และใหค้วามเคารพต่อสทิธแิละหน้าทีส่ว่น
บุคคล 
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ข้อพึงปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้า 

1. มกีารแขง่ขนัทางคา้ภายในกรอบกตกิาของการแขง่ขนัทีด่ ี

2. ไม่แสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แขง่ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สจุรติผดิกฎหมาย 

3. ไม่ท าลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ดว้ยการกล่าวรา้ย หรอืกระท าการใด ๆ โดยปราศจากความจรงิ และไม่เป็น
ธรรม 

 

ข้อพึงปฏิบติัต่อสงัคมและส่วนรวม 

1. ประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม และมแีนวทางปฏบิตับินพืน้ฐานจรรยาบรรณทีด่เีพื่อผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง

ทุกฝ่ายไดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม 

2. การต่อตา้นการทจุรติ มุ่งมัน่สนบัสนุนและก ากบัดแูลใหพ้นกังาน ตวัแทน  คู่คา้คู่สญัญารบัจา้งตระหนกัถงึ
การทุจรติทีอ่าจเกดิขึน้และการต่อตา้นการทุจรติ  ดว้ยการแสดงภาวะผูน้ าของกจิการในการเป็นแบบอย่าง 

ในการปฏบิตัต่ิอผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ายบนพืน้ฐานกระท าทีส่จุรติและไม่ผดิจรรยาบรรณทีต่ัง้ไว้ 

3. เคารพสทิธมินุษยชนมกีารปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้นสทิธมินุษยชนภายในกจิการและกระตุน้ใหม้กีารปฏบิตัิ
ตามหลกัการสทิธมินุษยชนอนัเป็นมาตรฐานสากลซึง่ครอบคลุมไปถงึกจิการในเครอืผูร้่วมทุนและคู่คา้   

สรา้งองคค์วามรูด้า้นสทิธมินุษยชนพรอ้มทัง้ปลกูจติส านึกใหบุ้คลากรในกจิการยดึถอืและปฏบิตัติามหลกั

สทิธมินุษยชน 

4. ปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรมธรรมปฏบิตัติามกฎหมายแรงงานและสวสัดกิารแรงงาน  หลกัจรยิธรรม  

สรา้งความยตุธิรรมและ เคารพในสทิธสิว่นบุคคล เพื่อใหเ้กดิความมัน่คงสงบสขุ   และจะสง่เสรมิโอกาส 

ความกา้วหน้าในการท างานพรอ้มทัง้พฒันาศกัยภาพของพนกังาน ตลอดจนมกีารดแูลมาตรฐานการครอง

ชพีของพนกังาน 

5. รบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภคโดยผลติสนิคา้ บรกิารทีม่คีุณภาพ และมกีารบรหิารจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพ  

สรา้งความไวว้างใจ ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ทัง้ก่อนและหลงัการขายมรีะบบจดัเกบ็และการใหข้อ้มลูทีต่รง

ความจรงิแลเพยีงพอรวมทัง้ใหค้วามรูเ้พื่อใชป้ระกอบการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิารท าการวจิยัและ

พฒันาเพื่อสรา้งนวตักรรมของสนิคา้และบรกิารโดยใหค้วามส าคญักบักระบวนการและกจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิ

ประโยชน์แก่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

6. ดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มมกีารสง่เสรมิสนบัสนุนใหม้กีารจดัการสิง่แวดลอ้มทีไ่ดผ้ลอย่างเป็นรูปธรรมมกีารใช้
ทรพัยากรอย่างรูคุ้ณค่าเพื่อประโยชน์สงูสดุ   รวมถงึก าหนดมาตรการป้องกนัมลภาวะใหก้บัพนกังานและ

ชุมชน 

7. พฒันาชมุชนและสงัคม  โดยสง่เสรมิและใหค้วามร่วมมอืทัง้กบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชนใกลเ้คยีงเพื่อ

ร่วมพฒันาชมุชนและสงัคมโดยจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมกนัสรา้งชุมชนสงัคมน่าอยู ่ โดยมกีารสง่เสรมิและใหก้าร

สนบัสนุนทัง้ดา้นการศกึษาศลิปวฒันธรรมและจรยิธรรมในชมุชนตลอดจนการจา้งงานและพฒันาทกัษะชาว

ชุมชมเพื่อขจดัและป้องกนัภยัคกุคามทีม่ผีลต่อสขุภาพ  ชวีติและทรพัยส์นิ 
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8. พฒันานวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมโดยสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ เช่นการพฒันาเทคโนโลยกีารผลติ 

กระบวนการผลติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม รวมถงึมสีว่นช่วยสรา้งมลูค่าและคุณค่าเพิม่เพื่อใหเ้กดิการ

เปลีย่นแปลงในเชงิบวก  เพื่อจะท าใหก้จิการสงัคมชมุชนวฒันธรรมและสิง่แวดลอ้มเกดิการเปลีย่นแปลง

ในทางทีด่ขี ึน้ 

 

ข้อพึงปฏิบติัของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน 
1. ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ และพงึปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายของบรษิทัตามแนวทาง

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิของบรษิทั 
2. ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบยีบ กฎเกณฑ ์นโยบาย รวมถงึหมัน่ศกึษาหาความรู ้เพื่อทราบ

ใน เหตุผล หลกัเกณฑ ์ เพื่อหาแนวทางปฏบิตัใิหถู้กตอ้ง เหมาะสม ทนัต่อยุคสมยั หรอืสอดคลอ้งกบัการ
เปลีย่นแปลงภายใตก้ฎหมาย กฎระเบยีบ กฎเกณฑ ์ ตลอดจนนโยบาย และทราบถงึผลกระทบ หรอืความ
เสยีหายจากการไม่ด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบยีบ กฎเกณฑ ์หรอืนโยบาย ซึง่อาจสง่ผล
เสยีหายต่องาน รวมถงึสง่ผลกระทบต่อบรษิทัฯ  

3. ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยการใชค้วามรูค้วามสามารถ ตลอดจนทกัษะทีเ่ป็นประโยชน์ ในการจดัการและการ
บรหิารงาน รวมถงึหมัน่ศกึษาเพิม่พนูความรู ้ความสามารถ ทกัษะ เพื่อสามารถปฏบิตัหิน้าที ่และใชค้วามรู ้
ความสามารถและทกัษะทีพ่ฒันาไม่หยุดนิ่ง ชว่ยในการด าเนินงานตลอดจนพฒันางานเพื่อใหเ้กดิ
ความกา้วหน้าในกจิการงานของบรษิทัฯ 

4. ไม่กระท าการใด ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ หรอืเบยีดบงัทรพัยส์นิซึง่ควรเป็นของบรษิทัฯ หรอืควรเป็น
ของลกูคา้ของบรษิทั รวมถงึไม่เขา้ร่วมหรอืรบัต าแหน่งใด ๆ ในองคก์รอื่นๆ ทีจ่ะก่อใหเ้กดิการขดั
ผลประโยชน์ของบรษิทั 

5. พงึหลกีเลีย่งการเปิดเผยหรอืการใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัอย่างเดด็ขาด 
6. พงึปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ ไม่ใช้อ านาจหน้าทีใ่นการหาผลประโยชน์ หรอืกระท าการทีไ่ม่สจุรติ 

หรอืสอ่ไปในทางทุจรติคอรปัชัน่ ทัง้กบับรษิทั ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ คูค่า้ รวมถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายของบรษิทั 
7. มสีว่นร่วม สรา้ง และรกัษาบรรยากาศแหง่ความสามคัค ีพงึมสีว่นร่วมในกจิกรรมสรา้งสรรค ์ไม่ใชอ้คต ิหรอื

ความคดิเหน็สว่นตวั ท าใหเ้กดิความแตกแยกต่อสงัคมสว่นรวม รวมถงึกระท าการอนักระทบต่อชื่อเสยีงอนัดี
ของบรษิทั 

8. มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการดแูลทรพัยส์นิของบรษิทัฯ มใิหเ้สือ่มเสยี สญูหาย และใชท้รพัยส์นิอย่างมี
ประสทิธภิาพใหเ้กดิประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และไม่น าทรพัย์สนิของบรษิทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองและ
ผูอ้ื่น 

9. ตอ้งไมแ่สวงหาผลประโยชน์จากต าแหน่งงาน โดยกระท าดงันี้ 
- เรยีกรอ้ง หรอืรบัผลประโยชน์จากลกูคา้ คู่สญัญา นายหน้า หรอืผูใ้หบ้รกิารต่าง ๆ เพื่อเป็นการตอบ

แทนการท างานในหน้าทีข่องตน 
- เรยีก รอ้ง หรอืรบัผลประโยชน์จากลกูคา้ คู่คา้ คู่สญัญา โดยการตอบแทนดว้ยการใหล้กูคา้ คู่คา้ 

คู่สญัญาไดร้บัผลประโยชน์เป็นกรณีพเิศษ ซึง่เป็นการผดิเงื่อนไขทีบ่รษิทัฯ ก าหนด 
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10. ไม่น าขอ้มลูภายในเกีย่วกบัการลงทุนอนัยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนไปหาผลประโยชน์ รวมถงึควรดแูล
ปฏบิตัติามนโยบายเรื่องการใชข้อ้มูลภายในอย่างเคร่งครดั 

11. กรณีทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัขอ้มลูภายในหรอืผลประกอบการบรษิทั ไม่ท าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัใน
ระหว่างระยะเวลาหา้มซือ้ขาย  

 

 

จรรยาบรรณการจดัซ้ือ จดัหา จดัจ้าง 

บรษิทัฯ ก าหนดแนวทางการปฏบิตัเิกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้ง เพือ่ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมและมี

ประสทิธภิาพ และรกัษาภาพพจน์อนัดขีองบรษิทัฯ  จงึก าหนดแนวทางไวเ้ป็นหลกัเกณฑซ์ึง่เกีย่วกบัจรรยาบรรณใน

การจดัซือ้จดัจา้งของบรษิทั ใหป้ฏบิตัดิงันี้ 

1. การรบัของขวญั ของก านัล การรบัเลี้ยง และการให้ความชอบพอเป็นพิเศษ 

1.1      การรบัของขวญัหรอืของก านัล 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายรบัของขวญัหรอืของก านลั อนัสอ่ใหเ้หน็วา่เป็นการรบัสนิบน  เวน้แต่ การใหข้องที่

ระลกึซึง่คู่คา้มกีารจดัท าอนัเป็นประเพณี เช่น ของช ารวยของบรษิทั ทีม่อบใหใ้นเทศกาลปีใหม่ สมุด

ไดอารี ่หรอืปฏทินิ บรษิทัฯ ไม่ถอืว่าการรบัของขวญัของที่ระลกึตามประเพณีดงักล่าวเป็นการใหส้นิบน 

1.2      การรบัเล้ียง 

การรบัเลีย้ง  บรษิทัฯ ขอใหแ้ต่ละหน่วยงานพจิารณาถงึความเหมาะสม และควรหลกีเลีย่งหากไม่จ าเป็น  

การรอ้งขอเพื่อใหคู้่คา้พาไปเลีย้ง สงัสรรค ์ตามสถานทีต่่าง ๆ บรษิทัฯ ถอืเป็นการกระท าอนัผดิ

จรรยาบรรณ 

1.3 การให้ความสนิทชอบพอเป็นพิเศษ 

กรณีบรษิทัฯ มกีารเปิดโอกาสใหคู้่คา้เขา้รว่มการเสนอราคา ควรละเวน้การกระท าอนัแสดงใหเ้หน็ถงึ

ความ สนิทชดิชอบกบัผูค้า้รายหนึ่งรายใดอนัเป็นเหตุ คู่คา้รายอืน่ ๆ คดิไปว่าน่าจะเกดิความไมยุ่ตธิรรม

ขึน้  โดยเฉพาะอย่างยิง่ท าใหคู้่คา้รายอื่นเกดิความเขา้ใจผดิ และไม่ตอ้งการรว่มมอืเพื่อเสนอราคาต่อสู้

ดว้ย และยงัอาจน าไปบอกกล่าวกบัผูอ้ื่นจนท าใหเ้สยีภาพพจน์ของบรษิทัได ้
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2. แนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจ้าง 

2.1  การจดัซือ้จดัจา้ง กรณีสนิคา้ทีไ่ม่เป็นการเฉพาะเจาะจง ควรเปิดโอกาสให ้คู่คา้หลาย ๆ รายเสนอสนิคา้

และบรกิาร เพื่อใหส้ามารถคดัเลอืกคู่คา้ที ่สามารถเสนอสนิคา้ และบรกิาร ทีด่แีละ เหมาะสม และก่อ

ประโยชน์สงูสดุ 

2.2  การเชญิผูเ้ขา้ร่วมเสนอราคาควรตอ้งเลอืกสรรคู่คา้ทีด่แีละสนใจต่อการประมลูเสนอราคานัน้ ๆ การเชญิคู่

คา้เพยีงเพื่อใหค้รบตามจ านวน ตามระเบยีบโดยไม่ค านงึถงึความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผกูพนั จะ

ท าใหก้ารจดัหาขาดคุณภาพ และขาดความยุตธิรรมทัง้ต่อบรษิทั และคู่คา้รายอื่น ๆ ดว้ย 

2.3  คู่คา้ทุกรายจะตอ้งไดร้บัรายละเอยีด ขอ้มลูและเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างเดยีวกนั ซึง่เป็นลายลกัษณ์อกัษร กรณี

อธบิายดว้ยวาจา  ตอ้งยนืยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

3. ข้อปฏิบติัต่อคู่ค้า 

3.1 ความสมัพนัธร์ะหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย ควรจะเป็นในรปูของการสรา้งความมัน่ใจต่อกนัดว้ยความสจุรติและ
ความยตุธิรรม พงึปฏบิตัต่ิอกนัอย่างสภุาพชน 

3.2 ระเบยีบปฏบิตัแิละวธิกีารต่าง ๆ ทีบ่รษิทัฯ ก าหนดขึน้จะตอ้งแสดงใหผู้ค้้าทราบทนัทนีบัแต่ผูค้า้สมคัรเขา้
มาเป็นผูค้า้กบับรษิทัฯ และแจง้ใหท้ราบเมื่อมกีารเปลีย่นแปลง 

3.3 การตรวจรบัสนิคา้ หรอืตรวจรบังาน ตลอดจนขึน้ตอนการจ่ายเงนิ ควรกระท าอย่างรวดเรว็และรดักุมและ
ความยตุธิรรมกบัผูค้า้ ผูท้ีจ่งใจท าใหเ้กดิความล่าชา้เป็นการปฏบิตัทิีถ่อืว่าผดิจรรยาบรรณเช่นกนั 

3.4 ละเวน้การช่วยคู่คา้ทีท่ างานกบับรษิทัฯ  ดว้ยการกระท าใดๆ อนัเป็นการช่วยใหไ้ม่ตอ้งเสยีภาษทีีพ่งึตอ้ง
เสยีใหก้บัภาครฐั 

 
 

2.  การต่อต้านการทุจริต 

บรษิทัฯ ด าเนินการปฏบิตัเิพื่อป้องกนัอย่างแขง็ขนัตลอดจนรกัษาและปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการ

ทุจรติโดยต่อเนื่องจะมุ่งมัน่สนบัสนุนและก ากบัดแูลใหพ้นกังาน ตวัแทน  คู่คา้คู่สญัญารบัจา้งตระหนกัถงึการทจุรติที่

อาจเกดิขึน้และการต่อตา้นการทจุรติ  ดว้ยการแสดงภาวะผูน้ าของกจิการในการเป็นแบบอย่างของการต่อตา้นการ

ทุจรติ 

 โดยในปี 2557 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2557 ไดม้มีตเิมือ่วนัที ่8 สงิหาคม 2557 ก าหนด
นโยบายการต่อตา้นการทจุรติ การคอรร์ปัชัน่ และถอืเป็นหนึง่ในนโยบายการก ากบักจิการทีด่ขีองบรษิทั ซึง่ประกาศไว้
ในหมวดที ่2 รวมถงึมกีารเผยแพร่ใหก้บัพนกังาน และประกาศไวใ้นเวบ็ไซด ์www.goldenlime.co.th 
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เพือ่เป็นการรณรงค ์ปลกูฝัง รวมถงึสง่เสรมิใหพ้นกังานตระหนกัถงึความเสยีหาย หรอืความสญูเสยี อนั

อาจจะเกดิขึ้นจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางทุจรติ การคอรปัชัน่  ซึง่หากมขีึ้นอาจสง่ผลเสยีหายทัง้กบับรษิทั สงัคม และ

ประเทศชาต ิซึง่การกระท าอนัเขา้ขา่ยดงักล่าว บรษิทัฯ ขอนิยามขอบเขตความหมายไวด้งันี้ 

  การทุจริต การคอรปัชัน่ไดแ้ก่  การกระท าเพือ่แสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย รวมถงึ 

การปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าที ่และ/หรอื ใชอ้ านาจหน้าทีโ่ดยมชิอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย จรยิธรรม ระเบยีบหรอื

นโยบายของบริษัทฯ เพือ่แสวงหาประโยชน์อนัมคิวรได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรยีก รบั เสนอ หรอืให้ทรพัย์สนิ 

สิง่ของ หรอืสิง่ตอบแทนอืน่รวมถงึประโยชน์อืน่ใด กบัเจา้หน้าทีร่ฐั หรือบุคคล ทีท่ าธุรกจิกบับรษิทัฯ  และหมายรวมถงึ 

การช่วยเหลือทางการเมืองไดแ้ก่ การช่วยเหลอืทางดา้นการเงนิ หรอืรปูแบบอืน่เพือ่สนบัสนุนกจิกรรม

ทางการเมอืง เช่น การใหกู้เ้งนิ การสนบัสนุนบุคลากร การใหส้ิง่ของ หรอืบรกิาร การโฆษณาเพือ่ส่งเสรมิหรอืสนับสนุน

พรรคการเมือง การซื้อบตัรเข้าชมงาน เพือ่ระดมทุน หรือบริจาคเงินแก่องค์กรทีม่ีความสมัพันธ์ใกล้ชิดกับพรรค

การเมอืง เป็นตน้ 

 

นโยบายการต่อต้านการทุจริต การคอรร์ปัชัน่ 

 

คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายในการปฏบิตัติามกฎหมาย และก าหนดแนวทางปฏบิตัเิพื่อใหม้กีารปฏบิตัติาม

นโยบายต่อตา้นการทจุรติใหม้คีวามต่อเนื่องโดยมุ่งมัน่สนบัสนุนและก ากบัดแูลใหพ้นกังาน ตวัแทน  คู่คา้คู่สญัญา

รบัจา้งตระหนกัถงึการทุจรติทีอ่าจเกดิขึน้และการต่อตา้นการทจุรติ  ดว้ยการแสดงภาวะผูน้ าของกจิการในการเป็น

แบบอย่างของการต่อตา้นการทจุรติ โดยก าหนดแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

1. สรา้งจติส านึก ปลกูฝังคุณธรรม และสรา้งทศันคตใิหแ้ก่พนกังานในการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ 

ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ 

2. จดัระบบการควบคุมภายในใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ใหม้กีารตรวจสอบ และการใชดุ้ลอ านาจ

อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกนัมใิหพ้นกังานทุจรติหรอืมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติ การคอรร์ปัชัน่ต่าง ๆ 

 

3. หา้มกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังาน กระท าการใด ๆ อนัเป็นการเรยีกรอ้ง หรอืยอมรบัซึง่

ทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชน์อื่นใด ส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่นทีส่อ่ไปในทางจงูใจใหป้ฏิบตั ิหรอืละเวน้การ

ปฏบิตัหิน้าทีใ่นทางทีช่อบ หรอือาจท าใหบ้รษิทัเสยีประโยชน์อนัชอบธรรม 

4. หา้มกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังาน ใหห้รอืเสนอทีจ่ะใหท้รพัยส์นิ หรอืผลประโยชน์อื่นใดแก่

บุคคลภายนอก เพื่อจงูใจใหบุ้คคลนัน้กระท าหรอืละเวน้การกระท าทีผ่ดิต่อกฎหมายหรอืโดยมชิอบต่อ

ต าแหน่งหน้าทีข่องตน 

5. จดัใหม้กีารรายงานสถานะทางการเงนิทีถู่กตอ้งและโปร่งใส 

6. จดัใหม้ชี่องทางในการสือ่สารเพื่อใหพ้นกังานและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งสามารถทีจ่ะแจง้เบาะแสอนัควรสงสยั 

โดยมัน่ใจไดว้่าจะไดร้บัความคุม้ครอง และตอ้งมกีารแต่งตัง้เจา้หน้าทีท่ีม่หีน้าทีต่รวจสอบทุกเบาะแสทีม่ี

การแจง้เขา้มา 
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โครงสรา้งองคก์ร เพื่อมอบหมายส าหรบัดแูลเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรปัชัน่ 

 
คณะกรรมการบริษทั  

 คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีป่ฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ และมอบหมายใหน้ ามาตรการ

ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ไปปฏบิตั ิ

 คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ ซึง่ปัจจุบนักรรมการผูจ้ดัการ 

มกีารแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ โดยใชช้ื่อคณะอนุกรรมการนี้ว่า “กรรมการจดัการ” โดยมอบหมายหน้าทีใ่ห้

ช่วยกนัพจิารณางานดา้นต่าง ๆ  โดยกรรมการผูจ้ดัการจะมอบหมายให ้คณะกรรมการจดัการ มหีน้าทีช่่วย

ในการก ากบัดแูลในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและรบัมอบนโยบายการต่อตา้นการทุจรติ

คอรร์ปัชัน่ รวมถงึท าหน้าทีเ่ป็นคณะกรรมการในการท าหน้าทีส่อบสวน หากไดร้บัแจง้เบาะแสหรอืรบัเรื่อง

ประสานงานจากผูต้รวจสอบภายในดว้ย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ ซึง่ท าหน้าทีใ่นการสอบทานระบบควบคมุภายใน 

และการใหค้วามเหน็เกีย่วกบัระบบตรวจสอบควบคุมภายใน รวมถงึสอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง 

 คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีแ่ต่งตัง้ผูต้รวจสอบภายในเพื่อท าหน้าทีต่รวจสอบระบบควบคมุภายในกรณี

ผูต้รวจสอบภายในเป็นหน่วยงานภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้บุคคลเพื่อท าหน้าทีป่ระสานงาน

กบัผูต้รวจสอบภายในหรอืมอบใหเ้ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าทีใ่นการประสานงานแทน 

ผูต้รวจสอบภายใน และ/หรอืผูป้ระสานงาน 

 คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้ผูท้ าหน้าทีผู่ต้รวจสอบภายใน กรณีผูต้รวจสอบภายในเป็นหน่วยงาน

ภายนอกคณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้บุคคลเพื่อท าหน้าทีป่ระสานงานกบัผูต้รวจสอบภายใน หรอืมอบให้

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าทีใ่นการประสานงานแทน 

 ผูป้ระสานงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าทีร่บัเรื่องรอ้งเรยีน หรอืเบาะแสต่าง ๆ และแจง้ประสานงานให้

ผูต้รวจสอบภายในเพื่อท าหน้าทีต่รวจสอบขอ้รอ้งเรยีนต่าง ๆ และรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาเพื่อลงโทษ หรอื

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบต่อไป 
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การแจ้งเบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรียน 

เพื่อใหม้มีาตรการในการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนการกระท าผดิกฎหมาย จรรยาบรรณ หรอืการมี

พฤตกิรรมทีส่อ่ถงึการทจุรติหรอืการประพฤตมิชิอบ ของบคุคลในองคก์ร ทัง้พนกังานและผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่น 

รวมถงึรายงานทางการเงนิทีไ่มถู่กตอ้ง รวมถงึระบบควบคุมภายในทีบ่กพร่อง และมกีลไกในการคุม้ครองผูแ้จง้

เบาะแส เพื่อใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีมสีว่นร่วมในการสอดสอ่งดแูลผลประโยชน์ของบรษิทัฯ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

ยิง่ขึน้ 

เรือ่งท่ีรบัแจ้งเบาะแสหรอืรอ้งเรียน 

1. การกระท าผดิกฎหมาย ทจุรติคอรปัชัน่ ผดิระเบยีบบรษิทัฯ หรอืกระท าผดิจรรยาบรรณของกรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังาน 

2. ความผดิปกตขิองรายงานทางการเงนิ ระบบควบคมุภายในทีบ่กพร่องความเสีย่งดา้นต่าง ๆ ทีอ่าจ

เกดิขึน้ 

3. เรื่องทีม่ผีลต่อประโยชน์ หรอืชื่อเสยีงของบรษิทัฯ  

4. เรื่องทีอ่าจสรา้งความเสยีหายต่อฐานะการเงนิ และทรพัยส์นิของบรษิทั 

 

ช่องทางแจ้งเบาะแสหรอืข้อรอ้งเรียนได้ท่ี : 

          ผูต้รวจสอบภายใน/ผูป้ระสานงานผูต้รวจสอบภายใน 

         บรษิทั สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

          7 ซอย 11 สาย 3 หมู่ 12 ถนนสระบุร-ีหล่มสกัสายใหม ่

          ต าบลช่องสารกิา อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุร ี15220 

                                           หมายเลขโทรศพัท ์ :   036-436 178 

           Email  Address :    ac.internal@goldenlime.co.thหรอื 

                      เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

           บรษิทั สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

            8/222 หมู่ 3 ถ.ศรสีมาน ซอย 2 

                                            ต.บา้นใหม่ อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ี11120 

                                            หมายเลขโทรศพัท ์0 2961 8652 – 6 

Email  Address :    glmis@goldenlime.co.th 
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รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
SUTHA 

กลไกการคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแส 

- จดัท าฐานขอ้มลูเกบ็ขอ้มลู หรอืแฟ้มขอ้มลูผูแ้จง้เบาะแส และรายละเอยีด ก าหนดบทลงโทษส าหรบั

เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบขอ้มลูดงักล่าวเมื่อขอ้มลูถูกเปิดเผย 

- การเขา้ระบบฐานขอ้มลูดงักล่าว หรอืแฟ้มขอ้มลูดงักล่าวจะตอ้งสามารถกระท าไดโ้ดยผูบ้รหิารระดบัสงู

เท่านัน้ 

- ถอืเป็นหน้าทีข่องผูบ้งัคบับญัชาหรอืหวัหน้าหน่วยงานของผูท้ีถ่กูรอ้งเรยีนทุกคน ในการใชดุ้ลพนิิจสัง่

การทีส่มควร เพื่อคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน พยานและบุคคลทีใ่หข้อ้มลูในการสบืสวนสอบสวนมใิหต้อ้งรบั

ภยนัตรายและความเดอืดรอ้น หรอืความไมช่อบธรรมอนัเนื่องมาจากการรอ้งเรยีน การเป็นพยานหรอื

การใหข้อ้มลู 
 

การสอบถาม 

 หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกบันโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

สามารถสอบถามไดท้ีเ่ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบรษิทั โทร. 02 9618652-6 หรอื 

Email : glmis@goldenlime.co.th 

 

บทลงโทษ 

1. การกระท าซึง่ผ่านกระบวนการสอบสวนหากพบเป็นการกระท าทีเ่ป็นความผดิรา้ยแรง จะพจิารณาโทษ

ใหอ้อกจากงาน หากเป็นการกระท าผดิตามกฎหมายใหด้ าเนินการไปตามตวับทกฎหมาย 

2. การกระท าอนัเป็นการผดิจรรยาบรรณ ใหแ้จง้ผูบ้งัคบับญัชาเพื่อตกัเตอืน  

3. การกระท าอนัเป็นการผดิระเบยีบวนิยับรษิทัฯ ใหท้ าหนงัสอืตกัเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากฝ่าย

ทรพัยากรบุคคล และใหล้งโทษตามกฎระเบยีบของบรษิทั 

 

3.    การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บรษิทัฯ จะสง่เสรมิใหม้กีารเฝ้าระวงัการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้นสทิธมินุษยชนภายในกจิการและ

กระตุน้ใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัการสทิธมินุษยชนอนัเป็นมาตรฐานสากลซึง่ครอบคลุมไปถงึกจิการในเครอืผูร้่วมทุนและ
คู่คา้   สรา้งองคค์วามรูด้า้นสทิธมินุษยชนพรอ้มทัง้ปลกูจติส านึกใหบุ้คลากรในกจิการยดึถอืและปฏบิตัติามหลกัสทิธิ
มนุษยชน 

บรษิทัฯ มกีารสง่เสรมิปลกูจติส านึกใหบุ้คลากรในกจิการยดึถอืและปฏบิตัติามหลกัสทิธมินุษยชนโดยมี

การสง่เสรมิและจดักจิการต่าง ๆ  เพื่อเปิดโอกาสหรอืมสีว่นสง่เสรมิเพื่อใหผู้ด้อ้ยโอกาสในสงัคมไดร้บัสทิธหิรอืมโีอกาส

ไดส้ทิธอินัพงึมเีช่นเดยีวกบับุคคลอื่นๆ ทีอ่ยู่รวมกนัในสงัคม โดยกจิกรรมทีร่่วมสง่เสรมิไดแ้ก่ การเปิดโอกาสส าหรบัผู้

พกิารไดม้โีอกาสร่วมงานกบับรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ผา่นการรับรองสถานประกอบการทีม่ีการด าเนินงานเป็นไปตาม

พระราชบญัญตัิสง่เสริม และพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550  ประจ าปี 2556  จากผู้วา่ราชการจงัหวดัลพบรีุและ

ในปี 2557 และอีกหลากหลายกิจกรรม เช่น การจดักิจกรรม CSR เพื่อเด็กพิการซ า้ซ้อน และคนชรา เป็นต้น 
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ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
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4.  การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 
 บรษิทัฯ  ยดึถอืในการปฏบิตัต่ิอพนกังานอย่างเป็นธรรมปฏบิตัติามกฎหมาย  หลกัจรยิธรรม  สรา้งความ

ยุตธิรรมและ เคารพในสทิธสิว่นบุคคล เพื่อใหเ้กดิความมัน่คงสงบสขุ   และจะสง่เสรมิโอกาส ความกา้วหน้าในการ
ท างานพรอ้มทัง้พฒันาศกัยภาพของพนกังาน  ดแูลมาตรฐานการครองชพีของพนกังาน 

 บรษิทัฯ มกีารจดัท าคู่มอืการปฏบิตังิานใหก้บัพนกังาน การก าหนดนโยบายและสวสัดกิารต่าง ๆ รวมถงึมี
การจดัการอบรมและปฐมนิเทศใหก้บัพนกังานเขา้ใหม่ไดร้บัทราบ  

 
นโยบายความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

พนกังานทุกคน คอื หวัใจของโครงการและเป็นทรพัยากรอนัมคี่ายิง่ โดยบรษิทัฯ จะท าทุกวถิทีางเพื่อใหม้ี

ความปลอดภยัในการท างานรวมทัง้สขุภาพอนามยัของพนกังานทุกคน  บรษิทั สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) จะเป็นผูน้ า

การโม่บด ย่อยหนิและการผลติปนูขาวทีม่กีระบวนการทีป่ลอดภยั เป้าหมายของเราคอื การไมม่อีุบตัเิหตุถงึขัน้หยุด

งาน ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไดก้ าหนดนโยบายเพื่อใหทุ้กฝ่ายด าเนินการ ดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัควบคู่ไปกบั

โครงการอย่างต่อเนื่องและตลอดไป ดงัต่อไปนี้ 

1. บรษิทัถอืว่าความปลอดภยัในการท างาน เป็นหน้าทีข่องพนกังานทุกคน ทุกระดบัทีจ่ะร่วมมอืปฎบิตั ิ

เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัทัง้ของตนเองและผูอ้ื่น 

2. บรษิทัจะสนบัสนุนและสง่เสรมิใหม้กีารปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มและวธิกีารปฏบิตังิานทีป่ลอดภยัตลอดจน

การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายทีเ่หมาะสม รวมถงึการรกัษาไวซ้ึง่สขุภาพอนามยัทีด่ขีองพนกังานทุกคน 

3.  บรษิทัก าหนดนโยบายใหม้ ีคณะกรรมการความปลอดภยัอาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน

ในทุกโครงการ 

4. ผูบ้งัคบับญัชาทุกคน ตอ้งมหีน้าทีด่แูลและรบัผดิชอบ ในเรื่องความปลอดภยัในการท างานของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบแห่งความปลอดภยัทีก่ าหนดขึน้โดยเคร่งครดั 

5. บรษิทัจะสนบัสนุนและสง่เสรมิ การด าเนินกจิกรรมความปลอดภยัของทุกฝ่าย 
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บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
SUTHA 

6.  บรษิทัจดัใหม้ ีการตดิตามละประเมนิผลการด าเนินงานตามนโยบายความปลอดภยั และอาชวีอนามยั 

เพื่อควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัอิย่างจรงิจงัและเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 

7. บรษิทัจะปฏบิตัติามกฎหมาย และ ขอ้บงัคบัต่างๆ ทางดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัอย่างเคร่งครดั 

8. มกีารสือ่สารใหแ้กบุ่คลากรในองคก์ร และ สาธารณะทราบตามความเหมาะสม 

ดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั บรษิทัฯ ถอืเป็นสิง่ส าคญัและหน้าทีข่องพนกังาน โดยมกีารปลกูฝัง
ใหพ้นกังานด าเนินการในทุก ๆ ขัน้ตอนโดยค านึงถงึความปลอดภยัเป็นหลกั และมกีารจดัท าคูม่อื ตลอดจนจดัเตรยีม
อุปกรณ์เพื่อป้องกนัเพื่อความปลอดภยั และจดัใหม้กีารฝึกซอ้มดบัเพลงิอพยพหนีไฟอย่างต่อเนือ่ง  รวมถงึมกีารแต่งตัง้
คณะกรรมการเพื่อเป็นทมีท างานดา้นความปลอดภยั โดยคณะกรรมการความปลอดภยัมกีารประชุมและก าหนดแผน
ด าเนินงานดา้นความปลอดภยั  เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัใหก้บัสถานประกอบการและพนกังาน
โดยมเีป้าหมายคอื ลดการประสบอนัตรายและบาดเจบ็จากการท างาน ดงันัน้ในกรณีเกดิอุบตัเิหตุจากการท างานจะมี
การสอบสวนอุบตัเิหตุโดยเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัโรงงานและน าเขา้หารอืเพือ่หามาตรการในการแกไ้ขป้องกนัและ
ตดิตามผลไม่ใหเ้กดิซ ้าอกี  

                 ดา้นสขุภาพอนามยัของพนกังาน   

  บรษิทัฯ จดัใหม้กีารตรวจสขุภาพประจ าปีเพือ่เฝ้าระวงัดแูลสขุภาพและป้องกนัโรคจากการท างานอย่าง
ต่อเนือ่ง โดยจะจดัท าเป็นสมุดสขุภาพประจ าตวัพนกังานเพือ่บนัทกึผลตรวจสขุภาพอย่างต่อเนือ่ง  

 

 

 

  

 บรษิทัฯ สง่เสรมิใหพ้นกังานไดอ้อกก าลงักายและเล่นกฬีา โดยจดัใหเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัฟุตบอลกบั
หน่วยงานภายนอกทัง้ภาครฐัและเอกชน   และไดร้บัรางวลัจากการแขง่ขนัเป็นประจ าสรา้งความภูมใิจใหก้บัพนกังาน
และบรษิทัฯ 
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บรษิทัฯ  จดัใหม้กีารฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตน้ เพือ่ใหพ้นกังานสามารถน าความรูไ้ปชว่ยเหลอื
ตนเองและผูอ้ืน่ทีป่ระสบอนัตรายบาดเจบ็ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิทัฯ  เลง็เหน็ถงึความส าคญัของปัญหายาเสพตดิทีเ่ริม่แพร่ระบาดมากขึ้นในกลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน ซึง่
สง่ผลกระทบต่อสวสัดภิาพของผูใ้ชแ้รงงาน  ปัจจุบนัปัญหายาเสพตดิเป็นปัญหาระดบัชาตทิีทุ่กหน่วยงานทัง้ภาครฐัและ
เอกชนตอ้งชว่ยกนัรณรงค ์ซึง่ในสว่นของบรษิทัฯ จดัใหม้แีผนการด าเนินงานเฝ้าระวงัและป้องกนัการแพร่ระบาดของยา
เสพตดิในโรงงาน โดยจดัอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัยาเสพตดิใหค้ณะท างานและพนกังานอาสาเพือ่นช่วยเพือ่น  ช่วยกนั
สอดสอ่งพฤตกิรรมของพนกังาน หากพบพฤตกิรรมสงสยัจะมกีารสุม่ตรวจปัสสาวะและซกัถามพดูคุยท าความเขา้ใจ
ก่อนสง่ตวัเขา้รบัการรกัษาในสถานพยาบาล เพือ่ใหโ้อกาสพนกังานไดก้ลบัเขา้ท างานอกีครัง้   โดยบรษิทัฯ เขา้รว่ม
โครงการโรงงานสขีาวของจงัหวดั  และไดร้บัใบรบัรองมาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิในสถานประกอบ
กจิการ  
 
5. ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

บรษิทัฯ จะผลติสนิคา้ บรกิาร  และบรหิารจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพ  สรา้งความไวว้างใจ 
ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ทัง้ก่อนและหลงัการขายมรีะบบจดัเกบ็และการใหข้อ้มลูทีต่รงความจรงิและเพยีงพอรวมทัง้ให้
ความรูเ้พื่อใชป้ระกอบการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิารท าการวจิยัและพฒันาเพื่อสรา้งนวตักรรมของสนิค้าและ
บรกิารโดยใหค้วามส าคญักบักระบวนการและกจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์แก่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

บรษิทัฯ มกีระบวนการในการควบคุมคุณภาพสนิคา้ การทดสอบและหน่วยงานเพือ่ตรวจเชค็ดแูล

กระบวนการเพือ่ควบคมุคุณภาพสนิคา้ตลอดรวมถงึการสง่มอบสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานระบบคณุภาพ 

ISO 9001:2008   ปี 2007 – 2016 จาก United Registrar of Systems (URS) ตลอดจนมกีารจดัท าขอ้มลู

รายละเอยีดสนิคา้เพือ่เผยแพร่ใหก้บัลกูคา้และผูส้นใจสามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซดข์องบรษิทั 
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6.   การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 
บรษิทัฯ  สง่เสรมิสนบัสนุนใหม้กีารจดัการสิง่แวดลอ้มทีไ่ดผ้ลอย่างเป็นรปูธรรมมกีารใชท้รพัยากรอย่างรู้

คุณค่าเพื่อประโยชน์สงูสดุ   รวมถงึก าหนดมาตรการป้องกนัมลภาวะใหก้บัพนกังานและชมุชน 
 

นโยบายดา้นการจดัการด้านส่ิงแวดล้อม 

บรษิทั สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูผ้ลติปนูขาวรายใหญ่ของประเทศ มุ่งเน้นการผลติสนิคา้อย่างมี
คุณภาพในขณะเดยีวกนักต็ระหนกัถงึความส าคญัของการจดัการด าเนินงานทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม โดยกจิกรรม
ต่างๆของบรษิทัทุกขัน้ตอน พนกังานทุกคน ทุกระดบั ทุกหน่วยงานจะตอ้งค านึงถงึความส าคญัต่อการจดัการดา้น
สิง่แวดลอ้ม รวมถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ต่อสิง่แวดลอ้ม โดยมแีนวทางในการด าเนินงาน ดงันี้ 

1. ปฏบิตัติามกฎหมายกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งดา้นสิง่แวดลอ้มของทางราชการอย่าง  เคร่งครดั ทัง้ยงัใหค้วาม
ร่วมมอืประสานกบัองคก์รต่างๆ เพื่อรกัษาดา้นสิง่แวดลอ้ม 

2. มุง่มัน่ในการใชท้รพัยากรทีม่อียู่ อย่างคุม้ค่าและมปีระสทิธภิาพเพื่อลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม ทีเ่ป็นผล
จากการด าเนินงานทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต โดยการป้องกนั ควบคุม ปรบัปรงุแกไ้ขอย่างต่อเนื่อง 

3. ก าหนดและทบทวนวตัถุประสงค ์เป้าหมายในการด าเนินการ ดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้ม    อย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อปรบัปรุง พฒันา และแกไ้ขใหด้ขีึน้อย่างเป็นระบบ 
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4. มุ่งมัน่ในการใชท้รพัยากรธรรมชาตใิหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ ในการลดปรมิาณการใช ้ การหมุนเวยีนใชซ้ ้า 
และแปรสภาพกลบัมาใชใ้หม ่

5.  ตดิตามผลดว้ยการตรวจสอบและประเมนิผลการด าเนินงานดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างถูกตอ้งตาม
ขอ้ก าหนดทีร่ะบไุว ้

6. สง่เสรมิการใชอุ้ปกรณ์ เครือ่งมอื เครื่องใชใ้นการท างานทีเ่หมาะสมในการชว่ยลดผลกระทบและสง่เสรมิ
การจดักจิกรรม และสือ่ประชาสมัพนัธด์า้นการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

7.   สนบัสนุนใหม้กีารด าเนินการแกไ้ขปรบัปรุงดา้นสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง 

8.   มกีารสือ่สารใหแ้ก่บุคลากรในองคก์ร และ สาธารณะทราบตามความเหมาะสม 

                 เพื่อใหม้กีารด าเนินการเพื่อควบคุมและจดัการสิง่แวดลอ้มเป็นไปตามมาตรฐานสากล บรษิทัฯ มกีาร
จดัการดา้นสิง่แวดลอ้มภายในแต่ละกระบวนการท างานปกตขิองบรษิทัฯ โดยปลกูฝังใหพ้นกังานมคีวามใสใ่จและ
ค านึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มในทุก ๆ กระบวนการ ทัง้ในกระบวนการผลติซึง่มกีารตดิตัง้ระบบควบคุมจ ากดัฝุ่ น
และก๊าซ การท าความสะอาดบรเิวณโดยรอบโรงงานโดยวธิกีารสเปรยน์ ้าแทนการกวาดซึง่อาจสง่ผลดา้นการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่ น  การหมุนเวยีนใชน้ ้าภายในโรงงานโดยมกีระบวนการบ าบดัภายในและน าน ้าทีใ่ชแ้ลว้หมุนเวยีนกลบัมาใชใ้หม่
ในกระบวนการลา้งวตัถุดบิ  รวมถงึมกีารด าเนินการตรวจวดัคณุภาพ อากาศ และมลพษิต่าง ๆ เพื่อใหค้รอบคลุมตามที่
กฎหมายก าหนด  

บรษิทัฯ มกีระบวนการควบคมุเพือ่มใิหก้ระบวนการผลติสง่ผลกระทบกบัสิง่แวดลอ้มซึง่บรษิทัไดร้บัการ

รบัรองมาตรฐาน ISO14000 รวมถงึดา้นการจดัการเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม เช่น 

 รางวลัโรงโม่ บด หรือย่อยหิน ทีมี่การจดัการส่ิงแวดลอ้มดีเยีย่ม ตามโครงการ “โรงโม่ เหมืองหิน ติด

ดาว” 3 ปีซ้อน (2551-2553) 

 ผ่านการรบัรองมาตรฐานโรงงานอตุสาหกรรมสีเขียวระดบัที ่3 ระบบสีเขียว (Green System)  ปี 

2556 - 2559 จาก กระทรวงอตุสาหกรรม 

 ตลอดจนโครงการปลกูป่าและเพิม่พื้นทีส่เีขยีวซึง่บรษิทัฯ มกีารสง่เสรมิใหม้กีารปลกูตน้ไมเ้พือ่เพิม่

พื้นทีส่เีขยีวภายในสถานประกอบการและบรเิวณพื้นทีโ่ดยรอบ 
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นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมมีาตรการป้องกนัผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มดงันี้ 

 ตดิตัง้กระบวนควบคมุการตดิตัง้ระบบก าจดัฝุ่ น 
ควนั และก๊าซ ในกระบวนการผลติ โดยมกีารตดิตัง้ระบบก าจดัฝุ่ นและ
ก๊าซจากกระบวนการผลติของเตาเผาปนูขาวทุกเตาซึง่ประกอบดว้ย 
ไซโคลน, Wet Scrubber ซึง่เป็นระบบก าจดัฝุ่ นและก๊าซทีเ่กดิจาก
กระบวนการเผาไหมโ้ดยบรษิทัมกีารใชถ่้านหนิเป็นเชื้อเพลงิ เพือ่ให้
เกดิความมัน่ใจไมใ่หเ้กดิมลภาวะซึง่จะสง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ซึง่
ระบบดงักล่าวสามารถควบคมุฝุ่ นและก๊าซทีเ่กดิจากกระบวนการ
ท างานของเตาเผาไมใ่หเ้กนิมาตรฐานตามทีก่ฎหมายก าหนด รวมถงึ
ไม่สง่ผลกระทบต่อบรรยากาศ  

 การสรา้งระบบปิดใตไ้ซโล คลงัสนิคา้ ทีข่ ึ้น ลงสนิคา้ต่าง ๆ เพือ่ควบคุมมใิหเ้กดิฝุ่ นทีอ่าจสง่ผล
กระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

 ด าเนินการปลกูตน้ไมโ้ตเรว็ ซึง่ปัจจุบนัมแีนวตน้ไมย้นืโตซึง่สามารถป้องกนัการลอยตวัของฝุ่ นจาก
บรเิวณพื้นทีก่ารผลติออกไปภายนอกโดยมกีารปลกูแนวไมก้ว่าแสนตน้เพือ่ปกคลุมพื้นทีโ่ดยรอบ 

 การด าเนินการเทราดคอนกรตี รวมถงึถนนโดยรอบ เพือ่ใหส้ามารถท าความสะอาดโดยง่าย และใช้
การสเปรยน์ ้าเพือ่ท าความสะอาดแทนการท าความสะอาดโดยวธิกีารปัดกวาดเพือ่ควบคุมไม่ฝุ่ นเกดิการฟุ้งกระจาย 

 การท าความสะอาดเครือ่งจกัร อาคาร เพือ่ป้องกนัการสะสมตวัของฝุ่ น และมกีารคอยตรวจตรา
ซ่อมแซมสว่นทีม่กีารช ารุดของเครือ่งจกัรและอุปกรณ์อย่างสม า่เสมอ 

 การป้องกนัความเดอืดรอ้นร าคาญจากการขนสง่ ในขบวนการขนสง่ผลติภณัฑจ์ะใชผ้า้ใบปิดคลุม
รถบรรทุกขนสง่ใหม้ดิชดิเพือ่ป้องกนัการร่วงหล่นและรวมถงึก าหนดน ้าหนกัการขนสง่ไมใ่หเ้กนิมาตรฐานทีก่ฎหมาย
ก าหนด 

 การใชร้ะบบน ้าหมุนเวยีนภายในโรงงาน ในกจิกรรม
การด าเนินการของบรษิทั มกีารใชน้ ้าส าหรบักระบวนการผลติ ไดแ้ก่ การ
ฉีดน ้าลา้งหนิก่อนสง่เขา้กระบวนการเผาในเตา ซึง่ระบบการใชน้ ้าจะมบี่อ
น ้าและตดิตัง้ระบบท่อทีผ่่านการใชแ้ลว้เพือ่ใหก้ารไหลเวยีนกลบัไปยงับ่อ
พกัน ้าทีใ่ชแ้ลว้ตกตะกอนในบ่อพกั เพือ่น าน ้าหลงัจากกระบวนการ
ตกตะกอนหมุนเวยีนกลบัมาใชใ้หม่ 

 ระบบป้องกนัเสยีง เนือ่งจากจุดทีท่ าใหเ้กดิเสยีงตดิ
ตัง้อยู่ในอาคารผนงัคอนกรตีระบบปิดรวมถงึระบบทีก่่อใหเ้กดิเสยีงไมใ่ช่
เครือ่งจกัรกลหนกั กอปรกบัอุปกรณ์การควบคุมในกระบวนการมกีารตดิตัง้อปุกรณ์ในการควบคมุ ดงันัน้จงึไม่มมีลภาวะ
ดา้นเสยีงเกนิกว่า 85 เดซเิบล ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมมลภาวะดา้นเสยีง 

 ความรอ้น ในกระบวนการผลติตามวธิกีารเผาจะไม่สง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มในสว่นทีเ่กีย่วกบั
ความรอ้นแต่อย่างใดเนือ่งจากระบบเตาเป็นระบบปิดและมฉีนวนอฐิส าหรบัป้องกนัความรอ้นไมใ่หเ้กดิการรัว่ไหลออก
จากเตา 

 สารพษิ ส าหรบักรรมวธิกีารผลติปนูขาวและแคลเซยีมคารบ์อเนต ซึง่เป็นกระบวนการทีไ่ม่ปรากฏ
สารพษิและกระบวนการผลติทุกขัน้ตอนไมม่กีารใชส้ว่นประกอบเคมอีืน่ ๆ ซึง่เป็นสารพษิ 
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 การท าลายของเสยีและสิง่ปฏกิูล ไดแ้ก่ ฝุ่ นและเถ้าจากการผลติ บางส่วนทีส่ามารถจ าหน่ายกจ็ะท า
การจ าหน่าย และบางส่วนจะท าการขนออกไปเพือ่ใชป้ระโยชน์ เช่น ปรบัถมพื้นทีต่ามจุดทีชุ่มชนและชาวบา้นรอ้งขอ 
โดยมกีารขออนุญาตการขนสิง่ปฏกิลูออกนอกโรงงานจากหน่วยราชการ แต่อย่างไรกต็าม เนือ่งจากในปี 2557 จากการ
ทีบ่รษิทัฯ ไดม้กีารขนสง่ปฏกิลูเพือ่ท าการถมทีใ่หก้บัชาวบา้นตามทีไ่ดม้กีารรอ้งขอ แต่เนือ่งจากการด าเนินการไม่ไดท้ า
การฝังกลบอย่างถูกวธิจีงึเกดิมฝีุ่ นมลภาวะส่งผลกระทบกบัพื้นทีใ่กลเ้คยีงในจุดทีช่าวบา้นไดร้อ้งขอ  บรษิทัฯ จงึไดเ้ร่ง
แกไ้ขและจดัการปัญหาดงักล่าวเมือ่ไดร้บัทราบโดยเร่งด่วน และไดม้กีารน าปัญหากลบัมาประเมนิเพือ่ก าหนดแนวทาง
เพือ่มใิห้เกดิผลกระทบในอนาคต โดยได้จ ากดัการขนสิง่ปฏกิูลให้กบัชาวบ้านทีร่้องขอเฉพาะในจุดทีไ่ม่ส่งผลให้เกดิ
ความเดอืดรอ้นกบัพื้นทีใ่กลเ้คยีงและท าการขออนุญาต โดยน าสิง่ปฏกิลูไปถมในจุดทีไ่ดร้บัอนุญาตเท่านัน้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. การรว่มพฒันาชุมชนและสงัคม   
บรษิทัฯ สง่เสรมิใหม้กีารรว่มพฒันาชมุชนและสงัคมโดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อสรา้งการมสีว่นรว่มของชมุชนสง่เสรมิและ
สนบัสนุนการศกึษาศลิปวฒันธรรมและจรยิธรรมในชุมชน
สรา้งการจา้งงานและพฒันาทกัษะขจดัและป้องกนัภยั
คุกคามทีม่ผีลต่อสขุภาพรวมทัง้การสง่เสรมิสขุภาพทีด่ ี
 

ในปี 2557 บริษัทมกีารจดัการกิจกรรม Big Cleaning รวม
กบัชมุชนหมู1่2ทีว่ดัช่องสาริกา และตามถนนในซอย 11 

หมู1่2 ต าบลช่องสาริกา จ.ลพบรีุโดยกจิกรรมทีจ่ดัมวีตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีร่วมกนัระหวา่งบริษัท 
พนกังานและหนว่ยงานตา่ง ๆ ในชมุชน รวมถึงชาวบ้านในพืน้ท่ีโดยมีสว่นร่วมในพฒันาชมุชน โดยกิจกรรมที่ท าได้แก่
การพฒันาพืน้ท่ีซอ่มแซมถนนท่ีช ารุด ท าความสะอาดวดัและการท าความสะอาดทางสาธารณะ ถนนข้างทางโดดมี
การร่วมแรงตดัหญ้าตดัสิง่กีดขวางตามถนนหนทาง 
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8.  นวตักรรมและการเผยแพรน่วตักรรม 

บรษิทัฯ จะด าเนินกจิการสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ  อนัมทีัง้มลูคา่และคุณค่าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงเป็น
ผลกระทบในเชงิบวก  เพื่อจะท าใหก้จิการสงัคมชมุชนวฒันธรรมและสิง่แวดลอ้มเกดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้
เป็นนวตักรรมทีก่่อใหเ้กดิผลติภาพหรอืมลูค่าเพิม่ขึน้สรา้งความมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 ในปี 2557 บรษิัทฯ ได้มกีารขยายธุรกจิด้านการจ าหน่าย ชิ้นส่วนและ

อุปกรณ์เครือ่งจกัร ไปยงัต่างประเทศ จากจุดเริม่ต้นของเครือ่งจกัรเตาเผาปูนขาว 

ซึง่เดิมต้องมีการน าเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศซึง่มีข้อจ ากัดในการพัฒนา

รวมถึงไม่สามารถปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาเพือ่ให้สอดคล้องกับ ปัจจัยใน

กระบวนผลติในปัจจุบนั ดงันัน้เพือ่ใหเ้กดิแนวทางการพฒันาธุรกจิซึง่สามารถ

มีแนวทางการเติบโตทีย่ ัง่ยืน บริษัทฯ ได้มีการพฒันาระบบเครือ่งจกัรและ

อุปกรณ์ซึง่เป็นเครือ่งจกัรหลกัทีใ่ชใ้นการผลติ เพือ่ใหส้ามารถตอบโจทยใ์นการ

พัฒนากระบวนการผลิต และสามารถต่อยอดธุรกิจ เพือ่ส่งออกชิ้นส่วนและ

อุปกรณ์เครือ่งจักรดังกล่าวไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ อีกทัง้ยังสามารถพัฒนา

กระบวนผลติเพือ่ให้สามารถน าวตัถุดบิทีม่ขีนาดเลก็ ซึง่จากเดมิเป็นวตัถุดบิทีต่้อง คดัแยกออกจากกระบวนการผลติ

สามารถน ากลบัมาใชไ้ดใ้นปรมิาณทีเ่พิม่ขึ้น  จงึถอืเป็นอกีหนึง่นวตักรรมทีไ่ดส้รา้งมูลค่าเพิม่ ทัง้ดา้นกระบวนผลติ และ

การจดัการเพือ่ใหส้ามารถน าทรพัยากรทีม่อียู่มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสดุ  
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ผลกำรด ำเนินงำน ส ำหรบัปี  ส้ินสุด ณ 31 ธนัวำคม 2557 

รายงานผลประกอบการ ประจ าปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 เมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนเป็นดงันี้ 

บริษทัฯ มีรำยได้รวมทัง้ส้ิน 1,082.14 ล้ำนบำท โดยมีก ำไรสทุธิส ำหรบังวด จ ำนวน 127.80 ล้ำนบำท ก ำไรสทุธิ

เพ่ิมจ ำนวน 26.91 ล้ำนบำท หรอืคิดเป็น 27%  เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน   

หน่วย: ลา้นบาท 2557 % 2556 % ผลตา่ง  % 

   Rev  Rev   YoY 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,070.76  98.95% 850.98  99.28% 219.78   26% 

ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น 1.51  0.14% 1.31  0.15% 0.20   15% 

รายไดอ้ืน่  9.87  0.91% 4.85  0.57% 5.02   104% 

รวมรายได ้ 1,082.14  100.00% 857.14  100.00% 225.00   26% 

ตน้ทนุขายและบรกิาร 707.52  65.38% 522.49  60.96% 185.03   35% 

ก าไรข ัน้ตน้ 363.24  33.57% 328.49  38.32% 34.75   11% 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 217.85  20.13% 199.58  23.28% 18.27   9% 

คา่ใชจ้่ายในการขาย 121.54  11.23% 107.90  12.59% 13.64   13% 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 96.31  8.90% 91.68  10.70% 4.62   5% 

EBITDA 246.39  22.77% 220.96  25.78% 25.43   12% 

คา่ใชจ้่ายทางการเงนิ 17.83  1.65% 26.22  3.06% (8.39)  -32% 

คา่ใชจ้่ายภาษีเงนิได ้ 11.16  1.03% 7.97  0.93% 3.19   40% 

ก าไรส าหรบังวด 127.80  11.81% 100.88  11.77% 26.91   27% 

      * % Rev ค านวณ % เทยีบจากรายไดร้วม 
 

1. กำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน 

1.1  รำยได ้

รำยได้รวมของบริษทั ส าหรบังวดปี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 
2557 และงวดปี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2556 มจี านวน  
1,082.14 ลา้นบาท และ 857.14 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิม่ขึน้จ านวน 
225 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 26   
 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร ส าหรบังวดปี สิน้สดุวนัที ่ 31 

ธนัวาคม 2557 และงวดปี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2556  มี

จ านวน 1,070.76 ลา้นบาท และ 850.98 ลา้นบาท ตามล าดบั 

เพิม่ขึน้จ านวน 219.78 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 26  

ส าหรบัสนิคา้หลกัทีม่ปีรมิาณการขายเพิม่ขึน้ ไดแ้ก่ สนิคา้ใน

กลุ่มปนูขาว แคลเซยีมคารบ์อเนต และสนิคา้กลุ่มซือ้มาขายไป 

โดยรวมมปีรมิาณการขายเพิม่ขึน้ทัง้ในกลุ่มลกูคา้เดมิ และกลุ่ม

ลกูคา้ใหม่  
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รวมถงึบรษิทัฯ มรีายไดใ้นสว่นโครงการจ าหน่ายเครื่องจกัรซึง่รบัรูร้ายไดจ้ากโครงการทีม่กีารสง่มอบแลว้ในรอบ

ระยะเวลาบญัชนีี้  จงึสง่ผลใหบ้รษิทัมรีายไดโ้ดยรวมปรบัเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน 

                                                                                                                               หน่วย: ลา้นบาท 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิาร  2557 2556 YoY Dif +/- YoY 
% +/- 

  ปนูขาว 849.71  762.89  86.82  11% 
  แคลเซยีมคารบ์อเนต 50.78  47.52  3.26  7% 
  ซือ้มาขายไปและบรกิาร 112.61  39.91  72.70  182% 
  จ าหน่ายและตดิตัง้เครื่องจกัรอุปกรณ์ 57.66  0.67  56.99  8533% 
  รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 1,070.76  850.98  219.78  26% 

1.2  ต้นทุนขำยและบริกำรและค่ำใช้จำ่ย 

1.2.1 ต้นทุนขำยและบริกำร และอตัรำก ำไรขัน้ต้น 

ส าหรบัผลประกอบการ ส าหรบัปี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2557 และงวดปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2556  บรษิทัมตี้นทุน

ขายจ านวน 707.52 ลา้นบาท และ 522.49 ลา้นบาท ปรบัเพิม่ขึน้ 185.03 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 35%  ซึง่ต้นทุนขาย

โดยภาพรวม บรษิทัมตี้นทุนการผลติปรบัเพิม่ขึน้จากราคาวตัถุดบิหนิปูนและเชือ้เพลงิถ่านหนิซึง่มกีารปรบัราคาเพิม่

สงูขึน้  รวมถงึบรษิทัมกีารจดัซือ้วตัถุดบิปูนกอ้นจากภายนอกเพื่อน ามาทดแทนผลผลติทีม่ปีรมิาณลดลงจากการหยุด

เดนิเตาเพื่อซ่อมแซมและเปลีย่นอฐิทนไฟจ านวน 1 เตา  ซึง่การปรบัเพิม่ของต้นทุนดงักล่าวขา้งต้นส่งผลใหอ้ตัราก าไร

ขัน้ตน้ของบรษิทัมกีารปรบัลดลง 

อตัรำก ำไรขัน้ต้น ส าหรบังวดปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และงวดปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556  บรษิทัมี

ก าไรขัน้ต้นจ านวน 363.24 ลา้นบาท และ 328.49 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิม่ขึน้จ านวน 34.75 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้

รอ้ยละ11 โดยทีอ่ตัราก าไรขัน้ต้น ส าหรบังวดปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และงวดปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

2556  คดิเป็นรอ้ยละ 33.92 และรอ้ยละ 38.60  

1.2.2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าขนส่ง  ค่าใช้จ่ายโรงงาน ค่าน ้ามนัดเีซล เงนิเดอืนและ

ค่าแรง ค่าโบนสัพนกังาน และค่าเสือ่มราคายานพาหนะ ส าหรบังวดปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และงวดปี สิน้สุด

วนัที ่31 ธนัวาคม 2556  บรษิทัมคี่าใชจ้่ายขายและบรหิาร จ านวน 217.85 ลา้นบาท และ 199.58 ลา้นบาท ตามล าดบั 

เพิม่ขึน้จ านวน 18.27 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9  ส าหรบัดา้นค่าใชจ้่าย  โดยค่าใชจ้่ายหลกั ๆ ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายใน

การขายปรบัเพิม่ขึน้เนื่องจากบรษิัทฯ มกีารขายสนิค้าในปรมิาณที่เพิม่ขึน้  ขณะที่ค่าใช้จ่ายบรหิารมกีารปรบัลดลง  

ขณะที ่บรษิทัมกีารลดต้นทุนทางการเงนิไดแ้ก่ ดอกเบีย้จ่ายจากการทีบ่รษิทัฯ ไดม้กีารช าระคนืเงนิกูย้มื ระยะสัน้และ

ระยะยาวในระหว่างปี  และภาษีเงนิได้ ส าหรบังวดปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และส าหรบัปี สิ้นสุดวนัที่ 31 
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ธนัวาคม 2556 บรษิทัฯ มภีาษีเงนิได ้จ านวน 11.16 ล้านบาท และ 7.97 ล้านบาท ตามล าดบั เพิม่ขึน้ จ านวน 3.19 

ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 40    

2. กำรวิเครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงิน 

ฐานะทางการเงนิของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 มดีงันี้   

                                                             หน่วย:ลา้นบาท 

 31 ธนัวำคม 2557 31 ธนัวำคม 2556 เปล่ียนแปลง % 'เปล่ียนแปลง 

สินทรพัยห์มุนเวียน 476.45 339.00 137.44 41% 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 437.09 453.55 -16.45 -4% 

รวมสินทรพัย ์ 913.54 792.55 120.99 15% 
 31 ธนัวำคม 2557 31 ธนัวำคม 2556 เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น     

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 238.05 386.05 -148.00 -38% 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 57.93 119.38 -61.45 -51% 

รวมหน้ีสิน 295.98 505.42 -209.44 -41% 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 617.56 287.13 330.43 115% 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 913.54 792.55 120.99 15% 

สรปุฐำนะกำรเงิน 

2.1 สินทรพัย ์

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมจ านวน 913.54 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 31 ธนัวาคม 2556  จ านวน 
120.99 ลา้นบาท คดิเป็น 15% จาก ณ สิน้ปี 2556 
   

2.2 หน้ีสิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม 295.98 ลา้นบาท ลดลง 209.44 ลา้นบาท อตัราหนี้สนิทีล่ดคดิเป็น 
41% จาก ณ สิน้ปี 2556  

2.3 ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้ จ านวน 617.90 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 330.43 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็น 115% โดยเพิม่ขึน้จากทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้จากการขายหุน้เพิม่ทุนใหแ้กป่ระชาชนทัว่ไปจ านวน 75 
ลา้นบาท และจากสว่นเกนิมลูค่าหุน้ซึง่ไดจ้ากการขายหุน้เพิม่ทุนจ านวน 194.18 ลา้นบาท รวมถงึก าไรสะสมทีเ่พิม่ขึน้ 
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3. กำรวิเครำะหก์ระแสเงินสด 

  31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน     

เงนิสดสทุธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมด าเนินงาน 149.38 236.05 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน     
เงนิสดสทุธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมลงทุน -165.79 -36.99 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ     

เงนิสดสทุธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมจดัหาเงนิ -38.05 -151.56 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ -54.46 47.50 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 110.34 62.83 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้งวด 55.88 110.34 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลดลง 54.46 ล้ำนบำท ประกอบด้วย 
 เงนิสดรบัจากกจิกรรมด าเนินงานเพิม่ขึน้ 149.38 ลา้นบาท 
 เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน 165.79 ลา้นบาท 
 เงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 38.05 ลา้นบาท  
 

4. กำรวิเครำะหอ์ตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

ความสามารถในการท าก าไร 2557 2556 

อตัราก าไรขัน้ตน้/รายไดจ้ากการขายและบรกิาร (%) 33.92% 38.60% 

อตัราก าไรสทุธ/ิรายไดร้วม (%) 11.81% 11.77% 

อตัราผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ (ROE)* % 28.25% 32.00% 

อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(ROA)* % 14.98% 13.07% 

โครงสรา้งทางการเงนิ 2557 2556 

อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.48 1.76 

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้สทุธ ิ(เท่า) 0.30 1.41 
      *ค านวณดว้ยวธิ ีAnnualized 
 

ในภาพรวมผลประกอบการ ณ 31 ธนัวาคม 2557  เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน บรษิัทฯ มกี าไรสุทธเิพิม่ขึน้  
โดยอตัราการท าก าไรส าหรบัปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 มอีตัราใกลเ้คยีงเมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน 
เนื่องจากบรษิทัฯ มกีารเพิม่สดัส่วนรายไดจ้ากการขายสนิคา้ในกลุ่มซือ้มาขายไปซึง่มตี้นทุนทีส่งู และต้นทุนการผลติ
บางสว่นมกีม็กีารปรบัราคาเพิม่ขึน้ แต่อย่างไรกต็ามเน่ืองจากบรษิทัฯ มกีารขายทีม่ปีระมาณเพิม่ขึน้ จงึมสีดัส่วนมูลค่า
ก าไรทีป่รบัเพิม่สูงขึน้   และในส่วนของอตัราผลตอบแทนต่อผู้ถอืหุ้นส าหรบั ปี 2557 เนื่องจากบรษิัทฯ มกีารเพิม่ทุน 
และมกีารจ่ายเงนิปันผลจากผลก าไร  ดงันัน้จงึสง่ผลใหอ้ตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้มกีารปรบัลด   
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

ต่อรายงานทางการเงิน 

 

 

 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิัทรวมถงึขอ้มูลสารสนเทศทางการเงนิที่ปรากฏใน

รายงานประจาํปีซึง่งบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปใน

ประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายการบญัชทีี่เหมาะสมและถือปฏบิตัิอย่างสมํ่าเสมอใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงัและ

ประมาณการทีส่มเหตุสมผลในการจดัทาํรวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ

เพื่อใหส้ามารถสะทอ้นฐานะการเงนิผลการดําเนินงานและกระแสเงนิสดไดอ้ย่างถูกต้องโปร่งใสเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้

และนกัลงทุนทัว่ไปและไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากบรษิทัสาํนักงานอ ีวาย จํากดัซึง่ใหค้วามเหน็

อย่างไม่มีเงื่อนไขโดยในการตรวจสอบบริษัทได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆเพื่อให้ผู้สอบบญัชีสามารถ

ตรวจสอบและแสดงความเหน็ไดต้ามมาตรฐานการสอบบญัช ี

 

 คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้นีโยบายในการบรหิารความเสีย่งระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน

และการกํากบัดูแลที่เหมาะสมเพื่อให้มัน่ใจว่าขอ้มูลทางบญัชมีคีวามถูกต้องครบถ้วนและเพยีงพอที่จะดํารงรกัษาไวซ้ึ่ง

ทรพัยส์นิของบรษิทัตลอดจนเพื่อไม่ใหเ้กดิการทุจรติหรอืการดาํเนินการทีผ่ดิปกตอิย่างมสีาระสาํคญั 

 

ทัง้น้ีคณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอสิระทัง้สิน้เป็น

ผูดู้แลรบัผดิชอบการสอบทานนโยบายการบญัชแีละรบัผดิชอบเกี่ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงนิการสอบทาน

ระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายในและประเมนิความเสีย่งตลอดจนพจิารณาการเปิดเผยขอ้มูลรายการเกีย่ว

โยงระหว่างกนัอย่างครบถว้นเพยีงพอและเหมาะสมโดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ 

 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่าระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบรษิัทมคีวามเพยีงพอและเหมาะสม

และสามารถสรา้งความเชื่อมัน่อย่างมเีหตุผลไดว้่างบการของบรษิทัสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 มคีวามเชื่อถอื

ไดโ้ดยถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปและปฏบิตัถิูกตอ้งตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

 

 นายเชิดเกียรติ มนตเ์สรีนุสรณ์              นายเกียรติกลุ  มนตเ์สรีนุสรณ์ 

                       ประธานกรรมการ              ประธานคณะกรรมการบริหารและ 

                     กรรมการผูจ้ดัการ 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
เสนอต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะ

การเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุน้ และ

งบกระแส  เงนิสด ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญัและหมายเหตุ

เรือ่งอื่น ๆ 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกต้องตามทีค่วรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินและรบัผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บรหิารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้

สามารถจดัท า งบการเงนิที่ปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจาก

การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงนิดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีซึง่ก าหนดใหข้า้พเจา้ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้น

จรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงนิ

ปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ 

การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีารตรวจสอบเพื่อใหไ้ดม้าซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกี่ยวกบัจ านวนเงนิและ   

การเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิ วธิกีารตรวจสอบทีเ่ลอืกใชข้ึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูส้อบบญัช ีซึง่รวมถงึการ

ประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการ

ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ในการประเมนิความเสี่ยงดงักล่าว ผู้สอบบญัชพีจิารณาการควบคุมภายในทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงนิโดยถูกต้องตามทีค่วรของกจิการ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที่

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไมใ่ช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคุมภายใน

ของกจิการ  การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความ

สมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชทีี่จดัท าขึน้โดยผูบ้ริหาร รวมทัง้การประเมนิการน าเสนองบการเงนิ

โดยรวม 
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รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 
รายงาน และงบการเงนิ ณ 31 ธันวาคม 2557 

SUTHA 

 

 

ขา้พเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ขา้พเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเหน็ของขา้พเจา้ 

ความเหน็ 

ขา้พเจา้เหน็ว่างบการเงนิขา้งต้นนี้แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ผลการด าเนินงานและกระแส

เงนิสด ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัของบรษิทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) โดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระส าคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ   

 

 

 

กิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฎ์ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 4496 

บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 

กรงุเทพฯ: 25 กุมภาพนัธ ์2558 
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รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 
รายงาน และงบการเงนิ ณ 31 ธันวาคม 2557 

SUTHA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2557 2556

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 55,875,434            110,335,837          

เงินลงทนุชัว่คราว 8 101,204,712          -                              

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 135,330,682          142,766,467          

สินคา้คงเหลือ 10 178,434,339          80,645,819            

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 5,600,377              5,254,218              

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 476,445,544          339,002,341          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทนุทัว่ไป 11 5,418,381              -                              

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

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 413,836,202          440,302,733          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 1,143,150              623,613                 

สินทรัพยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 8,613,286              4,535,904              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 437,095,020          453,546,251          

รวมสินทรัพย์ 913,540,564          792,548,592          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 
รายงาน และงบการเงนิ ณ 31 ธันวาคม 2557 

SUTHA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

บริษทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2557 2556

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14 87,455,913 239,704,169
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 81,431,664            58,857,502            
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 12,800,448            22,849,658            
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 30,000,000            33,814,604            
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 16,020,816            18,917,713            
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 7,300,199              2,751,750              
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 3,040,024              9,149,266              
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 238,049,064          386,044,662          
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 16 37,500,000            83,038,822            
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
   ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 12,194,599            29,727,453            
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 18 8,234,858              6,609,929              
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 57,929,457            119,376,204          
รวมหนีสิ้น 295,978,521          505,420,866          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 
รายงาน และงบการเงนิ ณ 31 ธันวาคม 2557 

SUTHA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2557 2556

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น 19
   ทนุจดทะเบียน 
     หุ้นสามญั 300,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 300,000,000          300,000,000          
   ทนุท่ีออกและช าระแลว้
     หุ้นสามญั 300,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท
        (2556: หุ้นสามญั 225,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท) 300,000,000          225,000,000          
ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 194,175,000          -                              
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 20 25,445,439            19,055,662            
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 96,977,834            43,072,064            
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 963,770                 -                              
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 617,562,043          287,127,726          
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 913,540,564          792,548,592          

-                              -                              
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 
รายงาน และงบการเงนิ ณ 31 ธันวาคม 2557 

SUTHA 

 
 

บริษทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2557 2556

ก าไรขาดทุน:

รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,070,757,472  850,979,903     
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 1,514,650          1,313,683          
รายไดอ่ื้น 9,870,393          4,847,568          
รวมรายได้ 1,082,142,515  857,141,154     
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขายและบริการ 707,515,155     522,489,996     
ค่าใชจ่้ายในการขาย 121,543,000     107,898,238     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 96,306,169       91,681,418       
รวมค่าใช้จ่าย 925,364,324     722,069,652     
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 156,778,191     135,071,502     
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (17,825,982)      (26,220,432)      
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 138,952,209     108,851,070     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 (11,156,662)      (7,970,818)        
ก าไรส าหรับปี 127,795,547     100,880,252     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
ผลก าไรจากการวดัมลูค่าเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 1,204,712          -                          
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                          430,659             
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 22 (240,942)           (34,372)              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 963,770             396,287             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 128,759,317     101,276,539     

ก าไรต่อหุ้น 24
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.45                    0.45                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 
รายงาน และงบการเงนิ ณ 31 ธันวาคม 2557 

SUTHA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(หน่วย: บาท)
องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
ส่วนเกินทนุจากการ

ทนุเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกินมลูค่า จดัสรรแลว้ วดัมลูค่าเงินลงทนุ รวมส่วนของ
หมายเหตุ และช าระแลว้ หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 225,000,000             -                                  12,111,946                106,239,241             -                                         343,351,187             
ก าไรส าหรับปี -                                  -                                  -                                  100,880,252             -                                         100,880,252             
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                  -                                  -                                  396,287                     -                                         396,287                     
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                  -                                  -                                  101,276,539             -                                         101,276,539             
เงินปันผลจ่าย 27 -                                  -                                  -                                  (157,500,000)            -                                         (157,500,000)            
โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น
   ส ารองตามกฎหมาย 20 -                                  -                                  6,943,716                  (6,943,716)                -                                         -                                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 225,000,000             -                                  19,055,662                43,072,064                -                                         287,127,726             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 225,000,000             -                                  19,055,662                43,072,064                -                                         287,127,726             
ก าไรส าหรับปี -                                  -                                  -                                  127,795,547             -                                         127,795,547             
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                  -                                  -                                  -                                  963,770                            963,770                     
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                  -                                  -                                  127,795,547             963,770                            128,759,317             
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 19 75,000,000                194,175,000             -                                  -                                  -                                         269,175,000             
เงินปันผลจ่าย 27 -                                  -                                  -                                  (67,500,000)              -                                         (67,500,000)              
โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น
   ส ารองตามกฎหมาย 20 -                                  -                                  6,389,777                  (6,389,777)                -                                         -                                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 300,000,000             194,175,000             25,445,439                96,977,834                963,770                            617,562,043             

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                         -                                  
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 

ก าไรสะสม 
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รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 
รายงาน และงบการเงนิ ณ 31 ธันวาคม 2557 

SUTHA 

 
 

บริษทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 

(หน่วย: บาท)
2557 2556

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 138,952,209     108,851,070     
รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -                          1,203,560          
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 89,612,809       85,887,207       
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 1,786,484          -                          
   ก  าไรจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (1,734,984)        (2,274,787)        
   ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 37,985               165,021             
   การเปล่ียนแปลงในส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 1,624,929          624,011             
   ดอกเบ้ียรับ (881,685)           -                          
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 17,123,596       26,220,432       
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 246,521,343     220,676,514     
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7,486,688          (238,051)           
   สินคา้คงเหลือ (99,575,004)      (13,758,915)      
   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (346,159)           (3,182,340)        
   สินทรัพยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน (264,394)           (342,000)           
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 19,084,669       13,996,720       
   เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (10,049,210)      22,849,658       
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (6,109,242)        6,129,915          
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 156,748,691     246,131,501     
   จ่ายภาษีเงินได้ (7,368,692)        (10,078,584)      
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนนิงาน 149,379,999     236,052,917     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 

(หน่วย: บาท)
2557 2556

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายลงทนุในเงินลงทนุชัว่คราว (100,000,000)    -                          
รับดอกเบ้ียจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 881,685             -                          
เงินสดจ่ายลงทนุในเงินลงทนุทัว่ไป (5,418,381)        -                          
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (60,685,766)      (54,090,037)      
เงินมดัจ าซ้ือเคร่ืองจกัรเพ่ิมข้ึน (3,812,988)        (3,406,528)        
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 3,245,327          20,502,735       
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (165,790,123)    (36,993,830)      
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (156,805,555)    105,367,167     
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (49,353,426)      (56,171,236)      
ช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (22,855,004)      (20,541,325)      
เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ 269,175,000     -                          
เงินปันผลจ่าย (67,500,000)      (157,500,000)    
จ่ายดอกเบ้ีย (10,711,294)      (22,710,886)      
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (38,050,279)      (151,556,280)    
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึ้น (ลดลง) สุทธิ (54,460,403)      47,502,807       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 110,335,837     62,833,030       
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 55,875,434       110,335,837     

-                          -                          
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   ซ้ือยานพาหนะตามสญัญาเช่าการเงิน -                          22,858,318       
   เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์ 3,970,855 1,678,599
   ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                          430,659

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  

1. ข้อมลูทัว่ไป 

บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) ( “บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตัง้และมีภูมิล าเนาใน                
ประเทศไทยโดยมผีูถ้อืหุน้ใหญ่คอืกลุ่มครอบครวัมนต์เสรนุีสรณ์ และด าเนินธุรกจิหลกัในการผลติและ
จ าหน่ายผลติภณัฑเ์คมภีณัฑท์ี่ใช้ในอุตสาหกรรม ทีอ่ยู่ตามที่จดทะเบยีนของบรษิทัฯซึง่เป็นส านักงาน
ใหญ่อยูท่ี ่8/222 หมู่ 3 ถนนศรสีมาน ซอย 2 ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ีบรษิทัฯ 
มสี านกังานสาขา 3 แห่ง ในจงัหวดัสระบุร ี2 แห่งและจงัหวดัลพบุร ี1 แห่ง 

2. เกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

งบการเงนินี้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ก าหนดในพระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงนิตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ลงวนัที ่                       
28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 

 งบการเงนิฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงนิฉบบัที่บรษิทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงนิฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงนิฉบบัภาษาไทยนี้ 

 งบการเงนิน้ีไดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบญัชี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เริม่มผีลบงัคบัในปีบญัชปัีจจุบนัและที่จะมผีลบงัคบัในอนาคตมี
รายละเอยีดดงันี้ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจบุนั 
กรอบแนวคดิส าหรบัการรายงานทางการเงนิ (ปรบัปรงุ 2557) 
มาตรฐานการบญัช ี

ฉบบัที ่1 (ปรบัปรงุ 2555) การน าเสนองบการเงนิ 
ฉบบัที ่7 (ปรบัปรงุ 2555) งบกระแสเงนิสด 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรงุ 2555) ภาษเีงนิได ้
ฉบบัที ่17 (ปรบัปรงุ 2555) สญัญาเช่า 
ฉบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 2555) รายได ้
ฉบบัที ่19 (ปรบัปรงุ 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
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ฉบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2555) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ต่างประเทศ 
ฉบบัที ่24 (ปรบัปรงุ 2555) การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ฉบบัที ่28 (ปรบัปรงุ 2555) เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 
ฉบบัที ่31 (ปรบัปรงุ 2555) ส่วนไดเ้สยีในการรว่มคา้ 
ฉบบัที ่34 (ปรบัปรงุ 2555) งบการเงนิระหว่างกาล 
ฉบบัที ่36 (ปรบัปรงุ 2555) การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์
ฉบบัที ่38 (ปรบัปรงุ 2555) สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่2 (ปรบัปรงุ 2555) การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที ่3 (ปรบัปรงุ 2555) การรวมธุรกจิ 
ฉบบัที ่5 (ปรบัปรงุ 2555) สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนที่ถอืไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานที่

ยกเลกิ 
ฉบบัที ่8 (ปรบัปรงุ 2555) ส่วนงานด าเนินงาน 

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี  
ฉบบัที ่15 สญัญาเช่าด าเนินงาน - สิง่จงูใจทีใ่หแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัที ่27 การประเมนิเนื้อหาสญัญาเช่าทีท่ าขึน้ตามรปูแบบกฎหมาย 
ฉบบัที ่29 การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
ฉบบัที ่32 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต์ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การ

บรูณะ และหน้ีสนิทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั 
ฉบบัที ่4 การประเมนิว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ 
ฉบบัที ่5 สทิธใินส่วนไดเ้สยีจากกองทุนการรือ้ถอน การบูรณะและการ

ปรบัปรงุสภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัที ่7 การปรบัปรุงย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 29 

เรือ่ง การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีม่ภีาวะเงนิ
เฟ้อรนุแรง 

ฉบบัที ่10 งบการเงนิระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัที ่12 ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
ฉบบัที ่13 โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 
ฉบบัที ่17 การจา่ยสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ช่เงนิสดใหเ้จา้ของ 
  
 การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้ 
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ฉบบัที ่18 

แนวปฏบิตัทิางการบญัชสี าหรบัการบนัทกึบญัชหีุน้ปันผล 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทัง้หมดตามที่กล่าวขา้งต้นได้รบัการปรบัปรุงและจดัให้มขีึน้เพื่อให้มี
เนื้อหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ ซึง่โดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุง
ถ้อยค าและค าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผู้ใช้มาตรฐาน มาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิดงักล่าวไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนินี้ 

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคต 

สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงและฉบบัใหม่เป็นจ านวนมาก ซึ่ง
มผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีี่เริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิดงักล่าวได้รบัการปรบัปรุงหรอืจดัให้มขีึน้เพื่อให้มเีนื้อหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิระหว่างประเทศโดยการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิในครัง้นี้ส่วนใหญ่เป็น
การปรบัปรุงถ้อยค าและค าศพัท์ การตคีวามและการให้แนวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผู้ใชม้าตรฐาน ฝ่าย
บริหารของบริษัทฯเชื่อว่าจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินนี้ในปีที่น ามาตรฐาน
ดงักล่าวมาถอืปฏบิตั ิอย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบบัเป็น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส าคัญ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐาน
ดงัต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรบัปรงุ 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน  

มาตรฐานฉบบัปรบัปรุงนี้ก าหนดให้กจิการต้องรบัรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทใีนก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ในขณะที่มาตรฐานฉบบัเดมิอนุญาตให้กิจการ
เลอืกรบัรูร้ายการดงักล่าวทนัทใีนก าไรขาดทุน หรอืในก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น หรอืทยอยรบัรู้ในก าไร
ขาดทุนกไ็ด ้ 

มาตรฐานฉบบัปรบัปรุงดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่องบการเงนิน้ีเนื่องจากบรษิทัฯรบัรูร้ายการก าไรขาดทุน
จากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยัทนัทใีนก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นอยูแ่ต่เดมิแลว้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

มาตรฐานฉบบันี้ก าหนดแนวทางเกี่ยวกบัการวดัมลูค่ายุตธิรรมและการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กี่ยวกบัการวดั
มูลค่ายุตธิรรม กล่าวคอื หากกจิการต้องวดัมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิใดตามขอ้ก าหนด
ของมาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้งอื่น กจิการจะต้องวดัมลูค่ายุตธิรรมนัน้ตามหลกัการของมาตรฐานฉบบันี้  และ
ใชว้ธิเีปลีย่นทนัทเีป็นตน้ไปในการรบัรูผ้ลกระทบจากการเริม่ใชม้าตรฐานน้ี 

จากการประเมนิเบื้องต้น ฝ่ายบรหิารของบรษิัทฯเชื่อว่ามาตรฐานขา้งต้นจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงนิของบรษิทัฯ 
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4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

4.1 การรบัรู้รายได้ 

ขายสนิคา้ 

รายได้จากการขายสนิคา้รบัรูเ้มื่อบรษิทัฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทีม่นีัยส าคญัของความเป็น
เจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากับสินค้าโดยไม่รวม
ภาษมีลูค่าเพิม่ ส าหรบัสนิคา้ทีไ่ดส้่งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

รายไดค้่าบรกิาร 

รายไดค้่าบรกิารรบัรูเ้มือ่ไดใ้หบ้รกิารแลว้โดยพจิารณาถงึขัน้ความส าเรจ็ของงาน  

ดอกเบี้ยรบั 

ดอกเบีย้รบัถอืเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถงึอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถึง เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทุนระยะสัน้ที่มี
สภาพคล่องสงู ซึง่ถงึก าหนดจา่ยคนืภายในระยะเวลาไม่เกนิ 3 เดอืนนับจากวนัทีไ่ดม้าและไม่มขีอ้จ ากดั
ในการเบกิใช ้

4.3 ลกูหน้ีการค้า 

ลกูหนี้การคา้แสดงมลูค่าตามจ านวนมลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บั บรษิทัฯบนัทกึค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญส าหรบัผล
ขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ ซึ่งโดยทัว่ไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเกบ็เงนิและการวเิคราะหอ์ายหุนี้  

4.4 สินค้าคงเหลือ 

 สนิคา้ส าเรจ็รปูและสนิคา้ระหว่างผลติแสดงมลูค่าตามราคาทุน (ตามวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก) หรอืมลูค่า
สุทธทิี่จะได้รบัแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนดงักล่าวประกอบด้วยต้นทุนวตัถุดบิ แรงงานและค่า
โสหุย้ในการผลติ 

วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงแสดงมลูค่าตามราคาทุนถวัเฉลีย่หรอืมลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะต ่า
กว่า และจะถอืเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนการผลติเมือ่มกีารเบกิใช้ 

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรพัยด์งักล่าวบนัทกึในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น และจะบนัทกึในส่วนของก าไรหรอืขาดทุน
เมือ่ไดจ้ าหน่ายหลกัทรพัยน์ัน้ออกไป 
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ข) เงนิลงทุนระยะยาวอื่นที่เป็นเงนิลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วย
ราคาทุนสุทธจิากค่าเผื่อการลดลงของมลูค่า (ถา้ม)ี 

 มลูค่ายตุธิรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธขิองหน่วยลงทุน 

บรษิทัฯใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงนิลงทุน 

4.6 อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 

บรษิทัฯบนัทกึมลูค่าเริม่แรกของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซึง่รวมต้นทุนการท ารายการ 
หลงัจากนัน้ บรษิทัฯจะบนัทกึอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมและค่า
เผื่อการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 

ค่าเสื่อมราคาของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนค านวณจากราคาทุนโดยวธิเีส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนรวมอยู่ในการค านวณผล
การด าเนินงาน 

ไมม่กีารคดิค่าเสื่อมราคาส าหรบัอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนทีเ่ป็นทีด่นิ 

บรษิทัฯรบัรูผ้ลต่างระหว่างจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัสุทธจิากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยใ์น
ส่วนของก าไรหรอืขาดทุนในงวดทีต่ดัรายการอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัช ี

4.7 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ทีด่นิแสดงมลูค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมลูค่าตามราคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสม และค่า
เผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี  

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงันี้ 

  อาคารและส่วนปรบัปรงุอาคาร  5 - 20  ปี 
  เครือ่งจกัรและอุปกรณ์  5 - 10  ปี 
  เครือ่งใชส้ านกังาน  5  ปี 
  ยานพาหนะ  5  ปี 

ค่าเสื่อมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

ไมม่กีารคดิค่าเสื่อมราคาส าหรบัทีด่นิและสนิทรพัยร์ะหว่างตดิตัง้และก่อสรา้ง 

บรษิัทฯตัดรายการอาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชี เมื่อจ าหน่ายสินทรพัย์หรอืคาดว่าจะไม่ได้รบั
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากการใชห้รอืการจ าหน่ายสนิทรพัย ์รายการผลก าไรหรอืขาดทุนจาก
การจ าหน่ายสนิทรพัย์ จะรบัรูใ้นส่วนของก าไรหรอืขาดทุนเมื่อบรษิทัฯตดัรายการสนิทรพัยน์ัน้ออกจาก
บญัช ี
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4.8 ต้นทุนการกู้ยืม 

ตน้ทุนการกูย้มืของเงนิกูท้ีใ่ชใ้นการไดม้า การก่อสรา้ง หรอืการผลติสนิทรพัยท์ีต่้องใชร้ะยะเวลานานใน
การแปลงสภาพให้พรอ้มใช้หรอืขาย ได้ถูกน าไปรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัยจ์นกว่าสนิทรพัยน์ัน้จะ
อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์  ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิด
รายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบีย้และตน้ทุนอื่นทีเ่กดิขึน้จากการกูย้มืนัน้ 

4.9 รายการธรุกิจกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

บุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนักบับรษิทัฯ หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีม่อี านาจควบคุมบรษิทัฯ หรอื
ถูกบรษิทัฯควบคุมไมว่่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้มหรอือยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบับรษิทัฯ 

นอกจากนี้บุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบุคคลที่มสีทิธอิอกเสยีงโดย
ทางตรงหรอืทางอ้อมซึง่ท าให้มอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบรษิทัฯ ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการหรอื
พนกังานของบรษิทัฯทีม่อี านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

4.10 สญัญาเช่าระยะยาว 

สญัญาเช่าทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อน
ไปให้กบัผู้เช่าถือเป็นสญัญาเช่าการเงนิ สญัญาเช่าการเงนิจะบันทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่า
ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีเ่ช่าหรอืมลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองจ านวนเงนิทีต่้องจ่ายตามสญัญาเช่าแลว้แต่มลูค่า
ใดจะต ่ากว่า ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใช้จ่ายทางการเงนิจะบนัทกึเป็นหนี้สนิระยะยาว ส่วน
ดอกเบี้ยจ่ายจะบนัทกึในส่วนของก าไรหรอืขาดทุนตลอดอายุของสญัญาเช่า สินทรพัย์ที่ได้มาตาม
สญัญาเช่าการเงนิจะคดิค่าเสื่อมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสนิทรพัยท์ีเ่ช่า  

สญัญาเช่าทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปให้กบัผู้เช่าถือเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงนิที่จ่ายตามสญัญาเช่าด าเนินงานรบัรู้เป็น
ค่าใชจ้า่ยในส่วนของก าไรหรอืขาดทุนตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

4.11 เงินตราต่างประเทศ 

บรษิทัฯแสดงงบการเงนิเป็นสกุลเงนิบาท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัทีเ่กดิรายการ 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิที่เป็นตวัเงนิซึง่อยู่ในสกุลเงนิตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

ก าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค านวณผลการ
ด าเนินงาน 

 

                                                                            << 112/136>>



รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 
รายงาน และงบการเงนิ ณ 31 ธันวาคม 2557 

SUTHA 

 

4.12 การด้อยค่าของสินทรพัย ์

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯจะท าการประเมนิการดอ้ยค่าของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และ
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนของบรษิทัฯหากมขีอ้บ่งชี้ว่าสนิทรพัยด์งักล่าวอาจด้อยค่า บรษิทัฯรบัรู้
ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืของสนิทรพัยม์มีูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชขีอง
สนิทรพัยน์ัน้ ทัง้นี้มูลค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืหมายถงึมูลค่ายุตธิรรมหกัต้นทุนในการขายของสนิทรพัย์
หรอืมลูค่าจากการใชส้นิทรพัยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสงูกว่า  

บรษิทัฯจะรบัรูร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรอืขาดทุน  

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงาน 

บรษิทัฯรบัรู ้เงนิเดอืน ค่าจา้ง โบนสัและเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ้า่ยเมือ่เกดิรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

โครงการสมทบเงนิ 

บรษิทัฯและพนักงานได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชพี ซึ่งประกอบด้วยเงนิที่พนักงานจ่ายสะสม
และเงนิที่บรษิัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรพัย์ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจาก
สนิทรพัย์ของบรษิัทฯ เงนิที่บรษิัทฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพีบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิด
รายการ 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

บริษัทฯมภีาระส าหรบัเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน           
ซึง่บรษิทัฯถอืว่าเงนิชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรบัพนกังาน  

บรษิทัฯค านวณหนี้สนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานโดยใช้วธิคีดิลดแต่ละ
หน่วยที่ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระไดท้ าการประเมนิภาระ
ผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั  

ผลก าไรหรอืขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั ส าหรบัโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนักงานจะรบัรูท้นัทใีนก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

4.14 ประมาณการหน้ีสิน 

บรษิทัฯจะบนัทกึประมาณการหนี้สนิไว้ในบญัชเีมื่อภาระผูกพนัซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดตีได้
เกดิขึน้แล้ว และมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบรษิทัฯจะเสยีทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิไปเพื่อปลด
เปลือ้งภาระผกูพนันัน้ และบรษิทัฯสามารถประมาณมลูค่าภาระผกูพนันัน้ไดอ้ยา่งน่าเชื่อถอื  

4.15 ภาษีเงินได้ 

ภาษเีงนิไดป้ระกอบดว้ยภาษเีงนิไดปั้จจบุนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

 

                                                                            << 113/136>>



รายงานประจ าปี 2557 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 
รายงาน และงบการเงนิ ณ 31 ธันวาคม 2557 

SUTHA 

 

ภาษีเงินได้ปัจจบุนั 

บรษิัทฯบนัทกึภาษีเงนิได้ปัจจุบนัตามจ านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรฐั โดย
ค านวณจากก าไรทางภาษตีามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมายภาษอีากร 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

บรษิทัฯบนัทกึภาษีเงนิได้รอการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์
และหนี้สนิ ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิที่ เกี่ยวขอ้งนัน้ โดยใช้
อตัราภาษทีีม่ผีลบงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  

บรษิทัฯรบัรูห้นี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวทีต่้องเสยีภาษทีุกรายการ แต่รบัรู้
สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชสี าหรบัผลแตกต่างชัว่คราวที่ใช้หกัภาษี ในจ านวนเท่าที่ มคีวาม
เป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ที่บรษิทัฯจะมกี าไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษนีัน้ 

บรษิทัฯจะทบทวนมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรบัลดมลูค่าตามบญัชดีงักล่าว หากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบรษิทัฯจะไม่มกี าไร
ทางภาษเีพยีงพอต่อการน าสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีัง้หมดหรอืบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บรษิทัฯจะบนัทกึภาษีเงนิได้รอการตดับญัชโีดยตรงไปยงัส่วนของผู้ถอืหุ้นหากภาษีที่เกดิขึน้เกี่ยวขอ้ง
กบัรายการทีไ่ดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้  

5. การใช้ดลุยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั 

ในการจดัท างบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพนิิจและ
การประมาณการในเรือ่งทีม่คีวามไมแ่น่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการดงักล่าวนี้ส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงนิที่แสดงในงบการเงนิและต่อขอ้มูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ผลที่
เกดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากจ านวนทีป่ระมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการทีส่ าคญัมี
ดงันี้ 

สญัญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน          
ฝ่ายบรหิารไดใ้ชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิเงื่อนไขและรายละเอยีดของสญัญาเพื่อพจิารณาว่าบรษิทัฯได้
โอนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัยท์ีเ่ช่าดงักล่าวแลว้หรอืไม่ 
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ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูของลกูหน้ี 

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึน้จากลูกหนี้แต่ละราย โดยค านึงถงึประสบการณ์การเก็บเงนิในอดตี อายุ
ของหนี้ทีค่งคา้งและสภาวะเศรษฐกจิทีเ่ป็นอยูใ่นขณะนัน้ เป็นตน้ 

มลูค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในการประเมนิมลูค่ายตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิทีไ่มม่กีารซือ้ขายในตลาดและไม่สามารถหาราคา
ได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบรหิารต้องใช้ดุลยพนิิจในการประมาณมูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทาง
การเงนิดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองการประเมนิมลูค่า ซึง่ตวัแปรทีใ่ชใ้นแบบจ าลองไดม้าจาก
การเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงสภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการ
เปลีย่นแปลงของมลูค่าของเครือ่งมอืทางการเงนิในระยะยาว 

 ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรพัย ์

บรษิัทฯจะตัง้ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เผื่อขายและเงนิลงทุนทัว่ไปเมื่อ มูลค่า
ยุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่าวได้ลดลงอย่างมสีาระส าคญัและเป็นระยะเวลานานหรอืเมื่อมขีอ้บ่งชีข้อง
การดอ้ยค่า การทีจ่ะสรุปว่าเงนิลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมสีาระส าคญัหรอืเป็นระยะเวลานานหรอืไม่
นัน้จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจของฝ่ายบรหิาร 

อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 

ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องท าการประมาณ
อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลอืเมื่อเลกิใช้งานของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน  และต้อง
ทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมลูค่าคงเหลอืใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 

นอกจากนี้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนในแต่ละ
ช่วงเวลาและบนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืต ่ากว่ามลูค่าตามบญัชี
ของสนิทรพัย์นัน้ ในการนี้ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพนิิจที่เกี่ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใชจ้า่ยในอนาคตซึง่เกีย่วเนื่องกบัสนิทรพัยน์ัน้ 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมลูค่าคงเหลอืเมือ่เลกิใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมลูค่าคงเหลอืใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 
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นอกจากนี้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องสอบทานการดอ้ยค่าของที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชขีอง
สินทรพัย์นัน้ ในการนี้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใชจ้า่ยในอนาคตซึง่เกีย่วเนื่องกบัสนิทรพัยน์ัน้ 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี 

บรษิทัฯจะรบัรูส้นิทรพัยภ์าษีเงนิได้รอการตดับญัชสี าหรบัผลแตกต่างชัว่คราวที่ใช้หกัภาษเีมื่อมคีวาม
เป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบรษิทัฯจะมกี าไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอที่จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่าง
ชัว่คราวนั ้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จ านวนสินทรัพย์           
ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชเีป็นจ านวนเท่าใด โดยพจิารณาถงึจ านวนก าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกดิใน
อนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หนี้สนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกันภยั ซึ่งต้องอาศยัข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนัน้ เช่น อตัราคดิลด อัตราการขึ้น
เงนิเดอืนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลีย่นแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. รายการธรุกิจกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

ในระหว่างปี บรษิทัฯมรีายการธุรกจิทีส่ าคญักบับุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าว
เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่
เกีย่วขอ้งกนัเหล่านัน้ซึง่เป็นไปตามปกตธิุรกจิ โดยสามารถสรปุไดด้งันี้ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

   2557 2556 นโยบายการก าหนดราคา 
รายการธุรกจิบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
คา่บรกิารรบั   - 0.1 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 16 
ขายยานพาหนะ   - 3.6 ราคาตามทีต่กลงร่วมกนั 
รายการธุรกจิบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
คา่เช่าจ่าย   1.0 1.0 อตัราตามทีร่ะบุในสญัญา 
ขายอาคารชุด   - 16.3 ราคาตามทีต่กลงร่วมกนัซึง่สงูกวา่ราคา

ประเมนิของกรมทีด่นิ 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บรษิทัฯมคี่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงานทีใ่หแ้ก่
กรรมการและผูบ้รหิาร ดงัต่อไปนี้ 

(หน่วย: พนับาท) 
 2557 2556 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 11,236 9,376 
ผลประโยชน์เมือ่เลกิจา้ง 563 1,607 
รวม 11,799 10,983 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 2557 2556 
เงนิสด 286 192 
เงนิฝากออมทรพัย ์ 54,077 103,646 
เงนิฝากกระแสรายวนั 1,512 6,498 
รวม 55,875 110,336 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 เงนิฝากออมทรพัยม์อีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 0.5 ต่อปี (2556: รอ้ยละ 0.1 ถงึ 
0.5 ต่อปี) 

8. เงินลงทุนชัว่คราว 
 (หน่วย: พนับาท) 

 2557 2556 
หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย   
เงนิลงทุนในกองทุนเปิด - ราคาทุน 100,000 - 
บวก: การปรบัมลูค่าตามราคายตุธิรรม 1,205 - 

รวมเงนิลงทุนในกองทุนเปิด 101,205 - 
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9. ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน  

  (หน่วย: พนับาท) 
 2557 2556 
ลกูหนี้การคา้ - กจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั   
อายหุนี้คงคา้งนบัจากวนัทีถ่งึก าหนดช าระ   
   ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 102,796 107,324 
   คา้งช าระ   
    1 - 90 วนั   32,162 34,359 
    91 - 180 วนั - 874 
    181 - 365 วนั   - - 
    มากกว่า 365 วนั 1,378 1,363 
รวม 136,336 143,920 
หกั: ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (1,378) (1,378) 
รวมลกูหนี้การคา้ - สุทธ ิ 134,958 142,542 
ลกูหนี้อื่น   
ลกูหนี้อื่น 1 - 
เงนิทดรองจา่ย 372 224 
รวมลกูหนี้อื่น 373 224 
รวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ 135,331 142,766 

 

10. สินค้าคงเหลือ 
    (หน่วย: พนับาท) 
  

ราคาทนุ 
รายการปรบัลดราคาทุนให้
เป็นมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บั สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
สนิคา้ส าเรจ็รปู 6,778 7,213 - - 6,778 7,213 
งานระหว่างท า 1,837 6,339 - - 1,837 6,339 
วตัถุดบิ 69,619 43,988 (1,787) - 67,832 43,988 
วสัดุสิน้เปลอืง 80,235 23,105 - - 80,235 23,105 
สนิคา้ระหว่างทาง 21,752 - - - 21,752 - 

รวม 180,221 80,645 (1,787) - 178,434 80,645 
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11. เงินลงทุนทัว่ไป 

  (หน่วย: พนับาท) 
 2557 2556 
PT. KRAKATAU GOLDEN LIME  5,418 - 
รวมเงนิลงทุนทัว่ไป 5,418 - 

 เมื่อวนัที ่26 พฤศจกิายน 2556 บรษิทัฯไดท้ าสญัญาเพื่อร่วมลงทุนใน PT. KRAKATAU GOLDEN 
LIME ซึง่เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม ่เพื่อท าธุรกจิผลติปนูขาวในประเทศอนิโดนีเซยีในสดัส่วนการลงทุน
รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน (หุน้สามญั 708,100 หุน้ หุน้ละ 10,000 รเูปียอนิโดนีเซยี) หรอืคดิเป็น
จ านวนเงนิ 7.1 พนัล้านรูเปียอินโดนีเซยี โดยบรษิทัฯบนัทกึเงนิลงทุนบางส่วนที่เรยีกช าระแล้วตาม
สญัญา 

12. อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 

 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนของบรษิทัฯไดแ้ก่ ทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งบนทีด่นินัน้ ซึง่มมีลูค่าตามบญัช ี
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ดงันี้ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2557 2556 
 ทีด่นิ อาคาร รวม ทีด่นิ อาคาร รวม 
ราคาทุน 8,084 1,000 9,084 8,084 1,000 9,084 
หกั: ค่าเสือ่มราคาสะสม - (1,000) (1,000) - (1,000) (1,000) 
มลูค่าสทุธติามบญัช ี– สทุธ ิ 8,084 - 8,084 8,084 - 8,084 

มลูค่ายตุธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 แสดงไดด้งันี้ 

(หน่วย: พนับาท) 
 2557 2556 
ทีด่นิ 17,936 17,936 
ทีด่นิและอาคารโกดงัใหเ้ช่า 13,372 13,372 
รวม 31,308 31,308 

มลูค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนประเมนิโดยผู้ประเมนิราคาอสิระและฝ่ายบรหิารของ
บรษิทัฯ  

มลูค่ายตุธิรรมของทีด่นิเปล่าประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระโดยใชเ้กณฑร์าคาตลาด 
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มูลค่ายุติธรรมของที่ดนิและอาคารโกดงัให้เช่าประเมนิโดยฝ่ายบรหิารของบรษิัทฯ โดยใช้เกณฑ์วธิี
พิจารณาจากรายได้ ( Income Approach) ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคาดังกล่าว
ประกอบด้วย อตัราผลตอบแทน อตัราเงนิเฟ้อ อตัราพื้นทีว่่างระยะยาว และอตัราการเตบิโตระยะยาว
ของค่าเช่า  

บรษิทัฯไดน้ าอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนซึง่มมีลูค่าตามบญัชจี านวนเงนิ 8.1 ลา้นบาท (2556: 8.1  
ล้านบาท) ไปจดจ านองเพื่อค ้าประกนัเงนิกู้ยมืระยะยาวและวงเงนิสนิเชื่อต่างๆ ที่ได้รบัจากธนาคาร
ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 28.4 

บรษิทัฯมทีีด่นิมลูค่าตามบญัช ี2 ลา้นบาท (2556: 2 ลา้นบาท) โดย ณ ปัจจุบนั บรษิทัฯยงัไม่มแีผนที่
จะด าเนินการกบัทีด่นิแปลงดงักล่าว 

13. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
     (หน่วย: พนับาท) 

     
 

ทีด่นิ 

อาคารและ              
สว่น

ปรบัปรุง
อาคาร 

เครื่องจกัร
และ

อุปกรณ์ 
เครื่องใช้
ส านกังาน 

ยานพาหน
ะ 

สนิทรพัย์
ระหว่าง
ตดิตัง้และ
ก่อสรา้ง รวม 

ราคาทุน         
ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 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) 
โอนเขา้ (ออก) - 12,053 19,388 - - (31,441) - 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 59,715 92,321 652,587 7,565 173,382 16,357 1,001,927 
ซือ้เพิม่ 13,000 1,245 2,159 384 1,870 45,999 64,657 
จ าหน่าย - - - - (4,570) - (4,570) 
โอนเขา้ (ออก) - 6,687 19,757 - - (26,444) - 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 72,715 100,253 674,503 7,949 170,682 35,912 1,062,014 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 - 42,213 347,622 3,867 88,215 - 481,917 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี - 12,998 51,947 902 20,041 - 85,888 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัสว่นที่
จ าหน่าย - (3,206) (154) - (2,821) - (6,181) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 - 52,005 399,415 4,769 105,435 - 561,624 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี - 12,497 55,935 943 20,238 - 89,613 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัสว่นที่
จ าหน่าย - - - - (3,059) - (3,059) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 - 64,502 455,350 5,712 122,614 - 648,178 
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     (หน่วย: พนับาท) 
     
 

ทีด่นิ 

อาคารและ              
สว่น

ปรบัปรุง
อาคาร 

เครื่องจกัร
และ

อุปกรณ์ 
เครื่องใช้
ส านกังาน 

ยานพาหน
ะ 

สนิทรพัย์
ระหว่าง
ตดิตัง้และ
ก่อสรา้ง รวม 

        
        
มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 59,715 40,316 253,172 2,796 67,947 16,357 440,303 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 72,715 35,751 219,153 2,237 48,068 35,912 413,836 
ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปี      
 2556 (65.5 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนการผลติ สว่นทีเ่หลอืรวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร) 85,888 
 2557 (71.8 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนการผลติ สว่นทีเ่หลอืรวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร) 89,613 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯมยีอดคงเหลอืของยานพาหนะซึง่ไดม้าภายใต้สญัญาเช่าการเงนิ
โดยมมีลูค่าสุทธติามบญัชเีป็นจ านวนเงนิ 32.9 ลา้นบาท (2556: 50.9 ลา้นบาท) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯมอีาคารและอุปกรณ์จ านวนหนึ่งซึง่ตดัค่าเสื่อมราคาหมดแลว้แต่ยงั
ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชก่ีอนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมของสนิทรพัย์ดงักล่าวมจี านวนเงนิประมาณ 
403.8 ลา้นบาท (2556: 373.4 ลา้นบาท)  

 บรษิทัฯไดจ้ดจ านองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งบางส่วนบนทีด่นินัน้และเครื่องจกัรซึง่มมีลูค่าสุทธติามบญัชี
จ านวนเงนิ 192.2 ลา้นบาท (2556: 239.5 ลา้นบาท) ไวก้บัธนาคารเพื่อเป็นหลกัประกนัเงนิกู้ยมืและ
วงเงนิสนิเชื่อต่าง ๆ ทีไ่ดร้บัจากธนาคารตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 28.4 

14. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบีย้ (รอ้ยละต่อปี)  
 2557 2556 2557 2556 
เงนิเบกิเกนิบญัช ี MOR - 8,212 - 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 4.1 7.375 79,244 220,000 
เจา้หนี้ทรสัต์รซีที - 7.375 - 19,704 
รวม 87,456 239,704 

 เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิบางส่วนค ้าประกนัโดยการจดจ านองที่ดนิ
พรอ้มสิง่ปลกูสรา้งบางส่วนและเครื่องจกัรของบรษิทัฯและกรรมการของบรษิทัฯสองท่านตามทีก่ล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 28.4 

ในเดอืนเมษายน 2557 สถาบนัการเงนิได้ด าเนินการยกเลกิการค ้าประกนัของกรรมการของบรษิทัฯ
สองท่านจากวงเงนิสนิเชื่อดงักล่าวแลว้ 
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15.  เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 
 2557 2556 

เจา้หนี้การคา้ - กจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั 43,358 30,838 
เจา้หนี้อื่น - กจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั 13,976 7,742 
เจา้หนี้ค่าซือ้สนิทรพัย ์ 8,163 4,192 
เงนิทดรอง 127 593 
ดอกเบีย้คา้งจา่ย - 570 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 15,808 14,923 
รวม 81,432 58,858 

16. เงินกู้ยืมระยะยาว 
(หน่วย: พนับาท) 

  อตัราดอกเบีย้    
เงนิกู้   (รอ้ยละต่อปี) การช าระคนื 2557 2556 

1  MLR หรอื MLR  
   ปรบัลดดว้ยอตัรา 
   ตามทีร่ะบุในสญัญา 

ช าระคนืเงนิต้นพรอ้มดอกเบี้ยเป็นงวดทุกเดอืน     
สิน้สดุภายในเดอืนพฤศจกิายน 2561 

- 18,542 

2  MLR ช าระคนืเงนิต้นพรอ้มดอกเบี้ยเป็นงวดทุกเดอืน    
สิน้สดุภายในเดอืนกนัยายน 2557 

- 811 

3  MLR หรอื MLR     
   ปรบัลดดว้ยอตัรา 
   ตามทีร่ะบุในสญัญา 

ช าระคนืเงนิต้นไมร่วมดอกเบีย้เป็นงวดทุกเดอืน    
สิน้สดุภายในเดอืนมนีาคม 2560 

33,750 48,750 

4  MLR หรอื MLR  
   ปรบัลดดว้ยอตัรา 

ช าระคนืเงนิต้นไมร่วมดอกเบีย้เป็นงวดทุกเดอืน      
สิน้สดุภายในเดอืนมนีาคม 2560 

33,750 48,750 

     ตามทีร่ะบุในสญัญา    
รวม 67,500 116,853 
หกั: สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (30,000) (33,814) 
เงนิกูย้มืระยะยาว - สทุธจิากส่วนที่ถงึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 37,500 83,039 

ในระหว่างปีปัจจบุนั บรษิทัฯไดช้ าระคนืเงนิกูย้มืคงเหลอืตามวงเงนิที ่1 และ 2 ทัง้หมดก่อนครบก าหนด 
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การเปลีย่นแปลงของบญัชเีงนิกูย้มืระยะยาวส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 มรีายละเอยีดดงันี้ 

(หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2557  116,853 

หกั: ช าระคนืเงนิกู ้  (49,353) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557  67,500 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารค ้าประกนัโดยการจดจ านองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งบางส่วนของ   บรษิทัฯ เครื่องจกัร

ของบรษิทัฯ กรรมการของบรษิทัฯสองท่านและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนักบักรรมการของบรษิทัฯตามทีก่ล่าวไวใ้นหมาย

เหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 28.4 

ในเดอืนเมษายน 2557 ธนาคารไดด้ าเนินการยกเลกิการค ้าประกนัของกรรมการของบรษิัทฯสองท่านและบุคคลที่
เกีย่วขอ้งกบักรรมการของบรษิทัฯจากวงเงนิสนิเชื่อดงักล่าวแลว้ 

17. หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 
 (หน่วย: พนับาท) 
 2557 2556 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 29,940 52,903 
หกั : ดอกเบีย้รอการตดัจ าหน่าย (1,724) (4,258) 
รวม 28,216 48,645 
หกั : สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (16,021) (18,918) 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ-สุทธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปี 12,195 29,727 

บรษิทัฯไดท้ าสญัญาเช่าการเงนิกบับรษิทัลสีซิง่เพื่อเช่ายานพาหนะใชใ้นการด าเนินงานของกจิการโดยมกี าหนดการ
ช าระค่าเช่าเป็นรายเดอืน อายุของสญัญามรีะยะเวลาโดยเฉลีย่ 4 ปี ภายใตเ้งื่อนไขของสญัญาดงักล่าวขา้งตน้ บรษิทัฯ
มสีทิธใินการเลอืกทีจ่ะซือ้ทรพัยส์นิตามสญัญาเช่า และบรษิทัฯจะต้องปฏบิตัติามเงื่อนไขและขอ้จ ากดัต่างๆทีก่ าหนด
ไวใ้นสญัญาดงักล่าว 

บรษิทัฯมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายค่าเช่าขัน้ต ่าตามสญัญาเช่าการเงนิดงันี้  

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 
 ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า 17,270 12,670 29,940 
ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าซือ้/เช่าการเงนิรอการตดับญัช ี                                                                                                                                                                                                              (1,249) (475) (1,724) 
มลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายทัง้สิน้ตาม
สญัญาเช่า 16,021 12,195 28,216 

 (หน่วย: พนับาท) 
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 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 
 ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า 21,387 31,516 52,903 
ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าซือ้/เช่าการเงนิรอการตดับญัช ี                                                                                                                                                                                                              (2,469) (1,789) (4,258) 
มลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายทัง้สิน้ตาม
สญัญาเช่า 18,918 29,727 48,645 

18. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จ านวนเงนิส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงนิชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน         
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 แสดงไดด้งันี้ 

(หน่วย: พนับาท) 
 2557 2556 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 6,610 6,417 
ตน้ทุนบรกิารในปัจจบุนั  1,526 1,355 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 259 206 
ผลประโยชน์ทีจ่า่ยในระหว่างปี (160) (937) 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั - (431) 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 8,235 6,610 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของก าไรหรอืขาดทุนส าหรบัปี
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 แสดงไดด้งันี้  

(หน่วย: พนับาท) 
 2557 2556 
ตน้ทุนบรกิารในปัจจบุนั  1,526 1,355 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 259 206 
รวมค่าใช้จ่ายท่ีรบัรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 1,785 1,561 

ค่าใชจ้า่ยดงักล่าวรบัรูใ้นค่าใชจ้่ายในการบรหิารในส่วนของก าไรหรอืขาดทุน 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 จ านวนสะสมของผลก าไร (สุทธจิากขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตรป์ระกนัภยัซึง่รบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น มจี านวนทัง้สิน้ 0.34 ลา้นบาท (2556: 0.34 
ลา้นบาท) 
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สมมตฐิานทีส่ าคญัในการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัประเมนิสรปุไดด้งันี้ 

 2557 2556 
 (รอ้ยละต่อปี) (รอ้ยละต่อปี) 
อตัราคดิลด 3.9144 3.9144 
อตัราการขึน้เงนิเดอืนในอนาคต 5.0 5.0 
อตัราการเปลีย่นแปลงในจ านวนพนกังาน (ขึน้กบัช่วงอาย)ุ 0 - 26 0 - 26 

จ านวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุงจากผลของ
ประสบการณ์ส าหรบัปีปัจจบุนัและสามปียอ้นหลงัแสดงไดด้งันี้ 

(หน่วย: พนับาท) 

 จ านวนภาระผกูพนั
ตามโครงการ
ผลประโยชน์ 

จ านวนภาระผกูพนัทีถู่ก
ปรบัปรงุจากผลของ

ประสบการณ์ 
ปี 2557 8,235 - 
ปี 2556 6,610 (1,036) 
ปี 2555 6,417 - 
ปี 2554 5,150 - 

19. ทุนเรือนหุ้น 
 เมื่อวนัที ่21 มนีาคม 2556 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯมมีตใิหบ้รษิทัฯแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน และเพิม่

ทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 225 ลา้นบาท (หุน้สามญั 45 ลา้นหุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ      5 บาท) เป็น 300 ลา้นบาท 
(หุน้สามญั 300 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท) โดยท าการลดมลูค่าหุน้ของบรษิทัทีต่ราไวจ้ากเดมิหุน้ละ 5 บาท
เป็นหุน้ละ 1 บาท ซึง่สง่ผลใหบ้รษิทัฯมหีุน้สามญัทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ทัง้สิน้จาก 45 ลา้นหุน้ เป็น 225 ลา้นหุน้ และจด
ทะเบยีนหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน    75 ลา้นหุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที ่27 
มนีาคม 2556 บรษิทัฯ      จะจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 75 ลา้นหุน้ดงักล่าวเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป
เมื่อไดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 เมื่อวนัที ่26 - 28 มนีาคม 2557 บรษิทัฯไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในสว่นทีจ่ะเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปจ านวน 75 

ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 3.7 บาท คดิเป็นเงนิจ านวนประมาณ 277.5 ลา้นบาท และในวนัที ่31 มนีาคม 2557 บรษิทัฯไดร้บั

ช าระค่าหุน้เพิม่ทุนดงักล่าวแลว้ทัง้จ านวนและไดจ้ดทะเบยีน      การเพิม่ทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย์ ทัง้นี้ บรษิทัฯ

มคี่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งในการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว โดยบนัทกึสุทธกิบัส่วนเกนิมูลค่าหุน้สามญั โดยบรษิทัฯ

ไดจ้ดทะเบยีนใน                ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อวนัที ่3 เมษายน 2557 
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20. ส ารองตามกฎหมาย 

ภายใต้บทบญัญตัขิองมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัฯต้อง
จดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัดว้ย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบยีน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไมส่ามารถน าไปจา่ยเงนิปันผลได้ 

21. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ้า่ยแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ้า่ยทีส่ าคญัดงัต่อไปนี้ 

(หน่วย: พนับาท) 
 2557 2556 
การเปลีย่นแปลงในสนิคา้ส าเรจ็รปูและงานระหว่างท า 4,937 (11,772) 
ซือ้สนิคา้ส าเรจ็รปู 49,278 11,404 
วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 361,962 298,183 
เงนิเดอืนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนกังาน 68,912 63,207 
ค่าเสื่อมราคา  89,613 85,888 
ค่าขนส่ง  91,300 76,694 

22. ภาษีเงินได้ 

ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลค านวณขึน้จากก าไรก่อนภาษเีงนิไดส้ าหรบัปีของกจิการทีไ่ม่ไดร้บัการส่งเสรมิการ
ลงทุน (ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 23) คณูดว้ยอตัราภาษ ี

ค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิไดส้ าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สรปุไดด้งันี้ 

(หน่วย: พนับาท) 
 2557 2556 
ภาษีเงินได้ปัจจบุนั:   
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัปี 11,917 7,249 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี:    
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีากการเกดิผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (760) 722 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็ 11,157 7,971 
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จ านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธนัวาคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งันี้ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2557 2556 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบัก าไรจากการวดั                                             

มลูค่าเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย (241) - 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบัก าไรจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

 
- 

 
(34) 

รวม (241) (34) 

รายการกระทบยอดระหว่างก าไรทางบญัชกีบัค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดส้ าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 
สามารถแสดงไดด้งันี้ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2557 2556 

ก าไรทางบญัชกี่อนภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 138,952 108,851 
   
อตัราภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 20% 20% 
ก าไรทางบญัชกี่อนภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลคณูอตัราภาษ ี 27,790 21,770 
ผลกระทบทางภาษสี าหรบั:   
   การสง่เสรมิการลงทุน (หมายเหตุ 23) (15,229) (16,132) 
   ค่าใชจ้่ายตอ้งหา้ม 61 1,460 
   ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่รบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี - 991 
   ค่าใชจ้่ายทีม่สีทิธหิกัไดเ้พิม่ขึน้ (1,229) - 
   อื่น ๆ (236) (118) 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดท้ีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 11,157 7,971 

ส่วนประกอบของสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ยรายการ
ดงัต่อไปนี้ 

   (หน่วย: พนับาท) 
 2557 2556 
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี   
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 185 96 
ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื 357 - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 842 528 
ขาดทุน (ก าไร) ทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงมลูค่า   
 เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย (241) - 
รวม 1,143 624 
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23. การส่งเสริมการลงทุน 
บริษัทฯได้รบัสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรบัการผลิตแคลเซียม
ออกไซดต์ามบตัรส่งเสรมิเลขที ่2236(2)/2550 และเลขที ่2288(2)/2557 และส าหรบัการผลติแคลเซยีม
ออกไซดแ์ละแคลเซยีมไฮดรอกไซดต์ามบตัรส่งเสรมิเลขที ่1426(2)/2554 ทัง้นี้บตัรส่งเสรมิดงักล่าวได้
ก าหนดเงื่อนไขบางประการและก าหนดสทิธพิเิศษทีส่ าคญั ไดแ้ก่ การไดร้บัยกเว้นหรอืลดหย่อนอากร
ขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัรทีน่ าเขา้มาใชใ้นการผลติ การไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัวตัถุดบิและวสัดุ
จ าเป็นทีต่อ้งน าเขา้มาจากต่างประเทศเพื่อใชใ้นการผลติเพื่อการส่งออก และไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิติ
บุคคลส าหรบัก าไรสุทธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิเป็นระยะเวลา 8 ปี (ยกเวน้บตัร
เลขที่ 2288(2)/2557 ได้รบัการส่งเสรมิเป็นระยะเวลา 3 ปี) นับแต่วนัที่เริม่มรีายได้จากการประกอบ
กจิการนัน้  

รายได้ของบริษัทฯจ าแนกตามกิจการที่ได้ร ับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้ร ับการส่งเสริม           
การลงทุนส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สามารถสรปุไดด้งัต่อไปนี้ 

(หน่วย: พนับาท) 
 กจิการทีไ่ดร้บัการ

สง่เสรมิ 
กจิการทีไ่ม่ไดร้บัการ

สง่เสรมิ 
 

รวม 
 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร       
รายไดจ้ากการขายใน
ประเทศ 481,375 459,288 443,198 309,216 924,573 768,504 

รายไดจ้ากการสง่ออก 42,286 52,098 103,899 30,378 146,185 82,476 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 741 745 774 569 1,515 1,314 
รายไดอ้ื่น 2,328 2,896 7,542 1,951 9,870 4,847 

รวมรายได ้ 526,730 515,027 555,413 342,114 1,082,143 857,141 

24. ก าไรต่อหุ้น 
 ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรบัปี (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น) ดว้ยจ านวนถวั

เฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัทีอ่อกในระหว่างปี  

 2557 2556 
ก าไรส าหรบัปี (พนับาท) 127,796 100,880 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 281,712 225,000 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.45 0.45 

25. ข้อมลูทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนี้สอดคล้องกบัรายงานภายในของบรษิัทฯที่ผู้มอี านาจตดัสนิใจ
สูงสุดด้านการด าเนินงานได้รบัและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจดัสรร
ทรพัยากรใหก้บัส่วนงานและประเมนิผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
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เพื่อวตัถุประสงค์ในการบรหิารงาน บรษิัทฯจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร บรษิทัฯมสี่วนงานทีร่ายงานทัง้สิน้ 2 ส่วนงาน ดงันี้  

 ส่วนงานผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑ์เคมภีณัฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม เป็นส่วนงานที่ท าการผลติ
และจ าหน่ายผลติภณัฑแ์คลเซยีมออกไซด์ แคลเซยีมไฮดรอกไซด์ และผลติภณัฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง
อื่นๆ 

 ส่วนงานจ าหน่าย ประกอบและติดตัง้เครื่องจักรอุปกรณ์ เป็นส่วนงานที่จ าหน่ายชิ้นส่วน
โครงสรา้ง และเครื่องจกัรอุปกรณ์ส าหรบัเตาเผาปนูขาว รวมถงึการควบคุมใหค้ าปรกึษา เพื่อให้
การตดิตัง้เครือ่งจกัรส าเรจ็ 

ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกจิแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงค์
ในการตดัสนิใจเกีย่วกบัการจดัสรรทรพัยากรและการประเมนิผลการปฏบิตังิาน บรษิทัฯประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานของส่วนงานโดยพจิารณาจากก าไรหรอืขาดทุนจากการด าเนินงานและสนิทรพัยร์วมซึ่งวดั
มลูค่าโดยใช้เกณฑเ์ดยีวกบัที่ใชใ้นการวดัก าไรหรอืขาดทุนจากการด าเนินงานและสนิทรพัยร์วมในงบ
การเงนิ 

ขอ้มูลรายได้ ก าไร และสนิทรพัยร์วมของส่วนงานของบรษิทัฯส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 
และ 2556 มดีงัต่อไปนี้ 

     (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 สว่นงานผลติและ

จ าหน่ายผลติภณัฑ์
เคมภีณัฑท์ีใ่ชใ้น
อุตสาหกรรม 

 
สว่นงานจ าหน่าย 
ประกอบและตดิตัง้
เครื่องจกัรอุปกรณ์ 

 
 
 

รวม 
 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
รายได ้       
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,013,096 850,312 57,662 668 1,070,758 850,980 
ผลการด าเนินงาน       
ก าไรขัน้ต้นของส่วนงาน 348,941 328,044 14,302 446 363,243 328,490 
รายไดอ้ื่น     11,385 6,161 
ค่าใชจ้่ายในการขาย     (121,543) (107,898) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร     (96,306) (91,682) 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ     (17,826) (26,220) 
ก าไรก่อนค่าใช้จา่ยภาษีเงิน
ได ้     

138,953 108,851 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้     (11,157) (7,971) 

ก าไรส าหรบัปี     127,796 100,880 
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สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัต่อไปน้ี 
     (หน่วย: พนับาท) 
 สว่นงานผลติและ

จ าหน่ายผลติภณัฑ์
เคมภีณัฑท์ีใ่ชใ้น
อุตสาหกรรม 

 
สว่นงานจ าหน่าย 
ประกอบและตดิตัง้
เครื่องจกัรอุปกรณ์ 

 
 
 

รวม 
 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
สนิทรพัยร์วมของสว่นงาน 911,969 786,501 1,572 6,048 913,541 792,549 

บรษิทัฯด าเนินธุรกจิหลกัในเขตภูมศิาสตรเ์ดยีว คอืประเทศไทย ดงันัน้รายไดแ้ละสนิทรพัยท์ีแ่สดงอยู่
ในงบการเงนิ จงึถอืเป็นการรายงานตามเขตภมูศิาสตรแ์ลว้ 

ขอ้มลูเกีย่วกบัลกูคา้รายใหญ่ 

ในปี 2557 และ 2556 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากลกูคา้รายใหญ่จ านวนหนึ่งราย เป็นจ านวนเงนิรวมประมาณ 
82.8 ลา้นบาท และ 85.6 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่มาจากส่วนงานผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑเ์คมภีณัฑ์
ทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรม  

26. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

บรษิัทฯและพนักงานบรษิัทฯได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชพีขึ้นตามพระราชบญัญัติกองทุน
ส ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 โดยบรษิทัฯและพนกังานจะจา่ยสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดอืนในอตัรารอ้ย
ละ 2 ของเงนิเดอืน กองทุนส ารองเลีย้งชพีนี้บรหิารโดยกองทุนส ารองเลีย้งชพี กรุงไทย มาสเตอร ์พูล 
ฟันด ์ ซึ่งจดทะเบยีนแล้ว และจะจ่ายใหแ้ก่พนักงานเมื่อพนักงานนัน้ออกจากงานตามระเบยีบว่าด้วย
กองทุนของบรษิทัฯ ในระหว่างปี 2557 บรษิทัฯไดจ้่ายเงนิสมทบกองทุนเป็นจ านวนเงนิ 0.4 ลา้นบาท 
(2556: 0.3 ลา้นบาท) 

27. เงินปันผล 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย จ านวนหุ้น เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 

  (ลา้นบาท) (ลา้นหุ้น) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 

21 มีนาคม 2556 
45.00 

 
45 1.00 

 
เงินปันผลระหวา่งกาลประกาศ
จ่ายจากผลการด าเนินงานของ
งวดวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึง
วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ
คร้ังท่ี 5/2556 เม่ือวนัท่ี                    
25 มิถุนายน 2556 

45.00 225 0.20 
 
 
 

เงินปันผลระหวา่งกาลประกาศ
จ่ายจากผลการด าเนินงานของ
งวดวนัท่ี 1 เมษายน 2556 ถึง
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ
คร้ังท่ี 6/2556 เม่ือวนัท่ี                    
13 สิงหาคม 2556 

67.50 
 
 
 

225 0.30 
 
 
 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2556 157.50   
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เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย จ านวนหุ้น เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 

  (ลา้นบาท) (ลา้นหุ้น) (บาท) 

เงินปันผลประจ าปี 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น                         
เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2557 

22.50 
 

225 0.10 
 

เงินปันผลระหวา่งกาลประกาศ
จ่ายจากผลการด าเนินงานของ
งวดวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึง
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ
คร้ังท่ี 3/2557 เม่ือวนัท่ี              
8 สิงหาคม 2557 

45.00 
 
 
 

300 0.15 
 
 
 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2557 67.50   

28. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

28.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมภีาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร
โรงงานและซือ้เครือ่งจกัรและอุปกรณ์จ านวนเงนิ 3.5 ลา้นบาท (2556: 6.6 ลา้นบาท) 

 ข) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 บรษิัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุนส่วนที่ยงัไม่เรียกช าระใน      
PT. KRAKATAU GOLDEN LIME จ านวน 5.3 พนัลา้นรเูปียอนิโดนีเซยี 

28.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าด าเนินงานและบริการ 

บรษิทัฯได้เขา้ท าสญัญาเช่าด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการเช่าทีด่นิ อาคารส านักงานและห้องพกัอาศยั 
และสญัญาบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจา้งทีป่รกึษา อายขุองสญัญามรีะยะเวลาตัง้แต่ 1 ถงึ 3 ปี  

บรษิทัฯ มจี านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจา่ยในอนาคตทัง้สิน้ภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานทีบ่อกเลกิไมไ่ด ้ดงันี้ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
 2557 2556 
จา่ยช าระ   

ภายใน 1 ปี 2.04 2.67 
มากกว่า 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 3 ปี 0.58 0.25 
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28.3 การค า้ประกนั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯมหีนังสอืค ้าประกนัซึง่ออกโดยธนาคารในนามบรษิทัฯเหลอือยู่เป็น
จ านวนเงนิ 14.2 ล้านบาท (2556: 9.7 ลา้นบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกบัภาระผูกพนัทางปฏบิตับิางประการ
ตามปกตธิุรกจิของบรษิทัฯ ซึ่งประกอบด้วย หนังสอืค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัตามสญัญาซื้อขายสนิค้า
จ านวน 6.9 ลา้นบาท (2556: 3.0 ลา้นบาท) เพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจ านวน 7.3 ลา้นบาท (2556: 
6.7 ล้านบาท)โดยมทีี่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วน และเครื่องจักรของบรษิัทฯเป็นหลกัทรพัย์ค ้า
ประกนั 

28.4 วงเงินสินเช่ือ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯไดร้บัวงเงนิสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิหลายแห่งและมหีลกัประกนั
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ก) วงเงนิกู้ยมืระยะยาวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 16 และวงเงนิเลตเตอร ์  
ออฟเครดติ ทรสัต์รซีที สนิเชื่อเพื่อการช าระค่าสนิคา้ วงเงนิหนังสอืค ้าประกนัและเงนิกู้ยมืระยะ
สัน้จ านวน 450 ลา้นบาท (2556: 484.6 ล้านบาท) และมสี่วนทีย่งัไม่เบกิใช้คงเหลอืจ านวน 
252.9 ล้านบาท (2556: 24.2 ล้านบาท) วงเงนิสนิเชื่อดงักล่าวนี้ค ้าประกันโดยการ        จด
จ านองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งบางส่วนและเครือ่งจกัรของบรษิทัฯ 

ข) วงเงนิเบกิเกนิบญัชจี านวน 35 ลา้นบาท (2556: 35 ลา้นบาท) ค ้าประกนัโดยการจดจ านองทีด่นิ
พรอ้มสิง่ปลกูสรา้งบางส่วนและเครือ่งจกัรของบรษิทัฯ 

ค) วงเงนิสญัญาซือ้เงนิตราต่างประเทศจ านวน 180 ลา้นบาท (2556: 180 ลา้นบาท) ค ้าประกนัโดย
การจดจ านองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งบางส่วนและเครือ่งจกัรของบรษิทัฯ 

ง) วงเงนิเช่าซือ้/ลสีซิง่จ านวน 72 ลา้นบาท (2556: 72 ลา้นบาท)  

29. เคร่ืองมือทางการเงิน 

29.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

เครื่องมอืทางการเงนิทีส่ าคญัของบรษิทัฯตามทีน่ิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ” ประกอบดว้ย เงนิสดและรายการเทยีบเท่า
เงนิสด ลูกหนี้การคา้ เงนิลงทุน เงนิกู้ยมืระยะสัน้ เงนิกู้ยมืระยะยาว และหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 
บรษิทัฯมคีวามเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกับเครื่องมอืทางการเงนิดงักล่าว และมนีโยบายการบรหิารความเสีย่ง
ดงันี้ 
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ความเสีย่งด้านการให้สินเชือ่ 

บรษิทัฯมคีวามเสี่ยงด้านการใหส้นิเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกบัลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบรหิารควบคุม
ความเสีย่งนี้โดยการก าหนดใหม้นีโยบายและวธิกีารในการควบคุมสนิเชื่อทีเ่หมาะสม ดงันัน้บรษิทัฯจงึ
ไม่คาดว่าจะได้รบัความเสยีหายที่เป็นสาระส าคญัจากการให้สนิเชื่อ นอกจากนี้  การให้สนิเชื่อของ
บรษิัทฯไม่มกีารกระจุกตัวเนื่องจากบรษิัทฯมฐีานของลูกค้าที่หลากหลายและมอียู่จ านวนมากราย 
จ านวนเงนิสูงสุดที่บรษิัทฯอาจต้องสูญเสยีจากการให้สนิเชื่อคอืมูลค่าตามบญัชขีองลูกหนี้การค้าและ
ลกูหนี้อื่นทีแ่สดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ 

ความเสีย่งจากอตัราดอกเบ้ีย 

บรษิทัฯมคีวามเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ยที่ส าคญัอนัเกี่ยวเนื่องกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิเบกิเกิน
บญัช ีเงนิกู้ยมืระยะสัน้ เงนิกู้ยมืระยะยาว และหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิทีม่ดีอกเบีย้ สนิทรพัยแ์ละ
หนี้สนิทางการเงนิส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบี้ยที่ปรบัขึน้ลงตามอตัราตลาด หรอืมอีตัราดอกเบี้ยคงที่ซึ่ง
ใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิที่ส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี้ย และส าหรบัสินทรพัย์
และหน้ีสนิทางการเงนิทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีส่ามารถแยกตามวนัทีค่รบก าหนด หรอื วนัทีม่กีารก าหนด
อตัราดอกเบีย้ใหม ่(หากวนัทีม่กีารก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหมถ่งึก่อน) ไดด้งันี้       

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 

 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้   อตัรา 

 ภายใน 1 ปี 
มากกว่า 1                 
ถงึ 5 ปี 

ปรบัขึน้ลง              
ตามราคาตลาด 

ไมม่อีตัรา
ดอกเบีย้ รวม 

ดอกเบีย้                 
ทีแ่ทจ้รงิ 

  (รอ้ยละต่อปี) 
สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - 54 1 55 0.5 
เงนิลงทุนชัว่คราว - - - 101 101 - 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - - - 135 135 - 

 - - 54 237 291  
หน้ีสินทางการเงิน       
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะ

สัน้จากสถาบนัการเงนิ 79 - 8 - 87 4.1, MOR 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - - - 81 81 - 
เงนิกูย้มืระยะยาว - - 68 - 68 5.75 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 16 12 - - 28 5.31-13.11 

 95 12 76 81 264  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 

 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้   อตัรา 

 ภายใน 1 ปี 
มากกว่า 1                 
ถงึ 5 ปี 

ปรบัขึน้ลง              
ตามราคาตลาด 

ไมม่อีตัรา
ดอกเบีย้ รวม 

ดอกเบีย้                 
ทีแ่ทจ้รงิ 

  (รอ้ยละต่อปี) 
สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - 110 - 110 0.1-0.5 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - - - 143 143 - 

 - - 110 143 253  
หน้ีสินทางการเงิน       
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - 240 - 240 7.375 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - - - 59 59 - 
เงนิกูย้มืระยะยาว - - 117 - 117 6.875-7.25 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 19 30 - - 49 5.31-13.11 

 19 30 357 59 465  

ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส าคัญอันเกี่ยวเนื่ องจากการซื้อสินค้าเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บรษิทัฯไดต้กลงท าสญัญาซือ้เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึง่ส่วนใหญ่มอีายุสญัญาไม่เกนิ
หนึ่งปีเพื่อใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่ง 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557  และ 2556 บรษิัทฯมยีอดคงเหลือของสินทรพัย์ทางการเงนิและหนี้สิน
ทางการเงนิทีเ่ป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศดงันี้  

สกุลเงนิ 
สนิทรพัยท์างการเงนิ  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

หนี้สนิทางการเงนิ        
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่                            
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

 
(ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงนิตรา

ต่างประเทศ) 
เหรยีญสหรฐัอเมรกิา 0.8 0.7 0.7 0.2 32.9630 32.8136 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บรษิทัฯไมม่สีญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลอื 

29.2 มลูค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เนื่องจากเครื่องมอืทางการเงนิส่วนใหญ่ของบรษิทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสัน้หรอืมอีตัราดอกเบีย้ปรบั
ตามอตัราตลาด บรษิทัฯจงึประมาณมูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิใกล้เคยีงกบัมูลค่าตาม
บญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ  
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มลูค่ายตุธิรรม หมายถงึ จ านวนเงนิทีผู่ซ้ ือ้และผูข้ายตกลงแลกเปลีย่นสนิทรพัยก์นัหรอืจ่ายช าระหนี้สนิ
ในขณะทีท่ ัง้สองฝ่ายมคีวามรอบรู ้และเตม็ใจในการแลกเปลีย่นและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็น
อสิระในลกัษณะทีไ่ม่มคีวามเกี่ยวขอ้งกนั วธิกีารก าหนดมลูค่ายุตธิรรมขึน้อยู่กบัลกัษณะของเครื่องมอื
ทางการเงนิ มลูค่ายุตธิรรมจะก าหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรอืก าหนดขึน้โดยใชเ้กณฑก์ารวดัมลูค่าที่
เหมาะสม 

30. การบริหารจดัการทุน  

วตัถุประสงค์ในการบรหิารจดัการทุนที่ส าคญัของบรษิัทฯ คอืการจดัให้มซีึ่งโครงสรา้งทุนที่เหมาะสม
เพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯและเสรมิสรา้งมลูค่าการถอืหุน้ใหก้บัผูถ้อืหุน้ โดย ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯมอีตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุนเท่ากบั 0.5:1 (2556: 1.8:1)  

31. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

31.1 เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ์ 2558 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯไดม้มีตอินุมตัเิหน็ชอบให้น าเสนอต่อที่
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา     
หุ้นละ 0.30 บาท ส าหรบัหุ้นจ านวน 300 ล้านหุ้น รวมเป็นเงนิ 90 ล้านบาท ทัง้นี้  บรษิัทฯได้จ่าย      
เงนิปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งได้รบัอนุมตัจิากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 คงเหลือที่ต้องจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน         
45 ลา้นบาท ก าหนดจา่ยในวนัที ่30 เมษายน 2558 

31.2 เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมมีติอนุมัติให้ลงนามในสัญญาเพื่อ
เปลีย่นแปลงขอ้ตกลงในสญัญาร่วมลงทุนใน PT. KRAKATAU GOLDEN LIME ตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 11 โดย PT. KRAKATAU GOLDEN LIME จะท าการเพิม่ทุน        
จดทะเบยีนจากเดมิ 7,081,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10,000 รเูปียอนิโดนีเซยี เป็น 15,659,011 หุน้ มลูค่า
หุน้ละ 10,000 รเูปียอนิโดนีเซยี และเปลีย่นแปลงสดัส่วนการลงทุนของบรษิทัฯจากเดมิรอ้ยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบยีนลดลงเหลอืรอ้ยละ 5 ของทุนจดทะเบยีน โดยท าใหบ้รษิทัฯจะต้องช าระเงนิลงทุนอกีเป็น
จ านวน 6.1 พนัลา้นรเูปียอนิโดนีเซยี  

32. การอนุมติังบการเงิน 

งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เมือ่วนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2558 
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