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บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

 

3 วสิยัทศัน์   4 พนัธกจิ 
    

 
    

5 สารจากประธานกรรมการ   6 คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ 
    

 
    

7 สารจากกรรมการผูจ้ดัการ   8 คณะบรหิาร 
    

 
    

9 ขอ้มลูทัว่ไป   11 ขอ้มลูทางการเงนิ 
    

 
    

15 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ   23 ปัจจยัความเสีย่ง 
    

 
    

31 โครงสรา้งการถอืหุน้และการจดัการ   56 รายงานการก ากบักจิการทีด่ ี
    

 
    

116 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล   118 รายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
    

 
    

144 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ   146 การควบคุมภายในและบรหิารความเสีย่ง 
    

 
    

150 รายการระหว่างกนั   152 การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ 
    

 
    

164 รายงานความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

  165 งบการเงนิ 

 

บรษิัทฯ ได้จดัท ารายงานประจ าปี 2558 โดยวางแนวทางการเปิดเผยขอ้มูลในส่วนนโยบายบรษิัท ผลการ

ด าเนินงานรวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และแนวทางการปฏบิตัใินแต่ละหวัขอ้ที่ผูม้สี่วนไดเ้สยีควร

ทราบทัง้นี้ไดจ้ดัวางรปูแบบการน าเสนอขอ้มูลในแต่ละหวัขอ้ตามแนวทางการจดัท ารายงานประจ าปี (แบบ 56-2) เพื่อ

น าเสนอขอ้มลูของบรษิทัซึง่ประกอบดว้ยหวัขอ้การน าเสนอตามสารบญัขา้งตน้  

ผูถ้อืหุน้และนกัลงทุน ตลอดจนผูม้สีว่นไดเ้สยี และผูท้ีส่นใจสามารถศกึษาขอ้มลูของบรษิทัเพิม่เตมิไดจ้ากแบบ

แสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ของบรษิทัทีแ่สดงไวใ้น www.sec.or.th หรอื www.set.or.th โดยคน้หาขอ้มูล

จากชื่อย่อหลกัทรพัย ์“SUTHA” หรอืสามารถศกึษาขอ้มลูจากหน้าเวบ็ไซดข์องบรษิทัที ่www.goldenlime.co.th 

หากมขี้อเสนอแนะเกี่ยวกบัการจดัท ารายงานฉบับนี้ สามารถติดต่อได้ที่ เลขานุการบริษัท ที่ Email : 

glmis@goldenlime.co.th หรอื โทร. 0 2961 8652-6 
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วิสยัทศัน์ 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นผูผ้ลิตปนูขาวและแปรรปูแร่อ่ืนๆ ท่ีได้คณุภาพ   
ราคายติุธรรม เพ่ือลกูค้าในหลากหลายอตุสาหกรรม 
มุ่งเน้นศึกษาโอกาสทางธรุกิจทัง้ในและนอกประเทศ 
ในด้านปนูขาว การแปรรปูแร่ รวมถึงเคมีพืน้ฐานเพ่ิมเติม
เพ่ือเพ่ิมผลก าไรและความยัง่ยืนของบริษทั 
และมุ่งมัน่ในการศึกษา ค้นคว้า วิจยั และพฒันาวิศวกรรม
และเทคโนโลยีในการผลิตด้วยตนเอง 
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บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

พนัธกิจ 
 

สธุากญัจน์ มคีวามมุ่งมัน่ในการด าเนินการ ดงันี้ 

 เป็นผูผ้ลติสนิคา้ทีม่คีุณภาพ (Product Quality) และมกีารบรหิาร

จดัการตน้ทุนในการผลติและค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (Cost 

Concern) เพื่อความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั และสามารถตอบสนอง

ต่อความตอ้งการของลกูคา้ไดใ้นทุกอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ( Application & Market Knowledge) 

 รกัษา, ปกป้องใหก้ารลงทุนของผูถ้อืหุน้ใหไ้ดร้บัผลตอบแทนทีเ่หมาะสม โดยมกีารบรหิารและจดัการทีม่คีวาม

โปร่งใส ชดัเจน เชื่อถอื และตรวจสอบได ้และเป็นทีเ่ชื่อถอืและไวว้างใจใหก้บัผูถ้อืหุน้และนกัลงทุน  

 เป็นองคก์รทีบุ่คคลากรภายในองคก์รสามารถด ารงอยู่ดว้ยใจรกั มคีวามมุง่มัน่ มคีวามสขุในการท างาน และมี

ความภาคภูมใิจในการเป็นสว่นหนึ่งขององคก์ร 

 เป็นองคก์รทีม่รีากฐานการสรา้งองคค์วามรู ้และเพิม่พนูความรูใ้หก้บับุคลากรทุกระดบั โดยสรา้งความตื่นตวั 

และพฒันาอยูต่ลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง ดว้ยแนวคดิทีม่กีารปลกูฝัง “จะท าใหด้กีว่า – Doing Better” 

 ดแูลอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม สรา้งบรรยากาศร่มรื่น ภายใตแ้นวคดิ “โรงงานในป่า ส านกังานในสวน” 

 เป็นองคก์รทีม่กีารเตบิโตอย่างมัน่คงและยัง่ยนื 
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บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

สารจากประธานกรรมการ 
 
 

บริษทั สธุากญัจน์  จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) เป็นผูผ้ลติและจ ำหน่ำย
ปูนขำวและแคลเซยีมคำรบ์อเนตรำยแรกที่เขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวนัที ่3 เมษำยน 2557 

 

บรษิทัมเีป้ำหมำยกำรขยำยงำนในทศิทำงทีก่จิกำรสำมำรถเตบิโตอย่ำงต่อเนื่องและ

มัน่คง โดยมกีำรขยำยและแตกแขนงกำรด ำเนินธุรกจิในประเภทกจิกำรที่มคีวำม

รอบรู้และถนัดเพื่อเพิม่พูนรำยรบั และสร้ำงผลก ำไรที่สำมำรถตอบแทนให้กบัผู้มี

สว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำยอย่ำงเหมำะสม องคป์ระกอบส ำคัญเพื่อรองรบักบัเป้ำหมำยในกำรขยำยกจิกำร  รำกฐำนส ำคญัของ

กจิกำรตอ้งมคีวำมมัน่คงและแขง็แกร่งเพยีงพอ มคีวำมพรอ้มเพื่อรองรบักบัแนวโน้มและทศิทำงทีต่อ้งกำรกำรเตบิโต    

ในปี 2558 คณะกรรมกำรมุ่งมัน่ก ำหนดวสิยัทศัน์ และพนัธกจิ ตลอดจนเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกจิเพื่อเป็นทศิทำง

และสรำ้งควำมชดัเจนในสิง่ทีต่อ้งกำรบรรลุ อนัจะเป็นแนวทำงทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำยไดย้ดึถอืไวแ้ละมแีนวทำงร่วมกนั

เพื่อสำนต่อเจตนำรมณ์ในกำรประกอบธุรกจิใหม้ัน่คงเพื่อพฒันำองคก์รสูค่วำมยัง่ยนื  

แต่อย่ำงไรกต็ำมรำกฐำนส ำคญัทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมุง่มัน่เพือ่วำงไวเ้ป็นแนวทำงส ำหรบัทุก ๆ คนในองคก์ร 

ซึง่ถอืเป็นก ำลงัส ำคญัทีจ่ะด ำเนินกำรพฒันำองคก์รสูค่วำมยัง่ยนื  หลกัส ำคญัทีทุ่กคนควรตระหนกัยดึถอืและน ำไป

ปฏบิตัเิป็นพืน้ฐำน ไดแ้ก ่กำรด ำเนินกจิกำรภำยใตห้ลกัธรรมำภบิำล หรอืบรรษทัภบิำล ตำมนโยบำยกำรก ำกบักจิกำรที่

ดซีึง่คณะกรรมกำรวำงแนวทำงไวใ้หก้บัทุกฝ่ำยมหีลกัยดึถอืเพื่อปฏบิตัไิดอ้ย่ำงถูกตอ้ง โดยบรษิทัฯ มกีำรจดัท ำนโยบำย

กำรก ำกบัดแูลกจิกำร รวมถงึใหม้กีำรปรบัปรุงใหม้คีวำมเหมำะสมสม ่ำเสมอและใหท้ ำไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพื่อใหผู้ม้ ี

สว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำยสำมำรถด ำเนินธุรกจิภำยใตแ้นวทำงแห่งบรรษทัภบิำลนี้ทัง้ผูบ้รหิำร พนกังำนบรษิทั,  ผูถ้อืหุน้, และ

สงัคมแวดลอ้ม   และเชื่อว่ำบนพืน้ฐำนทีทุ่กคนมจีติส ำนึกดคีอยก ำกบักำรกระท ำทุก ๆ ย่ำงกำ้วจะเป็นกลไกส ำคญัใน

กำรขบัเคลื่อนธุรกจิ สงัคม ตลอดจนสว่นรวมใหเ้กดิกำรพฒันำไปในทศิทำงทีทุ่กฝ่ำยไดร้บัประโยชน์สขุร่วมกนั 

 

 

เชดิเกยีรต ิ มนตเ์สรนุีสรณ์ 

                                                                                             ประธำนกรรมกำร 

                                                                                             14 สงิหำคม  2558 
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บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 
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คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                    

                

 

 

                               

 

 

 

  

 

 

            

 

                                         

 

นายศรีภพ สารสาร 

ประธานกรรมการตรวจสอบ/  

กรรมการอิสระ 

 

 

นายสวิุทย ์มาไพศาลสิน 

กรรมการตรวจสอบ/  

กรรมการอิสระ 

 

 

นายสุเวทย ์ ธีรวชิรกลุ 
กรรมการตรวจสอบ/  

กรรมการอิสระ 
(ด ารงต าแหน่งถึง 

วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2558) 
 
 

นายเชิดเกียรติ มนตเ์สรีนุสรณ์ 

ประธานกรรมการ 

 

 

นายเกียรติกลุ มนตเ์สรีนุสรณ์ 

กรรมการ  ,ประธานกรรมการบริหาร 

และกรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

นายปัญชฤทธ์ิ มนตเ์สรีนุสรณ์              

กรรมการ , กรรมการบริหาร ,และผูช่้วย

กรรมการผูจ้ดัการ และ 

รกัษาการแทนผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

 

 

 

 

 

นายกิติเมธี มนตเ์สรีนุสรณ์ 

กรรมการ และกรรมการบริหาร 

 

 

 

 

นายบวร วงศสิ์นอดุม 
กรรมการตรวจสอบ/  

กรรมการอิสระ 
(ด ารงต าแหน่งเมื่อ 

วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ ์2559) 
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บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

สารจากกรรมการผูจ้ดัการ 
 

ในปี 2558  แนวทางการบริหารงานของฝ่ายบริหารได้มุ่งเน้นการบริหารในการลด
ตน้ทุน และค่าใชจ้่ายต่าง ๆ  ส าหรบัดา้นการผลติสนิคา้มุ่งเน้นใหฝ่้ายผลติทุกจุดดูแลดา้น

การติดตัง้กระบวนการผลติและควบคุมการผลติเพื่อให้สามารถผลติผลติภณัฑ์หลกัใหไ้ด้

มาตรฐานตรงความต้องการส าหรับลูกค้าโดยเน้นการน าผลิตภัณฑ์ไปใช้ให้ได้

ประสทิธภิาพสงูสดุ และจ าหน่ายสนิคา้หลกัทีผ่ลติไดโ้ดยลดปรมิาณการสัง่ซือ้ปูนกอ้นเพื่อ

น ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจ าหน่ายทัง้นี้เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตให้มีความ

เหมาะสม  และส าหรบัดา้นนโยบายการขาย มุ่งเน้นใหห้น่วยงานการตลาดและการขายมกีารประเมนิและศกึษาปัจจยั

ต่าง ๆ เพื่อสามารถบรหิารจดัการในการสง่มอบผลติภณัฑใ์หก้บัลกูคา้ และใหศ้กึษาท าความรูจ้กัและเขา้ใจลูกคา้แต่ละ

รายเกีย่วกบัการน าผลติภณัฑไ์ปใช ้หรอืเขา้ใจในคุณสมบตัขิองผลติภณัฑท์ีล่กูคา้ตอ้งการเพื่อสามารถพฒันาผลติภณัฑ์

ซึง่เป็นทีต่้องการของตลาด  และส าหรบัการบรหิารจดัการในดา้นการเงนิมกีารควบคุมดูแลดา้นการช าระเงนิและจ่าย

ช าระหนี้ใหต้รงตามก าหนดเวลา และควบคุมดา้นกระแสเงนิสดใหม้สีภาพคล่อง รวมถงึมกีารควบคุมสดัส่วนหนี้สนิต่อ

ทุนให้มคีวามเหมาะสม  นอกเหนือจากการดูแลบรหิารจดัการกจิการในด้านต่าง ๆ แล้ว ฝ่ายบรหิารยงัมุ่งเน้นการ

แสวงหาโอกาสในการขยายธุรกจิเพื่อสามารถแปรรปูแร่ทีส่รา้งมูลค่าเพิ่มใหก้บักจิการโดยมกีารส่งทมีส ารวจเพื่อคน้หา

แหล่งแร่เศรษฐกจิต่าง ๆ และเป็นแร่ทีบ่รษิัทฯ มคีวามรูแ้ละความถนัดสามารถน ามาผลติหรอืแปรรูปเพื่อจดัจ าหน่าย 

และสิง่ส าคญัยงัคงยดึมัน่ในแนวทางการบรหิารตามหลกัปรชัญา ดงันี้ 
Quality Lime  คอื ก าหนดแนวทางในการบรหิารเพื่อใหส้ามารถผลติปูนขาว ซึง่เป็นผลติภณัฑห์ลกัใหไ้ด้

คุณภาพ เพื่อลกูคา้ในหลากหลายอุตสาหกรรม  
 

Green Technology คอื  การพฒันาเทคโนโลยกีารเผาปนูขาวและกระบวนการในการผลติทีเ่ป็นมติรกบั 
           สิง่แวดลอ้ม เน้นการบรหิารจดัการเพื่อลดการใชพ้ลงังาน หรอืใชพ้ลงังานและ 

  ทรพัยากรทีม่อียูใ่หไ้ดป้ระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสดุ 
 

Environment Friendly คอื เน้นการด าเนินการและกจิกรรมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม รวมถงึสง่เสรมิใหม้กีจิกรรม
เพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม เชน่กจิกรรมการ ปลกูป่า ปลกูตน้ไมใ้นสถานประกอบการ
อย่างต่อเนื่อง รวมถงึ การปรบัใชว้สัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ซึง่สามารถชว่ยลดการใช้
พลงังานรวมถงึวสัดุทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

 

Social Responsibility คอื การพฒันากจิกรรมต่าง ๆ รวมถงึการด าเนินการตามนโยบายดา้นความรบัผดิชอบต่อ 
    สงัคมซึง่คณะกรรมการไดก้ าหนดแนวทางไว ้โดยมหีวัขอ้หลกั ๆ  ไดแ้ก่ การประกอบ 

กจิการดว้ยความเป็นธรรม  การต่อตา้นการทจุรติ การเคารพสทิธมินุษยชน การปฏบิตัต่ิอ 
แรงงานอย่างเป็นธรรม ความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม การรว่ม 
พฒันาชมุชนและสงัคม และนวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม 

 
เกียรติกลุ  มนตเ์สรีนุสรณ์ 

                                                                                             กรรมการผูจ้ดัการ 
                                                                                                 13 สงิหาคม  2558  
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บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

คณะผูบ้ริหาร 
 

                                คณะกรรมการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 
                                      นายปัญชฤทธิ ์       นายกติเิมธ ี               นายเกยีรตกิุล   
                                      มนตเ์สรนุีสรณ์       มนตเ์สรนุีสรณ์             มนตเ์สรนุีสรณ์ 
                                    กรรมการบรหิาร        กรรมการบรหิาร     ประธานคณะกรรมการบรหิารและ 
                            ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ                            กรรมการผูจ้ดัการ 
             รกัษาการแทนผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

 
นางสาวอมรพนัธ ์สวุรรณรตัน์                     นายวชัรนิทร ์พงศเ์กือ้   นายปัญญา ศรสีภา 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละงบประมาณ                ผูจ้ดัการโรงงาน              ผูจ้ดัการฝ่ายเตา 

 

 

 

 

 

 

                            นางสาวพรสรุยี ์มยงัพงษ์           นางสาวธดิารตัน์  สหีวลัลภ 

                            ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบุคคล         ผูจ้ดัการส านกังาน 

                            และมวลชนสมัพนัธ ์          เลขานุการบรษิทัและเลขานุการคณะตรวจสอบ 
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ข้อมลูทัว่ไป 

 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

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  

   ชื่อย่อหลกัทรพัย ์“SUTHA”  

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

ทุนของบรษิทั : ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

  ทุนจดทะเบยีน 

   หุน้สามญั  300 ลา้นบาท (300 ลา้นหุน้) 

  ทุนช าระแลว้ 

   หุน้สามญั 300 ลา้นบาท (300 ลา้นหุน้) 

 

 

 

 

 

     ข้อมลูบคุคลอ้างอิง 
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ข้อมลูทัว่ไป 

 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

นายทะเบียนหุ้นบริษทั 

ชื่อบรษิทั : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ทีต่ัง้ส านกังาน : อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

  เลขที ่93 ถนนรชัดาภเิษก 

  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 

  โทรศพัท ์0-2009 9385  โทรสาร 0-2009 9476  

 

ผูส้อบบญัชี 

ชื่อบรษิทั : บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั  

ผูส้อบบญัช ี : นางกิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฎ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4496 หรอื 

         นางสาวพมิพใ์จ  มานติขจรกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4521 หรอื 

  นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3972 หรอื 

  นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5872 

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

  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

  โทรศพัท ์ 0 2264 9090   โทรสาร 02 264 0789 

 

 

 

 

 

 
*10/204*



  
 
 
 
 
 

ข้อมลูทางการเงิน 

 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

 
 

 
 

 

 

2558 2557 2556

สินทรพัยร์วม (ล้านบาท) 1,012.60 913.54 792.55

หน้ีสินรวม (ล้านบาท) 386.93 295.98 505.42

ส่วนของผูถ้อืหุ้น (ล้านบาท) 625.67 617.56 287.13

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถว่งน ้าหนัก (ล้านหุ้น)                    300.00                    300.00                    225.00

รายได้รวม (ล้านบาท) 941.91 1,082.14 857.14

ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) 96.73 127.80 100.88

ก าไรสทุธิต่อหุ้น (บาท)                        0.32                        0.45                        0.45

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ROA(%) 10.04% 14.98% 13.07%

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุ้น ROE(%) 15.56% 28.25% 32.00%

อตัราก าไรสทุธิ(%) 10.27% 11.81% 11.77%

จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 300 300 225

มลูค่าหุ้นท่ีตราไว ้(บาท/หุ้น) 1 1 1

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.45 0.30 0.60

ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั
พ.ศ.

1,012.60 913.54  
792.55  

2558 2557 2556 

สนิทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 

10.04% 

14.98% 
13.07% 

2558 2557 2556 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ROA(%) 
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ข้อมลูทางการเงิน 

 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

625.67  617.56  
287.13  

386.93  295.98  
505.42  

2558 2557 2556 

หนี้สนิรวม (ลา้นบาท) 

สว่นของผูถ้อืหุน้ (ลา้นบาท) 

941.91  
1,082.14  

857.14  

2558 2557 2556 

รายไดร้วม (ลา้นบาท) 

15.56% 

28.25% 
32.00% 

2558 2557 2556 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ ROE(%) 

96.73  
127.80  

100.88  

2558 2557 2556 

ก าไรสทุธ ิ(ลา้นบาท) 

 0.32  
 0.45   0.45  

2558 2557 2556 

ก าไรสทุธต่ิอหุน้ (บาท) 

0.45 
0.30 

0.60 

2558 2557 2556 

เงนิปันผลต่อหุน้ (บาท) 
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ข้อมลูทางการเงิน 

 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

 
หมายเหต:ุ   1/  คดิอตัราสว่นจากสนิคา้ส าเรจ็รปูเท่านัน้ 
 2/  คดิอตัราการจา่ยเงนิปันผลจากเงนิปันผลจ่ายหารดว้ยก าไรสทุธขิองปีนัน้ๆ ตามทีม่กีารจ่ายใน 
                   รอบระยะเวลาตามบญัช ี 
 3/ ในปี 2558 บรษิทัมกีารเปลีย่นแปลงระยะเวลาในการค านวณอตัราส่วนส าหรบัการค านวณอตัราสว่นทีม่หีน่วยเป็นวนั 
                         โดยใชร้ะยะจ านวนวนัต่อปีจาก 360 วนั เป็น 365 วนั 

2558 2557 2556

1.   อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)

1.53            2.00            0.88            

0.84            1.23            0.66            

0.70            0.48            0.74            

6.37            7.70            5.94            

57              47              61              

58.88          101.14         116.19         

6                4                3                

6.20            10.09          10.29          

59              36              35              

122             87              100             

2.   อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability ratio)

31.84% 33.92% 38.60%

10.43% 11.94% 11.85%

195.86% 116.89% 233.99%

10.27% 11.81% 11.77%

15.56% 28.25% 32.00%

3.   อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency ratio)

10.04% 14.98% 13.07%

39.60% 49.96% 40.50%

0.98            1.27            1.11            

4.   อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)

0.62            0.48            1.76            

0.37            0.30            1.41            

24.06          9.01            9.31            

2.50            2.34            2.99            

93.05% 52.82% 156.13%

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร (%) - ROFA

งบตรวจสอบ

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม

อตัราการจ่ายเงนิปันผล (%)2/

อตัราก าไรสทุธ ิ(%)

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  (%) - ROE

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) - ROA

อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์(เท่า)

อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า)

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้สทุธ ิ(เท่า)

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า)

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผูกพนั (เท่า)

อตัราสว่นเงนิสดต่อการท าก าไร (%)

อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เท่า)

อตัราสว่นหมุนเวยีนลกูหนี้การค้า (เท่า)

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ (วนั) 3/

อตัราก าไรขัน้ต้น (%)

อตัราก าไรจากการด าเนนิงาน (%)

อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ (เท่า)

อตัราส่วน

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า)

อตัราสว่นหมุนเวยีนสนิค้า(ส าเรจ็รูป) คงเหลอื (เท่า)

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ (วนั)1/ 3/

อตัราสว่นหมุนเวยีนเจ้าหนี้ (เท่า)

ระยะเวลาช าระหนี้ (วนั) 3/

Cash Cycle (วนั) 3/
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ข้อมลูทางการเงิน 

 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

31.84% 33.92% 38.60% 10.43% 11.94% 11.85% 10.27% 
11.81% 

11.77% 

2558 2557 2556 

อตัราก าไรสทุธ ิ(%) 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 
อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 

 1.53  
 2.00  

 0.88  

 0.84  

 1.23  

 0.66  

2558 2557 2556 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 

10.04% 
14.98% 13.07% 

15.56% 

28.25% 32.00% 

2558 2557 2556 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  (%) - ROE 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) - ROA 

 0.62   0.48  

 1.76  

 0.37   0.30  

 1.41  

2558 2557 2556 

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้สุทธ ิ
(เทา่) 

อตัราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 

 59  
 36   35  

 57  

 47  
 61  

2558 2557 2556 

ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั) 3/ 

ระยะเวลาช าระหนี้ (วนั) 3/ 

 6   4   3  

 122  

 87  
 100  

2558 2557 2556 

Cash Cycle (วนั) 3/ 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ (วนั)1/ 3/ 
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ลกัษณะการประกอบธรุกิจ  
 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

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) ปูนขาว 

1.1) แคลเซยีมออกไซด ์(Calcium Oxide, CaO) หรอืปนูขำวรอ้น 

เป็นผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ำกกำรเผำหนิปนูทีม่สีว่นประกอบสว่นใหญ่เป็นแคลเซยีมคำรบ์อเนต (CaCO3) ที่
อุณหภูมปิระมำณ 900 องศำเซลเซยีส เพื่อใหแ้ปรสภำพเป็นแคลเซยีมออกไซด ์ โดยผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ำกกระบวนกำร
ผลติจะมลีกัษณะเป็นกอ้นสขีำวขนำดประมำณ 1.5-4 นิ้ว และสำมำรถน ำมำบดใหเ้ป็นผงหรอืเกลด็ได ้ ซึง่บรษิทัจะจดั
จ ำหน่ำยผลติภณัฑใ์นรปูของปนูกอ้น ปนูเกลด็ และปนูบด ขึน้อยู่กบัควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ในแต่ละอุตสำหกรรม  

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

เป็นผลติภณัฑต่์อเนื่องจำกแคลเซยีมออกไซด ์ (CaO) โดยกำรน ำแคลเซยีมออกไซด ์(ปนูขำวรอ้น) ทีไ่ด้
จำกกระบวนกำรเผำมำผ่ำนเครือ่งบด จำกนัน้น ำมำท ำปฏกิริยิำกบัน ้ำเพื่อใหเ้กดิแคลเซยีมไฮดรอกไซด ์ มลีกัษณะเป็น
ผง โดยบรรจขุำยในรปูของบรรจุภณัฑ ์และรถเบำ้ท ์(Bulk truck) 

2) แคลเซียมคารบ์อเนต (Calcium Carbonate, CaCO3) 

เป็นผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ำกกำรน ำหนิทรำย (Calcite) มำบด จนไดเ้ป็นผง ซึง่จะมลีกัษณะเป็นผงสขีำว โดย
บรษิทัจะจ ำหน่ำยใน 2 รปูแบบ คอื แคลเซยีมคำรบ์อเนตแบบชนิดไม่เคลอืบผวิ (Uncoated Calcium Carbonate) และ
แบบเคลอืบผวิ (Coated Calcium Carbonate) โดยในสว่นของแคลเซยีมคำรบ์อเนตแบบชนิดเคลอืบผวิ จะเป็นกำรน ำ
หนิทรำยทีบ่ดไดเ้ป็นผงมำผสมกบักรดไขมนั (stearic acid) และบรรจุจ ำหน่ำยในรปูของบรรจภุณัฑข์นำดต่ำงๆ ตำมที่
ลกูคำ้ตอ้งกำร 

3) ผลิตภณัฑซ้ื์อมาขายไป และสินค้าและบริการอ่ืน 

ผลติภณัฑท์ีม่กีำรซือ้มำเพื่อจ ำหน่ำยต่อทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ มทีัง้ผลติภณัฑป์ระเภทปนู
ขำวและแคลเซยีมคำรบ์อเนต เคมภีณัฑอ์ื่นซึง่ใชใ้นอุตสำหกรรมอำหำรและพลำสตกิ และกำรจ ำหน่ำยเชือ้เพลงิถ่ำนหนิ 
(ชนิดทีบ่รษิทัใชอ้ยู่ในปัจจบุนั)  
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4) บริการจ าหน่าย และติดตัง้เครือ่งจกัรอปุกรณ์ 

กำรใหบ้รกิำรจ ำหน่ำย ประกอบ และตดิตัง้เครื่องจกัรอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรผลติปนูขำว ไดแ้ก่ เตำเผำหนิปนู ชุด
ล ำเลยีงหนิปนู ชุดล ำเลยีงปนูขำวรอ้น สว่นกำรเผำไหมเ้ชือ้เพลงิ เป็นตน้ รวมถงึกำรเป็นทีป่รกึษำและใหค้ ำแนะน ำ
ใหก้บัลกูคำ้ในกำรจดัหำ ตดิตัง้ กระบวนกำรผลติ และกำรบ ำรงุรกัษำเครื่องจกัรทีใ่นกำรผลติปนูขำว 

โครงสรา้งรายได้ของบริษทั 

   โครงสรำ้งรำยไดข้องบรษิทัส ำหรบัปีสิน้สดุ 31 ธนัวำคม 2558  สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

โครงสรำ้งรำยรบัของบรษิทั 2558 2557 2556 

1. รายได้จากขายและบริการ 927.18 1,070.76 850.98 

ปนูขำว (แคลเซยีมออกไซดแ์ละแคลเซยีมไฮดรอกไซด)์ 756.31 849.71 762.89 

-     จ ำหน่ำยในประเทศ 664.99 773.38 682.76 

-     จ ำหน่ำยต่ำงประเทศ 91.33 76.33 80.13 

แคลเซยีมคำรบ์อเนต 52.98 50.78 47.52 

-     จ ำหน่ำยในประเทศ 51.01 47.25 45.90 

-     จ ำหน่ำยต่ำงประเทศ 1.97 3.53 1.62 

ซือ้มำขำยไปและรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรอื่น 101.08 112.61 39.91 

-     จ ำหน่ำยในประเทศ 26.54 100.42 39.72 

-     จ ำหน่ำยต่ำงประเทศ 74.54 12.19 0.19 

จ ำหน่ำย ประกอบ และตดิตัง้เครื่องจกัรอุปกรณ์ 16.8 57.66 0.67 

2. ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น  4.74 1.51 1.31 

3. รำยไดอ้ื่นๆ1/ 9.99 9.87 4.85 

รายได้รวม 941.91 1,082.14 857.14 

หมายเหตุ: 1/รายไดอ้ืน่ๆ ประกอบดว้ย รายไดค้่าเช่ารบั รายไดด้อกเบี้ยรบั รายไดจ้ากการใหค้ าปรกึษาดา้นวศิวกรรม ก าไรจากการขาย
สนิทรพัย ์รวมถงึรายการขายเศษซากจากกระบวนการผลติ เป็นตน้ 
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ลกัษณะผลิตภณัฑห์รอืบริการ 

บรษิทัมกีำรผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑห์ลกั รวมถงึผลติภณัฑท์ีม่กีำรซือ้มำเพื่อจ ำหน่ำยทัง้ภำยในและ
ต่ำงประเทศ สำมำรถสรุปได ้ดงันี้ 

 1) ปนูขำว 

 1.1) แคลเซยีมออกไซด ์(Calcium Oxide, CaO) หรอืปนูขำวรอ้น 
แคลเซยีมออกไซด ์ เป็นผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ำกกำรเผำหนิปนู (Limestone) ซึง่เป็นหนิตะกอน

ประกอบดว้ยแคลเซยีมคำรบ์อเนต (CaCO3) เป็นสว่นใหญ่ เพื่อใหห้นิปนูมอีุณหภมูสิงูจนถงึจุดทีค่ำรบ์อเนตหลอม
ละลำย จนกระทัง่เกดิก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซด ์ (CO2) ซึง่เรยีกวำ่ กระบวนกำรแคลซเินชัน่ (calcination) โดยบรษิทัใช้
ควำมรอ้นสงูในกำรเผำ ทีอุ่ณหภูมปิระมำณ 900 องศำเซลเซยีสในระบบปิด ใชเ้วลำประมำณ 18 ชัว่โมง ซึง่ผลติภณัฑ์
ทีไ่ดม้ลีกัษณะเป็นกอ้นสขีำว ขนำด 1.5-4 นิ้ว ประกอบดว้ยแคลเซยีมออกไซดป์ระมำณรอ้ยละ 85 ขึน้ไป และสำรทำง
เคมอีื่นๆ เช่น แมกนีเซยีมออกไซด ์ (MgO) และเฟอรกิออกไซด ์ (Fe2O3) และมคีุณสมบตัเิป็นด่ำง มคี่ำ pH ประมำณ 
12.2 ซึง่เมื่อท ำปฏกิริยิำกบัน ้ำแลว้จะเกดิควำมรอ้นสงูแลว้ละลำยจนเหลอืแกนเพยีงเลก็น้อย  
                    ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ะมคีุณสมบตัแิตกต่ำงกนั เช่น ปรมิำณแคลเซยีมออกไซดท์ีม่ ี (Available 
CaO), ปรมิำณสำรเคมอีื่นทีเ่จอืปน (อำทเิช่น แมกนีเซยีมออกไซด ์ (MgO), เฟอรกิออกไซด ์ (Fe2O3) 
ซลิกิอนไดออกไซด ์ (SiO2)), ค่ำควำมชืน้, ปรมิำณแกนทีเ่หลอืเมื่อละลำยน ้ำ, ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงควำมรอ้นและเวลำ
เมื่อท ำปฏกิรยิำกบัน ้ำ (Reactivity), ขนำดผลติภณัฑ ์ เป็นตน้ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัวตัถุดบิหนิปนู เชือ้เพลงิทีใ่ชเ้ผำ และ
กระบวนกำร/เทคนิคในกำรเผำ  
  บรษิทัมกีำรจดัจ ำหน่ำยในรปูของปนูกอ้น (ขนำดประมำณ 1.5-4 นิ้ว) ปนูเกลด็ (ขนำด
ประมำณ 0.1-10.0 มลิลเิมตร) และปนูบด (ขนำดประมำณ 100-200 เมช (mesh)1/) โดยในกรณีของปนูเกลด็และปนูบด 
จะตอ้งน ำปนูกอ้นทีผ่่ำนกระบวนกำรเผำแลว้ ไปบดต่อในเครือ่งบดเพื่อใหไ้ดต้ำมขนำดทีต่อ้งกำร จำกนัน้จะบรรจใุส่
บรรจุภณัฑ ์หรอืใสร่ถเพื่อจ ำหน่ำยใหแ้ก่ลกูคำ้ ภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ตรำแรด และ ตรำภูเขำ      

          ปฏิกิริยาทางเคมี: CaCO3 + ความรอ้น → CaO + CO2 
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  1.2) แคลเซียมไฮดรอกไซด ์(Calcium Hydroxide, Ca(OH)2) หรอืปูนไฮเดรต 

   แคลเซยีมไฮดรอกไซด ์ หรอื ปนูไฮเดรต เป็นผลติภณัฑท์ีไ่ดม้ำจำกกำรน ำแคลเซยีมออกไซดท์ี่
ผ่ำนกระบวนกำรเผำและบดแลว้ไปท ำปฏกิริยิำกบัน ้ำในเครื่องผสม และท ำกำรย่อยผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้นเป็นแคลเซยีมไฮ
ดรอกไซดใ์นรปูผง ขนำดประมำณ 170-230 เมช (mesh) บรรจุในบรรจุภณัฑ ์ หรอืใสร่ถเบำ้ท ์ (Bulk truck) เพื่อจดั
จ ำหน่ำยแก่ลกูคำ้ ภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ตรำแรด และตรำภเูขำ 

โดยผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ะมคีุณสมบตัแิตกต่ำงกนั เช่น ปรมิำณแคลเซยีมไฮดรอกไซดท์ีม่ ี
(Available Ca(OH)2), ปรมิำณสำรเคมอีื่นทีเ่จอืปน (อำทเิช่น แมกนีเซยีมออกไซด ์ (MgO), เฟอรกิออกไซด ์ (Fe2O3) 
ซลิกิอนไดออกไซด ์(SiO2)), ค่ำควำมชืน้, ขนำดผลติภณัฑ ์เป็นตน้ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัวตัถุดบิปนูขำวรอ้น กำรท ำปฏกิรยิำ
กบัน ้ำ และกระบวนกำรผลติ 

ปฏิกิริยาทางเคมี: CaO + H2O (น ้า) → Ca(OH)2 + ความรอ้น 

โดยบรรจุขำยในรปูของบรรจภุณัฑ ์และรถเบำ้ท ์(Bulk truck) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยอุตสำหกรรมต่ำง ๆ น ำผลติภณัฑป์นูขำวไปใชด้งันี้ 

อุตสำหกรรม งำนทีใ่ชผ้ลติภณัฑข์องบรษิทั 
อุตสำหกรรมเหลก็  - ดงึสำรเจอืปนต่ำงๆ ในกระบวนกำรผลติเหลก็ 

อุตสำหกรรมเคม ี
 

-ปรบัสภำพควำมเป็นกรดของสำรจำกกำรผลติกรด 
- ดงึสำรเจอืปนในกระบวนกำรผลติ 
- สำรทีใ่ชใ้นระบบบ ำบดัน ้ำเสยี 

อุตสำหกรรมน ้ำตำล 
 

-ดงึสำรเจอืปนต่ำงๆ ออกจำกน ้ำออ้ย 
- ใชเ้ป็นสำรฟอกขำวในกำรผลติน ้ำตำลทรำยขำว 

Quicklime - Powder 

Hydrator 

Hydrated lime 
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รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

อุตสำหกรรม งำนทีใ่ชผ้ลติภณัฑข์องบรษิทั 
อุตสำหกรรมเยื่อและกระดำษ - กำรผลติสำรฟอกขำว 

- ใชใ้นกำรผลติ Precipitated Calcium Carbonate (PCC) ทีใ่ชใ้นกำรเคลอืบ
กระดำษ 
- ใชใ้นระบบบ ำบดัน ้ำเสยี 

อุตสำหกรรมเหมอืงแร ่ - ดงึสำรเจอืปนในกระบวนกำรผลติ 
- สำรช่วยกรองในกระบวนกำรผลติ 
- สำรยบัยัง้กำรลอยตวัของแร่บำงชนิด (Depressant in ore floatation) 
- สำรปรบัสภำพควำมเป็นกรด 
- สำรทีใ่ชใ้นระบบบ ำบดัน ้ำเสยี 
- สว่นผสมในกระบวนกำรสกดัแร่ (Cyanidation of ores) 

อุตสำหกรรมกำรเกษตร - ปรบัค่ำ pH ในดนิและน ้ำ 
- บ ำบดัน ้ำเสยี และปรบัปรุงสภำพดนิ 

อุตสำหกรรมก่อสรำ้ง - ใชเ้ป็นสว่นประกอบท ำยำงมะต่อย หรอืสำรเตมิแต่ง 
- ใชเ้ป็นสว่นประกอบในกำรผลติอฐิมวลเบำ 
- ใชเ้ป็นสว่นผสมในกำรปรบัปรงุดนิ 
- ใชเ้ป็นสว่นผสมท ำซเิมนฉำบ / อฐิ 
- ใชส้ว่นผสมอุตสำหกรรมแกว้ 

อุตสำหกรรมกำรผลติ
น ้ำประปำ 

- ก ำจดัควำมกระดำ้งของน ้ำ (water softening) 
- สำรปรบัสภำพควำมเป็นกรด 
- ดงึสำรเจอืปนต่ำงๆ หรอืช่วยตกตะกอนสิง่เจอืปน 
- ปรบัสภำพตะกอน (sludge conditioning) 

กำรบ ำบดัน ้ำเสยี - สำรทีใ่ชใ้นระบบบ ำบดัน ้ำเสยี 
- สำรทีใ่ชส้ ำหรบักำรตกตะกอน 
- สำรปรบัสภำพควำมเป็นกรด 

 2) แคลเซียมคารบ์อเนต (Calcium Carbonate, CaCO3) 
แคลเซยีมคำรบ์อเนต เป็นผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ำกกำรบดหนิทรำย (Calcite) จนไดเ้ป็นผง โดยหนิทรำยเป็น

แร่คำรบ์อเนตทีเ่สถยีรทีส่ดุในกลุ่มแร่ทีม่สีตูรโครงสรำ้งเป็นแคลเซยีมคำรบ์อเนต (CaCO3) มคีวำมวำวคลำ้ยแกว้ 
โปร่งใสถงึโปรง่แสง โดยปกตมิสีขีำวหรอืไมม่สี ี 

บรษิทัผลติแคลเซยีมคำรบ์อเนตใน 2 รปูแบบ คอื แบบไม่เคลอืบผวิ (Uncoated) และแบบเคลอืบผวิ 
(Coated) มขีนำดประมำณ 1.5-4.0 ไมครอน โดยแคลเซยีมคำรบ์อเนตแบบไม่เคลอืบผวิ มกีระบวนกำรผลติโดยกำรน ำ
หนิทรำยมำผ่ำนกระบวนกำรบดใหไ้ดข้นำดตำมทีต่อ้งกำรแลว้บรรจุขำย ในสว่นของแคลเซยีมคำรบ์อเนตแบบเคลอืบ
ผวิ จะเป็นกำรน ำหนิทรำยทีผ่่ำนกระบวนกำรบดแลว้น ำมำผสมกบักรดไขมนั (stearic acid) เพื่อเป็นสำรเคลอืบแลว้
บรรจุขำย ทัง้นี้ แคลเซยีมคำรบ์อเนต สำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ในอุตสำหกรรมทีต่่ำงกนั เช่น เป็นตวัเตมิเตม็ (Filler) 
และเป็นตวัเพิม่ปรมิำณ (Extender) ในอุตสำหกรรมต่ำงๆ ไดแ้ก่ ส ี ยำง พลำสตกิ ท่อพวีซี ี กระดำษ หรอือำจใชเ้ป็น
สว่นผสมในยำสฟัีน ผงซกัฟอก ยำ สำยหุม้โทรศพัท ์ฉนวนหุม้สำยไฟ ปำกกำ ยำงลบ ถุงมอื และแว่นตำ เป็นตน้ โดย
บรษิทัจดัจ ำหน่ำยภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ตรำแรด และมกีำรจ ำหน่ำยทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ  

 
*19/204*



  
 
 
 
 
 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ  
 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

                        Calcium Carbonate (COATED)                       Calcium Carbonate (UN COATED) 

 

 

 

 

 

 

อตุสาหกรรม งานท่ีใช้ผลิตภณัฑข์องบริษทั 
อตุสาหกรรมท่อและพีวีซี ใชแ้คลเซยีมคำรบ์อเนตเป็นตวัเตมิ (filler) เพื่อปรบัปรุงผวิของพลำสตกิโดยท ำให้

พลำสตกิมคีุณสมบตั ิ 
- มคีวำมเงำหรอืควำมมนัเพิม่ขึน้ 
- มคีุณสมบตัติำ้นทำนไฟฟ้ำดขีึน้ 
- ทนทำนต่อแรงบบีอดั 
- ควบคุมกำรหดตวัของพลำสตกิ 
- ท ำใหผ้ลติภณัฑจ์ำกพลำสตกิทนทำนต่อสภำพภมูอิำกำศมำกขึน้ 

อตุสาหกรรมเยื่อและ
กระดาษ 

- เพิม่ควำมทบึแสงใหก้บัเนื้อเยือ่กระดำษ 
- ปรบัปรุงคุณภำพเน้ือเยื่อกระดำษ ท ำใหผ้วิเนื้อเยื่อสม ่ำเสมอและมสีว่นผสมเป็น
เน้ือเดยีวกนั 
- ปรบัปรุงคุณสมบตัดิำ้นกำรพมิพ ์กำรดดูซบัน ้ำหมกึ 
- ท ำใหก้ำรวำงตวัของโครงสรำ้งเน้ือเยื่อกระดำษดขีึน้ ช่วยเตมิเตม็ช่องว่ำงของ
เน้ือเยื่อ 
- ปรบัปรุงคุณสมบตัดิำ้นกำรระบำยน ้ำของเนื้อเยื่อกระดำษใหด้ขีึน้ในระหว่ำง
ขบวนกำรผลติ 
- ลดกำรใชพ้ลงังำนในขบวนกำรท ำกระดำษใหแ้หง้เนื่องจำกแคลเซยีมคำรบ์อเนต
จะไปอุด ตำมช่องว่ำงของเน้ือเยือ่กระดำษท ำใหก้ระดำษดดูซบัน ้ำไดน้้อยลง 

อตุสาหกรรมยาง - มคีุณสมบตัติำ้นทำนไฟฟ้ำดขีึน้ 
- ทนทำนต่อแรงบบีอดั 
- ท ำใหผ้ลติภณัฑจ์ำกพลำสตกิทนทำนต่อสภำพภมูอิำกำศมำกขึน้ 

อตุสาหกรรมหมึกและสี -ท ำใหส้มีคีวำมต่อเนื่องและเป็นเนื้อเดยีวกนั 
อตุสาหกรรมอาหารสตัว ์ -วตัถุดบิในอำหำรเสรมิอดัเมด็เพื่อสตัว ์

 3) ผลติภณัฑซ์ือ้มำขำยไป และสนิคำ้และบรกิำรอื่น 

ผลติภณัฑท์ีม่กีำรซือ้มำเพื่อจ ำหน่ำยต่อทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ มทีัง้ผลติภณัฑป์ระเภทปนู

ขำวและแคลเซยีมคำรบ์อเนต ผลติภณัฑเ์คมภีณัฑอ์ื่นซึง่ใชใ้นอุตสำหกรรมพืน้ฐำน และกำรจ ำหน่ำยเชือ้เพลงิถ่ำนหนิ 
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(ชนิดทีบ่รษิทัใชอ้ยู่ในปัจจบุนั)  นอกจำกนี้ ยงัมกีำรใหบ้รกิำรบดหนิ/แร่ใหก้บัลกูคำ้ดว้ย โดยในปี 2558 บรษิทัฯ มกีำร

รำยกำรซือ้มำและจ ำหน่ำยเพื่อสง่ออกผลติภณัฑโ์ดโลไมทเ์ผำใหก้บัลกูคำ้กลุ่มเหลก็ในต่ำงประเทศเพิม่ขึน้ 

 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  

ส ำหรบัปี 2558 บรษิทัฯ มโีครงกำรทีม่กีำรสง่มอบเครื่องจกัรแลว้จ ำนวน 1 โครงกำรซึง่เป็นโครงกำรทีอ่ยู่ระหวำ่ง
ขัน้ตอนกำรตดิตัง้เครื่องจกัรทีไ่ดม้กีำรสง่มอบชิน้สว่นไปแลว้ และคำดว่ำสำมำรถตดิตัง้แลว้เสรจ็เพื่อเดนิกำรผลติ
จ ำนวน 1 เตำในตน้ปี 2559 และเป็นโครงกำรทีอ่ยู่ระหว่ำงรอกำรสง่มอบอกีโดยรอลกูคำ้เปิด L/C อกีจ ำนวน 1 
โครงกำร 
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เป้าหมายการประกอบธรุกิจ 

1) บรษิทัมคีวำมมุ่งเน้นรกัษำควำมเป็นผูน้ ำในธุรกจิกำรผลติและ
จ ำหน่ำยปนูขำวและแคลเซยีมคำรบ์อเนต ในกำรสรำ้งควำมพงึพอใจใหก้บัลกูคำ้ 
ดว้ยกำรผลติและจ ำหน่ำยสนิคำ้ทีม่คีุณภำพตรงต่อควำมตอ้งกำรของแต่ละ
อุตสำหกรรมดว้ยรำคำทีเ่หมำะสม และบรกิำรใหค้ ำแนะน ำกำรใชผ้ลติภณัฑท์ี่
เหมำะสมกบักระบวนกำรผลติแก่ลกูคำ้    เพื่อรกัษำศกัยภำพในกำรแขง่ขนัใน
อุตสำหกรรมและเป็นหนึ่งในผูน้ ำดำ้นรำยไดก้ำรจ ำหน่ำยและก ำลงักำรผลติปนู
ขำว  

ส ำหรบัปีทีผ่่ำนมำบรษิทัฯ มุ่งเน้นกำรปรบัปรุงคุณภำพสนิค้ำ
เพื่อใหเ้ป็นไปตำมควำมต้องกำรของลูกคำ้ในทุกกลุ่มอุตสำหกรรม โดย
แต่ละอุตสำหกรรมสำมำรถใช้งำนผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้อย่ำงมี
ประสทิธิภำพ รวมถึงมุ้งเน้นกำรควบคุมต้นทุนกำรผลิตและค่ำใช้จ่ำย
ต่ำง ๆ  รวมถึงมุ่งเน้นกำรบรหิำรจดักำรดำ้นกำรขนส่งสนิคำ้ และโลจิ
สตกิสเ์พื่อสำมำรถจดัสรรทรพัยำกร รวมถงึกระบวนกำรในกำรส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ำได้อย่ำงตรงต่อเวลำโดยมีต้นทุนกำรผลิตและ
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและสง่มอบสนิคำ้ทีไ่ดป้ระสทิธภิำพ เพื่อใหบ้รษิทัฯคงควำมสำมำรถในแข่งขนัในภำวะทีร่ำคำขำย
สนิคำ้ไม่สำมำรถปรบัเพิม่ขึน้ เนื่องจำกแนวโน้มรำคำน ้ำมนัเชือ้เพลงิยังคงมแีนวโน้มรำคำลดลง  และเพื่อรกัษำส่วน
แบ่งกำรตลำดเดมิรวมถึงกำรขยำยเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งกำรตลำดส ำหรบับริษัทฯ ในอนำคต โดยวำงเป้ำหมำยในกำร
พฒันำผลติภณัฑเ์พื่อสำมำรถตอบรบัต่อควำมตอ้งกำรของลกูคำ้อย่ำงไม่หยุดนิ่ง  รวมถงึกำรบรหิำรเพื่อใหม้ตี้นทุนกำร
ผลติและจ ำหน่ำยทีย่งัคงผลก ำไรทีส่ำมำรถตอบแทนต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ย่ำงเหมำะสม  

2) บรษิทัมแีผนทีจ่ะขยำยฐำนลกูคำ้ทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศในทกุกลุ่มอุตสำหกรรม  โดยมุ่งเน้นที่
กลุ่มลูกค้ำทีเ่ป็นผู้ผลติ หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำย ส ำหรบัปี 2558 บรษิทัฯ เน้นเป้ำกำรขำยสนิคำ้กระจำยไปยงัลูกคำ้ทุกกลุ่ม
อุตสำหกรรม และเพิม่กำรส่งออกสนิคำ้ไปยงัต่ำงประเทศ รวมถงึกำรสร้ำงโอกำสในกำรซือ้มำจ ำหน่ำยไปในส่วนของ
ผลติภณัฑเ์คมซีึง่บรษิทัฯ มคีวำมถนดัเพื่อสำมำรถเพิม่ฐำนรำยรบัใหก้บับรษิทั  

3) บรษิทัมนีโยบำยทีจ่ะแสวงหำโอกำสในกำรขยำยธุรกจิหรอืสำยผลติภณัฑเ์พิม่เตมิ ทัง้ภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เพื่อสร้ำงมูลค่ำใหแ้ก่บรษิทัและผู้ถอืหุน้อย่ำงต่อเนื่องในระยะยำว โดยในปี 2558  นอกจำกกำรส่งออก
ชิน้สว่นเตำเผำปนูขำวเพื่อขำยใหก้บัลกูคำ้ในประเทศอนิโดนีเซยีแลว้  บรษิทัฯ ยงัรเิริม่โครงกำรผลติแร่แบไรท ์ซึง่มชีื่อ
เรยีกทำงเคมีว่ำแบเรยีมซลัเฟท (BaSO4) ซึ่งสำมำรถน ำไปใช้งำนได้ในหลำกหลำยอุตสำหกรรมและบรษิัทฯมี
เป้ำหมำยในกำรพฒันำผลติภณัฑแ์บไรทเ์ป็นอกีหนึ่งในผลติภณัฑห์ลกัของบรษิทั  
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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) 

วัตถุดิบหลักในการผลิตปูนขาว คือ หินปูน ใน
ปัจจุบนับริษัทจดัหาหินปูนจากผู้จดัหาที่มีประทานบตัรการ
ด าเนินการเหมืองหินปูนในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ แหล่ง
หินปูนในจงัหวดัสระบุรี และลพบุรี ที่ได้คุณภาพตรงตามที่
บรษิทัต้องการ  โดยสดัส่วนมูลค่าการซื้อหนิปูนต่อมูลค่าการ
ซือ้รวมในการผลติส าหรบัปี 2558 คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 
47.05 ซึ่งในปี 2558-2556 คิดเป็นอัตราการซื้อหินปูนต่อ
มลูค่าการซือ้รวมรอ้ยละ 47.05, 30.77 และ 39.88 ตามล าดบั 
บรษิัทมกีารซื้อวตัถุดบิหนิปูนจากผูจ้ดัหาจ านวนประมาณ 6-
10 ราย และบางรายไดม้กีารซือ้ขายหนิปนูกนัมาอย่างต่อเนื่องมามากกว่า 3 ปี แมว้่าจะมไิดม้กีารท าสญัญาซือ้ขายกนั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัไม่สามารถรบัประกนัหรอืคาดการณ์ไดว้่า บรษิทัจะสามารถซือ้หนิปูนไดใ้นปรมิาณและ
คุณภาพทีบ่รษิทัตอ้งการมาใชใ้นการผลติไดอ้ย่างเพยีงพอ และอาจมผีลกระทบต่อตน้ทุนของบรษิทั ซึง่ทีผ่่านมาบรษิทั
ยงัไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนหนิปูน และบรษิัทไดม้บีรหิารวตัถุดบิคงคลงั โดยมกีารจดัเกบ็หนิปูนประมาณ 1-3 
เดอืน เพื่อใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการและตน้ทุนเป็นไปตามงบประมาณทีต่ัง้ไว ้ 

บรษิัทมีการจดัส่งทมีงานนักธรณีวทิยาควบคู่ไปกบัฝ่าย
ควบคุมและประกันคุณภาพเพื่อส ารวจคุณภาพหินปูนและเก็บ
ตวัอย่างมาทดสอบทัง้จากแหล่งที่ซื้ออยู่ในปัจจุบนัและแหล่งใหม่
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่สามารถรบัประกนัในความ
สม ่าเสมอของคุณภาพหนิปูนให้เป็นไปตามต้องการของบรษิัทได ้
แ ต่ เนื่ องจากบริษัทมีการพัฒนาระบบเตาเผาหินปูนและมี
ประสบการณ์การเผาหนิปูนมากกว่า 10 ปี ท าใหบ้รษิทัสามารถน า
หินปูนจากแต่ละแหล่งมาผสมกันและเผาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ได.้ 
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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  โดยในปี 2556 บรษิทัมกีารพฒันากระบวนการผลติและทดลองน าหนิ Undersize ดงักล่าวซึง่มกีารรวบรวมไวน้ า

กลบัมาผลติโดยใชเ้ตาเผาปนูขาวจ านวน 1 เตา โดยท าการคดัขนาดหนิ Undersize ใหไ้ดข้นาดระหว่าง 0.75 – 1.5 นิ้ว 

(กระบวนผลติปกต ิวตัถุดบิหนิปนูทีใ่ชใ้นการผลติจะมขีนาดระหว่าง 1.5 – 4 นิ้ว) และไดท้ดลองเดนิการผลติในระหว่าง 

มนีาคม-มถุินายน 2556 ซึง่จากการทดสอบดงักล่าวบรษิทัฯ สามารถใชห้นิ Undersize ขนาดขา้งต้นในการผลติ แต่

ตอ้งด าเนินการปรบัปรุงเครื่องจกัรเพิม่เตมิจงึจะสามารถน าหนิ Undersize ดงักล่าวมาใชก้บักระบวนการผลติในปัจจุบนั

อย่างต่อเนื่อง   

ในปี 2557 บรษิทัฯ ไดม้กีารลงทุนเพื่อตดิตัง้ระบบ Screen คดัหนิ Undersize ซึง่มกี าลงัการผลติทีส่ามารถคดั

ขนาดหนิ Undersize ใหไ้ดใ้นจ านวนทีเ่พยีงพอทีจ่ะน ามาใชใ้นการผลติไดใ้นแต่ละวนั  โดยโครงการปรบัปรุงเครื่องจกัร

ดงักล่าวสามารถด าเนินการแลว้เสรจ็และบรษิทัฯ เริม่ท าการผลติโดยใชห้นิ Undersize ในการผลติจ านวน 1 เตา ใน

เดอืนมถุินายน 2557 ถงึแมว้่าการผลติดว้ยหนิ Undersize จะผลติสนิคา้ทีไ่ดคุ้ณภาพโดยต้นทุนการผลติลดลง แต่กม็ี

ขอ้จ ากดัในเรื่องของก าลงัการผลติต่อวนั ซึง่การใชห้นิ Undersize จะสามารถผลติไดท้ีก่ าลงัการผลติวนัละ 125 ตนัต่อ

วนัต่อเตา ซึง่ลดลงจากเดมิวนัละ 25 ตนั ต่อวนัต่อเตา  แต่อย่างไรกต็ามหากบรษิทัฯ มแีผนการจ าหน่ายในช่วงฤดูกาล

ทีล่กูคา้มคีวามตอ้งการสนิคา้ในปรมิาณมาก บรษิทัฯ จะเดนิการผลติโดยใชห้นิขนาดปกต ิทัง้นี้เพื่อไม่ใหส้่งผลต่อก าลงั

การผลติรวม  ดงันัน้ การน าหนิ Undersize มาใช้กระบวนการผลติจงึขึน้อยู่กบัแผนงานด้านการขายเป็นหลกัด้วย  

ถงึแมจ้ะมขีอ้จ ากดัแต่ดว้ยความพยายามในการสรา้งสรรคน์วตักรรมในการผลติเพื่อสรา้งมูลค่าเพิม่จากวตัถุดบิซึง่ถอื

เป็นสว่นสญูเสยี พฒันาแนวทางเพื่อหาวธิทีีส่ามารถน าทรพัยากรดงักล่าวกลบัมาใช้ประโยชน์เพิม่ขึน้ และบรษิทัฯ ถอื

เป็นสว่นหนึ่งในแนววธิกีารบรหิารจดัการเพื่อช่วยลดความเสีย่งดา้นการขาดแคลนวตัถุดบิหนิปนูไดอ้กีวธิหีนึ่งดว้ย 

ส าหรบัปี 2558 บรษิทัมแีนวทางบรหิารจดัการความเสีย่งใน

ดา้นวตัถุดบิโดยมกีารคดัเลอืกผูผ้ลติวตัถุดบิหนิปูนซึง่ไดคุ้ณภาพโดย

จดัท าสญัญาซื้อขายกบัผู้ขายหินปูน โดยมสีญัญาให้ส่งมอบหนิปูน

ให้กับบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงจาก

ปรมิาณวตัถุดบิหนิปนูไม่เพยีงพอต่อการผลติ  

ส าหรับแนวทางบริหารจัดการด้านวัตถุดิบอย่างยัง่ยืน

ส าหรับอนาคตเพื่อรองรับนโยบายการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน (ASEAN Economic Community – AEC) โดยกลุ่มประเทศ

สมาชิกในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ซึ่งประเทศไทยหนึ่ง ในสบิ

ประเทศซึ่งเป็นสมาชิกของ AEC ได้แก่ ไทย พม่า มาเลเซีย 

อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์เวยีดนาม ลาว กมัพชูา และบรไูน   
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โดยบรษิทัฯ มวีางแนวทางในการบรหิารจดัการแหล่งวตัถุดบิส าหรบัอนาคตโดยมกีารส่งทมีส ารวจและนักธรณีวทิยา

เพื่อท าการส ารวจแหล่งวตัถุดบิรวมถึงแหล่งแร่และแหล่งหนิปูนจากแถบประเทศเพื่อนบ้านไดแ้ก่ ประเทศลาว พม่า 

เวยีดนาม อนิโดนีเซยี เป็นตน้ เพื่อเตรยีมความพรอ้มรวมถงึศกึษาหาโอกาสและความเป็นไปไดใ้นการท าธุรกจิหรอืหา

ผูร้่วมทุนในแต่ละประเทศเพื่อเตรยีมความพรอ้ม รวมถงึศกึษาหาโอกาสและช่องทางในการขยายฐานการผลติไปยงั

แถบประเทศเพื่อนบา้นเพื่อเตรยีมการส าหรบัเป็นแหล่งวตัถุดบิหนิปูนส ารองไวส้ าหรบัธุรกจิของบรษิทัฯ ในอนาคตอกี

ทางหนึ่งดว้ย  

1.2 ความเส่ียงด้านราคาและการจดัหาเช้ือเพลิง (Risk relating to fuel price and supply) 

บรษิัทมกีารจดัซื้อเชือ้เพลงิถ่านหนิเพื่อใชใ้นการผลติจากผูจ้ดัหาต่างประเทศ 2 ราย โดยปัจจุบนัมกีารชื้อ

เพลงิจากผูจ้ดัหารายหนึ่งโดยท าสญัญาซือ้เชือ้เพลงิกบัผูจ้ดัหาในปรมิาณทีค่รอบคลุมปรมิาณความตอ้งการทัง้ปีในราคา

ทีต่กลงเพื่อป้องกนัความเสีย่งดา้นการขาดแคลนวตัถุดบิเชื้อเพลงิและความผนัผวนดา้นราคาเชือ้เพลงิ  และเพื่อมใิห้

เกดิการจดัสง่เชือ้เพลงิซึง่น าเขา้จากต่างประเทศล่าชา้ บรษิทัไดม้กีารเตรยีมการเพื่อส ารองเชือ้เพลงิโดยด าเนินการดา้น

การบรหิารสนิคา้คงคลงัตามปรมิาณความตอ้งการของบรษิทัเป็นระยะเวลาประมาณไม่น้อยกว่า 3  เดอืน 

 

1.3 ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยัต่อพนักงาน (Risk relating to environment and 
personnel safety )   

เน่ืองดว้ยลกัษณะการด าเนินการของบรษิทัเกีย่วขอ้งกบัการเผาหินปูนการบดปูนและมกีระบวนการผลติจาก

ปฏกิริยิาทางเคมจีงึอาจสง่ผลใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มต่อชุมชนใกลเ้คยีงและความปลอดภยัต่อพนักงานบรษิทั

ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับทางด้านสิง่แวดล้อม

ครอบคลุมถึงเรื่องการก าจดัสิง่ปฏกิูลหรอืวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้ว การควบคุมอากาศที่ระบายออกจากโรงงานให้เป็นไปตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม การจดัท ารายงานชนิดและปรมิาณสารมลพษิที่ระบายออกจากโรงงาน เป็นต้น ซึ่ ง

ขอ้ก าหนดดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลง และมกีารเพิม่เตมิกฎระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ได ้ 

อย่างไรกด็ ีบรษิัทไดใ้ห้ความส าคญัต่อการจดัการด้านสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหส้ามารถปฏบิตัิตามกฎหมายและ

ควบคุมกระบวนการผลติใหอ้ยู่ในมาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้มทีก่ าหนด โดยมกีารก าหนดนโยบายดา้นอาชวีอนามยัความ

ปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มตัง้แต่เริม่ตน้ในการวางแผนการลงทุนโครงการซึง่ไดแ้ก่ การเลอืกเทคโนโลยแีละกระบวนการ

ผลติออกแบบและติดตัง้ก าหนดวธิปีฏิบตัิงาน สร้างวฒันธรรมความ

ปลอดภัยท าการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการ

ปรบัปรุงและพฒันาระบบการจดัการสิง่แวดล้อมในเชิงรุกและหาวิธี

ป้องกนัและลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี ซึ่ง

บรษิทัมกีารควบคุมมลพษิจากกระบวนการผลติโดยตดิตัง้ระบบก าจดั

ฝุ่ นและ ตดิตัง้ระบบควบคุมควนัก๊าซและกลิน่ทีเ่กดิจากการเผาหนิปูน 

รวมถึงการออกแบบสร้างอาคารโรงผลิตเป็นระบบปิดและ ติดตัง้
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ก าแพงเมทลัชทีกนัฝุ่ นในบรเิวณพืน้ทีก่ารผลติเพื่อป้องกนัการแพร่กระจายฝุ่ นไปสู่ภายนอก และมรีะบบการจดัการน า

น ้ากลบัมาใชใ้หม่ในกระบวนการผลติเพื่อหมุนเวยีนใชร้วมถงึมกีารดูแลสภาพแวดลอ้มในบรเิวณโดยรอบโรงงานอย่าง

เคร่งครดั โดยบรษิทัแต่งตัง้คณะท างานจัดการดา้นสิง่แวดล้อม,  อาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน ท า

หน้าที่ติดตามประเมนิผลการแก้ไขปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง  ซึง่ที่ผ่านมาตัง้แต่ก่อตัง้ บรษิัทไม่เคยมขีอ้พพิาทหรอืขอ้

รอ้งเรยีนเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มทัง้จากชุมชนและหน่วยงานรฐัอย่างเป็นสาระส าคญั อย่างไรกต็าม ดว้ยความซบัซอ้นและ

การเปลีย่นแปลงของกฎหมายและขอ้บงัคบัดงักล่าว บรษิทัไม่อาจรบัรองไดว้่า จะไม่ถูกรอ้งเรยีนเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มใน

อนาคต และหากเกดิผลกระทบหรอืมขีอ้รอ้งเรยีนดา้นสิง่แวดลอ้มบรษิทักใ็หค้วามส าคญัเพื่อท าการแกไ้ขและปรบัปรุง 

ซึง่อาจท าใหม้คี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิในการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มเพื่อแกไ้ขและจดัการกบัปัญหาดงักล่าว 

 

2 ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risks) 

2.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Risk relating to exchange rates) 

เน่ืองจากในปัจจุบนั บรษิทัไดม้กีารซือ้เชือ้เพลงิซึง่ตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศและมกีารจ าหน่ายสนิคา้ส่งออก

โดยใชส้กุลเงนิเหรยีญสหรฐัเป็นหลกัในปี 2558-2556 มูลค่าการน าเขา้เชือ้เพลงิรวมค่าภาษีน าเขา้ค่าระวางเรอืและค่า

ขนสง่อื่นๆ โดยคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 27.96, 48.22 และ 29.98 ของมูลค่าการซือ้รวมในการผลติและรายไดจ้ากการ

สง่ออกทีเ่ป็นสกุลเงนิต่างประเทศคดิเป็นรอ้ยละ 8   ของรายไดร้วมในปี 2558  โดยในการซือ้เชือ้เพลงิจากต่างประเทศ 

บรษิทัมคีวามเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นประมาณ 30 วนั ซึง่เป็นระยะเวลานบัตัง้แต่บรษิทับนัทกึบญัชี

ดว้ยมลูค่าของเชือ้เพลงิเป็นสกุลเงนิต่างประเทศจนถงึสถาบนัการเงนิช าระเงนิกบัผูจ้ดัหาแทนบรษิทั (สนิเชื่อการน าเขา้

จากต่างประเทศ ทรสัต์รซีที) และเปลีย่นภาระหนี้ดงักล่าวเป็นเงนิสกุลบาท ซึง่หากอตัราแลกเปลีย่นสกุลเงนิบาทต่อ

สกุลเงนิเหรยีญสหรฐัมคีวามผนัผวนอาจท าใหม้ผีลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัหากเงนิบาทแขง็ค่าขึน้เมื่อ

เทยีบกบัเงนิเหรยีญสหรฐัจะท าใหต้น้ทุนของบรษิทัน้อยลงและท าใหร้ายไดจ้ากการส่งออกน้อยลงหากเงนิบาทอ่อนค่า

ลงจะท าให้ต้นทุนบรษิัทสูงขึน้และท าให้รายได้จากการส่งออกสูงขึน้ และจากนโยบายในการเปิดเสรทีางการค้าของ

ประชามคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community หรอื AEC) ซึง่มกีารส่งเสรมิในเรื่องของการยา้ย

เงนิทุนอย่างเสรรีะหว่างประเทศ ซึง่จากนโยบายการส่งเสรมิในดา้นดงักล่าวอาจส่งผลกระทบท าใหอ้ตัราแลกเปลีย่น

เงนิตราระหว่างประเทศมคีวามผนัผวนมากขึน้ และอาจเกดิความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นเพิม่ขึน้ได้ 

อย่างไรก็ตามบรษิัทมกีารประเมนิสถานการณ์ในการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน และติดตาม

ความเคลื่อนไหวของสกุลเงินเหรียญสหรฐัต่อสกุลเงินบาทอย่างใกล้ชิด และศึกษาแนวทางการป้องกนัความเสี่ยง

ดงักล่าวอย่างต่อเนื่องโดยขอค าปรกึษาจากธนาคารคู่คา้ประกอบการตดัสนิใจ  

ทัง้นี้ทีผ่่านมาบรษิทัยงัไม่ไดร้บัผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นอย่างมนีัยส าคญัในปี 2558-

2556 บรษิทัมกี าไรจากอตัราแลกเปลีย่นจ านวน 4.74,1.51และ 1.31 ลา้นบาท ตามล าดบั  
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2.2 ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบี้ย (Risks relating to interest rates) 
บรษิทัมอีตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้สุทธ ิ ณ สิน้ปี 2558-2556 เท่ากบั 0.37 เท่า 

0.30 เท่าและ 1.41 เท่า ตามล าดบัโดยในปี 2558 หนี้สิน้ซึง่กูย้มืเพิม่ส าหรบัลงทุนในโครงการขยายก าลงัการผลติ และ

สว่นของผูถ้อืหุน้ซึง่เพิม่ขึน้จากการเพิม่ทุน ส่วนเกนิมูลค่าหุน้และก าไรสะสม ทัง้นี้ในส่วนของเงนิกูร้ะยะยาวและเงนิกู้

ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิอตัราดอกเบีย้ทีค่ดิอา้งองิเป็นแบบลอยตวัซึง่หากสถาบนัการเงนิมกีารปรบัอตัราดอกเบี้ย

เงนิกูย้มืขึน้ย่อมสง่ผลกระทบต่อบรษิทัท าใหม้ภีาระดอกเบีย้เพิม่ขึน้ส่งผลใหก้ าไรของบรษิทัลดลงและรวมถงึอาจท าให้

ผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ลดลงดว้ย  แต่อย่างไรกต็ามบรษิทัไดม้กีารบรหิารความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้โดยการจดัสรร

เงนิกูย้มืทีเ่ป็นอตัราดอกเบีย้คงทีแ่ละลอยตวัใหเ้หมาะสมและตดิตามแนวโน้มของอตัราดอกเบีย้อย่างสม ่าเสมอ 

 
3  ความเส่ียงด้านการบริหารจดัการ (Management Risks) 
3.1  ความเส่ียงจากการท่ีบริษทัมีผูถื้อหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 

ณ วนัที ่28 สงิหาคม 2558 ครอบครวันายเกยีรตกิุล มนต์เสรนุีสรณ์ถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นรอ้ยละ 69.18 
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

ถ่วงดุลการตัดสนิใจและพิจารณาอนุมตัิรายการต่างๆ ก่อนน าเสนอต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ อมิให้ เกิดรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและ

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตัง้ผู้ตรวจสอบควบคุมภายในที่เป็นองค์กร

อสิระเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง

เพื่อให้ผูถ้ือหุ้นมคีวามมัน่ใจและเพื่อให้เกดิความโปร่งใสในการด าเนินงาน

และการบรหิารงานของบรษิทั 
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4.  ความเส่ียงจากการเปิดเสรีการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยส่งผลกระทบกบัธรุกิจของบริษทั 

     (ASEAN Economic Community-AEC Impact of Business Risks) 

 จากการที่ประเทศสมาชกิอาเซยีนได้มกีารจดัท าขอ้ตกลงและพนัธกรณีในการเขา้ร่วมประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีนโดยมกีารจดัท าแผนงานการจดัตัง้ประชมคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC Blueprint) เป็นแผนบูรณการการ

ด าเนินงานดา้นเศรษฐกจิต่าง ๆ ทีจ่ะน าไปสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนภายในปี 2558 (ค.ศ. 2015) โดย AEC 

Blueprint ประกอบดว้ย 4 สว่นหลกั ซึง่อา้งองิมาจากเป้าหมายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิของอาเซยีนตามแถลงการณ์

บาหล ีฉบบัที ่2 (Bali Concord II) ไดแ้ก่  

1) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยใหม้กีารเคลื่อนยา้ยสนิคา้ บรกิาร การลงทุน และแรงงานมี
ฝีมอือย่างเสร ีและการเคลื่อนย้ายเงนิเงนิทุนอย่างเสรมีากขึน้ รวมทัง้การส่งเสรมิการรวมกลุ่มสาขาความร่วมมอืทาง

เศรษฐกจิทีส่ าคญัของอาเซยีนใหเ้ป็นรปูธรรม 

2) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของอาเซียน ซึ่งใหค้วามส าคญักบัประเดน็
ด้านนโยบายที่จะช่วยส่งเสรมิการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ เช่น กรอบนโยบายการแข่งขนัของอาเซยีน การคุ้มครอง

ผูบ้รโิภค สทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์นโยบายภาษี และการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน (การเงนิ 

การขนสง่ เทคโนโลยสีารสนเทศ และพลงังาน 

3) การพฒันาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ซึง่เป็นการสง่เสรมิการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิของประเทศสมาชกิ

และลดช่องว่างของระดบัขดีความสามารถผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น ความคิดริ่เริ่มเพื่อการรวมกลุ่มของอาเซียน 

(Initiative for ASEAN Integration : IAI) เพื่อลดช่องว่างดา้นการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

4) การบูรณาการเข้ากบัเศรษฐกิจโลก เน้นการปรบัประสานนโยบายเศรษฐกจิของอาเซยีนกบัประเทศคู่

เจรจาต่าง ๆ รวมทัง้การส่งเสรมิการสรา้งเครอืข่ายในดา้นการผลติ/จ าหน่ายภายในภูมภิาคใหเ้ชื่อมโยงกบัเศรษฐกจิ

โลก  

โดยความคบืหน้าในการเปิดเสรดีา้นการคา้หรอื AEC จากขอ้มลูกองเศรษฐกจิ กรมอาเซยีน ในเดอืนมถุินายน 

2558 โดยสรุปความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซยีน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement-ACIA) 

ก าหนดใหป้ระเทศสมาชกิอาเซยีน ซึง่ประกอบดว้ย ไทย พม่า มาเลเซยี อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์เวยีดนาม ลาว 

กมัพูชา และบรูไน เปิดเสรีและให้การปฏบิตัิเยี่ยงคนชาติในสาขาที่ตกลงกนั 5 ประเภท คือ เกษตร ป่าไม้ ประมง 

เหมอืงแร่ และอุตสาหกรรมการผลติ รวมทัง้ใหค้วามคุม้ครอง การส่งเสรมิ และการอ านวยความสะดวกดา้นการลงทุน

แก่ประเทศสมาชกิอื่นใน 5 สาขาทีก่ล่าวมาขา้งต้นดว้ย โดยความตกลงดา้นการลงทุนอาเซยีน (ACIA) มผีลบงัคบัใช้

ตัง้แต่วนัที ่28 มนีาคม 2556 โดยยงัสามารถแกไ้ขรายการขอ้สงวนไดภ้ายใน 12 เดอืนนบัจากวนัที ่ACIA มผีลบงัคบัใช ้ 

 บรษิทัไดศ้กึษาและวเิคราะห์ผลกระทบจากนโยบายการเปิดเสรทีางการคา้ของ AEC ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อ

การด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ โดยศกึษาและวเิคราะห์ขอ้มูลจากรายงานการศกึษาขัน้สุดทา้ย (Final Report) ของ

โครงการศกึษาผลกระทบของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนต่อผู้ประกอบการ SMEs ในสาขาที่มคีวามส าคญัต่อระบบ

เศรษฐกจิไทย โดยมขีอ้มูลสรุปตามตารางที ่86 ซึง่ไดป้ระเมนิขอ้มูลประเทศต่าง ๆ ทีไ่ทยควรร่วมเป็นหุน้ส่วนทางกล

ยุทธ ์ ซึง่มขีอ้มลูทีไ่ดส้รุปไวด้งันี้ 
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และโลจิ
สตกิส ์

ตลาดและ
ความ
ตอ้งการ

ภายในประ
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การ
บรกิาร 

วจิยั
พฒันา 

ปร
ะเท

ศท
ีเ่ป็
นส

มา
ชกิ

 A
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บรไูน                 

อนิโดนีเซยี             

กมัพูชา             

ลาว               

มาเลเซยี            

พมา่              

ฟิลปิปินส ์               

สงิคโปร ์                

เวยีดนาม             

อื่น
 ๆ

 

จนี           

เกาหล ี           

ญี่ปุ่ น           

ออสเตรเลยี              

นิวซแีลนด ์                

อนิเดยี             

หมายเหตุ : **  หมายถงึ มากกว่า 4 กลุ่มจาก 6 กลุ่ม อุตสาหกรรมทีไ่ทยควรรว่มเป็นหุน้สว่น 

ทางกลยุทธใ์นดา้นดงักล่าวกบัแต่ละประเทศสมาชกิ 

 
           ทีม่าของข้อมลู : รายงานการศกึษาขัน้สุดทา้ยโครงการศกึษาผลกระทบประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนต่อผูป้ระกอบการ SMEs ใน

สาขาทีม่คีวามส าคญัต่อระบบเศรษฐกจิไทย (High Impact Sectors) โดยส านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาด

กลางและขนาดย่ อม  ซึ ่งจัดท า โดยความร่ วมมือ ระหว่ างสถาบันวิจัยและ ให้ค าปรึกษาแห่ ง

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (TURAC, Thammasat University) สถาบนัวจิยัและพฒันาเศรษฐกจิการพาณิชย ์

(IBERD) และสถาบนัระหว่างประเทศเพือ่การคา้และพฒันา (ITD)   
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จากข้อมูลรายงานข้างต้น  สามารถ

วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะป ร ะ เ มิน ผ ลก ร ะทบ

เทียบเคียงกับการประกอบธุรกิจของ

บรษิทัฯ ส าหรบัอุตสาหกรรมการผลติปูน

ขาว แคลเซยีมคารบ์อเนต เคมภีณัฑแ์ละ

แร่ รวมถึงธุรกจิการจ าหน่ายเครื่องจกัร

และอุปกรณ์เครื่ องจักรของบริษัทฯ 

เน่ืองจากธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นการผลติ

เคมภีณัฑ์พื้นฐานเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม

หลกั ๆ ของประเทศได้แก่ อุตสาหกรรม

เหล็ก อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรม

น ้าตาล อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ อุตสาหกรรมเหมอืงแร่ อุตสาหกรรมก่อสรา้ง การผลติน ้าประปา รวมถงึ

อุตสาหกรรมทัว่ไปที่มีขบวนการและขัน้ตอนในการบ าบดัน ้าเสยี รวมถึงการเกษตร หากประเมินถึงผลกระทบเมื่อ

เทยีบเคยีงกบัธุรกจิ SMEs ที่เป็นธุรกจิที่มคีวามส าคญัต่อเศรษฐกจิของไทย ผลกระทบหรอืปัจจยัเสีย่งซึ่งมโีอกาส

เกดิผลกระทบกบัธุรกจิของบรษิทัฯ หรอืมคีวามเป็นไปไดใ้นอนาคตทีอ่าจส่งผลกระทบทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม ไดแ้ก่ 

ผลกระทบในดา้นการส่งออกสนิค้าของบรษิัทฯ เนื่องจากมโีอกาสความเป็นไปได้ หากเกดิการเคลื่อนยา้ยแหล่งเงนิ

ลงทุน และฐานการผลติของอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วเน่ือง รวมไปถงึอุตสาหกรรมการผลติปนูขาว และแคลเซยีมคารบ์อเนต

ไปยงัฐานการผลติในกลุ่มประเทศ CLMV ไดแ้ก่ ประเทศ กมัพชูา ลาว พม่า เวยีดนาม ซึง่เป็นประเทศในกลุ่ม ASEAN 

ทีม่แีหล่งวตัถุดบิและแร่ธาตุทีอุ่ดมสมบูรณ์ รวมถงึมคี่าจา้งแรงงานไม่สงูนัก ดงันัน้ปัจจยัเสีย่งทีม่โีอกาสเกดิขึน้ คอืใน

เรื่องของการแขง่ขนัเพื่อช่วงชงิตลาดซึง่เป็นฐานการสง่ออกของบรษิทัในปัจจบุนั หรอืช่วงชงิยอดสง่ออกสนิคา้ทีบ่รษิทัฯ 

มกีารจ าหน่ายในประเทศคู่ค้าเหล่านัน้ เช่น อินโดนีเซยี ลาว และฟิลิปปินส ์รวมถึงประเทศที่ใกล้เคียง  ก็อาจเกิด

ผลกระทบ  ซึง่เมื่อประเมนิจากมลูค่าการส่งออกของบรษิทัฯ  ส าหรบัปี 2558 - 2556 เมื่อเทยีบกบัยอดขายสนิคา้และ

บรกิาร บรษิทัฯ มยีอดสง่ออกสนิคา้ไปต่างประเทศคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 18 ,9 และ 10 ตามล าดบั   แต่ทัง้นี้บรษิทัฯ  ได้

วางแนวทางป้องกนัความเสีย่งส าหรบัปัจจยัความเสีย่งดงักล่าวโดยมกีารพฒันาผลติภณัฑ์อย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง 

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีความหลากหลายและเป็นที่ต้องการโดยสามารถรองรับต่อการใช้งานในแต่ละ

อุตสาหกรรมซึง่เป็นอุตสาหกรรมพืน้ฐานภายในประเทศมากยิง่ขึน้ซึง่ถอืเป็นอกีแนวทางหนึ่งซึง่ลดปัจจยัความเสีย่งต่อ

การพึง่พงิการส่งออกสนิคา้ไปยงัต่างประเทศไดอ้กีทางหนึ่ง และหากวเิคราะหข์อ้มูลจากรายงานการศกึษาผลกระทบ

ขา้งต้นนอกจากผลกระทบในเชงิลบทีม่โีอกาสส่งผลกบัธุรกจิของบรษิัทฯ ในทางตรงกนัขา้มส าหรบัผลกระทบในเชงิ

บวก กม็โีอกาสทีอ่าจเกดิขึน้จากนโยบายเปิดเสรทีางการคา้ หรอื AEC โดยสง่ผลกระทบต่อการเคลื่อนยา้ยแรงงานจาก

ประเทศในแถบ ASEAN เขา้มาในประเทศเพิม่ขึน้เพื่อรองรบัต่อการเตบิโตของอุตสาหกรรมพื้นฐานในประเทศและ

ส่งผลให้เกดิอุปสงค์ในการใช้ผลิตภณัฑ์พื้นฐานภายในประเทศเพิ่มขึน้ เช่นกนั ซึ่งผลกระทบดงักล่าวสามารถสร้าง

โอกาสใหก้บัธุรกจิและอุตสาหกรรมภายในประเทศใหม้โีอกาสเตบิโตเพิม่ขึน้เช่นกนั 
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ผูถ้ือหุ้น  รายชื่อปิดสมุดทะเบยีน ณ วนัที ่28 สงิหาคม 2558 มผีูถ้อืหุน้รวม 2,073 ราย   มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ดงันี้ 

ช่ือ  จ านวนหุ้น  ร้อยละ 

1 ครอบครวั มนต์เสรนุีสรณ์  207,545,670.00       69.18  

  นายเกยีรตกิุล มนต์เสรนุีสรณ์  149,493,400.00       49.83  

  นายกติเิมธ ีมนต์เสรนุีสรณ์    52,730,250.00       17.58  

  นายเชดิเกยีรต ิมนต์เสรนุีสรณ์      4,000,000.00         1.33  

  นายปัญชฤทธิ ์มนต์เสรนุีสรณ์      1,250,010.00         0.42  

  นางณชัชา มนต์เสรนุีสรณ์          72,000.00         0.02  

  นายศศศิ มนต์เสรนุีสรณ์                  5.00         0.00  

  นายยงยศ มนต์เสรนุีสรณ์                  5.00         0.00  

2 ครอบครวั พสวงศ ์      8,726,500.00         2.91  

  นายปราโมทย ์พสวงศ ์      8,651,500.00         2.88  

  นายธนรชัต์ พสวงศ ์          75,000.00         0.03  

3 นายพริยิรชัต ์ภทัรกติต์เกษม      4,990,000.00         1.66  

4 น.ส.ตอ้งรกั กจิวฒันชยั      4,050,000.00         1.35  

5 นายชาย มโนภาส      2,188,000.00         0.73  

6 นางจารุณี ชนิวงศว์รกุล      2,072,800.00         0.69  

7 นายอนนัต์ ธนงัตานุรกัษ์      2,000,000.00         0.67  

8 ครอบครวั สารสาส      3,445,000.00         1.15  

 
นายปัน้ สารสาส      1,865,000.00         0.62  

  นายขนัธเ์พชร สารสาส      1,210,000.00         0.40  

  นายสนัตทิว ีสารสาส         370,000.00         0.12  

9 ครอบครวั บุญแสวง      1,774,400.00         0.59  

  นายอนุรกัษ์ บุญแสวง      1,220,000.00         0.410  

  นางปิยะรตัน์ บุญแสวง         527,000.00         0.18  
  นางเยาวภา บุญแสวง          27,400.00         0.01  

10 ผูถ้อืหุน้อืน่ ๆ    63,207,630.00       21.07  
     300,000,000.00      100.00  

ถือหุ้นต่างด้าว   ณ วนัที ่28 สงิหาคม 2558 บรษิทัมผีูถ้อืหุน้ซึง่เป็นคนต่างดา้วจ านวน 1 ราย 

หมายเหตุ บรษิทัมขีอ้จ ากดัเกีย่วกบัการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ต่างดา้วตามขอ้บงัคบัของบรษิทัหมวดที ่3 ขอ้ 11  ว่า “หุน้ของบรษิทัย่อม

โอนกนัไดอ้ย่างเสรโีดยไมม่ขีอ้จ ากดั และหุน้ทีถ่อืโดยคนต่างดา้วในขณะใดขณะหนึ่งตอ้งมจี านวนรวมกนัไมเ่กนิกว่ารอ้ยละ 49 

ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั”   

 

 
*31/204*



  
 
 
 
 
 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
 

 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

โครงสร้างองคก์ร 

 

การจดัการในองคก์ร 

 โครงสร้างการจดัการของบริษทั  
โครงสรา้งการจดัการของบรษิทั ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ไดแ้ก ่

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรหิาร 
            คณะกรรมการบริษทั 

  ณ วนัที ่3 เมษายน 2558 คณะกรรมการบรษิทั มจี านวน 7 ทา่น ประกอบดว้ย 
ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นายเชดิเกยีรต ิมนตเ์สรนุีสรณ์ ประธานกรรมการ 
2. นายเกยีรตกิุล มนตเ์สรนุีสรณ์ กรรมการ ประธานคณะกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายปัญชฤทธิ ์มนตเ์สรนุีสรณ์ กรรมการ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการและรกัษาการแทนผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

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

นายบวร วงศส์นิอุดม 
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

โดยมนีางสาวธดิารตัน์ สหีวลัลภ เป็นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบรษิทั ซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้จากที่
ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่1/2556 เมื่อวนัที ่28 มกราคม 2556  
หมายเหตุ : * นายสเุวทย ์ธรีวชริกุล ไดข้อลาออกจากต าแหน่งเนื่องจากมภีารกจิเพิม่มากขึน้ โดยก าหนดวนัพน้จาก

ต าแหน่งในวนัที ่16 ธนัวาคม 2558 โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการครัง้ที ่1/2559 มมีตแิต่งตัง้ นายบวร 
วงศส์นิอุดม เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบแทนต าแหน่งทีว่่างลง มผีลตัง้แต่
วนัที ่26 กมุภาพนัธ ์2559 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
 

 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

คณะกรรมการบริษทั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสบการณ์ท างาน 5  ปีย้อนหลงั :  นายเชิดเกียรติ  มนตเ์สรีนุสรณ์ 

2554-ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ บรษิทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 
2553-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั เชดิเสร ีจ ากดั 
ส.ค 2558-ปัจจบุนั ทีป่รกึษาธุรกจิ บรษิทั เกยีรตธินาขนส่ง จ ากดั (มหาชน) 
2547-ส.ค. 2558  ประธานกรรมการ บรษิทั เกยีรตธินาขนส่ง จ ากดั (มหาชน) 
2556-ส.ค. 2558  กรรมการบรษิทัยอ่ย บรษิทั เกยีรตธินาขนส่ง จ ากดั (มหาชน) 

2537-2555 รองประธานเอเชยีอาคเนย์ บรษิทั เอก็โคแล๊ป จ ากดั 

วนัเดือนปีท่ีด ารงต าแหน่งครัง้แรก:   
2 พฤษภาคม 2554 
วาระท่ีด ารงต าแหน่งหลงับริษทัแปรสภาพเป็นมหาชน
เม่ือปี 2556 : 3 ปี 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 

1) บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย  – ไมม่ ี- 

2) องคก์ร/หน่วยงาน/กจิการอื่นๆ ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจด
ทะเบยีน  1 แห่ง 

             กรรมการ บรษิทั เชดิเสร ีจ ากดั             

3) กจิการทีแ่ขง่ขนั/เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

-ไมม่-ี 

 

นายเชิดเกียรติ  มนต์เสรีนุสรณ์  
ประธานกรรมการ 
อายุ 60 ปี 
ประสบการณ์/ความรูค้วามเช่ียวชาญ 
บรหิารธุรกจิ/วศิวกรรมเคม ี
 

วฒิุการศึกษา   

 ปรญิญาโท : Industrial Engineering, University of Arizona  

 ปรญิญาตร ี: Chemical Engineering, Chulalongkorn University 

การอบรม 

 Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547  

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%):  
ตน้ปี    : 4,000,000 หุน้ (1.33%) 
ปลายปี : 4,000,000 หุน้ (1.33%) 
เปลีย่นแปลงระหว่างปี  : -ไมม่-ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร: 

 อานายปัญชฤทธิ ์มนต์เสรนุีสรณ์  
 อานายกติเิมธ ีมนต์เสรนุีสรณ์ 
 น้องชายนายเกยีรตกิุล มนต์เสรนุีสรณ์ 
 

การกระท าความผิด:   ไมม่ ี
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
 

 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

นายเกียรติกลุ  มนตเ์สรีนุสรณ์  
กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการ และ 
ประธานกรรมการบริหาร 
อายุ 61 ปี 
ประสบการณ์/ความรูค้วามเช่ียวชาญ 
อุตสาหกรรมปนูขาวและแคลเซยีมคารบ์อเนต 
แร่และเคม ี
 

 

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 (%) :  
ตน้ปี    :  149,493,400 หุน้ (49.83%) 
ปลายปี :   149,493,400 หุน้ (49.83%) 
การเปลีย่นแปลงระหว่างปี : - ไมม่ ี- 
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร: 

 บดิานายกติเิมธ ีมนต์เสรนุีสรณ์  
 อานายปัญชฤทธิ ์มนต์เสรนุีสรณ์  
 พีช่ายนายเชดิเกยีรต ิมนต์เสรนุีสรณ์ 

 

การกระท าความผิด  :  ไมม่ ี
 
 

คณะกรรมการบริษทั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประสบการณ์ท างาน 5  ปีย้อนหลงั :  นายเกียรติกลุ  มนตเ์สรีนุสรณ์ 
เม.ย. 2554-
ปัจจบุนั 

กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

ธ.ค. 2554-
ปัจจบุนั   

ประธานคณะกรรมการบรหิาร บรษิทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

2539-2546            กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บจ.โอลโิอฟายน์ ออกานิก (ประเทศไทย) 
2557-ปัจจบุนั         ประธานบรษิทั บจ.โอลโิอฟายน์ ออกานิก (ประเทศไทย) 

 

วนัเดือนปีท่ีด ารงต าแหน่งครัง้แรก : 2 พฤษภาคม 2554 
วาระท่ีด ารงต าแหน่งหลงับริษทัแปรสภาพเป็นมหาชนเม่ือปี 
2556:  3 ปี 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 

1) บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย 1 แห่ง ประกอบดว้ย 
- ไมม่ ี - 

2) องคก์ร/หน่วยงาน/กจิการอื่นๆ ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจด
ทะเบยีน  1 แห่ง 
ประธานบรษิทั 

              บจ.โอลโิอฟายน์ ออกานิก (ประเทศไทย)  

3) กจิการทีแ่ขง่ขนั/เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบรษิทัฯ  

ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

  จ านวน 1 แห่ง ประธานบรษิทั   

              บจ.โอลโิอฟายน์ ออกานิก (ประเทศไทย)  
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
 

 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

นายปัญชฤทธ์ิ  มนต์เสรีนุสรณ์  
กรรมการ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  
กรรมการบริหาร และ 
รกัษาการผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
อายุ 48 ปี 

ประสบการณ์/ความรูค้วามเช่ียวชาญ 
บรหิารการตลาด / การจดัการ 
ธุรกจิอุตสาหกรรมปนูขาว 
 

วฒิุการศึกษา   

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

การอบรม 

 Director Accreditation Program (DAP) ปี 2555  

 Sasin Executive Program (SEP-21) 

 IR Professional Training 2015 (SET) 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) :  

ตน้ปี      :  1,300,010 Shares (0.43%) 

ปลายปี  :  1,250,010 Shares (0.42%) 

การเปลี่ยนระหวา่งปี  :   50,000 shares 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร :   

 บุตรของพีช่ายนายเกยีรตกิุล มนต์เสรนุีสรณ์ และ 
นายเชดิเกยีรต ิมนต์เสรนุีสรณ์ 

 

การกระท าความผิด :  ไมม่ ี

 
 

 

 

 
 

คณะกรรมการบริษทั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ประสบการณ์ท างาน 5  ปีย้อนหลงั :  นายปัญชฤทธ์ิ  มนตเ์สรีนุสรณ์ 
2546-ปัจจบุนั กรรมการและผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

2554-ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

2542-2556 กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั 99 ได-แคล จ ากดั 

วนัเดือนปีท่ีด ารงต าแหน่งครัง้แรก : 2 พฤษภาคม 2554 
วาระท่ีด ารงต าแหน่งหลงับริษทัแปรสภาพเป็นมหาชนเม่ือปี 2556:  
3 ปี 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 

1) บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
-ไมม่ ี - 

2) องคก์ร/หน่วยงาน/กจิการอื่นๆ ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน   
- ไมม่ ี- 

       3)    กจิการทีแ่ขง่ขนั/เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบรษิทัฯ  

              ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

  -ไมม่-ี  
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
 

 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

นายกิติเมธี  มนต์เสรีนุสรณ์  
กรรมการและกรรมการบริหาร  
อายุ 31 ปี 
 
ประสบการณ์/ความรูค้วามเช่ียวชาญ 
Risk Management / บรหิารธุรกจิ 
Chemical and Food Industry 
 
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 (%) : 

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

ปลายปี  :   52,730,250 หุน้ (23.44%) 

การเปลีย่นแปลงระหว่างปี :  - ไมม่ ี- 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร :   

 บุตรนายเกยีรตกิลุ มนต์เสรนุีสรณ์  

กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  
 

การกระท าความผิด :  ไมม่ ี

คณะกรรมการบริษทั 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

ประสบการณ์ท างาน 5  ปีย้อนหลงั :  นายกิติเมธี  มนตเ์สรีนุสรณ์ 
2554-ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 
2556-ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บจ. โอลโิอฟายน์ ออกานิก (ประเทศไทย) 
2553-2556 ทีป่รกึษาอาวุโส บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ ทีป่รกึษา จ ากดั 

วนัเดือนปีท่ีด ารงต าแหน่งครัง้แรก  : 2 พฤษภาคม 2554 
วาระท่ีด ารงต าแหน่งหลงับริษทัแปรสภาพเป็นมหาชนเม่ือปี 2556  : 3 ปี 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 

1) บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
-ไมม่ ี - 

2) องคก์ร/หน่วยงาน/กจิการอื่นๆ ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน  1 แห่ง 
กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  
บจ. โอลโิอฟายน์ ออกานิก (ประเทศไทย) 

3) กจิการทีแ่ขง่ขนั/เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบรษิทัฯ  

ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

  -ปัจจุบนัไมม่รีายการ-
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
 

 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

นายศรีภพ สารสาส  
กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
อายุ 58 ปี 
ประสบการณ์/ความรูค้วามเช่ียวชาญ 
บริหารจดัการด้านการเงินและการธนาคารและการตรวจสอบ 
 

วฒิุการศึกษา  
ปรญิญาตร ีสาขาเทคนิคการแพทย ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
ปรญิญาโท MBA, University of  
Southern California  สหรฐัอเมรกิา 

การอบรม 

 Director Certification Program (DCP22/2002) 
 Director Examination ปี 2545 (Diploma) 
 Audit Committee Program (ACP1/2004) 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) : ไมม่ ี
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร :  ไมม่ ี
 
การกระท าความผิด : ไมม่ ี

 

 
 

คณะกรรมการบริษทั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ประสบการณ์ท างาน 5  ปีย้อนหลงั :  นายศรีภพ สารสาส 
2554- ปัจจบุนั   กรรมการอสิระ  

และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 
 

*2554-ป้จจบุนั กรรมการอสิระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  

บรษิทั การบนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 

*2551-ปัจจบุนั กรรมการอสิระ/กรรมการสรรหาและ
กรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั กรุงเทพ ดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) 

*2551-ปัจจบุนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั เกยีรตธินา ขนส่ง จ ากดั (มหาชน) 
 

**2550-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ขนัธ ์จ ากดั 

**2550-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ปรุส (2008) จ ากดั 

*2546-ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการสรรหา  
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. แอด็วานซ์ อนิฟอรเ์มชัน่เทคโนโลย ี

2546-1 ก.พ. 2559 กรรมการอสิระ บรษิทั โรแยล ซรีามคิอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
2546 – มี.ค.2557 กรรมการตรวจสอบ บรษิทั โรแยล ซรีามคิอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

วนัเดือนปีท่ีด ารงต าแหน่งครัง้แรก  : 2 พฤษภาคม 2554 
วาระท่ีด ารงต าแหน่งหลงับริษทัแปรสภาพ 
เป็นมหาชนเม่ือปี 2556  : 3 ปี 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 

1) บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง 
ประเทศไทย 4 แห่ง (*) 

2) องคก์ร/หน่วยงาน/กจิการอื่นๆ ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจด
ทะเบยีน  2 แห่ง 
2 แห่ง (**) 

3) กจิการทีแ่ขง่ขนั/เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบรษิทัฯ  

ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

-ไมม่-ี 

 

 
*37/204*



  
 
 
 
 
 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
 

 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

 

คณะกรรมการบริษทั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ประสบการณ์ท างาน 5  ปีย้อนหลงั : นายสวิุทย ์มาไพศาลสิน 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการและผูถ้อืหุน้ บรษิทั เทคแคร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

*2558 – ปัจจบุนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ ากดั (มหาชน) 
*2555 – ปัจจบุนั กรรมการ ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
2554-ปัจจบุนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 
*2553-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ทุนภทัร จ ากดั (มหาชน) 
*2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั หลกัทรพัยภ์ทัร จ ากดั (มหาชน) 
2555 – 2557          ประธานกรรมการ บรษิทั หลกัทรพัย ์เคเคเทรด จ ากดั 
2555 – 2557 ประธานกรรมการ บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ภทัร จ ากดั 
2554-2555 ประธานกรรมการตรวจสอบและ 

กรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

2552-2555 กรรมการบรหิาร บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
2546-2552 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั หลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

นายสวิุทย ์มาไพศาลสิน 

กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 
อายุ 56 ปี 

ประสบการณ์/ความรูค้วามเช่ียวชาญ 
บรหิารธุรกจิ/ตลาดเงนิและตลาดทุน/การตรวจสอบ 
 

วฒิุการศึกษา   

 ปรญิญาโทดา้นบรหิารธุรกจิ  
สถาบนับณัทติบรหิารธุรกจิ 

ศศนิทร ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปรญิญาตร ีดา้นเศรษฐศาสตร ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรม 

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

 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) : ไมม่ ี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร :  ไมม่ ี
การกระท าความผิด :  ไมม่ ี
 
 

 

วนัเดือนปีท่ีด ารงต าแหน่งครัง้แรก  : 2 พฤษภาคม 2554 
วาระท่ีด ารงต าแหน่งหลงับริษทัแปรสภาพ 
เป็นมหาชนเม่ือปี 2556  : 3 ปี 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 

1) บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง 
ประเทศไทย  4 แห่ง (*) 

2) องคก์ร/หน่วยงาน/กจิการอื่นๆ ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจด
ทะเบยีน  1  แห่ง 
บรษิทั เทคแคร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

3) กจิการทีแ่ขง่ขนั/เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบรษิทัฯ  

ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

-ไมม่-ี 

 

 
*38/204*



  
 
 
 
 
 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
 

 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

นายสเุวทย ์ธีรวชิรกลุ  
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
อายุ 57 ปี  
ประสบการณ์/ความรูค้วามเช่ียวชาญ 
บรหิารธุรกจิ / บญัช ี/ อสงัหารมิทรพัย ์
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 
วนัเดือนปีท่ีด ารงต าแหน่งครัง้แรก  :  
2 พฤษภาคม 2554- 15 ธนัวาคม 2558 
วาระท่ีด ารงต าแหน่งหลงับริษทัแปรสภาพ 
เป็นมหาชนเม่ือปี 2556  : 3 ปี   
(ด ารงต าแหน่งถงึวนัที ่15 ธนัวาคม 2558 
โดยขอลาออกเนื่องจากมภีารกจิมาก) 

คณะกรรมการบริษทั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

ประสบการณ์ท างาน 5  ปีย้อนหลงั :  นายสุเวทย ์ธีรวชิรกลุ  
*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 และบรษิทัร่วมของ MBK ตามทีป่รากฏในรายชือ่ของ 
คณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูทีด่ ารงต าแหน่งในบรษิทัย่อย 
และบรษิทัร่วมของ MBK  

2554-15 ธ.ค. 2558 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 ไทยรุ่งยเูนี่ยนคาร ์จ ากดั (มหาชน)  

*2552-ปัจจบุนั กรรมการ, รองประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ปทุมไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจ ากดั (มหาชน)  
*2543-ปัจจบุนั กรรมการ  บรษิทั โรงแรม รอยลัออคดิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
**2537-ปัจจบุนั กรรมการ  บรษิทั วชริฉตัร จ ากดั  

การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 
4) บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง 

ประเทศไทย 5 แห่ง (*) 
5) องคก์ร/หน่วยงาน/กจิการอื่นๆ ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจด

ทะเบยีน  2 แห่ง 
2 แห่ง (**) 

6) กจิการทีแ่ขง่ขนั/เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบรษิทัฯ  

ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

-ไมม่-ี 

 

 
*39/204*



  
 
 
 
 
 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
 

 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

นายบวร  วงศสิ์นอดุม 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อายุ   61   ปี 
ประสบการณ์/ความรูค้วามเช่ียวชาญ 
วศิวกรรมเคม/ีบรหิารธุรกจิ                           
วฒิุการศึกษา   

 ปรญิญาโทการจดัการ สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร ์
 ปรญิญาโทวศิวกรรมศาสตร ์(วศิวกรรมเคม)ี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตร(์วศิวกรรมเคม)ี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาบตัร หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน (ปรอ.) 

รุ่นที ่17 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 
การอบรม 

 Director Accreditation Program (DAP) ปี 2551 
 Director Certificate Program (DCP) ปี 2558 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) : 

ต้นปี      :   -ไมม่-ี 

ปลายปี  :   -ไมม่-ี 

การเปลีย่นแปลงระหว่างปี :  - ไมม่ ี- 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร :   

 -ไมม่-ี 

การกระท าความผิด :  ไมม่ ี

วนัเดือนปีท่ีด ารงต าแหน่งครัง้แรก  : 26 กุมภาพนัธ ์2559 / 8 เมษายน 2559 (ต่อวาระ) 

ประสบการณ์ท างาน 5  ปีย้อนหลงั :  นายบวร  วงศสิ์นอดุม 
26 ก.พ.2559-ปัจจบุนั กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ บรษิทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 
2558-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั อาเซยีนโปแตชชยัภมู ิจ ากดั (มหาชน)  
2556-2557 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผู้

จดการใหญ่ 
บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 

2555-2557 กรรมการ PTT Chemical International Private Limited 
2555-2557 กรรมการ PTT Chemical International (Asia Pacific ROH) Limited 
2555-2557 กรรมการ บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 
2555-2557 รองประธานกรรมการ บรษิทั วนีไิทย จ ากดั (มหาชน) 
2555-2557 ประธานกรรมการ บรษิทั เอน็พซี ีเซฟตี้ แอนด ์เอน็ไวรอนเมนทอล เซอรว์สิ จ ากดั 
2555-2557 ประธานกรรมการ บรษิทั พทีที ีเมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอนจเินียริง่ จ ากดั 
2554-2557 กรรมการ/กรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษิทั พทีที ีโกบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน)  
2549-2557 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สงักดัประธาน

เจา้หน้าทีป่ฏบิตักิลุม่ธรุกจิขัน้ปลาย 
บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

  

คณะกรรมการบริษทั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 
4) บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  2 แห่ง 

ประธานกรรมการ  บรษิทั ไทยบรติชิ ซเีคยีวรติี้ พริน้ติ้ง จ ากดั 
(มหาชน) 
กรรมการอสิระ บรษิทั ดบับลวิด ีเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 

5) องคก์ร/หน่วยงาน/กจิการอื่นๆ ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน  3 แห่ง 
ประธานกรรมการ บรษิทั พทีที ีฟีนอล จ ากดั 
กรรมการ การประปานครหลวง 
กรรมการ บรษิทั อาเซยีนโปแตชชยัภมู ิจ ากดั (มหาชน) 

6) กจิการทีแ่ขง่ขนั/เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบรษิทัฯ  

ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

-ไมม่-ี
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
 

 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการและผู้บริหาร  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

บริษทั สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

   

ล าดบั ชื่อ ต าแหน่ง 

จ านวนหุน้สามญัทีถ่อื (หุน้) 

ของตนเอง 
คู่สมรสหรอืบุตรที่
ยงัไมบ่รรลุนิติ

ภาวะ 

เพิม่ (-ลด) 
ในชว่ง ม.ค.-ธ.ค. 

2558 

1 นายเชดิเกยีรต ิ มนต์เสรนุีสรณ์ ประธานกรรมการ 4,000,000  -ไมม่-ี    -ไมม่-ี    

2 นายเกยีรตกิุล มนต์เสรนุีสรณ์ 
กรรมการ/ประธาน
กรรมการบรหิาร/กรรมการ
ผูจ้ดัการ 

149,493,400  -ไมม่-ี    -ไมม่-ี    

3 นายกติเิมธ ีมนต์เสรนุีสรณ์ กรรมการ/กรรมการบรหิาร 52,730,250  -ไมม่-ี    -ไมม่-ี    

4 นายปัญชฤทธิ ์มนต์เสรนุีสรณ์ 
กรรมการ/กรรมการบรหิาร/
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

1,250,010  -ไมม่-ี    -50,000 

5 นายศรภีพ สารสาส 
กรรมการอสิระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี    -ไมม่-ี    

6 นายสุวทิย ์มาไพศาลสนิ 
กรรมการอสิระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี    -ไมม่-ี    

7 นายสุเวทย ์ธรีวชริกุล 
กรรมการอสิระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี    -ไมม่-ี    

8 นายวชัรนิทร ์พงศเ์กือ้ ผูจ้ดัการโรงงาน -ไมม่-ี    -ไมม่-ี    -ไมม่-ี    

9 นางสาวพรสรุยี ์มยงัพงษ์ 
ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบุคคล
และมวลชนสมัพนัธ ์

-ไมม่-ี    -ไมม่-ี    -ไมม่-ี    

10 นางสาวอมรพนัธ ์สุวรรณรตัน์ 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละ
งบประมาณ 

-ไมม่-ี    -ไมม่-ี    -ไมม่-ี    

11 นายปัญญา ศรสีภา ผูจ้ดัการฝ่ายเตา -ไมม่-ี    -ไมม่-ี    -ไมม่-ี    

12 นางสาวธดิารตัน์ สหีวลัลภ ผูจ้ดัการส านกังาน 5 -ไมม่-ี    -ไมม่-ี    

หมายเหต ุ: 1. บมจ.สุธากญัจน์ มทีุนจดทะเบยีน 300,000,000 บาท ทุนช าระแลว้ 300,000,000 บาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

                   มหีุน้สามญัทัง้สิน้ 300,000,000 หุน้ 
                   2. ขอ้มลูการถอืหลกัทรพัยอ์าจมกีารเปลีย่นแปลง หากกรรมการรวมทัง้คู่สมรสหรอืบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะมกีาร 

                    ซื้อขายหลกัทรพัยภ์ายหลงัจากวนัทีร่ะบุขา้งตน้ 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
 

 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

คณะกรรมการบรษิทั ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการทัง้ 7 ท่านขา้งตน้เขา้ด ารงต าแหน่งตามมตทิีป่ระชมุ

สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 เมื่อวนัที ่3 เมษายน 2558 ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ 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 2558 จะมกีรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ จ านวน 7 

ท่าน โดยปี 2558 เป็นปีสองหลงัจากทีบ่รษิทัจดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจาก

ต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทัฯ นัน้ ใหจ้บัสลากกนัสว่นปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนทีอ่ยู่

ในต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง โดยมกีรรมการอสิระ จ านวน 3 ท่านซึง่มคีณุสมบตัเิป็นอสิระตามที่

ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีนตอ้งมกีรรมการอสิระมากกว่าหรอืเท่ากบั 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ

ทัง้หมด  โดยวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระสามารถด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกนิ 9 ปีนบัจากวนัทีไ่ดร้บัการ

แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระครัง้แรก  

โดยปี 2558 กรรมการท่านทีอ่อกตามวาระโดยวธิกีารจบัสลากและทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 

ไดม้มีตแิต่งตัง้คณะกรรมการโดยมกีารใชบ้ตัรลงคะแนนเป็นรายบุคคล เมื่อวนัที ่3 เมษายน 2558 โดยกรรมการแต่ละ

ท่านไดค้ะแนนเสยีงอตัรารอ้ยละ 100 ซึง่ทีป่ระชุมมมีติแต่งตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งตามเดมิทุกประการ ประกอบดว้ย 

นายเกยีรตกิุล มนตเ์สรนุีสรณ์ , นายศรภีพ สารสาส และนายสวุทิย ์มาไพศาสสนิ 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 

นายเกยีรตกุิล มนตเ์สรนุีสรณ์ นายเชดิเกยีรต ิมนตเ์สรนุีสรณ์ นายปัญชฤทธิ ์มนตเ์สรนุีสรณ์  

นายกติเิมธ ีมนตเ์สรนุีสรณ์ กรรมการสองในสีค่นน้ีลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน

กรรมการในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 

ใน 3 กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากกนั สว่นปี

หลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้ เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ทัง้นี้ กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง

ตามวาระนัน้ อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอกีได ้ ส าหรบัปี 2558 คุณสเวทย ์ ธรีวชริกุล ไดข้อลาออก

เน่ืองจากมภีารกจิเพิม่มากขึน้ จงึมผีลใหก้รรมการ 1 ท่านพน้จากต าแหน่งเนื่องจากการลาออก มผีลตัง้แต่วนัที ่ 16 

ธนัวาคม 2558  

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีช่อบดว้ยกฎหมายดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและ

ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั โดยสรุป มดีงันี้ 

 
*42/204*



  
 
 
 
 
 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
 

 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

1. จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดอืน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลา
บญัชขีองบรษิทั  

2. จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ 

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 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 าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ก าหนดเป้าหมาย ความเสีย่ง แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของ
บรษิทั ควบคมุก ากบัดแูลการบรหิารและการจดัการของคณะกรรมการบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ไดร้บัมอบหมาย 
เวน้แต่ในเรื่องดงัต่อไปนี้ คณะกรรมการตอ้งไดร้บัมตอินุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก่อนการด าเนินการ อนัไดแ้ก่ เรื่องที่
กฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตอินุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เช่น การเพิม่ทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้ การขายหรอื
โอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอืน่ หรอืการซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่นมาเป็น
ของบรษิทั การแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบั เป็นตน้ และคณะกรรมการจะมกีารทบทวนและอนุมตัวิสิยัทศัน์ 
และพนัธก์จิของบรษิทัอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี   

นอกจากนี้ คณะกรรมการยงัมขีอบเขตหน้าทีใ่นการก ากบัดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ อาทเิช่น การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและการซือ้หรอืขาย
ทรพัยส์นิทีส่ าคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั ซึง่ที่
ผ่านมาบรษิทัฯ ไดม้กีารด าเนินการโดยเคร่งครดั รวมถงึมกีารเปิดเผยสารสนเทศส าคญัซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
ระเบยีบวธิกีารซึง่ตลาดหลกัทรพัยแ์ละส านกังานกลต.ก าหนด ผ่าน Website ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถงึเวบ็ไซด์
ของบรษิทัฯ เพื่อแจง้รายงานต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งไดท้ราบ 

6. พจิารณาโครงสรา้งการบรหิารงาน แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการอื่นตามความ
เหมาะสม 

7. ตดิตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

8. กรรมการจะตอ้งไมป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั 
หรอืเขา้เป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นสามญั หรอืเป็นหุน้สว่นไมจ่ ากดัความรบัผดิในหา้งหุน้สว่นจ ากดั หรอืเป็นกรรมการ
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
 

 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

ของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัอืน่ทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัไม่
ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตนหรอืเพือ่ประโยชน์ผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

9. กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมสีว่นไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้มในสญัญาที่
บรษิทัท าขึน้หรอืถอืหุน้หรอืหุน้กูเ้พิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษิทัหรอืบรษิทัในเครอื ซึง่ในปีทีผ่่านไมป่รากฏมกีารท ารายการ
ในลกัษณะดงักล่าว 

10. เพื่อใหม้ัน่ใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นบรษิทัไดอ้ย่างเพยีงพอ จงึก าหนด
จ านวนบรษิทัจดทะเบยีนทีก่รรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่ง ซึง่ไม่ควรเกนิ 5 บรษิทัจดทะเบยีน หากจ านวนบรษิทั
ทีก่รรมการไปด ารงต าแหน่งมมีากเกนิใหม้กีารเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบดว้ย  

 

อ านาจในการอนุมติัรายการของคณะกรรมการ 
โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่ 2/2556 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่ 5 มนีาคม 2556 ไดม้มีตมิอบอ านาจในการ

อนุมตัวิงเงนิการท าธุรกรรมต่าง ๆ ใหก้บัคณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการโดย
เป็นไปวงเงนิทีไ่ดร้ะบุไวต้ามตารางอ านาจการอนุมตัซิึง่ทีป่ระชมุไดอ้นุมตัไิว ้ โดยประกอบดว้ยรายการธุรกรรมต่าง ๆ 
ดงันี้ 

1. การเจรจาและเขา้ท าสญัญา ขอ้ตกลง ตราสารและเอกสารต่าง ๆ รวมทัง้การจดัซือ้จดัจา้งทีเ่กีย่วกบัการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทั เช่น การลงทุนในสนิทรพัยถ์าวร (Capital Expenditure) การซือ้เครื่องจกัร อุปกรณ์ การซือ้
วตัถุดบิ เชือ้เพลงิ การซือ้ขายสนิคา้ เป็นตน้ 

2. การจดัซือ้จดัจา้งในการบรหิารจดัการทัว่ไป ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายทางดา้นการขาย การตลาด อุปกรณ์
ส านกังาน การเดนิทาง การฝึกอบรม การบรจิาค ฯลฯ 

3. ธุรกรรมทางดา้นการเงนิ ไดแ้ก่ การอนุมตักิารกูย้มืเงนิ การท าสญัญาสนิเชื่อ การท าสญัญาจ านอง และ/
หรอืจ าน า การขอใหอ้อกหนงัสอืค ้าประกนักบัธนาคารและ/หรอืสถาบนัการเงนิ การขอเปิด L/C เพื่อช าระค่าสนิคา้และ
วตัถุดบิ 

4. การอนุมตัวิงเงนิเครดติสนิเชื่อใหแ้ก่ลกูคา้ 

การจดัการประชุมคณะกรรมการ 

ตามข้อบงัคบัของบริษทั ก าหนด ดงัน้ี 

องคป์ระชมุคณะกรรมการ 

ในการประชมุคณะกรรมการ ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด
จงึจะครบองคป์ระชุม และใหป้ระธานกรรมการท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุคณะกรรมการ   

ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ในกรณีทีม่รีองประธานกรรมการ
อยู่ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุม แต่ถา้ไมม่รีองประธานกรรมการหรอืมแีต่ไม่อยู่ในทีป่ระชุมนัน้หรอืไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานทีป่ระชมุ 
            การวนิิจฉัยชี้ขาดของทีป่ระชุมคณะกรรมการใหถ้ือเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่ง (1) เสยีงใน
การลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสยีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ และถ้า
คะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิ่มขึ้นอกีเสยีงหนึ่งเพื่อเป็นเสยีงชี้ขาด   ในการเรยีกประชุม
คณะกรรมการ  
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
 

 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

 ใหป้ระธานกรรมการหรอืผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนังสอืนัดประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนั
ก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรบีด่วนเพื่อรกัษาสทิธแิละประโยชน์ของบรษิัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวธิอีื่น 
และก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด ้

การด าเนินการกรณีมีกรรมการบริษทัขอลาออก 

ข้อบงัคบับริษทัก าหนดไว้กรณีกรรมการบริษทัขอลาออก 

 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษิทั โดยการลาออกนัน้จะมผีลนบัแต่วนัทีใ่บลา
ออกไปถงึบรษิทั 

กรรมการซึง่ลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนทราบดว้ยกไ็ด้ 

 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลอืก
บุคคลซึง่มคีุณสมบตั ิและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดัและกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ัน้จะ
เหลอืน้อยกว่าสอง (2) เดอืน โดยบุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระที่
ยงัเหลอือยู่ของกรรมการทีต่นเขา้มาแทน 

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) 
ของจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 

การด าเนินการเมื่อมีกรรมการบริษทัลาออก 

บรษิทัฯ  จะมกีารด าเนินการตามแนวทางของบรษิทัจดทะเบยีนกรณีมกีรรมการบรษิทัฯ ขอลาออก ดงันี้ 

คณะกรรมการมกีารด าเนินการประการใดประการหนึ่ง ดงันี้ หาก 

 คณะกรรมการเลอืกบุคคลซึง่มคีณุสมบตั ิ และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชน
จ ากดัและกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ัน้จะเหลอืน้อยกว่าสอง (2) เดอืน โดยบุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่
ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเทา่วาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการทีต่นเขา้มาแทน โดยมตขิองคณะกรรมการตอ้ง
ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 

 บรษิทัฯ ตอ้งด าเนินการเปิดเผยขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัยภ์ายในก าหนดระยะเวลา 3 วนั นบัจากวนัที่
กรรมการไดย้ื่นหนงัสอืหรอืวนัทีท่ีก่รรมการไดก้ าหนดวนัทีท่ีข่อลาออก  หรอื ตอ้งรายงานสารสนเทศในเรื่องการ

เปลีย่นแปลงกรรมการผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยฯ์ (แบบ F24-1 (กรณีแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ) 
แบบ F24-2 ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีบ่รษิทัมกีารเปลีย่นแปลงกรรมการ หรอื บคุคลผูม้อี านาจในการจดัการของ
บรษิทัจดทะเบยีน 

 บรษิทัฯ ตอ้งด าเนินการแจง้ผา่นระบบบญัชรีายชื่อของคณะกรรมการของบรษิทัฯ ตามระบบงานของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยภ์ายใน 7 วนั 

 บรษิทัฯ ตอ้งจดทะเบยีนกรรมการเขา้ใหม่ /หรอืจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงกรรมการ กบันายทะเบยีน
พาณิชย ์ ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัที ่ ทีป่ระชุมคณะกรรมการ หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตแิต่งตัง้กรรมการคงดงักล่าว 
หรอืวนัทีม่กีรรมการลาออก 
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บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

การด าเนินการของกรรมการท่ีได้รบัการแต่งตัง้เข้าใหม ่

 ยื่นแบบ 59-1 กบัส านกังานคณะกรรม ก.ล.ต. (กรณีการรายงานครัง้แรก ภายใน 30 วนันบัแต่วนัปิดการ
เสนอขายหลกัทรพัย ์หรอืนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ) 

 อย่างไรกด็ ี กรณีทีก่รรมการมกีารเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย ์ กรรมการตอ้งยื่นแบบ 59-2 ต่อ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกครัง้เมื่อมกีารซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย ์ โดยจะตอ้งยื่นภายใน 3 วนัท า
การ นบัแต่วนัทีม่กีารซือ้ขาย ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย ์

 ยื่นรายงานการมสีว่นไดเ้สยีกบัเลขานุการบรษิทั ตามก าหนดเวลาทีบ่รษิทัแต่ละแห่งก าหนดขึน้เอง  
 จดัสง่ประวตักิรรมการตามแบบทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด (หนงัสอืรบัรองและประวตัิ

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ (F24-2) ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีม่กีารแต่งตัง้กรรมการใหม่  
 หากกรรมการทีแ่ต่งตัง้ใหม่เป็นกรรมการตรวจสอบ บรษิทัฯ ตอ้งสง่แบบ F24-1 (แบบแจง้รายชื่อและ

ขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ) และกรรมการตอ้งสง่แบบ F24-2 (หนงัสอืรบัรองประวตัิ
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ) ใหก้บัตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยตอ้งสง่แบบ F24-1 โดยผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และสง่แบบ F24-2 เป็นฉบบัเอกสารโดยไม่ตอ้งสง่ผ่านระบบอเิลคทรอนิกส ์

การด าเนินการเพื่อปฐมนิเทศกรรมการใหม ่

 แนวทางการด าเนินการเพื่อปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ โดยด าเนินการตามแนวทางการปฐมนิเทศกรรมการ

เขา้ใหม่ (Board Orientation Guideline) ทีต่ลาดหลกัทรพัยไ์ดใ้หข้อ้เสนอแนะแนวทางไว ้โดยเอกสารประกอบใชใ้น

การจดัการปฐมนิเทศส าหรบักรรมการเขา้ใหม่ ประกอบดว้ย  

1. เอกสารการก ากบักจิการทีด่ ีและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิ ฉบบัล่าสุดของบรษิทั ซึง่เป็นเอกสาร

ซึง่ไดร้วบรวมนโยบายการก ากบักจิการรวมถงึนโยบายอื่นๆ ทีค่ณะกรรมการไดว้างไว ้เช่น นโยบายการต่อตา้นการ

ทุจรติ , การควบคมุและตรวจสอบภายในและการบรหิารความเสีย่ง , ความรบัผอิชอบต่อสงัคม , การบรหิารทรพัยากร

บุคคล และอื่นๆ  

2. แบบรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ ล่าสดุ ซึง่ไดร้วบรวมเน้ือหาขอ้มลูของบรษิทั รวมถงึขอ้มลูทางการเงนิ
ของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 3 ปี เพื่อเป็นขอ้มลูส าหรบักรรมการเขา้ใหม่ รวมถงึการแนะน าโครงสรา้งการถอืหุน้ และ

โครงสรา้งการจดัการในดา้นต่าง ๆ ของบรษิทัฯ , ประวตัขิอ้มลูของบรษิทัฯ , ลกัษณะการประกอบธุรกจิ , รายละเอยีด

ค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ , ขอบเขตความรบัความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ , คณะกรรมการชุดย่อย และการ

ด าเนินการของบรษิทัฯ และคณะกรรมการในปีทีผ่่านมา 

3. หนงัสอืบรคิณหส์นิธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  

4. รายงานการประชมุคณะกรรมการยอ้นหลงั 1 ปี และตารางก าหนดการประชุมส าหรบัปี 

5. รายการเกีย่วโยงและรายการระหว่างกนั 

6. จดัใหม้กีารพบปะประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการผูจ้ดัการ ก่อนการประชุมคณะกรรมการครัง้แรก

ทัง้นี้เพื่อแจง้กรรมการท่านใหมท่ราบนโยบายส าคญั และแนะน าในการปฏบิตัหิน้าที ่
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การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการของบริษทั 

 ตามข้อบงัคบัของบริษทั เป็นดงัน้ี 

1. บรษิทัมคีณะกรรมการของบรษิทัเพื่อด าเนินกจิการของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อยหา้ (5) 
คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย 

      กรรมการบรษิทัจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไม่กไ็ด ้

2. ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเทา่กบั (1) หุน้ต่อ (1) เสยีง 

(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการทีจ่ะพงึม ีในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีพ่งึ

ม ีใหป้ระธานทีป่ระชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

3.   ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบั
สว่นหนึ่งในสาม (1/3) 

 กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอกีได้ 
 กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากกนั 

สว่นปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

4.   นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(4) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก 
(5)  ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษิทั การลาออกมผีลนับแต่วนัทีใ่บลาไปถึง

บรษิทั กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนทราบดว้ยกไ็ด้ 

6. ประชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนน

เสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า

กึง่หนึ่งของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

7. ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลอืก
บุคคลซึง่มคีุณสมบตั ิและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดัและกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ัน้จะ
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เหลอืน้อยกว่าสอง (2) เดอืน โดยบุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระที่
ยงัเหลอือยู่ของกรรมการทีต่นเขา้มาแทน 

 มตขิองคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) 
ของจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 

8. กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคน (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

คณะกรรมการมีอ านาจพจิารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงจ านวนและชื่อกรรมการผู้มอี านาจลงนาม
ผกูพนับรษิทัได ้

 

องคป์ระกอบและการแต่งตัง้กรรมการอิสระ 

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 านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทับรษิทัใหญ่บรษิทัย่อยบรษิทั
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 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทับรษิทัใหญ่บรษิทัย่อยบรษิทัร่วมผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้ี
อ านาจควบคมุของบรษิทัในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตนรวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคย
เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียัหรอืผูม้อี านาจควบคมุของผู้ทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทับรษิทัใหญ่บรษิทัย่อยบรษิทัรว่มผู้
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ถอืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
วนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังานก.ล.ต. 

 ความสมัพนัธท์างธุรกจิดงักล่าวรวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการการเช่า

หรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยร์ายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิารหรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิดว้ยการ

รบัหรอืใหกู้ย้มืค ้าประกนัการใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิรวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนัซึ่งเป็นผลใหบ้รษิทั

หรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่อ้งช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่งตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทั หรอืตัง้แต่ 20 

ลา้นบาทขึน้ไปแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่าทัง้นี้การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณมลูค่าของ

รายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดย

อนุโลมแต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าวใหน้บัรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์าง

ธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทับรษิทัใหญ่บรษิทัย่อยบรษิทัร่วมผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทัและไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียัผูม้อี านาจควบคุมหรอืหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัชซีึง่มผีูส้อบบญัชขีอง
บรษิทับรษิทัใหญ่บรษิทัย่อยบรษิทัร่วมผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัสงักดัอยู่เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังานก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืที่
ปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทับรษิทัใหญ่บรษิทัยอ่ยบรษิทัรว่มผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่หรอื ผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัและไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียัผูม้อี านาจควบคมุหรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทาง
วชิาชพีนัน้ดว้ยเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูถ้อื
หุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

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

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 
ธนัวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ซึง่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

1. ไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี)  

2. เป็นกรรมการอสิระทีม่คีุณสมบตัขิองกรรมการอสิระดงักล่าวขา้งตน้และ 

(1)  ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทั

บรษิทัย่อยบรษิทัรว่มบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูบ้รษิทัและ 

(2)  ไม่เป็นกรรมการของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

3. มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบทัง้นี้ตอ้งมกีรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอื
ของงบการเงนิได ้

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั มจี านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

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

โดยมนีางสาวธดิารตัน์ สหีวลัลภ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้จากทีป่ระชมุ

คณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่2/2556 เมื่อวนัที ่5 มนีาคม 2556 

ในปี 2558 มกีรรมการตรวจสอบซึง่พน้จากต าแหน่งเนื่องการลาออก จ านวน 1 ท่านไดแ้ก่ นายสเุวทย ์ธรีวชริ

กุล(*) โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่ 16 ธนัวาคม 2558  โดยบรษิทัมกีรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งท่านทีม่คีวามรูแ้ละ

ประสบการณ์เพยีงพอทีส่ามารถท าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิไดแ้ก ่ นายศรภีพ สารสาส 

กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ซึง่ท่านมคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะท าหน้าที่ในการสอบ

ทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิของบรษิทั โดยท่านด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ และท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการ

ตรวจสอบในบรษิทัหลายแห่ง โดยสามารถจดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอเพื่อท าหน้าทีใ่นฐานะกรรมการอสิระและประธาน

กรรมการตรวจสอบใหก้บับรษิทั 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึง่พน้จากต าแหน่งตาม

วาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหก้ลบัมาด ารงต าแหน่งใหมไ่ด ้ กรณีทีต่ าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใด
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นอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อใหก้รรมการตรวจสอบมจี านวนครบตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด โดยบคุคลทีเ่ป็นกรรมการตรวจสอบซึง่ได้

การแต่งตัง้ใหม้าแทนจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พยีงวาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

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

Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วาม
เหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบ
เกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระ เพือ่ท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้รว่มประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชมุดว้ยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหม้คีวามถูกตอ้งและ
ครบถว้นใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูในการเขา้ท ารายการ
ดงักล่าวอย่างถูกตอ้งครบถว้น ทัง้นี้เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

(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. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามรายละเอยีดขา้งตน้  คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการ
บรษิทัโดยตรงและคณะกรรมการของบรษิทัยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการด าเนินงานของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก 

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ ใหบ้รษิทัแจง้มตเิปลีย่นแปลงหน้าทีแ่ละจดัท า

รายชื่อ และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบทีม่กีารเปลีย่นแปลงตามแบบทีต่ลาดหลกัทรพัย์
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
 

 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

ก าหนด และน าสง่ต่อตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยวธิกีารตาม

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการรายงานโดยผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

8  ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท า
ดงัต่อไปนี้ ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิทัใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบรษิทัเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ
เหน็สมควร โดยในปีทีผ่่านไม่ปรากฏรายการ ดงัต่อไปนี้ 

- รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
- การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคมุภายใน 
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

หากคณะกรรมการบรษิทั หรอืผูบ้รหิารไม่สามารถแกไ้ขรายการ หรอืกจิกรรมดงักล่าวไดอ้ย่างทนัท่วงท ี
สมาชกิของคณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการ หรอืกจิกรรมดงักล่าวต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรหิารจะตอ้งเป็นกรรมการบรษิทัและ/หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้จาก

คณะกรรมการบรษิทัโดยมจี านวนตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร และโดยทีค่ณะกรรมการบรษิทัจะแต่งตัง้

กรรมการบรหิารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบรหิาร  

คณะกรรมการบริหาร 

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 านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

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 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
 

 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

1. ก าหนดนโยบาย ทศิทาง กลยทุธ ์ และโครงสรา้งการบรหิารงานหลกัในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั เพื่อ
เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบ 

2. ก าหนดแผนธุรกจิ งบประมาณ และอ านาจการบรหิารต่างๆ ของบรษิทั เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการ
บรษิทัเหน็ชอบ 

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 

7. อนุมตักิารกูย้มืเงนิ การท าสญัญาสนิเชื่อ การท าสญัญาจ านองและ/หรอืจ าน ากบัธนาคารและ/หรอื
สถาบนัการเงนิในวงเงนิไม่เกนิ 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 วธิเีบกิใชว้งเงนิสนิเชื่อทีบ่รษิทัมวีงเงนิ
อยู่กบัธนาคาร และ/หรอืสถาบนัการเงนิ 

ทัง้นี้ อ านาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมตัิรายการใดที่คณะกรรมการบรหิารหรือ
บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 
(ถ้าม)ี ตามกฎเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ซึง่การอนุมตัริายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
เพื่อพจิารณาและอนุมตัิรายการดงักล่าวตามที่ขอ้บงัคบัของบรษิัทหรอืกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งก าหนด เว้นแต่เป็นการ
อนุมตัริายการทีเ่ป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการคา้ปกตทิัว่ไปของบรษิทัทีค่ณะกรรมการก าหนดกรอบการพจิารณา
ไวช้ดัเจนแลว้  

เมื่อคณะกรรมการบรหิารไดด้ าเนินการใดๆ แลว้ ใหร้ายงานต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการดว้ย 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
 

 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

ผูบ้ริหาร 

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 

ขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ 

1. ควบคุม ดแูลการด าเนินกจิการ และ/หรอืบรหิารงานประจ าวนัของบรษิทั  
2. ด าเนินการหรอืปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิาก

คณะกรรมการและ/หรอืคณะกรรมการบรหิารของบรษิทั 
3. เป็นผูร้บัมอบอ านาจของบรษิทัในการบรหิารกจิการของบรษิทัใหเ้ป็นตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั 

นโยบาย ระเบยีบ ขอ้ก าหนด ค าสัง่ มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และ/หรอืมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการบรหิาร
ของบรษิทัทุกประการ 

อย่างไรกต็าม อ านาจของกรรมการผูจ้ดัการจะไม่รวมถงึการอนุมตัริายการใดทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ หรอื

รายการใดทีก่รรมการผูจ้ดัการ หรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบักรรมการผูจ้ดัการมสีว่นไดเ้สยี หรอืผลประโยชน์ในลกัษณะ

อื่นใดขดัแยง้กบับรษิัท หรอืบรษิทัย่อย ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่การอนุมตัริายการใน

ลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ /หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพจิารณาและอนุมตัิรายการ

ดงักล่าวตามที่ขอ้บงัคบัของบรษิัทหรอืกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งก าหนด เว้นแต่เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นลกัษณะการ

ด าเนินธุรกรรมการคา้ปกตทิัว่ไปของบรษิทัทีค่ณะกรรมการก าหนดกรอบการพจิารณาไวช้ดัเจนแลว้ โดยคณะกรรมการ 
 

เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัมมีตแิต่งตัง้เลขานุการบรษิทั เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญตัิ

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 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
 

 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

      นอกเหนือจากหน้าทีค่วามรบัผดิชอบดงักล่าวเลขานุการบรษิทัจะท าหน้าใหค้ าแนะน าดา้นกฎหมายและ
กฎเกณฑต่์าง ๆ รวมถงึการประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ จงึก าหนดใหเ้ลขานุการบรษิทั ควรไดร้บั
การฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่องดา้นกฎหมาย การบญัช ีหรอืการปฏบิตัหิน้าทีเ่ลขานุการบรษิทั 

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2556 เมื่อวนัที ่28 มกราคม 2556 คณะกรรมการบรษิทั ไดม้มีติ
แต่งตัง้นางสาวธดิารตัน์ สหีวลัลภ ด ารงต าแหน่งเลขานุการบรษิทัและปฏบิตัหิน้าที ่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 89/15 
ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 (รวมถงึทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ซึง่ประกอบดว้ย
คุณสมบตัสิ าหรบัปฏบิตัหิน้าที ่ดงันี้ 

1. มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เขา้ใจในธุรกจิของบรษิทัและเรื่องงานทีเ่กีย่วขอ้งเป็นอย่างด ี

2. มคีวามรูใ้นกฎ ระเบยีบ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  
3. ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัยส์จุรติ  
4. มคีวามสามารถในการจดัการระบบ และมกีารสือ่สารทีด่ ีและสามารถประสานงานกบับุคคลหลายฝ่าย  
5. มคีวามรูด้า้นการบญัช ีและการเงนิ 

บคุลากร 

 จ านวนผูบ้รหิารและพนกังาน ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัมบีุคลากรทัง้สิน้จ านวน  245 คน (รวม

ผูบ้รหิาร) แบง่เป็นพนกังานประจ าจ านวน 167  คน และพนกังานรายวนัจ านวน  78 คน โดยแบง่ตามสายงานไดด้งันี้  

ฝ่าย พนักงานประจ า  

(คน) 

พนักงานรายวนั  

(คน) 

รวม  

(คน) 

ผูบ้รหิาร 7  7 

ฝ่ายเตา 28 42 70 

ฝ่ายโรงงาน 104 36 140 

ฝ่ายบญัชแีละงบประมาณ 9 - 9 

ฝ่ายการตลาด 4 - 4 

ฝ่ายส านกังาน 15 - 15 

รวม 167 78 245 

 ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

 - ไม่ม ี–                                                  
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รายงานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการก ากบักจิการภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล โดยคณะกรรมการบรษิทัมคีวาม
มุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามมาตรการการก ากบัดแูลกจิการทีด่เีพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั และเป็นการ
เสรมิสรา้งความโปร่งใสและประสทิธภิาพของฝ่ายจดัการอนัจะสรา้งความเชื่อมัน่ใหเ้กดิขึน้แก่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ี่
เกีย่วขอ้งทุกฝ่าย โดยมกีารด าเนินงานตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance) โดยในปี 
2558 บรษิทัฯ ไดร้บัการส ารวจตามโครงการส ารวจการก ากบัดแูลกจิการในดา้นต่าง ๆ ดงันี้ 

• โครงการส ารวจการก ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน 

      นบัเป็นปีแรกทีบ่รษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการส ารวจหลงัการจดทะเบยีนเป็นสมาชกิของตลาดหลกัทรพัยเ์มื่อปี 
2557 และในปี 2558 บรษิทัฯ ไดร้บัผลประเมนิโดยภาพรวมในระดบัด ีหรอืจดัอยูใ่นล าดบั 3 ดาว ซึง่ประเมนิผลโดย
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

• โครงการประเมนิคุณภาพการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี 2558 (Annual General Meeting : AGM) ที่
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ร่วมกบัสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทยและสมาคม
บรษิทัจดทะเบยีนไทยเป็นผูจ้ดั ซึง่เป็นปีแรกทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัการส ารวจ  โดยผลการประเมนิคณุภาพการจดัการประชมุ
ผูถ้อืหุน้สามญั ประจ าปี 2558 มผีลประเมนิอยู่ในระดบั “ดเียีย่ม” 

• โครงการประเมนิการด าเนินการเพื่อความยัง่ยนืของบรษิทัจดทะเบยีนไทย ตามแผนพฒันาความยัง่ยนื
ส าหรบับรษิทัจดทะเบยีนโดยสถาบนัไทยพฒัน์ไดร้บัการสนบัสนุนจากส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(ก.ล.ต.) ซึง่มกีารส ารวจเป็นปีทีส่องนบัจากเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์โดยบรษิทัมรีะดบัการพฒันาการป้องกนั
การมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัคอรร์ปัชัน่ในระดบัที ่3 “Established”  

และเพื่อให้บรษิัทฯ มแีนวทางการก ากบัดูแลกจิการที่ดแีละน าไปสู่การพฒันาบรษิัทตามแนวทางการ
พฒันาเพื่อความยัง่ยนื  โดยมกีารทบทวนปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัสม ่าเสมอเพื่อใหม้แีนวทาง
ทีส่อดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลที่ดขีองบรษิทัจดทะเบยีน และมคีวามสอดคลอ้งตามทีต่ลาดหลกัทรพัย์(SET) ได้
จดัท าเป็นเอกสารเผยแพร่ไว ้(อา้งองิฉบบัปี2555) โดยฉบบันี้ไดม้กีารปรบัปรุงจดัท าโดยเทยีบเคยีงจากหลกัการก ากบั
ดูแลกจิการของ The Organization for Economic Co-Operation and Development นอกจากนี้บรษิัทฯ มกีาร
ด าเนินการอื่นๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบั รวมถึงแนวทางที่ตลาดหลกัทรพัย์และส านักงาน 
ก.ล.ต. ไดว้างไว ้ ตามหลกัการก ากบักจิการใน 5 หมวด ดงันี้  

1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
2. การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเทา่เทยีมกนั 
3. บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 
5. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  
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รายงานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

 สิทธิของผูถื้อหุ้น 
  หลกัการ  (อา้งองิจากเอกสาร หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน) 

  “ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคมุบริษทัผา่นการแต่งตัง้คณะกรรมการให้ท าหน้าท่ีแทน

ตนและมีสิทธิในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของบริษทั บริษทัจึงควรส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นได้

ใช้สิทธิของตน” 

บรษิทัตระหนกัและใหค้วามส าคญักบัสทิธพิืน้ฐานของผูถ้ือหุน้ ไดแ้ก่ การซือ้ขายหรอืโอนหลกัทรพัย ์ การมี
สว่นแบ่งในก าไรของกจิการ การไดร้บัขา่วสารและขอ้มลูบรษิทัอย่างเพยีงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพื่อการใชส้ทิธอิอก
เสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของบรษิทัเพื่อแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบ
บญัช ี และเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทั เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การก าหนดหรอืการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสอื
บรคิณหส์นธ ิการลดทุนหรอืเพิม่ทุน การอนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้   

คณะกรรมการบรษิทัซึง่มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการจดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงคแ์ละ
ขอ้บงัคบัของบรษิทั และมกีารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีม่คีวามเกีย่วขอ้งเพื่อรกัษาสทิธริวมถงึสง่เสรมิและ
อ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ เป็นไปตามหลกัเกณฑข์อ้ก าหนดอย่างเพยีงพอและเหมาะสม 
ประกอบดว้ย 

1. คณะกรรมการมีนโยบายให้ บริษทั เปิดเผยข้อมูลและกฎระเบียบส าหรบัการสนับสนุนท่ีจะให้สิทธิแก่
ผูถ้ือหุ้น 

ข้อบงัคบัของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวข้องกบัผูถ้อืหุ้น ประกอบด้วย 

 

ข้อบงัคบับริษทัในหมวดหุ้นและผูถ้ือหุ้น 
 หุน้ของบรษิทัเป็นหุน้สามญัมมีลูค่าหุน้ละเท่าๆ กนัและเป็นหุน้ชนิดระบุชื่อผูถ้อืหุน้ 

หุน้ทุกหุน้ของบรษิทัตอ้งช าระค่าหุน้เตม็มลูค่าหุน้ดว้ยตวัเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นนอกจากตวัเงนิ       ผูจ้อง
หุน้หรอืผูซ้ือ้หุน้จะขอหกักลบลบหนี้กบับรษิทัไม่ได ้

 หุน้ของบรษิทัจะแบ่งแยกมไิด ้ถา้บุคคลตัง้แต่สองคนขึน้ไปจองซือ้หรอืถอืหุน้ร่วมกนัต้องตัง้ใหค้นใดคน
หนึ่งในบุคคลเหล่านัน้เป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะเป็นผูจ้องหุน้หรอืผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณี 

 บรษิทัมสีทิธทิีจ่ะออกและเสนอขายหุน้สามญั หุน้บุรมิสทิธ ิหุน้กู ้ใบส าคญัแสดงสทิธ ิหรอืหลกัทรพัย์อื่น
ใดกไ็ดต้ามทีก่ฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยอ์นุญาต  

 ใบหุน้ทุกใบของบรษิทัจะระบุชื่อผูถ้อืหุน้ และมลีายมอืชื่อกรรมการอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) คน ลงหรอืพมิพ์
ลายมอืชื่อและประทบัตราของบริษัทไว้ แต่ทัง้นี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบยีนหลกัทรพัย์ ตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นผูล้งหรอืพมิพล์ายมอืชื่อแทนกไ็ด้ 

 การลงลายมอืชื่อในใบหุ้นหรอืใบหลกัทรพัย์อื่นใดของกรรมการหรอืนายทะเบยีนหลกัทรพัย์ดงักล่าว 
กรรมการหรอืนายทะเบยีนหลกัทรพัยอ์าจลงลายมอืชือ่ดว้ยตนเอง หรอืใชเ้ครื่องจกัร ใชเ้ครื่องคอมพวิเตอร ์หรอืประทบั
โดยวธิกีารอื่นใดตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดกไ็ด้ 
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รายงานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

บรษิทัจะต้องเกบ็รกัษาทะเบยีนผู้ถอืหุน้และหลกัฐานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงรายการในทะเบยีนผู้ถอืหุ้น
ทีว่่านัน้ไว ้ณ ส านกังานใหญ่ของบรษิทั อย่างไรกต็ามบรษิทัอาจจะมอบหมายใหบ้รษิทัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย์ของบริษัทกไ็ด้และหากบรษิัทมอบหมายให้บริษัทศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัยข์องบรษิทัแลว้ วธิปีฏบิตัทิีเ่กีย่วกบังานทะเบยีนของบรษิทัใหเ้ป็นไป
ตามทีน่ายทะเบยีนหลกัทรพัยก์ าหนด 

 บรษิัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดอืนนับแต่วนัที่นายทะเบยีนรบัจดทะเบยีนบรษิัท 
หรอืนบัแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัช าระเงนิค่าหุน้ครบถว้นในกรณีทีบ่รษิทัจ าหน่ายหุน้ทีเ่หลอืหรอืออกจ าหน่ายหุน้ทีอ่อกใหม่
ภายหลงัการจดทะเบยีนบรษิทั 

 ในกรณีทีใ่บหุน้ฉบบัใดช ารุด หรอืลบเลอืนในสาระส าคญั ผูถ้อืหุน้อาจขอใหบ้รษิทัท าการออกใบหุน้ใหม่
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้โดยคนืใบหุน้เดมิ 

 ในกรณีทีใ่บหุน้ฉบบัใดสญูหายหรอืถูกท าลาย ผูถ้อืหุน้จะต้องน าหลกัฐานการแจง้ความต่อเจา้พนักงาน
ต ารวจ หรอืหลกัฐานอื่นอนัสมควรมาแสดงต่อบรษิทั 

ในทัง้สองกรณี บรษิทัจะออกใบหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด โดยบรษิทัอาจ
เรยีกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุน้ใหม่แทนใบหุน้เดมิจากผูถ้อืหุน้นัน้ แต่ทัง้นี้ตอ้งไม่เกนิกว่าอตัราทีก่ฎหมายก าหนด
ไว ้

 ใบหุน้ทีส่ญูหาย ลบเลอืน หรอืช ารุดซึง่ไดม้กีารออกใบหุน้ใหม่แทนใหแ้ลว้ ใหถ้อืว่าใบหุน้เก่านัน้เป็นอนั
ยกเลกิ 

 บรษิทัจะเป็นเจา้ของหุน้หรอืรบัจ าน าหุน้ของบรษิทัเองไม่ได ้ทัง้นี้ เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี้  
(1) บรษิัทอาจซื้อหุ้นคนืจากผู้ถือหุน้ที่ออกเสยีงไม่เหน็ด้วยกบัมติของทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น ซึ่งอนุมตัิการ

แกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัในส่วนทีเ่กีย่วกบัสทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนและสทิธใินการรบัเงนิปันผล เนื่องจากผูถ้ือ
หุน้ทีอ่อกเสยีงไม่เหน็ดว้ยเหน็ว่าตนไม่ไดร้บัความเป็นธรรม 

(2) บรษิัทอาจซื้อหุ้นคนืเพื่อวตัถุประสงค์ในการบรหิารทางการเงนิ ในกรณีที่บริษัทมกี าไรสะสมและ
สภาพคล่องสว่นเกนิ และการซือ้หุน้คนืนัน้ไม่เป็นเหตุใหบ้รษิทัประสบปัญหาทางการเงนิ 

ทัง้นี้ หุ้นที่บรษิัทถอือยู่นัน้จะไม่นับเป็นองคป์ระชุมในการประชุมผู้ถอืหุ้น รวมทัง้ไม่มสีทิธใินการออก
เสยีงลงคะแนนและสทิธใินการรบัเงนิปันผล 

บรษิทัจะต้องจ าหน่ายหุน้ทีซ่ือ้คนืตามวรรคก่อน ภายในเวลาทีก่ าหนดในกฎกระทรวง ในกรณีทีบ่รษิัท
ไม่จ าหน่ายหรอืจ าหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่ก าหนด บรษิัทจะด าเนินการลดทุนที่ช าระแล้ว โดยวธิตีดัหุ้นจด
ทะเบยีนสว่นทีจ่ าหน่ายไม่ได ้

การซือ้หุน้คนื การจ าหน่ายหุน้ และการตดัหุน้ทีซ่ือ้คนื ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 การซือ้หุน้ของบรษิทัคนื ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่กรณีทีบ่รษิทัมสีถานะเป็น
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและการซือ้หุน้ดงักล่าวมจี านวนไม่เกินกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของ
ทุนช าระแลว้ ใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการของบรษิทัในการอนุมตักิารซือ้หุน้คนืดงักล่าว 
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ข้อบงัคบัในหมวดการโอนหุ้น 
 หุน้ของบรษิทัย่อมโอนกนัไดอ้ย่างเสรโีดยไม่มขีอ้จ ากดั และหุน้ทีถ่อืโดยคนต่างดา้วในขณะใดขณะหนึ่ง

ตอ้งมจี านวนรวมกนัไมเ่กนิกว่ารอ้ยละสีส่บิเกา้ (49) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั การโอนหุน้ราย
ใดทีจ่ะท าใหอ้ตัราสว่นการถอืหุน้ของคนต่างดา้วของบรษิทัเกนิอตัราสว่นขา้งตน้ บรษิทัมสีทิธปิฏเิสธการโอนหุน้บริษทั
รายนัน้ได ้

 การโอนหุน้ย่อมมผีลสมบรูณ์เมื่อผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุน้โดยระบุชื่อผูร้บัโอน และลงลายมอืชื่อของผูโ้อน
กบัผูร้บัโอน และท าการสง่มอบใบหุน้ดงักล่าวใหแ้ก่ผูร้บัโอน 

การโอนหุ้นจะใช้ยนับริษัทได้เมื่อบริษัทได้รบัค าร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยัน
บุคคลภายนอกไดเ้มื่อบรษิทัไดล้งทะเบยีนการโอนหุน้ดงักล่าวไวใ้นสมุดทะเบยีนหุน้แลว้เท่านัน้ 

เมื่อบรษิทัพจิารณาแลว้ว่าการโอนหุน้นัน้ถูกตอ้งตามกฎหมาย ใหบ้รษิทัลงทะเบยีนการโอนหุน้ดงักล่าว
ภายในสบิสี ่(14) วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค ารอ้งขอ หรอืหากบรษิทัเหน็ว่าการโอนหุน้นัน้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ใหบ้รษิทัแจง้
แก่ผูย้ ื่นค ารอ้งขอทราบภายในเจด็ (7) วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค ารอ้งขอ 

 หากหุน้ของบรษิทัไดร้บัการจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
แลว้ ใหก้ารโอนหุน้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 กรณีทีผู่ร้บัโอนหุน้มคีวามประสงคจ์ะไดใ้บหุน้ใหม่ ใหท้ าค ารอ้งขอต่อบรษิทัโดยท าเป็นหนงัสอืลงลายมอื
ชื่อของผูร้บัโอนหุน้ และมพียานอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงลายมอืชื่อรบัรองลายมอืชื่อนัน้พรอ้มกบัเวนคนืใบหุน้เดมิหรอื
หลกัฐานอื่นใหแ้ก่บรษิทั ในการนี้ หากบรษิทัเหน็ว่าการโอนหุน้นัน้ถูกต้องตามกฎหมายแลว้ ใหบ้รษิทัลงทะเบยีนการ
โอนหุน้ดงักล่าวภายในเจด็ (7) วนั นบัแต่วนัไดร้บัค ารอ้งขอ และออกใบหุน้ใหใ้หม่ภายในหนึ่ง (1) เดอืนนับแต่วนัทีไ่ด้
รบัค ารอ้งขอนัน้ 

หากมีกรณีเกิดการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยส์ าหรบัผูถ้ือหุ้นท่ีเป็นบุคคล มีแนวทางปฏิบติั
ดงัต่อไปน้ี 

กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัช ี คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าว มหีน้าทีต่อ้งเปิดเผย
รายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องตนของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ โดยตอ้ง  

1. รายงานการถือหลกัทรพัยค์รัง้แรกตามแบบ 59-1 ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วนันับแต่วนัปิดการ
เสนอขายหลกัทรพัยต่์อประชาชน หรอืวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิทั และ 

2. เมื่อใดกต็ามที่บุคคลดงักล่าวมกีารเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรพัย ์กจ็ะต้องรายงานตาม แบบ 59-2 ต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัย์ ยกเว้นการได้มาซึ่ง
หลกัทรพัยใ์นกรณีต่อไปนี้ ไม่ตอ้งรายงาน 59-2 

2.1 ไดห้ลกัทรพัยจ์าก right offering (หรอื RO : การจดัสรรหุน้ใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้) 
2.2 ไดหุ้น้จากการใชส้ทิธติามหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ 
2.3 ไดห้ลกัทรพัยโ์ดยทางมรดก 
2.4 ไดห้ลกัทรพัยจ์ากโครงการ ESOP/EJIP* 
2.5 โอน/รบัหลกัทรพัยจ์ากการวางเป็นประกนัการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
หมายเหตุ : หลกัทรพัย ์หมายถงึ หุน้ หรอื หลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ (หุน้กูแ้ปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสทิธิ
ทีจ่ะซือ้หุน้ หรอืใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด)้ 

 *  ESOP  คอื การออกหุน้ใหมใ่หพ้นกังานในราคาถูก 
 *  EJIP  คอื  การทีบ่รษิทัชว่ยออกเงนิ บางส่วน ใหพ้นกังาน ซื้อหุน้ ในกระดาน 
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3. การเริม่/สิน้สดุหน้าที ่
แบบ 59-1 : เริม่มหีน้าทีร่ายงานเมื่อบรษิทัท า IPO และสิน้สดุหน้าทีเ่มื่อบรษิทัสิน้สดุหน้าทีต่าม 
               มาตรา 56 
แบบ 59-2 : เริม่มหีน้าทีเ่มื่อหลกัทรพัยเ์ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และสิน้สดุหน้าทีเ่มือ่ไม่มี
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
หมายเหต ุ 
 วิธีปฏิบติัในการจดัส่งรายงาน  
 1.  ผูบ้รหิาร/ผูส้อบบญัช ีสง่เอกสารต่อ ก.ล.ต. ไดภ้ายใน 9.00 น. ของวนัท าการถดัไป โดยไม่ตอ้ง

สง่โทรสารมาก่อน 
2.  การสง่ทางโทรสาร ท าไดท้ีห่มายเลข 0 2 695 9660 โดยตอ้งสง่ภายใน 24.00 น. ของวนัก าหนด

สง่ และตอ้งสง่เอกสารตน้ฉบบัต่อ ก.ล.ต.  ภายใน 3 วนัท าการนบัจากวนัก าหนดสง่ (สง่ by hand หรอืสง่ทางไปรษณีย์
กไ็ด)้ อย่างไรกด็ ีหาก ก.ล.ต.  ไม่ ไดร้บัรายงานทางโทรสารภายในเวลาดงักล่าวขา้งตน้จะถอืวา่บรษิทัไม่ไดส้ง่ รายงาน
ภายในวนัครบก าหนดสง่แมว้่าบรษิทัจะสามารถสง่ตน้ฉบบัไดภ้ายใน 3 วนัท าการกต็าม 

กรณีมกีารเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยโ์ดยการไดม้าหรอืจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีม่สีดัสว่นทีเ่ปลีย่นแปลง
การถอืหุน้ในจ านวนทีถ่งึหรอืขา้ม 5% , 10% , 15% , 20%....ไปจนถงึ 100% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงของหุน้ทัง้หมด
ของกจิการ บุคคลทีม่ไีดม้าหรอืจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีส่ดัสว่นทีเ่ปลีย่นแปลงดงักล่าว มหีน้าทีต่อ้งรายงานตามมาตรา 
246 ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

การรายงานตามมาตรา 246 ไดแ้ก่          

(1)   การถอืหุน้ในจ านวนทีถ่งึหรอืขา้ม 5% … 10%...15%... 20%... ไปจนถงึ 100% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีง 
ของหุน้ทัง้หมดของกจิการ  

(2) การถอืหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพทีม่จี านวนหุน้รองรบัรวมกนัถงึหรอืขา้ม 5% …10%...15%... 20%...  
ไปจนถงึ 100% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงของหุน้ทัง้หมดของกจิการ 

เพื่อใหม้กีารปฏบิตัเิป็นไปตามแนวทางขอ้บงัคบัและใหส้ทิธกิบัผูถ้อืหุน้ในหมวดทีเ่กีย่วกบัหุน้และผูถ้อืหุน้
บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้บริษทัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียนหลกัทรพัยข์อง
บริษทั โดยในสว่นวธิปีฏบิตัทิีเ่กีย่วกบังานทะเบยีนของบรษิทัจงึใหเ้ป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนหลกัทรพัยก์ าหนด  

ขอ้มลูสถานทีต่ดิต่อ บรษิทัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่ปัจจุบนัมกีารยา้ยทีท่ าการแห่งใหม่
ซึง่มผีลในวนัที ่4 มกราคม 2559 สามารถตดิต่อตามทีอ่ยู่ดงันี้  

ท่ีอยู่ติดต่อทางไปรษณีย ์
ฝ่ายนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์TSD  
Mail Room ชัน้ 1 (อาคาร C) 

           ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ขา้งสถานทตูจนี)  
เลขที ่93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400  
โทรศพัท ์02 009 9385  
โทรสาร 02 009 9476  
email: srg_tsd@set.or.th 
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ข้อบงัคบัในหมวดเงินปันผลและเงินส ารอง 
 หา้มจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมิ

ใหจ้่ายเงนิปันผล 
 เงินปันผลนัน้ให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและ

ก าหนดใหหุ้น้บุรมิสทิธไิดร้บัเงนิปันผลแตกต่างจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงนิปันผลตามทีก่ าหนดไว ้โดยการจ่ายเงนิปัน
ผลตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเหน็ว่าบรษิทัมผีลก าไร
สมควรพอทีจ่ะท าเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวใหท้ีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้ทราบในการประชุมผูถ้อืหุน้คราวต่อไป 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุม
คณะกรรมการลงมต ิแลว้แต่กรณี ทัง้นี้ ใหแ้จง้เป็นหนังสอืไปยงัผูถ้อืหุน้และใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงนิปัน
ผลนัน้ในหนงัสอืพมิพเ์ป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัดว้ย 

 บรษิัทต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของทุน
จดทะเบยีน 

 

ข้อบงัคบัในหมวดการประชุมผูถ้ือหุ้น 
 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสี ่(4) เดอืน นบัแต่วนั

สิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 
การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั โดยคณะกรรมการจะเรยีก

ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร 
 ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืผูถ้อื

หุน้จ านวนไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้ (25) คน ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสบิ (1/10) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้
ทัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่ต้องระบุ
เหตุผลในการที่ขอให้เรยีกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนังสอืดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจดัให้มกีาร
ประชุมผูถ้อืหุน้ภายในหนึ่ง (1) เดอืน นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืนัน้จากผูถ้อืหุน้ดงักล่าว 

 ในการเรยีกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสอืนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วนั เวลา 
ระเบยีบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อทีป่ระชุมพร้อมดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็น
เรื่องทีจ่ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว 
และจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี้ ใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนงัสอืพมิพก์่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั 

 ทัง้นี้ สถานทีท่ีจ่ะใชเ้ป็นทีป่ระชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิทั หรอืทีอ่ื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดกไ็ด ้

 ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ต้องมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่บิ
ห้า (25) คน หรอืไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชุม  
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 ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถงึหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้
ซึง่มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผู้
ถอืหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ให้
นดัประชุมใหม่ และในกรณีนี้ใหส้ง่หนงัสอืนดัประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุม
ครัง้หลงันี้ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการหรอืมีแต่ไม่อยู่
ในที่ประชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัิหน้าที่ได ้ให้ที่ประชุมเลอืกผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่
ประชุมดงักล่าว 

 ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้อืหุ้น ให้ถอืว่าหุ้นหนึ่งมเีสยีงหนึ่ง และผู้ถอืหุน้คนใดมสี่วนได้
เสยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้คนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ 
และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

(1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

(2)  ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก)  การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
(ข)  การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิทั 
(ค)  การท า แกไ้ข หรอืยกเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญั   

การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการควบรวมกจิการกบับุคคลอื่นโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 
(จ) การเพิม่หรอืลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 
(ฉ) การเลกิบรษิทั  
(ช) การออกหุน้กูข้องบรษิทั 
(ซ) การควบรวมกจิการบรษิทักบับรษิทัอื่น 

 กจิการทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีพงึเรยีกประชุมมดีงันี้ 

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการทีแ่สดงถงึกจิการของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 

(2) พจิารณาอนุมตังิบดุล และบญัชกี าไรขาดทุน 

(3) พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไร และการจ่ายเงนิปันผล 

(4) พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ  

(5) พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัช ีและ 

(7) กจิการอื่นๆ 
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2. การด าเนินการและปฏิบติัตามข้อบงัคบัของบริษทั การให้สิทธิส าหรบัผูถ้ือหุ้น การจดัการประชมุผูถ้ือ
หุ้น การส่งเสริมและอ านวยความสะดวกส าหรบัผูถื้อหุ้นเพื่อเข้ารว่มการประชมุ  และการจดัท า
รายงานการประชมุผูถ้ือหุ้น การเปิดเผยมติการประชมุผูถื้อหุ้นและผลการลงคะแนน  โดยด าเนินการ
ดงัน้ี 

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

2. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะ
ใหก้รรมการอสิระหรอืบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชมุแทนได ้ โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะทีบ่รษิทัไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอื
เชญิประชุม 

3. ก่อนเริม่การประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะชีแ้จงวธิกีารใชส้ทิธลิงคะแนนและนบัคะแนนตามทีร่ะบุไวอ้ย่าง
ชดัเจนในขอ้บงัคบัของบรษิทั รวมถงึจดัใหม้บีุคคลทีเ่ป็นอสิระเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในการประชุมสามญั
และวสิามญัผูถ้อืหุน้ และเปิดเผยใหท้ีป่ระชมุทราบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรายงานการประชมุ  

4. ประธานกรรมการจะจดัสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และด าเนินการประชุมอย่างโปร่งใส โดย
ระหว่างการประชุม จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธอิย่างเท่าเทยีมกนัในการแสดงความคดิเหน็ และซกัถามอย่างทัว่ถงึ 
ซึง่กรรมการและผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งจะเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถซกัถามในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งได้ และ
นอกเหนือจากการใหส้ทิธสิ าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมสามารถมอบฉันทะใหก้บักรรมการอสิระหรอืบุคคล
ใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทน บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารบนัทกึเสยีงในการประชุมเพื่อท าการเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัฯ 
เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้นตนเองมโีอกาสไดร้บัทราบเนื้อหาจากการประชุมผูถ้อืหุน้ 

5. จดัท าบนัทกึรายการการประชุมอย่างถูกตอ้งและครบถว้น เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้ 

6. เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้อย่างสม ่าเสมอผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั และช่องทางของตลาด
หลกัทรพัย ์และส านกังาน ก.ล.ต. รวมถงึเวบ็ไซดข์องบรษิทั 

7. บรษิทัก าหนดนโยบายการอ านวยความสะดวกและสง่เสรมิการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทุก
กลุ่ม รวมถงึผูถ้อืหุน้ประเภทสถาบนัใหเ้ขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ โดยมแีนวทางการปฏบิตั ิดงันี้ 

(1) เปิดเผยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั เรื่องก าหนดการประชมุผูถ้อืหุน้ รวมทัง้เปิดเผยระเบยีบ
วาระการประชมุ และสาระส าคญัของวาระการประชมุ ผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลกัทรพัย”์) ทนัทไีม่เกนิวนัท าการถดัไป นบัจากวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีต ิ

(2) จดัใหม้กีระบวนการจดัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ทีโ่ปร่งใส มปีระสทิธภิาพ และเป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้บงัคบัของบรษิทั 

(3) บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตัง้เป็น
กรรมการบริษัท และส่งค าถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า ในเวลาอันสมควร โดยแจ้งประกาศก าหนดการและ
ระยะเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลกัทรพัย”์) รวมถงึเวบ็ไซดข์องบรษิทั โดยเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธดิงักล่าว โดยแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า
มากกว่า 3 เดอืนก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ ส าหรบัปี 2558 บรษิทัฯ ไดแ้จง้เผยแพร่ก าหนดการในวนัที ่15 ตุลาคม 2558 
โดยมกี าหนดระยะเวลาการรบัเรื่องระหว่าง วนัที ่16 ตุลาคม – วนัที ่30 พฤศจกิายน 2558   
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(4) ดแูลผูถ้อืหุน้ ใหไ้ดร้บัขอ้มลูสารสนเทศทีถู่กตอ้ง เพยีงพอ ในเวลาทีเ่หมาะสม 
(5) จดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ซึง่ระบุวนั เวลา สถานทีป่ระชุม ระเบยีบวาระการประชุมและ

ขอ้มูลประกอบการพิจารณาทุกวาระอย่างครบถ้วน รวมทัง้เอกสาร/หลกัฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะ และค าแนะน า
ขัน้ตอนการมอบฉนัทะ โดยบรษิทั ท าการเผยแพร่หนงัสอืเชญิประชุมล่วงหน้าเพื่อแจง้ผูถ้อืหุน้ทราบก าหนดระยะเวลา
การเขา้ร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 30 วนั พรอ้มทัง้แจง้ผู้ถอืหุน้ทราบ ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์”) อกีช่องทางดว้ย และการด าเนินการเพื่อจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมใหก้บัผูถ้อืหุน้ทาง
ไปรษณียล์งทะเบยีนไม่น้อยกว่า 14 วนั ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

(6) ประกาศหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุ้นลงในหนังสอืพมิพร์ายวนัตดิต่อกนั ไม่น้อยกว่า 3 วนั และก่อน
วนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั 

(7) เปิดใหผู้ถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ก่อนเวลา โดยก าหนดระยะเวลาเปิดรบัลงทะเบยีน
ล่วงหน้าก่อนเวลาทีจ่ะประชุมอย่างเหมาะสม 

(8) บรษิัทมกีารอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้สามารถเดนิทางเขา้ร่วมประชุมได้ง่าย มีพนักงาน
ต้อนรบั พนักงานลงทะเบียน รวมทัง้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบัรบัลงทะเบียนและนับผลคะแนนเสยีงที่มี
ประสทิธภิาพ  

(9) เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายมสีทิธเิท่าเทยีมกนัในการแสดงความคดิเหน็หรอืซกัถาม โดยไดจ้ดัสรร
เวลาอย่างเพยีงพอและเหมาะสม และจะบนัทกึขอ้ซกัถามและขอ้เสนอแนะทีส่ าคญัจากผูถ้อืหุน้ไวใ้นรายงานการประชุม
อย่างครบถว้น 

(10) เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุน้พร้อมทัง้ผลการลงคะแนนเสยีง ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาด
หลกัทรพัยโ์ดยไม่ชกัชา้ ภายในวนัท าการถดัไปนบัจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

(11) จดัท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบนัทึกการชี้แจงขัน้ตอนการลงคะแนน และวิธีแสดงผล
คะแนนให้ที่ได้รายงานต่อที่ประชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมทัง้บนัทกึประเดน็ หรอืขอ้ซกัถาม ค าถาม และ
ค าตอบ ทีม่จีากการด าเนินการประชุม และผลคะแนนการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมถงึมกีารบนัทกึรายชื่อกรรมการที่
เขา้ร่วมประชุม และกรรมการทีล่าประชุมดว้ย 

(12) จดัสง่รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้แก่หน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง และไดเ้ผยแพร่รายงาน
การประชุมทางเวบ็ไซดข์องบรษิทั ภายในระยะเวลา 14 วนันบัแต่วนัประชุม 

(13) บรษิทับนัทกึการประชุมในลกัษณะสือ่วดีทีศัน์และบนัทกึการออกเสยีง และไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซด์
ของบรษิทั เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัผูถ้อืหุน้และบุคคลภายนอกทีส่นใจดกูารประชุมผูถ้อืหุน้ทีจ่ดัขึน้ 

(14) มอบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทั และนักลงทุนสมัพนัธ ์เป็นผูต้ดิต่อ ประสานงาน และอ านวยความ
สะดวกระหว่างบรษิทักบัผูถ้อืหุน้รวมถงึนกัลงทุน 
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 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
  หลกัการ  (อา้งองิจากเอกสาร หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน) 

“ผูถื้อหุ้นทุกราย ทัง้ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูบ้ริหาร และผูถื้อหุ้นท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหาร รวมทัง้ผูถื้อหุ้นต่างชาติ ควร

ได้รบัการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยท่ีถกูละเมิดสิทธิควรมีโอกาสได้รบัการชดเชย” 

บรษิทัไดก้ าหนดใหม้กีารปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม คณะกรรมการบริษทัจงึมี
นโยบาย ดงันี้ 

1. เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอเพิม่วาระการประชุม หรอืเสนอชื่อกรรมการไดล่้วงหน้าก่อนการประชุม  
2. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ จะพจิารณาและลงคะแนนเสยีงตามวาระทีก่ าหนดโดยไม่เปลีย่นแปลงขอ้มลูส 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  

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส าคญัและเพื่อใหส้ทิธทิีเ่ท่าเทยีมกบัผูถ้อืหุน้ทุกราย รวมถงึสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ 

รวมทัง้นกัลงทุนสถาบนั ไดม้สีว่นเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ จงึมแีนวทางปฏบิตั ิ ดงันี้ 

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชมุผูถื้อหุ้น 

1.1 ด าเนินการแจง้ก าหนดการประชมุพรอ้มระเบยีบวาระ และความเหน็ของคณะกรรมการต่อตลาด

หลกัทรพัย ์และเผยแพร่ผ่านทาง Website บรษิทั อย่างน้อย 30 วนัก่อนวนันดัประชมุผูถ้อืหุน้ 

1.2 ด าเนินการแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบกฎเกณฑต่์าง ๆ ทีใ่ชใ้นการประชุม ขัน้ตอนการออกเสยีง ลงมต ิ

รวมทัง้สทิธกิารออกเสยีงลงคะแนนแต่ละประเภทของหุน้ 

1.3 มกีารจดัท าหนงัสอืเชญิประชมุ เป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพร่พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุม
ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นฉบบัภาษาไทย 

2. การคุ้มครองสิทธิของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย 

2.1 ก าหนดหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อยเสนอเพิม่วาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุน้ 

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ และสง่ค าถามล่วงหน้า โดยมปีระกาศหลกัเกณฑผ์่านเวบ็ไซดข์องบรษิทั 

และเวบ็ไซดข์องตลาดหลกัทรพัย ์
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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ 

www.goldenlime.co.th : ในหน้านักลงทุนสมัพนัธเ์ลอืกเมนูดาวน์โหลดขอ้มูลและแบบฟอรม์ และมกีารแจ้งข่าวเพื่อ

เผยแพร่หลกัเกณฑด์งักล่าวพรอ้มแนบรายละเอยีดและแบบฟอรม์ต่างๆ เพื่อประชาสมัพนัธแ์จง้ข่าวผ่านเวบ็ไซดข์อง

ตลาดหลกัทรัพย์ เมื่อวนัที่ 15 ตุลาคม 2558  โดยก าหนดระยะเวลาการรับเรื่อง ระหว่ างวันที่ 16 ตุลาคม – 30 

พฤศจกิายน 2558 ก่อนการจดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

 
 

2.2 เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 

3. การป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายใน 

คณะกรรมการไดม้กี าหนดแนวทางในการเกบ็รกัษาและป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ในนโยบายเรื่องการดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายใน เพื่อแจง้แนวทางดงักล่าวใหทุ้กคนในองคก์รถอืปฏบิตั ิรวมถงึเปิดเผย

ในรายงานประจ าปี ซึง่มแีนวทางดงันี้ 

บรษิทัมนีโยบายและวธิกีารดแูลผูบ้รหิารและพนกังานในการน าขอ้มลูภายในของบรษิทัไปใชเ้พือ่

ประโยชน์สว่นตน ดงันี้ 

1. หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิทั น าความลบั และ/หรอืขอ้มลูภายในของ

บรษิทัไปเปิดเผยหรอืแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไมว่่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

และไม่ว่าจะไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่กต็าม 

2. ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิที่

เป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า เกีย่วกบัหน้าทีท่ีต่อ้งจดัท าและสง่รายงานการถอืหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส 

และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 และบท

ก าหนดโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

 
*66/204*

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


  
 
 
 
 
 

รายงานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

3. บรษิทัไดก้ าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอื

การเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า และผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งระงบัการซือ้ และ/หรอื การขาย

หลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วง 1 เดอืนก่อนทีบ่รษิทัจะมกีารเผยแพร่ขอ้มลูเกีย่วกบัผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิ

หรอืขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นสาระส าคญั ซึง่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย ์จนกว่าบรษิทัจะไดเ้ปิดเผยขอ้มลู

ภายในดงักล่าวต่อสาธารณชนแลว้ 

4. บรษิทัก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิ

ทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า 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 าเนารายงานน้ีใหแ้ก่เลขานุการ

บรษิทัในวนัเดยีวกนักบัวนัทีส่ง่รายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต.  

กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ผูท้ีฝ่่าฝืนนโยบายการใชข้อ้มลูภายในจะตอ้งถูกลงโทษทางวนิยั และ/หรอื

กฎหมายแลว้แต่กรณี โดยการพจิารณาจากเจตนาของการกระท าและความรา้ยแรงของความผดินัน้ๆ 

 

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

4.1  ก าหนดแนวทางการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั หรอืการท าธุรกรรมกบับุคคลหรอืนิตบิุคคล

ซึง่มคีวามเกีย่วโยงโดยมนีโยบายดงันี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติก าหนดนโยบาย และขัน้ตอนการท ารายการระหว่างกนั เพื่อท าให้

รายการระหว่างบุคคลหรอืนิติบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้เป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของ

บรษิทั โดยสามารถสรุปแนวทางดงันี้ 

การท าธุรกรรมระหว่างบรษิัทกบักรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลที่มคีวามเกีย่วขอ้ง จะต้องได้รบัอนุมตัิ

จากทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ เว้นแต่ธุรกรรมเหล่านัน้มขีอ้ตกลงทางการค้าในลกัษณะทีบุ่คคลทัว่ไปจะพงึกระท ากบัคู่สญัญา

ทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุ คคลทีม่คีวาม

เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่

คณะกรรมการอนุมตัไิวแ้ลว้  

การเขา้ท ารายการระหว่างกนัของบรษิทักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์มสีว่นไดส้ว่นเสยี

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการและความเหมาะสมทางดา้น

ราคาของรายการนัน้ๆ โดยพจิารณาเงื่อนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด าเนินธุรกจิปกติในอุตสาหกรรมและมี

การเปรยีบเทียบกบัราคาของบุคคลภายนอกหรอืราคาตลาดหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการ

พจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้บรษิัทจะจดัให้มบีุคคลทีม่คีวามรูค้วามช านาญพเิศษเช่นผูส้อบบญัช ีหรอืผู้

ประเมนิราคาทรพัยส์นิ ส านักงานกฎหมาย เป็นต้น ทีม่คีวามเป็นอสิระจากบรษิทัและบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เป็น

ผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าวเพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสนิของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้

คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ หรอืผูถ้อืหุน้ ตามแต่กรณี โดยกรรมการผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี
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จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในรายการดงักล่าวอกีทัง้จะมกีารเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงนิที่

ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้ปฏิบตัิให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้บงัคับประกาศค าสัง่หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาด

ทุน และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการที่

เกีย่วโยงกนั และการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่ าคญัของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย รวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐาน

บญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ คงเหลอืจ านวนรายการระหว่างกนักบับุคคลทีม่ีความเกีย่วโยง 

จ านวน 1 รายการได้แก่ รายการค่าเช่าส านักงานซึง่ผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ได้พจิารณา

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนัดงักล่าว โดยมกีารพจิารณาประกอบกบัขอ้มูลอตัราค่าเช่าอาคารส านักงานที ่

อยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัอาคารส านักงานของบรษิทัแลว้ และมคีวามเหน็ว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวขา้งต้นมคีวาม

เหมาะสม  เป็นประโยชน์ต่อบรษิทัซึง่บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการเผยแพร่ขอ้มลูรายละเอยีดเกีย่วกบัการท ารายการเกีย่วโยง

ดงักล่าวตามหลกัเกณฑผ์่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้เมือ่วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2558 

4.2   ก าหนดใหก้รรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีอย่างมนียัส าคญังดเวน้จากการมสีว่นร่วมในการประชุมส าหรบั

วาระทีม่กีารพจิารณารายการระหว่างกนัหรอืรายการเกีย่วโยงเพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างอสิระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูมี้ส่วนได้เสียของ Sutha 
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 บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 
หลกัการ  (อา้งองิจากเอกสาร หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน) 

“ผูมี้ส่วนได้เสียควรได้รบัการดแูลจากบริษทัตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการควร

พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกบัผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความ

รว่มมือระหว่างบริษทักบัผูมี้ส่วนได้เสียในการสร้างความมัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงิน และความยัง่ยืนของ

กิจการ” 
 

บรษิทัตระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั ไม่ว่าจะเป็นผูม้สี่วน

ไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ ผู้ถอืหุน้ กรรมการผูบ้รหิารและพนักงาน และผูม้สี่วนไดเ้สยีภายนอก ได้แก่ ลูกคา้ คู่คา้และผูใ้ห้

บรกิาร สงัคมชุมชนสิง่แวดลอ้ม หน่วยงานภาครฐั และประเทศชาติ ดงันัน้ บรษิทัจะปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนด

ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหส้ทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีดงักล่าวไดร้บัการดแูลเป็นอย่างด ีคณะกรรมการบรษิทัจงึมนีโยบาย ดงันี้ 

ผูถ้ือหุ้น : มุ่งเน้นการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย ์และโปร่งใสในการเปิดเผยขอ้มลูทีส่ าคญัทัง้ขอ้มลูทาง
การเงนิ และขอ้มลูอื่นทีเ่กีย่วขอ้งต่อผูถ้อืหุน้อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา 

ลูกค้า : ใหค้วามส าคญัในการผลติ และจดัจ าหน่ายผลติภณัฑแ์ละการบรกิารทีม่คีุณภาพภายใตเ้งื่อนไขที่
เป็นธรรม รวมทัง้รกัษาความลบัของลกูคา้ โดยไม่น าไปเปิดเผยหรอืใชป้ระโยชน์ในทางมชิอบ 

กรรมการ 
ผูบ้ริหารและ
พนักงาน 

: ปฏบิตัต่ิอพนกังานทุกคนอย่างเป็นธรรม โดยมกีารใหค้่าตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่หมาะสม 
ก าหนดนโยบายการดแูลความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน รวมทัง้สนบัสนุนการ
พฒันาความรูแ้ละความสามารถของพนกังาน 

คู่ค้าและ
คู่สญัญา 

และผูใ้ห้บริการ 

: ปฏบิตัติามเงื่อนไขทางธุรกจิต่อคู่สญัญาทีไ่ดต้กลงกนัไวอ้ย่างเป็นธรรม และมจีรรยาบรรณทีด่ใีน
การด าเนินธุรกจิ ตลอดจนปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

คู่แข่งทางการ
ค้า 

: สง่เสรมินโยบายการแขง่ขนัทางการคา้อย่างเสร ีและเป็นธรรม โดยจะปฏบิตัภิายใตก้รอบกตกิา
การแขง่ขนัทีด่ ี 

ชุมชนสงัคม 
ส่ิงแวดล้อม 
หน่วยงาน
ภาครฐัและ
ประเทศ 

: ใหค้วามส าคญัและรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม สิง่แวดลอ้ม โดยสนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ ตาม
โอกาส รวมทัง้ปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ อย่างเคร่งครดั และใหค้วาม
ร่วมมอืในการด าเนินการตามกฎเกณฑแ์ละนโยบายทัง้หน่วยก ากบั และภาครฐั  รวมถงึมสีว่น
สง่เสรมิหรอืช่วยเพื่อใหเ้กดิการขบัเคลื่อน ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและประเทศชาต ิ

โดยก าหนดแนวทางปฏบิตั ิไวด้งันี้ 
1. ก าหนดแนวทางปฏบิตัสิ าหรบัผูม้สีว่นไดเ้สยี  
2. ก าหนดจรรยาบรรณการจดัซือ้ จดัหา จดัจา้ง และแนวทางปฏบิตัใินการจดัหาและคดัเลอืกคู่คา้/คู่ธุรกจิ  
3. ก าหนดนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม  
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4. ก าหนดนโยบายต่อตา้นการทุจรติ รวมถงึการสนบัสนุนกจิกรรมทีส่ง่เสรมิและปลกูฝังใหพ้นกังานทุกคน
ปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง  

5. ก าหนดนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตักิบัพนกังานลกูคา้อยา่งเป็น
ธรรม รวมทัง้มกีารพฒันาความรู ้และศกัยภาพของพนกังาน 

6. จดัใหม้กีระบวนการและช่องทางในการรบัและจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีนของผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยมจีดัท า
รายละเอยีดการแจง้เบาะแสและช่องทางการรอ้งเรยีน รวมถงึจดัท าช่องทางรอ้งเรยีนผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทั และ
เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

7. ด าเนินการเปิดเผยขอ้มลู รวมถงึกจิกรรมความรว่มมอื การด าเนินการตามนโยบายและแนวทางปฏบิตัิ
ต่าง ๆ ผ่านขอ้มลูเวบ็ไซดแ์ละรายงานประจ าปี  

  

 

คณะกรรมการได้มีการก าหนดนโยบายต่าง ๆ ต่อผูมี้ส่วนได้เสีย ให้มีการปฏิบติั ดงัน้ี 
 

จรรยาบรรณในการปฏิบติักบัผูมี้ส่วนได้เสีย   ของบริษทั ดงัน้ี   
 

1. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น  

- การด าเนินการตามแนวทางการก ากบักจิการทีด่ ีเพื่อใหส้ทิธปิระโยชน์และสทิธทิีเ่ท่าเทยีมกบัผูถ้อืหุน้ 

- การบรหิารจดัการเพื่อสรา้งผลตอบแทนรวมถงึสรา้งมูลค่าเพิม่ของผลตอบแทนใหผู้ถ้อืหุน้ไดอ้ย่างเหมาะสม 

โดยมกีารจดัสรรและการจ่ายปันผลใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีไ่ดแ้จง้ไวก้บัผูถ้อืหุน้ 

- การท าหน้าทีด่ว้ยความสุจรติ โปร่งใส ดูแลและปกป้องทรพัยส์นิโดยรวมของผูถ้อืหุน้ และไม่ก่อใหเ้กดิความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยการด าเนินการต้องเป็นไปตามแนวทางการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีมกีารปฏบิตัิ

ตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ปฏบิตัอิย่างถูกตอ้ง 

- การด าเนินการตามแนวทางการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ และการด าเนินการเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัสทิธทิีเ่ท่าเทยีมกนั 

2. การปฏิบติัต่อลูกค้า 

- เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารอย่างถูกตอ้งครบถว้น  

- มกีารฝึกอบรมเพื่อใหพ้นกังานทีใ่หก้ารบรกิารกบัลกูคา้สามารถใหข้อ้มลู รวมถงึชีแ้จงเกีย่วกบัขอ้ก าหนด 

และเงื่อนไขของสนิคา้และบรกิาร เพื่อใหล้กูคา้ไดร้บัทราบรวมถงึแจง้เงื่อนไข และขอ้ตกลงกบัลกูคา้ โดยมี

การจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไดแ้ก่ 

 การแจง้ราคาสนิคา้ การบรกิาร หรอืค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้ง ทีไ่มไ่ดอ้ยู่ภายใตเ้งื่อนไขราคาสนิคา้หรอื 

     บรกิาร 

 ขอ้มลูคุณลกัษณะของสนิคา้ บรรจุภณัฑ ์และการจดัสง่ ขอ้ก าหนดในการจดัสง่ 

 ขอ้มลูอื่นๆ ทีม่ขีอ้ตกลงรว่มกนัระหว่างบรษิทัฯ กบัลกูคา้ 

- มกีารแจง้การเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนด เงื่อนไขทีส่ าคญั ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัลกูคา้ล่วงหน้า 

- มกีารฝึกอบรมพนกังานเพื่อใหม้คีวามพรอ้มทีจ่ะตอบค าถามของลกูคา้ทัง้ดา้นสนิคา้ บรกิาร ขอ้รอ้งเรยีน 

การใหค้ าแนะน า และการตดิตามผลความคบืหน้าในประเดน็ต่าง ๆ ทีไ่ดร้บัแจง้จากลกูคา้ โดยยดึมัน่การ
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ด าเนินการทุกดา้นบนพืน้ฐานมติรและไมตรจีติทีด่ ี โดยพรอ้มรว่มหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาใหก้บัลกูคา้

หากลกูคา้พบปัญหาจากการใชส้นิคา้ของบรษิทั  

- การจดัเตรยีมอุปกรณ์การสือ่สารทีพ่รอ้มต่อการสือ่สารกบัลกูคา้ในแต่ละช่องทาง เพื่อพรอ้มส าหรบัลกูคา้

สามารถตดิต่อไดโ้ดยสะดวก และรวดเรว็ 

- รกัษาความลบัและขอ้มลูทางการคา้ของลกูคา้ 

 

เพื่อใหม้ตีวัชีว้ดัเป็นแนวทางการปรบัปรุงการท างานเพื่อสามารถตอบสนองต่อความพงึพอใจของลกูคา้ บรษิทั ได้

ท าการส ารวจความพงึพอใจของลกูคา้ ในดา้นต่างๆ  โดยส ารวจในกลุ่มลกูคา้ทีซ่ือ้แต่ละกลุ่มผลติภณัฑห์ลกั โดย

ค่าผลเฉลีย่คะแนนทีท่ าการส ารวจ ดงันี้ 

 
 

โดยมีหวัข้อที่ท าการประเมินประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ระบบ งานดา้นบรกิารและการประสานงาน 

2. ระบบ คุณภาพสนิคา้ 

3.ระบบ งาบรกิารดา้นเอกสาร 

4. ระบบงาน จดัส่ง สนิคา้ 

5. ระบบบรรจภุณัฑ ์ของสนิคา้ 
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3. การปฏิบติัต่อคู่ค้าและเจ้าหน้ี 

- มกีารก าหนดและปฏบิตัติามแนวทางจรรยาบรรณในการจดัซือ้ จดัจา้งและแนวทางปฏบิตัใินการจดัการและ

คดัเลอืกคู่คา้/คู่ธุรกจิ  

- มกีารปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีม่ต่ีอคู่คา้และเจา้หนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการ

ไดร้บัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย 

- มกีารปฏบิตัติามสญัญา หรอืเงื่อนไขต่าง ๆ ทีต่กลงร่วมกนั กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้ใด ขอ้หนึ่ง

จะมกีารเจรจาท าความตกลงกบัคู่คา้ และ/หรอื เจา้หนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขไมใ่หเ้กดิ

ความเสยีหาย 

- ใหข้อ้มลูทางการเงนิทีถู่กตอ้ง ครบถว้นตามความเป็นจรงิ และตรงเวลาอย่างสม ่าเสมอ 

- ไม่เรยีก ไม่รบั หรอืไมใ่หผ้ลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ม่สจุรติกบัคู่คา้ และ/หรอื เจา้หนี้  

 

4. การปฏิบติัท่ีกรรมการและผูบ้ริหารพึงปฏิบติัต่อพนักงาน 

- มกีารใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสมตามความรู ้ความสามารถ ความรบัผดิชอบ และผลการปฏบิตังิานของ

พนกังานแต่ละคน 

- มกีารสง่เสรมิพฒันา และเพิม่พนูความรูค้วามสามารถของพนกังาน ร่วมถงึใหพ้นกังานมสีว่นร่วมในการ

ก าหนดทศิทางการท างาน และการแกไ้ขปัญหาของบรษิทั 

- มกีารดแูลสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติ สขุภาพอนามยั ร่างกายและทรพัยส์นิของ

พนกังาน โดยมแีนวทางการปฏบิตัทิีเ่ป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยัและอาชวีอนามยัสากล 

(OHSAS18001) 

- มกีารใหร้างวลั และการลงโทษพนกังานตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความถูกตอ้ง และเป็นธรรม และกระท าดว้ย

ความสจุรติ 

- มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ และด าเนินการเป็นไปตามกฎหมายแรงงานและสวสัดภิาพของ

พนกังาน 

- หลกีเลีย่งการบรหิารจดัการทีไ่มเ่ป็นธรรมซึง่สง่ผลต่อความกา้วหน้าและความมัน่คงในอาชพีการงานของ

พนกังาน 

- ปฏบิตัต่ิอพนกังานโดยตัง้บนพืน้ฐานการใหเ้กยีรตเิพื่อด ารงซึง่ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์โดยใหค้วามเคารพต่อ

สทิธแิละหน้าทีส่ว่นบุคคล 

5. การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้า 

- มกีารแขง่ขนัทางการคา้ภายในกรอบกตกิาของการแขง่ขนัทีด่ ี

- ไม่แสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แขง่ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สจุรติผดิกฎหมาย 

- ไม่ท าลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ดว้ยการกล่าวรา้ย หรอืกระท าการใด ๆ โดยปราศจากความจรงิ และไม่เป็นธรรม 
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6. การปฏิบติัเก่ียวกบัสินทรพัยท์างปัญญาและการไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ 
- ก าหนดแนวทางโดยพนกังานตอ้งปฏบิตัตินใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย ขอ้บงัคบั และขอ้ผกูพนัตามสญัญา

ทัง้หมดเกีย่วกบัสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาทีถู่กตอ้ง รวมถงึสทิธบิตัร ลขิสทิธิ ์ความลบัทางการคา้ และขอ้มลู
กรรมสทิธิอ์ื่น ๆ 

- พนกังานตอ้งมกีารตรวจสอบเพือ่ไม่ละเมดิขอ้มลูอนัเป็นสทิธขิองบุคคลภายนอกทีไ่ดร้บัมาหรอืทีจ่ะน าไปใช้
ภายในบรษิทัตอ้งตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจว่าจะไม่ละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของบุคคลอื่น 

- พนกังานทีใ่ชค้อมพวิเตอรข์องบรษิทัจะตอ้งใชซ้อฟแวรต์ามขอ้อนุญาตของเจา้ของลขิสทิธิ ์และเฉพาะทีบ่รษิทั
ฯ จดัใหเ้ท่านัน้ เพื่อป้องกนัปัญหาการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา 

- เมื่อพน้สภาพจากการเป็นพนกังานจะตอ้งสง่มอบทรพัยส์นิทางปัญญาต่าง ๆ รวมถงึผลงานต่าง ๆ คนืให้
บรษิทั ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูทีเ่กบ็ไวใ้นรปูแบบใด ๆ กต็าม 

- ผลงานทีเ่ป็นทรพัยส์นิทางปัญญาอนัเกดิจากโครงการของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ เป็นผูใ้หด้ าเนินการถอืเป็น
ผลงานและทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทัฯ ถงึแมน้สนิทรพัยน์ัน้ ๆ ยงัไม่ขึน้ทะเบยีน หรอืจดทะเบยีนดา้น
ทรพัยส์นิทางปัญญา หา้มพนกังานน าไปท าซ ้า หรอืดดัแปลงเพือ่ผลประโยชน์สว่นตวั หรอืผลประโยชน์ของ
ผูอ้ื่นโดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทั 

7. ข้อพึงปฏิบติัต่อสงัคมและส่วนรวม 
- ประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม และมแีนวทางปฏบิตับินพืน้ฐานจรรยาบรรณทีด่เีพื่อผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทุก

ฝ่ายไดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม 
- การต่อตา้นการทจุรติ มุง่มัน่สนบัสนุนและก ากบัดแูลใหพ้นกังาน ตวัแทน  คู่คา้คู่สญัญารบัจา้งตระหนกัถงึการ

ทุจรติทีอ่าจเกดิขึน้และการต่อตา้นการทุจรติ  ดว้ยการแสดงภาวะผูน้ าของกจิการในการเป็นแบบอย่าง ในการ
ปฏบิตัต่ิอผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ายบนพืน้ฐานกระท าทีส่จุรติและไม่ผดิจรรยาบรรณทีต่ัง้ไว้ 

- เคารพสทิธมินุษยชนมกีารปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้นสทิธมินุษยชนภายในกจิการและกระตุน้ใหม้กีารปฏบิตัิ
ตามหลกัการสทิธมินุษยชนอนัเป็นมาตรฐานสากลซึง่ครอบคลุมไปถงึกจิการในเครอืผูร้่วมทุนและคู่คา้   สรา้ง
องคค์วามรูด้า้นสทิธมินุษยชนพรอ้มทัง้ปลกูจติส านึกใหบุ้คลากรในกจิการยดึถอืและปฏบิตัติามหลกัสทิธิ
มนุษยชน 

- ปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรมธรรมปฏบิตัติามกฎหมายแรงงานและสวสัดกิารแรงงาน  หลกัจรยิธรรม  
สรา้งความยตุธิรรมและ เคารพในสทิธสิว่นบุคคล เพื่อใหเ้กดิความมัน่คงสงบสขุ   และจะสง่เสรมิโอกาส 
ความกา้วหน้าในการท างานพรอ้มทัง้พฒันาศกัยภาพของพนกังาน ตลอดจนมกีารดแูลมาตรฐานการครองชพี
ของพนกังาน 

- รบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภคโดยผลติสนิคา้ บรกิารทีม่คีุณภาพ และมกีารบรหิารจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพ  สรา้ง
ความไวว้างใจ ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ทัง้ก่อนและหลงัการขายมรีะบบจดัเกบ็และการใหข้อ้มลูทีต่รงความจรงิ
และเพยีงพอรวมทัง้ใหค้วามรูเ้พือ่ใชป้ระกอบการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิารท าการวจิยัและพฒันาเพื่อ
สรา้งนวตักรรมของสนิคา้และบรกิารโดยใหค้วามส าคญักบักระบวนการและกจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์แก่
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

- ดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มมกีารสง่เสรมิสนบัสนุนใหม้กีารจดัการสิง่แวดลอ้มทีไ่ดผ้ลอย่างเป็นรปูธรรมมกีารใช้
ทรพัยากรอย่างรูคุ้ณค่าเพื่อประโยชน์สงูสดุ   รวมถงึก าหนดมาตรการป้องกนัมลภาวะใหก้บัพนกังานและ
ชุมชน 

- พฒันาชมุชนและสงัคม  โดยสง่เสรมิและใหค้วามร่วมมอืทัง้กบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชนใกลเ้คยีงเพื่อร่วม
พฒันาชมุชนและสงัคมโดยจุดมุง่หมายเพื่อร่วมกนัสรา้งชมุชนสงัคมน่าอยู่ โดยมกีารสง่เสรมิและใหก้าร
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สนบัสนุนทัง้ดา้นการศกึษาศลิปวฒันธรรมและจรยิธรรมในชมุชนตลอดจนการจา้งงานและพฒันาทกัษะชาว
ชุมชมเพื่อขจดัและป้องกนัภยัคกุคามทีม่ผีลต่อสขุภาพ  ชวีติและทรพัยส์นิ 

- พฒันานวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมโดยสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ เช่นการพฒันาเทคโนโลยกีารผลติ 
กระบวนการผลติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม รวมถงึมสีว่นช่วยสรา้งมลูค่าและคุณค่าเพิม่เพื่อใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงในเชงิบวก  เพื่อจะท าใหก้จิการสงัคมชุมชนวฒันธรรมและสิง่แวดลอ้มเกดิการเปลีย่นแปลง
ในทางทีด่ขี ึน้ 

- มกีารด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวนโยบายการต่อตา้นการทุจรติ และมกีารก าหนดแนวทางเพื่อประเมนิ
ความเสีย่งจากการทจุรติ รวมถงึการด าเนินการตามนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม และการเปิดเผย
รายงานการด าเนินการดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

8. ข้อพึงปฏิบติัของกรรมการและผูบ้ริหารและพนักงาน 
- ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ และปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายของบรษิทัตามแนวทางจรรยาบรรณใน

การประกอบธุรกจิของบรษิทั 
- 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  

- ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยการใชค้วามรูค้วามสามารถ ตลอดจนทกัษะทีเ่ป็นประโยชน์ ในการจดัการและการบรหิารงาน
รวมถงึหมัน่ศกึษาเพิม่พนูความรู ้ความสามารถ ทกัษะ เพื่อสามารถปฏบิตัหิน้าที ่และใชค้วามรู ้
ความสามารถและทกัษะทีพ่ฒันาไม่หยุดนิ่ง ชว่ยในการด าเนินงานตลอดจนพฒันางานเพื่อใหเ้กดิ
ความกา้วหน้าในกจิการงานของบรษิทัฯ 

- ไม่กระท าการใด ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ หรอืเบยีดบงัทรพัยส์นิซึง่ควรเป็นของบรษิทัฯ หรอืควรเป็นของ
ลกูคา้ของบรษิทั รวมถงึไม่เขา้รว่มหรอืรบัต าแหน่งใด ๆ ในองคก์รอื่นๆ ทีจ่ะก่อใหเ้กดิการขดัผลประโยชน์ของ
บรษิทั 

- หลกีเลีย่งการเปิดเผยหรอืการใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัอย่างเดด็ขาด 
- ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ ไมใ่ชอ้ านาจหน้าทีใ่นการหาผลประโยชน์ หรอืกระท าการทีไ่ม่สจุรติ 

หรอืสอ่ไปในทางทุจรติคอรปัชัน่ ทัง้กบับรษิทั ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ คูค่า้ รวมถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายของบรษิทั 
- การมสีว่นร่วม สรา้ง และรกัษาบรรยากาศแห่งความสามคัค ีพงึมสีว่นร่วมในกจิกรรมสรา้งสรรค ์ไม่ใชอ้คต ิ

หรอืความคดิเหน็สว่นตวั ท าใหเ้กดิความแตกแยกต่อสงัคมสว่นรวม รวมถงึกระท าการอนักระทบต่อชื่อเสยีง
อนัดขีองบรษิทั 

- มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการดแูลทรพัยส์นิของบรษิทัฯ มใิหเ้สือ่มเสยี สญูหาย และใชท้รพัยส์นิอย่างมี
ประสทิธภิาพใหเ้กดิประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และไม่น าทรพัยส์นิของบรษิทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองและ
ผูอ้ื่น 

- ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากต าแหน่งงาน  ไม่กระท าการในเรื่องต่อไปนี้ 
- เรยีกรอ้ง หรอืรบัผลประโยชน์จากลกูคา้ คู่สญัญา นายหน้า หรอืผูใ้หบ้รกิารต่าง ๆ เพื่อเป็นการตอบ แทนการ

ท างานในหน้าทีข่องตน 
- เรยีก รอ้ง หรอืรบัผลประโยชน์จากลกูคา้ คู่คา้ คู่สญัญา โดยการตอบแทนดว้ยการใหล้กูคา้ คู่คา้  คู่สญัญา

ไดร้บัผลประโยชน์เป็นกรณีพเิศษ ซึง่เป็นการผดิเงื่อนไขทีบ่รษิทัฯ ก าหนด 
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- ไม่น าขอ้มลูภายในเกีย่วกบัการลงทุนอนัยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนไปหาผลประโยชน์ รวมถงึ 
     มกีารปฏบิตัติามนโยบายเรือ่งการใชข้อ้มลูภายในอย่างเคร่งครดั 
- กรณีทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัขอ้มลูภายในหรอืผลประกอบการบรษิทั ไม่ท าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์อง  บรษิทัใน

ระหว่างระยะเวลาหา้มซือ้ขาย 
 
 

จรรยาบรรณการจดัซ้ือ จดัหา จดัจ้าง และแนวทางปฏิบติัในการจดัหาและคดัเลือกคู่ค้า/คู่ธรุกิจ  
บรษิทัฯ ก าหนดแนวทางการปฏบิตัเิกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้ง เพือ่ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

และรกัษาภาพพจน์อนัดขีองบรษิทัฯ  จงึก าหนดแนวทางไวเ้ป็นหลกัเกณฑซ์ึง่เกีย่วกบัจรรยาบรรณในการจดัซือ้จดัจา้ง
ของบรษิทั ใหป้ฏบิตัดิงันี้ 

1. การรบัของขวญั ของก านลั การรบัเลีย้ง และการใหค้วามชอบพอเป็นพเิศษ 
1.1    การรบัของขวญัหรอืของก านลั 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายรบัของขวญัหรอืของก านลั อนัสอ่ใหเ้หน็วา่เป็นการรบัสนิบน  เวน้แต่ การ
ใหข้องทีร่ะลกึซึง่คู่คา้มกีารจดัท าอนัเป็นประเพณี เช่น ของช ารวยของบรษิทั ทีม่อบใหใ้นเทศกาลปีใหม่ สมุดไดอารี่ 
หรอืปฏทินิ บรษิทัฯ ไม่ถอืว่าการรบัของขวญัของทีร่ะลกึตามประเพณีดงักล่าวเป็นการใหส้นิบน 

1.2  การรบัเลีย้ง 
การรบัเลีย้ง  บรษิทัฯ ขอใหแ้ต่ละหน่วยงานพจิารณาถงึความเหมาะสม และควรหลกีเลีย่งหาก

ไม่จ าเป็น  การรอ้งขอเพื่อใหคู้่คา้พาไปเลีย้ง สงัสรรค ์ตามสถานทีต่่าง ๆ บรษิทัฯ ถอืเป็นการกระท าอนัผดิจรรยาบรรณ 
1.3 การใหค้วามสนิทชอบพอเป็นพเิศษ 

       กรณีบรษิทัฯ มกีารเปิดโอกาสใหคู้่คา้เขา้รว่มการเสนอราคา ควรละเวน้การกระท าอนัแสดงให้
เหน็ถงึความ สนิทชดิชอบกบัผูค้า้รายหนึ่งรายใดอนัเป็นเหตุ คู่คา้รายอื่น ๆ คดิไปว่าน่าจะเกดิความไม่ยุตธิรรมขึน้  
โดยเฉพาะอย่างยิง่ท าใหคู้่คา้รายอื่นเกดิความเขา้ใจผดิ และไมต่อ้งการร่วมมอืเพื่อเสนอราคาต่อสูด้ว้ย และยงัอาจน าไป
บอกกล่าวกบัผูอ้ื่นจนท าใหเ้สยีภาพพจน์ของบรษิทัได ้

2. แนวทางการปฏบิตัเิกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้ง 
2.1  การจดัซือ้จดัจา้ง กรณีสนิคา้ทีไ่ม่เป็นการเฉพาะเจาะจง ควรเปิดโอกาสให ้คู่คา้หลาย ๆ ราย

เสนอสนิคา้และบรกิาร เพื่อใหส้ามารถคดัเลอืกคู่คา้ที ่สามารถเสนอสนิคา้ และบรกิาร ทีด่แีละ เหมาะสม และก่อ
ประโยชน์สงูสดุ 

 2.2   การเชญิผูเ้ขา้รว่มเสนอราคาควรตอ้งเลอืกสรรคู่คา้ทีด่แีละสนใจต่อการประมลูเสนอราคานัน้ ๆ 
การเชญิคู่คา้เพยีงเพื่อใหค้รบตามจ านวน ตามระเบยีบโดยไม่ค านึงถงึความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผกูพนั จะท า
ใหก้ารจดัหาขาดคุณภาพ และขาดความยตุธิรรมทัง้ต่อบรษิทั และคู่คา้รายอื่น ๆ ดว้ย 

 2.3   คู่คา้ทุกรายจะตอ้งไดร้บัรายละเอยีด ขอ้มูลและเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างเดยีวกนั ซึง่เป็นลายลกัษณ์
อกัษร กรณีอธบิายดว้ยวาจา  ตอ้งยนืยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

3. ขอ้ปฏบิตัต่ิอคู่คา้ 
 3.1 ความสมัพนัธร์ะหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย ควรจะเป็นในรปูของการสรา้งความมัน่ใจต่อกนัดว้ยความ

สจุรติและความยตุธิรรม พงึปฏบิตัต่ิอกนัอย่างสภุาพชน 
 3.2 ระเบยีบปฏบิตัแิละวธิกีารต่าง ๆ ทีบ่รษิทัฯ ก าหนดขึน้จะตอ้งแสดงใหผู้ค้า้ทราบทนัทนีบัแต่ผูค้า้

สมคัรเขา้มาเป็นผูค้า้กบับรษิทัฯ และแจง้ใหท้ราบเมื่อมกีารเปลีย่นแปลง 
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 3.3 การตรวจรบัสนิคา้ หรอืตรวจรบังาน ตลอดจนขึน้ตอนการจ่ายเงนิ ควรกระท าอย่างรวดเรว็และ
รดักุมและความยตุธิรรมกบัผูค้า้ ผูท้ีจ่งใจท าใหเ้กดิความล่าชา้เป็นการปฏบิตัทิีถ่อืว่าผดิจรรยาบรรณเช่นกนั 

 3.4 ละเวน้การช่วยคู่คา้ทีท่ างานกบับรษิทัฯ  ดว้ยการกระท าใดๆ อนัเป็นการช่วยใหไ้ม่ตอ้งเสยีภาษทีี่
พงึตอ้งเสยีใหก้บัภาครฐั 

4. การรบัของขวญั ของก านลั การรบัเลีย้ง และการใหค้วามชอบพอเป็นพเิศษ 
4.1   การรบัของขวญัหรอืของก านลั 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายรบัของขวญัหรอืของก านลั อนัสอ่ใหเ้หน็วา่เป็นการรบัสนิบน  เวน้แต่ การ
ใหข้องทีร่ะลกึซึง่คู่คา้มกีารจดัท าอนัเป็นประเพณี เช่น ของช ารวยของบรษิทั ทีม่อบใหใ้นเทศกาลปีใหม่ สมุดไดอารี ่
หรอืปฏทินิ บรษิทัฯ ไม่ถอืว่าการรบัของขวญัของทีร่ะลกึตามประเพณีดงักล่าวเป็นการใหส้นิบน 

4.2  การรบัเลีย้ง 
การรบัเลีย้ง  บรษิทัฯ ขอใหแ้ต่ละหน่วยงานพจิารณาถงึความเหมาะสม และควรหลกีเลีย่งหาก

ไม่จ าเป็น  การรอ้งขอเพื่อใหคู้่คา้พาไปเลีย้ง สงัสรรค ์ตามสถานทีต่่าง ๆ บรษิทัฯ ถอืเป็นการกระท าอนัผดิจรรยาบรรณ 
4.3 การใหค้วามสนิทชอบพอเป็นพเิศษ 

       กรณีบรษิทัฯ มกีารเปิดโอกาสใหคู้่คา้เขา้รว่มการเสนอราคา ควรละเวน้การกระท าอนัแสดงให้
เหน็ถงึความ สนิทชดิชอบกบัผูค้า้รายหนึ่งรายใดอนัเป็นเหตุ คู่คา้รายอื่น ๆ คดิไปว่าน่าจะเกดิความไม่ยุตธิรรมขึน้  
โดยเฉพาะอย่างยิง่ท าใหคู้่คา้รายอื่นเกดิความเขา้ใจผดิ และไมต่อ้งการร่วมมอืเพื่อเสนอราคาต่อสูด้ว้ย และยงัอาจน าไป
บอกกล่าวกบัผูอ้ื่นจนท าใหเ้สยีภาพพจน์ของบรษิทัได ้

5. แนวทางการปฏบิตัเิกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้ง 
5.1   การจดัซือ้จดัจา้ง กรณีสนิคา้ทีไ่ม่เป็นการเฉพาะเจาะจง ควรเปิดโอกาสให ้คู่คา้หลาย ๆ ราย

เสนอสนิคา้และบรกิาร เพื่อใหส้ามารถคดัเลอืกคู่คา้ที ่สามารถเสนอสนิคา้ และบรกิาร ทีด่แีละ เหมาะสม และก่อ
ประโยชน์สงูสดุ 

5.2  การเชญิผูเ้ขา้รว่มเสนอราคาควรตอ้งเลอืกสรรคู่คา้ทีด่แีละสนใจต่อการประมลูเสนอราคานัน้ ๆ 
การเชญิคู่คา้เพยีงเพื่อใหค้รบตามจ านวน ตามระเบยีบโดยไม่ค านึงถงึความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผกูพนั จะท า
ใหก้ารจดัหาขาดคุณภาพ และขาดความยตุธิรรมทัง้ต่อบรษิทั และคู่คา้รายอื่น ๆ ดว้ย 

5.3 คู่คา้ทุกรายจะตอ้งไดร้บัรายละเอยีด ขอ้มลูและเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างเดยีวกนั ซึง่เป็นลายลกัษณ์
อกัษร กรณีอธบิายดว้ยวาจา  ตอ้งยนืยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

6. ขอ้ปฏบิตัต่ิอคู่คา้/คู่ธุรกจิ 
 6.1 ความสมัพนัธร์ะหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย ควรจะเป็นในรปูของการสรา้งความมัน่ใจต่อกนัดว้ยความ

สจุรติและความยตุธิรรม พงึปฏบิตัต่ิอกนัอย่างสภุาพชน 
 6.2 ระเบยีบปฏบิตัแิละวธิกีารต่าง ๆ ทีบ่รษิทัฯ ก าหนดขึน้จะตอ้งแสดงใหผู้ค้า้ทราบทนัทนีบัแต่ผูค้า้

สมคัรเขา้มาเป็นผูค้า้กบับรษิทัฯ และแจง้ใหท้ราบเมื่อมกีารเปลีย่นแปลง 
6.3 การตรวจรบัสนิคา้ หรอืตรวจรบังาน ตลอดจนขึน้ตอนการจ่ายเงนิ ควรกระท าอย่างรวดเรว็และ

รดักุมและความยตุธิรรมกบัผูค้า้ ผูท้ีจ่งใจท าใหเ้กดิความล่าชา้เป็นการปฏบิตัทิีถ่อืว่าผดิจรรยาบรรณเช่นกนั 
 6.4 ละเวน้การช่วยคู่คา้ทีท่ างานกบับรษิทัฯ  ดว้ยการกระท าใดๆ อนัเป็นการช่วยใหไ้ม่ตอ้งเสยีภาษทีี่

พงึตอ้งเสยีใหก้บัภาครฐั 
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แนวทางทางปฏิบติัในการเลือกคู่ค้า/และคู่ธรุกิจ 
คณุสมบติัของคู่ค้า/คู่ธรุกิจ 
1. เป็นผูผ้ลติ ผูป้ระกอบการ ผูจ้ าหน่าย ผูแ้ทนจ าหน่าย หรอืผูร้บัจา้ง รวมถงึบุคคลธรรมดา ซึง่มสีถาน

ประกอบการ หรอืทีต่ัง้ทีส่ามารถตรวจสอบได ้
2. มบีุคลากร เครื่องจกัรและอุปกรณ์ สนิคา้ บรกิาร คลงัสนิคา้ สถานภาพทางการเงนิ และประวตักิาร

ด าเนินกจิการ หรอืการใหบ้รกิาร ทีน่่าเชื่อถอื 
3. ใหค้วามรว่มมอืในการปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์นวทางและวธิกีารปฏบิตัซิึง่บรษิทัฯ ไดก้ าหนดไว้ 
4. เป็นผูท้ีใ่หบ้รกิาร หรอืสง่มอบสนิคา้ รวมถงึมบีรกิารหลงัการขาย หรอืมเีงื่อนไขอื่นๆ สอดคลอ้งตรงตาม

คุณสมบตัทิีบ่รษิทัฯ ไดก้ าหนด 
5. เป็นคู่คา้/คู่ธุรกจิ ทีไ่มม่ผีลประโยชน์ขดัแยง้กบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
6. ไม่เป็นคู่คา้/คู่ธุรกจิทีม่ปีระวตัติอ้งหา้มท าการคา้อนัเนื่องมาจากการกระท าทุจรติ 
ขัน้ตอนการท าธรุกิจ และการท าธรุกรรมด้านการซ้ือขายกบับริษทัฯ 
1. คู่คา้/คู่ธุรกจิทีไ่ดร้บัเชญิใหท้ าการเสนอราคา หรอืผ่านขัน้ตอนการเสนอราคา/หรอืสอบราคาแลว้เมื่อมี

การแจง้ตกลงท าการซือ้ขาย จะด าเนินการในการขัน้ตอนถดัไป 
2. กรณีเป็นนิตบิุคคลตอ้งน าสง่แบบเอกสารประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี(ภพ.20) และกรณีเป็นบุคคลธรรมดาตอ้ง

น าสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืบตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษเีพื่อขึน้ทะเบยีนเป็นผูข้ายหรอืผูบ้รกิารกบับรษิทั 
3. ตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขและขอ้ตกลงในการจดัซือ้/จดัจา้ง ร่วมถงึเงื่อนไขการช าระค่าสนิคา้เป็นไปตาม

ระบบการจดัซือ้/จดัจา้ง ของบรษิทัฯ 
4. ใบสัง่ซือ้หรอืสญัญาตามขอ้ตกลงระหว่างคู่คา้/คู่ธุรกจิ ซึง่จดัท าเป็นลายลกัษณ์จะถอืเป็นขอ้ผกูมดัในการ

ท าธุรกรรมดา้นการซือ้ขาย 
5. ในการจดัซือ้ หรอืท าสญัญา บรษิทัฯ อาจขอใหคู้่คา้/คูธุ่รกจิ มกีารวางหลกัประกนั หรอืวางเงนิมดัจ า

ส าหรบัการปฏบิตัติามขอ้ตกลง ซึง่จะบรษิทัฯจะ แจง้เป็นลายลกัษณ์ ในเอกสารการสัง่ซือ้หรอืสญัญา และบรษิทัฯ จะท า
การคนืเงนิมดัจ า หรอืหลกัประกนัใหเ้มื่อสิน้สดุภาระผกูพนัอนัเกีย่วเน่ืองกบัธุรกรรมนัน้ ๆ แลว้ 

6. เมื่อคู่คา้/คู่ธุรกจิ ปฏบิตัติามขอ้ตกลง สญัญา หรอืใบสัง่ซือ้แลว้ คูค่า้/คู่ธุรกจิ จะตอ้งสง่มอบใบก ากบัภาษ ี
ใบเสรจ็ และ/หรอืเอกสารประกอบอื่นๆ ทีจ่ าเป็นเพื่อขอรบัช าระเงนิ ณ สถานทีแ่ละก าหนดเวลาตามทีบ่รษิทัฯก าหนด  
โดยการช าระคา่สนิคา้/บรกิารหลงัหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย ตามทีท่างราชการก าหนด และภาระผกูพนัอื่นๆ ตามสญัญา เช่น
เงนิค ้าประกนัผลงาน เงนิมดัจ า โดยจดัท าเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายใหก้บัคู่คา้/คู่ธุรกจิ หรอืโอนเขา้บญัช ีแลว้แต่จะมกีารตก
ลงกนั 

7. คู่คา้/คู่ธุรกจิสามารถขอแกไ้ข ขอ้มลูคู่คา้/คู่ธุรกจิในระบบ โดยตดิต่อกบัหน่วยงานทีด่ าเนินการจดัซือ้ 
จดัหา พรอ้มสง่เอกสารประการแกไ้ขทีไ่ดร้บัการรบัรองโดยผูม้อี านาจของคู่คา้/คู่ธุรกจิ 
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นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคลด้านต่างๆ   
พนกังานทุกคนเป็นทรพัยากรทีท่รงคุณค่า และเป็นสว่นส าคญัในการสรา้งความเจรญิกา้วหน้าใหก้บับรษิทั 

ดงันัน้บรษิทัฯจะสรา้งบรรยากาศการท างานทีด่ต่ีอพนกังาน ใหพ้นกังานท างานดว้ยความรกั ความเขา้ใจซึง่กนัและกนั 
บรษิทัฯ มคีวามปรารถนาทีจ่ะเหน็พนกังานทุกคนมคีวามเป็นอยู่ที่ดแีละมคีวามเจรญิกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน  

 

นโยบายการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์

•   สรรหาบุคลากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถ มคีวามรบัผดิชอบ และมคีุณธรรมเขา้ร่วมงานกบับรษิทัฯ 

•   บรษิทัฯ จะด าเนินการเพื่อก่อใหเ้กดิการท างานเป็นทมีและความเป็นหนึ่งเดยีวในการอยู่รว่มกนัสรา้ง 

ขวญัก าลงัใจทีด่ใีนหมู่พนกังานทุกระดบั 

•   พฒันาพนกังานใหม้คีวามรู ้ ความสามารถ ความช านาญ ทกัษะการปฏบิตังิาน และการจดัการ เพื่อให้

เกดิความมัน่คง และความเจรญิกา้วหน้าของพนกังานตามความเหมาะสม 

•   บรษิทัฯ จะสง่เสรมิและรกัษาพนกังานทีด่ใีหป้ฏบิตังิานกบับรษิทัฯ ใหย้าวนานทีส่ดุ 

•   บรษิทัฯ จะสง่เสรมิและสนบัสนุนใหพ้นกังานมคีวามมัน่คง และเจรญิกา้วหน้าในสายงานอาชพีโดยการ

เลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหน่งงาน บรษิทัฯ จะพจิารณา สรรหาบุคลากรจากภายในเขา้ปฏบิตังิานแทนในต าแหน่งทีว่่างลง  

•   พฒันาจติส านึก เคารพต่อกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ กตกิาทางสงัคมของพนกังาน 

•   พจิารณาปรบัปรุงและตอบแทนผลประโยชน์ในดา้นต่างๆ ใหก้บัพนกังานตามความเหมาะสมกบั   

ต าแหน่งงานประสบการณ์ คุณสมบตั ิ โดยพจิารณาใหส้อดคลอ้งกบัผลการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ สภาวะแวดลอ้ม

ทางเศรษฐกจิ และสงัคม 

•   กระบวนการบรหิารงานบคุคลในแต่ละดา้นตัง้แต่การสรรหาหรอืการคดัเลอืกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง 

การฝึกอบรม การประเมนิผลการปฏบิตังิานและการใหผ้ลตอบแทนแก่พนกังาน โดยก าหนดใหผู้้บงัคบับญัชาทุกระดบั 

มหีน้าทีส่ือ่สารท าความเขา้ใจกบัพนกังานผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อน าแนวปฏบิตัใินการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ 

ตามแนวนโยบายทีไ่ดก้ าหนดไวไ้ปปฏบิตั ิ
 

นโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคลดา้นต่างๆ   
1.   ด้านก าลงัพล 

บรษิทัฯจะใชพ้นกังานจ านวนน้อยเท่าทีจ่ าเป็นโดยมุ่งเน้นทีจ่ะรบัคนทีม่คีุณภาพสงูเขา้มาปฏบิตังิานและจดัคน 
เขา้ท างานใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงานก าหนดแผนโอนยา้ยงานในแต่ละวชิาชพีอย่างสม ่าเสมอเพื่อโอกาสในการ 
พฒันาความสามารถและความเจรญิกา้วหน้าในวชิาชพีของพนกังาน 
 
2.   ด้านการสรรหาและคดัเลือกพนักงาน 

บรษิทัฯมุ่งเน้นการสรรหาพนกังานจากภายในเป็นล าดบัแรกหากไม่มหีรอืไม่เพยีงพอจงึจะสรรหาจาก
ภายนอกโดยใชร้ะบบการสรรหาและคดัเลอืกทีม่ปีระสทิธภิาพและเป็นธรรมเพื่อใหไ้ดพ้นกังานทีเ่ป็นทัง้"คนเก่ง"และ"คน
ด"ีเขา้มาร่วมปฏบิตังิาน บรษิทัฯ มกีารก าหนดคุณสมบตัเิบือ้งตน้ในคดัเลอืก หรอืสรรหาบุคลากรเพื่อปฏบิตังิาน โดยให้
บุคลากรไดป้ระเมนิตนเองโดย บรษิทัฯ ตอ้งการบุคลากร ทีม่คีณุสมบตั ิเบือ้งตน้ ดงันี้ 
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1. คดิด ี  หมายถงึ  คดิสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสว่นรวมและองคก์ร 
2. พดูด ี หมายถงึ  พดูสิง่ด ีก่อใหเ้กดิประโยชน์และความสามคัคต่ีอสว่นรวมและองคก์ร 
3. ท าด ี หมายถงึ ท าใหเ้กดิสิง่เป็นคุณประโยชน์ต่อสว่นรวมและองคก์ร 
4. ทศันคตดิ ี หมายถงึ  ความรูส้กึนึกคดิทีเ่ป็นคุณและเป็นมติร ไม่เบยีดเบยีน, ไม่อจิฉา, ไม่อคต ิ
5. ซื่อสตัยด์ ี หมายถงึ มคีวามซื่อสตัยจ์รงิใจ, ไม่อยากไดข้องทีไ่ม่ใช่ของตน, ไมค่ดิคดโกง, มคีวาม 

  พอเพยีง 
6. รบัผดิชอบด ี หมายถงึ รูห้น้าที,่ รูร้บัผดิชอบใหด้ดีว้ยตนเองและน าไปด าเนินปฏบิตัไิดส้ าเรจ็บรรลุผลต่อ 

             สว่นรวมและองคก์ร 
7. สือ่สารด ี หมายถงึ  มกีารพดู , คุย , แนะน า , แลกเปลีย่นความคดิเหน็ ขอ้ชีแ้นะทีด่ใีนระหว่างบุคคล  

  และหน้าทีก่ารงาน เพื่อใหง้านขององคก์รบรรลุเป้าหมายทีด่ทีีส่ดุ 
3.  ด้านการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน 

บรษิทัฯ  บรหิารค่าจา้งและผลตอบแทนโดยยดึหลกัความเป็นธรรม ใหเ้หมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
และสอดคลอ้งกบัความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคลรวมทัง้สามารถแขง่ขนัในระดบัผูน้ าของบรษิทัภายนอกทีอ่ยู่
ในอุตสาหกรรมเดยีวกนัไดพ้นกังานควรไดร้บัการประเมนิผลการปฏบิตังิานและการชีแ้จงอย่างสม ่าเสมอและ
ตรงไปตรงมาเพื่อการพฒันาและปรบัปรุงตนเอง  บรษิทัฯตระหนกัว่าค่าจา้งและผลตอบแทนเป็นปัจจยัส าคญัในการ
สรา้งแรงจงูใจและสง่ผลต่อการรกัษาพนกังานไวก้บัองคก์ร   จงึก าหนดนโยบายการบรหิารค่าจา้งและผลตอบแทนโดย
ยดึหลกัความเป็นธรรม ทัง้ภายในซึง่ค านึงถงึหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและความสามารถของพนกังานเป็นรายบุคคลและ
ความเป็นธรรมภายนอกซึง่ดแูลค่าจา้งของพนกังานใหเ้ปรยีบเทยีบไดก้บับรษิทัชัน้น าในธุรกจิประเภทเดยีวกนัตลอดจน
พจิารณาถงึสภาพเศรษฐกจิทัว่ๆไปของประเทศอตัราค่าแรงในตลาดแรงงานและระดบัต าแหน่งงานต่างๆภายในบรษิทั
นอกจากนัน้บรษิทัยงัจะสมทบเงนิช่วยเหลอืเขา้กองทุนส ารองเลีย้งชพีของพนกังานซึง่ท าใหพ้นกังานสามารถสะสมเงนิ
ไวใ้ชเ้มื่อเกษยีณอายุอกีดว้ย 
 เพื่อใหเ้ป็นแนวทางทีส่อดคลอ้งกบันโยบายการต่อตา้นการทุจรติซึง่คณะกรรมการไดก้ าหนดแนวทางไว ้ โดย
ก าหนดความคุม้ครองต่อผูบ้รหิาร หรอืพนกังานทีป่ฏเิสธการคอรร์ปัชัน่  หรอืด าเนินการตามแนวทางปฏบิตัิตาม
แนวนโยบายการต่อตา้นการทจุรติ การคอรร์ปัชัน่ ซึง่อาจท าใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัผลกระทบหรอืสญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ ซึง่
หากมกีารด าเนินการ หรอืปฏเิสธการคอรร์ปัชัน่ จนเป็นเหตุใหเ้กดิความสญูเสยีดงักล่าว ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานจะ
ไดร้บัการปกป้องไมใ่หม้กีารด าเนินการลงโทษ หรอืลดต าแหน่งหน้าทีก่ารงานจากการยดึถอืตามแนวปฏบิตัติาม
นโยบายการต่อตา้นการทจุรติโดยเคร่งครดั 

4.   ด้านการจดัสวสัดิการ 
บรษิทัฯ  จดัสวสัดกิารใหเ้หมาะสมกบัประโยชน์และความจ าเป็นของพนกังานสว่นใหญ่โดยค านงึถงึ

ความสามารถของบรษิทัและดแูลปรบัปรุงอย่างสม ่าเสมอใหส้อดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพสงัคมเศรษฐกจิ
และความจ าเป็นของธุรกจิโดยจะจดัสวสัดกิารใหพ้นกังานไม่น้อยกว่าทีก่ฎหมายก าหนดตลอดจนเหมาะสมกบั
ประโยชน์และความจ าเป็นของพนกังานสว่นใหญ่รวมถงึครอบครวัเช่น  กองทุนประกนัสงัคม , กองทุนเงนิทดแทน , 
กองทุนส ารองเลีย้งชพี , การตรวจสขุภาพประจ าปีโดยค านงึถงึสขุภาพและความปลอดภยัของพนกังานเป็นหลกัโดยจดั
ใหม้กีารตรวจสขุภาพประจ าปีการจดั X - ray ปอด , และสวสัดกิารอื่นๆ  เช่น ประกนัชวีติและอุบตัเิหตุ , เครื่องแบบใน
การท างาน , รถรบั-สง่ และรถยนตป์ระจ าต าแหน่ง(ส าหรบัผูป้ฏบิตัหิน้าทีท่ีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชร้ถยนตใ์นการเดนิทาง, 
บา้นพกัพนกังาน , เงนิช่วยเหลอืงานฌาปนกจิศพ , เงนิช่วยเหลอืกรณีพนกังานเสยีชวีติ , เบีย้ขยนั , ของขวญัเยีย่ม
กรณีพนกังานเจบ็ป่วย , ค่าตรวจรกัษาพยาบาล , โบนสัประจ าปี ซึง่รายละเอยีดสามารถดไูดจ้ากคู่มอืพนกังาน 
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5.   ด้านการฝึกอบรมและพฒันา 
บรษิทัฯถอืว่าพนกังานเป็นทรพัยากรทีม่คี่า การพฒันาพนกังานเป็นการลงทุนเพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบในการ

แข่งขนัทางธุรกจิในระยะยาวพนักงานทุกวชิาชพีทุกระดบัทุกคนจะได้รบัการพฒันาอย่างเพยีงพอและต่อเนื่องทัง้ใน
เรื่องงานในหน้าที่ความรู้เกี่ยวกบัธุรกจิตลอดจนการบรหิารและการจดัการตามความเหมาะสมของหน้าที่และความ
รบัผดิชอบของพนักงานรวมทัง้สรา้งจติส านึกในเรื่องคุณภาพใหแ้ก่พนักงานทุกคนบรษิทัฯมนีโยบายว่าพนักงานทุก
วชิาชพีทุกระดบัทุกคนจะไดร้บัการพฒันาอย่างเพยีงพอและต่อเนื่องทัง้เรื่องงานในหน้าทีค่วามรูเ้กีย่วกบัธุรกจิตลอดจน
การบรหิารและการจดัการตามความเหมาะสมของหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของพนกังานรวมทัง้สรา้งจติส านึกในเรื่อง
คุณภาพใหแ้ก่พนกังานทุกคนจากบุคลากรภายในทีเ่พยีบพรอ้มดว้ยความรูแ้ละประสบการณ์และจากสถาบนัภายนอกที่
มชีื่อเสยีงโดยจะมกีารทบทวนและปรบัปรุงหลกัสตูรใหท้นัสมยัและเหมาะสมอยู่เสมอทัง้นี้การฝึกอบรมและพฒันาถือ
เป็นความรบัผดิชอบของผูบ้งัคบับญัชาพนกังานและฝ่ายทรพัยากรบุคคลร่วมกนั  

บรษิทัฯ วางเป้าหมายพืน้ฐาน ส าหรบัพฒันาดา้นการฝึกอบรม บุคลากรทีเ่ขา้มาร่วมงานกบับรษิทัฯ  โดยวาง
ไวเ้ป็นแนวทางพืน้ฐานเบือ้งตน้ ไดแ้ก่ การฝึกอบรมปฐมนเิทศพนกังานใหม่เพื่อทราบรายละเอยีดความเป็นมาของ
บรษิทัฯ แนวนโยบายต่าง ๆ  จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิและจรยิธรรมในการท างาน (Code of Conduct) , 
นโยบายการต่อดา้นการทจุรติ นโยบายคุณภาพ และนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมซึง่ร่วมถงึการจดัการดา้น
สิง่แวดลอ้ม แนวทางการด าเนินการดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั เป็นตน้ โดยมกีารจดัท าเป็นคู่มอืพนกังาน 
และการฝึกฝนทกัษะของการเป็นผูม้คีวามคดิรเิริม่ โดยวางแนวทางส าหรบัพนกังานเพื่อฝึกฝนการเป็นผูค้ดิรเิริม่ ดงันี้ 
 ความคดิรเิริม่ สิง่ส าคญั คอื การตอ้งฝึกตนเองใหเ้ป็นผูร้กัที่จะคดิ โดยทกัษะของการเป็นผูร้กัทีจ่ะคดิ ผูฝึ้กฝน

ตอ้งหมัน่ฝึกมองเหน็สิง่ต่าง ๆ ทีผ่่านสายตา ในลกัษณะ “เหน็แลว้คดิ” ซึง่เป็นหวัใจของการฝึกตนเอง บุคลากรทีด่ตีอ้ง

รูจ้กัและพยายามฝึกฝนตนเองในขัน้แรกทีจ่ะเริม่เป็นผูม้คีวามคดิรเิริม่ โดยใหเ้ป็นการรเิริม่ฝึกตนเองใหเ้ป็นนกัคดิ นกั

ปฏบิตั ิโดยมขีัน้ตอนดงันี้ 

1. เหน็แลว้คดิ 

2. คดิแลว้วเิคราะห ์

3. วเิคราะหแ์ลว้ วางแผน 

4. วางแผนแลว้จดัระบบวธิกีารท างานเพื่อปฏบิตั ิ

5. จดัระบบวธิกีารท างานปฏบิตั ิแลว้มกีารตดิตามผล 

6. มกีารตดิตามผลแลว้มกีารประเมนิผลลพัธ ์

7. หลงัจากประเมนิผลลพัธ ์กห็าแนวทางป้องกนัในอนาคต หรอืพฒันาใหด้ยีิง่ขึน้ต่อ ๆ ไป 

บรษิทัฯ เชื่อว่าพนกังานทุกคนหากหมัน่ฝึกฝนตนเองใหเ้ป็นผูม้ทีกัษะในการคดิรเิริม่ บรษิทัฯ องคก์ร จะ

เตบิโตมัน่คงแขง็แรงได ้  ขอใหพ้นกังานหมัน่ฝึกฝนเพื่อเป็นผูม้คีวามสามารถในการคดิและรเิริม่ ซึง่จะเป็นสว่น

สนบัสนุนทีส่ าคญัในการทีบ่รษิทัและองคก์รสามารถเตบิโตและมัน่คงยิง่ขึน้ได้ 
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ส าหรบัปี 2558 มีการจดัฝึกอบรมส าหรบับุคลากร ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.   ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

บรษิทัฯจะดแูลความกา้วหน้าในสายอาชพีของพนกังานแต่ละบุคคลอย่างทัว่ถงึและเป็นธรรมโดยพจิารณาให้
สอดคลอ้งกบัระดบัความรูท้กัษะความสามารถและระดบัศกัยภาพของพนกังานแต่ละบุคคล 

 
7.   ด้านแรงงานสมัพนัธบ์รรยากาศและสภาพการท างาน 

บรษิทัฯ ถอืเป็นหน้าทีท่ีจ่ะสรา้งความเขา้ใจอนัดรีะหว่างบรษิทัและพนกังานโดยจดัใหม้คีณะกรรมการ
สวสัดกิารโรงงานทีต่วัแทนของพนกังานทุกฝ่ายงาน  ร่วมบรหิารจดัการสวสัดกิารทีจ่ าเป็นรวมทัง้เพื่อร่วมหารอืและ
แกไ้ขขอ้ขดัแยง้ทีอ่าจเกดิขึน้  รวมถงึเอาใจใสด่แูลทุกขส์ขุและสภาพการท างานของพนกังานใหเ้หมาะสมโดยพนกังาน
ไม่ตอ้งเรยีกรอ้ง และปฏบิตัต่ิอพนกังานเสมอืนคนในครอบครวัเดยีวกนัใหค้วามเป็นธรรมต่อพนกังานทุกระดบั
ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งเป็นทีพ่ึง่และเป็นตวัอย่างทีด่ขีองพนกังาน 

 

 

ปี 2558 

จ านวนหลกัสตูร 21

จ านวนผูเ้ขา้อบรม 292

จ านวน ชัว่โมง 2,455

เฉลีย่มกีารอบรม (ชม./คน) 8.4

21หลกัสตูร  

292คน 

2,455 ชม. 

0.00
1,000.00
2,000.00
3,000.00การอบรมให้กบับคุลากร 

ส าหรบั ปี2558 

 Productivities  กฎหมายต่างๆ  
 Safety &

Environment
 บรหิารงาน

บุคคล 

 ระบบงาน ISO 
9001,14000.OH

SAS18001  

หลกัสตูรการ
ก ากบัดแูล เชน่ 
Anti-corruption, 
Disclosure, IR, 

ฯลฯ 

อื่นๆ 

จ านวน ช.ม. 1,164 12 807 30 366 46 30
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807 

30 

366 

46 30 
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หลกัสตูรท่ีจดัการฝึกอบรมและจ านวนชัว่โมงการอบรม ปี 2558 
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นโยบายต่อต้านทุจริต และการแจ้งเบาแสะและรบัเรือ่งรอ้งเรียน 
คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายในการปฏบิตัติามกฎหมาย และก าหนดแนวทางปฏบิตัเิพื่อใหม้กีารปฏบิตัติาม

นโยบายต่อต้านการทุจรติ ใหม้คีวามต่อเนื่องโดยมุ่งมัน่สนับสนุนและก ากบัดูแลให้ผูบ้รหิาร พนักงาน ตวัแทน  คู่ค้า
คู่สญัญา ลูกจา้งตระหนักถงึการทุจรติการคอรร์ปัชัน่ที่อาจเกดิขึน้และการต่อต้านการทุจรติการคอร์รปัชัน่  ดว้ยการ
แสดงภาวะผู้น าของกิจการในการเป็นแบบอย่างของการต่อต้านการทุจริตการคอร์รปัชัน่ และมีการด าเนินการใน
ภาคปฏบิตั ิ(Anti-corruption in Practice) และในฐานะทีบ่รษิทัฯ ซึง่เป็นหนึ่งในสมาชกิของเครอืข่ายต้านทุจรติเพื่อ
ประเทศไทย(PACT Network) บรษิทัฯ ไดใ้หน้ิยามขอบเขตความหมายของ การทุจรติการคอรปัชัน่ ไวด้งันี้  

  การทุจรติ การคอรปัชัน่ ไดแ้ก่  การกระท าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย รวมถงึ การ
ปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าที ่ และ/หรอื ใชอ้ านาจหน้าทีโ่ดยมชิอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย จรยิธรรม ระเบยีบหรอื
นโยบายของบรษิทัฯ เพื่อแสวงหาประโยชน์อนัมคิวรไดใ้นรปูแบบต่าง ๆ เช่น การเรยีก รบั เสนอ หรอืใหท้รพัยส์นิ 
สิง่ของ หรอืสิง่ตอบแทนอื่นรวมถงึประโยชน์อื่นใด การใหเ้งนิสดหรอืสิง่ของแทนเงนิสด การใหส้นิบนกบัเจา้หน้าทีร่ฐั 
หรอืบุคคล ทีท่ าธุรกจิกบับรษิทัฯ และการคอรร์ปัชัน่ระหว่างหน่วยงานเอกชน เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกจิ และหมาย
รวมถงึ 

การช่วยเหลอืทางการเมอืง ไดแ้ก่ การช่วยเหลอืทางดา้นการเงนิ หรอืรปูแบบอื่นเพื่อสนบัสนุนกจิกรรมทาง
การเมอืง เช่น การใหกู้เ้งนิ การสนบัสนุนบุคลากร การใหส้ิง่ของ หรอืบรกิาร การโฆษณาเพื่อสง่เสรมิหรอืสนบัสนุน
พรรคการเมอืง การซือ้บตัรเขา้ชมงาน เพื่อระดมทุน หรอืบรจิาคเงนิแก่องคก์รทีม่คีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัพรรค
การเมอืง เป็นตน้ โดยบรษิทัฯ ก าหนดแนวทางปฏบิตั ิไวด้งันี้ 

1. บรษิทั สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) จะสนบัสนุนและสง่เสรมิให้บุคลากรทุกระดบัเหน็ความส าคญัและมี
จติส านึกในการ ต่อตา้นทจุรติ คอรร์ปัชัน่ รวมทัง้จดัใหม้กีารควบคุมภายในเพื่อป้องกนัการทจุรติ คอรร์ปัชัน่ การใหห้รอื
รบัสนิบน ในทุกรปูแบบ และทุกประเทศทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ไปลงทุน 

2. สรา้งจติส านึก ปลกูฝังคุณธรรม และสรา้งทศันคตใิหแ้กพ่นกังานในการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ 
ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ 

3. จดัระบบการควบคุมภายในใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ใหม้กีารตรวจสอบ และการใชด้ลุอ านาจ
อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกนัมใิหพ้นกังานทุจรติหรอืมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติ การคอรร์ปัชัน่ต่าง ๆ 

4. หา้มกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังาน กระท าการใด ๆ อนัเป็นการเรยีกรอ้ง หรอืยอมรบัซึง่
ทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชน์อื่นใด หรอืยอมรบัการคอรร์ปัชัน่ ส าหรบัตนเอง ครอบครวั เพื่อน และคนรูจ้กั หรอืผูอ้ื่นทีส่อ่
ไปในทางจงูใจใหป้ฏบิตั ิหรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีใ่นทางทีช่อบ หรอือาจท าใหบ้รษิทัเสยีประโยชน์อนัชอบธรรม 

5. หา้มกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังาน ใหห้รอืเสนอทีจ่ะใหท้รพัยส์นิ หรอืผลประโยชน์อื่นใดแก่
บุคคลภายนอก เพื่อจงูใจใหบุ้คคลนัน้กระท าหรอืละเวน้การกระท าทีผ่ดิต่อกฎหมายหรอืโดยมชิอบต่อต าแหน่งหน้าที่
ของตน หรอืจ่ายสนิบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกจิ 

6. จดัใหม้กีารรายงานสถานะทางการเงนิทีถู่กตอ้งและโปร่งใส 
7. จดัใหม้ชี่องทางในการสือ่สารเพื่อใหพ้นกังานและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งสามารถทีจ่ะแจง้เบาะแสอนัควรสงสยั 

โดยมัน่ใจไดว้่าจะไดร้บัความคุม้ครอง และตอ้งมกีารแต่งตัง้เจา้หน้าทีท่ี่มหีน้าทีต่รวจสอบทุกเบาะแสทีม่กีารแจง้เขา้มา 
8. เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มคีวามเสีย่งสงูกบัการเกดิการคอรร์ปัชัน่ จงึก าหนด

แนวทางส าหรบัผูบ้รหิาร และพนกังาน ทุกระดบัไดม้แีนวทางการปฏบิตัอิย่างระมดัระวงัในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
8.1   การช่วยเหลอืทางการเมอืง (Political Contributions)   หมายถงึ การช่วยเหลอืทางดา้นการเงนิ 

หรอืรปูแบบอื่นเพื่อสนบัสนุนกจิกรรมทางการเมอืง เช่น การใหกู้เ้งนิ การสนับสนุนบุคลากร การใหส้ิง่ของ หรอืบรกิาร 
การโฆษณาเพื่อสง่เสรมิหรอืสนบัสนุนพรรคการเมอืง การซือ้บตัรเขา้ชมงาน เพื่อระดมทุน หรอืบรจิาคเงนิแก่องคก์รทีม่ี
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ความสมัพนัธใ์กล้ชดิกบัพรรคการเมอืง เป็นต้น ทัง้นี้ ไม่รวมถงึการทีพ่นักงานเขา้ร่วมกจิกรรมตามสทิธเิสรภีาพส่วน
บุคคล แต่จะตอ้งไม่แอบอา้งความเป็นพนกังาน หรอืน าทรพัยส์นิ อุปกรณ์ เครื่องมอืใด ๆ ของบรษิทัไปใชเ้พื่อประโยชน์
ในการด าเนินการใดๆ ในทางการเมอืง  บรษิัทฯ มนีโยบายด าเนินธุรกจิอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมอืง หรอื
นกัการเมอืงมอือาชพีทีส่งักดัพรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึ่ง  บรษิทัจะไม่สนับสนุนทางการเงนิ หรอืสิง่ของใหแ้ก่ 
พรรคการเมอืง นักการเมอืง หรอืผู้รบัสมคัรรบัเลอืกทางการเมอืงใด ๆ ไปเพื่อเป็นการช่วยเหลอืทางการเมอืงตาม
ความหมายขา้งตน้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเอือ้ประโยชน์ทางธุรกจิใหก้บับรษิทัฯ 

8.2   การบรจิาคเพื่อการกุศล (Charitable Contribution, Donations and Aid Grants)  อาจท าใหเ้กดิ
ความเสีย่งต่อบรษิทัฯ เน่ืองจากกจิกรรมดงักล่าวเกีย่วขอ้งกบัการใชจ้่ายเงนิโดยไม่มผีลตอบแทนทีม่ตีวัตน และอาจจะ
ใชเ้ป็นขอ้อา้งหรอืเสน้ทางส าหรบัการคอรปัชัน่ และเพื่อไม่ใหก้ารบรจิาคเพื่อการกุศลมวีตัถุประสงคแ์อบแฝง บรษิทัฯ 
จงึก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการบรจิาคเพื่อการกุศล ส าหรบักระบวนการสอบทาน และรายละเอยีดการ
ควบคุม ไวด้งัต่อไปนี้ 

 การบรจิาคเพื่อการกุศล  บรษิทัฯ มนีโยบายในการร่วมเป็นสว่นหนึ่งในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา รวมถงึ
มสี่วนที่สามารถช่วยเหลอืสาธารณกุศล ตามความเหมาะสมเป็นครัง้คราว โดยการร่วมบรจิาคสามารถด าเนินการ
บรจิาค ผ่านมูลนิธ ิสมาคม สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล สถานศกึษา สภากาชาด วดัวาอาราม ซึ่งหน่วยงาน
รฐับาลและกรมสรรพากรไดข้ึน้ทะเบยีนทีส่ามารถหกัลดหย่อนเงนิบรจิาคได ้หรอืตามโครงการหรอืกจิกรรมเพื่อสงัคมที่
บรษิทัฯ มกีารจดัเป็นประจ าทุกปี รวมถงึร่วมท าบุญและบรจิาคส าหรบัวดัวา อาราม ตามกจิกรรมงานบุญประจ าปี หรอื
ไดร้บัการบอกบุญเป็นครัง้คราว จากผูม้สี่วนไดเ้สยีตามความเหมาะสม ภายใต้วงเงนิงบประมาณที่มกีารจดัสรร เพื่อ
กจิกรรมการกุศล ประจ าปี หรอืหากเป็นกรณีการช่วยเหลอืฉุกเฉิน ส าหรบักรณีเกดิเหตุสาธารณภยั หรอืภยัพบิตัทิาง
ธรรมชาต ิใหเ้สนอต่อผูบ้รหิารทีม่อี านาจเพื่ออนุมตัติามขัน้ตอนอย่างเป็นระบบ โดยการบรจิาคขา้งต้นเป็นไปเพื่อการ
กุศลโดยบริษัทฯ ต้องไม่มวีตัถุประสงค์เพื่อหวงัผลในการการค้า หรอืเกี่ยวขอ้งกบัผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กบั
บุคคลใด หรอืหน่วยงานใด ยกเวน้ เป็นการร่วมงานการกุศลในฐานเป็นตวัแทนของบรษิทัฯ และมกีารประกาศรายชื่อ
ของบรษิทัฯ ณ สถานทีจ่ดังาน หรอืในสือ่เพื่อการประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ และเงนิบรจิาคนัน้ตอ้งพสิจูน์ไดว้่า เป็นการให้
เงนิบรจิาค หรอืประโยชน์อื่นใด  ซึง่กรณีนี้ใหม้กีารแนบรูปถ่ายและรายละเอยีดแนบประกอบรายการในการสอบทาน
เพื่อการควบคุม  

8.3 เงินสนับสนุน (Sponsorships) เป็นวิธีการประชาสมัพนัธ์ทางธุรกิจของบริษัททางหนึ่ง ซึ่ง
แตกต่างจากการบรจิาคเพื่อการกุศล โดยอาจกระท าไดโ้ดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อธุรกจิ ตราสนิคา้ หรอืชื่อเสยีงของบรษิทั 
ซึ่งมคีวามเสีย่งอยู่เนื่องจากเป็นการจ่ายเงนิส าหรบัการบรกิารหรอืผลประโยชน์ที่ยากต่อการวดัผลและติดตาม เงนิ
สนับสนุนอาจถูกเชื่อมโยงไปเกีย่วกบัการตดิสนิบน บรษิทัฯ จงึก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัเงนิสนับสนุน 
กระบวนการสอบทาน และรายละเอยีดการควบคุม ไวด้งัต่อไปนี้ 

 8.3.1 เงนิสนับสนุนนัน้ต้องพสิูจน์ไดว้่าผูข้อเงนิสนับไดท้ ากจิกรรมตามโครงการดงักล่าวจรงิ และเป็น
การด าเนินการเพื่อสนบัสนุนใหว้ตัถุประสงคข์องโครงการประสบผลส าเรจ็ และก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคม หรอืเป็นไป
ตามวตัถุประสงค์ของการด าเนินงานด้วยความรบัผิดชอบต่อสงัคมตามโครงการของบริษัท (Corporate Social 
Responsibility : CSR) ซึง่กรณีนี้ใหม้กีารแนบเอกสารหลกัฐานใบเสรจ็ หรอื รายละเอยีดประกอบการชีแ้จงโครงการ 
หรอืภาพถ่ายซึง่แสดง ชื่อ Logo หรอืในสือ่เพื่อการประชาสมัพนัธช์ื่อของบรษิทั ในการสอบทานเพื่อการควบคุม 

8.3.2 เงนิสนับสนุนนัน้ต้องพสิจูน์ไดว้่าการใหเ้งนิสนับสนุนหรอืประโยชน์อื่นใดทีส่ามารถค านวณเป็น
ตวัเงิน เช่น การให้ที่พกัและอาหาร เป็นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกบัผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กบับุคคลใด หรือ
หน่วยงานใด ยกเวน้ การประกาศเกยีรตคิุณตามธรรมเนียมธุรกจิทัว่ไป 
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 8.3.3 ในการเป็นผู้ให้เงินสนับสนุน จะต้องจัดท าใบบันทึกค าขอ ระบุชื่อผู้ร ับเงินสนับสนุนและ
วตัถุประสงคข์องการสนับสนุน พรอ้มแนบเอกสารประกอบทัง้หมดเสนอใหผู้ม้อี านาจอนุมตัขิองบรษิทัพจิารณาอนุมตัิ
ตามระดบัอ านาจอนุมตัขิองบรษิทั 

8.4 ของขวญั ค่าบรกิารตอ้นรบั และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 
บรษิทัฯ ตระหนกัดวี่าการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัพนัธมติรทางธุรกจิเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะน ามาซึง่

ความส าเรจ็อยา่งต่อเนื่องของบรษิทัฯ พนกังานสามารถให ้ หรอืรบัของขวญั(Gifts) และ/หรอืค่าบรกิารตอ้นรบั 
(Hospitality) และ/หรอืในรปูค่าใชจ้่ายอื่น (Others) แก่ / จากบุคคลใด ๆ ได ้หากเขา้เงื่อนไข ดงัต่อไปนี้ 

8.4.1 การด าเนินการทีเ่ป็นไปตามนโยบายสง่เสรมิการขาย หรอืเงื่อนไขทางการคา้ หรอืบรกิารในดา้น
การเป็นทีป่รกึษา ในกรณีมกีารเดนิทางเพื่อใหค้ าปรกึษา รวมถงึการเดนิทางไปเยีย่มชมกจิการของคู่คา้ และ/หรอืลกูคา้ 
โดยไดร้บัเงนิสนบัสนุนเป็นค่าเดนิทางทีพ่กั อาหาร หรอืของขวญัตามธรรมเนยีม และโอกาส จากคู่คา้ หรอืใหล้กูคา้ 
หรอืค่าใชจ้่ายเพื่อการรบัรองตอ้นรบัคู่คา้ หรอืลกูคา้ หรอื นกัลงทุน หรอืผูถ้อืหุน้ ทีม่าเยีย่มชมกจิการ หรอืไปเยีย่มชม
กจิการ หรอืเป็นของขวญัทีบ่รษิทัฯ จดัไวส้ าหรบัการมอบใหต้ามโอกาส หรือเทศกาล ประจ าปี เป็นตน้ 

8.4.2 เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
8.4.3 เป็นไปตามนามบรษิทั ไมใ่ช่ในนามพนกังาน 
8.4.4 ไม่เป็นของขวญัทีอ่ยูใ่นรปูเงนิสดหรอืสิง่เทยีบเท่าเงนิสด (เช่น บตัรของขวญั หรอืบตัรก านลั) 
8.4.5 เหมาะสมกบัสถานการณ์ เช่น การใหข้องขวญัตามเทศกาล หรอืของทีร่ะลกึของช ารวยของ

บรษิทัฯ หรอืทีคู่่คา้มกีารจดัท าใหเ้ป็นธรรมเนยีมตามเทศกาลปกติ 
 8.4.6 ประเภทและมลูค่ามคีวามเหมาะสม และมอบใหถู้กตอ้งตามกาลเทศะ และตอ้งไมใ่ชใ่นกรณีที่

บรษิทัอยู่ระหว่างการจดัใหม้กีารประกวดราคา หรอืจดัซือ้จดัจา้ง พนกังานจะตอ้งไม่รบัของขวญั หรอืค่าบรกิารตอ้นรบั
จากบรษิทัฯ ทีเ่ขา้ร่วมประกวดราคา หรอือยู่ระหว่างจดัซือ้จดัจา้งนัน้ ๆ   

 8.4.7 เป็นการใหอ้ย่างเปิดเผย ไม่ปกปิด และไม่เป็นการขดัต่อจรรยาบรรณในการจดัซือ้จดัจา้ง 
9. แนวปฏบิตัใินการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชัน่น้ี ครอบคลุมไปถงึกระบวนการบรหิารงานบุคคล 

ตัง้แต่การสรรหาหรอืการคดัเลอืกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมนิผลการปฏบิตังิานและการให้
ผลตอบแทนแก่พนกังาน โดยก าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบั มหีน้าทีส่ือ่สารท าความเขา้ใจกบัพนกังาน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อน าไปใชป้ฏบิตัใินกจิกรรมทางธุรกจิทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบ และควบคมุดแูลการปฏบิตัใิหเ้ป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตั ินี้ 

10. บรษิทัฯ จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังาน หรอืบุคคลอื่นใดทีแ่จง้เบาะแสหรอืหลกัฐานเรื่องการ
ทุจรติ คอรร์ปัชัน่ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม รวมถงึพนกังานทีป่ฏเิสธ ต่อการกระท า โดยใชม้าตรการ
คุม้ครองผูร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการรายงานการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ตามทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายการรบัขอ้
รอ้งเรยีน (Whistleblower Policy) 

11. ผูท้ีก่ระท าการทจุรติ คอรร์ปัชัน่ ถอืเป็นการกระท าผดิตามขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างานวา่ดว้ยการ
บรหิารงานบุคคล ส าหรบัพนกังาน ซึง่จะตอ้งไดร้บัการพจิารณาโทษทางวนิยัทีก่ าหนดไว ้ รวมถงึอาจไดร้บัโทษตาม
กฎหมาย หากการกระท านัน้ผดิกฎหมายดว้ย 

12. บรษิทัฯ จะสอบทานแนวปฏบิตัแิละมาตรการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปลีย่นแปลงของกฎหมาย และสภาพการด าเนินธุรกจิ 

13. เพื่อเป็นแนวทางในการตดิตาม การด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายการต่อตา้นการทจุรติ หรอืการ
คอรร์ปัชัน่ ผูบ้รหิารของบรษิทั จะตอ้งจดัใหม้กีารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายรวมถงึขอ้ปฏบิตัขิา้งตน้ รวมถงึมี
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การประเมนิตนเองเกีย่วกบั มาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่เป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นแนวทางในการก ากบัและ
ควบคุมดแูลเพื่อใหม้กีารด าเนินการตามนโยบายทีค่ณะกรรมการไดก้ าหนดไว ้ 

14. คณะกรรมการก าหนดใหบุ้คลากรทุกระดบัตัง้แต่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน มหีน้าทีน่ ามาตรการ
ต่อตา้นการทจุรติ การคอรร์ปัชัน่ไปปฏบิตั ิ และใหบ้รษิทัฯ ด าเนินการเพื่อขยายวงเพื่อผลกัดนัใหหุ้น้สว่น หรอืคู่คา้ทาง
ธุรกจิ ด าเนินนโยบายและแนวทางปฏบิตัทิีจ่ะไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติ รวมถงึหากมบีรษิทัร่วม, บรษิทัฯ ย่อย  
ถา้มขีึน้ในอนาคต ใหย้ดึถอืแนวทางการปฏบิตัติามโยบายนี้ 

ความรบัผิดชอบและการติดตาม  
• คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีป่ฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ และมอบหมายใหน้ า

มาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ไปปฏบิตั ิ
• คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ ซึง่ปัจจบุนักรรมการ

ผูจ้ดัการ มกีารแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ ซึง่ประกอบดว้ยคณะกรรมการจดัการดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัและ 
5 ส. , คณะกรรมการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม , คณะกรรมการอนุรกัษ์พลงังาน และคณะกรรมการจดัการดา้นคุณภาพ
และการปฏบิตังิาน และกรรมการจดัการ  โดยมอบหมายหน้าทีใ่หช้่วยกนัพจิารณางานดา้นต่าง ๆ  โดยกรรมการ
ผูจ้ดัการมอบหมายใหผู้บ้รหิารในแต่ละหน่วยงานรวมถงึกรรมการในแต่ละคณะเป็นตวัแทนมหีน้าทีใ่นการตดิตามและ
ก ากบัดแูล เพื่อใหม้กีารด าเนินการและปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 

• คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ ซึง่ท าหน้าทีใ่นการสอบทานระบบควบคมุ
ภายใน และการใหค้วามเหน็เกีย่วกบัระบบตรวจสอบควบคุมภายใน รวมถงึสอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง 

• คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีแ่ต่งตัง้ผูต้รวจสอบภายในเพื่อท าหน้าทีต่รวจสอบระบบควบคมุภายใน
กรณีผูต้รวจสอบภายในเป็นหน่วยงานภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้บุคคลเพื่อท าหน้าทีป่ระสานงานกบั
ผูต้รวจสอบภายในหรอืมอบใหเ้ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าทีใ่นการประสานงานแทน 

• คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้ผูท้ าหน้าทีผู่ต้รวจสอบภายใน กรณีผูต้รวจสอบภายในเป็นหน่วยงาน
ภายนอกคณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้บุคคลเพื่อท าหน้าทีป่ระสานงานกบัผูต้รวจสอบภายใน หรอืมอบใหเ้ลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าทีใ่นการประสานงานแทน 

• ผูป้ระสานงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าทีร่บัเรื่องรอ้งเรยีน หรอืเบาะแสต่าง ๆ และแจง้ประสานงานให้
ผูต้รวจสอบภายในเพื่อท าหน้าทีต่รวจสอบขอ้รอ้งเรยีนต่าง ๆ และรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาเพื่อลงโทษ หรอืรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบต่อไป 

การแจ้งเบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรียน 
เพื่อใหม้มีาตรการในการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนการกระท าผดิกฎหมาย ผดิจรรยาบรรณ หรือการมี

พฤตกิรรมทีส่อ่ถงึการทจุรติหรอืการประพฤตมิชิอบ ของบุคคลในองคก์ร ทัง้พนกังานและผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่น รวมถงึ
รายงานทางการเงนิทีไ่มถู่กตอ้ง รวมถงึระบบควบคมุภายในทีบ่กพร่อง และมกีลไกในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส เพื่อให้
ผูม้สีว่นไดเ้สยีมสีว่นรว่มในการสอดสอ่งดูแลผลประโยชน์ของบรษิทัฯ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

เรือ่งท่ีรบัแจ้งเบาะแสหรอืรอ้งเรียน 
1. การกระท าผดิกฎหมาย ทจุรติคอรปัชัน่ ผดิระเบยีบบรษิทัฯ หรอืกระท าผดิจรรยาบรรณของกรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังาน 
2. ความผดิปกตขิองรายงานทางการเงนิ ระบบควบคมุภายในทีบ่กพร่องความเสีย่งดา้นต่าง ๆ ทีอ่าจ

เกดิขึน้ 
3. เรื่องทีม่ผีลต่อประโยชน์ หรอืชื่อเสยีงของบรษิทัฯ  
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4. เรื่องทีอ่าจสรา้งความเสยีหายต่อฐานะการเงนิ และทรพัยส์นิของบรษิทั 
5. พบขอ้สงสยั/ขอ้บกพร่องในการท าหน้าทีข่องพนกังาน/หรอืพบกจิกรรมทีไ่มโ่ปรงใสต่อผูถ้อืหุน้ 
 
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 
 
หรอืผ่านทางช่องทางการรอ้งเรยีนทีห่น้าเวบ็ไซดข์องบรษิทั โดยเลอืกสอบถามขอ้มลูบรษิทัฯ จากนัน้เลอืก

ช่องทางรบัเรื่องรอ้งเรยีนผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัที ่www.goldenlime.co.th หน้าสอบถามขอ้มลูบรษิทั และช่องทางการ
รอ้งเรยีน  
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กลไกการคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแส 
• จดัท าฐานขอ้มลูเกบ็ขอ้มลู หรอืแฟ้มขอ้มลูผูแ้จง้เบาะแส และรายละเอยีด ก าหนดบทลงโทษส าหรบั

เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบขอ้มลูดงักล่าวเมื่อขอ้มลูถูกเปิดเผย 
• การเขา้ระบบฐานขอ้มลูดงักล่าว หรอืแฟ้มขอ้มลูดงักล่าวจะตอ้งสามารถกระท าไดโ้ดยผูบ้รหิารระดบัสงู

เท่านัน้ 
• คณะกรรมการมนีโยบายในการปกป้องและคุม้ครองต่อผูบ้รหิาร หรอืพนกังานทีป่ฏเิสธการคอรร์ปัชัน่  

หรอืด าเนินการตามแนวทางปฏบิตัติามนโยบายการต่อตา้นการทุจรติ การคอรร์ปัชัน่ ทีไ่ดก้ าหนดไวซ้ึง่อาจท าใหบ้รษิทั
ฯ สญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ รวมถงึการปกป้องไมใ่หม้กีารด าเนนิการลงโทษ หรอืลดต าแหน่งจากการทีย่ดึถอืตามแนว
ปฏบิตัโิดยเคร่งครดั  

• ถอืเป็นหน้าทีข่องผูบ้งัคบับญัชาหรอืหวัหน้าหน่วยงานของผูท้ีถ่กูรอ้งเรยีนทุกคน ในการใชด้ลุพนิิจสัง่
การทีส่มควร เพื่อคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน พยานและบุคคลทีใ่หข้อ้มลูในการสบืสวนสอบสวนมใิหต้อ้งรบัภยนัตรายและ
ความเดอืดรอ้น หรอืความไม่ชอบธรรมอนัเนื่องมาจากการรอ้งเรยีน การเป็นพยานหรอืการใหข้อ้มลู 

การสอบถาม 
 หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกบันโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ สามารถ

สอบถามไดท้ีเ่ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบรษิทั โทร. 02 9618652-6 หรอื Email : 
glmis@goldenlime.co.th 

 
บทลงโทษ 
1. การกระท าซึง่ผ่านกระบวนการสอบสวนหากพบเป็นการกระท าทีเ่ป็นความผดิรา้ยแรง จะพจิารณาโทษ

ใหอ้อกจากงาน หากเป็นการกระท าผดิตามกฎหมายใหด้ าเนินการไปตามตวับทกฎหมาย หากเป็นความผดิไม่รา้ยแรง
ใหม้กีารก าหนดการลงโทษ การตดัคะแนน การใหพ้กังานโดยไม่ไดร้บัค่าแรง หรอืมกีารพจิารณาเพื่อตดัคะแนนส าหรบั
การประเมนิผลงาน และพจิารณาในการงดเวน้ต่อการเลื่อนขัน้ หรอืงดเวน้การปรบัอตัรารายได ้เป็นตน้ 

2. การกระท าอนัเป็นการผดิจรรยาบรรณ ใหแ้จง้ผูบ้งัคบับญัชาเพื่อตกัเตอืน รวมถงึพจิารณาในการตดั
คะแนนส าหรบัการประเมนิผลงาน และการเลื่อนขัน้ หรอืการปรบัอตัรารายได ้

3. การกระท าอนัเป็นการผดิระเบยีบวนิยับรษิทัฯ ใหท้ าหนงัสอืตกัเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากฝ่าย
ทรพัยากรบุคคล และใหล้งโทษตามกฎระเบยีบของบรษิทั รวมถงึพจิารณาในการตดัคะแนนส าหรบัการประเมนิผลงาน 
และการเลื่อนขัน้ หรอืการปรบัอตัรารายได ้

4. หากผูก้ระท าผดิเป็นผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืกรรมการบรษิทั ใหน้ าเสนอขอ้มลูการสอบสวนต่อทีป่ระชมุ
คณะกรรมการเพื่อพจิารณาบทลงโทษ โดยใหม้บีทลงโทษเป็นไปตามขอบเขตของกฎหมายและการก ากบัดแูลกจิการ 

 
คณะกรรมการก าหนดแนวทางปฏบิตัใินการป้องกนัการมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการทจุรติการคอรร์ปัชัน่ ดงันี้   
1)  กระบวนการในการประเมนิความเสีย่งจากการทจุรติ  
2)  แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการก ากบัดแูลและควบคมุดแูลเพื่อป้องกนัและตดิตามความ เสีย่งจากการทุจรติ และ  
3)  แนวทางในการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตัใินการป้องกนัการมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการ

คอรร์ปัชัน่ โดยผ่านการพจิารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมื่อ
วนัที ่13 พฤศจกิายน 2558 ซึง่ถอืเป็นสว่นหนึ่งของคู่มอืการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรยิธรรมธุรกจิของ บรษิทัฯ สรุป
ดงันี้ 
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กระบวนการในการประเมินความเส่ียงจากการทจุริต 
บรษิทัฯ จดัใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะการด าเนินธุรกจิของ บรษิทัฯ เพื่อป้องกนั

และปราบปรามการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ โดยระบุเหตุการณ์ทีม่คีวามเสีย่งสงูจากการทจุรติและคอรร์ปัชัน่ทีอ่าจเกดิ ขึน้
จากการด าเนินธุรกจิ ประเมนิระดบัความเสีย่งทัง้โอกาสเกดิและผลกระทบ ก าหนดมาตรการต่อตา้นการทจุรติและ
คอรร์ปัชัน่ทีเ่หมาะสมกบัความเสีย่งที ่ประเมนิได ้วธิวีดัความส าเรจ็ ตลอดจนทรพัยากรทีต่อ้งใชเ้พื่อลดความเสีย่ง และ
มกีารเฝ้าตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัติามแผนการบรหิารความเสีย่งทีก่ าหนดขึน้  

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการก ากบัดแูลและควบคมุดแูลเพือ่ป้องกนัและติดตามความเส่ียงจากการทุจริต 
บรษิทัฯ ก าหนดใหม้แีนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการก ากบัดแูลและควบคุมดแูลเพื่อป้องกนัและ ตดิตามความเสีย่งจาก

การทุจรติและคอรร์ปัชัน่ สรุปได ้ดงันี้ 
1. จดัใหม้กีระบวนการตรวจสอบ ประเมนิระบบการควบคุมภายใน และการบรหิารความเสีย่งทีค่รอบคลุม

ระบบงานส าคญัต่างๆ เช่น ระบบการขายและการตลาด การจดัซือ้จดัจา้ง การจดัท าสญัญา ระบบการจดัท าและควบคมุ
งบประมาณ ระบบการบนัทกึบญัช ีการจ่ายช าระเงนิ เป็นตน้ ทัง้นี้เพื่อป้องกนัและตดิตามความเสีย่งจากการทุจรติและ
คอรร์ปัชัน่ รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัแนวทางในการแกไ้ขทีเ่หมาะสม 

2. จดัใหม้ชี่องทางการรบัแจง้ขอ้มลู เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีนการฝ่าฝืน การกระท าผดิกฎหมายหรอื
จรยิธรรมธุรกจิของบรษิทัฯ หรอืแนวทางปฏบิตัใินการป้องกนัการมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการคอรร์ปัชัน่หรอืขอ้ สงสยัใน
รายงานทางการเงนิ หรอืระบบการควบคมุภายใน โดยมนีโยบายในการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลูหรอืเบาะแส และจะเกบ็
รกัษาขอ้มลูของผูใ้หข้อ้มลูเป็นความลบั รวมทัง้มมีาตรการในการตรวจสอบและก าหนดบทลงโทษทางวนิยัของบรษิทัฯ 
และ/หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง กรณีทีส่ามารถตดิต่อผูใ้หเ้บาะแสหรอืผูร้อ้งเรยีนได ้ บรษิทัฯ จะแจง้ผลการด าเนินการให้
รบัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

หวัหน้าแต่ละหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งรบัผดิชอบในการตดิตามการปฏบิตังิาน การปรบัปรุงแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
(ถา้ม)ี และรายงานใหผู้ม้อี านาจทราบตามล าดบั 
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รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
  หลกัการ  (อา้งองิจากเอกสาร หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน) 

“คณะกรรมการควรดแูลให้บริษทัเปิดเผยข้อมูลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทัง้ขอ้มูลทางการเงินและ

ข้อมูลท่ีมิใช่ขอ้มลูทางการเงินอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปรง่ใส ผา่นช่องทางท่ีเขา้ถึงข้อมูลได้ง่าย มี

ความเท่าเทียมและน่าเช่ือถือ” 

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

1. เปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศทางการเงนิและขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ และผลประกอบการตรงต่อ
ความเป็นจรงิ ครบถว้น เพยีงพอ ทนัเวลา โดยงบการเงนิจะตอ้งผ่านการสอบทานหรอืตรวจทานจากผูส้อบบญัชวี่า
ถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชซีึง่เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป และผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบรษิทั ก่อนการเผยแพรต่่อส านกังาน 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 

4. มกีารจดัท าค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis หรอื 
MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงนิทุกไตรมาส ทัง้นี้เพื่อใหน้กัลงทุนไดท้ราบขอ้มลูและเขา้ใจการเปลีย่นแปลง
ทีเ่กดิขึน้กบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัในแต่ละไตรมาสไดด้ยีิง่ขึน้ 

5. เปิดเผยผลการด าเนินงานของบรษิทัทีช่ีว้ดัผลการด าเนินงานทีไ่ม่ใช่การเงนิเช่น ตวัชีว้ดัความพงึพอใจ
ของลกูคา้ ขอ้มลูการเขา้รบัการพฒันาและฝึกอบรมของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานไวใ้นรายงานประจ าปี 

6. เปิดเผยการเปลีย่นแปลงการถอืครองหุน้ของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัทีถ่อื ณ ตน้ปี และทีม่กีาร
ซือ้ขายระหว่างปีไวใ้นรายงานประจ าปี ในสว่นโครงสรา้งการถอืหุน้และการจดัการ 

7. การเปิดเผยค่าสอบบญัชแีละค่าบรกิารอื่นๆ ทีผู่ส้อบบญัชใีหบ้รกิารไวใ้นรายงานประจ าปี และหนงัสอื
เชญิประชุม 

8. การเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูรวมถงึค่าตอบแทนทัง้
รปูแบบหรอืลกัษณะของค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่าน ในสว่นรายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

9. ด าเนินการเปิดเผยขอ้มลูบรษิทัฯ ต่าง ๆ ผา่นเวบ็ไซดข์องบรษิทั ไดแ้ก่ 
- แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี และสามารถใหด้าวน์โหลดได ้
- วสิยัทศัน์และพนัธกจิของบรษิทั 
- รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 
- งบการเงนิและรายงานทีเ่กีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
- โครงสรา้งการถอืหุน้ 
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รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

- หนงัสอืเชญิประชมุสามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี 
- ขอ้บงัคบับรษิทั หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิรวมถงึปัจจยัความเสีย่งดา้นต่าง ๆ 
- กฎบตัร หรอืหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย วาระการด ารง

ต าแหน่ง 
- นโยบายก ากบักจิการทีด่แีละจรรยาบรรณการด าเนินธุรกจิและแนวทางปฏบิตัต่ิาง ๆ 
- ขอ้มลูส าหรบัตดิต่อหน่วยงานต่าง ๆ และขอ้มลูตดิต่อนกัลงทุนสมัพนัธ ์

 ในสว่นของงานดา้นนกัลงทุนสมัพนัธน์ัน้ บรษิทัไดม้กีารมอบหมายใหผู้ช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ซึง่มี
ประสบการณ์ รวมถงึมอี านาจในการรายงานสารสนเทศของบรษิทัฯ ท าหน้าทีน่กัลงทุนสมัพนัธ ์โดยท าหน้าทีต่ดิต่อและ
เป็นผูใ้หข้อ้มลูกบัผูถ้อืหุน้ นกัลงทุนสถาบนั นกัวเิคราะห ์ รวมถงึหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และมกีารฝึกทกัษะและพฒันา
โดยการเขา้ร่วมฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรูแ้ละแลกเปลีย่นประสบการณ์ส าหรบังานดา้นมวลชนสมัพนัธโ์ดยการเขา้ร่วม
ฝึกอบรมตามโปรแกรมการพฒันาทกัษะงานดา้นงานมวลชนสมัพนัธท์ีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจดัใหม้อีบรม
ขึน้ 

โดยบรษิทัฯ ไดร้วบรวมขอ้มลูส าคญัส าหรบัเป็นแหล่งขอ้มลูใหก้บัผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน ตลอดจนผูท้ีส่นใจ
และผูเ้กีย่วขอ้งโดยเปิดเผยไวผ้า่นหน้าเวบ็ไซดข์องบรษิทัที ่www.goldenlime.co.th  ในหน้านกัลงทุนสมัพนัธ ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โดยบรษิัทมกีารจดัให้มกีารพบปะส าหรบันักลงทุนหรอืนักวเิคราะหท์ี่สนใจหรอืต้องการสอบถามขอ้มูลของ

บรษิัทฯ โดยกรรมการผู้จดัการ และนักลงทุนสมัพนัธ์เป็นผู้รบัผดิชอบในการตอบขอ้ซกัถามหรอืให้ขอ้มูลในส่วนที่

สามารถเปิดเผยไดต้ามหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลู  และมกีารตอบขอ้ซกัถามหรอืใหข้อ้มูลทีม่นีักลงทุนหรอืผูท้ีส่นใจ

ไดส้อบถามผ่านช่องทาง Website ของบรษิทัฯ  อย่างสม ่าเสมอ รวมถงึการใหส้มัภาษณ์ผ่านช่องทางการน าเสนอขอ้มลู

ของรายการ Money Chanel หรอื Money Talk ตามทีไ่ดร้บัค าเชญิเพื่อใหข้อ้มลูตามหวัขอ้ทีเ่ป็นทีส่นใจของนกัลงทุน 
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รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
  หลกัการ  (อา้งองิจากเอกสาร หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน) 

“คณะกรรมการมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลกิจการเพือ่ประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

คณะกรรมการมีความรบัผิดชอบต่อผลการปฏิบติัหน้าท่ีต่อผูถื้อหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ” 

คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการจดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์

และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทีช่อบดว้ยกฎหมายดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงั

โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัและผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย  ตลอดจนการด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัแนวทาง

ปฏบิตัติามจรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิ เพื่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายไดร้บัความชอบธรรมและไดร้บัการปฏบิตัทิี่

เหมาะสม  

1. โครงสรา้งคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทัง้ด้านทักษะ ประสบการณ์ 
ความสามารถเฉพาะดา้นซึง่เป็นประโยชน์กบับรษิทั ซึง่แต่ละท่านมวีสิยัทศัน์ ภาวะความเป็นผูน้ า และมคีวามเป็นอสิระ
ในการตดัสนิใจเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวม โดยปัจจุบนักระบวนการสรรหากรรมการของบรษิทั
รบัผดิชอบโดยคณะกรรมการบรษิัทซึง่ร่วมกนัพจิารณาเพื่อสรรหาเพื่อหาบุคคลที่มคีุณสมบตัทิี่มคีวามเหมาะสมตาม
ข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. โดยเป็นผู้มีความรู้ มีทกัษะและประสบการณ์ ตลอดจนมีความเป็นอิสระในการ
ตดัสนิใจและใหค้วามเหน็ต่อทีป่ระชุมเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้  โดยประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 
7 ท่าน ดงันี้  

โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษิทั 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกา
รบรหิาร 

    ต าแหน่ง ต าแหน่ง ต าแหน่ง 
    

รายชื่อกรรมการ 

ปร
ะธ
าน

คณ
ะก
รร
มก

าร
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มกี
าร
ถอื

หุน้
ใน

บร
ษิทั

 

กร
รม
าก
รผ

ูจ้ดั
กา
ร 

เป็
นผ

ูบ้ร
หิา

ร  

ประสบการณ์ความรูค้วามเชีย่วชาญ 

1. นายเชดิเกยีรต ิมนตเ์สรนุีสรณ์                   บรหิารธุรกจิ/วศิวกรรมเคม ี

2. นายเกยีรตกิุล  มนตเ์สรนุีสรณ์               
อุตสาหกรรมปนูขาวและแคลเซยีม
คารบ์อเนต แรแ่ละเคม ี

3. นายปัญชฤทธิ ์มนตเ์สรนุีสรณ์                

บรหิารการตลาด / การจดัการ 
ธุรกจิอุตสาหกรรมปูนขาว 

4. นายกติเิมธ ีมนตเ์สรนุีสรณ์                 
Risk Management / บรหิารธุรกจิ 
Chemical and Food Industry 

5. นายศรภีพ สารสาส                   
บรหิารจดัการดา้นการเงนิและการ
ธนาคารและการตรวจสอบ 

6. นายสวุทิย ์มาไพศาลสนิ                   
บรหิารธุรกจิ/ตลาดเงนิและตลาดทนุ/
การตรวจสอบ 

7. นายสเุวทย ์ธรีวชริากุล*                   
บรหิารธุรกจิ / บญัช ี/ 
อสงัหารมิทรพัย์ 

หมายเหตุ : * นายสุเวทย ์ธรีวชริกุล ไดข้อลาออกจากต าแหน่งเนื่องจากมภีารกจิเพิม่มากขึน้ โดยก าหนดวนัพน้จากต าแหน่งในวนัที ่16 
ธนัวาคม 2558 
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รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการบรษิทั ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการทัง้ 7 ท่านขา้งตน้เขา้ด ารงต าแหน่งตามมตทิีป่ระชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ประจ าปี 2558 เมื่อวนัที ่3 เมษายน 2558 ตามมาตรา 71 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 17 ก าหนดในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง
หนึ่งในสาม(1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะออกตามวาระแบง่ออกใหเ้ป็นสามสว่นไม่ได ้
กใ็หอ้อกโดยจ านวนทีใ่กลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3  ซึง่กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบั
ต าแหน่งอกีได ้ส าหรบัปี 2558 จะมกีรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ จ านวน 7 ท่าน 
โดยปี 2558 เป็นปีสองหลงัจากทีบ่รษิทัจดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งใน
ปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทัฯ นัน้ ใหจ้บัสลากกนัสว่นปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่ง
นานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง โดยมกีรรมการอสิระ จ านวน 3 ท่านซึง่มคีุณสมบตัเิป็นอสิระตามทีส่ านกังาน ก.ล.ต. 
ก าหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีนตอ้งมกีรรมการอสิระมากกว่าหรอืเท่ากบั 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  โดยวาระ
การด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระสามารถด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกนิ 9 ปีนบัจากวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารง
ต าแหน่งกรรมการอสิระครัง้แรก  

โดยปี 2558 กรรมการท่านทีอ่อกตามวาระโดยวธิกีารจบัสลากและทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 ไดม้ี
มตแิต่งตัง้คณะกรรมการโดยมกีารใชบ้ตัรลงคะแนนเป็นรายบุคคล เมื่อวนัที ่3 เมษายน 2558 โดยกรรมการแต่ละท่าน
ไดค้ะแนนเสยีงอตัรารอ้ยละ 100 ซึง่ทีป่ระชุมมมีตแิต่งตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งตามเดมิทุกประการ ประกอบดว้ย นาย
เกยีรตกิุล มนตเ์สรนุีสรณ์ , นายศรภีพ สารสาส และนายสวุทิย ์มาไพศาสสนิ 

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการของบริษทั 

 ตามข้อบงัคบัของบริษทั เป็นดงัน้ี 
1. บรษิทัมคีณะกรรมการของบรษิทัเพื่อด าเนินกจิการของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อยหา้ (5) 

คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย 
      กรรมการบรษิทัจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไม่กไ็ด ้
2. ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเทา่กบั (1) หุน้ต่อ (1) เสยีง 
(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการทีจ่ะพงึม ีในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีพ่งึ
ม ีใหป้ระธานทีป่ระชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

3.   ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบั
สว่นหนึ่งในสาม (1/3) 

 กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอกีได้ 
 กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากกนั 

สว่นปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
 
 

 
*92/204*



  
 
 
 
 
 

รายงานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
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รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

4.   นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(4) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก 
(5) ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษิทั การลาออกมผีลนับแต่วนัทีใ่บลาไปถึง

บรษิทั กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนทราบดว้ยกไ็ด้ 

6. ประชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนน

เสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า

กึง่หนึ่งของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

7. ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลอืก
บุคคลซึง่มคีุณสมบตั ิและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดัและกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ัน้จะ
เหลอืน้อยกว่าสอง (2) เดอืน โดยบุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระที่
ยงัเหลอือยู่ของกรรมการทีต่นเขา้มาแทน 

 มตขิองคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) 
ของจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 

8. กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคน (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

คณะกรรมการมอี านาจพจิารณาก าหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงจ านวนและชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนาม
ผกูพนับรษิทัได ้

องคป์ระกอบและการแต่งตัง้กรรมการอิสระ 

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 
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1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทับรษิทัใหญ่บรษิทัยอ่ยบรษิทั

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 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทับรษิทัใหญ่บรษิทัย่อยบรษิทัร่วมผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้ี

อ านาจควบคมุของบรษิทัในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตนรวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคย

เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียัหรอืผูม้อี านาจควบคมุของผู้ทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทับรษิทัใหญ่บรษิทัย่อยบรษิทัรว่มผู้

ถอืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน

วนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังานก.ล.ต. 

 ความสมัพนัธท์างธุรกจิดงักล่าวรวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ

การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยร์ายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิารหรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ

ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มืค ้าประกนัการใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิรวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนัซึ่งเป็นผล

ใหบ้รษิทัหรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่อ้งช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่งตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทั หรอื

ตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไปแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่าทัง้นี้การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณ

มลูค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่ว

โยงกนัโดยอนุโลมแต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าวใหน้บัรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัทีม่ี

ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทับรษิทัใหญ่บรษิทัย่อยบรษิทัร่วมผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจ

ควบคุมของบรษิทัและไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียัผูม้อี านาจควบคุมหรอืหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัชซีึง่มผีูส้อบบญัชขีอง

บรษิทับรษิทัใหญ่บรษิทัย่อยบรษิทัร่วมผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัสงักดัอยู่เวน้แต่จะไดพ้น้จาก

การมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังานก.ล.ต. 
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6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืที่
ปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทับรษิทัใหญ่บรษิทัยอ่ยบรษิทัรว่มผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่หรอื ผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัและไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียัผูม้อี านาจควบคมุหรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทาง
วชิาชพีนัน้ดว้ยเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูถ้อื
หุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทั
ย่อยหรอืไม่เป็นหุน้สว่นทีม่นียัในหา้งหุน้สว่นหรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงานลกูจา้งพนกังานทีป่รกึษาทีร่บั
เงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ซึง่ประกอบกจิการทีม่ี
สภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 
10. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทั บรษิทั

ย่อย บรษิทัร่วมบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัผูถ้ือหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของผูบ้รษิทั 

ประธานคณะกรรมการบริษทั 
ตามข้อบงัคบัของบริษทั เป็นดงัน้ี 

 ใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการพจิารณาเหน็สมควร จะเลอืกกรรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนเป็นรองประธาน

กรรมการกไ็ด ้รองประธานกรรมการมหีน้าทีต่ามขอ้บงัคบัในกจิการซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย 
นายเชิดเกียรติ มนตเ์สรีนุสรณ์ ด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษทั ตามมตทิีป่ระชมุ

คณะกรรมการ  โดยมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ดงันี้ 
 ประธานกรรมการท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุคณะกรรมการ 

ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ในกรณีทีม่รีองประธาน
กรรมการอยู่ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชมุ แต่ถา้ไม่มรีองประธานกรรมการหรอืมแีต่ไม่อยูใ่นทีป่ระชมุ
นัน้หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานทีป่ระชมุ 

การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชมุคณะกรรมการใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่ง (1) เสยีง
ในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึง่มสีว่นไดเ้สยีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ และถ้า
คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเพื่อเป็นเสยีงชีข้าด 

 การเรยีกประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการ หรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายสง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงั
กรรมการไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรบีด่วนเพื่อรกัษาสทิธแิละประโยชน์ของบรษิทั 
จะแจง้การนดัประชุมโดยวธิอีื่น และก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด้ 

 คณะกรรมการจะตอ้งประชมุกนัอย่างน้อยสาม (3) เดอืนต่อครัง้ ณ จงัหวดัอนัเป็นทีต่ัง้ส านกังานใหญ่
ของบรษิทั หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง หรอื ณ สถานทีอ่ื่นใด โดยการก าหนดวนั เวลา และสถานที ่เป็นไปตามดุลยพนิจิของ
ประธานกรรมการ 

 ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยูใ่นทีป่ระชุมหรอืไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชมุ ถา้ไม่มรีองประธานกรรมการหรอืมแีต่ไม่อยู่
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ในทีป่ระชมุหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชมุเลอืกผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่
ประชุมดงักล่าว 

 ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ใหถ้อืว่าหุน้หนึ่งมเีสยีงหนึ่ง และผูถ้อืหุน้คนใดมสีว่นได้
เสยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้คนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ 
และมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

ในกรณีปกติ ใหถ้ือคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนน
เสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั มดีงันี้ 

นายเกยีรตกุิล มนตเ์สรนุีสรณ์ นายเชดิเกยีรต ิมนตเ์สรนุีสรณ์ นายปัญชฤทธิ ์มนตเ์สรนุีสรณ์  

นายกติเิมธ ีมนตเ์สรนุีสรณ์ กรรมการสองในสีค่นน้ีลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

อ านาจในการอนุมติัรายการของคณะกรรมการ 
โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่ 2/2556 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่ 5 มนีาคม 2556 ไดม้มีตมิอบอ านาจในการ

อนุมตัวิงเงนิการท าธุรกรรมต่าง ๆ ใหก้บัคณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการโดย
เป็นไปวงเงนิทีไ่ดร้ะบุไวต้ามตารางอ านาจการอนุมตัซิึง่ทีป่ระชมุไดอ้นุมตัไิว ้ โดยประกอบดว้ยรายการธุรกรรมต่าง ๆ 
ดงันี้ 

1. การเจรจาและเขา้ท าสญัญา ขอ้ตกลง ตราสารและเอกสารต่าง ๆ รวมทัง้การจดัซือ้จดัจา้งทีเ่กีย่วกบัการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทั เช่น การลงทุนในสนิทรพัยถ์าวร (Capital Expenditure) การซือ้เครื่องจกัร อุปกรณ์ การซือ้
วตัถุดบิ เชือ้เพลงิ การซือ้ขายสนิคา้ เป็นตน้ 

2. การจดัซือ้จดัจา้งในการบรหิารจดัการทัว่ไป ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายทางดา้นการขาย การตลาด อุปกรณ์
ส านกังาน การเดนิทาง การฝึกอบรม การบรจิาค ฯลฯ 

3. ธุรกรรมทางดา้นการเงนิ ไดแ้ก่ การอนุมตักิารกูย้มืเงนิ การท าสญัญาสนิเชื่อ การท าสญัญาจ านอง และ/
หรอืจ าน า การขอใหอ้อกหนงัสอืค ้าประกนักบัธนาคารและ/หรอืสถาบนัการเงนิ การขอเปิด L/C เพื่อช าระค่าสนิคา้และ
วตัถุดบิ 

4. การอนุมตัวิงเงนิเครดติสนิเชื่อใหแ้ก่ลกูคา้ 

การด าเนินการกรณีมีกรรมการบริษทัขอลาออก 

ข้อบงัคบับริษทัก าหนดไว้กรณีกรรมการบริษทัขอลาออก 

 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษิทั โดยการลาออกนัน้จะมผีลนับแต่วนัที่
ใบลาออกไปถงึบรษิทั 

กรรมการซึง่ลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนทราบดว้ยกไ็ด้ 

 ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลอืก
บุคคลซึง่มคีุณสมบตั ิและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดัและกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ัน้จะ
เหลอืน้อยกว่าสอง (2) เดอืน โดยบุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระที่
ยงัเหลอือยู่ของกรรมการทีต่นเขา้มาแทน 
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มตขิองคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) 
ของจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 

เมื่อมีกรรมการของบริษทัลาออก บริษทัฯ มีการด าเนินการ ดงัน้ี 

บรษิทัฯ  จะมกีารด าเนินการตามแนวทางของบรษิทัจดทะเบยีนกรณีมกีรรมการบรษิทัฯ ขอลาออก ดงันี้ 
คณะกรรมการมกีารด าเนินการประการใดประการหนึ่ง ดงันี้ หาก 
 คณะกรรมการเลอืกบุคคลซึง่มคีุณสมบตัิ และไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชน

จ ากดัและกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ัน้จะเหลอืน้อยกว่าสอง (2) เดอืน โดยบุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่
ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน โดยมติของคณะกรรมการต้อง
ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 

 บรษิทัฯ ต้องด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรพัยภ์ายในก าหนดระยะเวลา  3 วนั นับจากวนัที่
กรรมการได้ยื่นหนังสือ หรือวันที่ที่กรรมการได้ก าหนดวันที่ที่ขอลาออก หรือต้องรายงานสารสนเทศในเรื่องการ
เปลีย่นแปลงกรรมการผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดทรพัยฯ์ (แบบ F24-1 (กรณีแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ) แบบ 
F24-2 ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ที่มกีารเปลี่ยนแปลงกรรม หรอืบุคคลผู้มอี านาจในการจดัการของบรษิัทจด
ทะเบยีน 

 บรษิัทฯ ต้องด าเนินการแจง้ผ่านระบบบญัชรีายชื่อของคณะกรรมการของบรษิัทฯ ตามระบบงานของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยภ์ายใน 7 วนั 

 บรษิัทฯ ต้องจดทะเบยีนกรรมการเขา้ใหม่ /หรือจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ กบันายทะเบยีน
พาณิชย์ ภายใน 14 วนั นับแต่วนัที่ ทีป่ระชุมคณะกรรมการ หรอืทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นมมีตแิต่งตัง้กรรมการคงดงักล่าว 
หรอืวนัทีม่กีรรมการลาออก 

การด าเนินการของกรรมการท่ีได้รบัการแต่งตัง้เข้าใหม ่

 ยื่นแบบ 59-1 กบัส านกังานคณะกรรม ก.ล.ต. (กรณีการรายงานครัง้แรก ภายใน 30 วนันบัแต่วนัปิดการ
เสนอขายหลกัทรพัย ์หรอืนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ) 

 อย่างไรกด็ ี กรณีทีก่รรมการมกีารเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย ์ กรรมการตอ้งยื่นแบบ 59-2 ต่อ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกครัง้เมื่อมกีารซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย ์ โดยจะตอ้งยื่นภายใน 3 วนัท า
การ นบัแต่วนัทีม่กีารซือ้ขาย ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย ์

 ยื่นรายงานการมสีว่นไดเ้สยีกบัเลขานุการบรษิทั ตามก าหนดเวลาทีบ่รษิทัแต่ละแห่งก าหนดขึน้เอง  
 จดัสง่ประวตักิรรมการตามแบบทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด (หนงัสอืรบัรองและประวตัิ

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ (F24-2) ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีม่กีารแต่งตัง้กรรมการใหม่  
 หากกรรมการทีแ่ต่งตัง้ใหม่เป็นกรรมการตรวจสอบ บรษิทัฯ ตอ้งสง่แบบ F24-1 (แบบแจง้รายชื่อและ

ขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ) และกรรมการตอ้งสง่แบบ F24-2 (หนงัสอืรบัรองประวตัิ
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ) ใหก้บัตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยตอ้งสง่แบบ F24-1 โดยผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และสง่แบบ F24-2 เป็นฉบบัเอกสารโดยไม่ตอ้งสง่ผ่านระบบอเิลคทรอนิกส ์
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การด าเนินการเพื่อปฐมนิเทศกรรมการใหม ่

 แนวทางการด าเนินการเพื่อปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ โดยด าเนินการตามแนวทางการปฐมนิเทศกรรมการ

เขา้ใหม่ (Board Orientation Guideline) ทีต่ลาดหลกัทรพัยไ์ดใ้หข้อ้เสนอแนะแนวทางไว ้โดยเอกสารประกอบใชใ้น

การจดัการปฐมนิเทศส าหรบักรรมการเขา้ใหม่ ประกอบดว้ย  

1. เอกสารการก ากบักจิการทีด่ ีและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิ ฉบบัล่าสดุของบรษิทั ซึง่เป็นเอกสาร

ซึง่ไดร้วบรวมนโยบายการก ากบักจิการรวมถงึนโยบายอื่นๆ ทีค่ณะกรรมการไดว้างไว ้เช่น นโยบายการต่อตา้นการ

ทุจรติ , การควบคมุและตรวจสอบภายในและการบรหิารความเสีย่ง , ความรบัผอิชอบต่อสงัคม , การบรหิารทรพัยากร

บุคคล และอื่นๆ  

2. แบบรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ ล่าสดุ ซึง่ไดร้วบรวมเน้ือหาขอ้มลูของบรษิทั รวมถงึขอ้มลูทางการเงนิ
ของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 3 ปี เพื่อเป็นขอ้มลูส าหรบักรรมการเขา้ใหม่ รวมถงึการแนะน าโครงสรา้งการถอืหุน้ และ

โครงสรา้งการจดัการในดา้นต่าง ๆ ของบรษิทัฯ , ประวตัขิอ้มลูของบรษิทัฯ , ลกัษณะการประกอบธุรกจิ , รายละเอยีด

ค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ , ขอบเขตความรบัความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ , คณะกรรมการชุดย่อย และการ

ด าเนินการของบรษิทัฯ และคณะกรรมการในปีทีผ่่านมา 

3. หนงัสอืบรคิณหส์นิธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  

4. รายงานการประชมุคณะกรรมการยอ้นหลงั 1 ปี และตารางก าหนดการประชุมส าหรบัปี 

5. รายการเกีย่วโยงและรายการระหว่างกนั 

6. จดัใหม้กีารพบปะประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการผูจ้ดัการ ก่อนการประชุมคณะกรรมการครัง้แรก

ทัง้นี้เพื่อแจง้กรรมการท่านใหมท่ราบนโยบายส าคญั และแนะน าในการปฏบิตัหิน้าที ่

เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัมมีตแิต่งตัง้เลขานุการบรษิทั เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญตัิ

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 
นอกเหนือจากหน้าที่ความรบัผิดชอบดงักล่าวเลขานุการบริษัทจะท าหน้าให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและ

กฎเกณฑต่์าง ๆ รวมถงึการประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ จงึก าหนดใหเ้ลขานุการบรษิทั ควรไดร้บั
การฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่องดา้นกฎหมาย การบญัช ีหรอืการปฏบิตัหิน้าทีเ่ลขานุการบรษิทั 
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ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2556 เมื่อวนัที ่28 มกราคม 2556 คณะกรรมการบรษิทั ไดม้มีติ
แต่งตัง้นางสาวธดิารตัน์ สหีวลัลภ ด ารงต าแหน่งเลขานุการบรษิทั โดยพจิารณาจากคุณสมบตั ิดงันี้ 

1. มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เขา้ใจในธุรกจิของบรษิทัและเรื่องงานทีเ่กีย่วขอ้งเป็นอย่างด ี

2. มคีวามรูใ้นกฎ ระเบยีบ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  
3. ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัยส์จุรติ  
4. มคีวามสามารถในการจดัการระบบ และมกีารสือ่สารทีด่ ีและสามารถประสานงานกบับุคคลหลายฝ่าย  
5. มคีวามรูด้า้นการบญัช ีและการเงนิ 

ประวตัิการท างานและการอบรมของผู้ปฏิบตัิหน้าที่เลขานกุารบริษัท  

ชือ่-สกุล /ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุกิารศกึษา/การอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าทีแ่ละทกัษะเพื่อท าหน้าที่
เลขานุการบรษิทั 

สดัส่วนการถอื
หุน้ (%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

นางสาวธดิารตัน์ สหีวลัลภ  

ผูจ้ดัการส านกังาน

เลขานุการบรษิทัและ

เลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

 

 

44 - ปรญิญาตร ีสาขา Computer Information Management  St. 
John University 
- ปวช. บญัช ีวทิยาเขตพณิชยการพระนคร 
- ปวส.คอมพวิเตอรธ์รุกจิ วทิยาเขตพาณิชยการพระนคร 
- Company Secretary Program (CSP) 47/2012, สมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- EMT 24/2012 Effective Minute Taking 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- BRP 8/2012 Board Reporting Program 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

-  DAP SEC/2013 Director Accreditation Program 
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

0.000002% 

(ไมม่กีาร

เปลีย่นแปลง

ระหว่างปี) 

ไมม่ ี

ประสบการยอ้นหลงั 5 ปี 

2549-ปัจจบุนั 

 ผูจ้ดัการส านกังาน บรษิทั สุธากญัจน  จ ากดั (มหาชน)   

หลกัสูตรทีเ่ขา้รว่มอบรม

ระหว่างปี 2557-2558 

 - การใชง้านระบบ SCP Straight Through  
- The Road towards Corporate Sustainability  
- การประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 
- การเปิดเผยแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี  
- เคลด็ไมล่บักบัการเปิดเผยขอ้มลู 
- Calcium Carbonate and Polymer Training  

(In-house Training) 
- Vision and Mission Work Shop (In-house Workshop) 
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2.    คณะกรรมการชุดย่อย 

บรษิทัมคีณะกรรมการชุดย่อยอกี 2 ชุดไดแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรหิารในการ
พจิารณาเรื่องต่างๆเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ปีระธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
ตรวจสอบเป็นกรรมการอสิระ เพื่อความโปร่งใสและเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที ่

องคป์ระกอบและการแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ 

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

1. ไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี)  
2. เป็นกรรมการอสิระทีม่คีุณสมบตัขิองกรรมการอสิระดงักล่าวขา้งตน้และ 

(1)  ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทั

บรษิทัย่อยบรษิทัรว่มบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูบ้รษิทัและ 

(2)  ไม่เป็นกรรมการของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

3. มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบทัง้นี้ตอ้งมกีรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอื
ของงบการเงนิได ้

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั มจี านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

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

โดยมนีางสาวธดิารตัน์ สหีวลัลภ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้จากทีป่ระชมุ

คณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่2/2556 เมื่อวนัที ่5 มนีาคม 2556 

ในปี 2558 มกีรรมการตรวจสอบซึง่พน้จากต าแหน่งเนื่องการลาออก จ านวน 1 ท่านไดแ้ก่ นายสเุวทย ์ธรีวชริ

กุล(*) โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่ 16 ธนัวาคม 2558  โดยบรษิทัมกีรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งท่านทีม่คีวามรูแ้ละ

ประสบการณ์เพยีงพอทีส่ามารถท าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิไดแ้ก ่ นายศรภีพ สารสาส 

กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ซึง่ท่านมคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะท าหน้าทีใ่นการสอบ

ทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิของบรษิทั โดยท่านด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ และท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการ

ตรวจสอบในบรษิทัหลายแห่ง โดยสามารถจดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอเพื่อท าหน้าทีใ่นฐานะกรรมการอสิระและประธาน

กรรมการตรวจสอบใหก้บับรษิทั 
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วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึง่พน้จากต าแหน่งตาม

วาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหก้ลบัมาด ารงต าแหน่งใหมไ่ด ้ กรณีทีต่ าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใด

นอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อใหก้รรมการตรวจสอบมจี านวนครบตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด โดยบคุคลทีเ่ป็นกรรมการตรวจสอบซึง่ได้

การแต่งตัง้ใหม้าแทนจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พยีงวาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

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

Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วาม
เหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบ
เกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระ เพือ่ท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้รว่มประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชมุดว้ยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหม้คีวามถกูตอ้งและ
ครบถว้นใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูในการเขา้ท ารายการ
ดงักล่าวอย่างถูกตอ้งครบถว้น ทัง้นี้เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

(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 
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7. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามรายละเอยีดขา้งตน้  คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการ
บรษิทัโดยตรงและคณะกรรมการของบรษิทัยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการด าเนินงานของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก 

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ ใหบ้รษิทัแจง้มตเิปลีย่นแปลงหน้าที่

และจดัท ารายชื่อ และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบทีม่กีารเปลีย่นแปลงตามแบบทีต่ลาด

หลกัทรพัยก์ าหนด และน าสง่ต่อตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยวธิกีาร

ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการรายงานโดยผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

8   ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท า
ดงัต่อไปนี้ ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิทัใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบรษิทัเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ
เหน็สมควร โดยในปีทีผ่่านไม่ปรากฏรายการ ดงัต่อไปนี้ 

1) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
2) การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคมุภายใน 
3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

หากคณะกรรมการบรษิทั หรอืผูบ้รหิารไม่สามารถแกไ้ขรายการ หรอืกจิกรรมดงักล่าวไดอ้ย่างทนัท่วงท ีสมาชกิของ
คณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการ หรอืกจิกรรมดงักล่าวต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรหิารจะตอ้งเป็นกรรมการบรษิทัและ/หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้จาก

คณะกรรมการบรษิทัโดยมจี านวนตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร และโดยทีค่ณะกรรมการบรษิทัจะแต่งตัง้

กรรมการบรหิารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบรหิาร  

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ยบุคคลจ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นายเกยีรตกิุล มนตเ์สรนุีสรณ์ ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายปัญชฤทธิ ์มนตเ์สรนุีสรณ์ กรรมการบรหิาร 

3. นายกติเิมธ ีมนตเ์สรนุีสรณ์ กรรมการบรหิาร 

โดยม ีนางสาวอมรพนัธ ์สวุรรณรตัน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร  
 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรหิารมอี านาจ หน้าที ่ และความรบัผดิชอบในการบรหิารงานในเรื่องเกีย่วกบัการด าเนินงาน
ตามปกตธิุระและงานบรหิารของบรษิทั ก าหนดนโยบาย แผนธุรกจิ งบประมาณ โครงสรา้งการบรหิารงาน และอ านาจ
การบรหิารต่างๆ ของบรษิทั หลกัเกณฑใ์นการด าเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิ เพื่อเสนอใหท้ีป่ระชมุ
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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 

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 านาจของคณะกรรมการบรหิารจะไม่รวมถงึการอนุมัตริายการใดที่คณะกรรมการบรหิารหรอืบุคคลที่
อาจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย (ถ้าม)ี 
ตามกฎเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ซึง่การอนุมตัริายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณา
และอนุมตัริายการดงักล่าวตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด เวน้แต่เป็นการอนุมตัริายการที่
เป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการคา้ปกตทิัว่ไปของบรษิทัทีค่ณะกรรมการก าหนดกรอบการพจิารณาไวช้ดัเจนแลว้  

เมื่อคณะกรรมการบรหิารไดด้ าเนินการใดๆ แลว้ ใหร้ายงานต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการดว้ย 
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3.    บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

ขอบเขตความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ มีดงัน้ี 
 

1. จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดอืน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลา
บญัชขีองบรษิทั  

2. จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ 

3. จดัใหม้กีารท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบรษิทั ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทั ซึง่ผูส้อบ
บญัชตีรวจสอบแลว้ และน าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตั ิ

4. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจใหก้รรมการคนหนึ่ง หรอืหลายคน หรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตักิารอยา่งหนึ่ง
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 ชดุ คอื คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบรหิาร โดยก าหนดขอบเขตและอ านาจในการด าเนินการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
ไวอ้ย่างชดัเจน 

5. ก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ก าหนดเป้าหมาย ความเสีย่ง แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของ
บรษิทั ควบคุมก ากบัดแูลการบรหิารและการจดัการของคณะกรรมการบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
เวน้แต่ในเรื่องดงัต่อไปนี้ คณะกรรมการตอ้งไดร้บัมตอินุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก่อนการด าเนินการ อนัไดแ้ก่ เรื่องที่
กฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตอินุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เชน่ การเพิม่ทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การขายหรอื
โอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอืน่ หรอืการซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่นมาเป็น
ของบรษิทั การแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบั เป็นตน้ และคณะกรรมการจะมกีารทบทวนและอนุมตัวิสิยัทศัน์ 
และพนัธก์จิของบรษิทัอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี   

นอกจากนี้ คณะกรรมการยงัมขีอบเขตหน้าทีใ่นการก ากบัดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์อาทเิช่น การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและการซือ้หรอื
ขายทรพัยส์นิทีส่ าคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
ซึง่ทีผ่่านมาบรษิทัฯ ไดม้กีารด าเนินการโดยเคร่งครดั รวมถงึมกีารเปิดเผยสารสนเทศส าคญัซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และระเบยีบวธิกีารซึง่ตลาดหลกัทรพัยแ์ละส านกังานกลต.ก าหนด ผ่าน Website ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถงึเวบ็ไซด์
ของบรษิทัฯ เพื่อแจง้รายงานต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งไดท้ราบ 

6. พจิารณาโครงสรา้งการบรหิารงาน แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการอื่นตามความ
เหมาะสม 

7. ตดิตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
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8. กรรมการจะตอ้งไมป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั 
หรอืเขา้เป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นสามญั หรอืเป็นหุน้สว่นไม่จ ากดัความรบัผดิในหา้งหุน้สว่นจ ากดั หรอืเป็นกรรมการ
ของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัอื่นทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอยา่งเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัไม่
ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตนหรอืเพือ่ประโยชน์ผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

9. กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมสีว่นไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้มในสญัญาที่
บรษิทัท าขึน้หรอืถอืหุน้หรอืหุน้กูเ้พิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษิทัหรอืบรษิทัในเครอื  

10. เพื่อใหม้ัน่ใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นบรษิทัไดอ้ย่างเพยีงพอ จงึก าหนด
จ านวนบรษิทัจดทะเบยีนทีก่รรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่ง ซึง่ไม่ควรเกนิ 5 บรษิทัจดทะเบยีน หากจ านวนบรษิทั
ทีก่รรมการไปด ารงต าแหน่งมมีากเกนิใหม้กีารเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบดว้ย 

 

คณะกรรมการได้มีการก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมถึงการจดัท าจรรยาบรรณธรุกิจ
และจดัท าไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  

คณะกรรมการมกีารทบทวนปรบัปรุงเพือ่ใหม้นีโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพือ่ใหบ้รษิทัฯ มแีนวทางการ
ก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละน าไปสู่การพฒันาบรษิัทตามแนวทางการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื  โดยมกีารทบทวนปรบัปรุง
นโยบายการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัสม า่เสมอเพือ่ใหม้แีนวทางทีส่อดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดแูลทีด่ขีองบรษิทัจด
ทะเบยีน และมคีวามสอดคลอ้งตามทีต่ลาดหลกัทรพัย(์SET) ไดจ้ดัท าเป็นเอกสารเผยแพร่ไว ้(อา้งองิฉบบัปี2555) โดย
ฉบบันี้ไดม้กีารปรบัปรุงจดัท าโดยเทยีบเคยีงจากหลกัการก ากบัดูแลกจิการของ The Organization for Economic Co-
Operation and Development นอกจากนี้บรษิัทฯ มกีารด าเนินการอืน่ๆ เพือ่ให้เป็นไปตามกฎหมาย หลกัเกณฑ ์
ขอ้บงัคบั รวมถงึแนวทางทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ละส านักงาน ก.ล.ต. ได้วางไว้  ซึง่นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละ
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิฉบบันี้ได้รบัการอนุมตัิจากทีป่ระชุมคณะกรรมการซึง่มมีติอนุมตัิฉบบัปรบัปรุงเมือ่
วนัที ่13 พฤศจกิายน 2558 
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บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

โดยคณะกรรมการไดม้อบหมายใหฝ่้ายทรพัยากรบุคคลมหีน้าทีใ่นการจดัการท าเอกสารดงักล่าวเพื่อแจกจ่าย
และจดัอบรมใหก้บัพนกังานรวมถงึไดใ้หม้กีารมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการแต่งตัง้คณะอนุกรรมการรบัผดิชอบดแูล
เพื่อใหม้กีารด าเนินการตามนโยบายและแนวทางทีไ่ดว้างไว ้ โดยคณะอนุกรรมการซึง่กรรมการผูจ้ดัการไดม้กีารแต่งตัง้
แลว้ประกอบดว้ยคณะกรรมการจดัการดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัและ 5 ส. , คณะกรรมการจดัการดา้น
สิง่แวดลอ้ม , คณะกรรมการอนุรกัษ์พลงังาน และคณะกรรมการจดัการดา้นคุณภาพและการปฏบิตังิาน และกรรมการ
จดัการ  โดยมอบหมายหน้าทีใ่หช้่วยกนัพจิารณาและก ากบัดแูลงานดา้นต่าง ๆ  โดยกรรมการผูจ้ดัการมอบหมายให้
ผูบ้รหิารในแต่ละหน่วยงานรวมถงึกรรมการในแต่ละคณะเป็นตวัแทนมหีน้าทีใ่นการตดิตามและก ากบัดแูล เพื่อใหม้กีาร
ด าเนินการและปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี และเพื่อใหม้ชี่องทางในการรบัทราบเบาะแสหาก
มขีอ้รอ้งเรยีนต่าง ๆ บรษิทัฯ ไดม้กีารด าเนินการเพื่อเพิม่ช่องทางส าหรบัรบัเรื่องรอ้งเรยีน โดยสามารถสง่ขอ้มลูผ่าน
ระบบเวบ็ไซดข์องบรษิทัซึง่ขอ้มลูการรอ้งเรยีนดงักล่าวจะมกีารจดัสง่ขอ้มลูการรอ้งเรยีนสง่ใหก้บัถงึคณะกรรมการ
บรษิทัเพื่อรบัทราบ  

ส าหรบัปี 2558 คณะกรรมการไดเ้หน็ชอบเพื่อก าหนด วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงค ์ ทีม่กีารทบทวน 
และเพิม่เตมิดงันี้ 

ไดม้มีตอินุมตั ิวสิยัทศัน์ พนัธกจิ โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่3/2558 ไดม้มีตเิหน็ชอบวสิยัทศัน์ และ
พนัธกจิซึง่ผูบ้รหิารไดน้ าเสนอใหท้ีม่กีารทบทวนก าหนดขึน้ ดงันี้ 

วิสยัทศัน์  

“เป็นผูผ้ลติปนูขาวและแปรรปูแร่อืน่ๆ ทีไ่ดคุ้ณภาพ ราคายุตธิรรม เพือ่ลกูคา้ในหลากหลายอุตสาหกรรม 
มุ่งเน้นศกึษาโอกาสทางธุรกจิทัง้ในและนอกประเทศในดา้นปนูขาว การแปรรปูแร่ รวมถงึเคมพีื้นฐานเพิม่เตมิเพือ่เพิม่
ผลก าไรและความยัง่ยนืของบรษิทั และมุง่มัน่ในการศกึษา คน้ควา้ วจิยั และพฒันาวศิวกรรมและเทคโนโลยใีนการผลติ
ดว้ยตนเอง” 

พนัธกิจ  

• เป็นผูผ้ลติสนิคา้ทีม่คีุณภาพ (Product Quality) และมกีารบรหิารจดัการตน้ทุนในการผลติและค่าใชจ้่าย
ในการขายและบรหิาร (Cost Concern) เพือ่ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั และสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ลกูคา้ไดใ้นทุกอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ( Application & Market Knowledge) 

• รกัษา, ปกป้องใหก้ารลงทุนของผูถ้อืหุน้ใหไ้ดร้บัผลตอบแทนทีเ่หมาะสม โดยมกีารบรหิารและจดัการทีม่ี
ความโปร่งใส ชดัเจน เชือ่ถอื และตรวจสอบได ้และเป็นทีเ่ชือ่ถอืและไวว้างใจใหก้บัผูถ้อืหุน้และนกัลงทุน  

• เป็นองคก์รทีบุ่คคลากรภายในองคก์รสามารถด ารงอยู่ดว้ยใจรกั มคีวามมุง่มัน่ มคีวามสขุในการท างาน 
และมคีวามภาคภูมใิจในการเป็นสว่นหนึง่ขององคก์ร 

• เป็นองคก์รทีม่รีากฐานการสรา้งองคค์วามรู ้และเพิม่พนูความรูใ้หก้บับุคลากรทุกระดบั โดยสรา้งความ
ตืน่ตวั และพฒันาอยูต่ลอดเวลาไม่หยุดนิง่ ดว้ยแนวคดิทีม่กีารปลกูฝัง “จะท าใหด้กีว่า – Doing Better” 

• ดแูลอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม สรา้งบรรยากาศร่มรืน่ ภายใตแ้นวคดิ “โรงงานในป่า ส านกังานในสวน” 

• เป็นองคก์รทีม่กีารเตบิโตอย่างมัน่คงและยัง่ยนื 
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รายงานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

เหน็ชอบเพื่อเสนอต่อผู้ถอืหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมตัแิกไ้ข/เพิม่เตมิ วตัถุประสงค ์และหนังสอืบรคิณห์สนธขิอง
บรษิัท  โดยเพิม่วตัถุประสงค์จ านวน 1 ข้อ ซึ่งได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวนัที่  3 เมษายน 2558 ซึ่งการ
ด าเนินการเป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 31 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที่ 35 
ก าหนดไวว้่า การแก้ไขเพิม่เติมหนังสอืบรคิณห์สนธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิัทให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่
(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ทัง้นี้เพื่อให้วตัถุประสงค์ของ
บรษิัทมคีวามชดัเจน ครอบคลุมธุรกจิและสอดคล้องกบัการด าเนินงานที่บรษิัทได้มกีารขยายงานด้านการจ าหน่าย
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ไปยงัต่างประเทศโดยเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทัอกี 1 ขอ้เป็น ขอ้ 35 โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

 “ประกอบกจิการจดัตัง้โรงงาน หรอืจา้งผลติเครื่องจกัร ชิน้สว่นเครื่องจกัร หรอืประกอบเครื่องจกัร 
ประกอบตูร้ะบบไฟฟ้า และระบบควบคมุ รวมถงึผลติ และจ าหน่ายชิน้สว่นเครื่องจกัรและอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ผลติเคมภีณัฑท์ุกประเภท” 

คณะกรรมการมีการติดตามผลการด าเนินงานผ่านการรายงานจากผู้บริหารในการจัดการประชุม
คณะกรรมการในแต่ละคราวและมกีารใหค้วามเหน็ส าหรบัการด าเนินการหากไม่เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่
ไดต้ัง้ไว ้

 

คณะกรรมการได้ก าหนดแนวทางในการพิจารณาเรือ่งความขดัแย้งของผลประโยชน์ 
คณะกรรมการการไดก้ าหนดแนวทางการท ารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต ดงันี้ 
บรษิทัอาจมกีารท ารายการระหวา่งกนัในอนาคตตามแต่เหน็สมควร  ซึง่เป็นไปในลกัษณะการท าธุรกจิการคา้

ทัว่ไปและจะมกีารก าหนดนโยบายการเขา้ท ารายการระหว่างกนัอย่างชดัเจน  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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รายงานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินของบริษทัรวมถึงขอ้มูลสารสนเทศทางการเงินท่ี
ปรากฏในรายงานประจ าปี โดยมีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงระบบการควบคุมภายในการ

ตรวจสอบภายในและการก ากบัดแูลทีเ่หมาะสมเพื่อใหม้ัน่ใจว่าขอ้มลูทางบญัชมีคีวามถูกตอ้งครบถ้วนและเพยีงพอทีจ่ะ

ด ารงรกัษาไวซ้ึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัตลอดจนเพื่อไม่ใหเ้กดิการทุจรติหรอืการด าเนินการทีผ่ดิปกตอิย่างมสีาระส าคญั 

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบดว้ยกรรมการทีเ่ป็นอสิระทัง้สิน้เป็นผูด้แูลรบัผดิชอบ

การสอบทานนโยบายการบญัชแีละรบัผดิชอบเกีย่วกบัคุณภาพของรายงานทางการเงนิการสอบทานระบบการควบคุม

ภายในการตรวจสอบภายในและประเมนิความเสีย่งตลอดจนพจิารณาใหค้วามเหน็ในเรื่องต่างๆ รวมถงึการเปิดเผย

ขอ้มลูรายการเกีย่วโยงระหว่างกนัอย่างครบถว้นเพยีงพอและเหมาะสม โดยในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้

มกีารประชมุร่วมกนัทัง้สิน้ 4 ครัง้ และโดยมผีูส้อบบญัช ี และผูเ้กีย่วขอ้งเขา้ร่วมการประชมุ เพื่อปรึกษาหารอืกนัถงึ

ประเดน็ส าคญั ๆ ในการจดัท างบการเงนิ และการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์กบัผูใ้ชง้บการเงนิ รวมถงึรบัทราบผล

การปฏบิตังิานในการสอบทานและตรวจสอบบญัชแีละรบัทราบรายงานขอ้สงัเกตจากผูส้อบบญัชตีลอดจนปัญหา และ

อุปสรรคระหว่างการปฏบิตังิานในการสอบบญัช ีโดยด าเนินการโดยสรุปดงันี้ 

o คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชซีึง่มคีวามเหมาะสม โดยผูส้อบบญัชตีามรายชื่อ

ทีไ่ดค้ดัเลอืกไม่มคีวามสมัพนัธ ์หรอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทั/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

โดยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ์ 2558 ได้พจิารณาเลอืก
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จ านวน 4 ราย โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และ
ค่าตอบแทนการสอบบญัช ีรวมทัง้ไดใ้หค้วามเหน็และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั ใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั อ ี
วาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2558 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็น
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
รายชื่อผูส้อบบญัช ี    จ านวนปีทีส่อบบญัชขีองบรษิทัฯ  
           ในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา 

 นางกิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฎ ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4496     1 ปี : (ปี 2557)   หรอื 

 นางสาวพมิพใ์จ  มานติขจรกจิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4521         -    หรอื  

 นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3972               -    หรอื 

 นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5872               -  
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รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

โดยมคี่าตอบแทนการสอบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2558 เปรยีบเทยีบกบัปี 2557 ดงันี้ 
ประเภทค่าตอบแทน ปี 2558 ปี 2557 

1. ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) 
- ค่าตรวจสอบงบการเงนิประจ าปี 

 
790,000.- 

 
790,000.- 

- ค่าสอบทานงบรายไตรมาส 240,000.- 240,000.- 

- ค่าตรวจสอบการปฏบิตัติามเงือ่นไขของบตัรส่งเสรมิ
การลงทุน  
(ปี 2558 เสนอจ านวน 2 บตัร) 

100,000.- 100,000.- 

รวม ค่าสอบบญัชีท่ีเสนอ 1,130,000.- 1,130,000.- 

2. ค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ทีเ่กดิขึน้จรงิ ระหวา่ง 
ปฏบิตังิาน เช่น ค่าเดนิทาง ค่าโทรสาร ค่าถ่ายเอกสาร 
เป็นตน้ 

ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 
จ านวน 155,874 บาท 

ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 
จ านวน 288,930 บาท 

 

o คณะกรรมการตรวจสอบมกีารสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจ าปี ร่วมกบัผูบ้รหิาร
ระดบัสงู ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละงบประมาณ รวมถงึหวัหน้าฝ่ายการเงนิ รวมถงึรบัฟังค าชีแ้จงและขอ้สงัเกตจากผูส้อบ
บญัช ีเพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯ มรีายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งครบถว้น เชื่อถอืได ้มกีารจดัท าเป็นไปตามมาตรฐาน
การบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลในรายงานการเงนิอย่างเพยีงพอ และทนัเวลา เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อนกัลงทุน และผูใ้ชง้บการเงนิ  

o คณะกรรมการตรวจสอบมกีารสอบทานระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและประเมนิความ
เสีย่ง  โดยสอบทานความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในและประเมนิความเสีย่งเพื่อใหม้คีวามเพยีงพอและเหมาะ 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบใหจ้ดัจา้งผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายในจากภายในไดแ้ก่ บรษิทั ดลีอยทท์ูช้
โธมทัสุ ไชยยศ ทีป่รกึษา จ ากดั (บรษิทัทีป่รกึษาฯ) เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความ
เสี่ยงซึ่งบริษัทที่ปรึกษาได้เข้าตรวจประเมินระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมกีารตดิตามรบัทราบรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมนิความเสีย่ง
และใหค้วามเหน็ส าหรบัระบบควบคุมภายในและประเมนิความเสีย่งของบรษิทัฯ ถงึความเพยีงพอและเหมาะสม 

o คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและก ากบัใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย์ฯ ขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯ อย่าง
เคร่งครดั รวมถงึให้ความเหน็ในเกีย่วกบัแนวทางการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ เพื่อใหม้คีวามเพยีงพอและ
เหมาะสม 

o คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานรายงานระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์โดยพิจารณาสอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามประกาศของ ก.ล.ต. และ ตลท. ผลสอบทานพบว่าบรษิทัฯ ไดด้ าเนินการตามเงื่อนไขธุรกจิ
ปกติ มคีวามเป็นธรรมสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์กบับรษิัท และไม่ก่อใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทัง้มกีาร
เปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพยีงพอ โดยยึดถอืการปฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและตาม
ประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

4.  การประชมุคณะกรรมการ 

ส าหรบัปี 2558 คณะกรรมการบรษิัทได้จดัการประชุมรวม 4 ครัง้ และคณะกรรมการตรวจสอบได้จดัการ
ประชุม รวม 4 ครัง้  โดยมกีรรมการเขา้ร่วมการประชุมครบเป็นองคป์ระชุมตามก าหนดขอ้บงัคบัของบรษิทั โดยในการ
ประชุมแต่ละครัง้มกีรรมการมาเขา้ร่วมประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการทัง้ที่
เขา้ร่วมประชุม และขอลาการประชุมซึ่งกรรมจะแจ้งล่วงหน้า จะได้รบัขอ้มูลที่เพยีงพอ ครบถ้วน และทนัเวลา โดย
เลขานุการบรษิทัมกีารดูแลใหก้รรมการแต่ละท่านไดร้บัวาระการประชุม และขอ้มูลประกอบการประชุม ล่วงหน้าก่อน
การประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วนั เพื่อศกึษาและพจิารณาเรื่องทีต่อ้งใหค้วามเหน็และการออกเสยีงลงคะแนน  และ
มกีารจดบนัทกึการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเกบ็รายงานการประชุมที่ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการ
บรษิทั พรอ้มใหค้ณะกรรมการ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถตรวจสอบได้ 

 ปี 2558 บรษิทัมกีารจดัการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี้ 

 
                    

 

 

 

 

 

    ระหว่างปี 2556-2558 กรรมการแต่ละท่านเขา้รว่มประชุม ดงันี้ 

ช่ือกรรมการ 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ 
ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริษทั บริษทั บริษทั 

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

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

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

4 นายกติเิมธ ี     มนต์เสรนุีสรณ์ 3/4   5/5   7/7   

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

6 นายสุวทิย ์    มาไพศาลสนิ   2/4 3/4 5/5 4/4 7/7 7/7 

7 นายสุเวทย ์    ธรีวชริกุล  3/4 3/4 5/5 4/4 7/7 6/7 

หมายเหตุ : ในการประชุมกรรมการครัง้ที ่ 2/2558 คุณสุเวทย ์ ธรีวชริกลุ และคุณสุวทิย ์ มาไพศาลสนิ ตดิภารกจิในต่างประเทศจงึไม่

สามารถเขา้ร่วมการประชุม และในการประชุมครัง้ที ่4/2558 คุณสุวทิย ์มาไพศาลสนิขอลาการประชุมเนื่องจากตดิภารกจิใน

ต่างประเทศและคุณกติเิมธ ีมนต์เสรนุีสรณ์ ไมส่ามารถเขา้ร่วมประชุม เนื่องจากมภีารกจิด่วนเดนิทางไปต่างประเทศ 

การประชมุคณะกรรมการ ประจ าปี 2558 

ล าดบั ครัง้ที ่ ครัง้ที ่ ครัง้ที ่ ครัง้ที ่
จ านวนครัง้/ปี 1/2558 2/2558 3/2558 4/2558 
วนัทีจ่ดัประชุม 25/2/2558 14/5/2558 13/8/2558 13/11/2558 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2558 

ล าดบั ครัง้ที ่ ครัง้ที ่ ครัง้ที ่ ครัง้ที ่
จ านวนครัง้/ปี 1/2558 2/2558 3/2558 4/2558 
วนัทีจ่ดัประชุม 25/2/2558 12/5/2558 13/8/2558 13/11/2558 
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รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

5.   การประเมินตนเองของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานดว้ยตนเองเป็นประจ าทุกปี เพื่อประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ในปีทีผ่่านมา เพื่อหาแนวทางเพื่อพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพใหด้ยีิง่ขึน้ โดยมกีารประเมนิตนเองของ
คณะกรรมการ การประเมนิการด าเนินการตามแนวทางต่อตา้นการทุจรติ และการประเมนิตนเองตามโครงการส ารวจ
การก ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทย เป็นตน้ และในปี 2558 คณะกรรมการมมีตอินุมตัแินวทางการประเมนิผล
การท างาน โดยใหม้กีารด าเนินการดงันี้ 

ใหค้ณะกรรมการบรษิทัมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เป็นประจ าทุกปีเพื่อ

ช่วยใหค้ณะกรรมการไดม้กีารพจิารณาทบทวนผลงาน ประเดน็และอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีทีผ่่านมา และเพิม่

ประสทิธผิลการท างานของคณะกรรมการ โดยประเมนิผลการท างานแบบรายคณะ และการประเมนิคณะกรรมการชุด

ย่อย (รายบุคคล) โดยเลขานุการบรษิทัจะน าสง่แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ สง่ใหค้ณะกรรมการ

ทุกคนประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปีทัง้แบบคณะและรายบุคคล ซึง่ภายหลงัทีค่ณะกรรมการแต่ละคนประเมนิเสรจ็

เรยีบรอ้ยแลว้ จะน าสง่แบบประเมนิกลบัมายงัเลขานุการบรษิทั เพื่อรวบรวม 

 

6.  ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ค่าตอบแทนกรรมการ 

บรษิทัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการพจิารณาโดยคณะกรรมการบรษิทั ซึง่บรษิทัมนีโยบายจา่ยค่าตอบแทน
กรรมการในระดบัทีเ่หมาะสม โดยเปรยีบเทยีบอา้งองิกบัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ในอุตสาหกรรม และค านึงถงึผลการ
ด าเนินงานของบรษิทั รวมถงึความเหมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ โดยกรรมการทีไ่ดร้บั
มอบหมายใหท้ าหน้าทีก่รรมการตรวจสอบ จะไดร้บัค่าตอบแทนในการท าหน้าทีก่รรมการตรวจสอบดว้ยทัง้นี้การจ่าย
ค่าตอบแทนของกรรมการจะตอ้งผ่านการพจิารณาอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการไดร้บัอนุมตัโิดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 เมื่อวนัที ่ 3 เมษายน 2558 

มดีงันี้ 

1) ค่าตอบแทนรายปี     คนละ 30,000 บาท 
2) ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการ 

o ประธานคณะกรรมการ   ครัง้ละ 15,000 บาท 
o กรรมการบรษิทั    ครัง้ละ 10,000 บาท 

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

4) โบนสัจ านวนไม่เกนิ 1,000,000 บาท และมอบหมายใหค้ณะกรรมการเป็นผูจ้ดัสรร 
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รายงานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

ในปี 2558  -  2556 บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการ สรุปดงันี้ 

 ในปี 2558  -  2556 บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการเป็นรายบุคคล สรุปดงันี้  

ช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน (บาท) 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

นายเชดิเกยีรต ิ มนต์เสรนุีสรณ์  ประธานกรรมการ 210,000 265,000 195,000 
นายเกยีรตกิุล   มนต์เสรนุีสรณ์ กรรมการ  175,000 220,000 160,000 
นายปัญชฤทธิ ์  มนต์เสรนุีสรณ์ กรรมการ  175,000 220,000 160,000 
นายกติเิมธ ี      มนต์เสรนุีสรณ์ กรรมการ 165,000 220,000 160,000 

นายศรภีพ        สารสาส  
กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

223,000 268,000 244,000 

นายสุวทิย ์     มาไพศาลสนิ    
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 

185,000 260,000 230,000 

นายสุเวทย ์     ธรีวชริกุล  
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 

195,000 260,000 210,000 

นายอุกฤษฏ ์    จฑูะเตมยี ์(ปี 2556) กรรมการ - - 10,000 
รวม   1,328,000 1,713,000 1,369,000 

ส าหรบัปี 2558 ทีป่ระชมุคณะกรรมการจงึมมีตอินุมตัเิพื่อจดัสรรเงนิโบนสัส าหรบัปี 2558 ใหก้บัคณะกรรมการ

จ านวน 750,000 บาท โดยจ่ายใหป้ระธานคณะกรรมการจ านวน 120,000 บาท และจ่ายส าหรบักรรมการทีเ่หลอืท่าน

ละ 105,000 บาท 

 
 
 
 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ  ปี 2558   ปี 2557   ปี 2556  

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั       

ค่าเบีย้ประชุม 260,000  375,000         525,000  

ค่าตอบแทนรายปี          210,000      210,000          210,000  

โบนสั          750,000     1,000,000  420,000  

รวม           1,220,000     1,585,000         1,155,000  
        

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ       

ค่าเบีย้ประชุม             108,000       128,000        214,000  

รวม                108,000             128,000             214,000  
        

รวมค่าตอบแทนทัง้ส้ิน           1,328,000          1,713,000          1,369,000  
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บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

  ค่าตอบแทนส าหรบัผูบ้ริหาร 
  บรษิทั ก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงู โดยมนีโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
ให้กบักรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสูงในระดบัที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากหน้าที่ความรบัผดิชอบที่ได้รบั
มอบหมาย ความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ของผูบ้รหิารในแต่ละราย รวมถงึมกีารประเมนิผลการท างานและการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องผูบ้รหิารในแต่ละรายร่วมกบัผลการด าเนินงานโดยรวมของบรษิทั โดยมกีารประเมนิถงึแนวโน้มของ
สภาพเศรษฐกจิและแผนงานของบรษิทัซึง่น ามาใชเ้ป็นองคป์ระกอบในการพจิารณาค่าตอบแทนส าหรบัผูบ้รหิารดว้ย 

  โดยในระหว่างปี 2558-2556 บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนส าหรบัผูบ้รหิาร ดงันี้ 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร  ปี 2558   ปี2557   ปี 2556  

จ านวนผูบ้รหิาร (ราย)                    7                     7                   6  

เงนิเดอืน         8,766,972          7,926,972       7,134,972  

โบนสั                     -              915,873       1,424,049  

กองทุนส ารองเลีย้งชพี 98,544  98,544  70,920  
รวมค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 8,865,516 8,941,389 8,629,941 

โดยบรษิทัฯ มกีารพจิารณาสวสัดกิารอื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนส าหรบัผูบ้รหิารขา้งต้น ในรูปแบบของ
เงนิประกนัสงัคม สวสัดกิารด้านการประกนัชวีติและอุบตัิเหตุ  ค่ารกัษาพยาบาล รวมถึงสวสัดกิารอื่นๆ ซึ่งมีความ
จ าเป็นต่อการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น สวสัดิการค่าเช่าบ้าน, รถยนต์ส าหรบัใช้งาน ค่าน ้ามนัและบ ารุงรกัษารถยนต์ ค่า
โทรศพัท ์และค่าบรกิารดา้นการสือ่สารอนิเตอรเ์น็ต  ทัง้นี้การพจิารณาในสว่นสวสัดกิารทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าทีจ่ะ
มกีารพจิารณาเป็นรายบุคคลตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยดจูากการมอบหมายงานหน้าทีแ่ละขอ้ตกลงในเงื่อนไข
การจา้งงานทีบ่รษิทัฯ ไดท้ าขอ้ตกลงไวก้บักบัผูบ้รหิารในแต่ละราย 

    

7. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร  

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่
กรรมการ ผูเ้กีย่วขอ้งในระบบการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ เพื่อใหม้กีารปรบัปรุง
การปฏบิตัิงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบนักรรมการของบรษิัททุกท่านได้ผ่านการอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) และเพื่ออ านวยความสะดวก
ส าหรบักรรมการแต่ละท่านสามารถเขา้ถงึขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสนิใจและท าหน้าทีใ่นฐานะกรรมการ  บรษิทัฯ ได้
จดัท าระบบการจดัเกบ็ขอ้มลูส าหรบักรรมการแต่ละท่านเพื่อสามารถคน้หาขอ้มูล โดยมอบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัฯ 
ท าหน้าทีใ่นการรวบรวมและจดัเกบ็ขอ้มูลต่างๆ ทีจ่ าเป็นส าหรบักรรมการ รวมถงึเนื้อหาหลกัสตูรความรูต่้าง ๆ ทีท่าง
ส านกังาน กลต. , ตลาดหลกัทรพัย ์, สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยไดจ้ดัท าการเผยแพร่ รวมถงึเอกสาร
ซึง่กรรมการแต่ละท่านไดเ้คยเขา้ร่วมอบรม โดยจดัเกบ็รวบรวมในรูปแบบอเิลคทรอนิกส์ หรอื E-Book เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมองค์ความรู้ส าหรบักรรมการของบรษิัทฯ รวมถึงมีการรวบรวมขอ้มูลที่เกี่ยวข้องกบัการประกอบธุรกจิของ
บรษิทัฯ กฎหมาย กฎเกณฑ ์รวมถงึกฎระเบยีบต่าง ๆ  เพื่อเป็นขอ้มลูส าหรบักรรมการแต่ละท่านสามารถเขา้ถงึ ซึง่จะ
เป็นฐานขอ้มลูองคค์วามรูต่้าง ๆ ส าหรบัการท าหน้าทีข่องกรรมการทุกท่าน ซึง่กรรมการทุกท่านสามารถเขา้ถงึขอ้มูล
ผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต หรอืสามารถดาวน์โหลดขอ้มลูความรู ้ซึง่เป็นขอ้มลูที่ไดร้บัอนุญาตใหม้กีารเผยแพร่  
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บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

โดยคณะกรรมการไดม้อบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ และฝ่ายทรพัยากรบุคคลมหีน้าทีใ่นการพจิารณาเพื่อท า
แผนการฝึกอบรมส าหรบักรรมการและผูบ้รหิารในอนาคต  ส าหรบัปี 2558 ไดม้กีารจดัสง่กรรมการและผูบ้รหิารเพื่อเขา้
ร่วมในการฝึกอบรมหลกัสตูรต่าง ๆ ดงันี้ 
              ส าหรบัปี 2558 มีหลกัสูตรท่ีจดัส่งกรรมการและผูบ้ริหารเข้ารว่มฝึกอบรมดงัน้ี               

หลกัสูตรท่ีจดัส่งกรรมการ/ผูบ้ริหารเข้ารบัการอบรม ผูเ้ข้ารบัการอบรม (ท่าน) 

การพฒันาสมรรถนะเครอืขา่ยสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 1 

ศกึษาดงูานสถานประกอบการภายใตโ้ครงการเพิม่ผลติภาพแรงงานฯ 1 

การบรหิารความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื 1 

พฒันาเครอืขา่ยคุม้ครองแรงงานในระบบ 1 

เคลด็(ไม่)ลบั กบัการเปิดเผยขอ้มลู 1 

ก าหนดการอบรมเชงิปฏบิตักิาร แนวทางการดา้นทุจรติส าหรบัองคก์รธุรกจิ 1 

IR Professional Training 2015 (SET) 1 
               

 โดยบริษทัฯ ได้วางแนวทางการด าเนินการเพื่อปฐมนิเทศกรรมการใหม่ หากมีกรรมการเข้าใหม่
ไว้ ดงัน้ี 

 การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ 

 แนวทางการด าเนินการเพื่อปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ โดยด าเนินการตามแนวทางการปฐมนิเทศ
กรรมการเขา้ใหม ่(Board Orientation Guideline) ทีต่ลาดหลกัทรพัยไ์ดใ้หข้อ้เสนอแนะแนวทางไว ้โดยเอกสาร
ประกอบใชใ้นการจดัการปฐมนิเทศส าหรบักรรมการเขา้ใหม่ ประกอบดว้ย  

1. เอกสารการก ากบักจิการทีด่ ีและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิ ฉบบัล่าสดุของบรษิทั ซึง่เป็นเอกสาร
ซึง่ไดร้วบรวมนโยบายการก ากบักจิการรวมถงึนโยบายอื่นๆ ทีค่ณะกรรมการไดว้างไว ้เช่น นโยบายการ
ต่อตา้นการทจุรติ , การควบคุมและตรวจสอบภายในและการบรหิารความเสีย่ง , ความรบัผอิชอบต่อ
สงัคม , การบรหิารทรพัยากรบคุคล และอื่นๆ  

2. แบบรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ ล่าสดุ ซึง่ไดร้วบรวมเน้ือหาขอ้มลูของบรษิทั รวมถงึขอ้มลูทางการเงนิ
ของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 3 ปี เพื่อเป็นขอ้มลูส าหรบักรรมการเขา้ใหม่ รวมถงึการแนะน าโครงสรา้งการถอืหุน้ และ
โครงสรา้งการจดัการในดา้นต่าง ๆ ของบรษิทัฯ , ประวตัขิอ้มลูของบรษิทัฯ , ลกัษณะการประกอบธุรกจิ , รายละเอยีด
ค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ , ขอบเขตความรบัความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ , คณะกรรมการชุดย่อย และการ
ด าเนินการของบรษิทัฯ และคณะกรรมการในปีทีผ่่านมา 

3. หนงัสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  
4. รายงานการประชมุคณะกรรมการยอ้นหลงั 1 ปี และตารางก าหนดการประชุมส าหรบัปี 
5. รายการเกีย่วโยงและรายการระหว่างกนั 
6. จดัใหม้กีารพบปะประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการผูจ้ดัการ ก่อนการประชุมคณะกรรมการครัง้แรก

ทัง้นี้เพื่อแจง้กรรมการท่านใหมท่ราบนโยบายส าคญั และแนะน าในการปฏบิตัหิน้าที ่
 
 

 
*114/204*



  
 
 
 
 
 

รายงานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

 

จากการด าเนินการซึง่คณะกรรมการมุง่พฒันาและด าเนินการเพื่อก ากบักจิการตามหลกัการก ากบักจิการ
ที่ด ีจะเป็นรากฐานส าคญัให้บรษิทัฯ สามารถสรา้งความมัน่คงบนเส้นทางการด าเนินธุรกจิ ที่สามารถ
เตบิโตได้อย่างยัง่ยนื  ด้วยความส านึกต่อหน้าที่ และการปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนไดเ้สยีบนพืน้ฐานของการมี
จรรยาบรรณและจรยิธรรมอนัด ีคณะกรรมการจะมุ่งพฒันาเพื่อวางแนวทางการปฏบิตั ิและด าเนินการ
ก ากบัดูแลให้มกีารปฏบิตัติามกฎเกณฑแ์ละแนวทางอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามโครงสรา้งองค์กรและ
ธุรกิจของบริษัท ตลอดจนให้มีความสอดคล้องเป็นไปตามหลักการก ากับกิจการที่ดีของบริษัทจด
ทะเบยีน 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

ข้อบงัคบัในหมวดเงินปันผลและเงินส ารอง 
 หา้มจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมิ

ใหจ้่ายเงนิปันผล 
 เงินปันผลนัน้ให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและ

ก าหนดใหหุ้น้บุรมิสทิธไิดร้บัเงนิปันผลแตกต่างจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงนิปันผลตามทีก่ าหนดไว ้โดยการจ่ายเงนิปัน
ผลตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเหน็ว่าบรษิทัมผีลก าไร
สมควรพอทีจ่ะท าเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวใหท้ีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้ทราบในการประชุมผูถ้อืหุน้คราวต่อไป 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุม
คณะกรรมการลงมต ิแลว้แต่กรณี ทัง้นี้ ใหแ้จง้เป็นหนังสอืไปยงัผูถ้อืหุน้และใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงนิปัน
ผลนัน้ในหนงัสอืพมิพเ์ป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัดว้ย 

 บรษิัทต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของทุน
จดทะเบยีน 

บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธภิายหลงัการหกัภาษีเงนิ
ไดน้ิตบิุคคลและการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรกต็าม บรษิทัอาจพจิารณาการจ่ายเงนิปันผลใน
อตัราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่ก าหนดไว ้หรอืงดจ่ายเงนิปันผล โดยจะขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงนิ 
ภาวะเศรษฐกจิ แผนการลงทุนความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัเหน็สมควร 
 
       ส าหรบัปี 2558 ทีป่ระชุมคณะกรรมการมมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ดงันี้ 

หลกัทรพัย ์ วนัที่
คณะกรรมการ

มมีต ิ

วนัทีข่ ึน้
เครื่องหมาย 

 

วนัปิดสมดุ
ทะเบยีน 

วนัทีจ่า่ยเงนิ
ปันผล 

ประเภทเงนิ
ปันผล 

เงนิปัน
ผล 

(บาท/
หุน้) 

จดัสรรจาก 

SUTHA 13/08/58 25/08/58 28/08/58 09/09/58 เงนิปันผล
ระหว่าง
กาล 

0.15 จดัสรรจากก าไรสะสมสว่น
ทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ BOI 
ระหว่าง 1 มกราคม -30 

มถิุนายน 2558 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

ในปีทีผ่่านมาบรษิทัมปีระวตักิารจา่ยเงนิปันผลดงันี้ 

                                                                                                                             

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ประจ าปี 2557 2556 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี  127.796 100.88 

การจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย  6.390 5.064 

ก าไรสุทธิภายหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล และการ
จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 

 121.406 95.816 

จ านวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ลา้นหุน้) 300 225 

จ านวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผลประจ าปี (ลา้นหุน้) 300 225 

    

รวมเงินปันผลจา่ยต่อหุ้น (บาท ต่อ 
หุ้น) 

0.30 0.60 

     เงินปันผลระหว่างกาล (บาท ต่อ หุน้) 0.15 0.50 

     เงินปันผลประจ าปี  (บาท ต่อ หุน้) 0.15 0.10 

รวมเงินปันผลจา่ยทัง้ส้ิน (ล้านบาท)               90.00 135.00 

สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล เทียบก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี
เงินได้นิติบุคคลและการจดัสรรส ารองตามกฎหมาย  

% 74.13% 140.90% 
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รายงานความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั 

 
 

1.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
บรษิทัฯ  ประกอบกจิการและปฏบิตัิต่อกจิการอื่นด้วยความเป็นธรรมมจีรยิธรรม และสมัพนัธภาพที่ดี

ระหว่างกจิการที่รวมถงึบุคคลแต่ละบุคคลกบัหน่วยงานของรฐัและกจิการที่เกี่ยวขอ้งอื่นๆได้แก่ผู้ถอืหุน้คู่ค้าคู่สญัญา
รบัจา้งลกูคา้คู่แขง่ และสง่เสรมิใหทุ้กกจิการทีเ่กีย่วขอ้งมกีารปฏบิตัต่ิอกจิการอื่นๆอย่างเป็นธรรมดว้ยเช่นกนั 

 

คณะกรรมการบรษิทัฯไดม้มีตอินุมตัแินวทางการก ากบักจิการทีด่ ี และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิ 
เพื่อใหบ้รษิทั สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) ไดม้แีนวทางก ากบัดแูลกจิการทีด่ีเพื่อเป็นแนวทางปฏบิตัสิ าหรบัผูม้สีว่นได้
เสยีทีเ่กีย่วขอ้ง และก าหนดจรรยาบรรณทางธรุกิจ ไวด้งันี้ 
 

 บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานที่ยึดมัน่การท างานตามแนวทางแห่งคติธรรม  อันได้แก่ ธรรมทัง้ 7 

ประการ และจะด าเนินการเป็นไปดว้ยความโปร่งใสเพื่อผู้มสี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ายมคีวามเชื่อมัน่  โดยมหีลกัปฏบิตัิตาม

จรรยาบรรณทางธุรกจิ ดงันี้ 
 

จรรยาบรรณทางธรุกิจ 
1. ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  โดยมกีารก าหนดแนวทางปฏบิตัต่ิอผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ายอย่าง

ยุตธิรรมบรษิทัไดก้ าหนดแนวทางทีพ่งึปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย ทัง้ผูถ้อืหุน้ ลกูค้า คู่คา้ เจา้หนี้ 

พนกังาน และสงัคมโดยรวมอย่างยุตธิรรม มกีารปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีม รวมถงึ ลกูคา้ คู่คา้ 

เจา้หนี้ ไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่ หรอืรายย่อย  ทุกฝ่ายไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเสมอภาค 

2. ประกอบกิจการ เพื่อให้มีการด าเนินการตามท่ีกฎหมาย กฎเกณฑ ์ และกฎระเบียบก าหนดไว้อย่าง

ถกูต้อง บรษิทัฯ มแีนวทางการปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งเป็นไปตามทีก่ฎหมาย กฎเกณฑ ์ และกฎระเบยีบได้

บรษิทั สธุากญัจน์  จ ากดั (มหาชน)   มคีวามมุ่งมัน่ในการ

ด าเนินกจิการบนพื้นฐานความรบัผิดชอบต่อสงัคมโดยมี

แนวทางปฏบิตัิต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทุกกลุ่มที่เกี่ยวขอ้ง

กบับริษัท ไม่ว่าจะเป็นผู้มสี่วนได้เสยีภายใน ได้แก่ ผู้ถือ

หุ้น กรรมการผู้บริหารและพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย

ภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้าและผู้ให้บริการ สงัคมชุมชน

สิง่แวดล้อม หน่วยงานภาครฐั และประเทศชาติ   เพื่อ

ก ากับดูแลและให้สิทธิแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม  

คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายไว้เป็นแนวทางปฏิบตัิ

ส าหรับผู้มีส่วนได้เสียตามที่ปรากฏเนื้อหาในเรื่องการ

ก ากบัดูแลกจิการ   ส าหรบัการด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นไป

ตามนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม มดีงันี้ 
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รายงานความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

ก าหนดไว ้ รวมถงึมกีารปฏบิตัเิพื่อสบืสานขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดขีองชาต ิ และต่อตา้นการกระท าที่

เป็นการทุจรติ หรอืผดิศลีธรรม  

3. มีการบริหารจดัการเป็นไปด้วยความโปรง่ใสบรษิทัฯ ไดจ้ดัระบบการบรหิารจดัการงานต่าง ๆ การ

ก าหนดนโยบายและแนวทางเป็นลายลกัษณ์อกัษร  มกีารบนัทกึบญัช ีการจดัท ารายงานทางการเงนิ รวมถงึ

การจดัเกบ็ขอ้มลูต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ และมคีวามครบถว้น สม ่าเสมอ ตาม

เกณฑม์าตรฐานสากล  ทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูทีถู่กตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลูอย่างถูกตอ้ง 

ครบถว้น  

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 

  
 บรษิทัฯ มกีารก าหนดแนวทางปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรมในการท างาน (Code of Conduct) เพื่อทุกฝ่ายได้

ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน โดยทุกฝ่ายให้ด าเนินการตามแนวทางนโยบายในการก ากับกิจการที่ดี และ

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ และใหย้ดึถอืปฏบิตัติามนโยบายการต่อต้านการทุจรติ การคอรร์ปัชัน่ทีค่ณะกรรมการ

ไดก้ าหนดไว ้รวมถงึ แนวทางพืน้ฐานอนัเป็นขอ้พึง่ปฏบิตัสิ าหรบัผูม้สีว่นเสยีของบรษิทั  

บรษิทัฯ มกีารด าเนินการตามแนวทางก ากบักจิการทีด่ ีและใหส้ทิธต่ิอผูถ้อืหุน้รวมถงึจดัสรรผลประโยชน์ใน

รปูของปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้โดยเท่าเทยีมซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลทีไ่ดก้ าหนดไว ้นอกจากนี้ยงัมีแนวทาง

และปฏบิตัิเพื่อใหส้ทิธผิู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็น

กรรมการบรษิทั  รวมถงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถสง่ค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้ประจ าปี โดยแนวทาง

การปฏบิตัแิละก าหนดระยะเวลาซึง่ไดแ้จง้ขา่วสารและขอ้มลูใหก้บัผู้ถอืหุน้ผา่นช่องทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัฯ รวมถงึผ่าน

ช่องทางเวบ็ไซดข์องตลาดหลกัทรพัย ์เป็นตน้  
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เพื่อใหม้ตีวัชีว้ดัเป็นแนวทางการปรบัปรุงการท างานเพื่อสามารถตอบสนองต่อความพงึพอใจของลกูคา้ บรษิทั ไดท้ า

การส ารวจความพงึพอใจของลกูคา้ ในดา้นต่างๆ  โดยส ารวจในกลุ่มลกูคา้ทีซ่ือ้แต่ละกลุ่มผลติภณัฑห์ลกั โดยค่าผล

เฉลีย่คะแนนทีท่ าการส ารวจ ดงันี้ 

 
โดยมีหวัข้อที่ท าการประเมินประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

 

1.ระบบ งานดา้นบรกิารและการประสานงาน 
2. ระบบ คุณภาพสนิคา้ 
3.ระบบ งาบรกิารดา้นเอกสาร 
4. ระบบงาน จดัส่ง สนิคา้ 
5. ระบบบรรจภุณัฑ ์ของสนิคา้ 
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นอกจากแนวทางการปฏบิตัซิึง่คณะกรรมการไดว้างแนวทางเพื่อใหทุ้กหน่วยไดย้ดึถอืและพงึปฏบิตัต่ิอลูกคา้

ตามแนวทีก่ าหนดไวข้า้งตน้  ผูบ้รหิาร พนกังานตลอดจนบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง จะปฏบิตัเิพื่อตอบสนองต่อความพงึพอใจ

ของลูกค้า นอกจากการเปิดเผยข้อมูลส าหรบัลูกค้าอย่างครบถ้วนผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯ  หรือการน าส่งข้อมูล

ประกอบในการตกลงซื้อขายให้กบัลูกค้าตามขอ้ก าหนดทีลู่กคา้ต้องการอย่างครบถ้วนแลว้   ในปีทีผ่่านมาบรษิทัฯยงั

เน้นการปรบัปรุงกระบวนการในการผลติเพื่อสามารถผลติและพฒันาสนิคา้เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพตรงตามวตัถุประสงคใ์น

การน าไปใช้ของลูกค้าแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมากขึน้   ทัง้ยงัมุ่งลดต้นทุนและรายจ่าย ตลอดจนพฒันาระบบ และ

กระบวนการการท างานเพื่อใหท้นัสมยัโดยประยุกตน์ าเทคโนโลยแีละนวตักรรมการสือ่สารสมยัใหม่ เพื่อน ามาสนบัสนุน

กระบวนการในการท างานและติดตามเพื่อให้มีการส่งมอบสนิคา้ใหก้บัลูกค้า  โดยผู้มสี่วนเกีย่วขอ้งทุกฝ่ายในองคก์ร

สามารถเขา้ถงึขอ้มลูเพื่อช่วยในการบรหิารจดัการ และควบคุมใหม้กีารสง่มอบสนิคา้จนถงึมอืลกูคา้อย่างเป็นระบบ โดย

มกีารประยุกต์และออกแบบระบบเพื่อน าประสทิธภิาพของระบบ Google Application ไดแ้ก่ Google Drive ,Google 

Sheet , Google Doc , Google Calendar เป็นต้น โดยน าประสทิธภิาพของ Application ต่างๆ มาใช้เพื่อช่วยใหผู้้

ปฏบิตัหิน้าทีภ่ายในองคก์รซึง่ไดร้บัสทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูสามารถใชห้รอืเขา้ถงึขอ้มลูร่วมกนัได ้ โดยแต่ละหน่วยงาน

แมจ้ะอยู่คนละที ่คนละโรงงาน หรอืคนละจงัหวดั กส็ามารถสือ่สารและเขา้ถงึระบบการท างานไดทุ้กที่ ทุกเวลา โดยการ

เชื่อมต่อผ่านระบบการสื่อสารอินเตอร์เน็ต ตลอดจนสามารถท างานผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่อที่หลากหลาย เช่น PC , 

Smartphone , Tablet เป็นต้น ซึง่ช่วยให้กระบวนการในการสื่อสารและประสานงานเพื่อสนับสนุนการท างานเพื่อการ

สง่มอบผลติภณัฑท์ีไ่ดคุ้ณภาพ ตรงตามความตอ้งการ และทนัต่อเวลา ใหก้บัลกูคา้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
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2. การต่อต้านการทุจริต 

 ในปี 2558 บริษัทฯ ได้
สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ

เครือข่ายต้านทุจริตเพื่อประเทศ

ไทย(PACT Network) และได้มี

การปรบัปรุงเพิม่เน้ือหานโยบายการต่อต้านการทุจรติ เพื่อใหม้เีนื้อหาครอบคลุมในการประเมนิความเสีย่งต่อการเกดิ

การทุจรติและแนวทางปฏบิตัต่ิางๆ รวมถงึนโยบายการแจง้เบาะแส และการจดัใหม้ชี่องทางการแจง้เบาะแสผ่านระบบ 

Website ของบรษิัทฯ  เพื่อส่งเสริมการด าเนินการให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ รวมถึงให้มกีารจดั

หลกัสตูรอบรม และการจดัสง่บุคลากรเขา้ร่วมอบรมเกีย่วกบัหลกัสตูรแนวทางการตา้นทุจรติเพื่อไดส้ามารถน าแนวทาง

วธิทีีไ่ดร้บัการอบรมมาเป็นแนวทางในการจดัท านโยบายและสามารถแนะน าเพื่อจดัการอบรมส าหรบับุคลากรภายใน

องคก์รไดท้ราบ และบรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหฝ่้ายทรพัยากรบุคคลเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัใหม้กีารอบรมปฐมนิเทศ

ใหก้บัพนกังานเขา้ใหม่ไดท้ราบในแนวทางปฏบิตักิารปฏบิตัติามนโยบายการต่อต้านการทุจรติดว้ย  โดยมกีารก าหนด

นโยบายเพื่อเผยแพร่นโยบายการต่อตา้นการทุจรติส าหรบัผูม้สีว่นไดเ้สยีไดท้ราบแนวทางในการปฏบิตัดิว้ย 

โดยนโยบายการต่อตา้นการทุจรติ และนโยบายการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีน โดยจดัช่องทางรอ้งเรยีนดงันี้ 
 

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 
 

หรอืผ่านทางช่องทางการรอ้งเรยีนทีห่น้าเวบ็ไซดข์องบรษิทั โดยเลอืกสอบถามขอ้มลูบรษิทัฯ จากนัน้เลอืกช่องทางรบั
เรื่องรอ้งเรยีนผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัที ่www.goldenlime.co.th หน้าสอบถามขอ้มลูบรษิทั และช่องทางการรอ้งเรยีน 
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คณะกรรมการก าหนดแนวทางปฏิบติัในการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการทุจริตการคอรร์ปัชัน่ ดงันี้   

1)  กระบวนการในการประเมนิความเสีย่งจากการทุจรติ  

2)  แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการก ากบัดแูลและควบคุมดแูลเพื่อป้องกนัและตดิตามความ เสีย่งจากการทุจรติ และ  

3)  แนวทางในการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตัใินการป้องกนัการมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการ
คอรร์ปัชัน่ โดยผ่านการพจิารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมื่อ
วนัที ่13 พฤศจกิายน 2558 ซึง่ถอืเป็นสว่นหนึ่งของคู่มอืการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรยิธรรมธุรกจิของบรษิทัฯ  
 
 
การเผยแพรน่โยบายต่อต้านการทุจริตและคอรร์ปัชัน่ 

เพื่อใหทุ้กคนในองคก์รรวมถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บัทราบนโยบายต่อตา้นการทจุรติ การคอรร์ปัชัน่ บรษิทั
ฯ จะด าเนินการ ดงันี้ 

บรษิทัฯ จะท าการเผยแพร่นโยบายต่อตา้นการทจุรติ การคอรร์ปัชัน่ ผ่านช่องทางการสือ่สารของบรษิทัฯ 
อาท ิ     

 -     เวบ็ไซด ์บรษิทัฯ และแจง้ขา่วผ่านเวบ็ไซดข์องตลาดหลกัทรพัย ์
- Email แจง้ผูม้สีว่นไดเ้สยี ทีป่รกึษา ผูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบระบบควบคมุภายใน 
- รายงานประจ าปี และแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี (56-1) ในปี ถดัไป  
- คู่มอืพนกังาน บอรด์ประชาสมัพนัธข์องบรษิทัฯ  
ทัง้นี้เพื่อใหผู้บ้รหิารและพนกังานทุกคนรวมถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บัทราบและถอืปฏบิตั ิเพื่อเป็นไปตาม

แนวทางในการขยายวงและผลกัดนัใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีไดร้่วมเป็นแนวร่วมเครอืขา่ยตา้นการทจุรติ   
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นโยบายของบริษัทฯ ข้างต้นได้จดัท าขึ้นเพื่อให้มีความสอดคล้องกบัแนวทางการต่อต้านการทุจริต การ
คอรร์ปัชัน่ และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางตามโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านด้านทุจรติ 
และในฐานะทีบ่รษิทัเป็นสมาชกิเครอืข่ายต้านทุจรติเพื่อประเทศไทย PACT (Partnership Against Corruption for 
Thailand) ซึง่เป็นหน่วยงานซึง่ตัง้ขึน้ภายใตภ้าคอีนุสญัญาสหประชาชาตวิ่าดว้ยการต่อตา้นการทุจรติ (United Nations 
Convention against Corruption – UNCAC) บรษิทัฯ จะด าเนินการประยุกต์แนวทางการด าเนินการต่าง ๆ  เพื่อให้
สอดคลอ้ง และมกีารทบทวนนโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่างสม ่าเสมอ 

 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บรษิทัฯ จะสง่เสรมิใหม้กีารเฝ้าระวงัการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้นสทิธมินุษยชนภายในกจิการและกระตุน้ใหม้ี
การปฏบิตัติามหลกัการสทิธมินุษยชนอนัเป็นมาตรฐานสากลซึง่ครอบคลุมไปถงึกจิการในเครอืผูร้่วมทุนและคู่คา้   
สรา้งองคค์วามรูด้า้นสทิธมินุษยชนพรอ้มทัง้ปลกูจติส านึกใหบุ้คลากรในกจิการยดึถอืและปฏบิตัติามหลกัสทิธมินุษยชน 

บรษิัทฯ มกีารส่งเสรมิปลูกจติส านึกให้บุคลากรในกจิการยดึถือและปฏบิตัติามหลกัสทิธมินุษยชนโดยมกีาร

สง่เสรมิและจดักจิการต่าง ๆ  เพื่อเปิดโอกาสหรอืมสี่วนส่งเสรมิเพื่อใหผู้ด้อ้ยโอกาสในสงัคมไดร้บัสทิธหิรอืมโีอกาสได้

สทิธอินัพงึมเีช่นเดยีวกบับุคคลอื่นๆ ที่อยู่รวมกนัในสงัคม โดยกจิกรรมที่ร่วมส่งเสรมิได้แก่ การเปิดโอกาสส าหรบัผู้

พกิารได้มโีอกาสร่วมงานกบับรษิัทฯ โดยบริษัทฯ ผ่านการรบัรองสถานประกอบการที่มีการด าเนินงานเป็นไปตาม

พระราชบญัญตัิส่งเสรมิ และพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. 2550  อย่างต่อเนื่องทุกปี จากผู้ว่าราชการจงัหวดั

ลพบุรอีกีทัง้ร่วมกบัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนส่งเสรมิการจดักจิกรรมส าหรบัผูพ้กิารไดแ้สดงความสามารถหลาก 

หลายกจิกรรม เช่น การจดักจิกรรม CSR เพื่อเดก็พกิารซ ้าซอ้น เป็นตน้ 

 

โครงการ  : สนับสนุนคนพิการมีงานท า เพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตผูพิ้การ  

วตัถปุระสงค ์  : 
เพื่อช่วยใหผู้พ้กิารมงีานท า  มรีายไดเ้ลีย้งตนเองและครอบครวั  ท าใหผู้พ้กิารมคีวามภาคภมูใิจ เป็นที่

ยอมรบัของสงัคม  
รายละเอียด :  

บรษิทัฯ  พรอ้มใหก้ารสนบัสนุนคนพกิารมงีานท า 
โดยรับคนพิการเข้าท างานเป็นพนักงานประจ า และให้สิทธิ
ประโยชน์ในสวสัดิการต่างๆ เท่าเทียมกบัพนักงานทุกคน แต่
ด้วยค านึงถึงความปลอดภัยในการท างานและคุณภาพในงาน
บรกิาร เราจงึได้จดัสรรประเภทงาน ที่มคีวามเหมาะสมส าหรบั
คนพกิารแต่ละคนตามศกัยภาพ เราหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะช่วยให้
คุณภาพชีวติของคนพกิารดีขึน้ และช่วยเสริมคุณค่าความเป็น
มนุษยข์องทุกๆ คนในสงัคม    

จากโครงการนี้ท าให้บรษิัทฯ ได้รบัมอบเกยีรติบตัรประกาศเกยีรติคุณเป็นสถานประกอบการที่ปฏบิตัิ
ตามกฎหมายการจา้งงานคนพกิาร ตาม พรบ.ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีติคนพกิาร 2550    อกีทัง้บรษิทัฯ ยงัให้
การสนบัสนุนเขา้ร่วมกจิกรรมสง่เสรมิคุณภาพชวีติผูพ้กิาร ซึง่จดัโดยกรมสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร     
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ภาพบรรยากาศงานวนัรบัมอบใบประกาศเกยีรตคิุณ เป็นสถานประกอบการทีป่ฏบิตัติามกฎหมายการจา้งงานคนพกิาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะเคารพต่อหลกัสทิธมินุษยชน โดยมกีารก าหนดเป็นนโยบายเรื่อง

การปฏบิตัทิีม่ชิอบและการไม่ล่วงละเมดิ ไม่เลอืกปฏบิตัิ โดยไม่ค านึงถงึเพศ เชือ้ชาติ

หรอืความบกพร่องทางร่างกายรวมถงึผูท้ีเ่ป็นโรคภูมคิุม้กนับกพร่อง  ไม่เลอืกปฏบิตัต่ิอ

ผูต้ดิเชือ้เอชไอว ีมมีาตรการช่วยเหลอืพนกังานทีต่ดิเชือ้อย่างเหมาะสม สง่เสรมิใหม้กีาร

จดัอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อให้พนักงานได้มทีศันะคติที่ดใีนการท างานร่วมกบั

ผูอ้ื่นอย่างเท่าเทยีมกนั ซึ่งบรษิัทฯ ไดร้บัใบรบัรองมาตรฐาน ASO-Thailand ในการ

บริหารจดัการด้านเอดส์และวณัโรคในสถานประกอบการของกรมสวสัดิการคุ้มครอง

แรงงานกระทรวงแรงงานร่วมกบักรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสขุ 
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4. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 บรษิทัมคีวามเชื่อมัน่ในคุณค่าและศกัยภาพของมนุษยท์ุกคน เพราะตระหนกัดวี่าความส าเรจ็ขององคก์รนัน้

เกดิจากความสามารถและการร่วมมอืร่วมใจของพนกังานทุกระดบั  จงึใหค้วามส าคญักบัการดแูลรกัษาบุคคลากรใหม้ี
ความเป็นอยูข่ ัน้พืน้ฐานทีด่แีละเหมาะสม มคีุณภาพชวีติทีด่ ี และสขุภาพทีแ่ขง็แรง สง่เสรมิใหม้กีารเรยีนรูแ้ละพฒันา
ตนเอง จดัสภาพแวดลอ้มของการอยู่ร่วมกนัในองคก์รใหม้กีารแบ่งปันองคค์วามรูเ้พื่อบ่มเพาะปัญญาดว้ยทศันคตเิชงิ
บวก มคีวามเป็นมติร เกือ้กลูซึง่กนัและกนั เพื่อใหพ้นกังานท างานในองคก์รอย่างมคีวามสขุและมปีระสทิธภิาพอนัจะ
สง่ผลใหเ้กดิผลงานทีด่ต่ีอไป 
                 บรษิทัจงึมนีโยบายในการจา้งงานโดยยดึหลกัจรยิธรรม และปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม เท่าเทยีม
กนัทัง้แรงงานคนไทย และคนต่างชาต ิไม่เอาเปรยีบพนกังาน จดัสวสัดกิารใหต้ามกฎหมาย และสรา้งสภาพแวดลอ้มใน
การท างานทีถู่กสขุลกัษณะ มคีวามปลอดภยัในการท างาน  มแีผนการพฒันาบุคลากรทุกระดบั โดยจดัเป็นแผนอบรม
ประจ าปี รวมทัง้ได้มกีารจดักจิกรรมต่างๆเพื่อให้เกดิความร่วมมอืกนั  และช่วยส่งเสรมิความสมัพนัธ์ที่ดรีะหว่าง
พนกังานและองคก์ร 
 
ด้านพฒันาบุคลากร 

บรษิทั  สธุากญัจน์  จ ากดั (มหาชน)  

มุ่งเน้นการพฒันาบุคลากรใหม้คีวามสามารถทัง้ดา้น

ความคดิ การพฒันาความรู ้และศกัยภาพ ตลอดจน

ความสมัพนัธท์ีด่ ี บรษิทัฯ ตระหนกัดวี่าบุคลากรทีม่ี

ประสทิธภิาพเป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเรจ็ขององคก์ร 

และเพื่อใหก้ารท างานของพนกังานมปีระสทิธภิาพสงูสดุต่อ

บรษิทัฯ จงึไดม้นีโยบายดา้นการพฒันาบุคลากร ดงันี้ 

1. สง่เสรมิและจดัใหม้กีารจดัอบรม สมัมนา 
และพฒันาบุคลากร อย่างเป็นระบบ โดยทัว่ถงึ และต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ศกัยภาพและทกัษะการท างานทีเ่หมาะสม และ
เอือ้อ านวยต่อการท างานของตนเองใหม้ปีระสทิธภิาพ และเกดิประสทิธผิลสงูสดุ  
                  2. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหบุ้คลากรทุกคนในองคก์ร เพิม่พนูความรูค้วามสามารถของตนเอง เพื่อเป็น
การพฒันาทกัษะการปฏบิตังิานใหเ้พิม่ขึน้ 
                  3. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหบุ้คลากรทุกคนอุทศิตนเพื่อประโยชน์สว่นรวม มจีติอาสาร่วมพฒันาสงัคม 
                  4. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหบุ้คลากรทุกคนจดัท ากจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อองคก์รทัง้ภายในและ
ภายนอก  
                  5. สง่เสรมิจรรยาบรรณ และสรา้งระบบคุณธรรม ใหก้บับุคลากรในองคก์ร ใหเ้ป็นทัง้คนดแีละคนเก่ง 

บริษัทฯ ได้มีการวางแผนการฝึกอบรมประจ าปี และการดูงานทัง้ในประเทศและต่างประเทศให้แก่
พนักงานตามความจ าเป็นและความเหมาะสมเพื่อเสรมิทกัษะงานตามความรบัผดิชอบของพนักงานแต่ละระดบั และ
เสรมิหลกัสตูรอมรมเพิม่เตมิเพื่อเพิม่ศกัยภาพใหก้บับุคลากร 
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หลกัสูตรจดัฝึกอบรม 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2558 

จ านวนหลกัสตูร 21

จ านวนผูเ้ขา้อบรม 292

จ านวน ชัว่โมง 2,455

เฉลีย่มกีารอบรม (ชม./
คน) 

8.41

21 
292 

2,455 
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2,000.00
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3,000.00

การอบรมใหก้บับุคลากรส าหรบั ปี2558 
หลกัสูตร 

ปี 2558 

จ านวน ช.
ม. 

 Productivities 1,164 

 กฎหมายต่างๆ  12 

 Safety & Environment 807 

 บรหิารงานบุคคล 30 
 ระบบงาน ISO 
9001,14000.OHSAS18001  366 

หลกัสตูรการก ากบัดแูล เช่น Anti-
corruption, Disclosure, IR, ฯลฯ 46 

อื่นๆ 30 

 รวมชัว่โมงอบรม  2,455 
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ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน 
พนักงานทุกคน คอื หวัใจขององคก์รและเป็นทรพัยากรอนัมคี่ายิง่ โดยบรษิทัฯ จะท าทุกวถิทีางเพื่อให้มี

ความปลอดภยัในการท างานรวมทัง้สขุภาพอนามยัของพนกังานทุกคน  บรษิทั สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) จะเป็นผูน้ า
การโม่บด ย่อยหนิและการผลติปูนขาวที่มกีระบวนการทีป่ลอดภยั เป้าหมายของเราคอื การไม่มอีุบตัเิหตุถึงขัน้หยุด
งาน ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไดก้ าหนดนโยบายเพื่อใหทุ้กฝ่ายด าเนินการ ดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัควบคู่ไปกบั
โครงการอย่างต่อเนื่องและตลอดไป ดงัต่อไปนี้ 

1. บรษิทัถอืว่าความปลอดภยัในการท างาน เป็นหน้าทีข่องพนกังานทุกคน ทุกระดบัทีจ่ะร่วมมอืปฏบิตั ิ
เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัทัง้ของตนเองและผูอ้ื่น 

2. บรษิทัจะสนบัสนุนและสง่เสรมิใหม้กีารปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มและวธิกีารปฏบิตังิานทีป่ลอดภยัตลอดจน
การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายทีเ่หมาะสม รวมถงึการรกัษาไวซ้ึง่สขุภาพอนามยัทีด่ขีองพนกังานทุกคน 

3.  บรษิทัก าหนดนโยบายใหม้ ีคณะกรรมการความปลอดภยัอาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน
ในทุกโครงการ 

4. ผูบ้งัคบับญัชาทุกคน ตอ้งมหีน้าทีด่แูลและรบัผดิชอบ ในเรื่องความปลอดภยัในการท างานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบแห่งความปลอดภยัทีก่ าหนดขึน้โดยเคร่งครดั 

5. บรษิทัจะสนบัสนุนและสง่เสรมิ การด าเนินกจิกรรมความปลอดภยัของทุกฝ่าย 
6.     บรษิทัจดัใหม้ ีการตดิตามละประเมนิผลการด าเนินงานตามนโยบายความปลอดภยั และอาชวีอนามยั

เพื่อควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัอิย่างจรงิจงัและเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 
7. บรษิทัจะปฏบิตัติามกฎหมาย และ ขอ้บงัคบัต่างๆ ทางดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัอย่าง

เคร่งครดั 
8. มกีารสือ่สารใหแ้กบุ่คลากรในองคก์ร และ สาธารณะทราบตามความเหมาะสม 

การบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั  จดัใหม้คีณะกรรมการความปลอดภยั อาชี

วอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ท าหน้าทีก่ ากบัดแูลและใหข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรุงดา้นความปลอดภยั

ในทุกพืน้ทีป่ฏบิตังิาน โดยความร่วมมอืของคณะท างาน บุคลากรดา้นความปลอดภยั และพนกังานทุกคน ภายใตก้าร

สนบัสนุนเป็นอย่างดจีากฝ่ายบรหิาร ซึง่ไดมุ้ง่เน้นเรื่องการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุจากการท างานผ่านกระบวนการ

คน้หาความเสีย่งและก าหนดมาตรการควบคมุทีเ่หมาะสม และสง่เสรมิการปรบัปรุงพฤตกิรรมความปลอดภยัภายใตช้ื่อ

โครงการ “ตามล่าหาจุดอนัตรายจากการท างาน”  โดยพนกังานทุกคนจะช่วยกนัคน้หาอนัตรายจากการปฏบิตังิานใน

พืน้ทีข่องตนเอง และประเมนิความเสีย่งพรอ้มเสนอมาตรการแกไ้ขป้องกนั น าเสนอใหค้ณะกรรมการความปลอดภยัฯ 

พจิารณาด าเนินการแกไ้ขปรบัปรุง  และมกีารจดัท าเป็นคูม่อืมาตรฐานการท างานทีป่ลอดภยั ตลอดจนจดัเตรยีม

อุปกรณ์เพื่อป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคล  และการแกไ้ขปรบัปรงุเพื่อป้องกนัอนัตรายจากสภาพการท างานทีไ่ม่ปลอดภยั 

โดยมเีป้าหมายคอื ลดการประสบอนัตรายและบาดเจบ็จากการท างานดงันัน้ในกรณีเกดิอุบตัเิหตุจากการท างานจะมี

การสอบสวนอุบตัเิหตุโดยเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัโรงงานและน าเขา้หารอืคณะกรรมการความปลอดภยัฯ เพื่อหา

มาตรการในการแกไ้ขป้องกนัและตดิตามผลไม่ใหเ้กดิซ ้าอกี 
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รายงานความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

 
 

การรณรงคส์รา้งจิตส านึกความปลอดภยั จากสถติกิารเกดิอุบตัเิหตุ แมว้่าแนวโน้มการเกดิอุบตัเิหตุจากงานจะลดลง 
บรษิทัฯ  กย็งัไดร้ณรงคจ์ดักจิกรรมประกวดบอรด์ความปลอดภยั “ จติส านึกความปลอดภยั ปลกูฝังไดด้ว้ยตวัคุณ” เพื่อ
การลดอุบตัเิหตุในโรงงานใหเ้ป็นศนูย ์สง่เสรมิใหพ้นกังานมคีวามรูแ้ละเขา้ใจในการปฏบิตังิานใหป้ลอดภยั และส่งเสรมิ
ให้ตระหนักถึงด้านความปลอดภัย   รูปแบบกจิกรรมประกวดบอร์ดความปลอดภัยจะให้แต่ละหน่วยงานจดับอร์ด
รณรงคก์ารสรา้งจติส านึกความปลอดภยั  ซึง่ในบอรด์จะตอ้งประกอบดว้ย ภาพรณรงคก์ารท างานทีป่ลอดภยั , เนื้อหา
ความรูด้า้นความปลอดภยั และค าขวญัรณรงคฯ์ โดยมคีณะกรรมการความปลอดภยั ประเมนิผลใหค้ะแนน  ตามหวัขอ้
ไดแ้ก่  สวยงาม สรา้งสรรค ์, สาระทีไ่ด ้, ค าขวญัโดนใจ , เลอืกวสัดุทีเ่หลอืใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
การเตรียมความพรอ้มรบัเหตฉุุกเฉิน  บรษิทัฯใหค้วามส าคญักบัการเตรยีมพรอ้มในการรบัเหตุฉุกเฉินและอุบตัภิยั 
ทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการด าเนินงาน โดยไดจ้ดัใหม้กีารแต่งตัง้ทมีท างานเตรยีมความพรอ้มรบัเหตุฉุกเฉิน  ไดแ้ก่  ทมี
ระงบัเหตุฉุกเฉินจากเพลงิไหม ้ และทมีระงบัเหตุฉุกเฉินจากสารเคมหีกรัว่ไหล   ในการจดัท าสถานการณ์จ าลองการ
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รายงานความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

เกดิเหตุฉุกเฉินกรณีต่างๆ เพื่อใชฝึ้กซอ้มทมีงานภายใน ฝึกซอ้มร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชนในพืน้ที่ ไดแ้ก่ 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบล เทศบาล โรงพยาบาล สถานีต ารวจ โดยทมีท างานจะไดร้บัการฝึกอบรมและฝึกซ้อมเป็น
ประจ าทุกปี   อกีทัง้จดัใหม้อีุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากเหตุฉุกเฉิน ไดแ้ก่  ถงัดบัเพลงิ ,  ถงัน ้าฉุกเฉิน , รถน ้าฉุกเฉิน 
 
ตวัอย่างแผนผงัจุดตดิตัง้ถงัดบัเพลงิฝ่ายผลติ 

�                      

040101  -                   

040102  -              Lime Belt 

040103  -                          Silo

040104  - Belt        

100401  -                  

100402  -        Compressor Room

100403  -             Lime Belt 

             

100401

              

Blower House 040101

040102Compressor Room

100402

040104

100403

040103

  

ตดิตัง้ถงัน ้าและอุปกรณ์ฉีดน ้าดบัเพลงิ 
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รายงานความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

การฝึกซอ้มเตรยีมพรอ้มรบัเหตุฉุกเฉินจากสารเคมหีกรัว่ไหล 

  

การฝึกซอ้มเตรยีมพรอ้มรบัเหตุฉุกเฉินจากเหตุเพลงิไหม ้

  

โครงการโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด 

     บรษิทัฯ  เลง็เหน็ถงึความส าคญัของปัญหายาเสพตดิทีเ่ริม่แพร่ระบาดมากขึน้ในกลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน ซึง่
สง่ผลกระทบต่อสวสัดภีาพของผูใ้ชแ้รงงาน  ปัจจุบนัปัญหายาเสพตดิเป็นปัญหาระดบัชาตทิีทุ่กหน่วยงานทัง้ภาครฐัและ
เอกชนตอ้งช่วยกนัรณรงค ์ซึง่ในสว่นของบรษิทัฯ จดัใหม้แีผนการด าเนินงานเฝ้าระวงัและป้องกนัการแพร่ระบาดของยา
เสพตดิในโรงงาน โดยจดัอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัยาเสพตดิใหค้ณะท างานและพนักงานอาสาเพื่อนช่วยเพื่อน  ช่วยกนั
สอดส่องพฤตกิรรมของพนักงาน หากพบพฤตกิรรมสงสยัจะมกีารสุ่มตรวจปัสสาวะและซกัถามพูดคุยท าความเขา้ใจ
ก่อนส่งตวัเขา้รบัการรกัษาในสถานพยาบาล เพื่อใหโ้อกาสพนักงานไดก้ลบัเขา้ท างานอกีครัง้   โดยบรษิทัฯ เขา้ร่วม
โครงการโรงงานสขีาวของจงัหวดั  และไดร้บัใบรบัรองมาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิในสถานประกอบ
กจิการ 
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รายงานความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

นโยบายการป้องกนัและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 

  ตามทีร่ฐับาลมนีโยบายในการปราบปรามและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิเพื่อผูใ้ชแ้รงงานของประเทศ มี

สขุภาพและคุณภาพชวีติทีด่คีรอบคลุมถงึครอบครวัผูใ้ชแ้รงงานทัง้ประเทศ เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิใน

สถานประกอบกจิการ ซึง่มผีลต่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ บรษิทั สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน)  มเีจตนารมณ์ใน

การด าเนินการโครงการป้องกนัและแกปั้ญหายาเสพตดิในสถานประกอบกจิการตามแนวทางโรงงานสขีาว   โดยมี

นโยบายในการแกไ้ขปัญหาและป้องกนัยาเสพตดิดงันี้        

1.  ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัจะตอ้งกระท าตนเป็นแบบอย่างทีด่ ีใหค้ าปรกึษาแนะน าชว่ยเหลอืพนกังานทีม่ี

ปัญหา ท าการบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูพนกังานใหม้แีนวทางการด าเนินชวีติทีเ่หมาะสม สขุภาพอนามยัทีด่ ี

2.  พนกังานทุกคนมบีทบาท     และมสีว่นร่วมในการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิของบรษิทั 

ฯ   สอดสอ่งบรเิวณภายใน และบรเิวณภายนอกบรษิทัฯ ว่ามสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืมบีุคคลทีม่พีฤตกิรรมทีน่่าสงสยั แจง้

หรอืสง่ขา่วใหเ้จา้หน้าทีพ่นกังาน พนกังานฝ่ายปกครอง   หรอืต ารวจทราบทนัท ี  

3.  พนกังานทุกคนตอ้งใหค้วามร่วมมอืในกรณีทีบ่รษิทัฯ จะท าการสุม่ตรวจหาสารเสพตดิ และหาก

ตรวจสอบพบจะด าเนินการตกัเตอืนและสง่ไปบ าบดัรกัษาต่อไป      

4.  บรษิทัฯ    ยนิดใีหค้วามร่วมมอืต่อทางราชการในการแจง้ขอ้มลู ขา่วสาร และพฤตกิรรมของบุคคลที่
เกีย่วขอ้ง กบัยาเสพตดิ         

การบริหารจดัการแรงงานสมัพนัธ ์

  บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะสรา้งความรกัความสามคัคใีนหมู่พนกังานและผูบ้รหิารเพื่อการท างานเป็นทมี มคีวาม
รกัเอือ้อาทรกนัเหมอืนบุคคลในครอบครวั  การสรา้งความเขา้ใจและความรูส้กึทีด่ต่ีอกนั  โดยเฉพาะการท างานบางครัง้
อาจมคีวามขดัแยง้ไม่เขา้ใจกนัระหว่างเพื่อนรว่มงานดว้ยกนั , หวัหน้ากบัลกูน้อง , ผูบ้รหิารกบัพนกังาน  ความขดัแยง้
เหล่าน้ีจะลดน้อยลงได ้ ถา้ทุกคนในองคก์รท างานรว่มกนัดว้ยความรูส้กึทีด่ต่ีอกนั ห่วงใยกนั ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั  
จะเป็นการสรา้งความสขุในการท างานได ้
                   บรษิทัฯ จงึจดัใหม้กีจิกรรมต่างๆ  ทีจ่ะเป็นสือ่กลางสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั ระหว่างพนกังานทุก
ระดบั ไดแ้ก่  
 

กิจกรรมเพื่อนดแูลเพื่อน   
 บรษิทัฯ จดัใหม้ทีมีเยีย่มเยยีนพนกังานทีล่างานจากการเจบ็ป่วย โดยหวัหน้างานและเพื่อนๆ / ทมีงาน 
HR จะน าของใชอุ้ปโภคบรโิภคส าหรบัผูป่้วยไปเยีย่มทีบ่า้นหรอืทีโ่รงพยาบาล   เพื่อเป็นก าลงัใจและคอยช่วยเหลอืดแูล
ตดิตามการรกัษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ท าใหพ้นกังานทีเ่จบ็ป่วยรูส้กึไม่ถูกทอดทิง้สรา้งความประทบัใจใหก้บัพนกังาน 
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รายงานความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

  

  

 

 

 

 

 

 
กิจกรรมครอบครวัเดียวกนั 

ครอบครวัคอืพืน้ฐานความสขุทีส่ าคญัของพนกังาน เป็นสว่นหนึ่งในการสรา้งขวญัก าลงัใจในการท างาน
ของพนกังาน  หากพนกังานรูส้กึถงึความมัน่คงปลอดภยัของครอบครวั จะท าใหพ้นกังานมคีวามทุม่เทตัง้ใจท างานให้
ส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ีบรษิทัฯ ไดจ้ดัสวสัดกิารดา้นการดแูลครอบครวัจากกรณีพนกังานเสยีชวีติ  โดยบรษิทัฯ ไดท้ าประกนั
ชวีติกลุม่ใหพ้นกังานทุกคน  ในกรณีพนกังานเสยีชวีติ ครอบครวัของพนกังานจะไดร้บัเงนิสนิไหมทดแทนจากบรษิทั 
ประกนัชวีติ  ซึง่เงนิสนิไหมทดแทนทีค่รอบครวัไดร้บันี้จะชว่ยเหลอืใหค้รอบครวัสามารถน าไปลงทุนประกอบอาชพีมี
รายไดเ้ลีย้งดคูนในครอบครวัไดต่้อไป 
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รายงานความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

กิจกรรมสงัสรรคส์านสมัพนัธ ์
                  บรษิทัฯ  เหน็ว่า การทีจ่ะท าใหเ้กดิสมัฤทธผิลไดด้ใีนดา้นความเขา้ใจต่างๆ  เสรมิสรา้งทศันคตแิละการ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมภายใตบ้รรยากาศทีท่ างานร่วมกนัเพื่อใหไ้ดผ้ลส าเรจ็ในทมีเดยีวกนั ท าใหเ้กดิการยอมรบัความ
แตกต่าง พฒันาทางดา้นศกัยภาพ เปิดใจยอมรบัซึง่กนัและกนั เกดิสมัพนัธภาพทีด่ต่ีอเพื่อนร่วมงาน  ควรจะเกดิจาก
พนกังานไดม้โีอกาสท ากจิกรรมสงัสรรคส์นุกสนานร่วมกนั สรา้งความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั จงึจดัใหม้กีจิกรรมสงัสรรคส์าน
สมัพนัธ์ประจ าปี  ได้แก่  งานวนัขึน้ปีใหม่ , งานวนัสงกรานต์   ,  จดัท่องเที่ยวนอกสถานที่   เพื่อให้พนักงานร่วม
กจิกรรมทีส่นุกสนานผ่อนคลายจากการปฏบิตังิานในหน้าที ่
 
กิจกรรมวนัขึน้ปีใหม ่
ผูบ้รหิารและพนกังานร่วมกนัท าบุญตกับาตรอาหารเชา้แด่พระสงฆ ์

 
 
พนกังานผูช้าย ชว่ยกนัจดัสถานทีเ่พื่อท ากจิกรรมสงัสรรค ์   สว่นพนกังานหญงิชว่ยกนัเตรยีมฉลากจบัรางวลั 

 
 
บรรยากาศในงาน : รบัประทานอาหารร่วมกนั  และมอบของขวญัใหแ้ก่กนั 
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การรบัเรือ่งรอ้งทุกขแ์ละให้ค าปรกึษา 
  บรษิทัก าหนดใหม้ชี่องทางการสือ่สารส าหรบัพนกังานทีต่อ้งการรอ้งทุกข ์ , รอ้งเรยีน  หรอืตอ้งการ

ค าปรกึษาเมื่อพบปัญหา  จากช่องทางการสือ่สารทีบ่รษิทัฯไดด้ าเนินการ  ไดแ้ก ่  ตูร้บัความคดิเหน็ , สง่ Email ถงึ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืผูบ้รหิาร , จดหมายปิดผนึกถงึกรรมการผูจ้ดัการ   ซึง่ปัญหาทีไ่ดร้บัการรอ้งเรยีน
บรษิทัจะพจิารณาใหค้ณะกรรมการด าเนินการสอบสวนหาหลกัฐานและขอ้เทจ็จรงิ  เพื่อแกไ้ขปัญหาภายในระยะเวลาที่
ก าหนดตามความเร่งด่วนของปัญหา    

อกีทัง้บรษิทัฯ จดัใหม้กีารประชมุประจ าเดอืน/ประจ าสปัดาหแ์ละการประชุมประจ าปี เป็นช่องทางการ
สือ่สารอกีทางหนึ่ง เพื่อการมสีว่นร่วมในการแสดงความคดิเหน็ อนัจะสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างองคก์ร ผูบ้รหิาร 
และพนกังานทุกระดบั โดยเลอืกตวัแทนจากพนกังานทุกระดบั เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการกลุ่มต่างๆ เพื่อขบัเคลื่อนการ
แกไ้ขป้องกนัปัญหาต่างๆ ไดแ้ก ่

- คณะกรรมการ 5 ส , อาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน  
- คณะกรรมการสวสัดกิารโรงงาน และแรงงานสมัพนัธ ์
- คณะกรรมการบรหิารจดัการระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 
-  คณะกรรมการบรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มและมวลชนสมัพนัธ ์ 
-  คณะกรรมการอนุรกัษ์พลงังาน 

 

5. ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

บริษัทฯ จะผลิตสินค้า บริการ  และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  สร้างความไว้วางใจ 
ความสมัพนัธก์บัลูกคา้ทัง้ก่อนและหลงัการขายมรีะบบจดัเกบ็และการใหข้อ้มูลทีต่รงความจรงิและเพยีงพอรวมทัง้ให้
ความรูเ้พื่อใชป้ระกอบการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิารท าการวจิยัและพฒันาเพื่อสรา้งนวตักรรมของสนิค้าและ
บรกิารโดยใหค้วามส าคญักบักระบวนการและกจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์แก่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

บรษิทัฯ มกีระบวนการในการควบคุมคุณภาพสนิคา้ การทดสอบและหน่วยงานเพื่อตรวจเชค็ดแูล

กระบวนการเพื่อควบคมุคุณภาพสนิคา้ตลอดรวมถงึการสง่มอบสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานระบบคุณภาพ 

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

สนิคา้เพื่อเผยแพร่ใหก้บัลกูคา้และผูส้นใจสามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซดข์องบรษิทั 
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โดยบรษิทัฯ ไดม้กีารก าหนดแนวทางการปฏบิตัต่ิอลกูคา้ ดงันี้ 
- เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารอย่างถูกตอ้งครบถว้น  
- มกีารฝึกอบรมเพื่อใหพ้นกังานทีใ่หก้ารบรกิารกบัลกูคา้สามารถใหข้อ้มลู รวมถงึชีแ้จงเกีย่วกบั

ขอ้ก าหนด และเงื่อนไขของสนิคา้และบรกิาร เพื่อใหล้กูคา้ไดร้บัทราบรวมถงึแจง้เงื่อนไข และขอ้ตกลงกบัลกูคา้ โดยมี
การจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไดแ้ก่ 

 การแจง้ราคาสนิคา้ การบรกิาร หรอืค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้ง ทีไ่มไ่ดอ้ยู่ภายใตเ้งื่อนไขราคาสนิคา้หรอื
บรกิาร 

 ขอ้มลูคุณลกัษณะของสนิคา้ บรรจุภณัฑ ์และการจดัสง่ ขอ้ก าหนดในการจดัสง่ 
 ขอ้มลูอื่นๆ ทีม่ขีอ้ตกลงรว่มกนัระหว่างบรษิทัฯ กบัลกูคา้ 
- มกีารแจง้การเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนด เงื่อนไขทีส่ าคญั ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัลกูคา้ล่วงหน้า 
- มกีารฝึกอบรมพนกังานเพื่อใหม้คีวามพรอ้มทีจ่ะตอบค าถามของลกูคา้ทัง้ดา้นสนิคา้ บรกิาร ขอ้

รอ้งเรยีน การใหค้ าแนะน า และการตดิตามผลความคบืหน้าในประเดน็ต่าง ๆ ทีไ่ดร้บัแจง้จากลกูคา้ โดยยดึมัน่การ
ด าเนินการทุกดา้นบนพืน้ฐานมติรและไมตรจีติทีด่ ี โดยพรอ้มรว่มหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาใหก้บัลกูคา้หากลกูคา้พบ
ปัญหาจากการใชส้นิคา้ของบรษิทั  

- การจดัเตรยีมอุปกรณ์การสือ่สารทีพ่รอ้มต่อการสือ่สารกบัลกูคา้ในแต่ละช่องทาง เพื่อพรอ้มส าหรบั
ลกูคา้สามารถตดิต่อไดโ้ดยสะดวก และรวดเรว็ 

- รกัษาความลบัและขอ้มลูทางการคา้ของลกูคา้ 
  เพื่อใหม้ตีวัชีว้ดัเป็นแนวทางการปรบัปรุงการท างานเพื่อสามารถตอบสนองต่อความพงึพอใจของ

ลกูคา้  
 

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 ทัง้ยงัให้
ความร่วมมอืประสานกบัองคก์รต่างๆ เพื่อรกัษาดา้นสิง่แวดลอ้ม 

2. มุ่งมัน่ในการใชท้รพัยากรทีม่อียู่ อย่างคุม้ค่าและมปีระสทิธภิาพเพื่อลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม ที่
เป็นผลจากการด าเนินงานทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต โดยการป้องกนั ควบคมุ ปรบัปรงุแกไ้ขอย่างต่อเนื่อง 

3. ก าหนดและทบทวนวตัถุประสงค ์ เป้าหมายในการด าเนินการ ดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้ม    อย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อปรบัปรุง พฒันา และแกไ้ขใหด้ขีึน้อย่างเป็นระบบ 
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4. มุ่งมัน่ในการใชท้รพัยากรธรรมชาตใิหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ ในการลดปรมิาณการใช ้ การหมนุเวยีนใช้
ซ ้า และแปรสภาพกลบัมาใชใ้หม ่

5.  ตดิตามผลดว้ยการตรวจสอบและประเมนิผลการด าเนินงานดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างถูกตอ้ง
ตามขอ้ก าหนดทีร่ะบไุว ้

6. สง่เสรมิการใชอุ้ปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องใชใ้นการท างานทีเ่หมาะสมในการช่วยลดผลกระทบและ
สง่เสรมิการจดักจิกรรม 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  

ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศจากปล่องเตาเผาปูนขาว 

วนัทีต่รวจ  27-28 กรกฎาคม 2558 

รายการตรวจ ฝุ่ นละออง คารบ์อนมอนอกไซด ์ ออกไซดข์องไนโตรเจน ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์
ค่ามาตรฐาน 320 690 400 700 

ปล่องเตา 1 239.390 333.060 180.040 <0.10 

ปล่องเตา 2 143.390 276.040 131.270 <0.10 

ปล่องเตา 3 242.220 688.160 150.530 4.890 

ปล่องเตา 4 180.140 270.000 148.620 <0.10 

ปล่องเตา 5 82.270 513.500 160.630 <0.10 

ปล่องเตา 6 94.260 380.410 192.180 <0.10 

     

- ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง ก าหนดค่าปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศทีร่ะบายออกจากโรงงาน พ.ศ.2549 

- ค านวณเทยีบทีส่ภาวะความดนั 1 บรรยากาศ และอุณหภมู ิ25 องศาเซลเซยีส และ 7% O2 
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ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในพืน้ทีท่ างาน 5 สถาน ี     

สถานีตรวจวดั รายการตรวจวดั ค่ามาตรฐาน วนัท่ีตรวจวดั 
(23-24/3/2558) 

1. บรเิวณซ่อมบ ารุงไฟฟ้า Benzene  10 ppm <0.001 

  Iron Oxide Fume  10 mg/m3 <0.001 

2. โรงผลติแคลเซยีม  Respirable Dust  5 mg/m3 0.366 

3. โรงผลติแคลเซยีมจุด Packing Jumbo  Total Dust 15 mg/m3 1.250 

4. โรงผลติ Hydrate  Respirable Dust 5  mg/m3 1.614 

5. โรงผลติ Hydrate จุด Packing Jumbo  Total Dust 15  mg/m3 0.406 

6. บรเิวณเตาเผา No.3 จุดคดัหนิ  Total Dust 15  mg/m3 1.639 

7. หอ้งปฏบิตักิาร Lab (Hood)  Hydrochloric acid  7  mg/m3 0.063 

        

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่24, 2547 

บรษิทัฯ มกีระบวนการควบคมุเพื่อมใิหก้ระบวนการผลติสง่ผลกระทบกบัสิง่แวดลอ้มซึง่บรษิทัไดร้บัการรบัรอง
มาตรฐาน ISO14001 รวมถงึดา้นการจดัการเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม เช่น 

 รางวลัโรงโม ่บด หรือยอ่ยหิน ที่มีการจดัการสิง่แวดล้อมดีเยี่ยม ตามโครงการ “โรงโม ่เหมืองหิน ตดิดาว” 3 
ปีซ้อน (2551-2553) 

 ผา่นการรับรองมาตรฐานโรงงานอตุสาหกรรมสเีขยีวระดบัท่ี 3 ระบบสเีขียว (Green System)  ปี 
2556 - 2559 จาก กระทรวงอตุสาหกรรม 
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นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมมีาตรการป้องกนัผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มดงันี้ 
 ตดิตัง้กระบวนควบคมุการตดิตัง้ระบบก าจดัฝุ่ น ควนั และก๊าซ ในกระบวนการผลติ โดยมกีารตดิตัง้

ระบบก าจดัฝุ่ นและก๊าซจากกระบวนการผลติของเตาเผาปนูขาวทุกเตาซึง่ประกอบดว้ย ไซโคลน, Wet Scrubber ซึง่
เป็นระบบก าจดัฝุ่ นและก๊าซทีเ่กดิจากกระบวนการเผาไหมโ้ดย
บรษิทัมกีารใชถ่้านหนิเป็นเชือ้เพลงิ เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจไม่ให้
เกดิมลภาวะซึง่จะสง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ซึง่ระบบดงักล่าว
สามารถควบคมุฝุ่ นและก๊าซทีเ่กดิจากกระบวนการท างานของ
เตาเผาไมใ่หเ้กนิมาตรฐานตามทีก่ฎหมายก าหนด รวมถงึไม่สง่ผล
กระทบต่อบรรยากาศ  

 การสรา้งระบบปิดใตไ้ซโล คลงัสนิคา้ ทีข่ ึน้ ลงสนิคา้
ต่าง ๆ เพื่อควบคุมมใิหเ้กดิฝุ่ นทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

 ด าเนินการปลกูตน้ไมโ้ตเรว็ ซึง่ปัจจุบนัมแีนวตน้ไมย้นื
ตน้ซึง่สามารถป้องกนัการลอยตวัของฝุ่ นจากบรเิวณพืน้ทีก่ารผลติออกไปภายนอกโดยมกีารปลกูแนวไมก้ว่าแสนตน้
เพื่อปกคลุมพืน้ทีโ่ดยรอบ 

 การด าเนินการเทราดคอนกรตี รวมถงึถนนโดยรอบ เพื่อใหส้ามารถท าความสะอาดโดยง่าย และใชก้าร
สเปรยน์ ้าเพื่อท าความสะอาดแทนการท าความสะอาดโดยวธิกีารปัดกวาดเพื่อควบคมุไม่ฝุ่ นเกดิการฟุ้งกระจาย 

 การท าความสะอาดเครื่องจกัร อาคาร เพื่อป้องกนัการสะสมตวัของฝุ่ น และมกีารคอยตรวจตราซอ่มแซม
สว่นทีม่กีารช ารุดของเครื่องจกัรและอุปกรณ์อย่างสม ่าเสมอ 

 การป้องกนัความเดอืดรอ้นร าคาญจากการขนสง่ ในกระบวนการขนสง่ผลติภณัฑจ์ะใชผ้า้ใบปิดคลุม
รถบรรทุกขนสง่ใหม้ดิชดิเพื่อป้องกนัการร่วงหล่นและรวมถงึก าหนดน ้าหนกัการขนสง่ไมใ่หเ้กนิมาตรฐานทีก่ฎหมาย
ก าหนด 

 การใชร้ะบบน ้าหมุนเวยีนภายในโรงงาน ในกจิกรรมการ
ด าเนินการของบรษิทั มกีารใชน้ ้าส าหรบักระบวนการผลติ ไดแ้ก่ การฉีด
น ้าลา้งหนิก่อนสง่เขา้กระบวนการเผาในเตา ซึง่ระบบการใชน้ ้าจะมบี่อน ้า
และตดิตัง้ระบบท่อทีผ่่านการใชแ้ลว้เพื่อใหก้ารไหลเวยีนกลบัไปยงับ่อพกั
น ้าทีใ่ชแ้ลว้ตกตะกอนในบ่อพกั เพื่อน าน ้าหลงัจากกระบวนการตกตะกอน
หมุนเวยีนกลบัมาใชใ้หม ่  สว่นกากตะกอนในบ่อน ้าซึง่จะมทีัง้เศษดนิโคลน
จากกระบวนการลา้งหนิวตัถุดบิผสมกบัเศษฝุ่ นปนูทีไ่ดม้าจากกระบวนการ
ผลติ จะด าเนินการขดุลอกตกัออกเพื่อน าไปใชป้รบัพืน้ทีข่องโรงงานต่อไป 
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ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้า        

รายการตรวจวดั วธิวีเิคราะห ์ ค่ามาตรฐาน วนัทีต่รวจวดั 

(23-24/3/2558) 
pH pH Meter 5.5-9 11.89 

Suspended Solids Dried at 103-105 C 50 mg/l 20.40 

Total Dissolved Solids Dried at 103-105 C 3000 mg/l 1078.00 

BOD5 Azide Modification 20 mg/l 2.10 

COD Closed Reflux 120 mg/l 32.87 

Oil & Grease Partition & Gravimetric 5 mg/l <5 

-  Standard = มาตรฐานน ้าทิง้จากโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2539) 
ออกตามความในพระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2535 

  -  น ้าทีใ่ชใ้นโรงงานจะเป็นระบบ recycle  คอื น าน ้ากลบัมาใชใ้หม่ในกระบวนการผลติ  ไม่มกีารปล่อยทิง้ออกสูล่ า
คลองสาธารณะ  เน่ืองจากคณุสมบตัขิองปนูขาวเป็นผลติภณัฑท์ีม่คีุณสมบตัคิวามเป็นด่าง จงึท าใหน้ ้าใชห้มุนเวยีน
ภายในโรงงานจะมคี่าความเป็นด่าง  จากเศษฝุ่ นปนูขาวทีต่กตะกอนในระบบน ้าใชห้มุนเวยีน  ดงันัน้ค่า pH จงึเป็นค่าที่
วดัค่าความเป็นด่างจงึสงูกว่ามาตรฐานทีไ่ดม้กีารก าหนดไว ้  ซึ่งจะไม่สง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มเนื่องจากน ้าทีน่ า
กลบัมาใชห้มุนเวยีนจะน ามาใชภ้ายในกระบวนการผลติ 

 ระบบป้องกนัเสยีง เน่ืองจากจดุทีท่ าใหเ้กดิเสยีงตดิตัง้อยู่ในอาคารผนงัคอนกรตีระบบปิดรวมถงึระบบที่
ก่อใหเ้กดิเสยีงไม่ใช่เครื่องจกัรกลหนกั ประกอบกบัอุปกรณ์การควบคุมในกระบวนการมกีารตดิตัง้อุปกรณ์ในการ
ควบคุม ดงันัน้จงึไมม่มีลภาวะดา้นเสยีงเกนิกว่า 85 เดซเิบล ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานการควบคมุมลภาวะดา้นเสยีง 

 ความรอ้น ในกระบวนการผลติตามวธิกีารเผาจะไม่สง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มในสว่นทีเ่กีย่วกบัความ
รอ้นแต่อย่างใดเนื่องจากระบบเตาเป็นระบบปิดและมฉีนวนอฐิส าหรบัป้องกนัความรอ้นไม่ใหเ้กดิการรัว่ไหลออกจากเตา 

 สารพษิ ส าหรบักรรมวธิกีารผลติปนูขาวและแคลเซยีมคารบ์อเนต ซึง่เป็นกระบวนการทีไ่ม่ปรากฏ
สารพษิและกระบวนการผลติทุกขัน้ตอนไมม่กีารใชส้ว่นประกอบเคมอีื่น ๆ ซึง่เป็นสารพษิ 

 การท าลายของเสยีและสิง่ปฏกิลู ไดแ้ก่ ฝุ่ นและเถา้จากการผลติ บางสว่นทีส่ามารถจ าหน่ายกจ็ะท า
การจ าหน่าย และบางสว่นจะท าการขนออกไปเพื่อใชป้ระโยชน์ เช่น ปรบัถมพืน้ทีต่ามจุดทีช่มุชนและชาวบา้นรอ้งขอ 
โดยมกีารขออนุญาตการขนสิง่ปฏกิลูออกนอกโรงงานจากหน่วยราชการ แต่อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากในปี 2557 จากการ
ทีบ่รษิทัฯ ไดม้กีารขนสง่ปฏกิลูเพื่อท าการถมทีใ่หก้บัชาวบา้นตามทีไ่ดม้กีารรอ้งขอ แต่เน่ืองจากการด าเนินการไม่ไดท้ า
การฝังกลบอย่างถูกวธิจีงึเกดิมฝีุ่ นมลภาวะสง่ผลกระทบกบัพืน้ทีใ่กลเ้คยีงในจุดทีช่าวบา้นไดร้อ้งขอ  บรษิทัฯ จงึไดเ้ร่ง
แกไ้ขและจดัการปัญหาดงักล่าวเมื่อไดร้บัทราบโดยเร่งด่วน และไดม้กีารน าปัญหากลบัมาประเมนิเพื่อก าหนดแนวทาง
เพื่อมใิหเ้กดิผลกระทบในอนาคต โดยไดจ้ ากดัการขนสิง่ปฏกิลูใหก้บัชาวบา้นทีร่อ้งขอเฉพาะในจุดทีไ่ม่สง่ผลใหเ้กดิ
ความเดอืดรอ้นกบัพืน้ทีใ่กลเ้คยีงและท าการขออนุญาต โดยน าสิง่ปฏกิลูไปถมในจุดทีไ่ดร้บัอนุญาตเท่านัน้  

  ตลอดจนโครงการปลกูป่าและเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวซึง่บรษิทัฯ มกีารสง่เสรมิใหม้กีารปลกูตน้ไมเ้พื่อเพิม่
พืน้ทีส่เีขยีวภายในสถานประกอบการและบรเิวณพืน้ทีโ่ดยรอบ รวมถงึชมุชนใหม้พีืน้ทีส่เีขยีว  ซึง่เป็นโครงการต่อเนื่อง
ทีด่ าเนินการมาตลอดทุกๆ ปี   
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โครงการจิตอาสาปลูกป่า สุธากญัจน์ ปี 2558 
                   เมื่อวนัที ่7 สงิหาคม 2558   พนกังานและ
ผูบ้รหิารไดร้่วมกนัปลกูตน้ไมจ้ านวน 587 ตน้  ไดแ้ก่  ตน้
มะฮอกกานี จ านวน 580 ตน้  และตน้ราชพฤกษ์ จ านวน 7 
ตน้   บนพืน้ที ่14 ไร่   ดา้นหลงัโรงงาน หมู1่2 ต าบลช่อง
สารกิา ลพบุร ี  บรษิทัฯ  ไดจ้ดัซือ้ทีด่นิเพิม่เตมิเพื่อ
ด าเนินการปลกูตน้ไม ้โดยเริม่จากปลกูตน้ไมร้อบๆ บรเิวณ
พืน้ทีร่อบนอกก่อน 
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7. การรว่มพฒันาชุมชนและสงัคม   

บรษิทัฯ สง่เสรมิใหม้กีารร่วมพฒันาชมุชนและสงัคมโดยมจีุดมุง่หมายเพื่อสรา้งการมสีว่นรว่มของชุมชนสง่เสรมิและ
สนบัสนุนการศกึษาศลิปวฒันธรรมและจรยิธรรมในชุมชนสรา้งการจา้งงานและพฒันาทกัษะขจดัและป้องกนัภยั
คุกคามทีม่ผีลต่อสขุภาพรวมทัง้การสง่เสรมิสขุภาพทีด่ ี
 

โดยกจิกรรมในปี 2558 อาท ิเชน่ การบรจิาคเศษดนิและหนิทีเ่ป็นเศษซาก เพื่อสรา้งศาลาวดับา้นโพธิ ์จ.สระบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กจิกรรมร่วมกบัชุมชนในพืน้ที ่ ในเทศกาลสงกรานตโ์ดยรว่มปรบัปรุงภมูทิศัน์และรว่มงานบญุสงกรานตก์บัคนชรา
ภายชมุชน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    และกจิกรรมสาธารณกุศลอื่นๆ อาทเิช่น โครงการแว่นสายตาส าหรบัผูส้งูอายุ และพระภกิษุสงฆ ์,  
    โครงการปฏบิตัธิรรมส าหรบัผูส้งูอายุในชมุชน เป็นตน้  
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โดยรว่มบริจาคแว่นสายตาส าหรบัผูสู้งอายุและพระภิกษุสงฆ ์เน่ืองในงานบ าเพญ็บุญวนัคล้ายวนัพระราช
สมภพปีท่ี 92 สมเดจ็ฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ์วดัป่าสริวิฒันวสิทุธิ ์ในสมเดจ็พระเจา้พีน่างเธอ เจา้ฟ้า
กลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร ์
 
8. นวตักรรมและการเผยแพรน่วตักรรม 

บรษิทัฯ จะด าเนินกจิการสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ  อนัมทีัง้มลูคา่และคุณค่าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงเป็น
ผลกระทบในเชงิบวก  เพื่อจะท าใหก้จิการสงัคมชมุชนวฒันธรรมและสิง่แวดลอ้มเกดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้
เป็นนวตักรรมทีก่่อใหเ้กดิผลติภาพหรอืมลูค่าเพิม่ขึน้สรา้งความมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจด้านการจ าหน่าย ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องจักร ไปยัง

ต่างประเทศ จากจุดเริม่ตน้ของเครื่องจกัรเตาเผาปูนขาว ซึง่เดมิต้องมกีารน าเขา้ชิน้ส่วนจากต่างประเทศซึง่มขีอ้จ ากดั

ในการพฒันารวมถงึไม่สามารถปรบัปรุงหรอืแกไ้ขปัญหาเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัปัจจยัในกระบวนผลติในปัจจุบนั ดงันัน้

เพื่อใหเ้กดิแนวทางการพฒันาธุรกจิซึง่สามารถมแีนวทางการเตบิโตทีย่ ัง่ยนื บรษิทัฯ ไดม้กีารพฒันาระบบเครื่องจกัร

และอุปกรณ์ซึ่งเป็นเครื่องจกัรหลกัที่ใช้ในการผลิต เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ในการพฒันากระบวนการผลิต และ

สามารถต่อยอดธุรกิจ เพื่อส่งออกชิน้ส่วนและอุปกรณ์เครื่องจกัรดงักล่าวไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศ อกีทัง้ยงัสามารถ

พฒันากระบวนผลติเตาเผาปูนขาว เพื่อใหส้ามารถน าวตัถุดบิทีม่ขีนาดเลก็ ซึง่จากเดมิเป็นวตัถุดบิทีต่้อง คดัแยกออก

จากกระบวนการผลติสามารถน ากลบัมาใชไ้ดใ้นปรมิาณทีเ่พิม่ขึน้  จงึถอืเป็นอกีหนึ่งนวตักรรมทีไ่ดส้รา้งมูลค่าเพิม่ ทัง้

ดา้นกระบวนผลติ และการจดัการเพื่อใหส้ามารถน าทรพัยากรทีม่อียู่มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสดุ   

ดว้ยมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาอย่างทีไ่ม่หยุดนิ่ง บรษิทัฯ ไดข้ยายผลเพื่อท าการพฒันาระบบการผลติส าหรบัโรง

บดปนูขาวและแร่ ตลอดจนโรงผลติปนูไฮเดรตเพื่อต่อยอดดา้นวตักรรมเครื่องจกัรส าหรบัอุตสาหกรรมการผลติปูนขาว

แบบครบวงจร  
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บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้ 

 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่  

1. นายศรภีพ สารสาส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสวุทิย ์มาไพศาลสนิ กรรมการตรวจสอบ 

3. นานสเุวทย ์ธรีวชริกุล กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีส่ามารถท าหน้าที่กรรมการตรวจสอบ  ในปี 2558 มกีรรมการ

ตรวจสอบซึง่พ้นจากต าแหน่งเนื่องการลาออก จ านวน 1 ท่านได้แก่ นายสุเวทย์ ธรีวชริกุล   โดยมผีลตัง้แต่วนัที่ 16 

ธนัวาคม 2558  และนายศรภีพ สารสาส กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ที่

เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินตามข้อก าหนดของส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) 
 

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประชุมร่วมกนัทัง้สิน้ 4 ครัง้ และโดยมผีูส้อบบญัช ีและผูเ้กีย่วขอ้งเขา้

ร่วมการประชุม เพื่อปรกึษาหารอืกนัถงึประเดน็ส าคญั ๆ ในการจดัท างบการเงนิ และการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์

กบัผูใ้ชง้บการเงนิ รวมถงึรบัทราบผลการปฏบิตังิานในการสอบทานและตรวจสอบบญัชแีละรบัทราบรายงานขอ้สงัเกต

จากผูส้อบบญัชตีลอดจนปัญหา และอุปสรรคระหว่างการปฏบิตังิานในการสอบบญัช ี
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ ซึง่ระบุไวใ้นกฎบตัร

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. อย่างครบถว้น  ไดแ้ก่ การสอบทานงบ

การเงนิ การสอบทานระบบควบคุมภายและการตรวจสอบภายในและประเมนิความเสีย่ง การสอบทานรายการระหว่าง

กนั การสอบทานการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ และ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2558 ซึง่สรุปสาระส าคญัได ้ดงันี้ 

1. สอบทานงบการเงิน  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจ าปี 

2558 รว่มกบัผูบ้รหิารระดบัสงู ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละงบประมาณ รวมถงึหวัหน้าฝ่ายการเงนิ รวมถงึรบัฟังค าชีแ้จง

และขอ้สงัเกตจากผูส้อบบญัช ี เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯ มรีายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งครบถว้น เชื่อถอืได ้ มกีาร

จดัท าเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูในรายงานการเงนิอย่างเพยีงพอ และ

ทนัเวลา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนกัลงทุน และผูใ้ชง้บการเงนิ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็สอดคลอ้งกบัผูส้อบ

บญัชวีา่งบการเงนิดงักล่าวมคีวามถูกตอ้ง ครบถว้นตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 
2. การสอบทานระบบควบคมุภายใน การตรวจสอบภายในและประเมินความเส่ียง  คณะกรรมการไดส้อบทาน

ความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในและรบัทราบรายงานการตรวจตดิตามระบบควบคมุภายในและประเมนิ

ความเสีย่งมคีวามเพยีงพอและเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบใหจ้ดัจา้งบรษิทั ดลีอยทท์ูช้โธมทัส ุ ไชย

ยศ ทีป่รกึษา จ ากดั (บรษิทัทีป่รกึษาฯ) เพื่อท าหน้าทีต่รวจสอบระบบควบคมุภายในและประเมนิความเสีย่งซึง่บรษิทัที่
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บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

ปรกึษาไดเ้ขา้ตรวจประเมนิระบบควบคมุภายในและประเมนิความเสีย่งของบรษิทัฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ

รบัทราบรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมนิความเสีย่งและมคีวามเหน็วา่ระบบควบคมุ

ภายในและประเมนิความเสีย่งของบรษิทัฯ มคีวามเพยีงพอและเหมาะสม 

 

3. สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและก ากบัใหม้กีารปฏบิตัติาม

กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ อย่างเคร่งครดั รวมถงึใหค้วามเหน็ในเกีย่วกบัแนวทางการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีอง

บรษิทัฯ เพื่อใหม้คีวามเพยีงพอและเหมาะสม 

 

4. การพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชซีึง่มี

ความเหมาะสมจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  มรีายละเอียดผู้สอบบญัชีรับอนญุาตประกอบด้วย นางกิง่กาญจน์ 

อศัวรงัสฤษฎ ์หรอื นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ หรอื นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์หรอื นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์

สานนท ์แหง่บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2558 โดยผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่ได้คดัเลอืก

ไมม่ีความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้อง  

 

5. สอบทานรายงานระหว่างกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  คณะกรรมการตรวจสอบได้

พจิารณาสอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ ซึ่งอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้

เป็นไปตามประกาศของ ก.ล.ต. และ ตลท. ผลสอบทานพบว่าบรษิทัฯ ไดด้ าเนินการตามเงื่อนไขธุรกจิปกต ิมคีวาม

เป็นธรรมสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์กบับรษิัท และไม่ก่อให้เกดิการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทัง้มกีารเปิดเผย

ขอ้มูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพยีงพอ โดยยึดถือการปฏบิตัิตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีและตาม

ประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

             วนัที ่26 กมุภาพนัธ ์2559                                                       

  คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

    (นายศรภีพ สารสาส) 

                                                                                        ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

                                                                       บรษิทั สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 
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การควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียง 

 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

 บรษิทัฯ มนีโยบายและเป้าหมายในการทีจ่ะบรหิารจดัการองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพ และเป็นองคก์รที่มกีาร
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี มกีระบวนการตรวจสอบเพื่อควบคุมระบบภายในและการบรหิารจดัการเพื่อลดความเสีย่งในดา้น
ต่างๆ     คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดม้มีตเิหน็ชอบเพื่อ
คดัเลอืกผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมนิความเสีย่ง โดยให้จดัจ้าง บรษิัท ดลีอยท์ทู้ชโธมทัสุ ไชยยศ ที่
ปรกึษา จ ากดั(บรษิัทที่ปรกึษา) เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมนิความเสีย่งของบรษิัท โดย
บรษิทัไดว้างแนวทางนโยบายส าหรบัการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมนิความเสีย่ง ตลอดจนแนวทางการ
บรหิารความเสีย่งไว ้ดงันี้ 

 
การตรวจสอบระบบควบคมุภายในและประเมินความเส่ียง มีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

คณะกรรมการบรษิทั ไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าทีใ่นการก ากบัดแูลใหร้ะบบควบคุม
ภายใน การก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั รวมถงึใหค้ าแนะน าใหก้ารดแูลการบรหิารจดัการความเสีย่งซึง่อยู่ในความ
รบัผดิชอบของผูบ้รหิาร  เพือ่ใหร้ะบบมคีวามเพยีงพอและเหมาะสมรวมถงึมปีระสทิธภิาพ ตลอดรวมถงึการดแูลให้
บรษิทัมกีารปฏบิตัติามขอ้ก าหนด และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  ดแูลมใิหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  การท า
รายการเกีย่วโยง การดแูลรกัษาและใชท้รพัยากรอย่างเหมาะสม และมกีลไกป้องกนัการเกดิการทุจรติหรอืประพฤตมิิ
ชอบ  โดยจดัใหม้กีลไกการตรวจสอบถ่วงดุล  ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไดม้มีตเิหน็ชอบมอบหมายใหบ้รษิทัจดัจา้งที่
ปรกึษาทีม่คีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์จากภายนอกโดยเป็นหน่วยงานทีม่คีวามเป็นอสิระ  เพื่อรบัหน้าทีใ่นการ
สอบทานกระบวนการควบคุมภายในของกระบวนการปฏบิตังิานทีส่ าคญัของบรษิทั เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการ
ปฏบิตัทิีด่ ี (Best Practice) รวมถงึบรษิทัฯ สามารถน าขอ้เสนอแนะต่าง ๆ จากผูม้ปีระสบการณ์เพื่อท าการปรบัปรุง
กระบวนการควบคมุภายในและบรหิารความเสีย่งใหเ้พยีงพอ และมปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้ 

    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 และ

จดัล าดบักระบวนการทีจ่ะด 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) 

 
*146/204*



 
 
 
 
 
 

การควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียง 

 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

2)   การวางแผนการตรวจสอบระบบควบคมุภายในมแีนวทางดงันี้ 

2.1  สมัภาษณ์ผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานในหน่วยงานต่าง ๆ ของบรษิทั  
2.2 การสอบทานเอกสารประกอบการปฏบิตังิานโดยผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานของหน่วยงานต่าง ๆ 

เพื่อระบุจดัล าดบัการควบคมุทีบ่รษิทัไดม้กีารก าหนดไว ้ 
2.3  การประเมนิความเสีย่งตามเกณฑ ์และจดัล าดบัความเสีย่งทีไ่ดจ้ากการประเมนิความเสีย่ง 
2.4  หารอืร่วมกบัผูบ้รหิารแต่ละหน่วยงานเพื่อยนืยนัรายการความเสีย่งและระดบัคะแนนทีป่ระเมนิ

ได ้
2.5  จดัท าร่างแผนการตรวจสอบภายใน จากผลการประเมนิความเสีย่งทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนการหารอื 
2.6 น าเสนอร่างแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี เพื่อยนืยนัล าดบัและระยะเวลาการเขา้ตรวจสอบ

การปฏบิตังิาน 
2.7 ขออนุมตัแิผนการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั และประกาศ

ใหผู้บ้รหิารทุกหน่วยงานรบัทราบ 
3)   กระบวนการตรวจสอบระบบควบคมุภายใน มีแนวทางดงัน้ี 

1.1 ศกึษาและท าความเขา้ใจในธุรกจิและขอบเขตของงานทีจ่ะตรวจสอบ 
1.2 การสมัภาษณ์ สงัเกตการณ์ และสอบทานเอกสารประกอบการปฏบิตังิานเพื่อศกึษาและท า

ความเขา้ใจกระบวนการปฏบิตังิานภายใตข้อบเขตการตรวจสอบ 
1.3 ระบุความเสีย่งและการควบคุมภายในทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและออกแบบแนวทางการตรวจสอบ 

(Audit Program) 
1.4 ทดสอบจุดควบคมุภายในของกระบวนการปฏบิตังิานดว้ยวธิกีารทดสอบดงัระบุในแนวทางการ

ตรวจสอบ 
1.5 สรุปผลการตรวจสอบเพื่อยนืยนัประเดน็เบือ้งตน้กบัผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิาน เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลู

ส าหรบัการจดัท ารายงานผลการตรวจสอบน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบฉบบัสมบรูณ์ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในโดยคณะกรรมการบริษทั 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่ 1/2559 เมือ่วนัที ่ 26 

กุมภาพนัธ ์2559  โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการไดป้ระเมนิระบบควบคมุภายใน โดย
การพจิารณาและสอบถามขอ้มลูจากฝ่ายจดัการและผูบ้รหิาร เกีย่วกบัระบบควบคมุภายในต่างๆ จ านวน 5 หมวด 
ประกอบดว้ย  

1) การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment),  
2) การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment),   
3) การควบคุมการปฏบิตังิาน (Control Activities),  
4) ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู (Information & Communication),  
5) ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็เช่นเดยีวกบัคณะกรรมการบรษิทัว่า  
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        1)   ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคมุภายในของบริษทั 

 ภายหลงัจากการประเมนิแลว้ คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า บรษิทัมรีะบบควบคุมภายใน ในเรื่อง
การท าธุรกรรมกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวอย่างเพยีงพอแลว้ และมี
ระบบควบคมุภายในในดา้นต่างๆ ทัง้ 5 สว่น ทีม่คีวามเหมาะสมและเพยีงพอในการทีจ่ะป้องกนัทรพัยส์นิอนัเกดิจาก
การทีผู่บ้รหิารน าไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไมม่อี านาจ รวมถงึมรีะบบการตรวจสอบภายในทีม่คีวามอสิระในการตดิตาม
และประเมนิผลการควบคมุภายใน นอกจากนี้บรษิทั ยงัมรีะบบการจดัเกบ็เอกสารส าคญัทีท่ าใหก้รรมการ ผูส้อบบญัช ี
และผูม้อี านาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบไดภ้ายในระยะเวลาอนัควร 

2) การด าเนินการเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของบริษทั 

 บรษิทัใหค้วามส าคญักบัระบบการควบคุมภายในทีด่แีละเพยีงพอ เน่ืองจากจะชว่ยใหก้ารด าเนินงาน
ของบรษิทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยบรษิทัไดม้กีารจดัท านโยบาย ระเบยีบ และคู่มอืการปฏบิตังิานทีค่รอบคลุม
ทุกกระบวนการท างานส าคญั รวมทัง้มกีารแบ่งแยกอ านาจหน้าทีก่ารด าเนินงานตามหลกัการการตรวจสอบและถ่วงดุล 
(check and balance)  

และบรษิทัไดด้ าเนินการแกไ้ขปรบัปรุงระบบการปฏบิตังิานในฝ่ายต่างๆ ตามขอ้เสนอแนะของผู้
ตรวจสอบภายในมาโดยตลอด 

       3)  ข้อสงัเกตของผูต้รวจสอบภายใน 

 ส าหรบัปี 2558 บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ ทีป่รกึษา จ ากดั (บรษิทัทีป่รกึษาฯ) ซึง่ผูต้รวจ
สอบไดเ้สนอแผนการตรวจสอบระบบควบคมุภายใน ซึง่ทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบไดม้มีตเิหน็ชอบและน าเสนอ
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเพื่ออนุมตัแิผนการตรวจสอบ ส าหรบัปี 2558 โดยไดม้กีารด าเนินการตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายในและประเมนิความเสีย่งโดยวางวตัถุประสงคใ์นการประเมนิความเพยีงพอและความมปีระสทิธภิาพของ
ระบบควบคมุภายใน วา่มกีารปฏบิตัติามนโยบาย ระเบยีบและขัน้ตอนสอดคลอ้งกบัการควบคมุภายในและระดบัความ
เสีย่งทีย่อมรบัได ้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯ มนีโยบายในการตดิตัง้การรกัษาความปลอดภยัส าหรบัขอ้มลูและสนิทรพัย์
ของบรษิทั ระบบ ขอ้มลู และรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการทีไ่ดม้กีารตรวจสอบมคีวามน่าเชื่อถอื ไดร้บั
การบนัทกึและสอบทานความถกูตอ้งอย่างเพยีงพอและเหมาะสม ซึง่ผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายในไดม้กีารจดัล าดบั
ความส าคญัของขอ้สงัเกตจากการตรวจสอบระบบควบคมุภายในและประเมนิความเสีย่ง มเีกณฑใ์นการพจิารณา
ดงัต่อไปนี้ 
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ระดบัความส าคญั เกณฑใ์นการพจิารณา 

ความเส่ียงสงู 

ส าหรบัรายการทีม่รีะดบัความส าคญัสูงจะเป็นรายการทีไ่ม่มรีะบบการควบคุมภายใน  หรอืการปฏบิตังิานไม่เป็นไป
ตามวตัถุประสงค์ทีไ่ดก้ าหนดไวซ้ึ่งอาจมผีลท าให้ องค์กรมคีวามเสีย่งสูงต่อความเสยีหายทางดา้นการเงนิ ดา้นการ
ปฏบิตังิาน และ/หรอื ภาพลกัษณ์ขององค์กร ในสถานการณ์เช่นนี้  ฝ่ายบรหิารควรก าหนดแผนงานปฏบิตัิ (Action 
Plan) ในการปรบัปรุงแกไ้ขเพือ่ควบคุมความเสีย่งหรอืจุดอ่อนดงักล่าว ตลอดจนก ากบัดแูลใหเ้ป็นไปตามแผนงานโดย
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 3 เดอืน 

ความเส่ียงปาน
กลาง 

ส าหรบัรายการทีม่คีวามส าคญัปานกลาง ควรก าหนดใหม้กีารปรบัปรุงระดบัการควบคุมภายในใหม้ปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลยิง่ขึน้ ทัง้ทางดา้นระบบปฏบิตักิาร ความเชือ่ถอืไดข้องรายงานทางบญัช ีการปฏบิตัติามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบั ตลอดจนปรบัปรุงแกไ้ขการปฏบิตังิาน ในสถานการณ์เช่นนี้  ฝ่ายบรหิารควรด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขให้
แลว้เสรจ็ภายใน 6 เดอืน 

ความเส่ียงต า่ 
ส าหรบัรายการทีม่คีวามส าคญัต ่าจะเป็นรายการทีก่ารควบคุม ภายในโดยรวมมปีระสทิธผิล ถงึแมจ้ะพบว่า มี
ขอ้บกพรอ่งอยู่บา้ง ซึง่การปรบัปรุงรายการดงักล่าวจะพจิารณาในเชงิประสทิธภิาพ โดยควรก าหนดใหแ้ลว้เสรจ็
ภายใน 12 เดอืน 

จากการด าเนินการตรวจสอบระบบควบคมุภายในและประเมนิความเสีย่งตามแผนการตรวจสอบระบบควบคมุภายในที่
คณะกรรมการตรวจสอบไดอ้นุมตั ิ โดยรบัทราบรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคมุภายในจากผูต้รวจสอบระบบ
ควบคุมภายในทีเ่ป็นหน่วยงานอสิระจากภายนอกไม่พบขอ้สงัเกตทีม่รีะดบัความส าคญัและมคีวามเสีย่งสงู และไม่มี
ขอ้สงัเกตทีต่รวจพบทีไ่ม่ไดร้บัการแกไ้ขจากหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ 

       4)  ข้อสงัเกตของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของบริษทั  

               - ไม่ม ี-  

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีท่ีมีความเหน็แตกต่างไปจากความเหน็ของ

คณะกรรมการบริษทั 

      - ไม่ม ี– 

หวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั 

 บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ ทีป่รกึษา จ ากดั (บรษิทัทีป่รกึษาฯ) ท าหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบระบบควบคมุ

ภายในและประเมนิความเสีย่ง ส าหรบัปี 2558 โดยมทีมีงานทีป่รกึษาและการประสานงาน ประกอบดว้ย 

 หวัหน้าโครงการ  คุณวรีะพงษ์ กฤษดาวฒัน์ (CISA, CISM, GRCP) 

 ผูจ้ดัการโครงการ คุณววิรรยา ธปูสมุทร ์(CPA) 

 ผูค้วบคมุคุณภาพ คุณน้องนุช เหล่ามณีรตันาภรณ์ (CISA, CPA, CRISC) 

 ทมีงาน คุณนรนิทร ์พฒันศรวีงศ(์ทีป่รกึษาอาวโุส) ,  

               คุณคนัธวธุ โศจพิสิทุธิ(์ทีป่รกึษา)   

           และผูป้ระสานงานของบรษิทั คุณกญัญารตัน์ ศรนีิล 
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รายการระหว่างกนั 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

บรษิทัมกีารท ารายการระหวา่งกนักบับรษิทัทีข่อ้งหรอืกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยสามารถสรปุลกัษณ์
ความสมัพนัธไ์ดด้งัน้ี  

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
นายกติเิมธ ี มนต์เสรนุีสรณ์  ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั 

 เป็นบุตรนายเกยีรตกุิล และนางมธุรส มนตเ์สรนุีสรณ์ 
 เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โดยถอืหุน้ ณ วนัที ่28 สงิหาคม 2558 จ านวน จ านวน 

52,730,250 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 17.58 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทั 
 

สรุปรายการระหว่างกนัของบรษิทั และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งหรอืกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ใน
ปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558  และงวดสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 

ค่าเช่าส านักงาน 

บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ลกัษณะรายการ มลูค่ารายการ (ลา้นบาท) ค าจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ 
รายการ ปี 2558 ปี 2557 

นายกติเิมธ ี มนต์เสรนุีสรณ์ สญัญาเช่าส านกังาน 
เมื่อวนัที ่30 มนีาคม 2558 
บรษิทัเขา้ท าสญัญาเชา่ กบั
นาย 
กติเิมธ ี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)
สญัญาเชา่นี้มกี าหนดอายุ
เวลา 3 ปี เริม่ตัง้แตว่นัที ่1
เมษายน 2558 และสิน้สุด
วนัที ่31 มนีาคม 2561 
ค่าเชา่ต่อเดอืน 82,800 บาท 
เมือ่ครบสญัญาแลว้ 
สามารถต่อสญัญาเช่าได้
อกี 3 ปี โดยอตัราค่าเช่าจะ
ปรบัเพิม่อกี 5% หรอืคดิ
เป็นค่าเช่าต่อเดอืน 86,940 
บาท 
 
 
ค่าเช่าส านกังาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.99 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.99 

เนื่องจากสถานทีเ่ชา่ดงักล่าว  ซึง่เป็นสิง่ปลูกสรา้ง
ทีก่่อสรา้งเพื่อวตัถุประสงคท์ีเ่หมาะสมในการใช้
เป็นสถานประกอบการส านกังาน และมสีิง่อ านวย
ความสะดวก มพีืน้ทีต่ ัง้ในเสน้ทางคมนาคมที่
สะดวกใกลก้บัทางขึน้-ลง ทางดว่นเสน้ถนนศรี
สมาน   ซึง่สะดวกต่อการเดนิทางเพื่อเชือ่มต่อเขา้
ไปยงัย่านธรุกจิ  หรอืสะดวกหากตอ้งการเดนิทาง
ออกไปยงัทีท่ าการสาขาของบรษิทัฯ ซึง่ตัง้อยู่ใน
จงัหวดัสระบุร ีและลพบุร ี เมื่อบรษิทัฯ ไดท้ าการ
เปรยีบเทยีบอตัราคา่เชา่กบัพืน้ทีท่ีบ่รษิทัฯ ไดท้ า
การส ารวจ ในบรเิวณใกลเ้คยีง ราคาดงักล่าว ถอื
ว่ามคีวามเหมาะสม และใหป้ระโยชน์ใชส้อยสูงสุด
กบับรษิทั โดยการต่อสญัญาเชา่ดงักลา่ว 
ด าเนินการตามมตคิณะกรรมการ และ
คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ใหค้วามเหน็ในการเขา้
ท ารายการกบับุคคลทีม่คีวามเกีย่วโยง ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบและ
คณะกรรมการไดม้มีตอินุมตักิารเขา้ท ารายการใน
การประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที ่1/2558 ลงวนัที ่
25 กุมภาพนัธ ์2558 
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รายการระหว่างกนั 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัรายการระหว่างกนั 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยมกีารพจิารณาประกอบ
กบัขอ้มลูอตัราค่าเช่าอาคารส านกังานทีอ่ยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัอาคารส านกังานของบรษิทัแลว้ มคีวามเหน็ว่าการเขา้
ท ารายการดงักล่าวขา้งตน้มคีวามเหมาะสม  เป็นประโยชน์ต่อบรษิทั  โดยอตัราค่าเช่าเป็นอตัราทีม่คีวามเหมาะสมเมื่อ
เทยีบกบัราคาตลาด  คณะกรรมการตรวจสอบจงึเหน็สมควรเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทัอนุมตัใิหบ้รษิทัเขา้
ท ารายการโดยท าการต่อสญัญาเช่าในอตัราค่าเช่าคงเดมิ และใหส้ามารถท าการต่อสญัญาไดอ้กี 3 ปีตามสญัญาไดร้ะบุ
ในอตัราค่าเช่าทีป่รบัเพิม่ไดร้้อยละ 5  รวมถงึบรษิทัฯ ได้มกีารวางแนวทางไวส้ าหรบัการท ารายการระหว่างกนัทีอ่าจ
เกดิขึน้ไดใ้นอนาคต ดงันี้ 

แนวทางการท ารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต 

บรษิทัอาจมกีารท ารายการระหวา่งกนัในอนาคตตามแต่เหน็สมควร  ซึง่เป็นไปในลกัษณ์การท าธุรกจิการคา้
ทัว่ไปและจะมกีารก าหนดนโยบายการเขา้ท ารายการระหว่างกนัอย่างชดัเจน  โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการคา้
ตามปกตขิองธุรกจิเช่นเดยีวกบัทีก่ าหนดใหก้บับุคคล และ/หรอื บรษิทัทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกนั  หากมกีารเขา้ท ารายการ
ระหว่างกนั บรษิทัจะจดัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของรายการดงักล่าว  ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้  บรษิทัจะจดัใหม้บีุคคลทีม่ี
ความรู ้ ความช านาญพเิศษ เช่น ผูส้อบบญัช ี หรอืผูป้ระเมนิเกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว  เพื่อน าไปใช้
ประกอบการตดัสนิของคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ 
หรอืผูถ้อืหุน้ ตามแต่กรณี  เพื่อใหม้คีวามมัน่ใจว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย 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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ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 
 

 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 SUTHA   … doing better 

ผลกำรด ำเนินงำน ส ำหรบัปี  ส้ินสดุ ณ 31 ธนัวำคม 2558 

1. ภำพรวม 

(1) สรปุภำพรวมกำรด ำเนินงำนและปัจจยัส ำคญัท่ีท ำให้มีกำรเปล่ียนแปลง 

ผลประกอบการ ประจ าปี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัมกี าไรส าหรบังวดจ านวน 96.73 ลา้นบาท 

โดยก าไรสทุธลิดลงจ านวน 31.07 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 24.3 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน  

 ปัจจยัหลกัทีส่ง่ผลใหผ้ลประกอบการโดยรวมมกีารเปลีย่นแปลงลดลงจากปีทีแ่ลว้ เน่ืองจากในปี 2558 บรษิทัฯ 

มรีายไดจ้ากการขายและบรกิารลดลง โดยมอีตัราการเปลีย่นแปลงเมื่อเทยีบกบัปีก่อน ปรบัลดลงจ านวน 143.58 ลา้น

บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 13.4  โดยมรีายการเปลีย่นแปลงทีล่ดลงอย่างเป็นสาระส าคญัไดแ้ก่ ยอดจ าหน่ายสนิคา้ในกลุ่ม

ปูนขาว  ลดลงจ านวน 93.40 ลา้นบาท ยอดจ าหน่ายและตดิตัง้เครื่องจกัรและอุปกรณ์ ลดลงจ านวน 40.86 ล้านบาท 

และ ยอดจ าหน่ายผลติภณัฑซ์ือ้มาจ าหน่ายไปลดลง จ านวน 11.53 ลา้นบาท  

 จากการจ าหน่ายผลติภณัฑ์ปูนขาวลดลงทัง้ในส่วนปรมิาณการขายและยอดขายโดยยอดขายปูนขาวทีล่ดลง

อย่างเป็นสาระส าคญัไดแ้ก่ลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมเหลก็, อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ มปีรมิาณและยอด

การจดัจ าหน่ายลดลง  

 ทัง้นี้ในสว่นของการลดลงของอุตสาหกรรมเหลก็เน่ืองจากปัญหาดา้นการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมการผลติเหลก็

กบัเหลก็ส าเรจ็รูปซึง่มกีารน าเขา้จากประเทศจนี จงึมกีารแข่งขนัดา้นราคาค่อนขา้งสูงและลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม

เหลก็มคีวามตอ้งการใชส้นิคา้ในปรมิาณทีไ่ม่แน่นอนขึน้อยู่กบัความตอ้งการของตลาด จงึท าใหย้ากต่อการวางแผนและ

ควบคุมในการก าหนดราคาเสนอขายและจดัสรรปรมิาณการขายใหก้บัลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ  ซึง่มสีญัญาซือ้

ขายกบับรษิทั  จากปัญหาในปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ มกีารจดัส่งปูนขาวส่วนใหญ่ใหก้บัอุตสาหกรรมเหลก็ในปรมิาณตาม

ความตอ้งการจ านวนมากแต่ดว้ยความไม่แน่นอนในปรมิาณการจดัซือ้ ดงันัน้หากมชี่วงทีบ่รษิทัฯ มกีารหยุดซ่อมบ ารุง

เตาจะสง่ผลใหป้นูกอ้นมจี านวนไม่เพยีงพอในการจดัสง่และไม่เพยีงพอในการน าไปผลติเพื่อเป็นผลติภณัฑอ์ื่น เช่น ปูน

บด หรอืปนูไฮเดรตซึง่ตอ้งมกีารจดัสง่ใหก้บัลกูคา้กลุ่มอื่นทีม่สีญัญาการซือ้ขายซึง่จ าเป็นต้องมกีารจดัซือ้จดัหาวตัถุดบิ

ปูนก้อนจากภายนอกที่มรีาคาสงูเพื่อน ามาใช้ในการผลติปูนบดและปูนไฮเดรต รวมถงึการจดัส่งในรูปปูนก้อนใหก้บั

อุตสาหกรรมเหลก็ซึง่สง่ผลใหต้น้ทุนการผลติของบรษิทัสงูขึน้ดว้ย    

 โดยในปี 2558 บรษิทัฯ มกี าหนดในการต่อสญัญาการจดัจ าหน่ายปนูบดและปนูไฮเดรตเพิม่ขึน้จากลกูคา้หลกั

ในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น   และผลจากแนวโน้มดา้นการแข่งขนัในอุตสาหกรรมเหลก็ในปี 2558 ท าให้เกดิการแข่งขนั

ค่อนขา้งสงู อกีทัง้ราคาน ้ามนัในตลาดโลกมีแนวโน้มราคาปรบัระดบัทีล่ดต ่าลงเป็นอนัมาก จากราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิที่

ปรบัลดลงท าให้ผู้ผลติรายอื่นๆ ที่มกีารผลติโดยใช้น ้ามนัเป็นเชื้อเพลงิเป็นหลกัมโีอกาสเขา้ร่วมเพื่อแข่งขนัเพิม่ขึ้น 

ดงันัน้ผู้บรหิารจงึตดัสนิใจในการปรบัเปลีย่นแผนการตลาดโดยมนีโยบายไม่เขา้แข่งขนัด้านราคาเพื่อจดัจ าหน่ายปูน

ขาวใหก้บัลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเหลก็ในปีนี้  และใหมุ้่งเน้นหาแนววธิเีพื่อลดต้นทุนการผลติ รวมถึงการปรบัปรุง

คุณภาพ เพื่อใหม้กีารพฒันาผลติภณัฑ์เพื่อสามารถขยายฐานลูกค้าไปยงักลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึง่มคีวาม

ตอ้งการใชผ้ลติภณัฑป์นูขาวในรปูของปนูบดและปูนไฮเดรต แต่เนื่องจากในการขยายก าลงัการผลติส าหรบัเครื่องจกัร

ใหม่ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการตดิตัง้และสัง่ท าเครื่องจกัร  บรษิทัฯ จงึยงัไม่สามารถจดัจ าหน่ายผลติภณัฑใ์นส่วนของปูน
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แปรสภาพเพื่อสรา้งรายไดท้ดแทนยอดขายจากกลุ่มอุตสาหกรรมเหลก็ซึง่ไม่ไดต่้อสญัญา  บรษิทัฯ เชื่อว่าแนวทางใน

การหยุดเพื่อปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง และพฒันา จะท าให้บรษิัทฯ สามารถจดัจ าหน่ายผลติภัณฑ์ให้กบัลูกค้าทุกกลุ่ม

อุตสาหกรรม รวมถึงลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กได้ส าหรบัการต่อสญัญาในปีถัดไป ซึ่งจะสามารถจ าหน่ายใน

ปรมิาณ และราคาทียุ่ตธิรรมและเหมาะสม และเมื่อผลติภณัฑป์นูขาวสามารถมกีระบวนการแปรรปูเป็นปนูบดและปนูไฮ

เดรตในปรมิาณทีเ่พิม่ขึน้ กจ็ะช่วยเพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่ายใหก้บับรษิทัฯ รวมถงึสามารถขยายฐานการจ าหน่ายไป

ยงัลกูคา้ทีม่คีวามหลากหลายซึง่จะช่วยลดความเสีย่งจากการพึง่พงิอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งดว้ย 

 และในปี 2558 ในส่วนรายรบัจากการจ าหน่ายเครื่องจกัรและอุปกรณ์ รวมถงึการจ าหน่ายเชือ้เพลงิถ่านหนิ 

บรษิทัฯ มรีายรบัลดลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน  เนื่องจากภาวะเศรษฐกจิเกดิการชะลอตวั โดยคู่สญัญามกีารขยาย,

ชะลอระยะเวลาการน าเขา้เครื่องจกัรและเลื่อนก าหนดการลงทุนออกไป จงึท าให้การรบัรู้ รายได้ในส่วนโครงการจดั

จ าหน่ายเครื่องจกัรและอุปกรณ์ลดลงเมื่อเทียบกบัผลประกอบการในงวดเดียวกนัของปีก่อน  และในส่วนของการ

จ าหน่ายผลติภณัฑถ่์านหนิ เนื่องจากบรษิทัฯ มกีารเปลีย่นแหล่งในการจดัซือ้ถ่านหนิเป็นแหล่งผลติใหม่โดยเป็นถ่าน

หนิชนิดทีม่คีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมส าหรบัการผลติปนูขาวไดด้ยีิง่ขึน้ แต่เนื่องจากถ่านหนิจากแหล่งผลติใหม่มคีุณสมบตัิ

บางประการไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ทีจ่ะสามารถน าไปใช ้ ดงันัน้ปรมิาณการจ าหน่ายถ่านหนิส าหรบัปี 

2558 จงึมปีรมิาณและยอดจดัจ าหน่ายลดลงซึง่ส่งผลใหร้ายไดจ้ากการขายและบรกิารของบรษิทัฯ โดยภาพรวมมกีาร

ปรบัลดลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน 

 อย่างไรกต็าม ในปี 2558 บรษิทัฯ ไดม้กีารจ าหน่ายผลติภณัฑ์โดยมกีารส่งออกในปรมิาณที่เพิม่ขึน้ รวมถึง

จากนโยบายในการปรบัลดรายจ่ายอื่นๆ รวมถงึการปรบัลดต้นทุนในการผลติโดยบรษิทัมกีารบรหิารจดัการเพื่อใหผ้ล

ประกอบการของบรษิทัฯ ยงัคงความสามารถในการท าก าไรในระดบัทีเ่หมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ 

และมกีารบรหิารเพื่อรกัษาสภาพคล่องของบรษิทัฯ เพื่อมคีวามพรอ้มและความสามารถทีจ่ะขยายการลงทุนเพื่อสรา้ง

ผลตอบแทนส าหรบัอนาคต    

 ในปี 2558 แมภ้าพรวมของผลประกอบการของบรษิทัจะมกีารปรบัลดลงเมื่อเทยีบกบัปีก่อน  แต่เชื่อว่าเมื่อ

แนวโน้มเศรษฐกจิโดยภาพรวมมแีนวโน้มปรบัไปในทศิทางที่ดขี ึ้น บรษิัทฯ จะสามารถบริหารจดัการเพื่อสร้างฐาน

รายรบัและผลประกอบการใหม้กีารเตบิโตไดอ้ย่างมัน่คง 

(2) ภำวะของเศรษฐกิจและอตุสำหกรรมท่ีมีผลต่อกำรด ำเนินงำน 

 จากภาพรวมของเศรษฐกจิซึง่บรษิทัฯ คาดว่าอาจสง่ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ส าหรบัปี 2558 

ซึง่วเิคราะหจ์ากสถานการณ์ราคาน ้ามนัโลกมแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อนัเป็นผลมาจากกลุ่มประเทศโอเปกตดัสนิใจ

คงก าลงัการผลติ และยงัมผีูผ้ลติน ้ามนัดบิจากชัน้หนิดนิดาน (Shale oil) ในสหรฐัฯ และแคนนาดา จงึส่งผลให้อุปาทาน

น ้ามนัโลกยงัคงลน้ตลาด ซึง่หากสถานการณ์ทีร่ะดบัราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิในตลาดโลกมรีะดบัราคาทีผ่นัผวนอาจส่งผล

กระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัฯไม่มากกน้็อย  ทัง้นี้เนื่องจากต้นทุนการผลติหลกัของบรษิทั อนัไดแ้ก่ หนิปูน

และเชือ้เพลงิทีม่มีลูค่าซึง่มคีวามเชื่อมโยงโดยตรงกบัราคาเชือ้เพลงิและการขนส่งเนื่องจากเป็นวตัถุดบิหรอืสนิคา้หนัก 

และถอืเป็นตน้ทุนในการผลติและค่าใชจ้่ายหลกัของบรษิทั ดงันัน้หากแนวโน้มราคาเชือ้เพลงิมคีวามผนัผวนจะส่งผลต่อ

ตน้ทุนการผลติและค่าใชจ้่ายในการขนสง่ซึง่รายการเหล่านี้ถา้เกดิการผนัแปรสงูอาจสง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอย่าง

เป็นสาระส าคญัต่อผลการด าเนินการงานของบรษิทั   จากการที่ราคาเชื้อเพลงิมแีนวโน้มระดบัราคาทีล่ดต ่าลงซึ่งใน
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ภาพรวมของการวเิคราะหอ์าจเหน็ว่าเป็นสถานการณ์ทีจ่ะสง่ผลใหต้น้ทนุหรอืค่าใชจ้า่ยขนสง่ถูกลง แต่เน่ืองจากโดยรวม

แลว้ ตน้ทุนเชือ้เพลงิและตน้ทุนการขนสง่โดยรวมไดเ้กดิการเปลีย่นแปลงในช่วงภาวะวกิฤตการณ์ทีน่ ้ามนัในตลาดโลก

มแีนวโน้มราคาสูงเป็นอย่างมากในช่วงตัง้แต่ก่อนปี 2552 และในก่อนหน้านี้ซึ่งบรษิทัฯ ได้มกีารลงทุนเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีการผลิตโดยหนัมาใช้เชื้อเพลิงในการผลิตเป็นถ่านหินและการลงทุนในระบบขนส่งโดยใช้ระบบ NGV 

ทดแทนการใชน้ ้ามนัดเีซลล ์ดงันัน้หากสถานการณ์ราคาน ้ามนัมกีารปรบัระดบัซึง่ลดต ่าลง ส าหรบัทางดา้นต้นทุนหรอื

ค่าใชจ้่ายอาจไม่สง่ผลใหม้คีวามไดเ้ปรยีบในดา้นการเปลีย่นแปลงลดลงอย่างเป็นสาระส าคญั แต่ในขณะเดยีวกนัรายรบั

ซึง่เกดิจากเงื่อนไขการคดิราคาสนิค้าและค่าบรกิารซึ่งหากรายการใดก าหนดราคาอ้างองิตามราคาน ้ามนัจะถูกปรบั

ลดลงตามระดบัราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิทีล่ดต ่าลงอย่างเป็นสาระส าคญั 

 และภาวะเศรษฐกจิส าหรบัภาคอุตสาหกรรมซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ 

ไดแ้ก่ การเตบิโตหรอืขยายของอุตสาหกรรมซึง่เป็นลกูคา้หลกัของบริษทั ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมเหลก็, อุตสาหกรรมเคม,ี 

อุตสาหกรรมน ้าตาล, อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ, อุตสาหกรรมเหมอืงแร่ และอุตสาหกรรมก่อสรา้ง ซึง่หาก

อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเหล่านี้ได้รบัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในปี 2558 อาจส่งผลกระทบต่อการ

เปลี่ยนแปลงด้านรายรับ และปริมาณจากจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท จากข้อมูลส านักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมรายงานดชันีทางเศรษฐกจิของผลผลติอุตสาหกรรม ซึง่อุตสาหกรรมซึง่มดีชันีหดตวัไดแ้ก่ อุตสาหกรรม

การผลติเหลก็กล้า รวมถึงอุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษซึ่งสอดคล้องกบัผลกระทบด้านการด าเนินงานของ

บรษิทัตามทีเ่กดิขึน้ 

(3) ผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงคำดเคลื่อนจำกท่ีได้มีกำรคำดกำรณ์ 

จากผลกระทบซึง่ไดช้ีแ้จง้ดงักลา่วขา้งตน้ สง่ผลใหร้ายรบัและผลประกอบการโดยรวมของบรษิทัฯ มี

ความคลาดเคลื่อนจากทีไ่ดค้าดการณ์ไวโ้ดยผลประกอบการก าไรสทุธขิองบรษิทัลดลงเมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี

ก่อน และจากทีไ่ดค้าดการณ์ไว ้

(4) ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงสรำ้งรำยรบัของบริษทั 

  บรษิทัฯ มโีครงสรา้งรายรบัประกอบดว้ย 

โครงสรา้งรายรบัของบรษิทั 2558 2557 ผลต่ำง % * % ** 
1. รำยได้จำกขำยและบริกำร  927.18  1,070.76  -143.58  -13.4% -13.3% 
ปนูขาว (แคลเซยีมออกไซดแ์ละแคลเซยีมไฮ
ดรอกไซด)์ 

 756.31  849.71  -93.40  -11.0% -8.6% 

-     จ าหน่ายในประเทศ  664.99  773.38  -108.39  -14.0% -10.0% 
-     จ าหน่ายต่างประเทศ  91.33  76.33   15.00  19.7% 1.4% 

แคลเซยีมคารบ์อเนต  52.98  50.78   2.20  4.3% 0.2% 
-     จ าหน่ายในประเทศ  51.01  47.25   3.76  8.0% 0.3% 
-     จ าหน่ายต่างประเทศ  1.97  3.53  -1.56  -44.2% -0.1% 

ซือ้มาขายไปและรายไดจ้ากการขายและ
บรกิารอื่น 

 101.08  112.61  -11.53  -10.2% -1.1% 
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โครงสรา้งรายรบัของบรษิทั 2558 2557 ผลต่ำง % * % ** 
-     จ าหน่ายในประเทศ  26.54  100.42  -73.88  -73.6% -6.8% 
-     จ าหน่ายต่างประเทศ  74.54  12.19   62.35  511.5% 5.8% 

จ าหน่าย ประกอบ และตดิตัง้เครื่องจกัร
อุปกรณ์ (ต่างประเทศ) 

 16.80  57.66  -40.86  -70.9% -3.8% 

2. ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น   4.74  1.51   3.23  214.5% 0.3% 
3. รายไดอ้ื่นๆ1/  9.99  9.87   0.11  1.1% 0.0% 

รำยได้รวม  941.91  1,082.14  -140.23  -13.0% -13.0% 
 * เปรยีบเทยีบกบัแต่ละรายการ กบังวดเดยีวกนัของปีก่อน 
 ** เปรยีบเทยีบกบัรายไดร้วม ของงวดปีก่อน 

 

โดยผลประกอบการตามโครงสรา้งรายไดม้รีายการเปลีย่นแปลงดงันี้ 

1) รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 
 ส าหรบัผลติภณัฑป์นูขาว โดยปรมิาณจากจดัจ าหน่ายและยอดจดัจ าหน่ายส าหรบัปี 2558 มปีรมิาณและ

ยอดจดัจ าหน่ายลดลงโดยสว่นทีล่ดลงจากปรมิาณและยอดจดัจ าหน่ายภายในประเทศ โดยมปีรมิาณและยอดจัดหน่าย
ส่งออกไปต่างประเทศเพิม่ขึน้โดยยอดจดัจ าหน่ายทีเ่พิม่ขึน้จากปรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้เนื่องจากก าลงัการผลติของ
ลกูคา้ในต่างประเทศ และการขยายปรมิาณและยอดขายไปยงักลุ่มลกูคา้เดมิและลกูคา้รายใหม่เพิม่ขึน้ 

 ส าหรบัผลติภณัฑแ์คลเซยีมคารบ์อเนต โดยมยีอดจดัจ าหน่ายเพิม่โดยมกีารจดัจ าหน่ายใหก้บัลกูคา้
ภายในประเทศเพิม่ขึน้ และลกูคา้ในต่างประเทศมกีารจดัจ าหน่ายลดลง 

 ส าหรบัรายการสนิค้าในกลุ่มซือ้มาขายไปและรายไดจ้ากการขายและบรกิารอื่นๆ โดยผลประกอบการ
ลดลงจากปรมิาณการจดัจ าหน่ายสนิคา้ในกลุ่มปนูขาวทีซ่ือ้มาจ าหน่ายใหก้บัลกูคา้ในประเทศลดลงจากนโยบายการลด
การจดัซือ้ปูนกอ้นจากภายนอก รวมถงึผลติภณัฑเ์ชือ้เพลงิถ่านหนิซึง่เป็นเชือ้เพลงิประเภททีบ่รษิทัฯใชเ้ป็นวตัถุดบิมี
การจดัจ าหน่ายลดลงเนื่องจากมกีารเปลี่ยนแปลงแหล่งผลิตซึ่งมีคุณสมบตัิไม่ตรงกบัที่ลูกค้าต้องการ และมีการจดั
จ าหน่ายสนิคา้โดโลไมทเ์ผาซึง่เป็นผลติภณัฑท์ีส่ง่ไปจ าหน่ายใหก้บัลกูคา้ในต่างประเทศเพิม่ขึน้  

ส าหรบัรายการจ าหน่าย ประกอบและตดิตัง้เครื่องจกัรซึง่เป็นยอดสง่ขายต่างประเทศ ส าหรบัปี 2558 มี
ยอดจดัจ าหน่ายลดลงเนื่องจากคู่สญัญามกีารชะลอโครงการลงทุนทีข่ยาย และชะลอการน าเขา้เครื่องจกัร รวมถงึมกีาร
ขยายระยะเวลาการน าเขา้เครื่องจกัรออกไป จงึท าใหก้ารรบัรูร้ายไดส้ าหรบัปี 2558 มกีารรบัรูร้ายไดท้ีล่ดลงเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัปีก่อน 

2) ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น โดยก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นส าหรบัปี 2558 บรษิทัฯ มกี าไรจากอตัรา
แลกเปลีย่นเพิม่ขึน้เน่ืองจากแนวโน้มของอตัราคา่เงนิบาททีอ่่อนตวัลงจงึท าใหก้ารรบัรูผ้ลประกอบการรายไดจ้ากการ
ขายทีร่บัช าระเป็นสกุลเงนิต่างประเทศมผีลประกอบการก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่พิม่ขึน้ 

3) รายไดอ้ื่นๆ ประกอบดว้ยรายไดค้่าเช่ารบั รายไดด้อกเบีย้รบั ก าไรจากการขายเงนิลงทุนในกองทุนเปิด 
รายไดจ้ากการขายสนิทรพัย ์ รวมถงึรายไดจ้ากการขายเศษซากจากกระบวนการผลติ ส าหรบัปี 2558 บรษิทัฯ มกีาร
พฒันาและปรบัปรงุผลติภณัฑซ์ึง่ในกระบวนการปรบัปรุงจะมเีศษซากจากกระบวนการซึง่สามารถจดัจ าหน่ายได ้ จงึท า
ใหผ้ลประกอบการรายไดอ้ื่นๆ ส าหรบัปี 2558 มผีลประกอบการเพิม่ขึน้ 
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บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 SUTHA   … doing better 

2. วิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน  
หน่วย: ลา้นบาท 2558 % 2557 % เปล่ียน % 

   Rev  Rev แปลง YoY 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 927.18 98.4% 1,070.76 98.9% (143.58) -13.4% 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 4.74 0.5% 1.51 0.1% 3.23 213.0% 
รายไดอ้ื่น  9.99 1.1% 9.87 0.9% 0.12 1.2% 
รวมรำยได้ 941.91 100.0% 1,082.14 100.0% (140.24) -13.0% 
ตน้ทุนขายและบรกิาร 631.99 67.1% 707.52 65.4% (75.52) -10.7% 
ก ำไรขัน้ต้น 295.18 31.8% 363.24 33.9% (68.06) -18.7% 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 191.94 20.4% 217.85 20.1% (25.91) -11.9% 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 97.96 10.4% 121.54 11.2% (23.58) -19.4% 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 93.98 10.0% 96.31 8.9% (2.33) -2.4% 

EBITDA 207.99 22.1% 246.39 22.8% (38.40) -15.6% 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 8.41 0.9% 17.83 1.6% (9.42) -52.8% 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 12.84 1.4% 11.16 1.0% 1.68 15.0% 
ก ำไรส ำหรบังวด 96.73 10.3% 127.80 11.8% (31.07) -24.3% 

          * % Rev ค านวณ % เทยีบจากรายไดร้วม 
 

1) รำยได ้
(1) รำยได้รวม 

 

 

 

 

2558 2557 ผลต่าง %

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 927.18 1,070.76 (143.58) -13.3%

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 4.74 1.51 3.23 0.3%

รายไดอ้ื่น ๆ  9.99 9.87 0.11 0.0%

รายไดร้วม 941.91 1,082.14 (140.24) -13.0%
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(2) รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 

 

                  โดยมีรำยกำรเปล่ียนแปลงในแต่ละกลุม่อตุสำหกรรมดงัน้ี 

 

 

ปี 2558 ปี 2557 เปลีย่นแปลง รอ้ยละ 

  ปนูขาว ( LIME) 756.32 849.71 (93.39) (10.99)

  แคลเซยีมคารบ์อเนต ( CaCO3) 52.98 50.78 2.20 4.33

  ซื้อมาขายไปและบรกิาร 101.08 112.61 (11.53) (10.24)

  จ าหน่ายและตดิตัง้เครือ่งจกัรอุปกรณ์ 
(ต่างประเทศ) 

16.80 57.66 (40.86) (70.86)

  รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 927.18 1,070.76 (143.58) (13.41)
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รำยงำนประจ ำปี 2558 SUTHA   … doing better 

       2)  ต้นทุนขำยและบริกำรและค่ำใช้จำ่ย 

            (1)  ต้นทุนขำยและบริกำร และอตัรำก ำไรขัน้ต้น 

 

ผลประกอบการส าหรบัปี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2558 และงวดปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557   

บรษิทัมตี้นทุนขายสนิค้าและบรกิารโดยภาพรวมลดลงจากปรมิาณการขายโดยรวมลดลง โดยมอีตัรา
ต้นทุนส าหรบัปีเมื่อเปรยีบเทยีบจากรายได้รวมส าหรบัปี โดยต้นทุนขายเฉลี่ยของสนิค้าหลกัมกีารปรบัลดจากราคา
เชือ้เพลงิทีม่กีารปรบัลดลง 

โดยมอีตัราก าไรขัน้ตน้ เปลีย่นแปลงดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 ส าหรบัอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรบัปี 2558 ปรบัลดลงจ านวน 68.06 ลา้นบาท โดยมกีารเปลีย่นแปลงอย่างเป็น
สาระส าคญัไดแ้ก่ ราคาขายเฉลีย่ซึง่มกีารปรบัลดตามระดบัราคาน ้ามนั โดยอตัราก าไรขัน้ต้นแยกตามสนิคา้มกีารปรบั
ลดลงจากปีก่อน 

ปี 2558 ปี 2557 เปลีย่นแปลง %

รายไดร้วม (ลา้นบาท) 941.91 1,082.14 (140.24) -13.0%

ตน้ทุนขายและบรกิาร 631.99 707.52 (75.52) -10.7%

ก าไรขัน้ตน้ 295.18 363.24 (68.06) -18.7%
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9.90% 
13.36% 11.77% 11.81% 10.27% 

 0.33  

 0.50  
 0.45   0.45  

 0.32  
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Net profit margin (NPM) Earning per share (THB/share)

ROE, 27.36% 

36.53% 
32.00% 

28.25% 

15.56% 

ROA, 
12.68% 

15.70% 
13.07% 14.98% 

10.04% 

2011 2012 2013 2014 2015 

ROE ROA

(2)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าขนส่งสนิค้า ค่าใชจ้่ายโรงงาน ค่าน ้ามนั
ดเีซล เงนิเดอืนและค่าแรง ค่าซ่อมแซมอาคารและบา้นพกัพนกังาน และค่าเสือ่มราคายานพาหนะ ส าหรบังวดปี สิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และงวดปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557  บรษิทัมคี่าใชจ้่ายขายและบรหิาร จ านวน 191.94 
ลา้นบาท และ 217.85 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลงจ านวน 25.91 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 12  โดยค่าใชจ้่ายหลกั ๆ 
ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายในการขายปรบัลดลงจากค่าขนสง่สนิคา้ลดลง  และค่าใชจ้่ายบรหิารปรบัลดลงตามนโยบายการปรบัลด
รายจ่าย  และตน้ทุนทางการเงนิส าหรบัปี 2558 และ ปี 2557 จ านวน 8.41 ลา้นบาท และ 17.83 ลา้นบาท ตามล าดบั
โดยปรบัลดลงจากดอกเบีย้จ่ายลดลงจากการช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาวในระหว่างปี   ส าหรบัภาษีเงนิได ้
ส าหรบังวดปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ มภีาษเีงนิได ้จ านวน 
12.84 ลา้นบาท และ 11.16 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิม่ขึน้จ านวน 1.68 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 15.04 ซึง่เพิม่จาก
ผลประกอบการสว่นทีไ่ม่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์จากการสง่เสรมิการลงทุน    

 

 3)  ก ำไรสุทธิ 

บริษัทฯ มีก าไรส าหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่  31 
ธนัวาคม 2558 จ านวน 96.73 ล้านบาท เทยีบกบั
ก าไรสุทธิของปี 2557 จ านวน 127.80 ล้านบาท 
โดยก าไรสุทธิลดลงจ านวน 31.07 ล้านบาท หรือ
คดิเป็น 24.3 % และมกี าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นๆ 
ส าหรบัปี 1.39 ลา้นบาท คดิเป็นก าไรเบด็เสรจ็รวม
ส าหรบัปี 98.11 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ซึ่งมี
จ านวน 128.76 ล้านบาท ลดลง 30.65 ล้านบาท 
หรอืคดิเป็น 23.80% โดยอตัราก าไรสุทธิค านวณ
จากก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2558 คิดเป็น 
10.40 % และอตัราก าไรสุทธสิ าหรบังวดคดิเป็น 
10.27 %     โดยมีคิดเป็นก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน
ส าหรบัปี 2558 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 คดิ
เป็น 0.32 บาท/หุน้  

ด้านอตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ส าหรบัปี 
2558 เท่ากบั 15.56 %  ลดลงจากปี 2557 ซึ่งท า
ได้ 28.25 %  โดยลดลงเนื่องจากผลประกอบการ
ส า ห รับ ง ว ด ปี  2558 ป รับ ลดล ง  แ ล ะ อัต ร า
ผลตอบแทนจากสนิทรพัย์รวม (ROA) ส าหรบัปี 
2558 เท่ากบั 10.04 % ลดลงจากปี 2557  ซึ่งท า
ได้ 14.98% จากการที่บรษิัทฯ มสีนิทรพัย์เพิม่ขึ้น
จากสว่นกจิการทีม่กีารขยายขณะทีผ่ลประกอบการ
ส าหรบังวดปรบัลดลง 
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3. ฐำนะกำรเงิน 

ฐานะทางการเงนิของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 มดีงันี้   

หน่วย:ลา้นบาท 

  31 ธนัวำคม 2558 31 ธนัวำคม 2557 เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง 

สินทรพัยห์มุนเวียน 466.04 476.44 (10.40) -2.18% 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 546.56 437.10 109.46 25.04% 

รวมสินทรพัย ์ 1,012.60 913.54 99.06 10.84% 

  31 ธนัวำคม  2558 31 ธนัวำคม 2557 เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น         

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 303.89 238.05 65.84 27.66% 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 83.04 57.93 25.11 43.34% 

รวมหน้ีสิน 386.93 295.98 90.95 30.73% 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 625.67 617.56 8.11 1.31% 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,012.60 913.54 99.06 10.84% 
 

สรปุฐำนะกำรเงิน 

1)  สินทรพัย ์

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมจ านวน 1,012.60 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 31 ธนัวาคม 
2557  จ านวน 99.06 ลา้นบาท คดิเป็น 11% จาก ณ สิน้ปี 2557 

โดยการเปลีย่นแปลงทีม่สีาระส าคญัของสนิทรพัย ์มดีงันี้ 

  (1) รำยกำรเงินสดและเทียบเท่ำเงินสด ลดลง 9.57 ล้ำน บาท ประกอบดว้ย 

 เงนิสดรบัจากกจิกรรมด าเนินงาน เพิม่ขึน้ 189.45 ลา้นบาท 
 เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมการลงทนุ 143.23 ลา้นบาท (โดยเป็นเงนิลงทุนชัว่คราว จ านวน 50 ลา้น

บาท, การจดัซือ้ทีด่นิและเครื่องจกัร 181.23 ลา้นบาท, เงนิฝากทีม่ภีาระค ้าประกนั 12 ลา้นบาท) 
 เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ 55.78 ลา้นบาท (เพิม่ขึน้จากเงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาวรวม 

102.62 ลา้นบาท และลดลงจากการช าระหนี้เงนิกูย้มืระยะยาวและสญัญาเช่าทางการเงนิ 57.27 
ลา้นบาท, จ่ายเงนิปันผล 90 ลา้นบาท และจ่ายดอกเบีย้ 11.14 ลา้นบาท 

(2) เงินลงทุนชัว่ครำว ลดลง 48.49 ล้ำนบำท  
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(3) ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน ๆ เพ่ิมขึน้ 20.42 ล้ำนบำท ประกอบดว้ย  

  
       หน่วย : ลา้นบาท 

ลกูหนี้การคา้ คงคา้ง ณ 31 ธนัวาคม 2558 2558 2557 เปลีย่นแปลง 
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 124.48 102.80 21.69 
คา้งช าระ    
   1 - 90 วนั 29.33 32.16 -2.84 

91 - 180 วนั 1.82 - 1.82 

มากกว่า365 วนั 1.38 1.38 - 
รวม 157.01 136.34 20.67 

หกั: ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู -1.38 -1.38 - 

รวมลกูหนี้การคา้ - สุทธ ิ 155.63 134.96 20.67 

ลกูหนี้อืน่   - 

รวมลกูหนี้อื่น 0.12 0.37 -0.25 

รวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ 155.75 135.33 20.42 

   โดยระยะเวลาการใหเ้ครดติกบัลกูคา้โดยเฉลีย่อยูท่ี ่30-60 วนั  
   โดยอตัราการเกบ็หนี้เฉลีย่ ในปี 2558 จ านวน 57 วนั ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2557 จ านวน 10 วนั 
 

(4)  สินค้ำคงเหลือ เพ่ิมขึน้ 12.56 ล้ำนบำท ประกอบดว้ย 

 สนิคา้ส าเรจ็รปู เพิม่ขึน้ 7.91 ลา้นบาท 
 งานระหว่างท า เพิม่ขึน้ 3.24 
 วตัถุดบิเพิม่ขึน้ 2.31 ลา้นบาท  
 วสัดุสิน้เปลอืงลดลง 47.79 ลา้นบาท  
 สนิคา้ระหว่างทางเพิม่ขึน้ 46.88 ลา้นบาท  

 
โดยระยะเวลาจดัเกบ็สนิคา้โดยเฉลีย่ มดีงันี้ 

ระยะเวลาจดัเกบ็สนิคา้เฉลีย่ (วนั) 2558 2557 ผลต่าง 
สนิคา้ทัง้หมด 107 67 40 
สนิคา้ส าเรจ็รปู 7 4 3 

โดยระยะเวลาการจดัเกบ็สนิคา้ทัง้หมดทีเ่พิม่ขึน้ จากการทีบ่รษิทัฯ มงีานระหว่างท าจากการสัง่ผลติ
เครื่องจกัรซึง่ยงัไม่ไดส้ง่มอบจงึท าใหม้รีะยะเวลาจดัเกบ็สนิคา้คงคลงัเพิม่ขึน้ รวมถงึมีการจดัเกบ็
หนิปนู, จดัเกบ็เชือ้เพลงิถ่านหนิส ารองไวเ้ป็น Safety Stock  โดยมสีนิคา้ระหว่างทางไดแ้ก ่ถ่านหนิซึง่
มจี านวนวนัเพิม่ขึน้จากระยะเวลาการรอการขนถ่ายสนิคา้ซึง่น าเขา้ปรมิาณมากโดยทยอยน าสง่เขา้
โรงงาน โดยสนิคา้ส าเรจ็รปู หรอืวตัถุดบิหลกัมรีะยะเวลาการจดัเกบ็โดยเฉลีย่ส าหรบัปี 2558 เพิม่ขึน้
เพยีงเลก็น้อยโดยระยะเวลาจดัเกบ็ทีเ่พิม่ขึน้อยู่ระหว่าง 2-10 วนั 
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(5)   ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ เพ่ิมขึน้ 99.37 ล้ำนบำท ประกอบดว้ย    
 ซือ้สนิทรพัยใ์นระหว่างปีประมาณ 177.20 ลา้นบาท สว่นใหญ่ ไดแ้ก่ งานระหว่างก่อสรา้ง

ประกอบดว้ยอาคารและสว่นปรบัปรุงอาคารโรงผลติ คลงัสนิคา้ และเครื่องจกัรอุปกรณ์ รถตกั 
ส าหรบัการขยายโรงงานแห่งใหม่ทีส่าขาหว้ยป่าหวาย และงานตดิตัง้เครื่องจกัรส าหรบัการผลติที่
สาขาหน้าพระลาน  

 ซือ้ทีด่นิเพิม่จ านวน 36 ไร่ มลูคา่ 12.19 ลา้นบาท ที ่ต.หว้ยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุร ี
 การลดลงจากค่าเสือ่มราคาของทรพัยส์นิ จ านวน 90.02 ลา้นบาท 

  

2)  หน้ีสิน 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม 386.93 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 90.95 ลา้นบาท อตัราหนี้สนิที่
เพิม่ขึน้คดิเป็น 30.73% จาก ณ สิน้ปี 2557  
โดยการเปลีย่นแปลงทีม่สีาระส าคญัของหนี้สนิ มดีงันี้ 
1) เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ เพิม่ขึน้ 0.65 ลา้นบาท 
2) เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นๆ เพิม่ขึน้ 40.97 ลา้นบาท  

  3) สญัญาเชา่ทางการเงนิ ลดลง 16.02 ลา้นบาท 
  4) เงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้ เพิม่ขึน้ 6.09 ลา้นบาท 
  5) ภาษเีงนิไดค้า้งจ่ายและหนี้สนิหมุนเวยีนอื่นๆ ลดลง 3.08 ลา้นบาท 
6) เงนิกูย้มืระยะยาว เพิม่ขึน้ 61.97 ลา้นบาท  
7) ส ารองผลประโยชน์ของพนกังานเพิม่ขึน้ 0.37 ลา้นบาท 

 
3)  ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้ จ านวน 625.67 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 8.11 ลา้น
บาท หรอืคดิเป็น 1.31 % โดยมกี าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปีจ านวน 98.11 ลา้นบาท และจ่ายปันผลภายใน
รอบระยะเวลาบญัชจี านวน 90 ลา้นบาท โดยในปี 2558 มกีารตัง้ส ารองตามกฎหมาย จ านวน 4.55 ลา้น
บาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทั มกี าไรสะสมทีจ่ดัสรรส ารองตามกฎหมายครบแลว้ จ านวน 30 ลา้น
บาท โดยมกี าไรทีย่งัไมจ่ดัสรรจ านวน  100.30 ลา้นบาท 

 

โครงสรา้งทางการเงนิ 2558 2557 2556 
อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.62 0.48 1.76 

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้สุทธ ิ(เท่า) 0.37 0.30 1.41 

               
ส าหรบัโครงสรา้งทางการเงนิ บรษิทัมอีตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ส าหรบัปี 2558 คดิเป็น 0.62 เท่า

ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2557 ซึง่มอีตัรา 0.48 เท่า โดยสาระส าคญัส าหรบัหนี้สนิทีป่รบัเพิม่จากเงนิกูย้มืเพื่อขยายการลงทุนที่
โรงงานสาขาหว้ยป่าหวาย 
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อตัรำส่วนสภำพคล่อง 

Current ratio Quick ratio

4.          กำรวิเครำะหก์ระแสเงินสดและสภำพคลอ่ง 

  31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 เปลีย่นแปลง 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน       

เงนิสดสทุธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมด าเนินงาน 189.45 149.38 40.07 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน       
เงนิสดสทุธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมลงทุน (143.23) (165.79) 22.56 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ       
เงนิสดสทุธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมจดัหาเงนิ (55.78) 242.80 (298.58) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สุทธิ (9.57) (54.46) 44.89 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 55.88 110.34 (54.46) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้งวด 46.30 55.88 (9.57) 
 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลดลง 9.57 ล้ำนบำท ประกอบด้วย 
   เงนิสดยกมาตน้งวด จ านวน  55.88 ลา้นบาท 
 เงนิสดรบัจากกจิกรรมด าเนินงาน ไดม้า 189.45 ลา้นบาท 
 เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน ใชไ้ป 143.23 ลา้นบาท 
 เงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ ใชไ้ป 55.78 ลา้นบาท 
คงเหลอืเงนิสดสุทธ ิณ 31 ธนัวาคม 2558 จ านวน 46.30 ลา้นบาท 

 

อตัราสว่นสภาพคล่องและอตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ 
ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีอัตราส่วน
สภาพคล่องในอตัรา 1.53 เท่า ลดลงจากปี 2557 ซึง่มี
อตัราสว่นสภาพคล่อง 2 เท่า และ อตัราสว่นสภาพคล่อง
หมุนเรว็ มอีตัรา 0.84 เท่าลดลงจากปี 2557 ซึง่มอีตัรา 
สภาพคล่องหมุนเรว็ 1.23 เท่า ซึง่โดยภาพรวม บรษิทัฯ 
ยงัคงมสีภาพคล่องทีด่ ีโดยการเปลีย่นแปลงสภาพคล่อง
อย่างมสีาระเน่ืองจากสนิทรพัยห์มุนเวยีนไดแ้ก่ รายการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงเงินลงทุน
ชัว่คราวลดลง และรายการหนี้สนิหมุนเวยีนที่เพิม่จาก
จากเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นปรบัเพิม่ขึน้ 
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ต่อรายงานทางการเงิน 

 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รบัผดิชอบต่องบการเงินของบริษัทรวมถึงขอ้มูลสารสนเทศทางการเงนิที่
ปรากฏในรายงานประจ าปีซึง่งบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีี่
รบัรองทัว่ไปในประเทศไทยโดยเลอืกใชน้โยบายการบญัชทีี่เหมาะสมและถือปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอใช้ดุลยพนิิจอย่าง
ระมดัระวงัและประมาณการทีส่มเหตุสมผลในการจดัท ารวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิเพื่อใหส้ามารถสะทอ้นฐานะการเงนิผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสดไดอ้ย่างถูกต้องโปร่งใสเป็น
ประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้และนกัลงทุนทัว่ไปและไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากบรษิทัส านกังานอ ีวาย 
จ ากดัซึ่งใหค้วามเหน็อย่างไม่มเีงื่อนไขโดยในการตรวจสอบบรษิัทได้ให้การสนับสนุนขอ้มูลและเอกสารต่างๆเพื่อให้
ผูส้อบบญัชสีามารถตรวจสอบและแสดงความเหน็ไดต้ามมาตรฐานการสอบบญัช ี

 
 คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้นีโยบายในการบรหิารความเสีย่งระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน

และการก ากบัดแูลทีเ่หมาะสมเพื่อใหม้ัน่ใจว่าขอ้มลูทางบญัชมีคีวามถูกต้องครบถ้วนและเพยีงพอทีจ่ะด ารงรกัษาไวซ้ึง่

ทรพัยส์นิของบรษิทัตลอดจนเพื่อไม่ใหเ้กดิการทุจรติหรอืการด าเนินการทีผ่ดิปกตอิย่างมสีาระส าคญั 

 

ทัง้นี้คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดว้ยกรรมการที่เป็นอสิระทัง้สิน้เป็น
ผูด้แูลรบัผดิชอบการสอบทานนโยบายการบญัชีและรบัผดิชอบเกีย่วกบัคุณภาพของรายงานทางการเงนิการสอบทาน
ระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายในและประเมนิความเสีย่งตลอดจนพจิารณาการเปิดเผยขอ้มูลรายการเกีย่ว
โยงระหว่างกนัอย่างครบถ้วนเพยีงพอและเหมาะสมโดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้ 

 
คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่าระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบรษิทัมคีวามเพยีงพอและเหมาะสม

และสามารถสรา้งความเชื่อมัน่อย่างมเีหตุผลไดว้่างบการของบรษิทัส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 มคีวาม
เชื่อถือได้โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ร ับรองทัว่ไปและปฏิบตัิถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกีย่วขอ้ง 

 

 

 

 นายเชิดเกียรติ มนตเ์สรีนุสรณ์              นายเกียรติกลุ  มนตเ์สรีนุสรณ์ 

                       ประธานกรรมการ              ประธานคณะกรรมการบริหารและ 

                     กรรมการผูจ้ดัการ 
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2558 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
เสนอต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของบรษิทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ

การเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้ 

และงบกระแส  เงนิสด ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญัและ

หมายเหตุเรือ่งอื่น ๆ 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงิน 
ผู้บรหิารเป็นผู้รบัผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและรบัผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บรหิารพิจารณาว่า

จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า งบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั

ไมว่่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 

ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีซึง่ก าหนดใหข้า้พเจ้าปฏบิตัติามขอ้ก าหนด

ดา้นจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบเพื่อใหไ้ด้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่า 

งบการเงนิปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ 

การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีารตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกี่ยวกบัจ านวนเงนิ

และ  การเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิ วธิกีารตรวจสอบที่เลอืกใชข้ึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูส้อบบญัช ีซึ่ง

รวมถงึการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงนิไม่

ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด ในการประเมนิความเสี่ยงดงักล่าว ผู้สอบบญัชพีจิารณาการ

ควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงนิโดยถูกต้องตามทีค่วรของกจิการ เพื่อ

ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไมใ่ช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อ

ประสทิธผิลของการควบคุมภายในของกจิการ  การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของ

นโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชทีีจ่ดัท าขึน้โดยผูบ้รหิาร 

รวมทัง้การประเมนิการน าเสนองบการเงนิโดยรวม 
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2558 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ข้าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ

แสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

ความเหน็ 
ขา้พเจา้เหน็ว่างบการเงนิขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ผลการด าเนินงานและ

กระแสเงนิสด ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัของบรษิทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) โดยถูกต้องตามทีค่วร

ในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ   

 

 

 

กิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฎ์ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 4496 

บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 

กรงุเทพฯ: 26 กุมภาพนัธ ์2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*166/204*



  
 
 
 
 
 

รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2558 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

 
 

 

 

 

 

 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2558 2557

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 7 46,304,934            55,875,434            

เงนิลงทนุชัว่คราว 8 52,712,481            101,204,712          

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 9 155,749,325          135,330,682          

สนิคา้คงเหลอื 10 190,996,437          178,434,339          

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 20,279,382            5,600,377              

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 466,042,559          476,445,544          

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนั 11 12,000,000            -                              

เงนิลงทนุทัว่ไป 12 3,341,738              5,418,381              

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ 13 8,084,001              8,084,001              

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 14 513,207,994          413,836,202          

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 23 1,154,366              1,143,150              

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 8,768,479              8,613,286              

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 546,556,578          437,095,020          

รวมสินทรพัย์ 1,012,599,137      913,540,564          

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2558 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

 
 

 

 

 

 

 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2558 2557

หน้ีสินและส่วนของผูถ้อืหุ้น

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 15 88,106,187 87,455,913
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 16 122,397,105          81,431,664            
เงนิรบัลว่งหน้าจากลกูคา้ 18,891,458            12,800,448            
เงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 17 57,500,000            30,000,000            
หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 18 9,736,831              16,020,816            
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 3,941,662              7,300,199              
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 3,313,780              3,040,024              
รวมหน้ีสินหมนุเวียน 303,887,023          238,049,064          
หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาว - สุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระ

   ภายในหนึ่งปี 17 71,971,400            37,500,000            
หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ - สุทธจิากส่วนทีถ่งึ

   ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 18 2,457,768              12,194,599            
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19 8,608,819              8,234,858              
รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 83,037,987            57,929,457            
รวมหน้ีสิน 386,925,010          295,978,521          

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2558 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

 
 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2558 2557

ส่วนของผูถ้อืหุ้น

ทนุเรอืนหุน้ 20
   ทนุจดทะเบยีน 

     หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 300,000,000          300,000,000          
   ทนุทีอ่อกและช าระแลว้

     หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 300,000,000          300,000,000          
ส่วนเกนิมลูคา่หุน้สามญั 194,175,000          194,175,000          
ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 21 30,000,000            25,445,439            
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 100,299,816          96,977,834            
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุน้ 1,199,311              963,770                 
รวมส่วนของผูถ้อืหุ้น 625,674,127          617,562,043          
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้อืหุ้น 1,012,599,137      913,540,564          

-                              -                              
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2558 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2558 2557

ก าไรขาดทนุ:
รายได้

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 927,177,521         1,070,757,472  
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 4,741,365              1,514,650          
รายไดอ้ื่น 9,987,799              9,870,393          
รวมรายได้ 941,906,685         1,082,142,515  
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขายและบรกิาร 631,994,067         707,515,155     
คา่ใชจ่้ายในการขาย 97,960,780            121,543,000     
คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 93,981,964            96,306,169       
รวมค่าใช้จ่าย 823,936,811         925,364,324     
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 117,969,874         156,778,191     
คา่ใชจ่้ายทางการเงนิ (8,407,320)            (17,825,982)      
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 109,562,554         138,952,209     
คา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 23 (12,835,522)          (11,156,662)      
ก าไรส าหรบัปี 96,727,032            127,795,547     

ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน:

รายการทีจ่ะถกูบนัทกึในส่วนของก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั
ก าไรจากการวดัมลูคา่เงนิลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย 294,426                 1,204,712          
หกั: ผลกระทบของภาษเีงนิได้ 23 (58,885)                  (240,942)           
รายการทีจ่ะถูกบนัทกึในส่วนของก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั
   - สุทธจิากภาษเีงนิได้ 235,541                 963,770             

รายการทีจ่ะไม่ถกูบนัทกึในส่วนของก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 19 1,294,495              -                          
หกั: ผลกระทบของภาษเีงนิได้ 23 (144,984)                -                          
รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทกึในส่วนของก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั
   - สุทธจิากภาษเีงนิได้ 1,149,511              -                          
ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบัปี 1,385,052              963,770             

ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 98,112,084            128,759,317     

ก าไรต่อหุ้น 25
ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 0.32                        0.45                    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2558 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

 

   
 
 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

(หน่วย: บาท)
2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรกอ่นคา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 109,562,554         138,952,209     
รายการปรบักระทบก าไรกอ่นภาษเีป็นเงนิสดรบั (จ่าย) 
   จากกจิกรรมด าเนนิงาน
   คา่เสื่อมราคา 90,017,092            89,612,809       
   (โอนกลบั) การปรบัลดสนิคา้คงเหลอืเป็นมลูคา่สุทธทิีจ่ะไดร้บั (262,885)                1,786,484          
   ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ -                              (1,734,984)        
   คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของเงนิลงทนุ 2,076,643              -                          
   ก าไรจากการขายเงนิลงทนุชัว่คราว (1,213,343)            -                          
   ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ (24,023)                  37,985               
   การเปลีย่นแปลงในส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,668,456              1,624,929          
   ดอกเบีย้รบั -                              (881,685)           
   คา่ใชจ่้ายดอกเบีย้ 8,407,320              17,123,596       
ก าไรจากการด าเนนิงานกอ่นการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์
   และหนี้สนิด าเนนิงาน 210,231,814         246,521,343     
สนิทรพัยด์ าเนนิงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง

   ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น (20,004,318)          7,486,688          
   สนิคา้คงเหลอื (12,299,213)          (99,575,004)      
   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น (14,679,005)          (346,159)           
   สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 76,816                   (264,394)           
หนี้สนิด าเนนิงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)
   เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 36,165,252            19,084,669       
   เงนิรบัลว่งหน้าจากลกูคา้ 6,091,010              (10,049,210)      
   หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 273,756                 (6,109,242)        
เงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 205,856,112         156,748,691     
   จ่ายภาษเีงนิได้ (16,409,144)          (7,368,692)        
เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 189,446,968         149,379,999     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2558 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

 
 
 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

(หน่วย: บาท)
2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนัเพิม่ขึน้ (12,000,000)          -                          
เงนิสดจ่ายลงทนุในเงนิลงทนุชัว่คราว -                              (100,000,000)    
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทนุชัว่คราว 50,000,000            -                          
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั -                              881,685             
เงนิสดจ่ายลงทนุในเงนิลงทนุทัว่ไป -                              (5,418,381)        
เงนิสดจ่ายซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (181,002,085)        (60,685,766)      
เงนิมดัจ าซื้อเครือ่งจกัรเพิม่ขึน้ (232,009)                (3,812,988)        
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ -                              3,245,327          
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (143,234,094)        (165,790,123)    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) 650,274                 (156,805,555)    
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาว 101,971,400         -                          
ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (40,000,000)          (49,353,426)      
ช าระคนืหนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ (17,266,553)          (22,855,004)      
เงนิสดรบัจากการเพิม่ทนุ -                              269,175,000     
เงนิปันผลจ่าย (90,000,000)          (67,500,000)      
จ่ายดอกเบีย้ (11,138,495)          (10,711,294)      
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (55,783,374)          (38,050,279)      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (9,570,500)            (54,460,403)      
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้ปี 55,875,434            110,335,837     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 46,304,934            55,875,434       

-                              -                          
ข้อมลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รายการทีม่ใิชเ่งนิสด
   เจา้หนี้คา่ซื้อสนิทรพัย์ 4,405,724 3,970,855
   ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,294,495 -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2558 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

(หน่วย: บาท)
องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผู้ถอืหุน้

ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็
ส่วนเกนิทนุจากการ

ทนุเรอืนหุน้ทีอ่อก ส่วนเกนิมลูคา่ จดัสรรแลว้ วดัมลูคา่เงนิลงทนุ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ หุน้สามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย ผู้ถอืหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 225,000,000             -                                  19,055,662                43,072,064                -                                         287,127,726             
ก าไรส าหรบัปี -                                  -                                  -                                  127,795,547             -                                         127,795,547             
ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่นส าหรบัปี -                                  -                                  -                                  -                                  963,770                            963,770                     
ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี -                                  -                                  -                                  127,795,547             963,770                            128,759,317             
ออกหุน้สามญัเพิม่ทนุ 20 75,000,000                194,175,000             -                                  -                                  -                                         269,175,000             
เงนิปันผลจ่าย 28 -                                  -                                  -                                  (67,500,000)              -                                         (67,500,000)              
โอนก าไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น
   ส ารองตามกฎหมาย 21 -                                  -                                  6,389,777                  (6,389,777)                -                                         -                                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 300,000,000             194,175,000             25,445,439                96,977,834                963,770                            617,562,043             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 300,000,000             194,175,000             25,445,439                96,977,834                963,770                            617,562,043             
ก าไรส าหรบัปี -                                  -                                  -                                  96,727,032                -                                         96,727,032                
ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่นส าหรบัปี -                                  -                                  -                                  1,149,511                  235,541                            1,385,052                  
ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี -                                  -                                  -                                  97,876,543                235,541                            98,112,084                
เงนิปันผลจ่าย 28 -                                  -                                  -                                  (90,000,000)              -                                         (90,000,000)              
โอนก าไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น
   ส ารองตามกฎหมาย 21 -                                  -                                  4,554,561                  (4,554,561)                -                                         -                                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 300,000,000             194,175,000             30,000,000                100,299,816             1,199,311                        625,674,127             

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                         -                                  
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้อืหุ้น
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

ก าไรสะสม 
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2558 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

บริษทั สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  
1. ข้อมลูทัว่ไป 

บรษิทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) เป็นบรษิทัมหาชนซึง่จดัตัง้และมภีูมลิ าเนาใน                
ประเทศไทยโดยมผีู้ถอืหุ้นใหญ่คอืกลุ่มครอบครวัมนต์เสรนุีสรณ์ และด าเนินธุรกจิหลกัในการ
ผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑ์เคมภีณัฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม และจ าหน่าย ประกอบและติดตัง้
เครื่องจกัรอุปกรณ์ ที่อยู่ตามที่จดทะเบยีนของบรษิทัฯซึ่งเป็นส านักงานใหญ่อยู่ที่ 8/222 หมู่ 3 
ถนนศรสีมาน ซอย 2 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ีบรษิัทฯ มสี านักงาน
สาขา 3 แห่ง ในจงัหวดัสระบุร ี2 แห่งและจงัหวดัลพบุร ี1 แห่ง 

2. เกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 
งบการเงนินี้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ก าหนดในพระราชบญัญตัวิชิาชพี
บญัช ีพ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงนิตามข้อก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ลงวนัที ่ 28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 
 งบการเงนิฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงนิฉบบัทีบ่รษิทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงนิ
ฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงนิฉบบัภาษาไทยน้ี 
 งบการเงนินี้ไดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบาย
การบญัช ี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัในปีบญัชปัีจจบุนัและทีจ่ะมผีลบงัคบัใน
อนาคตมรีายละเอยีดดงันี้ 
ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั 
บรษิทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2557)  และฉบบัใหม่ที่
ออกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีซึ่งมผีลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีี่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 
มกราคม 2558 มาถอืปฏบิตั ิมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรอื
จดัให้มขีึน้เพื่อให้มเีนื้อหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรงุถอ้ยค าและค าศพัท ์การตคีวามและการใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชกีบั
ผู้ใช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตัินี้ไม่มผีลกระทบ
อยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิของบรษิทัฯ อย่างไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ตามทีก่ล่าวขา้งตน้บางฉบบัมกีารเปลีย่นแปลงหลกัการส าคญัซึง่สามารถสรปุไดด้งันี้ 
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2558 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรบัปรงุ 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 มาตรฐานฉบบัปรบัปรุงนี้ก าหนดให้กจิการต้องรบัรูร้ายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทนัทใีนก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นในขณะที่มาตรฐานฉบบัเดมิ
อนุญาตให้กจิการเลอืกรบัรูร้ายการดงักล่าวทนัทใีนก าไรขาดทุน หรอืในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็
อื่น หรอืทยอยรบัรูใ้นก าไรขาดทุนกไ็ด ้  
มาตรฐานฉบบัปรบัปรงุดงักล่าวไมม่ผีลกระทบต่องบการเงนิน้ีเนื่องจากบรษิทัฯรบัรูร้ายการก าไร
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทนัทใีนก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น
อยูแ่ต่เดมิแลว้ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมลูค่ายติุธรรม 
 มาตรฐานฉบบันี้ก าหนดแนวทางเกี่ยวกบัการวดัมลูค่ายุตธิรรมและการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กี่ยวกบั
การวดัมลูค่ายตุธิรรม กล่าวคอื หากกจิการตอ้งวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิใดตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวดัมูลค่ายุติธรรมนัน้ตามหลกัการของ
มาตรฐานฉบบัน้ีและใชว้ธิเีปลีย่นทนัทเีป็นตน้ไปในการรบัรูผ้ลกระทบจากการเริม่ใชม้าตรฐานนี้  
 มาตรฐานฉบบัน้ีไมม่ผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิของบรษิทัฯ 
 ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคต 
ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบั
ปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2558) และฉบบัใหม่  รวมถงึแนวปฏบิตัทิางบญัช ีจ านวนหลายฉบบั ซึ่งมี
ผลบงัคบัใช้ส าหรบังบการเงนิที่มรีอบระยะเวลาบญัชทีี่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2559 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวได้รบัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้เพื่อให้มเีนื้อหาเท่า
เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ ฝ่ายบรหิารของบรษิัทฯเชื่อว่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงและฉบบัใหม่  รวมถึงแนวปฏิบตัิทางบญัชี
ดงักล่าวจะไมม่ผีลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิเมือ่น ามาถอืปฏบิตั ิ

4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4.1 การรบัรู้รายได้ 

ขายสนิคา้ 
รายได้จากการขายสนิค้ารบัรู้เมื่อบรษิัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มนีัยส าคญัของ
ความเป็นเจ้าของสนิค้าให้กบัผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากับ
สนิคา้โดยไมร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ส าหรบัสนิคา้ทีไ่ดส้่งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 
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รายไดค้่าบรกิาร 
รายไดค้่าบรกิารรบัรูเ้มือ่ไดใ้หบ้รกิารแลว้โดยพจิารณาถงึขัน้ความส าเรจ็ของงาน  
ดอกเบี้ยรบั 
ดอกเบีย้รบัถอืเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถงึอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถงึ เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทุนระยะสัน้
ทีม่สีภาพคล่องสูง ซึ่งถงึก าหนดจ่ายคนืภายในระยะเวลาไม่เกนิ 3 เดอืนนับจากวนัที่ได้มาและ
ไมม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิใช ้

4.3 ลกูหน้ีการค้า 
ลูกหนี้การคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธทิี่จะได้รบั บรษิทัฯบนัทกึค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ
ส าหรบัผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงนิจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทัว่ไป
พจิารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงนิและการวเิคราะหอ์ายหุนี้  

4.4 สินค้าคงเหลือ 
 สนิค้าส าเรจ็รูปและสนิค้าระหว่างผลติแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวธิถีวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก) 
หรอืมลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ยต้นทุนวตัถุดบิ 
แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลติ 
วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงแสดงมลูค่าตามราคาทุนถวัเฉลีย่หรอืมลูค่าสุทธทิีจ่ะได้รบัแลว้แต่ราคา
ใดจะต ่ากว่า และจะถอืเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนการผลติเมือ่มกีารเบกิใช้ 

4.5 เงินลงทุน 
ก) เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขายแสดงตามมลูค่ายุตธิรรม การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรม

ของหลกัทรพัยด์งักล่าวบนัทกึในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น และจะบนัทกึในส่วนของก าไร
หรอืขาดทุนเมือ่ไดจ้ าหน่ายหลกัทรพัยน์ัน้ออกไป 

ข) เงนิลงทุนระยะยาวอื่นทีเ่ป็นเงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่มอ่ยูใ่นความต้องการของตลาดแสดง
ดว้ยราคาทุนสุทธจิากค่าเผื่อการลดลงของมลูค่า (ถา้ม)ี 

มลูค่ายตุธิรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธขิองหน่วยลงทุน 
บรษิทัฯใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงนิลงทุน 
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4.6 อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 
 บรษิทัฯบนัทกึมลูค่าเริม่แรกของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซึง่รวมต้นทุนการท า

รายการ หลงัจากนัน้ บรษิทัฯจะบนัทกึอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหกัค่าเสื่อม
ราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 

 ค่าเสื่อมราคาของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนค านวณจากราคาทุนโดยวธิเีสน้ตรงตามอายุการ
ให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการ
ค านวณผลการด าเนินงาน 

 ไมม่กีารคดิค่าเสื่อมราคาส าหรบัอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนทีเ่ป็นทีด่นิ 
 บรษิัทฯรบัรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงนิที่ได้รบัสุทธิจากการจ าหน่ายกับมูลค่าตามบญัชีของ

สนิทรพัยใ์นส่วนของก าไรหรอืขาดทุนในงวดทีต่ดัรายการอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนออกจาก
บญัช ี

4.7 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
 ทีด่นิแสดงมลูค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมลูค่าตามราคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสม 

และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี  
 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

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

ค่าเสื่อมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 
ไมม่กีารคดิค่าเสื่อมราคาส าหรบัทีด่นิและสนิทรพัยร์ะหว่างตดิตัง้และก่อสรา้ง 
บรษิทัฯตดัรายการอาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัช ีเมื่อจ าหน่ายสนิทรพัยห์รอืคาดว่าจะไม่ได้
รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากการใชห้รอืการจ าหน่ายสนิทรพัย ์รายการผลก าไรหรอื
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสนิทรพัย ์จะรบัรูใ้นส่วนของก าไรหรอืขาดทุนเมื่อบรษิทัฯตดัรายการ
สนิทรพัยน์ัน้ออกจากบญัช ี
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4.8 ต้นทุนการกู้ยืม 

ต้นทุนการกู้ยมืของเงนิกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรอืการผลิตสนิทรพัย์ที่ต้องใช้ระยะ
เวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรอืขาย ได้ถูกน าไปรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์
จนกว่าสนิทรพัยน์ัน้จะอยู่ในสภาพพรอ้มทีจ่ะใช้ไดต้ามทีมุ่่งประสงค ์ ส่วนต้นทุนการกู้ยมือื่นถอื
เป็นค่าใชจ้่ายในงวดทีเ่กดิรายการ ต้นทุนการกู้ยมืประกอบดว้ยดอกเบีย้และต้นทุนอื่นที่เกดิขึน้
จากการกูย้มืนัน้ 

4.9 รายการธรุกิจกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีม่อี านาจควบคุมบรษิทั
ฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อมหรืออยู่ภายใต้การควบคุม
เดยีวกนักบับรษิทัฯ 
นอกจากนี้บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัรว่มและบุคคลทีม่สีทิธอิอกเสยีง
โดยทางตรงหรอืทางอ้อมซึ่งท าให้มอีิทธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบรษิัทฯ ผู้บรหิารส าคญั 
กรรมการหรอืพนักงานของบรษิัทฯที่มอี านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของ
บรษิทัฯ 

4.10 สญัญาเช่าระยะยาว 
สญัญาเช่าทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่
ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถอืเป็นสญัญาเช่าการเงนิ สญัญาเช่าการเงนิจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน
ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์ที่เช่าหรอืมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตาม
สญัญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใช้จ่ายทางการเงนิจะ
บนัทกึเป็นหนี้สนิระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบนัทกึในส่วนของก าไรหรอืขาดทุนตลอดอายุ
ของสญัญาเช่า สนิทรพัยท์ีไ่ดม้าตามสญัญาเช่าการเงนิจะคดิค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใชง้าน
ของสนิทรพัยท์ีเ่ช่า  
สญัญาเช่าทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่
ไมไ่ดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถอืเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงนิทีจ่่ายตามสญัญาเช่าด าเนินงาน
รบัรูเ้ป็นค่าใชจ้า่ยในส่วนของก าไรหรอืขาดทุนตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

4.11 เงินตราต่างประเทศ 
บรษิทัฯแสดงงบการเงนิเป็นสกุลเงนิบาท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
รายการที่เป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกิด
รายการ สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิที่เป็นตวัเงนิซึ่งอยู่ในสกุลเงนิตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงนิ
บาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
ก าไรและขาดทุนทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลีย่นไดร้วมอยู่ในการค านวณผลการ
ด าเนินงาน 
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4.12 การด้อยค่าของสินทรพัย ์

ทุกวนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บรษิัทฯจะท าการประเมินการด้อยค่าของที่ดนิ อาคารและ
อุปกรณ์ และอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนของบรษิทัฯหากมขีอ้บ่งชี้ว่าสนิทรพัยด์งักล่าวอาจ
ดอ้ยค่า บรษิทัฯรบัรูข้าดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัยม์มีลูค่า
ต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้ ทัง้นี้มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคนืหมายถงึมูลค่ายุตธิรรม
หกัตน้ทุนในการขายของสนิทรพัยห์รอืมลูค่าจากการใชส้นิทรพัยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสงูกว่า  
บรษิทัฯจะรบัรูร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรอืขาดทุน  

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงาน 
บรษิัทฯรบัรู้ เงนิเดอืน ค่าจา้ง โบนัสและเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิด
รายการ 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  
โครงการสมทบเงิน 
บรษิทัฯและพนักงานไดร้่วมกนัจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพี ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีพ่นักงานจ่าย
สะสมและเงนิทีบ่รษิทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดอืน สนิทรพัยข์องกองทุนส ารองเลี้ยงชพีได้แยก
ออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็น
ค่าใชจ้า่ยในปีทีเ่กดิรายการ 
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  
บรษิทัฯมภีาระส าหรบัเงนิชดเชยทีต่อ้งจา่ยใหแ้ก่พนกังานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน           
ซึง่บรษิทัฯถอืว่าเงนิชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรบัพนกังาน  
บรษิทัฯค านวณหนี้สนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานโดยใชว้ธิคีดิลด
แต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระไดท้ าการ
ประเมนิภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั  
ผลก าไรหรอืขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ส าหรบัโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรบัรูท้นัทใีนก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

4.14 ประมาณการหน้ีสิน 
บรษิทัฯจะบนัทกึประมาณการหนี้สนิไว้ในบญัชเีมื่อภาระผูกพนัซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ใน
อดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรพัยากรเชิง
เศรษฐกจิไปเพื่อปลดเปลือ้งภาระผูกพนันัน้ และบรษิทัฯสามารถประมาณมลูค่าภาระผูกพนันัน้
ไดอ้ยา่งน่าเชื่อถอื  
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4.15 ภาษีเงินได้ 

ภาษเีงนิไดป้ระกอบดว้ยภาษเีงนิไดปั้จจบุนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
ภาษีเงินได้ปัจจบุนั 
บรษิทัฯบนัทกึภาษเีงนิไดปั้จจุบนัตามจ านวนทีค่าดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษขีองรฐั 
โดยค านวณจากก าไรทางภาษตีามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมายภาษอีากร 

 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 บรษิัทฯบนัทกึภาษีเงนิได้รอการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชขีอง

สนิทรพัย์และหนี้สนิ ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรพัย์และหนี้สินที่
เกีย่วขอ้งนัน้ โดยใชอ้ตัราภาษทีีม่ผีลบงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  

 บรษิทัฯรบัรูห้นี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวทีต่้องเสยีภาษทีุกรายการ 
แต่รบัรูส้นิทรพัยภ์าษีเงนิได้รอการตดับญัชสี าหรบัผลแตกต่างชัว่คราวที่ใช้หกัภาษี ในจ านวน
เท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษนีัน้ 

 บรษิทัฯจะทบทวนมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีุกสิน้รอบระยะเวลา
รายงานและจะท าการปรบัลดมลูค่าตามบญัชดีงักล่าว หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบรษิทั
ฯจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทัง้หมดหรือ
บางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บรษิัทฯจะบนัทกึภาษีเงนิได้รอการตดับญัชโีดยตรงไปยงัส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้น
เกีย่วขอ้งกบัรายการทีไ่ดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัส่วนของผู้ถอืหุน้ 

4.16 การวดัมลูค่ายติุธรรม 
 มลูค่ายตุธิรรม หมายถงึ ราคาทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการขายสนิทรพัยห์รอืเป็นราคาทีจ่ะต้องจ่าย

เพื่อโอนหนี้สนิให้ผู้อื่นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ื้อและ
ผู้ขาย              (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วนัที่วดัมูลค่า บรษิัทฯใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มี
สภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิที่เกี่ยวข้องก าหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มตีลาดที่มี
สภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขาย
ในตลาดทีม่สีภาพคล่องได ้บรษิทัฯจะประมาณมูลค่ายุตธิรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูค่าที่
เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัสนิทรพัย์
หรอืหนี้สนิทีจ่ะวดัมลูค่ายตุธิรรมนัน้ใหม้ากที่สุด  

 ล าดบัชัน้ของมูลค่ายุตธิรรมที่ใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิใน       
งบการเงนิแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการวดัมลูค่ายตุธิรรม ดงันี้ 
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ระดบั 1  ใชข้อ้มลูราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอย่างเดยีวกนัในตลาดทีม่สีภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอื่นทีส่ามารถสงัเกตไดข้องสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูทางตรงหรอืทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มลูเกีย่วกบักระแสเงนิในอนาคตทีก่จิการประมาณขึน้  

 ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯจะประเมนิความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบั
ชัน้ของมูลค่ายุติธรรมส าหรบัสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิที่ถืออยู่ ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มี
การวดัมลูค่ายตุธิรรมแบบเกดิขึน้ประจ า 

5. การใช้ดลุยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั 
ในการจดัท างบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจ
และการประมาณการในเรื่องที่มคีวามไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพนิิจและการประมาณการ
ดงักล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงนิที่แสดงในงบการเงนิและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ ผลที่เกดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากจ านวนที่ประมาณการไว้  การใช้ดุลย
พนิิจและการประมาณการทีส่ าคญัมดีงันี้ 

 สญัญาเช่า  
 ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรอืสญัญาเช่าทางการเงนิ          

ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดุลยพนิิจในการประเมนิเงื่อนไขและรายละเอียดของสญัญาเพื่อพจิารณาว่า
บรษิทัฯไดโ้อนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัยท์ีเ่ช่าดงักล่าวแลว้หรอืไม่ 

 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูของลกูหน้ี 
 ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกดิขึน้จากลูกหนี้แต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การ
เกบ็เงนิในอดตี อายขุองหนี้ทีค่งคา้งและสภาวะเศรษฐกจิทีเ่ป็นอยูใ่นขณะนัน้ เป็นตน้ 

 มลูค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 ในการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิทีบ่นัทกึในงบแสดงฐานะการเงนิ ทีไ่ม่มี

การซือ้ขายในตลาดและไมส่ามารถหาราคาไดใ้นตลาดซือ้ขายคล่อง ฝ่ายบรหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ
ในการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิดงักล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจ าลอง
การประเมนิมูลค่า ซึ่งตวัแปรที่ใช้ในแบบจ าลองได้มาจากการเทยีบเคยีงกบัตวัแปรที่มอียู่ใน
ตลาด โดยค านึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดติ (ทัง้ของธนาคารฯ และคู่สญัญา) สภาพคล่อง 
ขอ้มูลความสมัพนัธ ์และการเปลีย่นแปลงของมูลค่าของเครื่องมอืทางการเงนิในระยะยาว การ
เปลีย่นแปลงของสมมตฐิานที ่
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 เกี่ยวขอ้งกบัตวัแปรที่ใชใ้นการค านวณ อาจมผีลกระทบต่อมลูค่ายุตธิรรมทีแ่สดงอยู่ในงบแสดง
ฐานะการเงนิ และการเปิดเผยล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุธิรรม 

 ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรพัย ์
 บรษิทัฯจะตัง้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขายและเงนิลงทุนทัว่ไปเมื่อมลูค่า

ยุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่าวได้ลดลงอย่างมสีาระส าคญัและเป็นระยะเวลานานหรอืเมื่อมีขอ้
บ่งชีข้องการดอ้ยค่า การทีจ่ะสรุปว่าเงนิลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมสีาระส าคญัหรอืเป็นระยะ
เวลานานหรอืไมน่ัน้จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจของฝ่ายบรหิาร 

 อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 
 ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องท าการ

ประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลอืเมื่อเลกิใช้งานของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการ
ลงทุน และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมกีารเปลี่ยนแปลง
เกดิขึน้ 

 นอกจากนี้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องสอบทานการดอ้ยค่าของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนในแต่
ละช่วงเวลาและบนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืต ่ากว่ามลูค่า
ตามบัญชีของสินทรพัย์นัน้ ในการนี้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการ
คาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยในอนาคตซึง่เกีย่วเนื่องกบัสนิทรพัยน์ัน้ 

 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
 ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุ

การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลอืเมื่อเลกิใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุ
การใหป้ระโยชน์และมลูค่าคงเหลอืใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 

 นอกจากนี้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบนัทกึขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืต ่ากว่ามูลค่า
ตามบัญชีของสินทรพัย์นัน้ ในการนี้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการ
คาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยในอนาคตซึง่เกีย่วเนื่องกบัสนิทรพัยน์ัน้ 

 สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 บรษิทัฯจะรบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสี าหรบัผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษเีมื่อมี

ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบรษิทัฯจะมกี าไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์จาก
ผลแตกต่างชัว่คราวนัน้ ในการนี้ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องประมาณการว่าบรษิทัฯควรรบัรูจ้ านวน
สนิทรพัย ์          ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีป็นจ านวนเท่าใด โดยพจิารณาถงึจ านวนก าไรทาง
ภาษทีีค่าดว่าจะเกดิในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หนี้สนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึน้ตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซึง่ตอ้งอาศยัขอ้สมมตฐิานต่าง ๆในการประมาณการนัน้ เช่น อตัราคดิลด อตัราการขึน้
เงนิเดอืนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลีย่นแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. รายการธรุกิจกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

ในระหว่างปี บรษิัทฯมรีายการธุรกิจที่ส าคญักบับุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกนัระหว่างบรษิัทฯและบุคคลหรอื
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเหล่านัน้ซึง่เป็นไปตามปกตธิุรกจิ โดยสามารถสรปุไดด้งันี้ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

   2558 2557 นโยบายการก าหนดราคา 
รายการธุรกจิบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
คา่เช่าจ่าย   1.0 1.0 อตัราตามทีร่ะบุในสญัญา 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บรษิทัฯมคี่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงานที่
ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร ดงัต่อไปนี้ 

(หน่วย: พนับาท) 
 2558 2557 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 10,135 11,236 
ผลประโยชน์เมือ่เลกิจา้ง 326 563 
รวม 10,461 11,799 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 2558 2557 
เงนิสด 299 286 
เงนิฝากออมทรพัย ์ 42,970 54,077 
เงนิฝากกระแสรายวนั 3,036 1,512 
รวม 46,305 55,875 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 เงนิฝากออมทรพัยม์อีตัราดอกเบี้ยระหว่างรอ้ยละ 0.05 ถงึ 0.37 ต่อปี 
(2557: รอ้ยละ 0.5 ต่อปี) 
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8. เงินลงทุนชัว่คราว 
 (หน่วย: พนับาท) 

 2558 2557 
หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย   
เงนิลงทุนในกองทุนเปิด - ราคาทุน 51,213 100,000 
บวก: การปรบัมลูค่าตามราคายตุธิรรม 1,499 1,205 

รวมเงนิลงทุนในกองทุนเปิด 52,712 101,205 

9. ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน  

  (หน่วย: พนับาท) 
 2558 2557 
ลกูหนี้การคา้ - กจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั   
อายหุนี้คงคา้งนบัจากวนัทีถ่งึก าหนดช าระ   
   ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 124,484 102,796 
   คา้งช าระ   
    1 - 90 วนั   29,326 32,162 
    91 - 180 วนั 1,819 - 
    181 - 365 วนั   - - 
    มากกว่า 365 วนั 1,378 1,378 
รวม 157,007 136,336 
หกั: ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (1,378) (1,378) 
รวมลกูหนี้การคา้ - สุทธ ิ 155,629 134,958 
ลกูหนี้อื่น   
ลกูหนี้อื่น - 1 
เงนิทดรองจา่ย 120 372 
รวมลกูหนี้อื่น 120 373 
รวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ 155,749 135,331 
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10. สินค้าคงเหลือ 
    (หน่วย: พนับาท) 
  

ราคาทุน 
รายการปรบัลดราคาทุนให้
เป็นมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บั สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
สนิคา้ส าเรจ็รปู 14,690 6,778 - - 14,690 6,778 
งานระหว่างท า 5,077 1,837 - - 5,077 1,837 
วตัถุดบิ 71,670 69,619 (1,524) (1,787) 70,146 67,832 
วสัดุสิน้เปลอืง 32,450 80,235 - - 32,450 80,235 
สนิคา้ระหว่างทาง 68,633 21,752 - - 68,633 21,752 

รวม 192,520 180,221 (1,524) (1,787) 190,996 178,434 

11. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 

 ยอดคงเหลอืนี้ คอื เงนิฝากประจ าซึ่งบรษิัทฯได้น าไปค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 29.4 

12. เงินลงทุนทัว่ไป 

  (หน่วย: พนับาท) 
 2558 2557 
PT. KRAKATAU GOLDEN LIME  5,418 5,418 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน (2,076) - 
รวมเงนิลงทุนทัว่ไป - สุทธ ิ 3,342 5,418 

 เมื่อวนัที่ 26 พฤศจกิายน 2556 บรษิัทฯได้ท าสญัญาเพื่อร่วมลงทุนใน PT. KRAKATAU 
GOLDEN LIME ซึง่เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม่ เพื่อท าธุรกจิผลติปนูขาวในประเทศอนิโดนีเซยีใน
สดัส่วนการลงทุนรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน (หุน้สามญั 708,100 หุ้น หุน้ละ 10,000 รูเปีย
อนิโดนีเซยี) หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิ 7.1 พนัลา้นรูเปียอนิโดนีเซยี โดยบรษิทัฯบนัทกึเงนิลงทุน
บางส่วนทีเ่รยีกช าระแลว้ตามสญัญา 

 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัดงักล่าวมมีตริะงบัการด าเนินกจิการของ PT. KRAKATAU GOLDEN 
LIME มผีลตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2558 และปัจจุบนัยงัอยู่ในระหว่างการพิจารณาจดัท าแผน         
ธุรกจิใหม ่
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13. อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 

 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนของบรษิทัฯไดแ้ก่ ทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งบนทีด่นินัน้ ซึง่มมีลูค่าตาม
บญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ดงันี้ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2558 2557 
 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 2558 และ 2557 แสดงได้
ดงันี้ 

(หน่วย: พนับาท) 
 2558 2557 
ทีด่นิ 17,936 17,936 
ทีด่นิและอาคารโกดงัใหเ้ช่า 13,372 13,372 
รวม 31,308 31,308 

มลูค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระและฝ่ายบรหิาร
ของบรษิทัฯ ดงันี้ 

มลูค่ายตุธิรรมของทีด่นิเปล่าประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระโดยใชเ้กณฑร์าคาตลาด 

มลูค่ายตุธิรรมของทีด่นิและอาคารโกดงัใหเ้ช่าประเมนิโดยฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ โดยใชเ้กณฑว์ธิี
พจิารณาจากรายได้ (Income Approach) ข้อสมมติฐานหลกัที่ใช้ในการประเมนิราคาดงักล่าว
ประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทน อตัราเงนิเฟ้อ อตัราพืน้ทีว่่างระยะยาว และอตัราการเตบิโตระยะ
ยาวของค่าเช่า  

บรษิทัฯไดน้ าอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนซึง่มมีลูค่าตามบญัชจี านวนเงนิ 8.1 ลา้นบาท (2557: 
8.1  ลา้นบาท) ไปจดจ านองเพื่อค ้าประกนัเงนิกู้ยมืระยะยาวและวงเงนิสนิเชื่อต่างๆ ทีไ่ด้รบัจาก
ธนาคารตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 29.4 

บรษิทัฯมทีีด่นิมลูค่าตามบญัช ี2 ลา้นบาท (2557: 2 ลา้นบาท) โดย ณ ปัจจุบนั บรษิทัฯยงัไม่มี
แผนทีจ่ะด าเนินการกบัทีด่นิแปลงดงักล่าว 
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14. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
      (หน่วย: พนับาท) 

 

ทีด่นิ 

อาคารและ              
ส่วน

ปรบัปรุง
อาคาร 

เครือ่งจกัร
และอุปกรณ์ 

เครือ่งใช้
ส านกังาน ยานพาหนะ 

สนิทรพัย์
ระหว่างตดิตัง้
และก่อสรา้ง รวม 

ราคาทุน         
ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 59,715 92,321 652,587 7,565 173,382 16,357 1,001,927 
ซื้อเพิม่ 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 

ซื้อเพิม่ 12,192 2,281 13,606 369 685 160,256 189,389 
โอนเขา้ (ออก) - 17,252 38,676 - - (55,928) - 
ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 

2558 
84,907 119,786 726,785 8,318 171,367 140,240 1,251,403 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 - 52,005 399,415 4,769 105,435 - 561,624 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี - 12,497 55,935 943 20,238 - 89,613 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัส่วน
ทีจ่ าหน่าย - - - - (3,059) - (3,059) 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 
2557 

- 64,502 455,350 5,712 122,614 - 648,178 

ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี - 13,737 55,978 871 19,431 - 90,017 
ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 

2558 
- 78,239 511,328 6,583 142,045 - 738,195 

มลูค่าสทุธิตามบญัชี        
ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 

2557 
72,715 35,751 219,153 2,237 48,068 35,912 413,836 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 
2558 

84,907 41,547 215,457 1,735 29,322 140,240 513,208 

ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปี      
 2557 (71.8 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทนุการผลติ สว่นทีเ่หลอืรวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร) 89,613 

 2558 (71.6 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทนุการผลติ สว่นทีเ่หลอืรวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร) 90,017 

ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯไดร้วมต้นทุนการกูย้มืเขา้เป็นต้นทุนของเครื่องจกัรจ านวน 
4.0 ลา้นบาท (2557: ไม่ม)ี 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯมยีอดคงเหลอืของยานพาหนะซึง่ไดม้าภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิโดยมมีูลค่า
สทุธติามบญัชเีป็นจ านวนเงนิ 18.6 ลา้นบาท (2557: 32.9 ลา้นบาท) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯมอีาคารและอุปกรณ์จ านวนหนึ่งซึง่ตดัค่าเสือ่มราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ 
มลูค่าตามบญัชกี่อนหกัค่าเสือ่มราคาสะสมของสนิทรพัยด์งักล่าวมจี านวนเงนิประมาณ 427.1 ลา้นบาท (2557: 
403.8 ลา้นบาท)  
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2558 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

 

 บรษิทัฯไดจ้ดจ านองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งบางส่วนบนทีด่นินัน้และเครื่องจกัรซึง่มมีลูค่าสุทธติาม

บญัชจี านวนเงนิ 193.8 ลา้นบาท (2557: 192.2 ลา้นบาท) ไวก้บัธนาคารเพื่อเป็นหลกัประกนัเงนิ

กู้ยมืและวงเงนิสนิเชื่อต่าง ๆ ที่ไดร้บัจากธนาคารตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ขอ้ 29.4 

15. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบีย้ (รอ้ยละต่อปี)  
 2558 2557 2558 2557 
เงนิเบกิเกนิบญัช ี MOR-2.25, 

3.15 
MOR 8,540 8,212 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 2.4 4.1 79,566 79,244 
รวม 88,106 87,456  87,456 

 เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิบางส่วนค ้าประกนัโดยการจดจ านอง
ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งบางส่วน เครื่องจกัรและเงนิฝากประจ าของบรษิทัฯตามทีก่ล่าวไวใ้นหมาย
เหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 29.4 

16.  เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 
 2558 2557 

เจา้หนี้การคา้ - กจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั 82,713 43,358 
เจา้หนี้อื่น - กจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั 12,208 13,976 
เจา้หนี้ค่าซือ้สนิทรพัย ์ 12,569 8,163 
เงนิทดรอง 591 127 
ดอกเบีย้คา้งจา่ย 4 - 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 14,312 15,808 
รวม 122,397 81,432 
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บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

17. เงินกู้ยืมระยะยาว 
(หน่วย: พนับาท) 

  อตัราดอกเบีย้    
เงนิกู้   (รอ้ยละต่อปี) การช าระคนื 2558 2557 

1  MLR หรอื MLR     
   ปรบัลดดว้ยอตัรา 
   ตามทีร่ะบุในสญัญา 

ช าระคนืเงนิต้นไมร่วมดอกเบีย้เป็นงวดทุกเดอืน    
สิน้สดุภายในเดอืนมนีาคม 2560 

13,750 33,750 

2  MLR หรอื MLR     
   ปรบัลดดว้ยอตัรา 
   ตามทีร่ะบุในสญัญา 

ช าระคนืเงนิต้นไมร่วมดอกเบีย้เป็นงวดทุกเดอืน      
สิน้สดุภายในเดอืนมนีาคม 2560 

13,750 33,750 

3  4.75 ช าระคนืเงนิต้นไมร่วมดอกเบีย้เป็นงวดทุก 3 
เดอืน สิน้สุดภายในเดอืนกุมภาพนัธ ์2564 

101,971 
 

- 
 

รวม 129,471 67,500 
หกั: สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (57,500) (30,000) 
เงนิกูย้มืระยะยาว - สทุธจิากส่วนที่ถงึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 71,971 37,500 

การเปลีย่นแปลงของบญัชเีงนิกูย้มืระยะยาวส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 มรีายละเอยีด
ดงันี้ 

(หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2558  67,500 
บวก: กูเ้พิม่  101,971 
หกั: ช าระคนืเงนิกู้  (40,000) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558  129,471 
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากธนาคารค ้าประกนัโดยการจดจ านองที่ดนิพรอ้มสิง่ปลูกสร้างบางส่วนและ 
เครือ่งจกัรของบรษิทัฯตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 29.4 

18. หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 
 (หน่วย: พนับาท) 
 2558 2557 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 12,670 29,940 
หกั : ดอกเบีย้รอการตดัจ าหน่าย (475) (1,724) 
รวม 12,195 28,216 
หกั : ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (9,737) (16,021) 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ-สุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 2,458 12,195 
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2558 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

บรษิทัฯไดท้ าสญัญาเช่าการเงนิกบับรษิทัลสีซิง่เพื่อเช่ายานพาหนะใชใ้นการด าเนินงานของกจิการ
โดยมกี าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดอืน อายุของสญัญามรีะยะเวลาโดยเฉลี่ย  4 ปี ภายใต้
เงือ่นไขของสญัญาดงักล่าวขา้งตน้ บรษิทัฯมสีทิธใินการเลอืกทีจ่ะซือ้ทรพัยส์นิตามสญัญาเช่า และ
บรษิทัฯจะตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขและขอ้จ ากดัต่างๆทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าว 
บรษิทัฯมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายค่าเช่าขัน้ต ่าตามสญัญาเช่าการเงนิดงันี้  

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
 ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า 10,167 2,503 12,670 
ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าซือ้/เช่าการเงนิรอการตดับญัช ี                                                                                                                                                                                                              (430) (45) (475) 
มลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายทัง้สิน้ตาม
สญัญาเช่า 9,737 2,458 12,195 

 

 (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 

19. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
จ านวนเงนิส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึง่เป็นเงนิชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน         
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 แสดงไดด้งันี้ 

(หน่วย: พนับาท) 
 2558 2557 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 8,235 6,610 
สว่นทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน :   

ตน้ทุนบรกิารในปัจจุบนั  1,394 1,526 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 274 259 

สว่นทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น :   
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั   
   สว่นทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงขอ้สมมตดิา้นประชากรศาสตร ์ (873) - 
   สว่นทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงขอ้สมมตทิางการเงนิ 889 - 
   สว่นทีเ่กดิจากการปรบัปรุงจากประสบการณ์ (1,310) - 

ผลประโยชน์ทีจ่่ายในระหว่างปี - (160) 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 8,609 8,235 
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรบัรู้ในค่าใช้จ่ายในการบรหิารในส่วนของ
ก าไรหรอืขาดทุน 

 บรษิทัฯคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็นจ านวน
ประมาณ 0.1 ลา้นบาท (2557: จ านวน 0.2 ลา้นบาท)  

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานของบรษิทัฯประมาณ 11 ปี (2557: 12 ปี) 

 สมมตฐิานทีส่ าคญัในการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั สรปุไดด้งันี้ 

 2558 2557 
 (รอ้ยละต่อปี) (รอ้ยละต่อปี) 
อตัราคดิลด 2.90 3.9144 
อตัราการขึน้เงนิเดอืนในอนาคต 5.0 5.0 
อตัราการเปลีย่นแปลงในจ านวนพนกังาน 0 - 30 0 - 26 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมตฐิานที่ส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 สรปุไดด้งันี้ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 เพิม่ขึน้ 1% ลดลง 1% 
อตัราคดิลด (798) 931 
อตัราการขึน้เงนิเดอืนในอนาคต 864 (757) 
อตัราการเปลีย่นแปลงในจ านวนพนกังาน (865) 365 

20. ทุนเรือนหุ้น 

 เมื่อวนัที่ 21 มนีาคม 2556 ที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นของบรษิทัฯมมีตใิห้บรษิทัฯแปรสภาพเป็น
บรษิทัมหาชน และเพิม่ทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 225 ลา้นบาท (หุน้สามญั 45 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่รา
ไวหุ้น้ละ      5 บาท) เป็น 300 ลา้นบาท (หุน้สามญั 300 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 
โดยท าการลดมูลค่าหุ้นของบรษิัทที่ตราไว้จากเดมิหุ้นละ 5 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาท ซึ่งส่งผลให้
บรษิทัฯมหีุน้สามญัทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ทัง้สิน้จาก 45 ลา้นหุน้ เป็น 225 ลา้นหุน้ และจดทะเบยีน
หุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน    75 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื่อ
วนัที่ 27 มนีาคม 2556 บรษิทัฯ      จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 75 ล้านหุ้นดงักล่าวเพื่อ
เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไปเมื่อได้รบัอนุญาตจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์
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 เมื่อวนัที่ 26 - 28 มนีาคม 2557 บรษิทัฯได้เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในส่วนที่จะเสนอขายแก่
ประชาชนทัว่ไปจ านวน 75 ล้านหุน้ ในราคาหุ้นละ 3.7 บาท คดิเป็นเงนิจ านวนประมาณ 277.5 ลา้น
บาท และในวนัที่ 31 มนีาคม 2557 บรษิทัฯได้รบัช าระค่าหุ้นเพิม่ทุนดงักล่าวแล้วทัง้จ านวนและได้
จดทะเบยีน      การเพิม่ทุนช าระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์ ทัง้นี้ บรษิทัฯมคี่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งใน
การเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าว โดยบนัทกึสุทธกิบัส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามญั โดยบรษิทัฯได้
จดทะเบยีนใน                ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเมือ่วนัที ่3 เมษายน 2557 

21. ส ารองตามกฎหมาย 

ภายใต้บทบญัญตัขิองมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัฯ
ต้องจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
10 ของทุนจดทะเบยีน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงนิปันผลได ้ในปัจจุบนั 
บรษิทัฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

22. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ้า่ยแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ้า่ยทีส่ าคญัดงัต่อไปนี้ 

(หน่วย: พนับาท) 
 2558 2557 
การเปลีย่นแปลงในสนิคา้ส าเรจ็รปูและงานระหว่างท า (11,152) 4,937 
ซือ้สนิคา้ส าเรจ็รปู 62,139 49,278 
วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 312,634 361,962 
เงนิเดอืนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนกังาน 63,703 68,912 
ค่าเสื่อมราคา  90,017 89,613 
ค่าขนส่ง  68,708 91,300 

 

 

 
 
 
 

 
*192/204*



  
 
 
 
 
 

รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2558 
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23. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงนิได้นิติบุคคลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินได้ส าหรบัปีของกิจการที่ไม่ได้รบัการ
ส่งเสรมิการลงทุน (ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 24) คณูดว้ยอตัราภาษ ี

ค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิไดส้ าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรปุไดด้งันี้ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2558 2557 
ภาษีเงินได้ปัจจบุนั:   
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัปี 13,051 11,917 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี:    
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีากการเกดิผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (215) (760) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็ 12,836 11,157 

จ านวนภาษีเงนิได้ที่เกี่ยวข้องกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นส าหรบัปี
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรปุไดด้งันี้ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2558 2557 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบัก าไรจากการวดั                                             

มลูค่าเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย (59) (241) 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับก าไรจากการ
ประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั 

 
(145) 

 
- 

รวม (204) (241) 
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บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

รายการกระทบยอดระหว่างก าไรทางบญัชกีบัค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดม้ดีงันี้ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2558 2557 

ก าไรทางบญัชก่ีอนภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 109,563 138,952 
   

อตัราภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 20% 20% 
ก าไรทางบญัชก่ีอนภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลคณูอตัราภาษี 21,913 27,790 
ผลกระทบทางภาษสี าหรบั:   
   การส่งเสรมิการลงทุน (หมายเหตุ 24) (9,096) (15,229) 
   ค่าใชจ้า่ยตอ้งหา้ม 22 61 
   ค่าใชจ้า่ยทีไ่มร่บัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 415 - 
   ค่าใชจ้า่ยทีม่สีทิธหิกัไดเ้พิม่ขึน้ (338) (1,229) 
   อื่น ๆ (80) (236) 

ค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิไดท้ีแ่สดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 12,836 11,157 
ส่วนประกอบของสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชปีระกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 

   (หน่วย: พนับาท) 
 2558 2557 
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี   
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 185 185 
ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื 305 357 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 964 842 
ขาดทุน (ก าไร) ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงมลูค่า   
 เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย (300) (241) 
รวม 1,154 1,143 

24.   การส่งเสริมการลงทุน 

 บรษิทัฯไดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษจีากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนส าหรบัการผลติแคลเซยีม
ออกไซด์ตามบตัรส่งเสรมิเลขที่ 2236(2)/2550 และเลขที่ 2288(2)/2557 และส าหรบัการผลติ
แคลเซยีมออกไซด์และแคลเซยีมไฮดรอกไซด์ตามบตัรส่งเสรมิเลขที่ 1426(2)/2554 ทัง้นี้บตัร
ส่งเสรมิดงักล่าวไดก้ าหนดเงื่อนไขบางประการและก าหนดสทิธพิเิศษทีส่ าคญั ไดแ้ก่ การไดร้บั
ยกเว้นหรอืลดหย่อนอากรขาเข้าส าหรบัเครื่องจกัรที่น าเข้ามาใช้ในการผลติ การได้รบัยกเว้น
อากรขาเขา้ส าหรบัวตัถุดบิและวสัดุจ าเป็นทีต่อ้งน าเขา้มาจากต่างประเทศเพื่อใชใ้นการผลติเพื่อ 
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บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 
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การส่งออก และไดร้บัยกเว้นภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัก าไรสุทธทิี่ไดจ้ากการประกอบกจิการที่
ได้รบัการส่งเสรมิเป็นระยะเวลา 8 ปี (ยกเว้นบตัรเลขที่ 2288(2)/2557 ได้รบัการส่งเสรมิเป็น
ระยะเวลา 3 ปี) นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้  
รายได้ของบริษัทฯจ าแนกตามกิจการที่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนและไม่ได้รบัการส่งเสริม           
การลงทุนส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สามารถสรปุไดด้งัต่อไปนี้ 

(หน่วย: พนับาท) 
 กจิการทีไ่ดร้บัการ

สง่เสรมิ 
กจิการทีไ่ม่ไดร้บัการ

สง่เสรมิ 
 

รวม 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร       
รายไดจ้ากการขายใน
ประเทศ 355,405 481,375 385,603 439,672 741,008 921,047 

รายไดจ้ากการสง่ออก 51,087 42,286 135,083 107,425 186,170 149,711 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 2,080 741 2,661 774 4,741 1,515 
รายไดอ้ื่น 2,856 2,328 7,132 7,542 9,988 9,870 

รวมรายได ้ 411,428 526,730 530,479 555,413 941,907 1,082,143 

25. ก าไรต่อหุ้น 
 ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรบัปี (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น) ด้วย

จ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัทีอ่อกในระหว่างปี  
 2558 2557 
ก าไรส าหรบัปี (พนับาท) 96,727 127,796 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 300,000 281,712 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.32 0.45 

26. ข้อมลูทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอ านาจ
ตดัสนิใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานไดร้บัและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจในการ
จดัสรรทรพัยากรใหก้บัส่วนงานและประเมนิผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบรหิารงาน บรษิทัฯจดัโครงสรา้งองคก์รเป็นหน่วยธุรกจิตามประเภทของ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร บรษิทัฯมสี่วนงานทีร่ายงานทัง้สิน้ 2 ส่วนงาน ดงันี้  
 ส่วนงานผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑเ์คมภีณัฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม เป็นส่วนงานที่ท าการ

ผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑแ์คลเซยีมออกไซด์ แคลเซยีมไฮดรอกไซด์ และผลติภณัฑท์ี่
เกีย่วขอ้งอื่นๆ 
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 ส่วนงานจ าหน่าย ประกอบและติดตัง้เครื่องจกัรอุปกรณ์ เป็นส่วนงานที่จ าหน่ายชิ้นส่วน
โครงสร้าง และเครื่องจกัรอุปกรณ์ส าหรบัเตาเผาปูนขาว รวมถงึการควบคุมให้ค าปรกึษา 
เพื่อใหก้ารตดิตัง้เครือ่งจกัรส าเรจ็ 

ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ
วตัถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจดัสรรทรพัยากรและการประเมนิผลการปฏิบตัิงาน 
บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการ
ด าเนินงานและสนิทรพัยร์วมซึ่งวดัมลูค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัทีใ่ชใ้นการวดัก าไรหรอืขาดทุนจาก
การด าเนินงานและสนิทรพัยร์วมในงบการเงนิ 

ขอ้มูลรายได้ ก าไร และสนิทรพัยร์วมของส่วนงานของบรษิทัฯส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2558 และ 2557 มดีงัต่อไปนี้ 

     (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 สว่นงานผลติและ

จ าหน่ายผลติภณัฑ์
เคมภีณัฑท์ีใ่ชใ้น
อุตสาหกรรม 

 
สว่นงานจ าหน่าย 
ประกอบและตดิตัง้
เครื่องจกัรอุปกรณ์ 

 
 
 

รวม 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
รายได ้       
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 907,816 1,013,096 19,362 57,662 927,178 1,070,758 
ผลการด าเนินงาน       
ก าไรขัน้ต้นของส่วนงาน 292,857 348,941 2,327 14,302 295,184 363,243 
รายไดอ้ื่น     14,729 11,385 
ค่าใชจ้่ายในการขาย     (97,961) (121,543) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร     (93,982) (96,306) 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ     (8,407) (17,826) 
ก าไรก่อนค่าใช้จา่ยภาษีเงิน
ได ้     

109,563 138,953 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้     (12,836) (11,157) 

ก าไรส าหรบัปี     96,727 127,796 
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 สนิทรพัยข์องส่วนงานของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มดีงัต่อไปนี้ 

     (หน่วย: พนับาท) 
 สว่นงานผลติและ

จ าหน่ายผลติภณัฑ์
เคมภีณัฑท์ีใ่ชใ้น
อุตสาหกรรม 

 
สว่นงานจ าหน่าย 
ประกอบและตดิตัง้
เครื่องจกัรอุปกรณ์ 

 
 
 

รวม 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
สนิทรพัยร์วมของสว่นงาน 999,187 903,502 13,412 10,039 1,012,599 913,541 

ขอ้มลูเกีย่วกบัเขตภมูศิาสตร ์

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอกก าหนดขึน้ตามสถานทีต่ ัง้ของลกูคา้ 

(หน่วย: พนับาท) 

 2558 2557 
รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก   
ประเทศไทย 741,008 921,047 
ประเทศลาว 90,111 51,134 
ประเทศอนิโดนีเซยี 74,792 59,371 
ประเทศมาเลเซยี - 32,715 
ประเทศอื่นๆ 21,267 6,491 
รวม 927,178 1,070,758 

ขอ้มลูเกีย่วกบัลกูคา้รายใหญ่ 

ในปี 2558 และ 2557 บรษิทัฯไม่มรีายไดจ้ากลูกคา้รายใดทีม่มีลูค่าเท่ากบัหรอืมากกว่ารอ้ยละ 10 
ของรายไดข้องกจิการ 

27. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

บรษิทัฯและพนกังานบรษิทัฯไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทุน
ส ารองเลี้ยงชพี พ.ศ. 2530 โดยบรษิัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดอืนใน
อตัรารอ้ยละ 2 ของเงนิเดอืน กองทุนส ารองเลีย้งชพีนี้บรหิารโดยกองทุนส ารองเลีย้งชพี กรุงไทย 
มาสเตอร ์พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบยีนแล้ว และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนัน้ออกจากงาน
ตามระเบยีบว่าด้วยกองทุนของบรษิทัฯ ในระหว่างปี 2558 บรษิทัฯรบัรูเ้งนิสมทบดงักล่าวเป็น
ค่าใชจ้า่ยจ านวน 0.4 ลา้นบาท (2557: 0.4 ลา้นบาท) 
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28. เงินปันผล 
เงนิปันผล อนุมตัโิดย เงนิปันผลจ่าย จ านวนหุน้ เงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (ลา้นหุน้) (บาท) 
เงนิปันผลจากก าไรส าหรบั
ปี 2556 (ภายหลงัหกั
เงนิปันผลระหว่างกาล) 

ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้            
เมื่อวนัที ่25 มนีาคม 
2557 

22.5 
 
 

225 0.10 

เงนิปันผลระหว่างกาล
ประกาศจ่ายจากผลการ
ด าเนินงานของงวดวนัที ่
1 มกราคม 2557 ถงึ
วนัที ่30 มถุินายน 2557 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการ
บรษิทัฯครัง้ที ่3/2557 
เมื่อวนัที ่8 สงิหาคม 
2557 

45.0 
 
 
 
 

300 0.15 

รวมเงนิปันผลส าหรบัปี 2557 67.5   
     

เงนิปันผลจากก าไรส าหรบั
ปี 2557 (ภายหลงัหกั
เงนิปันผลระหว่างกาล) 

ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้            
เมื่อวนัที ่3 เมษายน 2558 

45.0 
 
 

300 0.15 

เงนิปันผลระหว่างกาล
ประกาศจ่ายจากก าไร
สะสม 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการ
บรษิทัฯครัง้ที ่3/2558          
เมื่อวนัที ่13 สงิหาคม 
2558 

45.0 
 
 

300 0.15 

รวมเงนิปันผลส าหรบัปี 2558 90.0   

29. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
29.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 ก) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯมภีาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเกี่ยวกบัการก่อสรา้งอาคาร

โรงงานและซือ้เครือ่งจกัรและอุปกรณ์จ านวนเงนิ 20.2 ลา้นบาท (2557: 3.5 ลา้นบาท) 
 ข) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯมภีาระผูกพนัเกี่ยวกบัเงนิลงทุนส่วนที่ยงัไม่เรยีกช าระใน           

PT. KRAKATAU GOLDEN LIME จ านวน 5.3 พนัลา้นรเูปียอนิโดนีเซยี (2557: 5.3 พนัลา้น      
รเูปียอนิโดนีเซยี) 

29.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าด าเนินงานและบริการ 
บรษิทัฯได้เขา้ท าสญัญาเช่าด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกบัการเช่าที่ดนิ อาคารส านักงานและห้องพกั
อาศยั และสญัญาบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจา้งทีป่รกึษา อายุของสญัญามรีะยะเวลาตัง้แต่ 1 ถงึ 3 
ปี  
บรษิัทฯ มจี านวนเงนิขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทัง้สิ้นภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญา
บรกิารทีบ่อกเลกิไมไ่ด ้ดงันี้ 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
 2558 2557 
จา่ยช าระ   

ภายใน 1 ปี 2.30 2.04 
มากกว่า 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 3 ปี 1.24 0.58 

29.3 การค า้ประกนั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯมหีนงัสอืค ้าประกนัซึง่ออกโดยธนาคารในนามบรษิทัฯเหลอือยู่
เป็นจ านวนเงนิ 14.0 ล้านบาท และ 2.3 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิา (2557: 14.2 ล้านบาท) ซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพนัทางปฏิบตัิบางประการตามปกติธุรกิจของบรษิัทฯ ซึ่งประกอบด้วย 
หนังสอืค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัตามสญัญาซื้อขายสนิค้าจ านวน 5.5 ลา้นบาท (2557: 6.9 ล้าน
บาท) หนังสอืค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการใช้ไฟฟ้าจ านวน 8.5 ล้านบาท (2557: 7.3 ล้านบาท) 
และหนงัสอืค ้าประกนัเพื่อ            ค ้าประกนัการออกสนิคา้จ านวน 2.3 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 
(2557: ไม่ม)ี โดยมทีี่ดนิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งบางส่วน และเครื่องจกัรของบรษิทัฯเป็นหลกัทรพัยค์ ้า
ประกนั 

29.4 วงเงินสินเช่ือ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯได้รบัวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินหลายแห่งและมี
หลกัประกนัโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ก) วงเงนิกู้ยมืระยะยาวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 17 และวงเงนิเลต
เตอร ์  ออฟเครดติ ทรสัต์รซีที สนิเชื่อเพื่อการช าระค่าสนิค้า วงเงนิหนังสอืค ้าประกนัและ
เงนิกู้ยมืระยะสัน้จ านวน 783 ล้านบาท (2557: 450 ลา้นบาท) และมสี่วนทีย่งัไม่เบกิใช้
คงเหลอืจ านวน 435 ล้านบาท (2557: 253 ลา้นบาท) วงเงนิสนิเชื่อดงักล่าวนี้ค ้าประกนั
โดยการจดจ านองที่ดนิพร้อมสิง่ปลูกสร้างบางส่วน เครื่องจกัร และเงนิฝากประจ าของ
บรษิทัฯ 

ข) วงเงนิเบกิเกนิบญัชจี านวน 62 ลา้นบาท (2557: 35 ลา้นบาท) ค ้าประกนัโดยการจดจ านอง
ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งบางส่วน เครือ่งจกัร และเงนิฝากประจ าของบรษิทัฯ 

ค) วงเงนิสญัญาซื้อเงนิตราต่างประเทศจ านวน 260 ล้านบาท (2557: 180 ล้านบาท) ค ้า
ประกนัโดยการจดจ านองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งบางส่วนและเครือ่งจกัรของบรษิทัฯ 

ง) วงเงนิเช่าซือ้/ลสีซิง่จ านวน 72 ลา้นบาท (2557: 72 ลา้นบาท)  
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30. ล าดบัชัน้ของมลูค่ายติุธรรม 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯมสีนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุตธิรรมหรอืเปิดเผยมลูค่า
ยตุธิรรมแยกแสดงตามล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุธิรรม ดงันี้ 

(หน่วย: พนับาท) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรพัยท่ี์วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย     
หน่วยลงทุน - 52,712 - 52,712 

สินทรพัยท่ี์เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน  - - 31,308 31,308 

31. เคร่ืองมือทางการเงิน 

31.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

เครื่องมอืทางการเงนิทีส่ าคญัของบรษิทัฯตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่107 “การ
แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ ” ประกอบด้วย เงินสดและ
รายการเทยีบเท่าเงนิสด ลูกหนี้การคา้ เงนิลงทุน เงนิกู้ยมืระยะสัน้ เงนิกู้ยมืระยะยาว และหนี้สนิ
ตามสญัญาเช่าการเงนิ บรษิทัฯมคีวามเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเครื่องมอืทางการเงนิดงักล่าว และมี
นโยบายการบรหิารความเสีย่งดงันี้ 

ความเสีย่งด้านการให้สินเชือ่ 

บรษิัทฯมคีวามเสี่ยงด้านการให้สนิเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกบัลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบรหิาร
ควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการก าหนดให้มนีโยบายและวิธกีารในการควบคุมสนิเชื่อที่เหมาะสม 
ดงันัน้บรษิทัฯจงึไม่คาดว่าจะได้รบัความเสยีหายที่เป็นสาระส าคญัจากการให้สนิเชื่อ นอกจากนี้  
การให้สนิเชื่อของบรษิทัฯไม่มกีารกระจุกตวัเนื่องจากบรษิทัฯมฐีานของลูกคา้ทีห่ลากหลายและมี
อยูจ่ านวนมากราย จ านวนเงนิสงูสุดทีบ่รษิทัฯอาจตอ้งสูญเสยีจากการใหส้นิเชื่อคอืมลูค่าตามบญัชี
ของลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่นทีแ่สดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ 

ความเสีย่งจากอตัราดอกเบ้ีย 

บรษิัทฯมคีวามเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส าคญัอันเกี่ยวเนื่องกับเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงิน
เบกิเกนิบญัช ีเงนิกู้ยมืระยะสัน้ เงนิกู้ยมืระยะยาว และหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิที่มดีอกเบี้ย 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาด หรอืมอีตัรา
ดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั 
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สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีส่ าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ และส าหรบัสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ
ทางการเงนิทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีส่ามารถแยกตามวนัทีค่รบก าหนด หรอื วนัทีม่กีารก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ 
(หากวนัทีม่กีารก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ถงึก่อน) ไดด้งันี้       
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้   อตัรา 

 ภายใน 1 ปี 
มากกว่า 1                 
ถงึ 5 ปี 

ปรบัขึน้ลง              
ตามราคาตลาด 

ไมม่อีตัรา
ดอกเบีย้ รวม 

ดอกเบีย้                 
ทีแ่ทจ้รงิ 

  (รอ้ยละต่อปี) 
สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - 43 3 46 0.05 - 0.37 
เงนิลงทุนชัว่คราว - - - 53 53 - 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - - - 156 156 - 
เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนั 12 - - - 12 1.15 
 12 - 43 212 267  
หน้ีสินทางการเงิน       
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะ

สัน้จากสถาบนัการเงนิ 80 - 8 - 88 
2.4, 3.15, 
MOR-2.25 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - - - 122 122 - 
เงนิกูย้มืระยะยาว 30 72 27 - 129 4.75, 5.52 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 10 2 - - 12 5.31 - 8.16 
 120 74 35 122 351  
  
 (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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ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

บรษิทัฯมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทีส่ าคญัอนัเกี่ยวเนื่องจากการซือ้ขายสนิคา้เป็นเงนิตรา
ต่างประเทศ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บรษิทัฯมยีอดคงเหลอืของสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิ
ทางการเงนิทีเ่ป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศดงันี้  

สกุลเงนิ 
สนิทรพัยท์างการเงนิ  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

หนี้สนิทางการเงนิ        
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่                            
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

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

ต่างประเทศ) 
เหรยีญสหรฐัอเมรกิา 1.5 0.8 1.9 0.7 36.0886 32.9630 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บรษิทัฯไม่มสีญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า
คงเหลอื 

31.2 มลูค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เนื่องจากเครื่องมอืทางการเงนิส่วนใหญ่ของบรษิัทฯจดัอยู่ในประเภทระยะสัน้  เงนิกู้ยมืมอีตัรา
ดอกเบีย้ปรบัตามอตัราตลาด บรษิทัฯจงึประมาณมลูค่ายตุธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิใกลเ้คยีง
กบัมลูค่าตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ  

ในระหว่างปีปัจจบุนั ไมม่กีารโอนรายการระหว่างล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุธิรรม 

32. การบริหารจดัการทุน  

วัตถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนที่ส าคัญของบริษัทฯ คือการจดัให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่
เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯและเสรมิสรา้งมลูค่าการถอืหุน้ใหก้บัผูถ้อืหุ้น  
โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯมอีตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุนเท่ากบั 0.6:1 (2557: 0.5:1)  

33. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เมื่อวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2559 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯไดม้มีตอินุมตัเิหน็ชอบใหน้ าเสนอ
ต่อที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถอืหุ้นใน
อตัราหุน้ละ 0.45 บาท ส าหรบัหุ้นจ านวน 300 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงนิ 135 ล้านบาท ทัง้นี้ บรษิทัฯ
ได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทฯเมื่อวนัที่ 13 สิงหาคม 2558 คงเหลอืที่ต้องจ่ายเพิม่ในอตัราหุ้นละ 0.30 
บาท รวมเป็นเงนิ 90 ลา้นบาท ก าหนดจา่ยในวนัที ่29 เมษายน 2559 
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2558 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

 

34. การอนุมติังบการเงิน 

งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เมือ่วนัที่ 26 กุมภาพนัธ ์2559 
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“Investment contains certain risks; investors are advised to study relevant information 

carefully before making any investment decision.” 

11120 

“Investment contains certain risks; investors are advised to study relevant 

information carefully before making any decision.” 
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