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บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานประจ าปี 2559 โดยวางแนวทางการเปิดเผยข้อมูลในส่วนนโยบายบริษัท ผล
การด าเนินงานรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลข้อบังคับของบริษัทฯ และแนวทางการปฏิบัติในแต่ละหัวข้อที่ผู้มีส่วน
ได้เสียควรทราบทั้งนี้ได้จัดวางรูปแบบการน าเสนอข้อมูลในแต่ละหัวข้อตามแนวทางการจัดท ารายงานประจ าปี 
(แบบ 56-2) เพื่อน าเสนอข้อมูลของบริษัทซึ่งประกอบด้วยหัวข้อการน าเสนอตามสารบัญข้างต้น  

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพ่ิมเติมได้
จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56 -1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ 
www.set.or.th โดยค้นหาข้อมูลจากชื่อย่อหลักทรัพย์ “SUTHA” หรือสามารถศึกษาข้อมูลจากหน้าเว็บไซด์
ของบริษัทท่ี www.goldenlime.co.th 

หากมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท ารายงานฉบับนี้ สามารถติดต่อได้ที่ เลขานุการบริษัท ที่ Email : 
glmis@goldenlime.co.th หรือ โทร. 0 2961 8652-6 
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        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

สารจากประธานกรรมการบริษัท 
 

บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องใน
หลายปีที่ผ่านมา และเผชิญอุปสรรคซึ่งท้าทายตลอดในช่วง 2 ปี  
โดยบริษัทต้องเผชิญกับสภาพความผันผวนของตลาดอย่างมาก 
รวมถึงอุปสรรคจากการด าเนินการซึ่งแม้จะไม่ได้ส่งผลเสียต่อรายรับ 
แต่ก็ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรและผลตอบแทน
ของผู้ถือหุ้นในภาพรวมอีกด้วย   
 จากอุปสรรคและความท้าทายเหล่านี้  ในปี 2559 บริษัท 
เริ่มด าเนินการโดยมุ่งมั่นสู่เป้าหมายในการแก้ไขสถานการณ์ของ
ธุรกิจที่ก าลังเผชิญอยู่ เพ่ือสร้างความสามารถในการท าก าไรของ
บริษัทให้กลับคืนสู่ระดับเดิม ในปลายเดือนกันยายน บริษัทฯ ได้เสริม
โครงสร้างผู้ถือหุ้นจากกลุ่มผู้ร่วมลงทุนซึ่งมีความหลากหลาย เมื่อ
บริษัท คาร์มุส (Carmeuse) ผู้ผลิตหินปูนแคลเซียมสูงและหินปูน
โดโลมิติกชั้นน าของโลก และกลุ่ม บริษัท จีพี กรุ๊ป (GP Group) หนึ่ง
ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายที่สุดในประเทศไทยได้เข้า
ร่วมและเป็นผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท ซึ่งนับเป็นก าลังส าคัญที่เข้ามา
เสริมสร้างความแข็งแกรงและเป็นผู้น าโดยก าหนดกลยุทธ์เพ่ือเป็น
ทิศทาง 3 ข้อหลัก  ได้แก่ 
 1. พลิกฟื้นคืนการเติบโตสูงสุด  ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมของธุรกิจที่ขาดความแน่นอน แต่นั่น
ก็เป็นกุญแจส าคัญในการขับเคลื่อนเพ่ือมุ่งสู่การเติบโตอย่างสูงสุด โดยถือลูกค้าเป็นหัวใจส าคัญและเริ่มท าการ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างรอบคอบระมัดระวังเพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตอย่างยั่งยืน 
 2. ส่งเสริมความเป็นเลิศทั้งด้านการด าเนินงานและความสามารถในการแข่งขัน  การน า
ระบบปฏิบัติการของคาร์มุสมาใช้กับสุธากัญจน์ เพ่ือแสวงหาความสามารถในการผลิตที่สูงสุด การจัดการกับ
ของเสีย และความมั่นใจในคุณภาพที่คงที่ เราจะได้รับผลประโยชน์จากความรู้และทักษะที่ลุ่มลึกและเป็น
เอกลักษณ์ขององค์กรระดับโลกในวงการเทคโนโลยีทางหินปูน การจัดการขั้นตอนให้มีความเหมาะสมที่สุด 
และการน าความรู้และทักษะดังกล่าวไปสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขัน  

3. ท าให้องค์การมีความแข็งแกร่งขึ้น และพัฒนาพนักงานของเรา เพ่ือความมั่นใจว่าเราจะมีโอกาส
ประสบความส าเร็จในปีที่ก าลังมาถึงมากที่สุด เราจะเพ่ิมความแข็งแกร่งให้กับรากฐานของการจัดการและการ
ลงทุนในการพัฒนาพนักงานมากขึ้นไป ความมุ่งมั่นสูงสุดของเราคือการสร้างองค์กรที่แข็งแกร่งด้วยพนักงานที่มี
พรสวรรค์และมีแรงจูงใจที่จะเป็นตัวก าหนดรูปลักษณ์อนาคตของบริษัท 
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นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ 
ประธานคณะกรรมการบริหารและ 

กรรมการผู้จัดการ 

ปี 2560 ถือเป็นจุดประกาศเพ่ือเดินหน้าไปยังปีถัดไป    โดยเรื่องส าคัญท่ีเราจะมุ่งเป้าไปเพ่ือด าเนินกล
ยุทธ์ด้วยความเข้มงวด เพ่ือแสดงให้ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งถือเสมือนหุ้นส่วนส าคัญของเราได้เห็นผลจากการ
ด าเนินการของเรา ทุกๆ อย่างนั้นต้องเกิดขึ้น  ในขณะเดียวกันที่เราให้ค ามั่นในความปลอดภัยของพนักงานว่า
จะไม่มีการบาดเจ็บเกิดขึ้น ไม่มีสิ่งใดที่เราท าควรค่าแก่การบาดเจ็บ เรื่องความปลอดภัยนั้นเป็นเหมือนการ
เดินทางและเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดการงานทั่วไปท่ีดี รวมถึงวิธีการที่เป็นระบบ และการรักษาวินัยในทุกระดับ
ขององค์กร 
  

ผมขอแสดงความขอบคุณและปลาบปลื้มต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านส าหรับความช่วยเหลือและยังคง
สนับสนุนบริษัทของเราต่อไป เรามีเส้นทางที่ชัดเจนที่รอเราอยู่ข้างหน้า และเรารับผิดชอบต่อการด าเนินการ
เพ่ือให้ทุกท่านได้รับโอกาสที่ดีที่สุดไปพร้อมๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้จัดจ าหน่วย ชุมชน 
และผู้ร่วมธุรกิจท่านอ่ืนๆ  ของเรา 

 

นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ 
(Tim Van den Bossche) 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 
การด าเนินธุรกิจภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลง 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และไม่หยุดนิ่ง โดยพ้ืนฐานของการเปลี่ยนแปลงจากการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีและเครือข่ายการเชื่อมโยงที่ไร้ขีดจ ากัด ผู้ที่
พัฒนาได้มากกว่า มีประสิทธิภาพมากกว่า หรือผู้ที่อดทน หรือมี
ความเชี่ยวชาญยิ่งกว่า จึงจะผ่านพ้นกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง
แห่งโลกธุรกิจในยุคปัจจุบัน กระแสของการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจที่
ไม่เคยหยุดนิ่ง หากธุรกิจใดคงอยู่กับที่ ธุรกิจนั้นก็เป็นธุรกิจที่รอวัน
ปิดเกม และผู้เล่นก็จ าเป็นต้องเดินออกจากสนามของการแข่งขัน 
 

ธุรกิจของ SUTHA เกิดจากการหล่อหลอมประสบการณ์ 
จากรุ่นคุณพ่อ คุณแม่ และถ่ายทอดจิตวิญญาณของการเป็นผู้ผลิต
หินแป้ง หินปูน จนกลายเป็นการน าหินปูนเข้าสู่กระบวนการเผา
ด้วยความร้อนสูงจนกลายเป็นปูนขาว ปูนขาวหรือแคลเซียม
ออกไซด์ และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ เคมีที่มีฤทธิ์เป็นด่างและถือเป็น
เคมีพ้ืนฐานที่ส าคัญที่เป็นวัตถุดิบจ าเป็นในอุตสาหกรรมที่
หลากหลายของประเทศ  
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และจากการเป็นผู้ผลิตปูนขาว การสร้างเตาเผาปูนขาว และการต้องจัดการปัญหานานาประการเพ่ือควบคุม
กระบวนการเผาปูนเพ่ือให้ได้ปูนขาวที่ได้คุณภาพ ต่อยอดความมุ่งม่ันสู่ความต้องการสร้างเตาเผาปูนขาวที่
สามารถผลิตปูนขาวขึ้นได้เอง จากประสบการณ์ท่ีสะสมมาเป็นระยะเวลายาวนาน   

 
วันนี้ SUTHA จะไม่ยอมเป็นธุรกิจทีห่ยุดนิ่ง ดังนั้น ในฐานะผู้สร้าง ผมต้องการเครือข่ายเชื่อมโยงที่ไร้

ขีดจ ากัด SUTHA ต้องไปต่อ และผมต้องมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่มีความพร้อมและมีปณิธานที่จะร่วมสร้าง
ธุรกิจไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน ดังนั้น วันนี้ SUTHA จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและต้องก้าวย่างผ่านการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ทศวรรษต่อ ๆ ไป 

                                                                            

                                                                                              

 

 
 

 นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ ์           นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ 
        ประธานคณะกรรมการบริษัท                      ประธานคณะกรรมการบริหารและ 
                                                                                      กรรมการผู้จัดการ 
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คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 

   

 

 

 

 

 

                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

               

                               

 

 

 

 

                           

 

                           

 

 

 

 

 

            
               

 

 

 

นายศรีภพ สารสาส 

กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 

นายเกียรติกุล มนต์เสรีนสุรณ ์
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร 

และกรรมการผู้จดัการ 

นายบวร วงศ์สินอุดม 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์
ประธานกรรมการ 
และกรรมการบริหาร 

นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน 

กรรมการ 

นางสาวนิชิต้า ชาห์  
กรรมการ และกรรมการบริหาร 

นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู ่ 
กรรมการ และกรรมการบริหาร 

 

นางสาวครสิเทล เวอเลเยน 

กรรมการ 
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คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2 นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์  กรรมการบริหาร 
3 นางสาวนิชิต้า ชาห ์ กรรมการบริหาร 
4 นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู ่ กรรมการบริหาร 
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        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

วิสัยทัศน ์
 

 
 

  

 

 

 

 

พันธกจิ 
สุธากัญจน์ มีความมุ่งมั่นในการด าเนินการ ดังนี้ 
 เป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ (Product Quality) และมีการบริหารจัดการต้นทุน

ในการผลิตและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (Cost Concern) เพื่อความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ใน
ทุกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ( Application & Market Knowledge) 

 รักษา, ปกป้องให้การลงทุนของผู้ถือหุ้นให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยมี
การบริหารและจัดการที่มีความโปร่งใส ชัดเจน เชื่อถือ และตรวจสอบได้ และ
เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน  

 เป็นองค์กรที่บุคคลากรภายในองค์กรสามารถด ารงอยู่ด้วยใจรัก มีความมุ่งมั่น มี
ความสุขในการท างาน และมีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

 เป็นองค์กรที่มีรากฐานการสร้างองค์ความรู้ และเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรทุก
ระดับ โดยสร้างความตื่นตัว และพัฒนาอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง ด้วยแนวคิดที่มี
การปลูกฝัง “จะท าให้ดีกว่า – Doing Better” 

 ดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างบรรยากาศร่มรื่น ภายใต้แนวคิด “โรงงานในป่า 
ส านักงานในสวน” 

 เป็นองค์กรที่มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

เป็นผู้ผลิตปูนขาวและแปรรูปแร่อื่นๆ ที่ได้คุณภาพ   
ราคายุติธรรม เพื่อลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม 
มุ่งเน้นศึกษาโอกาสทางธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ 

ในด้านปูนขาว การแปรรูปแร่ รวมถึงเคมีพื้นฐาน
เพิ่มเติมเพ่ือเพิ่มผลก าไรและความยั่งยืนของบริษัท 

และมุ่งมั่นในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนา
วิศวกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตด้วยตนเอง 
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        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

ข้อมูลทางการเงิน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2559 2558 2557

สินทรัพยร์วม (ล้านบาท) 938.52 1,012.60 913.54

หนีสิ้นรวม (ล้านบาท) 359.94 386.93 295.98

ส่วนของผู้ถอืหุ้น (ล้านบาท) 578.58 625.67 617.56

จ้านวนหุ้นสามัญถวัเฉล่ียถว่งน้้าหนกั (ล้านหุ้น)          300.00           300.00           300.00

รายได้รวม (ล้านบาท) 804.55 941.91 1,082.14

ก้าไรสุทธิ (ล้านบาท) 68.00 96.73 127.80

ก้าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.23              0.32              0.45

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ROA(%) 9.29% 10.04% 14.98%

อตัราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น ROE(%) 15.06% 15.56% 28.25%

อตัราก้าไรสุทธิ(%) 8.45% 10.27% 11.81%

จ้านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 300 300 300

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) 1 1 1

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.17 0.45 0.3

ขอ้มูลทางการเงินที่ส้าคัญ
พ.ศ.

938.52 

1,012.60  

913.54  

2559 2558 2557 

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 

9.29% 10.04% 

14.98% 

2559 2558 2557 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ROA(%) 
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        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

ข้อมูลทางการเงิน 

 

 
 

  
 

578.58  625.67  617.56  

359.94  386.93  295.98  

2559 2558 2557 

หนี้สินรวม (ล้านบาท) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 

804.55  
941.91  

1,082.14  

2559 2558 2557 

รายได้รวม (ล้านบาท) 

0.23 
 0.32  

 0.45  

2559 2558 2557 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 

15.06% 15.56% 

28.25% 

2559 2558 2557 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ROE(%) 

68.00  
96.73  

127.80  

2559 2558 2557 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 

0.17 

0.45 

0.3 

2559 2558 2557 

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 
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        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

ข้อมูลทางการเงิน 

 

หมายเหตุ:      1/  คิดอัตราส่วนจากสินค้าส าเร็จรูปเท่านั้น 
 2/  คิดอัตราการจ่ายเงินปันผลจากเงินปันผลจ่ายหารด้วยก าไรสุทธิของปีนั้นๆ ตามที่มีการจา่ยใน 
                        รอบระยะเวลาตามบัญชี  
 3/ ในปี 2558 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการค านวณอัตราส่วนส าหรับการค านวณอัตราสว่นท่ีมี 
                      หน่วยเป็นวันโดยใช้ระยะจ านวนวันต่อปีจาก 360 วัน เป็น 365 วัน                                                                                                                       

2559 2558 2557

1.   อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)

1.47            1.53            2.00            

0.85            0.84            1.23            

0.94            0.70            0.48            

7.64            6.37            7.70            

48              57              47              

40.40          58.88          101.14         

9                6                4                

7.63            6.20            10.09          

48              59              36              

105             122             87              

2.   อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability ratio)

30.16% 31.84% 33.92%

8.59% 10.43% 11.94%

386.97% 195.86% 116.89%

8.45% 10.27% 11.81%

15.06% 15.56% 28.25%

3.   อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency ratio)

9.29% 10.04% 14.98%

41.91% 39.60% 49.96%

0.79            1.03            1.37            

4.   อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)

0.62            0.62            0.48            

0.35            0.37            0.30            

60.07          24.06          9.01            

9.13            2.50            2.34            

167.64% 93.05% 52.82%

อตัราสว่นเงนิสดต่อการท าก าไร (%)

อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เท่า)

อตัราสว่นหมุนเวยีนลกูหนี้การค้า (เท่า)

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ (วนั) 3/

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร (%) - ROFA

อตัราการจ่ายเงนิปันผล (%)2/

อตัราก าไรสทุธ ิ(%)

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  (%) - ROE

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) - ROA

อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์(เท่า)

อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า)

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้สทุธ ิ(เท่า)

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า)

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผูกพนั (เท่า)

งบตรวจสอบ

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม

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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        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

ข้อมูลทั่วไป 
 
ข้อมูลบริษัท 
ชื่อบริษัท  : บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 
การประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภท 

  1)   ปูนขาว  
  2)   แคลเซียมคาร์บอเนต  
   3)   จ าหน่ายสินค้า/บริการอ่ืน รวมทั้งให้บริการจ าหน่าย  
  4)   ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000248 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : เลขที่ 8/222 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ซอย 2 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 
โทรศัพท์ :  +66(0) 2961 8652-6 
โทรสาร :  +66(0) 2961 8650-1 
เว็บไซต์ :  http://www.goldenlime.co.th 

 

ที่ตั้งโรงงาน  
สาขา 1 : เลขท่ี 61 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.หน้าพระลาน  
            อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 

สาขา 2 : เลขท่ี 7 ซ.11 สาย 3 หมู่ 12 ถ.สระบุร-ีหล่มสัก 
สายใหม่   ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220 

สาขา  3 : เลขท่ี 111 หมู่ 11 ต.หว้ยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท  
             จ.สระบุรี 18270  

(อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างโรงงาน) 
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        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

ข้อมูลทั่วไป 
 

หลักทรัพย์จดทะเบียน : เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557  
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ “SUTHA”  
จ านวนหุ้นที่ออกแล้ว : หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 300 ล้าน
บาท 
ทุนของบริษัท : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ทุนจดทะเบียน :      หุ้นสามัญ  300 ล้านบาท (300 ล้านหุ้น) 
ทุนช าระแล้ว :  หุ้นสามัญ 300 ล้านบาท (300 ล้านหุ้น) 

 

ข้อมูลบุคคลอ้างอิง 
นายทะเบียนหุ้นบริษัท 
ชื่อบริษัท : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ที่ตั้งส านักงาน : อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก 

  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

  โทรศัพท์ 0-2009 9385  โทรสาร 0-2009 9476  

 
ผู้สอบบัญชี 
ชื่อบริษัท : บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  

ผู้สอบบัญชี : นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4496 หรือ 

        นางสาวพิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ 

  นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ 

  นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 

 

ที่ตั้งส านักงาน : ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก 

  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

  โทรศัพท์  0 2264 9090   โทรสาร 02 264 0789 
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        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2546 โดยมี

ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท และในปี 2548 กิจการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วเป็น 90 ล้าน
บาท และเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 กิจการได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลท.”) โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว จ านวน 300 ล้านบาท  
 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญของบริษัทนับจากที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักในปี 2557 มี
รายละเอียดดังนี้ 
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ ประจ าปี 2559 
 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่และโครงสร้างการบรหิารจากครอบครัวนายเกียรติกุล มนต์เสรีนสุรณ์ 

ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโดยกลุม่ผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่เป็นกลุม่บริษัทฯในเครอื Carmeuse ซึ่งเป็นผู้ผลิตปูนขาวช้ันน าของโลก
ร่วมกับกลุม่บริษัทในเครือ GP Group  

 ได้รับอนมุัติให้การส่งเสริมการลงทุนส าหรับผลติภณัฑ์แคลเซียมไฮดรอกไซด์ ตามบตัรส่งเสริมเลขท่ี 59-0430-100-1-0 
ก าลังการผลิต 116,800 ตัน 

 ได้รับใบอนญุาตในการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมประเภทปูนไลม์อุตสาหกรรม ใบอนุญาตที่ 
1240-7/319 ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2559 ภายใต้เครื่องหมายการคา้ตราแรด และตราภูเขา 

 ได้รับการรับรองในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริการส าหรับเครื่องหมายการค้า  ตามทะเบียนเลขท่ี 
161104081 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2559 

 เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2559 มีการเปลีย่นแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยบริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด เข้าถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกิจการ , การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการ
บริษัท และการเปลีย่นแปลงโครงสร้างผู้บริหาร  

 ระหว่างวันท่ี 10 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2559 บริษัท ซีอีไลม์ (ประเทศไทย) ได้ยื่นค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ังหมดของ
กิจการ โดยรายงานผลการเสนอซื้อ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งมีจ านวนหุ้นที่รับซื้อในช่วงเวลาท าค าเสนอซื้อ
รวม 7.13 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ โดยบริษัท ซีอีไลม์ (ประเทศไทย) มีสัดส่วนการถือหุ้น
หลังจากการท าค าเสนอซื้อ คิดเป็นร้อยละ 52.13 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกิจการ 

 ได้รับการรับรองฮาลาล ส าหรับผลิตภัณฑ์ปูนขาวและแคลเซยีมคารบ์อเนต ส าหรับผลิตภัณฑ์ตามเครื่องหมายการค้าตรา
แรด (RHINOCEROS) ตามหนังสือเลขท่ี ฮล.ลบ.70/2559 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2559 

 โครงการซึ่งบริษัทฯ มีการจ าหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นโครงการแรก ในประเทศอินโดนีเซียเริ่มเดินการผลิตเป็น
ครั้งแรกในเดือน พฤศจิกายน 2559  

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ ประจ าปี 2558 
 บริษัทฯ มีการส่งมอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามโครงการจ าหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์นับเป็นโครงการเริ่มแรก  โดย

หลังจากการส่งมอบแล้วลูกค้าจะเป็นผู้ด าเนินการติดตั้ง เมื่อลูกค้าท าการติดตั้งแล้วเสร็จจะเริ่มท าการทดสอบ 
(Commissioning) เพื่อเดินกระบวนการผลิต  โดยบริษัทฯ จะเป็นที่ปรึกษาในการทดสอบเดินกระบวนการผลิตจนกว่า
จะแล้วเสร็จ 

 บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งผลิตจากแร่แบไรท์ ซึ่งมีช่ือเรียกทางเคมีว่า แบเรียมซัลเฟต (BaSO4) โดยมีการ
ทดลองและทดสอบกระบวนการผลิตเพื่อสามารถผลิตสินค้าจัดจ าหน่ายซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ โดย
เริ่มมีการจัดจ าหน่ายให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมการขุดเจาะน้ ามันนับเป็นปีแรก 
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        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558  นับเป็นปีแรกตามโครงการประเมินคุณภาพ
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2558 (Annual General Meeting : AGM) ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเป็นผู้จัด 
ซึ่งเป็นปีแรกที่บริษัทฯ ได้รับการส ารวจ  โดยผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจ าปี 2558 มี
ผลประเมินอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” 

 บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการด าเนินการเพื่อความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย ตามแผนพัฒนาความยั่งยืนส าหรับ
บริษัทจดทะเบียน ซึ่งประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งมีการส ารวจเป็นปีที่สองนับจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทมีระดับการ
พัฒนาการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปช่ันในระดับที่ 3 “Established”  

 บริษัทฯ ได้รับผลส ารวจตามโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนซึ่งนับเป็นปีแรกที่บริษัทฯ ที่ ได้รับ
การส ารวจหลังการจดทะเบียนเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2557 และในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับผลประเมิน
โดยภาพรวมในระดับดี ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 บริษัทฯ ได้รับการประกาศเกียรติเข้าร่วมและให้การสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการผลิตแรงงานตามความ
ต้องการสถานประกอบกิจการปี 2558 ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี  อ่างทอง สระบุรี  ลพบุรี  สิงห์บุรี  และ
พระนครศรีอยุธยา จากมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นด าเนินโครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 บริษัทฯ  ได้รับการประกาศเกียรติคุณตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานความต้องการสถานประกอบกิจ ปี 2558 จาก
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงาน 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ ประจ าปี 2557 
 วันท่ี 26-28 มีนาคม 2557 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนท่ีเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปจ านวน 75 ล้าน

หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.7 บาท คิดเป็นเงินจ านวน 277.5 ล้านบาท  
 31 มีนาคม 2557 บริษัทฯ ได้รับช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนท้ังจ านวนและได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วกับกระทรวง

พาณิชย์ โดยบริษัทฯ มีทุนช าระแล้วท้ังสิ้น 300 ล้านบาท 
 2 เมษายน 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) ใช้ช่ือย่อหลักทรัพย์ว่า “SUTHA” โดยเริ่มท าการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรก (First 
day trade) ในวันท่ี 3 เมษายน 2557 

 เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2557 บริษัทฯ ได้ยื่นค าขอรับการส่งเสริมการลงทุน จากส านักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดย
บริษัทฯ มีแผนการลงทุนเพื่อเพิ่มก าลังการผลิตสินค้าแคลเซียมออกไซด์ซึ่งยื่นค าขอรับการส่งเสริมที่ก าลังการผลิต 
120,000 ตัน โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนจ านวน 250 ล้านบาท มีสถานที่ตั้งโครงการ ได้แก่ สาขาแห่งที่ 3 ต าบลห้วยป่า
หวาย อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  ด าเนินการก่อสร้างเตาเผาปูนขาว ขนาด 150 ตัน/วัน จ านวน 2 เตาซึ่งคาด
ว่าจะแล้วเสร็จในปี 2560 โดยบริษัทมีแผนด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จทีละเตา 

 

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทปูนขาว แคลเซียมคาร์บอเนต และ
จ าหน่ายสินค้า/บริการอ่ืน รวมทั้งให้บริการจ าหน่าย และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตปูนขาว โดยธุรกิจ
หลัก คือ การผลิตและจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภท 

 1) ปูนขาว คือ แคลเซียมออกไซด์ และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ และ  
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 2) แคลเซียมคาร์บอเนต  
โดยปูนขาวสามารถน าไปใช้ในกระบวนการผลิตได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก 

อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมน้ าตาล อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรม
เคมี เป็นต้น ส าหรับแคลเซียมคาร์บอเนตนั้นสามารถน าไปใช้เป็นตัวเติมเต็ม (Filler) และเป็นตัวเพ่ิมปริมาณ 
(Extender) เช่น อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก พีวีซี ยาง ฉนวนหุ้มสายไฟ เป็นต้น ซึ่งกิจการมีการจ าหน่าย
ปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนตให้กับลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

บริษัทฯ มีโรงงานผลิตซึ่งมีการเดินผลิต จ านวน 2 โรงงาน  และอยู่ระหว่างก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จ 
จ านวน 1 โรงงาน โดยโรงงานที่มีเดินการผลิตในปัจจุบัน คือ โรงงานที่ ต.ช่องสาริกา จ. ลพบุรี มีเตาเผาปูน 
จ านวน 6 เตา เดินเครื่องจักรตลอด 24 ชั่วโมง รวมมีก าลังการผลิตแคลเซียมออกไซด์ ทั้งสิ้น 900 ตันต่อวัน 
(328,500 ตันต่อปี) ซึ่งมีการควบคุมกระบวนการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ตลอดจนมีบุคลากร
คอยควบคุมและดูแลการผลิตอย่างใกล้ชิด โดยมีโรงงานซึ่งก าลังก่อสร้างใกล้วจะแล้วเสร็จ ที่ ต.ห้วยป่าหวาย 
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี มีจ านวนเตาเผาปูนที่ก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จ จ านวน 1 เตา ก าลังการผลิต 150 
ตันต่อวัน หรือ 54,000 ตันต่อปี  และโรงงานที่ ต.หน้าพระลาน จ. สระบุรี ซึ่งเป็นโรงงานซึ่งมีเครื่องบดและ
เครื่องจักรส าหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปูนขาวและแร่  โดยบริษัทฯ มีการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หลัก 
รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้อมาเพ่ือจ าหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1) ปูนขาว 

 แคลเซียมออกไซด์ (Calcium Oxide) หรือปูนขาวร้อน 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาหินปูนที่มีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนต ที่
อุณหภูมิประมาณ 900 องศาเซลเซียส เพ่ือให้แปรสภาพเป็นแคลเซียมออกไซด์ โดยผลิตภัณฑ์ที่
ได้จากกระบวนการผลิตจะมีลักษณะเป็นก้อนสีขาวขนาดประมาณ 1.5-4.0 นิ้ว และสามารถ
น ามาบดให้เป็นผงหรือเกล็ดได้ ซึ่งกิจการจะจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปของปูนก้อน ปูนเกล็ด 
และปูนบด ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม  

 แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Calcium Hydroxide) หรือปูนไฮเดรต 
เป็นผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากแคลเซียมออกไซด์โดยการน าแคลเซียมออกไซด์ (ปูนขาวร้อน) ที่ได้
จากกระบวนการเผามาผ่านเครื่องบด จากนั้นน ามาท าปฏิกิริยากับน้ าเพ่ือให้เกิดแคลเซียม      
ไฮดรอกไซด์ มีลักษณะเป็นผง โดยบรรจุขายในรูปของบรรจุภัณฑ์ และรถบัลค์ (Bulk truck) 

2) แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbonate) 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน าหินทราย (Calcite) มาบด จนได้เป็นผง ซึ่งจะมีลักษณะเป็นผงสีขาว 
โดยกิจการจะจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใน 2 รูปแบบ คือ แคลเซียมคาร์บอเนตแบบชนิดไม่เคลือบผิว 
(Uncoated Calcium Carbonate) และแคลเซียมคาร์บอเนตแบบชนิดแบบเคลือบผิว (Coated 
Calcium Carbonate) โดยในส่วนของแคลเซียมคาร์บอเนตแบบชนิดเคลือบผิว จะเป็นการน าหิน
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ทรายที่บดได้เป็นผงมาผสมกับกรดไขมัน (stearic acid) และบรรจุจ าหน่ายในรูปของบรรจุภัณฑ์
ขนาดต่างๆ ตามท่ีลูกค้าต้องการ 

3) ผลิตภัณฑ์ซื้อมาขายไป และสินค้าและบริการอ่ืน 
ผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้อมาเพ่ือจ าหน่ายต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีทั้งผลิตภัณฑ์ประเภท
ปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต เคมีภัณฑ์อ่ืนซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและพลาสติก และการ
จ าหน่ายเชื้อเพลิงถ่านหิน (ชนิดที่กิจการใช้อยู่ในปัจจุบัน)  

4) บริการจ าหน่าย และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ ์
การให้บริการจ าหน่าย ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปูนขาว ได้แก่ 
เตาเผาหินปูน ชุดล าเลียงหินปูน ชุดล าเลียงปูนขาวร้อน ส่วนการเผาไหม้เชื้อเพลิง เป็นต้น รวมถึง
การเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าให้กับลูกค้าในการจัดหา ติดตั้ง กระบวนการผลิต และการ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรที่ในการผลิตปูนขาว 
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 มี
รายละเอียดแสดงได้ดังต่อไปนี้ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัท 
โครงสร้างรายได้ของบริษัทส าหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559  สามารถสรุปได้ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
ส าหรับปสีิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2559 2558 2557 
โครงสร้างรายได้    
ปูนขาว (แคลเซียมออกไซด์และแคลเซียมไฮดรอกไซด์) 685.74 756.31 849.71 

จ าหน่ายในประเทศ 571.50 664.99 773.38  
จ าหน่ายในต่างประเทศ 114.24 91.33  76.33  

แคลเซียมคาร์บอเนต 50.60 52.98  50.78 
จ าหน่ายในประเทศ 50.18 51.01  47.25 
จ าหน่ายในต่างประเทศ 0.42 1.97  3.53 

ซื้อมาขายไปและรายได้จากการขายและบริการอื่น 43.94 101.08  112.61  
จ าหน่ายในประเทศ 32.72 26.54  100.42  
จ าหน่ายในต่างประเทศ 11.22 74.54  12.19  

จ าหน่าย ประกอบ และตดิตั้งเครือ่งจักรอุปกรณ ์ 10.92 16.8  57.66 
ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 0.57 4.74 1.51 
รายได้อื่นๆ/1 12.78 9.99 9.87 

รวม 804.55 941.907 1,082.14 

หมายเหตุ: 1/รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย รายได้คา่เช่ารับ รายได้ดอกเบี้ยรับ รายได้จากการให้ค าปรกึษาด้านวิศวกรรม ก าไร
จากการขายสินทรัพย์ รวมถึงรายการขายเศษซากจากกระบวนการผลิต เป็นต้น 

 

<17/202>



  
 
 
 
 
 

ลักษณะการประกอบธรุกิจ  

 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัทมีการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หลัก รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้อมาเพ่ือจ าหน่ายทั้ง
ภายในและต่างประเทศ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 1) ปูนขาว 

 1.1) แคลเซียมออกไซด์ (Calcium Oxide, CaO) หรือปูนขาวร้อน 
แคลเซียมออกไซด์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาหินปูน (Limestone) ซึ่งเป็นหิน

ตะกอนประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) เป็นส่วนใหญ่ เพ่ือให้หินปูนมีอุณหภูมิสูงจนถึงจุดที่
คาร์บอเนตหลอมละลาย จนกระท่ังเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งเรียกว่า กระบวนการแคลซิเนชั่น 
(calcination) โดยบริษัทใช้ความร้อนสูงในการเผา ที่อุณหภูมิประมาณ 900 องศาเซลเซียสในระบบปิด ใช้
เวลาประมาณ 18 ชั่วโมง ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะเป็นก้อนสีขาว ขนาด 1.5-4 นิ้ว ประกอบด้วยแคลเซียม
ออกไซด์ประมาณร้อยละ 85 ขึ้นไป และสารทางเคมีอ่ืนๆ เช่น แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) และเฟอริกออก
ไซด์ (Fe2O3) และมีคุณสมบัติเป็นด่าง มีค่า pH ประมาณ 12.2 ซึ่งเมื่อท าปฏิกิริยากับน้ าแล้วจะเกิดความร้อน
สูงแล้วละลายจนเหลือแกนเพียงเล็กน้อย  
                    ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีคุณสมบัติแตกต่างกัน เช่น ปริมาณแคลเซียมออกไซด์ที่มี 
(Available CaO), ปริมาณสารเคมีอ่ืนที่เจือปน (อาทิเช่น แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO), เฟอริกออกไซด์ 
(Fe2O3) ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2)), ค่าความชื้น, ปริมาณแกนที่เหลือเมื่อละลายน้ า, ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความร้อนและเวลาเมื่อท าปฏิกริยากับน้ า (Reactivity), ขนาดผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบหินปูน 
เชื้อเพลิงที่ใช้เผา และกระบวนการ/เทคนิคในการเผา  
  บริษัทมีการจัดจ าหน่ายในรูปของปูนก้อน (ขนาดประมาณ 1.5-4 นิ้ว) ปูนเกล็ด (ขนาด
ประมาณ 0.1-10.0 มิลลิเมตร) และปูนบด (ขนาดประมาณ 100-200 เมช (mesh)1/) โดยในกรณีของปูนเกล็ด
และปูนบด จะต้องน าปูนก้อนที่ผ่านกระบวนการเผาแล้ว ไปบดต่อในเครื่องบดเพ่ือให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ 
จากนั้นจะบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ หรือใส่รถเพ่ือจ าหน่ายให้แก่ลูกค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราแรด และ ตรา
ภูเขา      

          ปฏิกิริยาทางเคมี: CaCO3 + ความร้อน → CaO + CO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปูนก้อน 
Quicklime - Lump 

ปูนเกล็ด 
Quicklime - Pebble 

เตาเผาปูน
(Kiln) 
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  1.2) แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Calcium Hydroxide, Ca(OH)2) หรือปูนไฮเดรต 

   แคลเซียมไฮดรอกไซด์ หรือ ปูนไฮเดรต เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาจากการน าแคลเซียม
ออกไซด์ที่ผ่านกระบวนการเผาและบดแล้วไปท าปฏิกิริยากับน้ าในเครื่องผสม และท าการย่อยผลิตภัณฑ์ที่ได้
จนเป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในรูปผง ขนาดประมาณ 170-230 เมช (mesh) บรรจุในบรรจุภัณฑ์ หรือใส่รถ
เบ้าท์ (Bulk truck) เพ่ือจัดจ าหน่ายแก่ลูกค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราแรด และตราภูเขา 

โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีคุณสมบัติแตกต่างกัน เช่น ปริมาณแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่มี 
(Available Ca(OH)2), ปริมาณสารเคมีอ่ืนที่เจือปน (อาทิเช่น แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO), เฟอริกออกไซด์ 
(Fe2O3) ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2)), ค่าความชื้น, ขนาดผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบปูนขาวร้อน 
การท าปฏิกริยากับน้ า และกระบวนการผลิต 

ปฏิกิริยาทางเคมี: CaO + H2O (น้ า) → Ca(OH)2 + ความร้อน 

โดยบรรจุขายในรูปของบรรจุภัณฑ์ และรถเบ้าท์ (Bulk truck) 

  

 

 

 

 

 

โดยอุตสาหกรรมต่าง ๆ น าผลิตภัณฑ์ปูนขาวไปใช้ดังนี้ 

อุตสาหกรรม งานท่ีใช้ผลิตภณัฑ์ของบริษัท 
อุตสาหกรรมเหล็ก  - ดึงสารเจือปนต่างๆ ในกระบวนการผลิตเหล็ก 

อุตสาหกรรมเคม ี
 

-ปรับสภาพความเป็นกรดของสารจากการผลิตกรด 
- ดึงสารเจือปนในกระบวนการผลติ 
- สารที่ใช้ในระบบบ าบัดน้ าเสยี 

อุตสาหกรรมน้ าตาล 
 

-ดึงสารเจือปนต่างๆ ออกจากน้ าอ้อย 
- ใช้เป็นสารฟอกขาวในการผลติน้ าตาลทรายขาว 

อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ - การผลติสารฟอกขาว 

ปูนบด 
(Quicklime – Powder) 

โรงบด 
(Grinding Plant) 

ผลิตภัณฑ์ไฮเดรต 

ปูนบด 
จากโรงบด โรงผลิตไฮเดรต 

(Hydrated Plant) 
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อุตสาหกรรม งานท่ีใช้ผลิตภณัฑ์ของบริษัท 
- ใช้ในการผลิต Precipitated Calcium Carbonate (PCC) ที่ใช้ในการเคลือบกระดาษ 
- ใช้ในระบบบ าบัดน้ าเสยี 

อุตสาหกรรมเหมืองแร ่ - ดึงสารเจือปนในกระบวนการผลติ 
- สารช่วยกรองในกระบวนการผลติ 
- สารยับยั้งการลอยตัวของแร่บางชนิด (Depressant in ore floatation) 
- สารปรับสภาพความเป็นกรด 
- สารที่ใช้ในระบบบ าบัดน้ าเสยี 
- ส่วนผสมในกระบวนการสกัดแร ่(Cyanidation of ores) 

อุตสาหกรรมการเกษตร - ปรับค่า pH ในดินและน้ า 
- บ าบัดน้ าเสีย และปรับปรุงสภาพดนิ 

อุตสาหกรรมก่อสร้าง - ใช้เป็นส่วนประกอบท ายางมะต่อย หรือสารเติมแต่ง 
- ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลติอิฐมวลเบา 
- ใช้เป็นส่วนผสมในการปรบัปรุงดิน 
- ใช้เป็นส่วนผสมท าซิเมนฉาบ / อิฐ 
- ใช้ส่วนผสมอตุสาหกรรมแก้ว 

อุตสาหกรรมการผลิตน้ าประปา - ก าจัดความกระด้างของน้ า (water softening) 
- สารปรับสภาพความเป็นกรด 
- ดึงสารเจือปนต่างๆ หรือช่วยตกตะกอนสิ่งเจือปน 
- ปรับสภาพตะกอน (sludge conditioning) 

การบ าบัดน้ าเสีย - สารที่ใช้ในระบบบ าบัดน้ าเสยี 
- สารที่ใช้ส าหรับการตกตะกอน 
- สารปรับสภาพความเป็นกรด 

 2) แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbonate, CaCO3) 
แคลเซียมคาร์บอเนต เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการบดหินทราย (Calcite) จนได้เป็นผง โดยหิน

ทรายเป็นแร่คาร์บอเนตที่เสถียรที่สุดในกลุ่มแร่ที่มีสูตรโครงสร้างเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) มีความ
วาวคล้ายแก้ว โปร่งใสถึงโปร่งแสง โดยปกติมีสีขาวหรือไม่มีสี  

บริษัทผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตใน 2 รูปแบบ คือ แบบไม่เคลือบผิว (Uncoated) และแบบ
เคลือบผิว (Coated) มีขนาดประมาณ 1.5-4.0 ไมครอน โดยแคลเซียมคาร์บอเนตแบบไม่เคลือบผิว มี
กระบวนการผลิตโดยการน าหินทรายมาผ่านกระบวนการบดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วบรรจุขาย ในส่วน
ของแคลเซียมคาร์บอเนตแบบเคลือบผิว จะเป็นการน าหินทรายที่ผ่านกระบวนการบดแล้วน ามาผสมกับกรด
ไขมัน (stearic acid) เพ่ือเป็นสารเคลือบแล้วบรรจุขาย ทั้งนี้ แคลเซียมคาร์บอเนต สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในอุตสาหกรรมที่ต่างกัน เช่น เป็นตัวเติมเต็ม (Filler) และเป็นตัวเพิ่มปริมาณ (Extender) ในอุตสาหกรรม
ต่างๆ ได้แก่ สี ยาง พลาสติก ท่อพีวีซี กระดาษ หรืออาจใช้เป็นส่วนผสมในยาสีฟัน ผงซักฟอก ยา สายหุ้ม
โทรศัพท์ ฉนวนหุ้มสายไฟ ปากกา ยางลบ ถุงมือ และแว่นตา เป็นต้น โดยบริษัทจัดจ าหน่ายภายใต้
เครื่องหมายการค้าตราแรด และมีการจ าหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
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แคลเซียมคาร์บอเนต(แบบเคลือบผิว)                แคลเซียมคาร์บอเนต(ไม่เคลือบผิว) 
 Calcium Carbonate (COATED)                 Calcium Carbonate (UN COATED) 

 

 

 

 

 

อุตสาหกรรม งานที่ใช้ผลิตภัณฑข์องบริษัท 
อุตสาหกรรมท่อและพีวีซี ใช้แคลเซียมคาร์บอเนตเป็นตัวเติม (filler) เพื่อปรับปรุงผิวของพลาสติกโดยท าให้

พลาสติกมีคณุสมบตั ิ 
- มีความเงาหรือความมันเพิ่มขึ้น 
- มีคุณสมบัติตา้นทานไฟฟ้าดีขึ้น 
- ทนทานต่อแรงบีบอัด 
- ควบคุมการหดตัวของพลาสติก 
- ท าให้ผลิตภณัฑ์จากพลาสติกทนทานต่อสภาพภูมิอากาศมากข้ึน 

อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ - เพิ่มความทึบแสงให้กับเนื้อเยื่อกระดาษ 
- ปรับปรุงคุณภาพเนื้อเยื่อกระดาษ ท าให้ผิวเนื้อเยื่อสม่ าเสมอและมสี่วนผสมเป็นเนื้อ
เดียวกัน 
- ปรับปรุงคุณสมบัตดิ้านการพิมพ ์การดูดซับน้ าหมึก 
- ท าให้การวางตัวของโครงสร้างเนื้อเยื่อกระดาษดีขึ้น ช่วยเติมเต็มช่องว่างของเนื้อเยื่อ 
- ปรับปรุงคุณสมบัตดิ้านการระบายน้ าของเนื้อเยื่อกระดาษให้ดีขึ้นในระหว่าง
ขบวนการผลติ 
- ลดการใช้พลังงานในขบวนการท ากระดาษให้แห้งเนื่องจากแคลเซยีมคาร์บอเนตจะไป
อุด ตามช่องว่างของเนื้อเยื่อกระดาษท าให้กระดาษดดูซับน้ าได้น้อยลง 

อุตสาหกรรมยาง - มีคุณสมบัติตา้นทานไฟฟ้าดีขึ้น 
- ทนทานต่อแรงบีบอัด 
- ท าให้ผลิตภณัฑ์จากพลาสติกทนทานต่อสภาพภูมิอากาศมากข้ึน 

อุตสาหกรรมหมึกและส ี -ท าให้สีมีความต่อเนื่องและเป็นเนือ้เดียวกัน 
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ -วัตถุดิบในอาหารเสรมิอัดเมด็เพื่อสัตว ์

 3) ผลิตภัณฑ์ซื้อมาขายไป และสินค้าและบริการอื่น 
ผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้อมาเพ่ือจ าหน่ายต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีทั้งผลิตภัณฑ์

ประเภทปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์อ่ืนซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน และการ
จ าหน่ายเชื้อเพลิงถ่านหิน (ชนิดที่บริษัทใช้อยู่ในปัจจุบัน)  นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการบดหิน/แร่ให้กับลูกค้า
ด้วย รวมถึงรายการซื้อมาและจ าหน่ายเพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นเคมีพ้ืนฐาน และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  
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 4) บริการจ าหน่าย และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ 

 การให้บริการจ าหน่าย ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักร
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการผลิตปูนขาว ได้แก่ เตาเผาหินปูน ชุด
ล าเลียงหินปูน ชุดล าเลียงปูนขาวร้อน ส่วนการเผาไหม้เชื้อเพลิง 
เป็นต้น รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าให้กับลูกค้าใน
การจัดหา ติดตั้ง กระบวนการผลิต และการบ ารุงรักษาเครื่องจักร
ที่ในการผลิตปูนขาว โดยบริษัทเริ่ม  ด าเนินการธุรกิจนี้ ตั้งแต่

ปลายปี 2556  ในปี 2559 บริษัทฯ มีโครงการเริ่มเดินการผลิตแล้ว
จ านวน 1 โครงการ และในปีหน้าจะมีก าหนดส่งมอบสินค้าเพ่ิมอีก 
1 โครงการ 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายการประกอบธุรกิจ 

บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)  มีความมุ่งมั่นเป็นผู้ผลิตปูนขาว แคลเซียมคาร์บอเนต  ตลอดจน
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปปูนขาว หินปูน แร่แคลไซด์ แร่แบไรต์ และผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าเคมีพ้ืนฐานอ่ืน  
ที่มีคุณภาพตรงต่อความต้องการของลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมด้วยราคายุติธรรม  รวมถึงมุ่งให้การ
บริการ ให้ค าแนะน าการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับกระบวนการผลิตของลูกคา้   เพ่ือรักษาศักยภาพใน
การแข่งขันทั้งภาคอุตสาหกรรมและคงเป็นหนึ่งในผู้น าด้านการผลิตและจ าหน่ายปูนขาวรวมถึงเคมีพ้ืนฐานเพ่ือ
การขับเคลื่อนของภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งศึกษาค้นคว้าเพ่ือ
วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาวิศวกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต เพ่ือต่อยอดในการ
ขยายฐานธุรกิจด้านการเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์เพ่ือการผลิตเคมีภัณฑ์พ้ืนฐาน  
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ในปัจจุบันบริษัทได้วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท
โดยความเสี่ยงดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบในสาระส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท แต่เพ่ือให้เกิด
ความรอบคอบระมัดระวังในเรื่องดังกล่าวจึงเสนอข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นเพ่ือทราบ นอกจากนี้ข้อมูลที่น าเสนอมี
ลักษณะข้อความที่เป็นลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต (Forward Looking Statement) ที่จะปรากฏใน
เอกสารฉบับนี้เช่นการใช้ถ้อยค าว่า “เชื่อว่า” “คาดการณ์ว่า” “คาดหมายว่า” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” หรือ 
“ประมาณ” เป็นต้นหรือการคาดการณ์เก่ียวกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการแผนการด าเนินงานในการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท และอ่ืนๆซึ่งเป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากการคาดการณ์หรือคาดคะเนก็ได้ 

 
1 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ(Business Risks) 
1.1 ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ (Risk Relating to raw materials) 

วัตถุดิบหลักในการผลิตปูนขาว คือ หินปูน ในปัจจุบันบริษัท
จัดหาหินปูนจากผู้จัดหาที่มีประทานบัตรการด าเนินการเหมืองหินปูนใน
บริเวณใกล้เคียง ได้แก่ แหล่งหินปูนในจังหวัดสระบุรี และลพบุรี ที่ได้
คุณภาพตรงตามที่บริษัทต้องการ  บริษัทมีการซื้อวัตถุดิบหินปูนจากผู้
จัดหาจ านวนประมาณ 6-10 ราย และบางรายได้มีการซื้อขายหินปูนกัน
มาอย่างต่อเนื่องมามากกว่า 3 ปี แม้ว่าจะมิได้มีการท าสัญญาซื้อขายกัน 

อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถรับประกันหรือคาดการณ์ได้ว่า 
บริษัทจะสามารถซื้อหินปูนได้ในปริมาณและคุณภาพที่บริษัทต้องการมา
ใช้ในการผลิตได้อย่างเพียงพอ และอาจมีผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัท 
ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทยังไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนหินปูน และบริษัทได้มี
บริหารวัตถุดิบคงคลัง โดยมีการจัดเก็บหินปูนประมาณ 1-3 เดือน เพ่ือให้
เพียงพอต่อความต้องการและต้นทุนเป็นไปตามงบประมาณท่ีตั้งไว้  

บริษัทมีการจัดส่งทีมงานนักธรณีวิทยาควบคู่ไปกับฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพเพ่ือส ารวจคุณภาพ
หินปูนและเก็บตัวอย่างมาทดสอบทั้งจากแหล่งที่ซื้ออยู่ในปัจจุบันและแหล่งใหม่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม
บริษัทไม่สามารถรับประกันในความสม่ าเสมอของคุณภาพหินปูนให้เป็นไปตามต้องการของบริษัทได้ แต่
เนื่องจากบริษัทมีการพัฒนาระบบเตาเผาหินปูนและมีประสบการณ์การเผาหินปูนมากกว่า 10 ปี ท าให้บริษัท
สามารถน าหินปูนจากแต่ละแหล่งมาผลิตเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า 
 โดยบริษัทฯ มีวางแนวทางในการบริหารจัดการแหล่งวัตถุดิบส าหรับอนาคตโดยมีการส่งทีมส ารวจและ
นักธรณีวิทยาเพ่ือท าการส ารวจแหล่งวัตถุดิบรวมถึงแหล่งแร่และแหล่งหินปูนทั้งในประเทศและจากแถบ
ประเทศเพ่ือนบ้านได้แก่ ประเทศลาว พม่า เวียดนาม อินโดนีเซีย เป็นต้น เพ่ือเตรียมความพร้อมรวมถึงศึกษา
หาโอกาสและความเป็นไปได้ในการท าธุรกิจหรือหาผู้ร่วมทุนในแต่ละประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อม รวมถึง
ศึกษาหาโอกาสและช่องทางในการขยายฐานการผลิตไปยังแถบประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือเตรียมการส าหรับเป็น
แหล่งวัตถุดิบหินปูนส ารองไว้ส าหรับธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตอีกทางหนึ่งด้วย  
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1.2 ความเสี่ยงด้านราคาและการจัดหาเชื้อเพลิง (Risk relating to fuel price and supply) 
บริษัทมีการจัดซื้อเชื้อเพลิงถ่านหินเพ่ือใช้ในการผลิตจากผู้จัดหาต่างประเทศ 2 ราย โดยปัจจุบันมีการ

ชื้อเพลิงจากผู้จัดหารายหนึ่งโดยท าสัญญาซื้อเชื้อเพลิงกับผู้จัดหาในปริมาณที่ครอบคลุมปริมาณความต้องการ
ทั้งปีในราคาที่ตกลงเพ่ือป้องกันความเสี่ยงด้านการขาดแคลนวัตถุดิบเชื้อเพลิงและความผันผวนด้านราคา
เชื้อเพลิง  และเพ่ือมิให้เกิดการจัดส่งเชื้อเพลิงซึ่งน าเข้าจากต่างประเทศล่าช้า บริษัทได้มีการเตรียมการเพ่ือ
ส ารองเชื้อเพลิงโดยด าเนินการด้านการบริหารสินค้าคงคลังตามปริมาณความต้องการของบริษัทเป็นระยะเวลา
ประมาณไม่น้อยกว่า 3  เดือน 

 
1.3 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่อพนักงาน 
(Risk relating to environment and personnel safety ) 
  

เนื่องด้วยลักษณะการด าเนินการของบริษัทเกี่ยวข้องกับการเผา
หินปูนการบดปูนและมีกระบวนการผลิตจากปฏิกิริยาทางเคมีจึงอาจส่งผล
ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนใกล้เคียงและความปลอดภัยต่อ
พนักงานบริษัทประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายปูนขาวและแคลเซียม
คาร์บอเนต ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ
ข้อบังคับทางด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุมถึงเรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้ว การควบคุมอากาศที่ระบายออกจากโรงงานให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม การจัดท ารายงานชนิดและปริมาณสาร
มลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน เป็นต้น ซึ่งข้อก าหนดดังกล่าวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง และมีการเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ได้  

อย่างไรก็ดี บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไป
ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตลอดจนมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานที่ ได้รับการรับรองส าหรับด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน OHSAS18000 และ
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO14001 
 
2 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) 
2.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Risk relating to exchange rates) 

เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทได้มีการซื้อเชื้อเพลิงซึ่งต้องน าเข้าจากต่างประเทศและมีการจ าหน่ายสินค้า
ส่งออกโดยใช้สกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นหลัก  ดังนั้นฯ บริษัทมีความเสี่ยงหากเกิดความผันผวนผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัท หากเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงิน
เหรียญสหรัฐจะท าให้ต้นทุนของบริษัทน้อยลงและท าให้รายได้จากการส่งออกน้อยลงหากเงินบาทอ่อนค่าลงจะ
ท าให้ต้นทุนบริษัทสูงขึ้นและท าให้รายได้จากการส่งออกสูงขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทมีการประเมินสถานการณ์
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ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และติดตามความเคลื่อนไหวของสกุลเงินเหรียญสหรัฐต่อสกุล
เงินบาทอย่างใกล้ชิด และศึกษาแนวทางการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยขอค าปรึกษาจาก
ธนาคารคู่ค้าประกอบการตัดสินใจ  

ทั้งนี้ที่ผ่านมาบริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีนัยส าคัญ  
 
2.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Risks relating to interest rates) 

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ ณ สิ้นปี 2559-2557 เท่ากับ 0.35 
เท่า , 0.37 เท่า และ 0.30 เท่า ทั้งนี้ในส่วนของเงินกู้ระยะยาวและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินอัตรา
ดอกเบี้ยที่คิดอ้างอิงเป็นแบบลอยตัวซึ่งหากสถาบันการเงินมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขึ้นย่อมส่งผล
กระทบต่อบริษัทท าให้มีภาระดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้นส่งผลให้ก าไรของบริษัทลดลงและรวมถึงอาจท าให้ผลตอบแทน
ต่อผู้ถือหุ้นลดลงด้วย  แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยการจัดสรรเงิน
กู้ยืมที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวให้เหมาะสมและติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยอย่างสม่ าเสมอ 
 
3  ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ (Management Risks) 
3.1  ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 

ณ วันที่ 29 กันยายน 2559  บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นโดยการเปลี่ยนแปลง
เป็นผลจากการขายหุ้นสามัญของบริษัท จ านวน 135,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสามสิบห้าล้านหุ้น) หรือคิดเป็น
ร้อยละ 45 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทโดยนายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ และนายกิติเมธี มนต์
เสรีนุสรณ์ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมของบริษัทขายหุ้นให้แก่บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่ เนื่องจากการซื้อขายหุ้นของบริษัทข้างต้นคิดเป็นร้อยละ 45 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด จึงมีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือ
ทั้งหมดของบริษัท (Mandatory Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการท าค าเสนอ
ซื้อเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ ซีอี ไลม์ มีสัดส่วนหลังการรับซื้อหลักทรัพย์จากการท าค าเสนอซื้อ
โดยนับรวมจ านวนหลักทรัพย์ที่ถือรวมทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 52.13 โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น
ตามสัญญาซื้อขายหุ้นส่งผลให้มีการการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหารบางส่วน  โดยมีกรรมการที่ได้รับ
การเสนอจากผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการชุดใหม่แทนกรรมการเดิม รวมจ านวน 3 ท่าน และ
กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เพ่ือ
แต่งตั้งเป็นกรรมการเพ่ิมอีก 2 ท่าน รวมจ านวนกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อโดยบริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่ รวม 5 ท่าน จากจ านวนกรรมการทั้งสิ้นรวม 9 ท่าน โดยมีกรรมการ 3 
ท่านใน 5 ท่านเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท  

จากการที่ บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 52.13 ของทุนจด
ทะเบียนที่ออกและช าระแล้ว ดังนั้น บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด จะมีอิทธิพลต่อการเลือกบุคคลเพ่ือ
เข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ โดยมีจ านวนกรรมการซึ่งมีจ านวนเสียงที่สามารถควบคุม ก าหนดนโยบายการ
บริหาร รวมถึงการแต่งตั้งผู้บริหาร และเนื่องจากสัดส่วนในการถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดจึงสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดและสามารถควบคุมนโยบาย รวมถึงการ
ก าหนดแนวทางการบริหารงานในบริษัทได้ ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอ่ืนอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือ
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ตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ได้รับการเสนอโดยกลุ่มกรรมการหรือผู้บริหารจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งมีอ านาจ
ควบคุมได้ 

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการด าเนินการเพ่ือให้มีความโปร่งใส และได้
ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระเพ่ือท า
หน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลการตัดสินใจและพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถื อหุ้นเพ่ือมิ
ให้เกิดรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบควบคุมภายในและผู้
ตรวจสอบบัญชีที่เป็นองค์กรอิสระเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงรวมถึง
การตรวจสอบความถูกต้องของรายการทางบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน บนพ้ืนฐานการทวนสอบและการ
ตรวจสอบเพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตลอดจนมาตรฐานซึ่งเป็นที่เชื่อถือได้ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น
มีความม่ันใจและเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงานและการบริหารงานของบริษัท 
 
4.  ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งส่งผลกระทบกับธุรกิจของบริษัท 

     (ASEAN Economic Community-AEC Impact of Business Risks) 

 บริษัทได้ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากนโยบายการเปิดเสรีทางการค้าของ AEC ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ผลกระทบในด้านการส่งออกสินค้าของบริษัทฯ เนื่องจากมีโอกาส
ความเป็นไปได้ หากเกิดการเคลื่อนย้ายแหล่งเงินลงทุน และฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง รวมไป
ถึงอุตสาหกรรมการผลิตปูนขาว และแคลเซียมคาร์บอเนตไปยังฐานการผลิตในกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ 
ประเทศ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศในกลุ่ม ASEAN ที่มีแหล่งวัตถุดิบและแร่ธาตุที่อุดม
สมบูรณ์ รวมถึงมีค่าจ้างแรงงานไม่สูงนัก ดังนั้นปัจจัยเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น คือในเรื่องของการแข่งขันเพ่ือช่วง
ชิงตลาดซึ่งเป็นฐานการส่งออกของบริษัทในปัจจุบัน หรือช่วงชิงยอดส่งออกสินค้าที่บริษัทฯ มีการจ าหน่ายใน
ประเทศคู่ค้าเหล่านั้น เช่น อินโดนีเซีย ลาว และฟิลิปปินส์ รวมถึงประเทศที่ใกล้เคียง  ก็อาจเกิดผลกระทบ   
แต่ทั้งนี้บริษัทฯ  ได้วางแนวทางป้องกันความเสี่ยงส าหรับปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวโดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีความหลากหลายและเป็นที่ต้องการโดยสามารถ
รองรับต่อการใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐานภายในประเทศมากยิ่งขึ้นซึ่งถือเป็นอีก
แนวทางหนึ่งซึ่งช่วยลดปัจจัยความเสี่ยงต่อการพ่ึงพิงการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศได้อีกทางหนึ่ง  
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท บริษัทฯ ไดป้ิดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 
พฤศจิกายน 2559  โดยมีผู้ถือหุ้นรวม 1,708 ราย  แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 0.5 % จ านวน 13 ราย และผู้ถือ
หุ้นต่ ากว่า 0.5% รวม 1695 ราย โดยโครงสร้างผู้ถือหุ้น มีดังนี้ 
 

�            �      �         
�              �      �     

              �       
          4-13       �     0.5%

Other Major shareholders

                 (         )       
(CE Lime(Thailand) Limited) (“CELT”)

               �          (    �)
Golden Lime Public Company Limited

(“SUTHA”)

22.41 %52.13 % 10.06 %

         �          �  
Minor shareholders

15.41 %

 
 
โดยมีผู้ถือหุ้นหลัก ๆ ของบริษัท มีดังนี้ 

ชื่อ  จ านวนหุ้น  ร้อยละ 

1 บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด       156,380,460.00             52.13  
2 นายกิติเมธ ีมนต์เสรีนสุรณ ์ 49,000,000.00             16.33  
3 นายเกียรติกุล มนต์เสรีนสุรณ ์ 18,223,650.00               6.07  
4 นายสมโภชน ์ปลื้มพรพรหม          6,873,300.00               2.29  
5 น.ส.ต้องรัก กิจวัฒนชัย          4,250,000.00               1.42  
6 บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากัด 3,627,800.00               1.21  

7 น.ส.สารณิีย ์เนื่องจ านงค์          3,334,000.00               1.11  

8 นายขันธ์เพชร สารสาส          2,600,000.00               0.87  

9 นายปั่น สารสาส          2,520,000.00               0.84  

10 นายณัฐพันธุ ์ธนังตานุรักษ์          2,000,000.00               0.67  

11 นายกิติศักดิ ์ปิยะพัฒนา          1,860,000.00               0.62  

12 นายมณฑล พาสมด ี          1,561,300.00               0.52  

13 น.ส.กัลยา คุณานันทกลุ          1,544,000.00               0.51  

14 ผู้ถือหุ้นอ่ืนๆ  46,225,490.00             15.41  

รวมจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ว/จ านวนหุ้นที่มสีิทธิออกเสียงท้ังสิน้    300,000,000.00           100.00  
ผู้ถือหุ้นต่างด้าว   ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 บริษัทมีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นคนต่างด้าวจ านวน 2 ราย 

หมายเหต ุบริษัทมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 3 ข้อ 11  ว่า “หุ้นของบริษัทย่อมโอนกัน
ได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจ ากัด และหุ้นที่ถอืโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจ านวนรวมกันไม่เกินกว่ารอ้ยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท”   
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

ในปี 2559 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีรายการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 โดยการเปลี่ยนแปลงเป็นผลจากการขายหุ้นสามัญของบริษัทจ านวน 
135,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสามสิบห้าล้านหุ้น) หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทโดยนายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ และนายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมของ
บริษัท ขายหุ้นให้แก่บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่ ในราคาซื้อขายหุ้น
ละ 6.50 บาท (หกบาทห้าสิบสตางค์) (รวมเรียกว่า “การซื้อขายหุ้นของบริษัท”) ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท (Share Purchase Agreement) ซึ่งได้ลงนามเมื่อวันที่  16 
สิงหาคม 2559 ระหว่างนายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ และนายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ กับ บริษัท ซีอี ไลม์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด โดยมีนายอิษฏ์ชาญ ชาห์ และนายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ เป็นกรรมการผู้
มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทโดยสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าว เป็นสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไข กล่าวคือการซื้อ
ขายหุ้นจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นบรรลุผลเท่านั้น โดยรายการเปลี่ยนแปลง 
มีข้อมูลดังนี้ 

 หลักทรัพย ์SUTHA ก่อนการโอนหุ้น หลังการโอนหุ้น 

ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 

ร้อยละของ
จ านวนหุ้นท่ีมี
สิทธิออกเสียง

ของบริษัท จ านวนหุ้น 

ร้อยละของ
จ านวนหุ้นท่ีมี
สิทธิออกเสียง

ของบริษัท 

1. นายเกียรติกลุ มนตเ์สรีนุสรณ ์ 130,493,400  43.50  18,223,650  6.07  

2. นายกิติเมธี มนตเ์สรีนุสรณ ์ 71,730,250  23.91  49,000,000  16.33  

รวมรายการหุ้นของผู้ขาย 202,223,650  67.41  67,223,650  22.41  

3. บริษัท ซีอ ีไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด -    -    135,000,000  45.00  

รวมรายการหุ้นของผู้ซ้ือ -                     -    135,000,000  45.00  
 

ทั้งนี้ เนื่องจากการซื้อขายหุ้นของบริษัทข้างต้นคิดเป็นร้อยละ 45 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 
ดังนั้น บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด จึงมีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของบริษัท 
(Mandatory Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด จะท าค าเสนอซื้อ
ที่ราคาหุ้นละ 6.50 บาท/หุ้น (หกบาทห้าสิบสตางค์ต่อหุ้น)  และต้องด าเนินการยื่นแบบ 247-3 เพ่ือประกาศ
เจตนาในการถือครองหลักทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ (“ส านักงานกลต.”) ภายในวันท าการถัดจากวันที่ได้หุ้นตามสัญญาซื้อขายหุ้นนั้นมา และจะต้อง
ด าเนินการยื่นค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ247-4) ในฐานะผู้ท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท
ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่ได้ยื่นแบบ 247-3 ต่อส านักงาน กลต. ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือ
ครอบง ากิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 

บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้มีการยื่นแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือ
ครอบง ากิจการ (แบบ 247-3) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 เพ่ือเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ และได้
ยื่นแบบค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-4) ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ต่อส านักงาน
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พร้อมน าส่งส าเนาแจ้งผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (รายชื่อผู้ถือ
หุ้น ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 4 ตุลาคม 2559) โดยก าหนดระยะเวลาการรับซื้อทั้งสิ้น 25 วันท าการ หรือ
ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ทุกวันท าการ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. 
ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็นระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลารับซื้อ (Final Period)   

บริษัทฯ ได้จัดท าความเห็นของกิจการเกี่ยวกับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) โดยแต่งตั้ง
บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ให้ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระเพ่ือแสดงความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ (“รายงานทางการเงิน
อิสระ” หรือ “รายงานความเห็นฯ ”) โดยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ได้น าส่งส าเนาความเห็นของกิจการ
เกี่ยวกับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และส าเนารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ (ตามรายชื่อ ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 18 ตุลาคม 2559)  

เมื่อครบก าหนดระยะเวลารับซื้อทั้งสิ้น 25 วันท าการ หรือระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ถึง
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 โดยเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้รับส าเนาแบบรายงานผลการซื้อ
หลักทรัพย์ (แบบ 256-2) จากผู้ท าค าเสนอซ้ือ แจ้งผลการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งสรุปข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 

 ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละเมื่อเทียบกับ
จ านวนหุ้นทีจ่ าหนา่ยได้
แล้วทั้งหมดของกิจการ/1 

ร้อยละเมื่อเทียบกับ
สิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของกิจการ 
หุ้นท่ีถืออยู่ก่อนการท าค าเสนอซื้อ หุ้นสามัญ 135,000,000 45.00 45.00 
หุ้นท่ีเสนอซื้อ หุ้นสามัญ 165,000,000 55.00 55.00 
หุ้นท่ีมีผู้แสดงเจตนาขาย หุ้นสามัญ 21,380,460 7.13 7.13 
หุ้นท่ีรับซื้อไว ้ หุ้นสามัญ 21,380,460 7.13 7.13 
หมายเหตุ : /1 . จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมด = จ ำนวนหุ้นสำมัญ + หุ้นปุริมสิทธิ – หุ้นที่กิจกำรซื้อคืนและยังคงค้ำงอยู่ 
ณ วันสิ้นเดือนของเดือนก่อนเดือนที่มีกำรยื่นค ำเสนอซื้อ 
 
โดยจ านวนหลักทรัพย์ที่ถือโดยผู้ท าค าเสนอซื้อแต่ละรายการหลังการรับซื้อโดยนับรวมจ านวนหลักทรัพย์ที่ถือ
โดยบุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ท าค าเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ท าค าเสนอซื้อและบุคคลกลุ่ม
เดียวกับผู้ท าค าเสนอซื้อแต่ละราย ดังนี้ 
 จ านวนหุ้น ร้อยละเมื่อเทียบกับ

จ านวนหุ้นทีจ่ าหนา่ย
ได้แล้วทั้งหมดของ

กิจการ/2 

ร้อยละเมื่อเทียบกับ
สิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของกิจการ 

ผู้ท าค าเสนอซื้อ 156,380,460 52.13 52.13 
บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ท าค าเสนอซื้อ - - - 
บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II - - - 
รวม 156,380,460 52.13 52.13 
หมายเหตุ :  /2 . จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมด = จ ำนวนหุ้นสำมัญ + หุ้นปุริมสิทธิ – หุ้นท่ีกิจกำรซื้อคืนและยังคงค้ำงอยู่ 
ณ วันสิ้นเดือนของเดือนก่อนเดือนที่มีกำรยื่นค ำเสนอซื้อ 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

โดยรายละเอียดของผู้ที่ท าค าเสนอซื้อหรือผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่ของบริษัท มีดังนี้ 
 
บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด ก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 21 กันยายน 2559 เพ่ือด าเนินธุรกิจหลักคือ ประกอบ
ธุรกิจด้านการลงทุน ที่อยู่บริษัท 8/25 คาเธ่ย์เฮ้าส์ ชั้น 6 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 โดยแผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ท าค าเสนอซื้อ สามารถแสดงได้ดัง
แผนภูมิต่อไปนี้ 

 

                              
(Carmeuse Holding SA) (“CH”)

�               
(Mr. Ishaan Shah)

                �      �     
(Estern Energy Inc.) (“EEI”)

�      � �         �  �       
(Mr. Krishnan Subramanian Aylur)

                                          
(Carmeuse Middle East&Asia S.A.)(“CMEA”)

                         �              
(Carmeuse Estern Pte. Ltd.)(“CE”)

                                
(Asia Lime Pte. Ltd.) (“ALS”)

10.0 % 90.0 % 51.0 % 0.0 %

49.0 %

100.0 %

49.0 %51.0 %

100.0 %

�            �      �         
�              �      �     

              �       
          4-13       �     0.5%

Other Major shareholders

                 (         )       
(CE Lime(Thailand) Limited) (“CELT”)

               �          (    �)
Golden Lime Public Company Limited

(“SUTHA”)

22.41 %52.13 % 10.06 %

         �          �  
Minor shareholders

15.41 %

 
รายละเอียดข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่ของบริษัท และกลุ่มบริษัทของผู้ถือหุ้น จากข้อมูลค าเสนอซื้อ

หลักทรัพย์ (แบบ 247-4)   มีดังต่อไปนี้ 
(1) บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“CELT”) 

ที่อยู ่  8/25 คาเธ่ย์เฮ้าส์ชั้น 6 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์: 02-696-8720 โทรสาร: 02-696-8753 
เลขที่จดทะเบียนบริษัท: 0105559150061 

       ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“CELT”) ก่อตั้งขึ้นโดย นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ และ บริษัท 

เอเซีย ลาร์ม พีทีอี จ ากัด เพ่ือจุดประสงค์ในการลงทุนหรือถือครองหุ้นบริษัทอ่ืน ในธุรกิจสินค้าเคมีภัณฑ์
ประเภทปูนขาวและธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทปูนขาว 
 
ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

CELT มีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 175,000,000 บาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ 
(Par value) เท่ากับ 100 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นจ านวนหุ้น 1,750,000 หุ้น โดยสามารถจ าแนกได้เป็นหุ้น
สามัญจ านวน 857,500 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจ านวน 892,500 หุ้น 
ผู้ถือหุ้นของบริษัท 
รายชื่อผู้ถือหุ้นของ CELT ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2559 

ล าดับ ช่ือ จ านวนหุ้น 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย

แล้วทั้งหมด 

ร้อยละเมื่อเทียบกับ
สิทธิออกเสียงท้ังหมด 

1. นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ 892,499 51.00 34.23 
2. บริษัท เอเชีย ไลม์ พีทีอี จ ากัด 857,500 49.00 65.77 
3. นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ 1 0.00 0.00 

รวม 1,750,000 100.00 100.00 
หมายเหตุ:    1)   หุ้นของ นายอิษฎ์ชาญ  ชาห์ จ านวนทั้งสิ้น 892,499 หุ้น และ หุ้นของ นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ จ านวนทั้งสิ้น 1 หุ้น  

เป็นหุ้นประเภทหุ้นบุริมสิทธิ์ซึ่งสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 2 หุ้นบุริมสิทธิ์ต่อ 1 สิทธิออกเสียง 
2)   หุ้นของบริษัท เอเชีย ไลม์ พีทีอี จ ากัด จ านวนทั้งสิ้น 857,500 หุ้น เป็นหุ้นประเภทหุ้นสามัญ ซึ่งสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 1 

หุ้นสามัญต่อ 1 สิทธิออกเสียง 

คณะกรรมการบริษัท 
รายชื่อคณะกรรมการ CELT ณ วันที่ 26 กันยายน 2559 ประกอบด้วย 
ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ กรรมการ 
2. นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ กรรมการ 
3. นายชีราส อีรัช ปุณวาลา กรรมการ 
4. นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ กรรมการ 

 

(2) บริษัท เอเชีย ไลม์ พีทีอี จ ากัด (“ALS”) 
ที่อยู:่ 24 แร็ฟโฟลส์ เพลส, เลขที1่8-00 คลิฟฟอร์ด เซ็นเตอร์, สิงคโปร์ 048621 

โทรศัพท์: +65 6533 2323 โทรสาร: +65 6533 7029 
เลขที่จดทะเบียนบริษัท:   201220131K 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
ALS เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ และเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย บริษัท 

คาร์มิวส์  อีสเทิร์น พีทีอี อนึ่ง ALS ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นส านักงานใหญ่ประจ าภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือแสวงหาโอกาสทางด้านการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปูนขาวและธุรกิจ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทปูนขาวในภูมิภาคนี้ ในปัจจุบัน ALS มีการลงทุนในประเทศ
ไทยผ่าน บริษัท คาร์มิวส์ สยาม จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ทาง ALS ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 80.00 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

บริษัท คาร์มิวส์ สยาม จ ากัด เป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพ่ือด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปูนโดโลไมท์ โดยการน าแร่โดโล
ไมท์ มาเข้ากระบวนการเผาไหม้เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ปูนโดโลไมท์ และมีแผนสร้างโรงงานผลิตปูนโดโลไมท์
ขึ้นที่ตอนใต้ของประเทศไทย โดยที่ปูนโดโลไมท์มีการใช้งานที่หลากหลาย อาทิเช่น (i) เป็นการปรับสภาพ
ดินและน้ า (ii) เป็นแหล่งของแร่ธาตุชนิดต่างๆ เช่น แคลเซียมและ แมกนีเซียม ที่ซึ่งเป็นสารอาหารเพ่ือ
น าไปเลี้ยงพืชและฟาร์มกุ้ง (iii) ปูนโดโลไมท์ถูกน ามาใช้ในกระบวนการผลิตเหล็กและกระจก เป็นต้น ซึ่ง
คาดว่าการผลิตปูนโดโลไมท์ในเชิงพาณิชย์จะเริ่มได้ในปี 2561 อนึ่ง ธุรกิจของบริษัท คาร์มิวส์ สยาม 
จ ากัด ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกิจการ เนื่องจากปูนโดโลไมท์ และ ปูนขาวมีวัตถุดิบที่แตกต่าง
กัน และมีการใช้ประโยชน์ในการใช้งานที่แตกต่างกัน 
ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ALS มีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,150,000 เหรียญสหรัฐ มีมูลค่าที่ตราไว้ 
(Par value) เท่ากับ 1 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญท้ังหมดจ านวน 1,150,000 หุ้น 
ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ถือหุ้นทั้งหมดโดย บริษัท คาร์มิวส์  อีสเทิร์น พีทีอี (“CE”) 
คณะกรรมการบริษัท 
รายชื่อคณะกรรมการ บริษัท เอเชีย ไลม์ พีทีอี  จ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายอไจบ์ ฮาริ ดาส กรรมการ 
 

(3) บริษัท คาร์มิวส์ อีสเทิร์น พีทีอี จ ากัด (“CE”) 
ที่อยู:่ 24 แร็ฟโฟลส์ เพลส, #18-00 คลิฟฟอร์ด เซ็นเตอร์, สิงคโปร์ 048621 

โทรศัพท์: +65 6533 2323 โทรสาร: +65 6533 7029 
เลขที่จดทะเบียนบริษัท:   201220139W 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษัท คาร์มิวส์  อีสเทิร์น พีทีอี จ ากัด เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ที่ก่อตั้งโดย 

บริษัท คาร์มิวส์ มิดเดิ้ล อีส เอเชีย เอสเอ และบริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง วัตถุประสงค์หลักของ CE 
คือการถือหุ้นใน ALS เพ่ือการลงทุนของกลุ่มบริษัทในภูมิภาคนี้ 

      ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
CE มีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,225,000 เหรียญสหรัฐ มีมูลค่าที่ตราไว้ 

(Par value) เท่ากับ 1 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญท้ังหมดจ านวน1,225,000 หุ้น 
ผู้ถือหุ้นของบริษัท 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ CE  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้ 

ล าดับ ชื่อ จ านวนหุ้น 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ

จ านวนหุ้นทีจ่ าหนา่ยแล้ว
ทั้งหมด 

ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด 

1. บริษัท คาร์มิวส์ มิดเดิ้ล อีส เอเชีย เอสเอ 624,750 51.00 51.00 
2. บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 600,250 49.00 49.00 

รวม 1,225,000 100.00 100.00 
คณะกรรมการบริษัท 
รายชื่อคณะกรรมการ ของ CE  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี ้
ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายอไจบ์ ฮาริ ดาส กรรมการ 
2. นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ กรรมการ 
3. นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ กรรมการ 
4. นายเรนเนอร์ พาร์วิส เรเกนเบิร์ก กรรมการ 
5. นางนาตาลี ชูเบิร์ต กรรมการ 

 
 

(4) บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (“EEI”) 
ที่อยู:่ ชั้น 13 อาคารเอดีอาร์ ตรอกซามูเอล เลวิชท์ ถนนที่ 58 ประเทศปานามา    

โทรศัพท์: + 507 269 2255 / 264 8911 โทรสาร:  +507 246 7033 / 269 1552 
เลขที่จดทะเบียนบริษัท:  394388/194339 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศปานามา ประกอบธุรกิจ

เกี่ยวกับการค้าพลังงานและแร่ธาตุต่างประเทศ และเป็นเจ้าของเหมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศโอมาน 
บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ ยังเป็นผู้ผลิตปูนขาวที่มีประสบการณ์และความช านาญในกรรมวิธีและ
ขั้นตอนการสกัดหินปูนในกระบวนการผลิตปูนขาว เพ่ือน าผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคธุรกิจในเชิงพาณิชย์ โดยที่บริษัท  อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ ได้ลงทุนผ่านพันธมิตรทางธุรกิจและหุ้นใน
หลายประเทศ รวมทั้งประเทศสิงค์โปร์ และประเทศโอมาน 

ในประเทศสิงค์โปร์ บริษัท อีสเทิรน์ เอ็นเนอร์ยี่ ได้ด าเนินธุรกิจ 2 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจเกี่ยวกับ
การขนส่งสินค้าทางเรือ และธุรกิจซื้อมาขายไปในผลิตภัณฑ์ถ่านหิน นอกจากนี้ ในประเทศโอมาน บริษัท 
อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ มีหุ้นในกิจการของบริษัท มาจาน  ไมนิ่ง จ ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจเหมืองหินปูนใน
เมืองซาลาลาห์  ประเทศโอมาน และถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท คาร์มิวส์ มาจาน จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิต
หินปูนเพื่อจ าหน่ายในประเทศและส่งออก ผ่านบริษัท โอมาน ไลม์ จ ากัด 
ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

EEI มีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 100,000 เหรียญสหรัฐ มีมูลค่าที่ตราไว้ 
(Par value) เท่ากับ 100 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญท้ังหมดจ านวน 1,000 หุ้น 
ผู้ถือหุ้นของบริษัท 
รายชื่อผู้ถือหุ้นของ EEI  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้ 

ล าดับ ชื่อ จ านวนหุ้น 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ

จ านวนหุ้นทีจ่ าหนา่ยแล้ว
ทั้งหมด 

ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด 

1. นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ 90 90.00 90.00 
2. นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ 10 10.00 10.00 

รวม 100 100.00 100.00 
คณะกรรมการบริษัท 
รายชื่อคณะกรรมการ EEI  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี ้

 ล าดับ ช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ กรรมการ 
2. นายนิรันดร์ สินธุภากร กรรมการ / เลขานุการ 
3. นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ กรรมการ / ประธาน 
4. นายชีริท ชาร์มา กรรมการ / เหรัญญิก 

 

(5) บริษัท คาร์มิวส์ มิดเดิ้ล อีส เอเชีย เอสเอ (“CMEA”) 
ที่อยู:่ 9 อเวนิว กิวโลม, แอล-1651 ลักเซมเบิร์ก 

โทรศัพท์: + 352 264 585 23 โทรสาร: + 352 264 417 99 
 เลขที่จดทะเบียนบริษัท: B165367 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท คาร์มิวส์ มิดเดิ้ล อีส เอเชีย เอสเอ เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก และเป็น
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง เอสเอ โดยที่บริษัท คาร์มิวส์ มิดเดิ้ล อีส เอเชีย ถูก
จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจปูนขาวและหินปูนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลาง บริษัท คาร์มิวส์ มิดเดิ้ล อีส เอเชีย มีสาขาอยู่ในเมืองดูไบเพ่ือท า
กิจการค้าขายผลิตภัณฑ์ปูนขาวในประเทศแถบตะวันออกกลางและอินเดีย และมีหุ้นในบริษัทมาจาน  ไม
นิ่ง จ ากัด ในอัตราส่วนเท่ากับร้อยละ 10.00 ของหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมด โดยบริษัท มาจาน ไมนิ่ง จ ากัด 
มีเหมืองหินปูนตั้งอยู่ที่เมืองซาลาลาห์  ประเทศโอมาน บริษัท คาร์มิวส์ มิดเดิ้ล อีส เอเชีย ยังเป็นผู้ถือหุ้น
ในอัตราส่วนเท่ากับร้อยละ 51.00 ของหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมดของบริษัท คาร์มิวส์ มาจาน จ ากัด ซึ่งตั้งอยู่
ในเมืองซาลาลาห์ ประเทศโอมาน และเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตปูนขาว ในปี 2558 บริษัท คาร์มิวส์ มิด
เดิ้ล อีส เอเชีย เอสเอ ได้ลงทุนในบริษัท คาร์มิวส์ อีสเทิร์น พีทีอี จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีถิ่นฐานอยู่ที่
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

ประเทศสิงค์โปร์ ที่ก่อตั้งขึ้นเพ่ือสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ 
บริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง เอสเอ 
ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

CMEA มีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 23,000,000 ยูโร มีมูลค่าที่ตราไว้ (Par 
value) เท่ากับ 100 ยูโรต่อหุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญท้ังหมดจ านวน 230,000 หุ้น 
ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง เอสเอ 
คณะกรรมการบริษัท 
รายชื่อคณะกรรมการ ของ CMEA ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี ้
ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายโรดอฟ คอลลิเนต ประธานกรรมการ/ ประธานการบริหาร 
2. นางนาตาลี ชูเบิร์ต กรรมการ 
3. นายอีฟ ชอนเนจานส์ กรรมการ 
4. นายเรนเนอร์ พาร์วิส เรเกนเบิร์ก กรรมการ 
5. นายอีฟ วิลเล็มส์ กรรมการ 

 

(6) บริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง เอสเอ (“CH”) 
ที่อยู:่  9 อเวนิว กิวโลม, แอล-1651 ลักเซมเบิร์ก ประเทศเบลเยียม 

โทรศัพท์: + 352 264 585 23 โทรสาร: + 352 264 417 99 
เลขที่จดทะเบียนบริษัท:   B114218 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง เอสเอ เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก และเป็นบริษัทแม่

ของบริษัทในเครือคาร์มิวส์ ทั้งหมด โดยเป็นผู้ผลิตปูนขาว และ ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับปูนขาว 
ด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่า 150 ปี ส่งผลให้ บริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง เอสเอ มีความช านาญในขั้นตอน
การสกัดหินปูนและหินโดโลไมท์ เพ่ือน าผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจในเชิง
พาณิชย์ บริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง เป็นผู้ผลิตที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ด้วยขั้นตอนและกรรมวิธี
การผลิตที่มีคุณภาพ และทันสมัย รวมทั้งบริษัทได้ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ เพ่ือที่จะมุ่งมั่นให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ท าให้บริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง เป็นผู้น าในตลาดของอุตสาหกรรม
ปูนขาว บริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง ลงทุนผ่านบริษัทย่อย พันธมิตรทางธุรกิจ และในตลาดหลักทรัพย์หลาย
ประเทศทั่วโลก อาทิ เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี กานา 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา โรมาเนีย ฮังการี บอสเนีย เซอร์เบีย สาธารณรัฐเช็ก สโลวาเกีย และ โอมาน  

<35/202>



  
 
 
 
 
 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

กลุ่มบริษัท คาร์มิวส์มีประวัติอันยาวนานและเข้มแข็ง ซึ่งเริ่มตั้งแต่เมื่อปี ค.ศ .1860 ในช่วง
ระหว่างยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยผู้ก่อตั้งบริษัทคือ นายลีออง คอลลิเนต (Mr. Léon Collinet) เป็นชาว
เบลเยียมที่เริ่มจากการสร้างธุรกิจเหมืองหินปูนในครอบครัว โดยเติบโตจากการรวบรวมเหมืองหินปูน
หลายแห่งเข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน แล้วสามารถฟันฝ่าสงครามและวิกฤตในยุคศตวรรษที่ 20 จน
กลายเป็นหนึ่งในผู้น าของอุตสาหกรรมปูนขาวของประเทศเบลเยียม และเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมการ
ผลิตปูนขาวและผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับปูนขาวของโลกมาได้จวบจนวันนี้ 

ในตอนต้นศตวรรษที่ 80 บริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง ได้ขยายธุรกิจออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้านเป็น
ครั้งแรก อาทิเช่น ประเทศฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และ อิตาลี ภายหลังจากนั้นไม่นาน ธุรกิจของบริษัท 
คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง เอสเอ ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและได้ขยายธุรกิจออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ประเทศแคนาดา ตลอดช่วงยุค 90 บริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง ยังคงขยายธุรกิจออกไปยังต่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง อาทิเช่น ประเทศตุรกี และ ประเทศในแถบทวีปแอฟริกาตะวันตก และ ในช่วงเปลี่ยนถ่าย
ศตวรรษ บริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง ยังด าเนินการขยายธุรกิจไปยัง ประเทศในแถบทวีปยุโรปตอนกลางอีก
ด้วย 

ในปัจุบัน CH เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ของโลกในภาคอุตสาหกรรมการผลิตปูนขาว และ 
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถตอบสนองความต้องการได้หลากหลาย 
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง ได้แก่ ปูนขาวที่มีแคลเซียมสูง และปูนขาวที่มีส่วนผสมของ
โมเลกุลของน้ ารวมอยู่ รวมทั้งปูนโดโลไมท์ และปูนโดโลไมท์ที่มีส่วนผสมของโมเลกุลของน้ ารวมอยู่ ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถน าไปใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ รวมทั้งสามารถน าไปใช้ใน
ภาคธุรกิจและเชิงพาณิชย์ โดยสามารถจ าแนกได้ตามประเภทอุตสาหกรรม ดังนี้ อุตสาหกรรมเหล็กและ
เหล็กกล้า อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมบ าบัดขยะและน้ าเสีย อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรม
กระดาษ อุตสาหกรรมด้านพลังงาน อุตสาหกรรมผลิตกระจก นอกเหนือจากนั้น บริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง 
มีการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หินปูนขาวชนิดผง และผลิตภัณฑ์หินปูนโดโลไมท์ ซึ่งเป็นส่วนผสมของ
คอนกรีตที่ใช้ส าหรับงานก่อสร้างถนน ปูนซิเมนต์ 

CH ยังได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยได้พัฒนาตัวเร่งปฏิกริยาของแคลเซียมคาร์บอเนต 
ระบบควบคุมการปล่อยก๊าซจากปล่องไฟ และบ าบัดน้ าเสีย และอ่ืนๆ เป็นต้น 
ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

CH  มีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 157 ,089,100 ยูโร มีมูลค่าที่ตราไว้ 
(Par value) เท่ากับ 350 ยูโรต่อหุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญท้ังหมดจ านวน 448,826 หุ้น 
ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ CH   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  มีจ านวนหุ้นสามัญส่วนใหญ่รูปแบบของ
ใบหุ้น ชนิดออกให้แก่ผู้ถือ (Bearer Form) โดยประเทศลักเซมเบิร์กมีกฎหมายก าหนดให้ผู้ถือใบหุ้นชนิด
ออกให้แก่ผู้ถือแต่งตั้งผู้รับฝากใบหุ้น (Depository) ซึ่งจะถือหุ้นดังกล่าวเพ่ือประโยชน์ของเจ้าของใบหุ้น
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

ชนิดออกให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว อย่างไรก็ดี ผู้รับฝากใบหุ้นมีหน้าที่รักษาความลับและไม่สามารถเปิดเผย
ชื่อของผู้เป็นเจ้าของใบหุ้นเหล่านี้ได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยต่อหน่วยงานราชการที่ก าหนดของประเทศ
ลักเซมเบิร์กและเฉพาะในกรณีที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น 

จากข้อมูลค าเสนอซื้อของ บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ท าค าเสนอซื้อได้รับการ
ยืนยันจากบริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง ว่า ในการด าเนินการตามขั้นตอนเกี่ยวกับการพิสูจน์ทราบลูกค้า 
(know-your-customer (KYC) requirements) ในส่วนที่เกี่ยวกับบริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง และบริษัทที่
อยู่ในเครือ ธนาคารได้ตรวจสอบกับผู้รับฝากใบหุ้นเพ่ือให้ยืนยันการได้รับแต่งตั้งให้รับฝากใบหุ้นและ
จ านวนหุ้นที่รับฝากไว้ ซึ่งศูนย์รับฝากใบหุ้นก็ได้ยืนยันว่าได้รับฝากใบหุ้นของบริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้งจริง 
อย่างไรก็ตาม ผู้รับฝากใบหุ้นไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อของผู้เป็นเจ้าของใบหุ้นได้ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้น และธนาคารได้ยอมรับข้อมูลในลักษณะดังกล่าวเป็นหลักฐานในการแสดงตัวตนตามขั้นตอน
เกี่ยวกับการพิสูจน์ทราบลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง เอสเอ 

ตามข้อมูลของผู้ท าค าเสนอซื้อ ทายาทของลูกหลานของนายลีออง คอลลิเนต มีสัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง ทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่าร้อยละ 60.00 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ
บริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง ซึ่งอยู่ในรูปแบบของใบหุ้น นอกจากนี้ บริษัท โคเบปา เอสเอ (Cobepa S.A.) ซึ่ง
เป็นบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจในด้านการลงทุน และมีทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการประมาณ 
1,800 ล้านยูโร มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง ในอัตราส่วนเท่ากับร้อยละ 20.00 ของ
จ านวนหุ้นสามัญทั้งหมด ซึ่งบริษัท โคเบปา มีถิ่นฐานอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม และ นคร
นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

บริษัท ลิเมลักซ์ เอสเอ (Limelux S.A.) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก และ
ด าเนินธุรกิจในด้านการลงทุน มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง ในอัตราส่วนเท่ากับร้อยละ 
4.00 ของจ านวนหุ้นสามัญทั้งหมด 

ผู้ถือหุ้นรายย่อยและสถาบันถือหุ้นสามัญในส่วนที่เหลือในบริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง ตามข้อมูลของ
ผู้ท าค าเสนอซื้อ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยและสถาบันรายใดมีหุ้นของบริษัท 
คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 3.00 ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และมีสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น
ที่มุ่งปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ซึ่งไม่มีบริษัทใดในกลุ่มบริษัทคาร์มิวส์เป็นคู่สัญญา ตามข้อมูลของ
ผู้ท าค าเสนอซื้อ ทายาทของลูกหลานของนายลีออง คอลลิเนต บริษัท โคเบปา และ บริษัท ลิเมลักซ์ ไม่มี
การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน 
คณะกรรมการบริษัท 
รายชื่อคณะกรรมการ บริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง เอสเอ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ ช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายอเซล มิลเลอร์ ประธานกรรมการ 
2. นายบารอน โรดอฟ คอลลิเนต กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

ล าดับ ช่ือ ต าแหน่ง 
3. นายฟิลิปป์ คอลลิเนต กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ 

4. นายวิคอมท์ ฟิลิปป์ เดอ สเปิลเบิร์ก กรรมการ 

5. นิวันด้า เอสซีเอส เป็นตัวแทนของ นายแดเนียล กอเทียร์ กรรมการ 

6. นายชอน-มารี ลอเรนท์ โจซี่ กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ 

7. นายฟิลิปป์ ทอมสัน กรรมการ 

8. นายเบอร์นาร์ด วอรอรอฟฟ์ กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

9. นางบาราบาร่า คิน เดอ รูเดนเบก กรรมการ 

10. นายวินเซนต์ รอยเทอร์ กรรมการ 

11. มอนทิเซลโล สเปรล เป็นตัวแทนของ นายบารอน คอร์เนลสิล กรรมการ 

12. นายบารอน ดอมินิค มัวเคนส์ กรรมการ 

 

(7) นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ (Mr.Ishaan Shah) 
ชื่อ:   นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ 
อายุ:   28 ปี 
ประวัติการศึกษา:  ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ (การเงิน และกฎหมายธุรกิจ) 
    University of Southern California, Los Angeles, CA, 
    สหรัฐอเมริกา 
ประวัติการอบรม:  หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP) จาก 
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
    Seatrade Academy, University of Cambridge,   

   สหราชอาณาจักร 
ประสบการณ์: 
2559 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
2556 – ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ากัด (มหาชน)  
2555 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท คริสเตียนนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
2554 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
2551 – ปัจจุบัน  กรรมกรรม บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
2551 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เกรนเทรด จ ากัด 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

(8) นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ (Mr. Krishnan Subramanian Aylur) 
ชื่อ:    นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ 
อายุ:    48 ปี 
ประวัติการศึกษา:  Master of Business Administration – International 
    Trade, Indian Institute of Foreign Trade, India 
    Bachelor of Technology (Mining Engineering), Indian 
    Institute of Technology (Indian School of Mines), India 
ประสบการณ์: 
2559 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 
2559 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
2558 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท แอสโซซิเอท อินดัสทรี่ จ ากัด 
2558 – ปัจจุบัน   กรรมการ คาร์มิวส์ สยาม จ ากัด 
2558 – ปัจจุบัน   กรรมการ คาร์มิวส์ อีสเทิร์น พีทีอี จ ากัด 
2556 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ ชาร์เทอร์ริ่ง พีทีอี จ ากัด 
2549 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท มาจาน ไมนิ่ง จ ากัด 
2547 – ปัจจุบัน   รองประธาน บริษัท เปรมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
2545 – ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ พีทีอี จ ากัด 
2544 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 
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        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กร ดังนี้ 
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การจัดการในองค์กร 
 โครงสร้างการจัดการของบริษัท  

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ ปี 2559 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร 
            คณะกรรมการบริษัท 
             ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ก่อนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีคณะกรรมการ รวม
ทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย 

 ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
2 นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารและ

กรรมการผู้จัดการ 
3 นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการ 
4 นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการ 
5 นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6 นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
7 นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

หลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559  คณะกรรมการบริษัท มี
จ านวน  รวมทั้งสิ้น 9/2  ท่าน ประกอบด้วย 

 ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ /1/4 ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร 
2 นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์/1/3 กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารและ

กรรมการผู้จัดการ 
3 นางสาวนิชิต้า ชาห ์/1/3 กรรมการ และกรรมการบริหาร 
4 นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ /1/3  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
5 นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน /2/4 กรรมการ 
6 นางสาวคริสเทล เวอเลเยน /2/4 กรรมการ 
7 นายศรีภพ สารสาส/3 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
8 นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน/3/5 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
9 นายบวร วงศ์สินอุดม/3 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางสาวธิดารัตน์ สีหวัลลภ เป็นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556  
หมายเหตุ :  
  1.  บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น ลงวันที่ 

16 สิงหาคม 2559 ระหว่างบริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด  ผู้ท าค าเสนอซื้อ และ นายเกียรติกุล 
มนต์เสรีนุสรณ์ และนายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ (“ผู้ขาย”) โดยกิจการจะต้องได้รับมติจากที่ประชุม
คณะกรรมการ เพ่ือแต่งตั้งกรรมการสามคนที่เสนอชื่อโดยผู้ท าค าเสนอซื้อ และเปลี่ยนแปลงลายเซ็นต์ผู้มี
อ านาจลงนามกิจการ ดังนี้ 
(1) นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ เข้าด ารงต าแหน่งแทน นายเชิดเกียรติ  มนต์เสรีนุสรณ์ 
(2) นางสาวนิชิต้า ชาห์ เข้าด ารงต าแหน่งแทนนายปัญชฤทธิ์  มนต์เสรีนุสรณ์  
(3) นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ เข้าด ารงต าแหน่งแทนนายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ 
โดยมีผลในวันที่ 29 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. 
นอกเหนือจากนี้ ภายหลังการท าเสนอซื้อเสร็จสิ้น แต่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 ผู้ท าค าเสนอซื้อใน
ฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการจะด าเนินการพิจารณาเสนอให้มีการแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติม 2 คน โดย
เพ่ิมจากเดิมที่มีคณะกรรมการของกิจการจ านวน 7 คน เป็นคณะกรรมการของกิจการมีจ านวนบุคลากร 
ทั้งสิ้น 9 คน และที่ประชุมคณะกรรมการได้มติอนุมัติการแก้ไขอ านาจกรรมการซึ่งเป็นผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันบริษัท เป็นดังนี้ 

 

จากเดิม “นายเกียรติกุล  มนต์เสรีนุสรณ์ นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์  
นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือช่ือร่วมกัน และประทับตราส าคัญของ
บริษัท” 

แก้ไขเป็น “นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ นางสาวนิชิต้า ชาห์ นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ 
และนายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือช่ือร่วมกัน และประทับตรา
ส าคัญของบริษัท” 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

    ดังนั้น ณ วันที่ 29 กันยายน 2559 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม ของบริษัทฯ มีจ านวน 4 ท่าน ดังนี้ 
 ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร 
2 นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารและ

กรรมการผู้จัดการ 
3 นางสาวนิชิต้า ชาห ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
4 นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่   กรรมการ และกรรมการบริหาร 

 

2. ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัติการเพ่ิม
จ านวนกรรมการของบริษัทจาก 7 คนเป็น 9 คน และการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพ่ิมเติม  จ านวน  2 คน  
ดังนี้ 
 (1) นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน 
 (2) นางสาวคริสเทล เวอเลเยน 
 

 3. ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 15 ก าหนดให้บริษัทฯ มีกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบัน กรรมการ
บริษัทมีจ านวน 9 คนโดยกรรมการซึ่งมีถ่ินฐานพ านักอยู่ในประเทศไทย รวม 6 คน ประกอบด้วย 
(1) นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ 
(2) นางสาวนิชิต้า ชาห ์
(3) นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ 
(4) นายศรีภพ สารสาส 
(5) นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน 
(6) นายบวร วงศ์สินอุดม 
 

4. กรรมการบริษัท ซึ่งมีถิ่นฐานพ านักอยู่ในต่างประเทศโดยมีถ่ินฐานพ านักอยู่ในประเทศเบลเยียม โดยจะ
เดินทางมาเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมหรือด าเนินการที่เก่ียวข้องในฐานะกรรมการบริษัท 
ประกอบด้วย 
(1) นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ 
(2) นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน 
(3) นางสาวคริสเทล เวอเลเยน 
โดยกรรมการทั้ง 3  คน มีสัญชาติเบลเยียม และมีถิ่นพ านักในประเทศเบลเยียม 

 

5. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้ยื่นใบลาออกเนื่องจากสุขภาพใน
ปัจจุบันไม่อ านวยต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้คณะกรรมการได้ร่วมกัน
สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุม
คณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติแต่งตั้งนายประพัฒน์ วนา
พิทักษ์ เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนต าแหน่งที่ว่างลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 
22 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

คณะกรรมการปัจจุบันของบริษัท 
 
อายุ 45 ปี 
ประสบการณ์/ความรู้ความเชี่ยวชาญ 
บริหารธรุกิจและการจดัการ 
 
สัญชาติ : เบลเยยีม       ถิ่นพ านัก  : ประเทศเบลเยียม 
 
วุฒิการศึกษา  
ปริญญาโท : 
 Master of Business Administration (MBA), International 

MBA 2543-2544, Rotterdam School of Management 
(RSM), Erasmus University, Rotterdam, The 
Netherlands 

 Master in Corporate Finance, 2535-2537, Vlekho, 
Brussels, Belgium 

 Master in Applied Economics and Financial Science, 
2531-2535, Vlekho, Brussels, Belgium 

 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :ไม่ม ี
การกระท าความผิด : ไมม่ ี
วันเดือนปีที่ด ารงต าแหน่งคร้ังแรก  :  
29 กันยายน 2559 
วาระที่ด ารงต าแหน่ง :     -  ปี 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 
1) บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 

-ไม่ม-ี 
2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

1 แห่ง : CEO Carmeuse Middle East & Asia 
3) กิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ  

ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
-ไม่ม-ี 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  

นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ 
ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการบริหาร 

และเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

29 กันยายน 2559-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
2558-ปัจจุบัน CEO Carmeuse Middle East & Asia 
2557-2558 President Europe Advanced Vision Technology 
2555-2557 Vice President Global Marketing & 

Strategy 
Agfa Graphics 

2554-2557 President Asia-Pacific Agfa Graphics 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

คณะกรรมการปัจจุบันของบริษัท 
 
อายุ 62 ปี 
ประสบการณ์/ความรู้ความเชี่ยวชาญ 
อุตสาหกรรมปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนตแร่และเคมี 
 
สัญชาติ : ไทย       ถิ่นพ านัก  : ประเทศไทย 
 
วุฒิการศึกษา   
 ปริญญาโท: MBA Marketing, Chaminade  

University of Honolulu, US 
 ปริญญาตรี : Bachelor of Science, Chaminade University 

 of Honolulu, USA 
 
การอบรม 
 Director Accreditation Program (DAP) ปี 2555  
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :  
ต้นปี    :  130,493,400 หุ้น (43.50%) 
ปลายปี :   18,223,650 (6.07%) 
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : ลดลง 112,269,750 หุ้น (37.42%) 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: 
 อานายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์  

 
การกระท าความผิด  :  ไม่มี 
วันเดือนปีท่ีด ารงต าแหน่งครั้งแรก : 2 พฤษภาคม 2554 
วาระท่ีด ารงต าแหน่งหลังบริษัทแปรสภาพเป็นมหาชนเมื่อปี 2556:  4 ปี 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 
1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  : 

 -ไม่มี- 
2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  1 แห่ง 

ประธานบริษัท 
              บจ.โอลิโอฟายน์ ออกานิก (ประเทศไทย)  

3) กิจการท่ีแข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ  
ท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
จ านวน 1 แห่ง ประธานบริษัท   
บจ.โอลิโอฟายน์ ออกานิก (ประเทศไทย)  

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  

นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ 
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  

และกรรมการผู้จัดการ 
และเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

 

 

เม.ย. 2554-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
ธ.ค. 2554-ปัจจุบัน   ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
2539-2546            กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจ.โอลิโอฟายน์ ออกานกิ (ประเทศไทย) 
2557-ปัจจุบัน         ประธานบริษัท บจ.โอลิโอฟายน์ ออกานกิ (ประเทศไทย) 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

คณะกรรมการปัจจุบันของบริษัท 
 

อายุ 36 ปี 
ประสบการณ์/ความรู้ความเชี่ยวชาญ 
บริหารธรุกิจและการจดัการ 
 

สัญชาติ : ไทย       ถิ่นพ านัก  : ประเทศไทย 
 
วุฒิการศึกษา   
ปริญญาตรสีาขาการจัดการธุรกิจ (การเงิน และกฎหมายธรุกิจ)  
มหาวิทยาลัยบอสตัน, โรงเรียนการจัดการ  
 
การอบรม 
 Director Certification Program (DCP) ปี 2550  
 Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549 
 Anatomy of Shipping course, Seatrade  

Academy/Cambridge Academy of Transport 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :ไม่ม ี
การกระท าความผิด : ไมม่ ี
 
วันเดือนปีที่ด ารงต าแหน่งคร้ังแรก :  29 กันยายน 2559 
วาระที่ด ารงต าแหน่ง : - ปี 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 
1)  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง 

ประกอบด้วย : กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากัด 
(มหาชน) 

2)   องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  6 
แห่ง(/*) 
3)   กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัทฯ  

ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
-ไม่ม-ี 
 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  

นางสาวนิชิต้า ชาห์ 
กรรมการ กรรมการบริหาร  

และเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
 

29 ก.ย.2559-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ ากัด (มหาชน)   
 กรรมการ บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น  จ ากัด (*) 
 กรรมการ บริษัท เกรนเทรด จ ากัด (*) 
 กรรมการ บริษัท ยูนิสเตรทช์ จ ากัด (*) 
 กรรมการ บริษัท แอมบกิ้า ทัวร์ เอเยนซ่ี จ ากัด (*) 
 กรรมการ บริษัท แมสโทร คอนโทรลล์ จ ากัด (*) 
 กรรมการ บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จ ากัด (*) 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

คณะกรรมการปัจจุบันของบริษัท 
 

อาย ุ 48 ปี 
 
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ 
บริหารธรุกิจ 
 
สัญชาติ :  อินเดีย       ถิ่นพ านัก  : ประเทศไทย 
 
วุฒิการศึกษา  
 ปริญญาโท : Master of Business Administration – 

International Trade, Indian Institute of Foreign Trade, 
India 

 ปริญญาตรี : Bachelor of Technology (Mining 
Engineering), Indian Institute of Technology (Indian 
School of Mines), India 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :ไม่ม ี
การกระท าความผิด : ไมม่ ี
วันเดือนปีที่ด ารงต าแหน่งคร้ังแรก :  29 กันยายน 2559 
วาระที่ด ารงต าแหน่ง : - ปี 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 
1)  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 
    ไม่ม ี
2)  องค์กร/หน่วยงาน/กจิการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
     9 แห่ง(*) 
3)  กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ  

ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
-ไม่ม-ี 
 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  

นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ 
กรรมการและกรรมการบริหาร 

และเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
 

 

29 ก.ย.2559-ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการบริหาร บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด (*) 
2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสโซซิเอท อินดัสทร่ี จ ากัด (*) 
2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาร์มิวส์ สยาม จ ากัด (*) 
2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาร์มิวส์ อีสเทิร์น พีทีอี จ ากัด (*) 
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ ชาร์เทอร์ร่ิง พีทีอี จ ากัด (*) 
2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาจาน ไมนิ่ง จ ากัด (*) 
2547-ปัจจุบัน รองประธาน บริษัท เปรมไทย อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (*) 
2545-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ พีทีอี จ ากัด  (*) 
2544-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (*) 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

คณะกรรมการปัจจุบันของบริษัท 
อายุ  44  ปี 
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ 
มีประสบการณ์งานในโรงงานอุตสาหกรรมหนัก (โดยผ่านการ
ท างานวิศวกรรมใน 
อุตสาหกรรมน้ ามันและสาธารณูปโภคพื้นฐาน) 
ผ่านงานในฐานะที่ปรึกษาจากบรษิัทที่ปรึกษาธุรกิจที่ Accenture 
ระยะเวลา 7 ปี  
โดยเช่ียวชาญและให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและจัดการโครงการ  
รวมถึงประสบการณ์ในต าแหน่งกรรมการในภาคพื้นตะวันออกกลาง
และเอเชีย 
สัญชาติ :  เบลเยียม       ถิ่นพ านัก  : ประเทศเบลเยยีม 
วุฒิการศึกษา  
 ปริญญาโท : Mechanical Engineering (2538),  

Master in Intercultural Management (2540) 
 ปริญญาตรี :Civil Engineering (1992)  
การอบรม 
• Petroleum Engineering 
• Project Management 
• Negotiation skills 
• Financial statements 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :ไม่ม ี
การกระท าความผิด : ไมม่ ี
วันเดือนปีที่ด ารงต าแหน่งคร้ังแรก :  11 พฤศจิกายน 2559 
วาระที่ด ารงต าแหน่ง : - ปี 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 
1)  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี 
2)  องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  3 แห่ง 

กรรรมการ Carmeuse Majan LLC (Oman) 
กรรรมการ  Associated Industries Ltd (Oman) 
กรรมการ   Majan Mining (Oman) 

3)  กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ  
ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
-ไม่ม-ี 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  

นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน 
กรรมการ  

 

2559-ปัจจุบัน ผู้อ านวยการฝ่ายจัดการธุรกจิและการเงิน คามุส มิดเดิร์น อีส แอนด์ เอเชีย 
(Carmeuse Middle East & Asia) 

2557-2559 ผู้จัดการภาคธุรกิจตะวันออกกลางและเอเชีย
ตะวันเฉียงใต้ 

คามุส มิดเดิร์น อีส แอนด์ เอเชีย 
Carmeuse Middle East & Asia 

2555-2557 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ คามุส มิดเดิร์น อีส แอนด์ เอเชีย 
Carmeuse Middle East and Asia 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

คณะกรรมการปัจจุบันของบริษัท 
 

อายุ  45  ปี 
 
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ 
ที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทในเครือ คามุส ( ตลุาคม 2554-
ปัจจุบัน) 
นิติกร Clifford Chance กรุงบรสัเซล (พฤษภาคม 2542- กันยายน 
2544) 
นิติกร Stibb ในกรุงบรัสเซล (กรกฎาคม 2539-พฤษภาคม 2542) 
สัญชาติ :  เบลเยียม       ถิ่นพ านัก  : ประเทศเบลเยยีม 
วุฒิการศึกษา  
 ปริญญาโท : ปริญญาโท : Master in Law – University of 

Ghent, Belgium (2537) 
 special degree in Economics and Finance law (2539)- 

Université Libre de Bruxelles, Belgium 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :ไม่ม ี
การกระท าความผิด : ไมม่ ี
วันเดือนปีที่ด ารงต าแหน่งคร้ังแรก :  29 กันยายน 2559 
วาระที่ด ารงต าแหน่ง : - ปี 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 
1)  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่ม ี
2)  องค์กร/หน่วยงาน/กจิการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  3 
แห่ง 

กรรมการบริษัท Carmeuse Invest SPRL (Belgium) 
กรรมการบริษัท Carmeuse America Holding SPRL 

(Belgium) 
กรรมการบริษัท Carmeuse America SPRL (Belgium) 

3)  กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ  
ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
-ไม่ม-ี 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  

นางสาวคริสเทล เวอเลเยน 
กรรมการ 

 

มิถุนายน 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คามุส อนิเวสท์ เอสพอีารแ์อล (เบลเยียม) 
Carmeuse Invest SPRL (Belgium) 

ธันวาคม 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คามุส อเมรกิา โฮลดิง้ เอสพีอาร์แอล (เบลเยียม) 
Carmeuse America Holding SPRL (Belgium) 

ธันวาคม 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คามุส อเมรกิา เอสพอีารแ์อล (เบลเยียม) 
Carmeuse America SPRL (Belgium)  

ตุลาคม 2554-ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย กลุ่มบริษทัคามุส 
Carmeuse Group 

พฤษภาคม 2542- กนัยายน 2544 นิติกร  The law firm Clifford Chance in Brussels 
กรกฎาคม 2539-พฤษภาคม 2542 นิติกร The law firm Stibbe in Brussels 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

คณะกรรมการปัจจุบันของบริษัท 
 

อายุ 59 ปี 
 
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ 
บริหารจดัการด้านการเงินและการธนาคารและการตรวจสอบ 
 

สัญชาติ :  ไทย       ถิ่นพ านัก  : ประเทศไทย 
 

วุฒิการศึกษา  
ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาโท MBA, University of  
Southern California  สหรัฐอเมริกา 
การอบรม 
 Director Certification Program (DCP22/2002) 
 Director Examination ปี 2545 (Diploma) 
 Audit Committee Program (ACP1/2004) 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :  ไมม่ ี
การกระท าความผิด : ไมม่ ี
 
วันเดือนปีที่ด ารงต าแหน่งคร้ังแรก  : 2 พฤษภาคม 2554 
วาระที่ด ารงต าแหน่งหลังบริษัทแปรสภาพ 
เป็นมหาชนเมือ่ปี 2556  : 4  ปี 
 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 
1) บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 4 แห่ง 

(*) 
2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  2 

แห่ง (**) 
3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ  
    ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
    -ไม่ม-ี 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  

นายศรีภพ สารสาส  
กรรมการอิสระและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 

 
 

2554- ปัจจุบัน   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สุธากัญจน์ จ ากดั (มหาชน) 
2554-ป้จจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (*) 
2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพ ดุสติเวชการ จ ากัด (มหาชน) (*) 
2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จ ากัด (มหาชน) (*) 
2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ขนัธ์ จ ากัด (**) 
2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปรุส (2008) จ ากัด (**) 
2546-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหาและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แอ็ดวานซ์ อนิฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี (*) 
2546-1 ก.พ. 2559 กรรมการอิสระ บริษัท โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
2546 – มี.ค.2557 กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

คณะกรรมการปัจจุบันของบริษัท 
 

อายุ 57 ปี 
 
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ 
บริหารธรุกิจ/ตลาดเงินและตลาดทุน/การตรวจสอบ 
 
สัญชาติ :  ไทย       ถิ่นพ านัก  : ประเทศไทย 
วุฒิการศึกษา   
 ปริญญาโทด้านบริหารธรุกิจ  

สถาบันบัณทติบริหารธุรกิจ 
ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรม 
 Directors Certification Program (DCP) ปี 2554 
 Audit Committee Program (ACP) ปี 2554 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :  ไมม่ ี
การกระท าความผิด :  ไมม่ ี
 
วันเดือนปีที่ด ารงต าแหน่งคร้ังแรก  : 2 พฤษภาคม 2554 
วาระที่ด ารงต าแหน่งหลังบริษัทแปรสภาพ 
เป็นมหาชนเมือ่ปี 2556  : 4 ปี  และด ารงต าแหน่งถึงวันท่ี 
1 กุมภาพันธ์ 2560 จากการลาออก 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 
1)  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง 
(*) 
2)  องค์กร/หน่วยงาน/กจิการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  1 
แห่ง (**) 
3)  กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ  
    ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :   -ไม่ม-ี 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  

นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน 
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

 

2558 – ปัจจุบัน กรรมการและผู้ถอืหุ้น บริษัท เทคแคร์ อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (**) 
2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จเีอ็มเอม็ แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) (*) 
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคนิ จ ากัด (มหาชน) (*) 
2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สุธากัญจน์ จ ากดั (มหาชน) 
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทนุภทัร จ ากัด (มหาชน) (*) 
2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หลักทรพัย์ภัทร จ ากดั (มหาชน) 
2555 – 2557          ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรพัย์ เคเคเทรด จ ากัด  
2555 – 2557 ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรพัย์จัดการกองทุน ภทัร จ ากดั 
2554-2555 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
2552-2555 กรรมการบริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
2546-2552 ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร บริษัท หลักทรพัย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

คณะกรรมการปัจจุบันของบริษัท 
 

อายุ   62   ปี 
 
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ 
วิศวกรรมเคมี/บริหารธุรกิจ 
 
สัญชาติ :  ไทย       ถิ่นพ านัก  : ประเทศไทย 
วุฒิการศึกษา   
 ปริญญาโทการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
 ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์(วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน

(ปรอ.) รุ่นท่ี 17 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
การอบรม 
 Director Accreditation Program (DAP) ปี 2551 
 Director Certificate Program (DCP) ปี 2558 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :  ไม่มี 
การกระท าความผิด : ไม่มี 
 
วันเดือนปีที่ด ารงต าแหน่งครั้งแรก  : 26 กุมภาพันธ์ 2559  
วาระที่ด ารงต าแหน่ง : 1 ปี 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 
1)  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง (*) 
2)  องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  3 แห่ง (**) 
3)  กิจการท่ีแข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ  
    ท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
    -ไม่มี- 
 
 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  

นายบวร  วงศ์สินอุดม 
กรรมการอิสระ 

และกรรมการตรวจสอบ 
 

 

26 ก.พ.2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 
2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ ากัด (มหาชน)  
2556-2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
2555-2557 กรรมการ PTT Chemical International Private Limited 
2555-2557 กรรมการ PTT Chemical International (Asia Pacific ROH) Limited 
2555-2557 กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
2555-2557 รองประธานกรรมการ บริษัท วีนิไทย จ ากัด (มหาชน) 
2555-2557 ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นพีซี เซฟต้ี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จ ากัด 
2555-2557 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 
2554-2557 กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)  
2549-2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติกลุ่ม

ธุรกิจข้ันปลาย 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 

<51/202>



  
 
 
 
 
 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

รายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 

 

   

ล าดับ ชื่อกรรมการและผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งระหว่างปี ต าแหน่ง 

จ านวนหุ้นสามัญที่ถือ (หุ้น) 

ของตนเอง 
คู่สมรสหรือบุตรที่

ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ 

เพิ่ม (-ลด) ในช่วง 
ม.ค.-ธ.ค. 2559 

1 นายเชิดเกียรติ  มนต์เสรีนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
พ้นจากต าแหน่งโดยลาออกเมื่อวันที่ 

29 กันยายน 2559 

4,000,000 -ไม่มี- -4,000,000 

นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ เข้าด ารงต าแหน่งแทน 
เป็นประธานกรรมการ /และ

กรรมการบริหาร 
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

2 นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการผู้จัดการ 

18,223,650 -ไม่มี- -112,269,750 

3 นายปัญชฤทธิ ์มนต์เสรีนุสรณ์ 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาด 

กรรมการ/กรรมการบริหาร 
พ้นจากต าแหน่งโดยลาออกเมื่อวันที่ 

29 กันยายน 2559 

10 -ไม่มี- -1,250,000 

นางสาวนิชิต้า ชาห์ เข้าด ารงต าแหน่งแทน 
เป็นกรรมการและกรรมการบริหาร 

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

4 นายกิติเมธ ีมนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร 
พ้นจากต าแหน่งโดยลาออกเมื่อวันที่ 

29 กันยายน 2559 

49,000,000 -ไม่มี- -22,730,250 

นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู ่ เข้าด ารงต าแหน่งแทน 
เป็นกรรมการและกรรมการบริหาร 

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

5 นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน เข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

6 นางสาวคริสเทล เวอเลเยน เข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

7 นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

8 นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

9 นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

10 นายกีซา เอมิล เพอราค ี รองกรรมการผู้จัดการ -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

11 นายไพฑูรย์ สิงห์ไขมุกข ์ ผู้จัดการทั่วไป -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

12 นายวัชรินทร์ พงศ์เกื้อ ผู้จัดการโรงงาน -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 
13 นางสาวพรสุรีย์ มยังพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ

มวลชนสัมพันธ์ 
-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

14 นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 
15 นายปัญญา ศรีสภา ผู้จัดการฝ่ายเตา -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 
16 นางสาวธิดารัตน์ สีหวัลลภ ผู้จัดการส านักงาน 5 -ไม่มี- -ไม่มี- 

หมายเหต ุ: 1. บมจ.สุธากัญจน์ มีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท ทุนช าระแล้ว 300,000,000 บาท ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 

มีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 300,000,000 หุ้น 
                2. ข้อมูลการถือหลักทรพัย์อาจมกีารเปลี่ยนแปลง หากกรรมการรวมทั้งคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีการ 

ซ้ือขายหลกัทรัพยภ์ายหลังจากวันที่ระบขุ้างต้น 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

คณะกรรมการปัจจุบันของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 9 ท่านข้างต้นเข้าด ารงต าแหน่ง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 โดยมีกรรมการจ านวน 3 ท่าน
ได้รับการแต่งตั้งแทนท่านที่ลาออกโดยมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่าวาระทีเ่หลือของกรรมการท่านที่ลาออก 
และกรรมการจ านวน 2 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งเพ่ิมตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 
11 พฤศจิกายน 2559 โดยกรรมการทั้ง 9 ท่านประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมีความเป็นอิสระและไม่มีความ
เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวน 3 ทา่นซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. 
ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  
โดยวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระสามารถด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก  

วาระการด ารงต าแหน่ง 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้
ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้
ออกจากต าแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่ง
อีกก็ได ้ส าหรับปี 2559  นายบวร วงศ์สินอุดม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ซึ่ง
ขอลาออก โดยการแต่งตั้งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559  
โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่าวาระที่เหลือ ของกรรมการท่านที่ลาออก ซึ่งในปี 2559 มีกรรมการ 3 ท่านที่
อยู่นานสุดและต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 1.นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์ 
2.นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ และ 3 นายบวร วงศ์อุดม ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2559 ได้มีมติเมื่อ
วันที่ 3 เมษายน 2559 เพ่ือแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเพ่ือด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยใน
ระหว่างปี 2559 มีกรรมการ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งขอลาออกเพ่ือให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาซื้อขายหุ้น (Share 
Purchase Agreements) ประกอบด้วย 1. นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ 2.นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ ์
และ 3. นายกิติเมธีมนต์เสรีนุสรณ์ โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านได้พ้นจากต าแหน่งตามที่ได้ลาออกซึ่งมีผลตั้งแต่
วันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุป มีดังนี้ 

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลาบัญชีของบริษัท  
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 

3. จัดให้มีการท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่ง
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมัติ 

4. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจ 
เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจหรืออ านาจ
นั้น ๆ ได้เม่ือเห็นสมควร 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบ
อ านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณา และอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท ากับ
บริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริหาร โดยก าหนดขอบเขตและอ านาจในการด าเนินการของคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน 

5. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ก าหนดเป้าหมาย ความเสี่ยง แนวทาง นโยบาย แผนงานและ
งบประมาณของบริษัท ควบคุมก ากับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตาม
นโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อนการด าเนินการ อันได้แก่ เรื่องท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพ่ิม
ทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 
หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็น
ต้น และคณะกรรมการจะมีการทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ และพันธ์กิจของบริษัทอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี   

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการก ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การท ารายการที่เก่ียวโยงกันและ
การซื้อหรือขายทรัพย์สินที่ส าคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการด าเนินการโดยเคร่งครัด รวมถึงมีการเปิดเผยสารสนเทศ
ส าคัญซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีการซึ่งตลาดหลักทรัพย์และส านักงานกลต.ก าหนด ผ่าน 
Website ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงเว็บไซด์ของบริษัทฯ เพ่ือแจ้งรายงานต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้
ทราบ 

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอ่ืนตามความ
เหมาะสม 

7. ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
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8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือ
เป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน
กับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชน์ตนหรือเพ่ือประโยชน์ผู้อ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 

9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
สัญญาที่บริษัทท าข้ึนหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ ซึ่งในปีที่ผ่านไม่ปรากฏ
มีการท ารายการในลักษณะดังกล่าว 

10. เพ่ือให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ จึง
ก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่ง ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน 
หากจ านวนบริษัทที่กรรมการไปด ารงต าแหน่งมีมากเกินให้มีการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบด้วย  

อ านาจในการอนุมัติรายการของคณะกรรมการ 
โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 ได้มีมติมอบอ านาจ

ในการอนุมัติวงเงินการท าธุรกรรมต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ หรือรองกรรมการผู้จัดการโดยเป็นไปวงเงินที่ได้ระบุไว้ตามตารางอ านาจการอนุมัติซ่ึงที่ประชุมได้
อนุมัติไว้ โดยประกอบด้วยรายการธุรกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การเจรจาและเข้าท าสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างที่
เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Capital Expenditure) การซื้อ
เครื่องจักร อุปกรณ์ การซื้อวัตถุดิบ เชื้อเพลิง การซื้อขายสินค้า เป็นต้น 

2. การจัดซือ้จัดจ้างในการบริหารจัดการทั่วไป ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทางด้านการขาย การตลาด อุปกรณ์
ส านักงาน การเดินทาง การฝึกอบรม การบริจาค ฯลฯ 

3. ธุรกรรมทางด้านการเงิน ได้แก่ การอนุมัติการกู้ยืมเงิน การท าสัญญาสินเชื่อ การท าสัญญา
จ านอง และ/หรือจ าน า การขอให้ออกหนังสือค้ าประกันกับธนาคารและ/หรือสถาบันการเงิน การขอเปิด L/C 
เพ่ือช าระค่าสินค้าและวัตถุดิบ 

4. การอนุมัติวงเงินเครดิตสินเชื่อให้แก่ลูกค้า 

การจัดการประชุมคณะกรรมการ    

ตามข้อบังคับของบริษัท ก าหนด ดังนี้ 

องค์ประชุมคณะกรรมการ 

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ   

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีท่ีมีรองประธาน
กรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ใน
ที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่
ประชุม 
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            การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) 
เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
นั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพ่ือเป็นเสียงชี้ขาด  ใน
การเรียกประชุมคณะกรรมการ  

 ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) 
วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม
โดยวิธีอ่ืน และก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 
ตามข้อบังคับของบริษัท เป็นดังนี้ 
 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรอง

ประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 
ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ  โดยมีหน้าที่

ความรับผิดชอบ ตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้ 
 ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีท่ีมีรอง
ประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่
ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) 
เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
นั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด 

 การเรียกประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม
ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์
ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน และก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งส านักงาน
ใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อ่ืนใด โดยการก าหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของประธานกรรมการ 

 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมแีต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่ง
มาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว 

 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมี
ส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียง
เลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
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ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

การด าเนินการกรณีมีกรรมการบริษัทขอลาออก ข้อบังคับบริษัทก าหนดไว้กรณีกรรมการบริษัทขอ
ลาออก 

 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่
วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท 

กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็
ได้ 

 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่
วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ใน
ต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน 

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ 
(3/4) ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

การด าเนินการของบริษัทเมื่อมีกรรมการบริษัทลาออก 

บริษัทฯ  จะมีการด าเนินการตามแนวทางของบริษัทจดทะเบียนกรณีมีกรรมการบริษัทฯ ขอลาออก 
ดังนี้ 

คณะกรรมการมีการด าเนินการประการใดประการหนึ่ง ดังนี้ หาก 
 เมื่อได้รับหนังสือลาออกแล้ว บริษัทฯ ต้องด าเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 

วันการ รวมทั้งแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบข้อมูลกรรมการและผู้บริหารต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 7 วันท าการนับจาก วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วย   

 คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจ ากัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็น
กรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน 
โดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู่ 

 หลังจากมีการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรรมที่ลาออกต้องรายงานสารสนเทศในเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ (แบบ F24-1 (กรณีแต่งตั้งกรรมการ
ตรวจสอบ) แบบ F24-2 ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ  

 บริษัทฯ ต้องด าเนินการแจ้งผ่านระบบบัญชีรายชื่อของคณะกรรมการของบริษัทฯ  ตาม
ระบบงานของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ภายใน 7 วัน 

 บริษัทฯ ต้องจดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ /หรือจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ กับนาย 
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ทะเบียนพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ ที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง
กรรมการคงดังกล่าว หรือวันที่มีกรรมการลาออก 

การด าเนินการของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าใหม่ 

 ยื่นแบบ 59-1 กับส านักงานคณะกรรม ก.ล.ต. (กรณีการรายงานครั้งแรก ภายใน 30 วันนับแต่วัน
ปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ) 

 อย่างไรก็ดี กรณีท่ีกรรมการมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ กรรมการต้องยื่นแบบ 59-2 ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ โดยจะต้องยื่นภายใน 3 
วันท าการ นับแต่วันที่มีการซื้อขาย ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ 

 ยื่นรายงานการมีส่วนได้เสียกับเลขานุการบริษัทตามก าหนดเวลาที่บริษัทแต่ละแห่งก าหนดขึ้นเอง  
 จัดส่งประวัติกรรมการตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด (หนังสือรับรองและ

ประวัติกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ (F24-2) ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่  
 หากกรรมการที่แต่งตั้งใหม่เป็นกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ต้องส่งแบบ F24-1 (แบบแจ้งรายชื่อ

และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ) และกรรมการต้องส่งแบบ F24-2 (หนังสือรับรอง
ประวัติกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ) ให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยต้องส่งแบบ F24-1 โดยผ่านระบบเผยแพร่
ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส่งแบบ F24-2 เป็นฉบับเอกสารโดยไม่ต้องส่งผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัท 
 ตามข้อบังคับของบริษัท เป็นดังนี้ 

1. บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย
ห้า(5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 

      กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทัหรือไม่ก็ได้ 
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ (1) หุ้นต่อ (1) เสียง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย

คนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า

จ านวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนกรรมการที่พึงม ีให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

3.   ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 

 กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ 
 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับ

สลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

4.   นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
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(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 
(5)  ศาลมีค าสั่งให้ออก 

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลา
ไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

6. ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

7. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่
วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ใน
ต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน 

 มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ (3/4) ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

8. กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคน (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราส าคัญของบริษัท 

คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงจ านวนและชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลง
นามผูกพันบริษัทได้ 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชน
จ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึง
ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือก
กรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้น 
จะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการ
แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท้ังหมดและต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน 
โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 
ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ซึ่งมีนิยามของความเป็นอิสระ ดังนี้ 
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1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัททั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยล าดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
วันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานก.ล.ต. ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่
เป็นบิดามารดาคู่สมรสพี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอ านาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่
บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานก.ล.ต. 

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ าประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านอง
เดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทข้ึนไปแล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่าทั้งนี้การค านวณภาระหนี้
ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวม
ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอ านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชีซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัด
อยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน
ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่หรือ ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอ านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค า
ขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
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7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ
บริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่
ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืนซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท
บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยล าดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้บริษัท 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คนมีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละ 3 ปีโดยบริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระท่ีสอดคล้องกับ
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)  
2. เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้นและ 

(1)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของ
บริษัทบริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยล าดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้บริษัทและ 

(2)  ไม่เป็นกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจด
ทะเบียน 

3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบทั้งนี้ต้องมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

 ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2 นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน/1 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3 นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ : 1. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้ยื่นใบลาออกเนื่องจาก 
สุขภาพในปัจจุบันไม่อ านวยต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 
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                2.  คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติแต่งตั้งนายประพัฒน์ วนาพิทักษ์ เพ่ือด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนต าแหน่งที่ว่างลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป  

โดยมีนางสาวธิดารัตน์ สีหวัลลภ ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่าง
ลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
เป็นกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบุคคล
ที่เป็นกรรมการตรวจสอบซึ่งได้การแต่งตั้งให้มาแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งตนทดแทน 

ในปี 2559 มีกรรมการตรวจสอบจ านวน 1 ท่านซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งแทน
กรรมการท่านที่ขอลาออก ได้แก่ คุณบวร วงศ์สินอุดม ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติแต่งตั้งโดยมีวาระเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการท่านที่ลาออก และได้เสนอชื่อต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2559 โดยที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกลับเข้าด ารง
ต าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ  
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า
ร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความ
ถูกต้องและครบถ้วนให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการ
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เข้าท ารายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ง) ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(ฉ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ช) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่

ละท่าน 
(ซ) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎ

บัตร(charter) 
(ฌ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามรายละเอียดข้างต้น  คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัท
ต่อบุคคลภายนอก 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่
และจัดท ารายชื่อ และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่
ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด และน าส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวโดยวิธีการตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

8  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการ
กระท าดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร โดยในปีที่ผ่านไม่ปรากฏรายการ ดังต่อไปนี้ 

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบควบคุมภายใน 
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่สามารถแก้ไขรายการ หรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่าง
ทันท่วงที สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการ หรือกิจกรรมดังกล่าวต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารของบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัทโดยมีจ านวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะ
แต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหาร 
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ก่อนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริหาร 

ประกอบด้วยบุคคลจ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 
 ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2 นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการบริหาร 
3 นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการบริหาร 

        ในระหว่างปี 2559 มีกรรมการบริหาร จ านวน 2 ท่านขอลาออก ได้แก่ นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์ 
และนายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ มีผลในวันที่ 29 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. โดยที่ประชุม
คณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารแทน
ท่านทีข่อลาออก และแต่งตั้งกรรมการบริหาร เพ่ิมอีก 1 ท่าน คณะกรรมการบริหาร จึงประกอบด้วยกรรมการ 
จ านวน 4 ท่านดังนี้ 

 ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2 นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์  กรรมการบริหาร 
3 นางสาวนิชิต้า ชาห ์ กรรมการบริหาร 
4 นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่  กรรมการบริหาร 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเก่ียวกับการ
ด าเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการ
บริหารงาน และอ านาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวม
ตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่ก าหนด โดยสรุปอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ส าคัญได้ดังนี้ 

1. ก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 
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2. ก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ านาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

3. พิจารณาโครงการลงทุนของบริษัท เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส าคัญๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามท่ีจะ
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว 

5. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในการบริหารจัดการในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายการ  

6. เจรจาและเข้าท าสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่างๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับ
การด าเนินธุรกิจของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท 

7. อนุมัติการกู้ยืมเงิน การท าสัญญาสินเชื่อ การท าสัญญาจ านองและ/หรือจ าน ากับธนาคารและ/
หรือสถาบันการเงินในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท 

8. จัดสรรเงินบ าเหน็จ รางวัล โบนัส ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือ
ลูกจ้างของบริษัท 

9. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การปฏิบัติการ 
และด้านการบริหารงานอื่นๆ  

10. มีอ านาจอนุมัติในการเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ก าหนดชื่อผู้มีอ านาจเบิกถอนเงินจาก
บัญชีเงินฝากของบริษัท รวมถึงด าเนินการต่างๆเก่ียวกับบัญชีเงินฝากดังกล่าว 

11. อนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมที่ตั้งส านักงานใหญ่และสาขาของบริษัท ทั้งนี้การแก้ไขเพ่ิมเติมที่ตั้ง
ส านักงานใหญ่จะต้องอยู่ภายในท้องที่จังหวัดนนทบุรีเท่านั้น 

12. ด าเนินการต่างๆ ที่จ าเป็นเพ่ือการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท 

13. อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้วงเงินสินเชื่อ และ/หรือ วิธีเบิกใช้วงเงินสินเชื่อที่บริษัทมี
วงเงินอยู่กับธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงิน 

ทั้งนี้ อ านาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัท 
หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการด าเนินธุรกรรมการค้าปกติ
ทั่วไปของบริษัทท่ีคณะกรรมการก าหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว  

เมื่อคณะกรรมการบริหารได้ด าเนินการใดๆ แล้ว ให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการด้วย 
ผู้บริหาร 
บริษัทมีผู้บริหารจ านวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1.  นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ 
2.  นายกีซา เอมิล เพอราคี รองกรรมการผู้จัดการ 
3.  นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 
4.  นายไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุกข์ ผู้จัดการทั่วไป 
5.  นายวัชรินทร์ พงศ์เก้ือ ผู้จัดการโรงงาน 
6.  นางสาวพรสุรีย์ มยังพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและมวลชนสัมพันธ์ 
7.  นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ 
8.  นายปัญญา ศรีสภา ผู้จัดการฝ่ายเตา 
9.  นางสาวธิดารัตน์ สีหวัลลภ  ผู้จัดการส านักงาน 

โดยในระหว่างปี 2559 มีการแต่งตั้ง และเปลี่ยนแปลงต าแหน่งผู้บริหาร ดังนี้ 
1. นายไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุกข์ ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ด ารงต าแหน่งผู้จัดการทั่วไป โดยเริ่มรับผิดชอบงาน

ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2559 
2. นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์ จากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ให้ด ารงต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาด 

มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559 
3. นายกีซ่า เอมิล เพอราคี ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ด ารงต าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 

1 ตุลาคม 2559 
ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 
1. ควบคุม ดูแลการด าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ าวันของบริษัท  
2. ด าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 
3. เป็นผู้รับมอบอ านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ 

นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ 

อย่างไรก็ตาม อ านาจของกรรมการผู้จัดการจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง 
หรือรายการใดที่กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือ
ผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด เว้นแต่
เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการด าเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการก าหนด
กรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว โดยคณะกรรมการ 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ทั้งนี้ หน้าที่ความ
รับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้ 

1. จัดท าและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของ

บริษัท 
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร 
3. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
      นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวเลขานุการบริษัทจะท าหน้าให้ค าแนะน าด้าน

กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ จึงก าหนดให้
เลขานุการบริษัท ควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการ
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท 

 

บุคลากร 
 จ านวนผู้บริหารและพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีบุคลากรทั้งสิ้นจ านวน 219 (รวม
ผู้บริหาร) แบ่งเป็นพนักงานประจ าจ านวน 162  คน และพนักงานรายวันจ านวน  57 คน โดยแบ่งตามสายงาน
ได้ดังนี้  

ฝ่าย พนักงานประจ า  
(คน) 

พนักงานรายวัน  
(คน) 

รวม  
(คน) 

ผู้บริหาร 9 - 9 

ฝ่ายเตา 29 26 55 

ฝ่ายโรงงาน 97 31 118 

ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ 10 - 10 

ฝ่ายการตลาด 5 - 5 

ฝ่ายส านักงาน 12 - 12 

รวม 162 57 219 
 

 ข้อพิพาทด้านแรงงาน 
 - ไม่มี –                                                 
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รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

รากฐานส าคัญที่คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นเพื่อวางไว้
เป็นแนวทางส าหรับทุก ๆ คนในองค์กร ซึ่งถือเป็น
ก าลังส าคัญที่จะด าเนินการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน  
หลักส าคัญที่ทุกคนควรตระหนักยึดถือและน าไป
ปฏิบัติเป็นพื้นฐาน ได้แก่ การด าเนินกิจการภายใต้
หลักธรรมภิบาล หรือบรรษัทภิบาล ตามนโยบายการ
ก ากับกิจการที่ดีซึ่งคณะกรรมการวางแนวทางไว้ให้กับ
ทุกฝ่ายยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยบริษัทฯ มีการ
จัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการ รวมถึงมีการ
ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมสม่ าเสมอโดยจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้สามารถร่วม
ด าเนินการไปพร้อมกับการด าเนินธุรกิจภายใต้แนวทางแห่งบรรษัทภิบาลนี้  ด้วยค่านิยมของบริษัท ที่มี “ภูมิใจ รู้หน้าที่ 
รับผิดชอบ ไม่ทอดทิ้ง” ซึ่ง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัท ภาคภูมิใจ และรู้หน้าที่ในสิ่งที่ต้องปฏิบัติ รับผิดชอบ และ
ไม่ละเลยต่อหน้าที่ที่จะปฏิบัติและร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้พร้อมด าเนินการเพื่อให้ธุรกิจตลอดจนผู้มีส่วนรวมกับ
ธุรกิจโดยมีองค์ประกอบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้เกิดการพัฒนาสู่ประโยชน์สุขที่ยั่งยืนร่วมกัน 
 

บริษัทฯ มุ่งมั่นปฏิบัตติามมาตรการและแนวทางด าเนนิการภายใต้หลักการของการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ดังนี ้

 
 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
  หลักการ  (อ้างอิงจาก
เอกสาร หลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีส าหรับบริษทัจด
ทะเบียน)  
“ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิ ในความเป็น
เจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่าน
การแต่งตั้งคณะกรรมการให้ท า
หน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการ
ตั ด สิ น ใ จ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของบริษัท 
บริษัทจึงควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน” 

บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญกับสิทธิพืน้ฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ การมีส่วน
แบ่งในก าไรของกิจการ การได้รับข่าวสารและขอ้มูลบริษทัอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อการใช้สิทธิออกเสียงในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเก่ียวกับการเปลีย่นแปลงที่ส าคัญของบริษัทเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบัญชี และ
เร่ืองที่มีผลกระทบต่อบริษัท เชน่ การจัดสรรเงินปนัผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การ
ลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น   

คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารของบริษัทฯ ให้ความส าคัญในการปกป้องรวมถึงด าเนินการเพื่อรักษาสิทธิโดย
ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ตามตามหลักเกณฑ์ข้อก าหนดอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
ประกอบด้วย 
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รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

1. การเปิดเผยข้อมูลและกฎระเบยีบส าหรับการสนับสนุนที่จะให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น 

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวขอ้งกับผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย 

ข้อบังคับบริษัทในหมวดหุ้นและผู้ถือหุ้น 
 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละเท่าๆ กันและเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น 

หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องช าระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน       ผู้จองหุ้น
หรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ 

 หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจองซื้อหรือถือหุ้นร่วมกันต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่ง
ในบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี 

 บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใด
ก็ได้ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต  

 ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) คน ลงหรือพิมพ์
ลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทไว้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ 

 การลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าว 
กรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักร ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือประทับ
โดยวิธีการอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนดก็ได้ 

บริษัทจะต้องเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการลงรายการในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ว่า
นั้นไว้ ณ ส านักงานใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจะมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้และหากบริษัทมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทแล้ว วิธีปฏิบัติที่เก่ียวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียน
หลักทรัพย์ก าหนด 

 บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือ
นับแต่วันที่บริษัทได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีที่บริษัทจ าหน่ายหุ้นที่เหลือหรือออกจ าหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลัง
การจดทะเบียนบริษัท 

 ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดช ารุด หรือลบเลือนในสาระส าคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทท าการออกใบหุ้นใหม่
ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคืนใบหุ้นเดิม 

 ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดสูญหายหรือถูกท าลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องน าหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าพนักงาน
ต ารวจ หรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท 

ในทั้งสองกรณี บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด โดยบริษัทอาจ
เรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นเดิมจากผู้ถือหุ้นนั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้ 

 ใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรือช ารุดซึ่งได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนให้แล้ว ให้ถือว่าใบหุ้นเก่านั้นเป็นอัน
ยกเลิก 

 บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจ าน าหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้  
(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไข

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เก่ียวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออก
เสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม 

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีก าไรสะสมและสภาพ
คล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน 
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ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 

บริษัทจะต้องจ าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่
จ าหน่ายหรือจ าหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจะด าเนินการลดทุนที่ช าระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียน
ส่วนที่จ าหน่ายไม่ได้ 

การซื้อหุ้นคืน การจ าหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสถานะเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจ านวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุน
ช าระแล้ว ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว 

 
ข้อบังคับในหมวดการโอนหุ้น 
 หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจ ากัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้อง

มีจ านวนรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นรายใดที่จะ
ท าให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นบริษัทรายนั้นได้ 

 การโอนหุ้นย่อมมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอนกับ
ผู้รับโอน และท าการส่งมอบใบหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน 

การโอนหุ้นจะใช้ยันบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับค าร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยัน
บุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไว้ในสมุดทะเบียนหุ้นแล้วเท่านั้น 

เมื่อบริษัทพิจารณาแล้วว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าว
ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้
ยื่นค าร้องขอทราบภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ 

 หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 
ให้การโอนหุ้นเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 กรณีที่ผู้รับโอนหุ้นมีความประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ท าค าร้องขอต่อบริษัทโดยท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ
ของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้นพร้อมกับเวนคืนใบหุ้นเดิมหรือ
หลักฐานอื่นให้แก่บริษัท ในการนี้ หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนการโอน
หุ้นดังกล่าวภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันได้รับค าร้องขอ และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับค า
ร้องขอนั้น 

หากมีกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ส าหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคล มีแนวทางปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว มีหน้าที่ต้องเปิดเผย
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยต้อง  

1. รายงานการถือหลักทรัพย์คร้ังแรกตามแบบ 59-1 ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท และ 

2. เมื่อใดก็ตามที่บุคคลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ก็จะต้องรายงานตาม แบบ 59 -2 ต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ยกเว้นการได้มาซึ่งหลักทรัพย์
ในกรณีต่อไปนี้ ไม่ต้องรายงาน 59-2 

2.1 ได้หลักทรัพย์จาก right offering (หรือ RO : การจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น) 
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2.2 ได้หุ้นจากการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ 
2.3 ได้หลักทรัพย์โดยทางมรดก 
2.4 ได้หลักทรัพย์จากโครงการ ESOP/EJIP* 
2.5 โอน/รับหลักทรัพย์จากการวางเป็นประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
หมายเหตุ : หลักทรัพย์ หมายถึง หุ้น หรือ หลักทรัพย์แปลงสภาพ (หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้) 

 *  ESOP  คือ การออกหุ้นใหม่ให้พนักงานในราคาถูก 
 *  EJIP  คือ  การที่บริษัทช่วยออกเงิน บางส่วน ให้พนักงาน ซือ้หุ้น ในกระดาน 

3. การเร่ิม/สิ้นสุดหนา้ที่ 
แบบ 59-1 : เริ่มมีหน้าที่รายงานเมื่อบริษัทท า IPO และสิ้นสุดหน้าที่เมื่อบริษัทสิน้สุดหนา้ที่ตาม 
               มาตรา 56 
แบบ 59-2 : เริ่มมีหน้าที่เมื่อหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และสิน้สุดหนา้ที่เมื่อไม่มี
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
หมายเหตุ  
 วิธีปฏิบัติในการจดัส่งรายงาน  
 1.  ผู้บริหาร/ผู้สอบบัญชี ส่งเอกสารต่อ ก.ล.ต. ได้ภายใน 9.00 น. ของวันท าการถัดไป โดยไม่ต้องส่ง

โทรสารมาก่อน 
2.  การส่งทางโทรสาร ท าได้ที่หมายเลข 0 2 695 9660 โดยต้องส่งภายใน 24.00 น. ของวันก าหนดส่ง 

และต้องส่งเอกสารต้นฉบับต่อ ก.ล.ต.  ภายใน 3 วนัท าการนับจากวันก าหนดส่ง (ส่ง by hand หรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้) 
อย่างไรก็ดี หาก ก.ล.ต.  ไม่ ได้รบัรายงานทางโทรสารภายในเวลาดังกลา่วข้างต้นจะถือว่าบริษทัไม่ไดส้่ง รายงานภายในวนั
ครบก าหนดส่งแม้วา่บริษัทจะสามารถส่งตน้ฉบบัได้ภายใน 3 วนัท าการก็ตาม 

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยการได้มาหรือจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่มสีัดส่วนที่เปลี่ยนแปลง
การถือหุ้นในจ านวนที่ถึงหรือข้าม 5% , 10% , 15% , 20%....ไปจนถึง 100% ของจ านวนสทิธิออกเสียงของหุ้นทั้งหมด
ของกิจการ บุคคลที่มีได้มาหรือจ าหน่ายหลักทรัพยท์ี่สัดสว่นที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีหน้าที่ตอ้งรายงานตามมาตรา 246 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

การรายงานตามมาตรา 246 ได้แก่          
(1)   การถือหุ้นในจ านวนที่ถึงหรือข้าม 5% … 10%...15%... 20%... ไปจนถึง 100% ของจ านวนสิทธิออกเสียงของ

หุ้นทั้งหมดของกิจการ  

(2) การถือหลักทรัพย์แปลงสภาพที่มีจ านวนหุน้รองรับรวมกันถึงหรือข้าม 5% …10%...15%... 20%...  
ไปจนถึง 100% ของจ านวนสทิธิออกเสียงของหุ้นทั้งหมดของกิจการ 

โดยระหว่างปี 2559 มีการโอนซื้อขายหุ้นข้ามจุด 45% ซึ่งเข้าข่ายต้องท า Tender Offer เมื่อวันที่ 29 กันยายน 
2559 ซึ่งมีรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท 

เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางข้อบังคับและให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นในหมวดที่เก่ียวกับหุ้นและผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 
ได้มอบหมายใหบ้ริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยในส่วน
วิธีปฏิบัติที่เก่ียวกับงานทะเบียนของบริษัทจึงให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์ก าหนด  

ข้อมูลสถานที่ติดต่อ บริษทัศูนยร์ับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งปัจจบุันมีการย้ายทีท่ าการแห่งใหม่ซึ่ง
มีผลในวนัที่ 4 มกราคม 2559 สามารถติดต่อตามที่อยู่ดังนี้  
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รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย ์
ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์ TSD  
Mail Room ชั้น 1 (อาคาร C) 

           ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจนี)  
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 02 009 9385  
โทรสาร 02 009 9476  
email: srg_tsd@set.or.th 
ข้อบังคับในหมวดเงินปันผลและเงินส ารอง 
 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้

จ่ายเงินปันผล 
 เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและก าหนดให้

หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอที่จะท าเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผูถ้ือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการ
ลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน
หนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย 

 บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจด
ทะเบียน โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 30 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินส ารองสะสมซึ่งไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 
ข้อบังคับในหมวดการประชุมผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วัน

สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 
 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น

จ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้
ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว 

 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่อง
ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ
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รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 

 ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า 
(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม  

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้น
ร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัด
ประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้ง
หลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ใน
ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุม
ดังกล่าว 

 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสีย
เป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และ
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

(2)  ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข)  การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 
(ค)  การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ   

การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลิกบริษัท  
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 

 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้ 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน 
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
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(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี และ 
(7) กิจการอ่ืนๆ 

 
          การให้ข้อมูลกฎเกณฑ์ กฎระเบียบพื้นฐานที่จ าเป็น ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่กรรมการ ผู้บริหาร 
ตลอดจนพนักงาน ด้วยเล็งเห็นความส าคัญของขอบเขตแห่งการเรียนรู้และจดจ าในกฎระเบียบและข้อบังคับพื้นฐานซึ่ง
เป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายควรทราบและจดจ าเพื่อสามารถด าเนินการภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับได้โดย
อัตโนมัติจนกลายเป็นวินัยพื้นฐานที่พึงปฏิบัติจนเป็นกิจวัตร 

2. การด าเนินการและปฏิบัตติามข้อบังคับของบริษัท การให้สิทธิส าหรับผูถ้ือหุ้น การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น 
การส่งเสริมและอ านวยความสะดวกส าหรับผูถ้ือหุ้นเพื่อเข้าร่วมการประชุม  และการจัดท ารายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น การเปิดเผยมตกิารประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนน  โดยด าเนินการดังนี้ 
ระหว่างปี 2559 บริษัทฯ มีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น รวม 2 คร้ังโดยเป็นการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 และการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2559  การด าเนินการหลัก ๆ ประกอบด้วย 

1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าตามที่
กฎหมายก าหนด โดยจะระบุวนั เวลา สถานที่การประชุม และมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบ
ระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน  

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษทัเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได ้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษทัไดจ้ัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม  

3. ก่อนเร่ิมการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะชี้แจงวิธีการใชส้ิทธิลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบไุว้อย่างชัดเจน
ในข้อบังคับของบริษัท รวมถึงจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและ
วิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบนัทึกไว้ในรายงานการประชุม  

4. ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และด าเนินการประชุมอย่างโปร่งใส โดยระหว่าง
การประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถามอย่างทั่วถึง ซึ่งกรรมการ
และผู้บริหารที่เก่ียวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และนอกเหนือจาก
การให้สิทธิส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วม
ประชุมแทน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกเสียงในการประชุมเพื่อท าการเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วนตนเองมีโอกาสได้รับทราบเนื้อหาจากการประชุมผู้ถือหุ้น 

5. มีการน าเสนอวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนประจ าปีรายปี ค่าเบี้ยประชุม 
และโบนัสประจ าปี โดยโบนัสประจ าปีจะเสนอเพื่อพิจารณาโดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการในแต่ละปี ส าหรับสิทธิประโยชน์
อื่นๆ บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายในการในการพิจารณาค่าตอบแทนส าหรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้กับกรรมการ ทั้งนี้
ค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

6. จัดท าบันทึกรายการการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้  

7. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ าเสมอผา่นเว็บไซตข์องบริษัท และช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ 
และส านักงาน ก.ล.ต.  

8. บริษัทก าหนดนโยบายการอ านวยความสะดวกและสง่เสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นส าหรับผูถ้ือหุ้นทุก
กลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีแนวทางการปฏบิัติ ดังนี้ 
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(1) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เร่ืองก าหนดการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยระเบยีบวาระ
การประชุม และสาระส าคัญของวาระการประชุม ผา่นระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์”) ทันทีไม่เกินวนัท าการถัดไป นบัจากวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ 

(2) จัดให้มีกระบวนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเปน็ไปตามกฎหมาย
และข้อบังคับของบริษัท 

(3) บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท และส่งค าถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า ในเวลาอันสมควร โดยแจ้งประกาศก าหนดการและระยะเวลาเพื่อให้ผู้
ถือหุ้นได้รับทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) รวมถึงเว็บไซด์ของ
บริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิดังกล่าว โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้ามากกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือ
หุ้น ส าหรับปี 2559 บริษัทฯ ได้แจ้งเผยแพร่ก าหนดการในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 โดยมีก าหนดระยะเวลาการรับเรื่อง
ระหว่าง วันที่ 16 ตุลาคม – วันที่ 30 ธันวาคม 2559    

(4)  ดูแลผู้ถือหุ้น ให้ได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง เพียงพอ ในเวลาที่เหมาะสม 
(5)  จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งระบุวัน เวลา สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุมและ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาทุกวาระอย่างครบถ้วน รวมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะ และค าแนะน าขั้นตอน
การมอบฉันทะ โดยบริษัท ท าการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าเพื่อแจ้งผู้
ถือหุ้นทราบก าหนดระยะเวลาการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมทั้ง
แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) อีกช่องทางด้วย และการด าเนินการเพื่อจัดส่งหนังสอื
เชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14-21 
วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

(6)  ประกาศหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์
รายวันติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 

(7)   เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเวลา โดยก าหนดระยะเวลาเปิดรับลงทะเบียน
ล่วงหน้าก่อนเวลาที่จะประชุมอย่างเหมาะสม 

(8)   บริษัทมีการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้สามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้ง่าย มีพนักงาน
ต้อนรับ พนักงานลงทะเบียน รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับรับลงทะเบียนและนับผลคะแนนเสียงที่มี
ประสิทธิภาพ  

(9)    เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการ
แสดงความคิดเห็นหรือซักถาม โดยได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
และจะบันทึกข้อซักถามและข้อเสนอแนะที่ส าคัญจากผู้ถือหุ้นไว้ในรายงาน
การประชุมอย่างครบถ้วน 

(10)    เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งผลการลงคะแนน
เสียง ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้า ภายในวันท า
การถัดไปนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น 

(11)    จัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีแสดงผล
คะแนนรายงานต่อที่ประชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมทั้งบันทึกประเด็น หรือข้อซักถาม ค าถาม และค าตอบ ที่มี
จากการด าเนินการประชุม และผลคะแนนจากการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมถึงมีการบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุม กรรมการที่ลาประชุมด้วย ตลอดจนผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุม และเปิดเผยในรายงานประชุม
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ถึงการจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการนับ
คะแนน 

(12)   จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแก่หน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง และได้เผยแพร่รายงาน
การประชุมทางเว็บไซด์ของบริษัท ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุม 

(13)   บริษัทบันทึกการประชุมในลักษณะสื่อวีดีทัศน์และบันทึกการออกเสียง และได้เผยแพร่บนเว็บไซด์
ของบริษัท เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกที่สนใจดูการประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้น 

(14)   มอบหมายให้เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ติดต่อ ประสานงาน และอ านวยความ
สะดวกระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุน 

 

 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
  หลักการ  (อ้างอิงจากเอกสาร หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน) 

“ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ควรได้รับ
การปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ถูกละเมิดสิทธิควรมีโอกาสได้รับการชดเชย” 

บริษัทได้ก าหนดให้มีการปฏิบัตติ่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงมี
นโยบาย ดังนี ้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม   
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะพจิารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่ก าหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลส าคญั 

หรือเพิ่มวาระการประชุมโดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบลว่งหน้าโดยไม่จ าเป็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูล
ประกอบวาระก่อนการตัดสินใจ 

3. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึง่ 
หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได ้ และแจง้รายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ใน
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

4. สนับสนนุให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ส าคัญ เช่น การท ารายการที่เก่ียวโยงกัน การท า
รายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึ่งสินทรัพย์ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

5. ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งแนวทาง
ดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทถือปฏิบัติ และได้ก าหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ตามกฎหมาย มีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกลา่วให้แก่คณะกรรมการ  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคญัและเพื่อให้สิทธิที่เท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
นักลงทนุสถาบัน ได้มีส่วนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จึงมีแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผูถ้ือหุ้น 
1.1 ด าเนินการแจ้งก าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาด

หลักทรัพย์ และเผยแพร่ผ่านทาง Website บริษัท อย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น  และการด าเนนิการเพื่อ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนล่วงหนา้ไมน่้อยกว่า 14-21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

1.2 ด าเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียง ลงมต ิรวมทั้ง
สิทธิการออกเสียงลงคะแนนแตล่ะประเภทของหุ้น 

1.3 มีการจัดท าหนังสือเชิญประชุม เป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบบั และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ
หุ้นที่เป็นฉบบัภาษาไทย 
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2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
2.1 ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วน

น้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้ถือ
หุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และส่ง
ค าถามล่วงหนา้ โดยมีประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซด์ของ
บริษัท และเวบ็ไซด์ของตลาดหลักทรัพย์ 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมี
เ ผยแพร่ ข้ อมู ลดั ง กล่ า ว ไ ว้ ใ น เ ว็ บ ไ ซด์ ของบริ ษั ท ฯ 
www.goldenlime.co.th : ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์เลือกเมนูดาวน์โหลดข้อมูลและแบบฟอร์ม และมีการแจ้งข่าวเพื่อ
เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวพร้อมแนบรายละเอียดและแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวผ่านเว็บไซด์ของตลาด
หลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559  โดยก าหนดระยะเวลาการรับเรื่อง ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม – 30 ธันวาคม ก่อน
การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

2.2  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สทิธใินการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการได้มีก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเปน็ลายลกัษณ์อักษรใน
นโยบายเร่ืองการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมถึงเปิดเผยใน
รายงานประจ าป ีซึ่งมีแนวทางดงันี ้

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารและพนักงานในการน าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพือ่ประโยชน์
ส่วนตน ดังนี ้

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจา้งของบริษัท น าความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่า
จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

2. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหนง่ระดับบรหิารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็น
ระดับผู้จัดการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า เก่ียวกับหน้าที่ที่ต้องจัดท าและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และ
บุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบท
ก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

3. บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน
ที่เป็นระดบัผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผูป้ฏิบัติงานที่เก่ียวข้องจะต้องระงับการซื้อ และ/หรือ การขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับผลการด าเนินงานและฐานะการเงินหรือ
ข้อมูลข่าวสารที่เปน็สาระส าคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จนกว่าบริษัทจะไดเ้ปิดเผยข้อมูลภายใน
ดังกล่าวต่อสาธารณชนแลว้ 

4. บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหนง่ระดบับริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่
เป็นระดับผู้จัดการฝา่ยขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดท าและน าสง่รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษทัซึ่งบุคคลดังกล่าว รวมถึงคู่
สมรสและของบุตรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะถืออยู่ มายังเลขานุการบริษัท โดยให้จัดท าและน าส่งภายใน 30 วันท าการ
ภายหลังเข้ารับต าแหนง่ และรายงานทุกครั้งต่อส านักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท าการ 
ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด พร้อมทั้งจัดส่งส าเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัทในวนั
เดียวกันกับวันทีส่่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต.  

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผูท้ี่ฝ่าฝนืนโยบายการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินยั และ/หรือ
กฎหมายแล้วแต่กรณี โดยการพจิารณาจากเจตนาของการกระท าและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ 
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4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 
4.1  ก าหนดแนวทางการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน หรือการท าธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่ง

มีความเก่ียวโยงโดยมีนโยบายดังนี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติก าหนดนโยบาย และขั้นตอนการท ารายการระหว่างกัน เพื่อท าให้รายการ

ระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดย
สามารถสรุปแนวทางดังนี้ 

การท าธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง จะต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะที่บุคคลทั่วไปจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติ
ไว้แล้ว  

การเข้าท ารายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับความจ าเป็นในการเข้าท ารายการและความเหมาะสมทางด้านราคา
ของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด าเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรมและมีการ
เปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาดหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความช านาญพิเศษเช่นผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน ส านักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่มีความเป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นผู้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออก
เสียงในรายการดังกล่าวอีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบ
ทานโดยผู้สอบบัญชขีองบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ข้อบังคับประกาศค าสั่งหรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบญัชทีี่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

4.2   ก าหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส าคัญงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมส าหรับ
วาระที่มีการพิจารณารายการระหว่างกันหรือรายการเกี่ยวโยงเพื่อให้คณะกรรมการสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ 

 
 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

หลักการ  (อ้างอิงจากเอกสาร หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจด
ทะเบียน) 

“ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง คณะกรรมการควรพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้

เสียในการสร้างความมั่งค่ัง ความมั่นคงทางการเงิน และความย่ังยืนของกิจการ” 
          
   

บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้
เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น กรรมการผู้บริหารและพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้าและผู้ให้บริการ 

ผู้มีส่วนได้เสียของ SUTHA   
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รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

สังคมชุมชนสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ และประเทศชาติ ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่
เก่ียวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย ดังนี้ 
ผู้ถือหุ้น : มุ่งเน้นการปฏบิัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และโปร่งใสในการเปดิเผยข้อมูลที่ส าคัญทัง้ข้อมูลทาง

การเงิน และข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้องต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทนัเวลา 
ลูกค้า : ให้ความส าคัญในการผลิต และจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพภายใต้เงื่อนไขที่

เป็นธรรม รวมทั้งรักษาความลับของลูกค้า โดยไมน่ าไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ 
กรรมการ 
ผู้บริหารและ
พนักงาน 

: ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม โดยมีการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม 
ก าหนดนโยบายการดูแลความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน รวมทัง้สนบัสนุนการ
พัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงาน 

คู่ค้าและ
คู่สัญญา 
และผู้ให้บริการ 

: ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจต่อคู่สัญญาทีไ่ด้ตกลงกนัไว้อย่างเปน็ธรรม และมีจรรยาบรรณที่ดีใน
การด าเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏบิตัิตามข้อก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง 

คู่แข่งทางการค้า : ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเปน็ธรรม โดยจะปฏิบัติภายใต้กรอบกติกา
การแข่งขันที่ดี  

ชุมชนสังคม 
สิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน
ภาครัฐและ
ประเทศ 

: ให้ความส าคัญและรบัผิดชอบตอ่ชุมชน สงัคม สิ่งแวดล้อม โดยสนับสนนุกิจกรรมต่างๆ ตาม
โอกาส รวมทั้งปฏบิัติตามกฎหมาย และระเบยีบข้อบังคบัต่างๆ อย่างเคร่งครัด และให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินการตามกฎเกณฑ์และนโยบายทั้งหน่วยก ากับ และภาครัฐ  รวมถึงมีส่วน
ส่งเสริมหรือช่วยเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาต ิ

โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิ ไว้ดงันี้ 
1. ก าหนดแนวทางปฏบิัติส าหรับผูม้ีส่วนได้เสีย  
2. ก าหนดจรรยาบรรณการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง และแนวทาง

ปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจ  
3. ก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม  
4. ก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจรติ รวมถึงการสนับสนนุ

กิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝงัให้พนักงานทุกคนปฏิบตัิตามกฎหมาย และ
ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง  

5. ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติกับพนักงานลูกคา้อย่างเป็นธรรม รวมทั้งมีการพฒันาความรู้ 
และศักยภาพของพนักงาน 

6. จัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจดัการกับข้อ
ร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีจัดท ารายละเอียดการแจ้งเบาะแสและช่อง
ทางการร้องเรียน รวมถึงจัดท าช่องทางร้องเรียนผา่นเวบ็ไซด์ของบริษัท และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 

7. ด าเนินการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงกิจกรรมความร่วมมือ การด าเนินการตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติตา่ง 
ๆ ผ่านข้อมูลเว็บไซด์และรายงานประจ าปี รวมถึงมีการจัดท ารายงานความรับผดิชอบทางสังคม ซึ่งมีเนื้อหาการด าเนินการ
ตามนโยบายความรับผิดชอบตอ่สังคมจัดท าเปน็รายงานรวมอยู่ในรายงานประจ าทุกปี 
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รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

คณะกรรมการได้มีการก าหนดนโยบายต่าง ๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ให้มีการปฏิบัติ ดังนี ้
จรรยาบรรณในการปฏิบัติกบัผูม้ีส่วนได้เสีย   ของบริษัท ดังนี ้  
 

1. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น  
- การด าเนินการตามแนวทางการก ากับกิจการที่ดี เพื่อให้สิทธิประโยชน์และสิทธิที่เท่าเทียมกับผู้ถือหุ้น 
- การบริหารจัดการเพื่อสร้างผลตอบแทนรวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มของผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม โดย

มีการจัดสรรและการจ่ายปันผลให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แจ้งไว้กับผู้ถือหุ้น 
- การท าหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส ดูแลและปกป้องทรัพย์สินโดยรวมของผู้ถือหุ้น และไม่ก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยการด าเนินการต้องเป็นไปตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติอย่างถูกต้อง 

- การด าเนินการตามแนวทางการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น และการด าเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกัน 
2. การปฏิบัติต่อลูกค้า 

- เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน  
- มีการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานทีใ่ห้การบริการกับลูกค้า

สามารถให้ข้อมูล รวมถึงชี้แจงเกี่ยวกับข้อก าหนด และ
เงื่อนไขของสินค้าและบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบ
รวมถึงแจ้งเงื่อนไข และข้อตกลงกับลูกค้า โดยมีการจัดท า
เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก ่
 การแจ้งราคาสนิค้า การบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้อง ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขราคาสนิค้าหรือ 
     บริการ 
 ข้อมูลคุณลักษณะของสินค้า บรรจุภัณฑ์ และการจัดสง่ ข้อก าหนดในการจัดสง่ 
 ข้อมูลอื่นๆ ที่มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กบัลูกค้า 

- มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด เงื่อนไขทีส่ าคัญ ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้าล่วงหนา้ 
- มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้มีความพร้อมที่จะตอบค าถามของลูกค้าทั้งดา้นสินคา้ บริการ ข้อร้องเรียน การ

ให้ค าแนะน า และการติดตามผลความคืบหนา้ในประเด็นตา่ง ๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า โดยยึดมั่นการ
ด าเนินการทุกดา้นบนพืน้ฐานมติรและไมตรีจิตที่ดี  โดยพร้อมร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าหาก
ลูกค้าพบปัญหาจากการใชส้ินคา้ของบริษัท  

- การจัดเตรียมอุปกรณ์การสื่อสารที่พร้อมต่อการสื่อสารกับลูกค้าในแต่ละช่องทาง เพื่อพร้อมส าหรับลูกค้า
สามารถติดต่อไดโ้ดยสะดวก และรวดเร็ว 

- รักษาความลบัและข้อมูลทางการค้าของลูกค้า 
 
โดยบริษัทฯ ได้มีการก าหนดหัวข้อส าหรับจัดท าแบบส ารวจเพื่อวัดความพึงพอใจของลูกค้าในเร่ืองต่าง ๆ ส าหรับ
กลุ่มลูกค้าที่มีการจัดซื้อผลติภัณฑ์หลัก ซึ่งมีผลส ารวจสรปุได้ดงันี้ 
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3. การปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี ้
- มีการก าหนดและปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณในการจัดซื้อ จัดจ้างและแนวทางปฏิบัติในการจัดการและ

คัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจ  
- มีการปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รบั

ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 
- มีการปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงร่วมกนั กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขข้อใด ข้อหนึ่งจะ

มีการเจรจาท าความตกลงกับคูค่้า และ/หรือ เจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขไม่ให้เกิดความ
เสียหาย 

- ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และตรงเวลาอย่างสม่ าเสมอ 
- ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไมสุ่จริตกับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้  

4. การปฏิบัติที่กรรมการและผูบ้รหิารพึงปฏิบัติต่อพนักงาน 
- มีการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานของพนักงาน

แต่ละคน 
- มีการส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน ร่วมถึงให้พนักงานมีสว่นร่วมในการก าหนด

ทิศทางการท างาน และการแก้ไขปัญหาของบริษัท 
- มีการดูแลสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวติ สุขภาพอนามัย รา่งกายและทรัพย์สินของ

พนักงาน โดยมีแนวทางการปฏบิัติที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล (OHSAS18001) 
- มกีารให้รางวัล และการลงโทษพนักงานตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง และเป็นธรรม และกระท าด้วยความ

สุจริต 

1.ระบบ งานด้านบริการและการประสานงาน 

2. ระบบ คุณภาพสินค้า 

3.ระบบ งาบริการด้านเอกสาร 

4. ระบบงาน จัดส่ง สินค้า 

5. ระบบบรรจุภัณฑ์ ของสินค้า 
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- มีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้บังคับต่าง ๆ และด าเนนิการเป็นไปตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิภาพของ
พนักงาน 

- หลีกเลี่ยงการบริหารจัดการที่ไมเ่ป็นธรรมซึ่งส่งผลต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพการงานของ
พนักงาน 

- ปฏิบัติต่อพนักงานโดยตั้งบนพืน้ฐานการให้เกียรติเพื่อด ารงซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยให้ความเคารพต่อสิทธิ
และหน้าทีส่่วนบุคคล 

5. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
- มีการแข่งขันทางการค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี 
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เปน็ความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตผิดกฎหมาย 
- ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระท าการใด ๆ โดยปราศจากความจริง และไม่เป็นธรรม 

6. การปฏิบัติเกี่ยวกับสินทรัพย์ทางปัญญาและการไม่ละเมิดทรพัย์สินทางปัญญาและลขิสิทธิ์ 
- ก าหนดแนวทางโดยพนักงานต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาทัง้หมด

เก่ียวกับสิทธิในทรัพย์สนิทางปญัญาที่ถูกต้อง รวมถึงสิทธบิัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิทธิ์
อื่น ๆ 

- พนักงานต้องมีการตรวจสอบเพือ่ไม่ละเมิดข้อมูลอันเป็นสทิธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะน าไปใช้
ภายในบริษัทต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของบุคคลอื่น 

- พนักงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัทจะต้องใช้ซอฟแวร์ตามข้ออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะทีบ่ริษัทฯ 
จัดให้เท่านั้น เพื่อป้องกันปญัหาการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา 

- เมื่อพ้นสภาพจากการเปน็พนักงานจะต้องส่งมอบทรัพยส์ินทางปัญญาตา่ง ๆ รวมถึงผลงานตา่ง ๆ คืนให้บริษัท 
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม 

- ผลงานที่เปน็ทรัพย์สนิทางปญัญาอันเกิดจากโครงการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ให้ด าเนินการถือเป็นผลงาน
และทรัพย์สนิทางปัญญาของบรษิัทฯ ถึงแม้นสนิทรัพยน์ั้น ๆ ยงัไม่ขึ้นทะเบยีน หรือจดทะเบียนด้านทรัพยส์ินทาง
ปัญญา ห้ามพนักงานน าไปท าซ้ า หรือดัดแปลงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือผลประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากบริษัท 

7. ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคมและส่วนรวม 
- ประกอบกิจการด้วยความเปน็ธรรม และมีแนวทางปฏิบัตบินพื้นฐานจรรยาบรรณที่ดีเพื่อผูม้ีส่วนเก่ียวข้องทุก

ฝ่ายได้รับการปฏบิัติที่เปน็ธรรม 
- การต่อต้านการทุจริต มุ่งมั่นสนับสนุนและก ากับดูแลให้พนักงาน ตัวแทน  คู่ค้าคู่สัญญารับจ้างตระหนักถึงการ

ทุจริตที่อาจเกิดข้ึนและการต่อตา้นการทุจริต  ด้วยการแสดงภาวะผูน้ าของกิจการในการเปน็แบบอย่าง ในการ
ปฏิบัติต่อผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายบนพื้นฐานกระท าที่สุจริตและไม่ผดิจรรยาบรรณที่ตั้งไว ้

- เคารพสิทธิมนุษยชนมีการปฏิบตัิตามข้อก าหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในกิจการและกระตุน้ให้มีการปฏิบัติตาม
หลักการสิทธิมนุษยชนอันเป็นมาตรฐานสากลซึง่ครอบคลุมไปถึงกิจการในเครือผู้ร่วมทุนและคูค่้า   สร้างองค์
ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนพร้อมทั้งปลูกจิตส านึกให้บุคลากรในกจิการยึดถือและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 

- ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเปน็ธรรมธรรมปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการแรงงาน  หลกัจริยธรรม  สร้าง
ความยุติธรรมและ เคารพในสิทธิส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดความมั่นคงสงบสุข   และจะส่งเสริมโอกาส 
ความก้าวหน้าในการท างานพรอ้มทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ตลอดจนมีการดูแลมาตรฐานการครองชีพของ
พนักงาน 

- รับผิดชอบต่อผูบ้ริโภคโดยผลิตสินค้า บริการที่มีคุณภาพ และมีการบริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ  สรา้ง
ความไว้วางใจ ความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขายมีระบบจัดเก็บและการให้ข้อมูลที่ตรงความจริง
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และเพียงพอรวมทั้งให้ความรู้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการท าการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
สร้างนวตักรรมของสินค้าและบริการโดยให้ความส าคัญกับกระบวนการและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
สังคมและสิง่แวดล้อม  

- ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมีการส่งเสริมสนับสนนุให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้ผลอย่างเปน็รูปธรรมมีการใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อประโยชนส์ูงสดุ   รวมถึงก าหนดมาตรการป้องกันมลภาวะให้กับพนักงานและชุมชน 

- พัฒนาชุมชนและสังคม  โดยส่งเสริมและให้ความร่วมมือทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใกล้เคียงเพื่อร่วม
พัฒนาชุมชนและสังคมโดยจุดมุง่หมายเพื่อร่วมกันสร้างชุมชนสงัคมน่าอยู่ โดยมีการส่งเสริมและให้การสนับสนนุ
ทั้งด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรมในชุมชนตลอดจนการจ้างงานและพฒันาทักษะชาวชุมชมเพื่อขจัด
และป้องกันภัยคุกคามที่มผีลต่อสุขภาพ  ชีวิตและทรัพยส์ิน 

- พัฒนานวัตกรรมและเผยแพรน่วัตกรรมโดยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เช่นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต กระบวนการ
ผลิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีส่วนช่วยสร้างมลูค่าและคุณค่าเพิ่มเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก  
เพื่อจะท าให้กิจการสังคมชุมชนวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

- มีการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายการต่อต้านการทุจริต และมีการก าหนดแนวทางเพื่อประเมิน
ความเสี่ยงจากการทจุริต รวมถึงการด าเนินการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และการเปิดเผยรายงาน
การด าเนินการดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 

8. ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการและผู้บริหารและพนักงาน 
- ปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อผู้มสี่วนได้เสียทกุฝ่ายของบริษัทตามแนวทางจรรยาบรรณในการ

ประกอบธุรกิจของบริษัท 
- ปฏิบัติหนา้ที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ นโยบาย รวมถึงหมั่นศึกษาหาความรู้ เพื่อทราบใน 

เหตุผล หลักเกณฑ์ เพื่อหาแนวทางปฏบิัติให้ถูกต้อง เหมาะสม ทันต่อยุคสมัย หรือสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ ตลอดจนนโยบาย และทราบถึงผลกระทบ หรือความเสียหายจากการไม่
ด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือนโยบาย ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่องาน รวมถึง
ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ  

- ปฏิบัติหนา้ที่โดยการใช้ความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะที่เป็นประโยชน์ ในการจัดการและการบริหารงาน
รวมถึงหมั่นศึกษาเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เพื่อสามารถปฏิบัติหนา้ที่ และใช้ความรู้ ความสามารถ
และทักษะทีพ่ัฒนาไม่หยุดนิ่ง ชว่ยในการด าเนนิงานตลอดจนพฒันางานเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในกิจการงาน
ของบริษัทฯ 

- ไม่กระท าการใด ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ หรือเบียดบังทรัพย์สินซึ่งควรเปน็ของบริษัทฯ หรือควรเป็นของ
ลูกค้าของบริษัท รวมถึงไม่เข้ารว่มหรือรับต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรอ่ืนๆ ที่จะก่อให้เกิดการขัดผลประโยชน์ของ
บริษัท 

- หลีกเลี่ยงการเปิดเผยหรือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เปน็ความลับอย่างเด็ดขาด 
- ปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ในการหาผลประโยชน์ หรือกระท าการที่ไม่สุจริต หรือ

ส่อไปในทางทจุริตคอรัปชั่น ทัง้กับบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่คา้ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝา่ยของบริษัท 
- การมีส่วนร่วม สร้าง และรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคี พงึมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ ไม่ใช้อคติ หรือ

ความคิดเห็นส่วนตัว ท าให้เกิดความแตกแยกต่อสังคมส่วนรวม รวมถึงกระท าการอันกระทบต่อชื่อเสียงอันดีของ
บริษัท 

- มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ มิให้เสื่อมเสีย สูญหาย และใช้ทรัพย์สินอย่างมี
ประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และไม่น าทรัพย์สนิของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น 

- ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากต าแหน่งงาน  ไม่กระท าการในเรื่องต่อไปนี้ 
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- เรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์จากลูกค้า คู่สัญญา นายหน้า หรอืผู้ให้บริการต่าง ๆ เพื่อเป็นการตอบ แทนการ
ท างานในหนา้ที่ของตน 

- เรียก ร้อง หรือรับผลประโยชนจ์ากลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา โดยการตอบแทนด้วยการให้ลูกค้า คู่คา้  คู่สัญญาได้รับ
ผลประโยชน์เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นการผิดเงื่อนไขที่บริษทัฯ ก าหนด 

- ไม่น าข้อมูลภายในเก่ียวกับการลงทุนอันยังไมไ่ด้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปหาผลประโยชน์ รวมถึง 
     มีการปฏิบัติตามนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด 
- กรณีที่มีส่วนเก่ียวข้องกับข้อมูลภายในหรือผลประกอบการบรษิัท ไม่ท าการซื้อขายหลักทรัพยข์อง  บริษัทใน

ระหว่างระยะเวลาห้ามซื้อขาย 
จรรยาบรรณการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง และแนวทางปฏิบตัิในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธรุกิจ  
บริษัทฯ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

และรักษาภาพพจน์อันดีของบรษิัทฯ  จึงก าหนดแนวทางไว้เป็นหลักเกณฑ์ซึ่งเก่ียวกับจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้างของ
บริษัท ให้ปฏิบัติดังนี ้

1. การรับของขวัญ ของก านัล การรับเลี้ยง และการให้ความชอบพอเป็นพิเศษ 
1.1    การรับของขวัญหรือของก านัล 

บริษัทฯ ไม่มนีโยบายรบัของขวัญหรือของก านัล อันส่อให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน  เว้นแต่ การให้
ของที่ระลึกซึ่งคู่ค้ามีการจัดท าอันเป็นประเพณี เช่น ของช ารวยของบริษัท ที่มอบให้ในเทศกาลปีใหม่ สมุดไดอารี่ หรือ
ปฏิทิน บริษัทฯ ไม่ถือว่าการรับของขวัญของที่ระลึกตามประเพณีดังกล่าวเปน็การให้สินบน 

1.2  การรับเลี้ยง 
การรับเลี้ยง  บริษัทฯ ขอให้แต่ละหน่วยงานพจิารณาถึงความเหมาะสม และควรหลีกเลี่ยงหากไม่

จ าเป็น  การร้องขอเพื่อให้คู่ค้าพาไปเลี้ยง สงัสรรค์ ตามสถานที่ต่าง ๆ บริษัทฯ ถือเป็นการกระท าอันผิดจรรยาบรรณ 
1.3 การให้ความสนิทชอบพอเป็นพิเศษ 

       กรณีบริษัทฯ มีการเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้าร่วมการเสนอราคา ควรละเว้นการกระท าอนัแสดงให้เห็น
ถึงความ สนทิชิดชอบกับผู้คา้รายหนึ่งรายใดอันเป็นเหตุ คู่ค้ารายอื่น ๆ คิดไปวา่นา่จะเกิดความไม่ยุติธรรมข้ึน  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งท าให้คู่ค้ารายอื่นเกิดความเข้าใจผิด และไม่ต้องการร่วมมือเพื่อเสนอราคาต่อสู้ด้วย และยังอาจน าไปบอกกล่าวกับ
ผู้อื่นจนท าให้เสียภาพพจน์ของบริษัทได ้

2. แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.1  การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีสินคา้ทีไ่ม่เป็นการเฉพาะเจาะจง ควรเปดิโอกาสให้ คู่ค้าหลาย ๆ รายเสนอ

สินค้าและบริการ เพื่อให้สามารถคัดเลือกคู่ค้าที่ สามารถเสนอสนิค้า และบริการ ที่ดีและ เหมาะสม และก่อประโยชน์
สูงสุด 

 2.2   การเชิญผู้เข้าร่วมเสนอราคาควรต้องเลือกสรรคู่ค้าที่ดีและสนใจต่อการประมูลเสนอราคานัน้ ๆ การ
เชิญคู่ค้าเพียงเพื่อให้ครบตามจ านวน ตามระเบียบโดยไม่ค านึงถงึความสามารถในการปฏบิัติตามข้อผูกพัน จะท าให้การ
จัดหาขาดคุณภาพ และขาดความยุติธรรมทั้งต่อบริษัท และคู่คา้รายอื่น ๆ ด้วย 

 2.3   คู่ค้าทุกรายจะต้องได้รับรายละเอียด ข้อมูลและเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างเดียวกัน ซึ่งเปน็ลายลักษณ์
อักษร กรณีอธิบายด้วยวาจา  ตอ้งยืนยันเปน็ลายลักษณ์อักษรดว้ย 

3. ข้อปฏิบัติต่อคู่ค้า 
 3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผูข้าย ควรจะเป็นในรปูของการสร้างความมั่นใจต่อกันดว้ยความ

สุจริตและความยุติธรรม พึงปฏบิัติต่อกันอย่างสุภาพชน 
 3.2 ระเบียบปฏบิัติและวิธีการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ก าหนดขึ้นจะต้องแสดงให้ผู้ค้าทราบทนัทีนบัแต่ผู้คา้

สมัครเข้ามาเป็นผู้คา้กับบริษทัฯ และแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
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 3.3 การตรวจรับสินคา้ หรือตรวจรับงาน ตลอดจนขึ้นตอนการจา่ยเงิน ควรกระท าอย่างรวดเร็วและ
รัดกุมและความยุติธรรมกับผู้คา้ ผู้ที่จงใจท าให้เกิดความล่าชา้เปน็การปฏิบัตทิี่ถือว่าผิดจรรยาบรรณเช่นกัน 

 3.4 ละเว้นการชว่ยคู่ค้าที่ท างานกับบริษัทฯ  ด้วยการกระท าใดๆ อันเป็นการช่วยให้ไม่ต้องเสียภาษทีี่พึง
ต้องเสียให้กับภาครัฐ 

4. การรับของขวัญ ของก านัล การรับเลี้ยง และการให้ความชอบพอเป็นพิเศษ 
4.1   การรับของขวัญหรือของก านัล 

บริษัทฯ ไม่มนีโยบายรบัของขวัญหรือของก านัล อันส่อให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน  เว้นแต่ การให้
ของที่ระลึกซึ่งคู่ค้ามีการจัดท าอันเป็นประเพณี เช่น ของช ารวยของบริษัท ที่มอบให้ในเทศกาลปีใหม่ สมุดไดอารี่ หรือ
ปฏิทิน บริษัทฯ ไม่ถือว่าการรับของขวัญของที่ระลึกตามประเพณีดังกล่าวเปน็การให้สินบน 

4.2  การรับเลี้ยง 
การรับเลี้ยง  บริษัทฯ ขอให้แต่ละหน่วยงานพจิารณาถึงความเหมาะสม และควรหลีกเลี่ยงหากไม่

จ าเป็น  การร้องขอเพื่อให้คู่ค้าพาไปเลี้ยง สงัสรรค์ ตามสถานที่ต่าง ๆ บริษัทฯ ถือเป็นการกระท าอันผิดจรรยาบรรณ 
4.3 การให้ความสนิทชอบพอเป็นพิเศษ 

       กรณีบริษัทฯ มีการเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้าร่วมการเสนอราคา ควรละเว้นการกระท าอนัแสดงให้เห็น
ถึงความ สนทิชิดชอบกับผู้คา้รายหนึ่งรายใดอันเป็นเหตุ คู่ค้ารายอื่น ๆ คิดไปวา่นา่จะเกิดความไม่ยุติธรรมข้ึน  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งท าให้คู่ค้ารายอื่นเกิดความเข้าใจผิด และไม่ต้องการร่วมมือเพื่อเสนอราคาต่อสู้ด้วย และยังอาจน าไปบอกกล่าวกับ
ผู้อื่นจนท าให้เสียภาพพจน์ของบริษัทได ้

5. แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
5.1   การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีสินคา้ทีไ่ม่เป็นการเฉพาะเจาะจง ควรเปดิโอกาสให้ คู่ค้าหลาย ๆ รายเสนอ

สินค้าและบริการ เพื่อให้สามารถคัดเลือกคู่ค้าที่ สามารถเสนอสนิค้า และบริการ ที่ดีและ เหมาะสม และก่อประโยชน์
สูงสุด 

5.2  การเชิญผู้เข้าร่วมเสนอราคาควรต้องเลือกสรรคู่ค้าที่ดีและสนใจต่อการประมูลเสนอราคานัน้ ๆ การ
เชิญคู่ค้าเพียงเพื่อให้ครบตามจ านวน ตามระเบียบโดยไม่ค านึงถงึความสามารถในการปฏบิัติตามข้อผูกพัน จะท าให้การ
จัดหาขาดคุณภาพ และขาดความยุติธรรมทั้งต่อบริษัท และคู่คา้รายอื่น ๆ ด้วย 

5.3 คู่ค้าทุกรายจะต้องได้รับรายละเอียด ข้อมูลและเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างเดียวกัน ซึ่งเปน็ลายลักษณ์
อักษร กรณีอธิบายด้วยวาจา  ตอ้งยืนยันเปน็ลายลักษณ์อักษรดว้ย 

6. ข้อปฏิบัติต่อคู่ค้า/คู่ธุรกิจ 
 6.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผูข้าย ควรจะเป็นในรปูของการสร้างความมั่นใจต่อกันดว้ยความ

สุจริตและความยุติธรรม พึงปฏบิัติต่อกันอย่างสุภาพชน 
 6.2 ระเบียบปฏบิัติและวิธีการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ก าหนดขึ้นจะต้องแสดงให้ผู้ค้าทราบทนัทีนบัแต่ผู้คา้

สมัครเข้ามาเป็นผู้คา้กับบริษทัฯ และแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
6.3 การตรวจรับสินคา้ หรือตรวจรับงาน ตลอดจนขึ้นตอนการจา่ยเงิน ควรกระท าอย่างรวดเร็วและ

รัดกุมและความยุติธรรมกับผู้คา้ ผู้ที่จงใจท าให้เกิดความล่าชา้เปน็การปฏิบัตทิี่ถือว่าผิดจรรยาบรรณเช่นกัน 
 6.4 ละเว้นการชว่ยคู่ค้าที่ท างานกับบริษัทฯ  ด้วยการกระท าใดๆ อันเป็นการช่วยให้ไม่ต้องเสียภาษทีี่พึง

ต้องเสียให้กับภาครัฐ 
แนวทางทางปฏิบัติในการเลือกคู่ค้า/และคู่ธุรกิจ 
คุณสมบัติของคู่ค้า/คู่ธุรกิจ 
1. เป็นผู้ผลิต ผูป้ระกอบการ ผู้จ าหน่าย ผู้แทนจ าหนา่ย หรือผู้รับจ้าง รวมถึงบุคคลธรรมดา ซึ่งมสีถาน

ประกอบการ หรือที่ตั้งที่สามารถตรวจสอบได ้
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2. มีบุคลากร เครื่องจักรและอุปกรณ์ สินค้า บริการ คลังสนิค้า สถานภาพทางการเงิน และประวัตกิารด าเนิน
กิจการ หรือการให้บริการ ที่น่าเชื่อถือ 

3. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีการปฏิบัติซึ่งบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 
4. เป็นผู้ที่ให้บริการ หรือส่งมอบสนิค้า รวมถึงมีบริการหลังการขาย หรือมีเงื่อนไขอ่ืนๆ สอดคล้องตรงตาม

คุณสมบัติทีบ่ริษัทฯ ได้ก าหนด 
5. เป็นคู่ค้า/คู่ธุรกิจ ที่ไม่มผีลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทฯ 
6. ไม่เป็นคู่ค้า/คู่ธุรกิจที่มีประวัติตอ้งห้ามท าการค้าอันเนื่องมาจากการกระท าทุจริต 
ขั้นตอนการท าธุรกิจ และการท าธุรกรรมด้านการซื้อขายกับบริษัทฯ 
1. คู่ค้า/คู่ธุรกิจที่ได้รับเชิญให้ท าการเสนอราคา หรือผ่านขัน้ตอนการเสนอราคา/หรือสอบราคาแล้วเมื่อมีการ

แจ้งตกลงท าการซื้อขาย จะด าเนินการในการข้ันตอนถัดไป 
2. กรณีเป็นนิติบุคคลต้องน าส่งแบบเอกสารประจ าตวัผู้เสียภาษี (ภพ.20) และกรณีเป็นบุคคลธรรมดาต้อง

น าสง่ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีเพื่อข้ึนทะเบียนเป็นผู้ขายหรือผู้บริการกับบริษัท 
3. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการจัดซื้อ/จัดจา้ง ร่วมถึงเงื่อนไขการช าระค่าสนิค้าเปน็ไปตามระบบ

การจัดซื้อ/จัดจ้าง ของบริษทัฯ 
4. ใบสั่งซื้อหรือสัญญาตามข้อตกลงระหว่างคู่ค้า/คู่ธุรกิจ ซึ่งจัดท าเป็นลายลักษณจ์ะถือเป็นข้อผูกมัดในการท า

ธุรกรรมด้านการซื้อขาย 
5. ในการจัดซื้อ หรือท าสัญญา บรษิัทฯ อาจขอให้คู่ค้า/คู่ธุรกิจ มีการวางหลักประกนั หรือวางเงินมัดจ า

ส าหรับการปฏบิัติตามข้อตกลง ซึ่งจะบริษัทฯจะ แจ้งเปน็ลายลกัษณ์ ในเอกสารการสั่งซื้อหรือสัญญา และบริษัทฯ จะท า
การคืนเงินมัดจ า หรือหลักประกันให้เมื่อสิ้นสุดภาระผูกพันอนัเก่ียวเนื่องกับธุรกรรมนั้น ๆ แล้ว 

6. เมื่อคู่ค้า/คู่ธุรกิจ ปฏิบัติตามข้อตกลง สัญญา หรือใบสั่งซื้อแล้ว คู่ค้า/คู่ธุรกิจ จะต้องส่งมอบใบก ากับภาษี 
ใบเสร็จ และ/หรือเอกสารประกอบอื่นๆ ที่จ าเปน็เพื่อขอรับช าระเงิน ณ สถานที่และก าหนดเวลาตามทีบ่ริษัทฯก าหนด  
โดยการช าระค่าสนิค้า/บริการหลังหักภาษี ณ ที่จา่ย ตามที่ทางราชการก าหนด และภาระผูกพนัอื่นๆ ตามสัญญา เช่นเงิน
ค้ าประกันผลงาน เงนิมัดจ า โดยจัดท าเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายให้กับคู่ค้า/คู่ธุรกิจ หรือโอนเข้าบัญชี แล้วแต่จะมีการตกลงกัน 

7. คู่ค้า/คู่ธุรกิจสามารถขอแก้ไข ข้อมูลคู่ค้า/คู่ธุรกิจในระบบ โดยตดิต่อกับหน่วยงานที่ด าเนินการจดัซื้อ จัดหา 
พร้อมส่งเอกสารประการแก้ไขที่ได้รับการรับรองโดยผู้มีอ านาจของคู่ค้า/คู่ธุรกิจ 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ   
พนักงานทุกคนเปน็ทรัพยากรทีท่รงคุณค่า และเป็นส่วนส าคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบริษัท ดังนั้น

บริษัทฯจะสร้างบรรยากาศการท างานที่ดีต่อพนักงาน ให้พนักงานท างานด้วยความรัก ความเข้าใจซึ่งกันและกัน บริษัทฯ 
มีความปรารถนาที่จะเห็นพนักงานทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความเจริญก้าวหน้าในหนา้ที่การงาน  

นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
•   สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความรบัผิดชอบ และมีคุณธรรมเข้าร่วมงานกบับรษิัทฯ 
•   บริษัทฯ จะด าเนนิการเพื่อก่อให้เกิดการท างานเปน็ทีมและความเป็นหนึ่งเดียวในการอยู่ร่วมกันสร้าง 

ขวัญก าลังใจที่ดีในหมู่พนักงานทุกระดับ 
•   พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญ ทักษะการปฏิบัตงิาน และการจัดการ เพื่อให้เกิด

ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าของพนักงานตามความเหมาะสม 
•   บริษัทฯ จะส่งเสริมและรักษาพนักงานที่ดีให้ปฏิบัติงานกบับริษทัฯ ให้ยาวนานทีสุ่ด 
•   บริษัทฯ จะสง่เสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความมั่นคง และเจริญก้าวหน้าในสายงานอาชีพโดยการ

เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งงาน บรษิัทฯ จะพิจารณา สรรหาบุคลากรจากภายในเข้าปฏิบัตงิานแทนในต าแหนง่ที่ว่างลง  
•   พัฒนาจิตส านึก เคารพต่อกฎระเบียบข้อบังคับของบริษทัฯ กตกิาทางสังคมของพนักงาน 
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•   พิจารณาปรับปรุงและตอบแทนผลประโยชน์ในดา้นตา่งๆ ให้กับพนักงานตามความเหมาะสมกับ   
ต าแหน่งงานประสบการณ์ คุณสมบัติ โดยพิจารณาให้สอดคลอ้งกับผลการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ สภาวะแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ และสังคม 

•   กระบวนการบริหารงานบุคคลในแต่ละดา้นตัง้แต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การ
ฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มี
หน้าที่สื่อสารท าความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บงัคับบญัชา เพื่อน าแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ตาม
แนวนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ไปปฏิบัติ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ   
1.   ด้านก าลังพล 

บริษัทฯจะใช้พนักงานจ านวนนอ้ยเท่าที่จ าเปน็โดยมุ่งเน้นที่จะรบัคนที่มีคุณภาพสูงเข้ามาปฏิบตังิานและจัดคน
เข้าท างานให้เหมาะสมกับลักษณะงานก าหนดแผนโอนย้ายงานในแต่ละวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอเพื่อโอกาสในการพัฒนา
ความสามารถและความเจริญกา้วหน้าในวิชาชีพของพนักงาน 
 
2.   ด้านการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน 

บริษัทฯมุ่งเนน้การสรรหาพนักงานจากภายในเปน็ล าดับแรกหากไม่มีหรือไม่เพียงพอจึงจะสรรหาจากภายนอก
โดยใช้ระบบการสรรหาและคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมเพื่อให้ได้พนักงานที่เป็นทั้ง"คนเก่ง"และ"คนดี"เข้า
มาร่วมปฏิบัตงิาน บริษัทฯ มีการก าหนดคุณสมบัติเบื้องตน้ในคดัเลือก หรือสรรหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากร
ได้ประเมินตนเองโดย บริษัทฯ ต้องการบุคลากร ที่มีคุณสมบัติ เบื้องต้น ดังนี้ 

1. คิดดี   หมายถึง  คิดสิ่งที่เปน็ประโยชนต์่อส่วนรวมและองค์กร 
2. พูดดี  หมายถึง  พูดสิ่งดี ก่อให้เกิดประโยชน์และความสามัคคีต่อส่วนรวมและองค์กร 
3. ท าด ี หมายถึง ท าให้เกิดสิ่งเป็นคุณประโยชน์ตอ่ส่วนรวมและองค์กร 
4. ทัศนคติด ี หมายถึง  ความรู้สึกนึกคิดที่เป็นคุณและเป็นมิตร ไม่เบยีดเบียน, ไม่อิจฉา, ไม่อคติ 
5. ซื่อสัตย์ดี หมายถึง มีความซื่อสัตย์จริงใจ, ไม่อยากได้ของที่ไม่ใช่ของตน, ไม่คิดคดโกง, มีความ 

พอเพียง 
6. รับผิดชอบด ี หมายถึง รู้หน้าที่, รู้รับผิดชอบให้ดีด้วยตนเองและน าไปด าเนินปฏบิัติได้ส าเร็จบรรลผุลต่อ

ส่วนรวมและองค์กร 
7. สื่อสารด ี หมายถึง  มีการพูด , คุย , แนะน า , แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อชี้แนะที่ดีในระหว่างบุคคล

และหน้าที่การงาน เพื่อให้งานขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ดีที่สดุ 
3.  ด้านการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน 

บริษัทฯ  บริหารค่าจ้างและผลตอบแทนโดยยึดหลักความเปน็ธรรม ให้เหมาะสมกับหนา้ที่ความรับผิดชอบและ
สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคลรวมทัง้สามารถแข่งขันในระดบัผู้น าของบริษัทภายนอกที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันได้พนักงานควรได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการชี้แจงอย่างสม่ าเสมอและตรงไปตรงมา
เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง  บริษัทฯตระหนักว่าคา่จ้างและผลตอบแทนเปน็ปัจจัยส าคัญในการสร้างแรงจูงใจและ
ส่งผลต่อการรักษาพนักงานไว้กับองค์กร   จึงก าหนดนโยบายการบริหารค่าจา้งและผลตอบแทนโดยยึดหลักความเปน็
ธรรม ทั้งภายในซึ่งค านึงถึงหน้าที่ความรบัผิดชอบและความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคลและความเปน็ธรรม
ภายนอกซึ่งดูแลค่าจา้งของพนักงานให้เปรียบเทียบได้กับบริษัทชั้นน าในธุรกิจประเภทเดียวกันตลอดจนพิจารณาถึงสภาพ
เศรษฐกิจทั่วๆไปของประเทศอัตราค่าแรงในตลาดแรงงานและระดับต าแหนง่งานต่างๆภายในบริษัทนอกจากนัน้บริษทัยัง
จะสมทบเงินชว่ยเหลือเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพของพนักงานซึง่ท าให้พนักงานสามารถสะสมเงนิไว้ใช้เมื่อเกษียณอายุอีก
ด้วย 
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 เพื่อให้เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทจุริตซึ่งคณะกรรมการได้ก าหนดแนวทางไว้ โดย
ก าหนดความคุ้มครองต่อผู้บริหาร หรือพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น  หรือด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติตาม
แนวนโยบายการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น ซึง่อาจท าให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ซึ่ง
หากมีการด าเนินการ หรือปฏิเสธการคอร์รัปชั่น จนเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียดังกล่าว ผู้บริหาร หรือพนักงานจะได้รับ
การปกป้องไม่ให้มีการด าเนนิการลงโทษ หรือลดต าแหน่งหน้าที่การงานจากการยึดถือตามแนวปฏิบัตติามนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริตโดยเคร่งครัด 
4.   ด้านการจัดสวัสดิการและการพิจารณาค่าตอบแทนให้กับพนักงาน 

บริษัทฯ  มีการพิจารณาค่าตอบแทนให้กับพนักงานโดยค านงึถึงความสามารถและผลประกอบการของบริษัทและ
พิจารณาร่วมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานในรายแผนกและรายบุคคล และมีการจัด
สวัสดิการให้เหมาะสมกับประโยชน์และความจ าเป็นของพนักงานส่วนใหญ่โดยค านึงถึงความสามารถของบริษัท และดูแล
ปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจและความจ าเป็นของธุรกิจโดยจะจัด
สวัสดิการให้พนักงานไมน่้อยกวา่ที่กฎหมายก าหนดตลอดจนเหมาะสมกับประโยชน์และความจ าเป็นของพนักงานส่วน
ใหญ่รวมถึงครอบครัวเช่น  กองทุนประกันสังคม , กองทุนเงินทดแทน , กองทุนส ารองเลีย้งชีพ , การตรวจสุขภาพ
ประจ าปีโดยค านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเปน็หลักโดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีการจัด X - 
ray ปอด , และสวัสดิการอ่ืนๆ  เช่น ประกนัชีวิตและอุบัติเหตุ , เครื่องแบบในการท างาน , รถรับ-ส่ง และรถยนต์ประจ า
ต าแหน่ง(ส าหรับผูป้ฏิบัติหนา้ทีท่ี่มีความจ าเปน็ต้องใช้รถยนต์ในการเดินทาง, บ้านพักพนักงาน , เงินช่วยเหลืองาน
ฌาปนกิจศพ , เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต , เบี้ยขยัน , ของขวัญเยี่ยมกรณีพนักงานเจบ็ป่วย , ค่าตรวจ
รักษาพยาบาล , โบนสัประจ าป ีซึ่งรายละเอียดสามารถดูไดจ้ากคู่มือพนักงาน 
5.   ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา 

บริษัทฯมีนโยบายว่าพนักงานทุกวิชาชีพทุกระดับทุกคนจะได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอและต่อเนื่องทั้งเรื่องงาน
ในหน้าที่ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจตลอดจนการบริหารและการจัดการตามความเหมาะสมของหน้าที่และความรับผิดชอบของ
พนักงานรวมทั้งสร้างจิตส านึกในเรื่องคุณภาพให้แก่พนักงานทุกคนจากบุคลากรภายในที่เพียบพร้อมด้วยความรู้และ
ประสบการณ์และจากสถาบันภายนอกที่มีชื่อเสียงโดยจะมีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและเหมาะสมอยู่
เสมอทั้งนี้การฝึกอบรมและพัฒนาถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาพนักงานและฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกัน  

บริษัทฯ วางเปา้หมายพื้นฐาน ส าหรับพัฒนาดา้นการฝึกอบรม บุคลากรที่เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ  โดยวางไว้
เป็นแนวทางพืน้ฐานเบื้องต้น ได้แก่ การฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อทราบรายละเอียดความเป็นมาของบริษัทฯ 
แนวนโยบายต่าง ๆ  จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและจริยธรรมในการท างาน (Code of Conduct) , นโยบายการต่อ
ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบรษิัทรวมถึงแนวทางปฏบิัติในการป้องกันความเสี่ยงจากการทุจรติ นโยบายคุณภาพ และ
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งร่วมถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม แนวทางการด าเนนิการด้านความปลอดภัยและอา
ชีวอนามัย เป็นต้น โดยมีการจดัท าเป็นคู่มือพนักงาน และการฝึกฝนทักษะของการเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม โดยวางแนวทาง
ส าหรับพนักงานเพื่อฝึกฝนการเป็นผู้คิดริเร่ิม ดังนี้ 
 ความคิดริเริ่ม สิ่งส าคัญ คือ การต้องฝึกตนเองให้เป็นผู้รักที่จะคิด โดยทักษะของการเป็นผู้รักที่จะคิด ผูฝ้ึกฝน
ต้องหมั่นฝึกมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่ผ่านสายตา ในลักษณะ “เห็นแล้วคิด” ซึ่งเปน็หัวใจของการฝึกตนเอง บุคลากรที่ดีต้อง
รู้จักและพยายามฝึกฝนตนเองในขั้นแรกที่จะเริ่มเป็นผู้มีความคดิริเริ่ม โดยให้เป็นการริเริ่มฝึกตนเองให้เป็นนักคิด นัก
ปฏิบัติ โดยมีขั้นตอนดังนี ้

1. เห็นแล้วคิด 
2. คิดแล้ววิเคราะห์ 
3. วิเคราะห์แล้ว วางแผน 
4. วางแผนแล้วจัดระบบวธิีการท างานเพื่อปฏิบตัิ 
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5. จัดระบบวธิีการท างานปฏิบตัิ แล้วมีการติดตามผล 
6. มีการติดตามผลแล้วมีการประเมินผลลัพธ์ 
7. หลังจากประเมินผลลพัธ์ ก็หาแนวทางป้องกันในอนาคต หรือพัฒนาให้ดียิ่งขึน้ต่อ ๆ ไป 

บริษัทฯ เชื่อว่าพนักงานทุกคนหากหมั่นฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีทักษะในการคิดริเริ่ม บริษัทฯ องค์กร จะเติบโต
มั่นคงแข็งแรงได้  ขอให้พนักงานหม่ันฝึกฝนเพื่อเป็นผู้มีความสามารถในการคิดและริเริ่ม ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนนุที่ส าคัญ
ในการที่บริษัทและองค์กรสามารถเติบโตและมั่นคงยิ่งขึ้นได ้

 
ชม.การอบรมแตล่ะหลักสูตร 

ชั่วโมงการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร ปี 2559 ปี 2558 

ภาษาสือ่สาร 570 - 

Productivities 498 1,164 

กฎหมายต่างๆ 51 12 

Safety & Environment 637 807 

บริหารงานบุคคล 339 30 
ซ่อมบ ารุง Preventive 

Maintenance 
90 - 

ระบบงาน ISO 
9001,14000.OHSAS18001 

468 366 

ทักษะความสามารถเฉพาะงาน 324 - 

บัญชีการเงิน 30 - 
หลักสูตรการก ากับดูแล เช่น Anti-
corruption, Disclosure, IR, ฯลฯ 

29 46 

อื่นๆ 
 

30 

รวมชั่วโมงอบรม 3,036 2,455 

 
6.   ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

บริษัทฯจะดูแลความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานแตล่ะบุคคลอย่างทั่วถึงและเปน็ธรรมโดยพิจารณาให้
สอดคล้องกับระดับความรู้ทักษะความสามารถและระดับศักยภาพของพนักงานแต่ละบุคคล 
7.   ด้านแรงงานสัมพันธ์บรรยากาศและสภาพการท างาน 

บริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่ที่จะสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบริษัทและพนักงานโดยจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ
โรงงานที่ตัวแทนของพนักงานทกุฝ่ายงาน  ร่วมบริหารจัดการสวัสดิการที่จ าเป็นรวมทั้งเพื่อร่วมหารือและแก้ไขข้อขัดแย้ง
ที่อาจเกิดขึ้น  รวมถึงเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขและสภาพการท างานของพนักงานให้เหมาะสมโดยพนักงานไม่ต้องเรียกร้อง 
และปฏิบตัิต่อพนักงานเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดบัผูบ้ังคับบัญชาต้องเป็นที่พึ่ง
และเป็นตัวอยา่งที่ดีของพนักงาน 

นโยบายต่อต้านทุจริต และการแจ้งเบาแสะและรับเรื่องร้องเรียน 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมาย และก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้มีการปฏิบัติตาม

นโยบายต่อต้านการทุจริต ให้มีความต่อเนื่องโดยมุ่งมั่นสนับสนุนและก ากับดูแลให้ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน  คู่ค้า
คู่สัญญา ลูกจ้างตระหนักถึงการทุจริตการคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นและการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชั่น  ด้วยการแสดง
ภาวะผู้น าของกิจการในการเป็นแบบอย่างของการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชั่น และมีการด าเนินการในภาคปฏิบัติ 
(Anti-corruption in Practice) และในฐานะที่บริษัทฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย
(PACT Network) บริษัทฯ ได้ให้นิยามขอบเขตความหมายของ การทุจริตการคอรัปชั่น ไว้ดังนี้  

ปี 2559 ปี 2558 
เปลี่ยนแปล

ง 

จ านวนหลักสูตร 34 23 11

จ านวนผู้เข้าอบรม 297 292 5

จ านวน ชั่วโมง 3,036 2,455 580

เฉลี่ยมีการอบรม (ชม./
คน) 

10 8 2

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

การอบรมให้กับบุคลากรส าหรับ ปี2559 
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  การทุจริต การคอรัปชั่น ไดแ้ก่  การ
กระท าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย รวมถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ และ/หรือ ใช้อ านาจหนา้ที่โดยมชิอบ การฝา่
ฝืนกฎหมาย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบายของ
บริษัทฯ เพื่อแสวงหาประโยชนอ์ันมิควรได้ในรูปแบบ
ต่าง ๆ เชน่ การเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน 
สิ่งของ หรือสิ่งตอบแทนอื่นรวมถึงประโยชน์อื่นใด 
การให้เงินสดหรือสิ่งของแทนเงินสด การให้สินบน
กับเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคล ที่ท าธุรกิจกับบริษทัฯ 
และการคอร์รัปชั่นระหว่างหน่วยงานเอกชน เพื่อ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ และหมายรวมถึง 

การช่วยเหลือทางการเมือง ได้แก่ การ
ช่วยเหลือทางดา้นการเงิน หรือรูปแบบอื่นเพื่อ
สนับสนนุกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้กู้เงิน การสนับสนุนบุคลากร การให้สิ่งของ หรือบริการ การโฆษณาเพื่อ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงาน เพื่อระดมทุน หรือบริจาคเงินแก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็นต้น โดยบริษัทฯ ก าหนดแนวทางปฏิบัติ ไว้ดังนี้ 

1. บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) จะสนับสนนุและส่งเสรมิให้บุคลากรทุกระดับเห็นความส าคัญและมี
จิตส านึกในการ ต่อต้านทจุริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทจุริต คอร์รัปชั่น การให้หรือ
รับสินบน ในทุกรูปแบบ และทกุประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทนุ 

2. สร้างจิตส านึก ปลูกฝังคุณธรรม และสร้างทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัตติามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ด้วยความซื่อสัตย์ สจุริต 

3. จัดระบบการควบคุมภายในให้มปีระสิทธิภาพและประสทิธิผล ให้มีการตรวจสอบ และการใช้ดุลอ านาจ
อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชั่นต่าง ๆ 

4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระท าการใด ๆ อันเป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สนิ 
หรือผลประโยชน์อื่นใด หรือยอมรับการคอร์รัปชั่น ส าหรับตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก หรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงู
ใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่ในทางที่ชอบ หรืออาจท าให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม 

5. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่
บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระท าหรือละเว้นการกระท าที่ผดิต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อต าแหน่งหนา้ที่ของ
ตน หรือจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ 

6. จัดให้มีการรายงานสถานะทางการเงินที่ถูกต้องและโปร่งใส 
7. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพือ่ให้พนักงานและผู้มีส่วนเก่ียวข้องสามารถที่จะแจง้เบาะแสอันควรสงสัย 

โดยมั่นใจได้ว่าจะได้รบัความคุ้มครอง และต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหนา้ที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา 
8. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการคอร์รัปชั่น จึงก าหนด

แนวทางส าหรับผู้บริหาร และพนักงาน ทุกระดับได้มีแนวทางการปฏิบัติอย่างระมัดระวังในเร่ืองต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
8.1   การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions)   หมายถึง การช่วยเหลือทางด้านการเงิน 

หรือรูปแบบอื่นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้กู้เงิน การสนับสนุนบุคลากร การให้สิ่งของ หรือบริการ 
การโฆษณาเพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงาน เพื่อระดมทุน หรือบริจาคเงินแก่องค์กรที่มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล 
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แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือน าทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใด ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินการใดๆ ในทางการเมือง  บริษัทฯ มีนโยบายด าเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง หรือนักการเมืองมือ
อาชีพที่สังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง  บริษัทจะไม่สนับสนุนทางการเงิน หรือสิ่งของให้แก่ พรรคการเมือง 
นักการเมือง หรือผู้รับสมัครรับเลือกทางการเมืองใด ๆ ไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายข้างต้น โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเอ้ือประโยชน์ทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ 

8.2   การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contribution, Donations and Aid Grants)  อาจท าให้
เกิดความเสี่ยงต่อบริษัทฯ เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน และอาจจะ
ใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางส าหรับการคอรัปชั่น และเพื่อไม่ให้การบริจาคเพื่อการกุศลมีวัตถุประสงค์แอบแฝง บริษัทฯ จึง
ก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล ส าหรับกระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการ
ควบคุม ไว้ดังต่อไปนี้ 

 การบริจาคเพื่อการกุศล  บริษัทฯ มีนโยบายในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา รวมถึงมี
ส่วนที่สามารถช่วยเหลือสาธารณกุศล ตามความเหมาะสมเป็นครั้งคราว โดยการร่วมบริจาคสามารถด าเนินการบริจาค 
ผ่านมูลนิธิ สมาคม สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล สถานศึกษา สภากาชาด วัดวาอาราม ซึ่งหน่วยงานรัฐบาลและ
กรมสรรพากรได้ขึ้นทะเบียนที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้ หรือตามโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ มีการ
จัดเป็นประจ าทุกปี รวมถึงร่วมท าบุญและบริจาคส าหรับวัดวา อาราม ตามกิจกรรมงานบุญประจ าปี หรือได้รับการบอก
บุญเป็นครั้งคราว จากผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม ภายใต้วงเงินงบประมาณที่มีการจัดสรร เพื่อกิจกรรมการกุศล 
ประจ าปี หรือหากเป็นกรณีการช่วยเหลือฉุกเฉิน ส าหรับกรณีเกิดเหตุสาธารณภัย หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้เสนอต่อ
ผู้บริหารที่มีอ านาจเพื่ออนุมัติตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ โดยการบริจาคข้างต้นเป็นไปเพื่อการกุศลโดยบริษัทฯ ต้องไม่มี
วัตถุประสงค์เพื่อหวังผลในการการค้า หรือเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น 
เป็นการร่วมงานการกุศลในฐานเป็นตัวแทนของบริษัทฯ และมีการประกาศรายชื่อของบริษัทฯ ณ สถานที่จัดงาน หรือใน
สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และเงินบริจาคนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่า เป็นการให้เงินบริจาค หรือประโยชน์อื่นใด  ซึ่งกรณี
นี้ให้มีการแนบรูปถ่ายและรายละเอียดแนบประกอบรายการในการสอบทานเพื่อการควบคุม  

8.3 เงินสนับสนุน (Sponsorships) เป็นวิธีการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัททางหนึ่ง ซึ่งแตกต่าง
จากการบริจาคเพื่อการกุศล โดยอาจกระท าได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งมีความ
เสี่ยงอยู่เนื่องจากเป็นการจ่ายเงินส าหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม เงินสนับสนุนอาจถูก
เชื่อมโยงไปเก่ียวกับการติดสินบน บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสนับสนุน กระบวนการสอบทาน 
และรายละเอียดการควบคุม ไว้ดังต่อไปนี้ 

 8.3.1 เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้ขอเงินสนับได้ท ากิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริง และเป็นการ
ด าเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลส าเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม หรือเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามโครงการของบริษัท ( Corporate Social 
Responsibility : CSR) ซึ่งกรณีนี้ให้มีการแนบเอกสารหลักฐานใบเสร็จ หรือ รายละเอียดประกอบการชี้แจงโครงการ 
หรือภาพถ่ายซึ่งแสดง ชื่อ Logo หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ชื่อของบริษัท ในการสอบทานเพื่อการควบคุม 

8.3.2 เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าการให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถค านวณเป็นตัว
เงิน เช่น การให้ที่พักและอาหาร เป็นต้น ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด 
ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป 

 8.3.3 ในการเป็นผู้ ให้เงินสนับสนุน จะต้องจัดท าใบบันทึกค าขอ ระบุชื่อผู้รับเงินสนับสนุนและ
วัตถุประสงค์ของการสนับสนุน พร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้ผู้มีอ านาจอนุมัติของบริษัทพิจารณาอนุมัติตาม
ระดับอ านาจอนุมัติของบริษัท 

8.4 ของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ 
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บริษัทฯ ตระหนักดวี่าการสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีกบัพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสิง่ส าคัญที่จะน ามาซึ่ง
ความส าเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ พนักงานสามารถให้ หรือรับของขวัญ(Gifts) และ/หรือค่าบริการต้อนรับ 
(Hospitality) และ/หรือในรูปค่าใช้จ่ายอืน่ (Others) แก่ / จากบุคคลใด ๆ ได้ หากเข้าเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

8.4.1 การด าเนินการที่เป็นไปตามนโยบายสง่เสริมการขาย หรือเงื่อนไขทางการค้า หรือบริการในด้านการ
เป็นที่ปรึกษา ในกรณีมีการเดินทางเพื่อให้ค าปรึกษา รวมถึงการเดินทางไปเยี่ยมชมกิจการของคู่ค้า และ/หรือลูกค้า โดย
ได้รับเงินสนบัสนนุเปน็ค่าเดินทางที่พัก อาหาร หรือของขวัญตามธรรมเนียม และโอกาส จากคู่ค้า หรือให้ลูกค้า หรือ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการรับรองต้อนรับคู่ค้า หรือลูกค้า หรือ นักลงทุน หรือผู้ถือหุ้น ที่มาเยี่ยมชมกิจการ หรือไปเยี่ยมชมกิจการ 
หรือเป็นของขวัญที่บริษัทฯ จัดไว้ส าหรับการมอบให้ตามโอกาส หรือเทศกาล ประจ าปี เปน็ต้น 

8.4.2 เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
8.4.3 เป็นไปตามนามบริษัท ไม่ใช่ในนามพนักงาน 
8.4.4 ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปเงนิสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ หรือบัตรก านัล) 
8.4.5 เหมาะสมกับสถานการณ์ เชน่ การให้ของขวัญตามเทศกาล หรือของที่ระลึกของช ารวยของบริษัทฯ 

หรือที่คู่ค้ามีการจัดท าให้เป็นธรรมเนียมตามเทศกาลปกติ 
 8.4.6 ประเภทและมูลคา่มีความเหมาะสม และมอบให้ถูกต้องตามกาลเทศะ และต้องไม่ใช่ในกรณีที่บริษัท

อยู่ระหว่างการจัดให้มีการประกวดราคา หรือจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานจะต้องไม่รับของขวัญ หรือค่าบริการต้อนรับจาก
บริษัทฯ ที่เข้าร่วมประกวดราคา หรืออยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างนัน้ ๆ   

 8.4.7 เป็นการให้อย่างเปิดเผย ไมป่กปิด และไม่เป็นการขัดต่อจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง 
9. แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชั่นนี้ ครอบคลมุไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่

การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้
ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยก าหนดให้ผู้บังคบับัญชาทุกระดบั มีหน้าทีส่ื่อสารท าความเข้าใจกับพนักงานผู้ใตบ้ังคับบัญชา 
เพื่อน าไปใช้ปฏิบตัิในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏบิัติให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ
สอดคล้องกับแนวปฏบิัติ นี ้

10. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเร่ืองการ
ทุจริต คอร์รัปชั่น ที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ และบริษทัในกลุ่ม รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธ ต่อการกระท า โดยใช้มาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายการรับข้อ
ร้องเรียน (Whistleblower Policy) 

11. ผู้ที่กระท าการทจุริต คอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระท าผิดตามข้อบังคับเก่ียวกับการท างานว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล ส าหรับพนกังาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่ก าหนดไว ้ รวมถึงอาจได้รับโทษตาม
กฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมายด้วย 

12. บริษัทฯ จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และสภาพการด าเนินธุรกิจ 

13. เพื่อเป็นแนวทางในการติดตาม การด าเนนิการให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต หรือการ
คอร์รัปชั่น ผู้บริหารของบริษัท จะต้องจัดให้มีการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายรวมถึงข้อปฏิบัติข้างต้น รวมถึงมีการ
ประเมินตนเองเก่ียวกับ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเปน็ประจ าทุกปี เพื่อเป็นแนวทางในการก ากับและควบคุมดูแล
เพื่อให้มีการด าเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการได้ก าหนดไว้  

14. คณะกรรมการก าหนดให้บุคลากรทุกระดับตั้งแต่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน มีหน้าทีน่ ามาตรการ
ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่นไปปฏบิัติ และให้บริษัทฯ ด าเนินการเพื่อขยายวงเพื่อผลักดันให้หุ้นส่วน หรือคู่ค้าทาง
ธุรกจิ ด าเนินนโยบายและแนวทางปฏบิัติที่จะไม่มสี่วนเก่ียวข้องกับการทุจริต รวมถึงหากมีบรษิัทร่วม, บริษัทฯ ย่อย  ถ้ามี
ขึ้นในอนาคต ให้ยึดถือแนวทางการปฏิบัติตามโยบายนี้ 
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ความรับผิดชอบและการติดตาม  
• คณะกรรมการบริษัทมีหน้าทีป่ฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นการทจุริตคอร์รัปชั่น และมอบหมายให้น ามาตรการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ไปปฏิบัติ 
• คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ซึ่งปัจจบุันกรรมการผู้จัดการ 

มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและ 5 ส. , 
คณะกรรมการจัดการด้านสิง่แวดล้อม , คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และคณะกรรมการจัดการด้านคุณภาพและการ
ปฏิบัติงาน และกรรมการจัดการ  โดยมอบหมายหนา้ที่ให้ช่วยกันพิจารณางานดา้นต่าง ๆ  โดยกรรมการผู้จัดการ
มอบหมายให้ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานรวมถึงกรรมการในแต่ละคณะเปน็ตัวแทนมีหน้าที่ในการติดตามและก ากับดูแล 
เพื่อให้มีการด าเนินการและปฏบิัติให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

• คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งท าหน้าที่ในการสอบทานระบบควบคุมภายใน 
และการให้ความเห็นเก่ียวกับระบบตรวจสอบควบคุมภายใน รวมถึงสอบทานให้บริษัทปฏบิัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

• คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคมุภายใน
กรณีผู้ตรวจสอบภายในเปน็หนว่ยงานภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งบุคคลเพื่อท าหน้าทีป่ระสานงานกับ
ผู้ตรวจสอบภายในหรือมอบให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ในการประสานงานแทน 

• คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งผู้ท าหนา้ที่ผู้ตรวจสอบภายใน กรณีผู้ตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงาน
ภายนอกคณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งบุคคลเพื่อท าหน้าทีป่ระสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน หรือมอบให้เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ที่ในการประสานงานแทน 

• ผู้ประสานงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่รับเร่ืองร้องเรียน หรือเบาะแสต่าง ๆ และแจง้ประสานงานให้
ผู้ตรวจสอบภายในเพื่อท าหน้าทีต่รวจสอบข้อร้องเรียนต่าง ๆ และรายงานต่อผูบ้ังคับบัญชาเพือ่ลงโทษ หรือรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบต่อไป 

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
เพื่อให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระท าผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือการมี

พฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบ ของบุคคลในองค์กร ทั้งพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงาน
ทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงระบบควบคุมภายในทีบ่กพร่อง และมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้
เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดแูลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพยิง่ขึ้น 

เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 
1. การกระท าผิดกฎหมาย ทุจริตคอรัปชั่น ผิดระเบยีบบริษัทฯ หรือกระท าผิดจรรยาบรรณของกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงาน 
2. ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในทีบ่กพร่องความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ทีอ่าจเกิดข้ึน 
3. เร่ืองที่มีผลต่อประโยชน์ หรือชือ่เสียงของบริษัทฯ  
4. เร่ืองที่อาจสร้างความเสียหายตอ่ฐานะการเงิน และทรัพยส์ินของบริษัท 
5. พบข้อสงสัย/ข้อบกพร่องในการท าหน้าที่ของพนักงาน/หรือพบกิจกรรมที่ไม่โปรงใสต่อผู้ถือหุ้น 
 
ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ที่ : 
 ผู้ตรวจสอบภายใน/ผูป้ระสานงานผู้ตรวจสอบภายใน 
 บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 
 7 ซอย 11 สาย 3 หมู่ 12 ถนนสระบุร-ีหล่มสักสายใหม่ 
 ต าบลช่องสาริกา อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220 
       หมายเลขโทรศัพท์  :   036-436 178 
 Email  Address :    ac.internal@goldenlime.co.thหรือ 
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 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 
 8/222 หมู่ 3 ถ.ศรีสมาน ซอย 2 
       ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
       หมายเลขโทรศัพท์ 0 2961 8652 – 6 
 Email  Address :    glmis@goldenlime.co.th 
 
หรือผ่านทางช่องทางการร้องเรียนที่หน้า

เว็บไซด์ของบริษัท โดยเลือกสอบถามข้อมูลบริษัท
ฯ จากนั้นเลือกช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนผ่านเว็บ
ไซด์ของบริษัทที่ www.goldenlime.co.th หน้า
สอบถามข้อมูลบริษัท และช่องทางการร้องเรียน  

กลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
• จัดท าฐานข้อมูลเก็บข้อมูล หรือ

แฟ้มข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส และรายละเอียด 
ก าหนดบทลงโทษส าหรับเจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลดังกล่าวเมื่อข้อมูลถูกเปิดเผย 

• การเข้าระบบฐานข้อมูลดังกลา่ว หรือแฟ้มข้อมูลดังกล่าวจะต้องสามารถกระท าได้โดยผูบ้ริหารระดับสูง
เท่านั้น 

• คณะกรรมการมีนโยบายในการปกป้องและคุ้มครองต่อผู้บริหาร หรือพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น  หรือ
ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจรติ การคอร์รัปชั่น ที่ได้ก าหนดไว้ซึ่งอาจท าให้บริษัทฯ 
สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงการปกป้องไม่ให้มีการด าเนนิการลงโทษ หรือลดต าแหน่งจากการที่ยึดถือตามแนวปฏบิัติ
โดยเคร่งครัด  

• ถือเป็นหน้าที่ของผู้บงัคับบญัชาหรือหัวหน้าหน่วยงานของผู้ที่ถกูร้องเรียนทุกคน ในการใช้ดุลพินิจสั่งการที่
สมควร เพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยานและบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนมิให้ต้องรับภยันตรายและความ
เดือดร้อน หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล 

การสอบถาม 
 หากมีข้อสงสัยเก่ียวกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น สามารถสอบถาม

ได้ที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบรษิัท โทร. 02 9618652-6 หรือ Email : 
glmis@goldenlime.co.th 

บทลงโทษ 
1. การกระท าซึ่งผา่นกระบวนการสอบสวนหากพบเปน็การกระท าที่เป็นความผิดรา้ยแรง จะพจิารณาโทษให้

ออกจากงาน หากเป็นการกระท าผดิตามกฎหมายให้ด าเนนิการไปตามตัวบทกฎหมาย หากเป็นความผดิไม่ร้ายแรงให้มี
การก าหนดการลงโทษ การตัดคะแนน การให้พักงานโดยไม่ได้รับค่าแรง หรือมีการพิจารณาเพื่อตัดคะแนนส าหรับการ
ประเมินผลงาน และพจิารณาในการงดเว้นต่อการเลื่อนขั้น หรอืงดเว้นการปรับอัตรารายได้ เปน็ต้น 

2. การกระท าอันเป็นการผิดจรรยาบรรณ ให้แจ้งผู้บังคบับัญชาเพือ่ตักเตือน รวมถึงพิจารณาในการตัดคะแนน
ส าหรับการประเมินผลงาน และการเลื่อนขั้น หรือการปรับอัตรารายได้ 
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3. การกระท าอันเป็นการผิดระเบียบวินัยบริษัทฯ ให้ท าหนังสือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล และให้ลงโทษตามกฎระเบียบของบริษทั รวมถึงพิจารณาในการตัดคะแนนส าหรับการประเมินผลงาน 
และการเลื่อนขั้น หรือการปรับอัตรารายได ้

4. หากผู้กระท าผิดเปน็ผูบ้ริหารระดับสูง หรือกรรมการบริษัท ให้น าเสนอข้อมูลการสอบสวนต่อที่ประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาบทลงโทษ โดยให้มีบทลงโทษเป็นไปตามขอบเขตของกฎหมายและการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการก าหนดแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตการคอร์รัปชั่น ดังนี้   
1)  กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทจุริต  
2)  แนวปฏิบัติเก่ียวกับการก ากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความ เสี่ยงจากการทุจริต และ  
3)  แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัตติามแนวทางปฏบิัติในการป้องกันการมีสว่นเก่ียวข้องกับการ

คอร์รัปชั่น โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัตจิากคณะกรรมการบริษัทเมื่อ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึง่ของคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของ บริษัทฯ สรุป
ดังนี ้

กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต 
บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกบัลักษณะการด าเนนิธุรกิจของ บริษัทฯ เพื่อป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงจากการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่อาจเกิด ขึ้นจาก
การด าเนินธุรกิจ ประเมินระดบัความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ ก าหนดมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
ที่เหมาะสมกับความเสีย่งที่ ประเมินได้ วิธีวัดความส าเร็จ ตลอดจนทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อลดความเสี่ยง และมีการเฝ้า
ติดตามประเมนิผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดขึ้น  

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับดแูลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต 
บริษัทฯ ก าหนดให้มีแนวปฏบิตัิเก่ียวกับการก ากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและ ติดตามความเสี่ยงจาก

การทุจริตและคอร์รัปชั่น สรุปได้ ดังนี้ 
1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม

ระบบงานส าคัญตา่งๆ เชน่ ระบบการขายและการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท าสัญญา ระบบการจัดท าและควบคุม
งบประมาณ ระบบการบันทึกบญัชี การจ่ายช าระเงิน เปน็ต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม 

2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝนื การกระท าผิดกฎหมายหรือจริยธรรม
ธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชั่นหรือข้อ สงสัยในรายงานทางการ
เงิน หรือระบบการควบคุมภายใน โดยมนีโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้
ข้อมูลเป็นความลบั รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและก าหนดบทลงโทษทางวินัยของบรษิัทฯ และ/หรือกฎหมายที่
เก่ียวข้อง กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทฯ จะแจง้ผลการด าเนนิการให้รับทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร 

หัวหน้าแต่ละหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้าม)ี 
และรายงานให้ผู้มีอ านาจทราบตามล าดับ 

 
 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
  หลักการ  (อ้างอิงจากเอกสาร หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน) 

“คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทัง้ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่
มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียม
และน่าเชื่อถือ” 
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รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 

บริษัทให้ความส าคัญกบัข้อมูลข่าวสารทีต่้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ ส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง และมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญของบริษัทอยา่งถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ดงันี้ 

1. เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ และผลประกอบการตรงต่อความ
เป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ ทนัเวลา โดยงบการเงินจะต้องผ่านการสอบทานหรือตรวจทานจากผู้สอบบัญชีวา่ถูกต้องตาม
มาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัท ก่อนการเผยแพร่ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2. เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน 
ก.ล.ต. เพื่อให้ผู้ถือหุน้ และผู้ที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ได้ทราบข้อมูลของบริษัทอย่างทั่วถึง  

3. เปิดเผยบทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งข้อมูลจ านวนคร้ังที่
กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าป ี

4. มีการจัดท าค าอธบิายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ 
MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงนิทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้นักลงทุนไดท้ราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในแตล่ะไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น 

5. เปิดเผยผลการด าเนินงานของบริษัทที่ชี้วัดผลการด าเนินงานที่ไม่ใช่การเงินเช่น ความคืบหนา้ พัฒนาการที่
ส าคัญ การประเมนิความพึงพอใจของลูกค้า ข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ ผู้บริหาร เป็นตน้ 

6. เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บรหิารของบริษัทที่ถือ ณ ต้นปี และที่มีการซื้อ
ขายระหว่างปไีว้ในรายงานประจ าปี ในส่วนโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 

7. การเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนๆ ที่ผู้สอบบัญชีให้บรกิารไว้ในรายงานประจ าปี และหนังสือเชิญ
ประชุม 

8. การเปิดเผยนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนแก่กรรมการและผู้บรหิารระดับสูงรวมถึงค่าตอบแทนทั้งรูปแบบ
หรือลักษณะของค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่าน ในส่วนรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

9. ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลบริษัทฯ ต่าง ๆ ผา่นเวบ็ไซด์ของบริษทั ได้แก่ 
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าป ีและสามารถให้ดาวน์โหลดได้ 
- วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท 
- รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 
- งบการเงินและรายงานที่เก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนนิงาน 
- โครงสร้างการถือหุ้น 
- หนังสือเชิญประชุมสามัญและวสิามัญผู้ถือหุ้น (ถ้าม)ี 
- ข้อบังคับบริษัท หนงัสือบริคณห์สนธิ รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านต่าง ๆ 
- กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย วาระการด ารง

ต าแหน่ง 
- นโยบายก ากบักิจการที่ดีและจรรยาบรรณการด าเนนิธุรกิจและแนวทางปฏิบัตติ่าง ๆ 
- ข้อมูลส าหรับติดต่อหน่วยงานตา่ง ๆ และข้อมูลติดต่อนักลงทนุสัมพันธ์ 
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รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 ในส่วนของงานดา้นนักลงทนุสัมพันธ์นัน้ บริษัทได้มี
การมอบหมายใหน้ายปัญชฤทธิ ์ มนต์เสรีนสุรณ์ ผู้จัดการฝ่าย
การตลาดท าหน้าที่เป็นนักลงทนุสัมพันธ์ โดยมีอ านาจในการรายงาน
สารสนเทศของบริษทัฯ และท าหน้าที่ติดต่อและเปน็ผู้ให้ข้อมูลกับผู้
ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักวเิคราะห์ รวมถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
และมีการฝึกทักษะและพฒันาโดยการเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส าหรับงานดา้นมวลชนสัมพันธ์
โดยการเข้าร่วมฝึกอบรมตามโปรแกรมการพัฒนาทักษะงานด้านงาน
มวลชนสัมพันธ์ที่ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการอบรม
ขึ้น 
 
 

โดยบริษัทฯ ได้รวบรวมข้อมูลส าคัญส าหรับเปน็แหล่งข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทนุ ตลอดจนผู้ที่สนใจและ
ผู้เกี่ยวข้องโดยเปิดเผยไวผ้่านหน้าเว็บไซด์ของบริษัทที่ www.goldenlime.co.th  ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์  

โดยบริษัทมีการจัดให้มีการพบปะส าหรับนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ที่สนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลของ
บริษัทฯ โดยกรรมการผู้จัดการ และนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบในการตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลในส่วนที่สามารถ
เปิดเผยได้ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล  และมีการตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลที่มีนักลงทุนหรือผู้ที่สนใจได้สอบถาม
ผ่านช่องทาง Website ของบริษัทฯ Email หรือทางโทรศัพท์อย่างสม่ าเสมอ และมีการรับนัดหมายเพื่อร่วมประชุมกับ
นักวิเคราะห์ หรือนักลงทุนที่สนใจที่นัดหมายเข้าพบและให้ข้อมูลตามกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่ขอนัดหมายเป็นครั้ง
คราว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
  หลักการ  (อ้างอิงจากเอกสาร หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน) 

“คณะกรรมการมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสดุของบรษิัท คณะกรรมการมี
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏบิัติหน้าที่ต่อผูถ้ือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ” 

 

 

<97/202>

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


  
 
 
 
 
 

 

รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 

ในปี 2559 บริษัทฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังนี้ 

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการรวมจ านวน 7 ท่าน ประกอบด้วย 

 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรม 
การ

ตรวจสอบ 
คณะกรรม 
การบริหาร ข้อมูลประกอบอื่นๆ 

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ต าแหน่ง ต าแหน่ง ต าแหน่ง 

รายชื่อกรรมการ 

ปร
ะธ

าน
คณ

ะก
รร

มก
าร

 

กร
รม

กา
ร 

กร
รม

กา
รอ

ิสร
ะ 

กร
รม

กา
รผ

ู้มอี
 าน

าจ
ลง

นา
ม

ผูก
พัน

บร
ิษัท

 

ปร
ะธ

าน
กร

รม
กา

ร
ตร

วจ
สอ

บ 

กร
รม

กา
รต

รว
จส

อบ
 

ปร
ะธ

าน
กร

รม
กา

รบ
ริห

าร
 

กร
รม

กา
รบ

ริห
าร

 

มีก
าร

ถือ
หุ้น

ใน
บร

ิษัท
 

กร
รม

าก
รผ

ู้จัด
กา

ร 

ไม
่ได้

เป
็นผ

ู้บร
ิหา

ร  

ถ่ิน
พ านัก 

สัญ
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ประสบการณ์ความรู้ความเช่ียวชาญ 

1. นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์                ไทย ไทย บริหารธุรกิจ/วิศวกรรมเคมี 

2. นายเกียรติกุล  มนต์เสรีนุสรณ์               ไทย ไทย 

อุตสาหกรรมปูนขาวและ
แคลเซียมคาร์บอเนต แร่และ

เคมี 

3. นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ ์               ไทย ไทย 

บริหารการตลาด / การจัดการ 
ธุรกิจอุตสาหกรรมปูนขาว 

4. นายกิติเมธ ีมนต์เสรีนุสรณ์              ไทย ไทย 

Risk Management / 
บริหารธุรกิจ 

Chemical and Food 
Industry 

5. นายศรีภพ สารสาส 
                ไทย ไทย 

บริหารจัดการด้านการเงินและ
การธนาคารและการตรวจสอบ 

6. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน                 ไทย ไทย 

บริหารธุรกิจ/ตลาดเงินและ
ตลาดทุน/การตรวจสอบ 

7. นายบวร วงศ์สินอุดม                 ไทย ไทย วิศวกรรมเคมี/บริหารธุรกจิ  
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รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 

ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 หลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
คร้ังที่ 1/2559 เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 หลังที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม(*) จ านวน 2 ท่าน กรรมการของ
บริษัท ประกอบด้วย กรรมการรวมจ านวน 9 ท่าน มีโครงสร้าง ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
คณะกรรม
การบริหาร อื่นๆ ข้อมูลประกอบอื่นๆ 

ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ต าแหน่ง ต าแหน่ง ต าแหน่ง ต าแหน่ง 
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ถ่ินพ านัก สัญชาติ 
ประสบการณ์ความรู้ความ

เช่ียวชาญ 

1. นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์             เบลเยียม เบลเยียม บริหารธุรกิจ 

2. นายเกียรติกุล  มนต์เสรีนุสรณ ์             ไทย ไทย 

อุตสาหกรรมปูนขาวและ
แคลเซียมคาร์บอเนต แร่และ

เคมี 

3. นางสาวนิชิต้า ชาห ์               ไทย ไทย บริหารธุรกิจ  

4. นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู ่              ไทย อินเดีย บริหารธุรกิจ  

5. นายอเลก็ซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน(*)                   เบลเยียม เบลเยียม 

การจัดการธุรกิจ และการ
บริหารโครงการ และมี
ประสบการณ์ในการให้

ค าปรึกษาด้านธุรกิจ / โรงงาน
อุตสาหกรรมหนัก 

6. นางสาวคริสเทล เวอเลเยน(*)                   เบลเยียม เบลเยียม นิติกรและท่ีปรึกษากฎหมาย 

7. นายศรีภพ สารสาส 
               ไทย ไทย 

บริหารจัดการด้านการเงินและ
การธนาคารและการตรวจสอบ 

8. นายสุวิทย์ มาไพศาลสนิ                 ไทย ไทย 
บริหารธุรกิจ/ตลาดเงินและ
ตลาดทุน/การตรวจสอบ 

9. นายบวร  วงศ์สินอุดม                 ไทย ไทย วิศวกรรมเคมี/บริหารธุรกิจ  

หมายเหตุ : โดยนายสุวิทย์ มาไพศาลสิน ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการโดยมีผลในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2560 เนื่องจากสุขภาพไม่อ านวยต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ 
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รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ มีการด าเนินการตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ตาม
รายละเอียดที่แสดงไว้ในส่วนเนื้อหาโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ซึ่งมีรายงานโดยสังเขป ดังนี้ 

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลา

บัญชีของบริษัท ในปี 2559 มีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 และการจัดการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จ านวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 

2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง  ส าหรับปี 2559 คณะกรรมการมีการจัดการ
ประชุมรวม 6 ครั้ง 

3. จัดให้มีการท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบ
บัญชีตรวจสอบแล้ว และน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีคณะกรรมการ
ได้มีการพิจารณาอนุมัติงบสอบทานและงบตรวจสอบซึ่งผู้สอบบัญชรีับอนุมัติได้สอบทานหรือตรวจสอบตามรอบระยะเวลา
บัญชี โดยเป็นงบรายไตรมาสรวม 3 คร้ังและงบรายปีจ านวน 1 ครั้ง 

4. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมี
อ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิก
ถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจหรืออ านาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 

ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอ านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการมอบอ านาจที่ท าให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหาร โดยก าหนดขอบเขตและอ านาจในการด าเนินการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยไว้
อย่างชัดเจน 

ในปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านที่ขอลาออก โดย
มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระ จ านวน 1 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ ขอลาออก รวม 3 และมีการเสนอชื่อ
บุคคลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 2 ท่าน และจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
คณะกรรมการซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการได้มีการพิจารณาอนุมัติและก าหนดรายชื่อกรรมการที่ท าหน้าที่ในการลงนาม
ผูกพันบริษัทใหม่ แทนกรรมการท่านที่ขอลาออก โดยรายละเอียดปรากฏตามโครงสร้างข้อมูลกรรมการที่ได้จัดท าไว้
ข้างต้น  

5. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ก าหนดเป้าหมาย 
ความเสี่ยง แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของ
บริษัท ควบคุมก ากับดูแลการบริหารและการจัดการของ
คณะกรรมการบริหารให้ เป็นไปตามนโยบายที่ ได้ รับ
มอบหมาย เว้นแต่ในเร่ืองดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับ
มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด าเนินการ อันได้แก่ 
เรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขาย
หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่
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รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็น
ต้น และคณะกรรมการจะมีการทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ และพันธ์กิจของบริษัทอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี   

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการก ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือ
ขายทรัพย์สินที่ส าคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งที่
ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการด าเนินการโดยเคร่งครัด รวมถึงมีการเปิดเผยสารสนเทศส าคัญซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
ระเบียบวิธีการซึ่งตลาดหลักทรัพย์และส านักงานกลต.ก าหนด ผ่าน Website ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงเว็บไซด์ของ
บริษัทฯ เพื่อแจ้งรายงานต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องได้ทราบ 

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม 
จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 คณะกรรมการได้มีการแต่งตั้งกรรมการ
ชุดใหม่แทนกรรมการท่านที่ลาออก และแต่งตั้งกรรมการ เพื่อท าหน้าที่ เป็นคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ โดย
คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ประกอบด้วยกรรมการรวม 4 ท่าน  โดยกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันบริษัท โดยมีอ านาจการลงนามผูกพันบริษัทจะมีกรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส าคัญ
ของบริษัท  

7. ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือ

เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะ
ท าเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 

9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัท
ท าขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ  

10. เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ จึงก าหนดจ านวน
บริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่ง ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และกรรมการที่ด ารงต าแหน่งใน
ปัจจุบันไม่มีกรรมการท่านใดด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 แห่ง 

คณะกรรมการได้มีการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการจัดท าจรรยาบรรณธุรกิจและ
จัดท าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  โดยนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดท าเพื่อให้สอดคล้องตาม
หลักการก ากับดูแลที่ดีของบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้บริษัทฯ มีการด าเนินการอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย 
หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ รวมถึงแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์และส านักงาน ก.ล.ต. ได้วางไว้ ซึ่งนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่
ดีและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งมีมติอนุมัติฉบับปรับปรุงเมื่อ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 

คณะกรรมการมีการติดตามผลการด าเนินงานผ่านการรายงานจากผู้บริหารในการจัดการประชุมคณะกรรมการ
ในแต่ละคราวและมีการให้ความเห็นส าหรับการด าเนินการหากไม่เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ 

คณะกรรมการได้ก าหนดแนวทางในการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ 
คณะกรรมการการได้ก าหนดแนวทางการท ารายการระหว่างกันที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 
บริษัทอาจมีการท ารายการระหว่างกันในอนาคตตามแต่เห็นสมควร  ซึ่งเป็นไปในลักษณะการท าธุรกิจการค้า

ทั่วไปและจะมีการก าหนดนโยบายการเข้าท ารายการระหว่างกันอย่างชัดเจน  โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติ
ของธุรกิจเช่นเดียวกับที่ก าหนดให้กับบุคคล และ/หรือ บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  หากมีการเข้าท ารายการระหว่างกัน 
บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว  ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น  บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความช านาญ

<101/202>



  
 
 
 
 
 

 

รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

พิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดั งกล่าว  เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี  
เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าท ารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือ
หุ้นของบริษัท แต่เป็นการท ารายการที่บริษัท ได้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย 

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะด าเนินการเพื่อให้มีการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตาม
มาตรฐานบัญชีที่ก าหนดโดยสภาพวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทรวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ
ในรายงานประจ าปี โดยมีการปฏิบัติดังนี้ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทรวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจ าปีซึ่งงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
ประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและ
ประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท ารวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะการเงินผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้องโปร่งใสเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
และนักลงทุนทั่วไปและได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทส านักงานอี วาย จ ากัดซึ่งให้ความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไขโดยในการตรวจสอบบริษัทได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆเพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน
และการก ากับดูแลที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพย์สินของบริษัทตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ 

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทั้งสิ้นเป็น
ผู้ดูแลรับผิดชอบการสอบทานนโยบายการบัญชีและรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินการสอบทาน
ระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายในและประเมินความเสี่ยงตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเก่ียวโยง
ระหว่างกันอย่างครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมและ
สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการของบริษัทส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2559 มีความเชื่อถือได้
โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
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รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ได้แก่  
1. นายศรีภพ สารสาส  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายบวร   วงศ์สนิอุดม กรรมการตรวจสอบ 

โดยกรรมการอิสระทั้ง ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถท าหน้าที่กรรมการตรวจสอบ   โดยนาย
ศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท า
หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)   

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. อย่างครบถ้วน  ได้แก่ การสอบทานงบ
การเงิน การสอบทานระบบควบคุมภายและการตรวจสอบภายในและประเมินความเสี่ยง การสอบทานรายการระหว่างกนั 
การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2559 โดยในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีผู้สอบบัญชี และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อปรึกษาหารือกันถึงประเด็น
ส าคัญ ๆ ในการจัดท างบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน รวมถึงรับทราบผลการ
ปฏิบัติงานในการสอบทานและตรวจสอบบัญชีและรับทราบรายงานข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีตลอดจนปัญหา และ
อุปสรรคระหว่างการปฏิบัติงานในการสอบบัญชี โดยรายชื่อกรรมการตรวจสอบ และข้อมูลการเข้าร่วมประชุมมดีังนี้ 

ชื่อกรรมการตรวจสอบ 

วันที่ไดร้ับการ
แต่งตั้ง/วนัทีผู่้ถือ

หุ้นมีมติให้ตอ่วาระ 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2559 

การประชุมครั้งที ่
รวม 

เฉลี่ย 
% 1 2 3 4 

จ านวนกรรมการของบริษัททั้งสิน้  3 3 3 3     

องค์ประชมุขั้นต่ าของคณะกรรมการตรวจสอบ  2/3     

1 นายศรีภพ     สารสาส 3 เมษายน 2558 1 1 1 1 4/4 100 

2 นายสุวิทย์     มาไพศาลสิน   3 เมษายน 2558 1 1 1 - 3/4 75 

3 นายบวร       วงศ์สนิอดุม 
26 กุมภาพันธ์ 2559 
8 เมษายน 2559 - 1 1 1 3/4 75 

รวมจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม  2 3 3 2   
 

  คิดเป็นองค์ประชุมที่เข้าร่วมประชมุ  2/3 3/3 3/3 2/3   
 

 สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ  67% 100% 100% 67%   83% 

โดยความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้ 
1. สอบทานงบการเงิน  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าป ี

2559 ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ รวมถึงหัวหน้าฝา่ยการเงนิ รวมถึงรับฟังค าชี้แจง
และข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอยา่งถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ มีการ
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รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

จัดท าเปน็ไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รบัรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินอย่างเพียงพอ และ
ทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์ตอ่นักลงทุน และผู้ใช้งบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับ
ผู้สอบบัญชีวา่งบการเงินดังกลา่วมีความถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป 

2. การสอบทานระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและประเมินความเสี่ยง  คณะกรรมการได้สอบทานความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในและรับทราบรายงานการตรวจติดตามระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงมี
ความเพียงพอและเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้จัดจ้างบริษทั ดีลอยท์ทูช้โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา 
จ ากัด (บริษัทที่ปรึกษาฯ) เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคมุภายในและประเมินความเสี่ยงซึ่งบริษัททีป่รึกษาได้เข้า
ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในและประเมนิความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายงาน
ผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงและมีความเห็นวา่ระบบควบคุมภายในและประเมิน
ความเสี่ยงของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม 

3. สอบทานการปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและก ากับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ความเห็นในเก่ียวกับแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้มี
ความเพียงพอและเหมาะสม 

4. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลอืกผู้สอบบัญชีซึง่มีความ
เหมาะสมจากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อทีไ่ด้คัดเลือกไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสยี
กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

รายชื่อผู้สอบบัญชี     จ านวนปีที่สอบบัญชีของบริษัทฯในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 
 นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496     2 ปี : (เร่ิมปี 2557)  และ/หรือ 
 นางสาวพิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521         -   และ/หรือ  
 นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972        -    และ/หรือ 
 นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872       -  

โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 ดังนี้ 
ประเภทค่าตอบแทน ปี 2559 ปี 2558 

1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 

 
825,000.- 

 
790,000.- 

- ค่าสอบทานงบรายไตรมาส 255,000.- 240,000.- 

- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (2 บัตร) 100,000.- 100,000.- 

รวม ค่าสอบบัญชีที่เสนอ 1,180,000.- 1,130,000.- 

2. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริง ระหว่าง 
ปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรสาร ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น 

ตามที่เกิดขึ้นจริง 
จ านวน 153,148  บาท 

ตามที่เกิดขึ้นจริง 
จ านวน 155,874 บาท 

 

5. สอบทานรายงานระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาสอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไป
ตามประกาศของ ก.ล.ต. และ ตลท. ผลสอบทานพบว่าบริษัทฯ ได้ด าเนินการตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ มีความเป็นธรรม

<104/202>



  
 
 
 
 
 

 

รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

สมเหตุสมผล เป็นประโยชน์กับบริษัท และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
อย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยยึดถือการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และตามประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ก่อนการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งผู้ถือหุ้น คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหาร ประกอบด้วยบุคคลจ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

1 นายเกียรติกุล มนต์เสรีนสุรณ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2 นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนสุรณ์ กรรมการบริหาร 
3 นายกิติเมธี มนต์เสรนีุสรณ ์ กรรมการบริหาร 

ในระหว่างปี 2559 มีกรรมการบริหาร จ านวน 2 ท่านขอลาออก ได้แก่ นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรนีุสรณ์ และนายกิ
ติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ มผีลในวนัที่ 29 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. โดยที่ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 4/2559 
ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 29 กันยายน 2559 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารแทนท่านที่ขอลาออก และแต่งตั้งกรรมการบริหาร 
เพิ่มอีก 1 ท่าน คณะกรรมการบริหาร จึงประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 4 ท่านดังนี้ 

1 นายเกียรติกุล มนต์เสรีนสุรณ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2 นายทโิมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ ์ กรรมการบริหาร 
3 นางสาวนิชิตา้ ชาห์  กรรมการบริหาร 
4 นายกริสนนั สบูรามาเนียน อายลู่  กรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  ดังนี ้
1. ก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อ

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 
2. ก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ านาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

เห็นชอบ 
3. พิจารณาโครงการลงทนุของบรษิัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงนิลงทนุทีส่ าคัญๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปตีามที่จะได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว 
5. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในการบริหารจัดการในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายการ  
6. เจรจาและเข้าท าสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารตา่งๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างที่เก่ียวกับการด าเนนิ

ธุรกิจของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท 
7. อนุมัติการกู้ยืมเงิน การท าสัญญาสินเชื่อ การท าสญัญาจ านองและ/หรือจ าน ากับธนาคารและ/หรือสถาบัน

การเงินในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท 
8. จัดสรรเงินบ าเหน็จ รางวัล โบนัส ซึ่งได้รบัอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของ

บริษัท 
9. เป็นคณะทีป่รึกษาฝา่ยจัดการในเร่ืองเกี่ยวกับนโยบายดา้นการเงิน การตลาด การปฏบิัติการ และด้านการ

บริหารงานอื่นๆ  
10. มีอ านาจอนุมัติในการเปิดหรือปิดบัญชีเงนิฝากธนาคาร ก าหนดชื่อผู้มีอ านาจเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก

ของบริษัท รวมถึงด าเนินการต่างๆเก่ียวกับบัญชีเงนิฝากดังกล่าว 
11. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งส านักงานใหญ่และสาขาของบริษทั ทั้งนี้การแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งส านักงานใหญ่ 
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รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

       จะต้องอยู่ภายในท้องที่จงัหวัดนนทบุรีเท่านัน้ 
12. ด าเนินการตา่งๆ ทีจ่ าเปน็เพื่อการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท 
13. อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้วงเงินสนิเชื่อ และ/หรือ วิธีเบิกใช้วงเงินสนิเชื่อที่บริษัทมีวงเงินอยู่กับ

ธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงิน 

ทั้งนี้ อ านาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตาม
กฎเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง
การอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและ
อนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็น
ลักษณะการด าเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการก าหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว  เมื่อ
คณะกรรมการบริหารได้ด าเนินการใดๆ แล้ว จะรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบ 
 นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ ์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร และด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ ซึ่งมี
หน้าที่ความรบัผิดชอบหลัก ในฐานะกรรมการผู้จัดการ ดงันี ้ 

1. ควบคุม ดูแลการด าเนนิกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ าวันของบริษัท  
2. ด าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เปน็ไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 
3. เป็นผู้รับมอบอ านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบงัคับ นโยบาย 

ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของ
บริษัททุกประการ 

อย่างไรก็ตาม อ านาจของกรรมการผู้จัดการจะไม่รวมถึงการอนมุัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใด
ที่กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับกรรมการผู้จดัการมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ง
กับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัตริายการในลักษณะดังกล่าว
จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับ
ของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการด าเนินธุรกรรมการค้าปกติ
ทั่วไปของบริษทัที่คณะกรรมการก าหนดกรอบการพิจารณาไว้ชดัเจนแล้ว  
 ผู้บริหาร 

โดยในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ มีผู้บริหารซึ่งดูแลรับผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วยผูบ้ริหาร จ านวน 9 
ท่านดงันี ้

1.  นายเกียรติกุล มนต์เสรีนสุรณ์ กรรมการผู้จัดการ 
2.  นายกีซา เอมิล เพอราคี รองกรรมการผู้จัดการ 
3.  นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนสุรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 
4.  นายไพฑูรย์ สงิห์ไข่มุกข์ ผู้จัดการทั่วไป 
5.  นายวชัรินทร์ พงศ์เกื้อ ผู้จัดการโรงงาน 
6.  นางสาวพรสุรีย์ มยงัพงษ ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและมวลชนสัมพนัธ์ 
7.  นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ 
8.  นายปัญญา ศรีสภา ผู้จัดการฝ่ายเตา 
9.  นางสาวธิดารัตน์ สีหวัลลภ  ผู้จัดการส านักงาน 
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รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตัง้เลขานุการบริษทั เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการ
บริษัท มีดังนี ้

1. จัดท าและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษทั 
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหาร 
3. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
      นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบดงักล่าวเลขานุการบริษัทจะท าหน้าให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและ

กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ จึงก าหนดให้เลขานุการบริษัท ควรได้รับ
การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหนา้ที่เลขานุการบริษทั 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 คณะกรรมการบริษัท ได้มี
มติแต่งตั้งนางสาวธิดารัตน์ สีหวัลลภ ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัทและปฏิบัติหนา้ที่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบด้วย
คุณสมบัติส าหรับปฏบิัติหน้าที่ ดังนี้ 

1. มีความรู้และประสบการณ์เข้าใจในธุรกิจของบริษัทและเร่ืองงานที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี 
2. มีความรู้ในกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
3. ปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตยส์ุจริต  
4. มีความสามารถในการจัดการระบบ และมีการสื่อสารทีด่ี และสามารถประสานงานกับบุคคลหลายฝา่ย  
5. มีความรู้ด้านการบัญชี และการเงิน 

ประวัติการท างานและการอบรมของผู้ปฏิบัติหนา้ที่เลขานุการบริษัท  

ชื่อ-สกุล /ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะเพื่อท าหน้าที่
เลขานุการบริษัท 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

นางสาวธิดารัตน์  
สีหวัลลภ  
ผู้จัดการส านักงานเลขานุการ
บริษัทและเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 

45 - ปริญญาตรี สาขา Computer Information Management  St. John 
University 

- ปวช. บัญชี วิทยาเขตพณิชยการพระนคร 
- ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร 
- Company Secretary Program (CSP) 47/2012, สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- EMT 24/2012 Effective Minute Taking 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- BRP 8/2012 Board Reporting Program 

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

0.000002% 
(ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี) 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 
 

 2556- ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท 
         เลขานุการคณะกรรมการ 
         เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
         บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 
2549- ปัจจุบัน ผู้จัดการส านักงาน  
         บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 
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รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

ชื่อ-สกุล /ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะเพื่อท าหน้าที่
เลขานุการบริษัท 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

หลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม  - การใช้งานระบบ SCP Straight Through  
- The Road towards Corporate Sustainability  
- การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
- การเปิดเผยแบบแสดงข้อมูลประจ าปี  
- เคล็ดไม่ลับกับการเปิดเผยข้อมูล  
- Calcium Carbonate and Polymer Training  

(In-house Training) 
- Vision and Mission Work Shop (In-house Workshop) 
- สุจริต ระมัดระวัง เกราะคุ้มกัน กรรมการ 
- How to Write an Effective MD&A 

  

 
 การประชุมคณะกรรมการ 

ส าหรับปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้จัดการประชุมรวม 6 ครั้ง   โดยมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบเป็น
องค์ประชุมตามก าหนดข้อบังคับของบริษัท โดยในการประชุมแต่ละคร้ังมีกรรมการมาเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุม  
โดยกรรมการทั้งที่เข้าร่วมประชุม และขอลาการประชุมซึ่งหากกรรมการติดภารกิจจะแจ้งขอลาการประชุมล่วงหน้า โดย
สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ย ส าหรับปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 92-98 โดยจะกรรมการแต่ละท่านจะ
ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน และทันเวลา โดยเลขานุการบริษัทมีการดูแลให้กรรมการแต่ละท่านได้รับวาระการประชุม 
และข้อมูลประกอบการประชุม ล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน  เพื่อศึกษาและพิจารณาเรื่องที่ต้องให้
ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน  และมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการ
ประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการ และผู้ที่เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้ 

ส าหรับปี 2559 รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน มดีังนี ้

ชื่อกรรมการ 
การประชุมคณะกรรมการ ประจ าปี 2559 

การประชุมคร้ังที่ 
รวม เฉลี่ย 1 2 3 4 5 6 

จ านวนกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น (ท่าน) 7 7 7 7 7 9 

1 
นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ 1 1 1 1     4   

นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์         1 1 2   

2 นายเกียรติกุล  มนต์เสรีนุสรณ์ 1 1 1 1 1 1 6   

3 
นายปัญชฤทธิ์  มนต์เสรีนุสรณ์ 1 1 1 1     4   

นางสาวนิชิต้า ชาห ์         1 1 2   

4 
นายกิติเมธ ี     มนต์เสรีนุสรณ์ 1 1 1 1     4   

นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู ่         1 1 2   

5 นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน           1 1   

6 นางสาวคริสเทล เวอเลเยน           1 1   

7 นายศรีภพ     สารสาส 1 1 1 1 1 1 6   
8 นายสุวิทย์     มาไพศาลสิน   1 1 1 1 1   5   
9 นายบวร       วงศ์สินอุดม (**) 1 1 1 1 1 1 6   

รวมจ านวนกรรมการที่เข้ารว่มประชุม (ท่าน) 7 7 7 7 7 8     
  คิดเป็นองค์ประชุมที่เข้าร่วมประชุม 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 8/9     

 สัดส่วนการเข้ารว่มประชุมของคณะกรรมการ 100% 100% 100% 100% 100% 89%   98% 
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รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจ าทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่
ผ่านมา เพื่อหาแนวทางเพื่อพฒันาและปรับปรุงประสทิธิภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เป็นประจ าทุกปีเพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน 
ประเด็นและอปุสรรคต่างๆ ในระหว่างปทีี่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการท างานของคณะกรรมการ โดยมีการประเมนิผล
การท างานแบบรายคณะ และการประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (รายบุคคล) โดยเลขานุการบริษัทจะน าสง่แบบ
ประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏบิัติงานประจ าปีทั้งแบบราย
คณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะน าสง่แบบประเมินกลบัมายงั
เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมจดัท าสรุปผลรายงานต่อที่ประชุม 

โดยหลักเกณฑ์ในการประเมินตนเองของคณะกรรมการดังนี้ 
“การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ” เพื่อใช้ประเมินการท างานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะ 
ใช้แนวทางการประเมินตามแนววิธีการให้คะแนนที่ได้ตามหัวข้อ 
โดยหัวข้อหลักที่มีการประเมินรายคณะประกอบด้วย 

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2. บทบาท หน้าที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชุมคณะกรรมการ 
4. การท าหน้าที่ของคณะกรรมการ 
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจดัการ 
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

“การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล” เพื่อใช้ประเมินการท างานของคณะกรรมการชุดย่อย
รายบุคคล 
ใช้แนวทางการประเมินตามแนววิธีการให้คะแนนที่ได้ตามหัวข้อ  
โดยหัวข้อหลักที่มีการประเมินรายบุคคลประกอบด้วย 

1.  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2.   การประชุมของคณะกรรมการ 
3.   บทบาท หน้าที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  

โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้ 
0  =  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการด าเนินการในเรื่องนัน้ 
1  =  ไม่เห็นด้วย หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย  
2  =  เห็นด้วย หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 
3  =  เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นดี 
4  =  เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการด าเนินการในเรื่องนัน้อย่างดีเยี่ยม 
ซึ่งแต่ละหัวข้อการประเมินในหวัข้อหลัก ๆ จะมีรายละเอียดในหัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อซ่ึงคณะกรรมการใช้เป็น

แนวทางและเกณฑ์การประเมินการท างานในแตล่ะหัวข้อตามรายละเอียดปลีกย่อย 
 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 ค่าตอบแทนกรรมการ 
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รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

บริษัทก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทมนีโยบายจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และค านึงถึงผลการด าเนินงาน
ของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ท าหนา้ที่
กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนในการท าหนา้ที่กรรมการตรวจสอบด้วยทั้งนี้การจา่ยค่าตอบแทนของกรรมการ
จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัตจิากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท  

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 มีดังนี้ 
1) ค่าตอบแทนรายปี    คนละ 30,000 บาท 

2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 
o ประธานคณะกรรมการ   คร้ังละ 15,000 บาท 
o กรรมการบริษัท    คร้ังละ 10,000 บาท 

3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
o ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  คร้ังละ 12,000 บาท 
o กรรมการตรวจสอบ   คร้ังละ 10,000 บาท 

4) โบนสัพิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปีเป็นเกณฑ์ 
 

ในปี 2559  -  2557 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ สรุปดังนี้ 

ในปี 2559  -  2557 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการเป็นรายบุคคล สรปุดังนี้  
ชื่อกรรมการ ต าแหน่ง  

เป็นผู้ 
บริหาร 

ค่าตอบตอบแทนกรรมการ 
ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
1 นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์* 

ประธานคณะกรรมการ 
 82,356 210,000 265,000 

นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์  37,644 - - 
2 นายเกียรติกุล  มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการ-กรรมการผู้จัดการ  90,000 175,000 220,000 

3 นายปัญชฤทธิ์  มนต์เสรีนุสรณ์* กรรมการ   62,356 175,000 220,000 

นางสาวนิชิต้า ชาห ์ กรรมการ  27,644 - - 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท       
ค่าเบี้ยประชุม 460,000 260,000  375,000  
ค่าตอบแทนรายป ี 213,617          210,000      210,000  
โบนัส -          750,000     1,000,000  
รวม 673,617 1,220,000     1,585,000  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ       
ค่าเบี้ยประชุม 108,000 108,000       128,000  
รวม 108,000 108,000  128,000  
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 781,617 1,328,000          1,713,000  
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รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

4 นายกิติเมธ ี     มนต์เสรีนุสรณ์* กรรมการ   62,356 165,000 220,000 

นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู ่ กรรมการ  27,644 - - 
5 นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน กรรมการ  14,110 - - 
6 นางสาวคริสเทล เวอเลเยน(**) กรรมการ  14,110 - - 
7 นายศรีภพ     สารสาส กรรการอิสระและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 138,000 223,000 268,000 

8 นายสุวิทย์     มาไพศาลสิน   กรรการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

 110,000 185,000 260,000 

9 นายบวร       วงศ์สินอุดม  กรรการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

 115,397 - - 

หมายเหตุ :   *ด ารงต าแหน่งจนถึงวันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 19.00 น. 
ส าหรับปี 2559 ค่าตอบแทนรายปีส าหรับกรรมการค านวณตามระยะเวลาที่กรรมการแต่ละท่านด ารงต าแหน่งตามรอบระยะเวลาบัญช ี
โดยไม่รวมค่าตอบแทนโบนัสประจ าปี ซ่ึงจะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจากผลประกอบการ 

ค่าตอบแทนส าหรับผู้บริหาร 
  บริษัท ก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง โดยมีนโยบาย
การจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงในระดับที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้บริหารในแต่ละราย รวมถึงมีการประเมินผล
การท างานและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารในแต่ละรายร่วมกับผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษัท โดยมีการประเมิน
ถึงแนวโน้มของสภาพเศรษฐกิจและแผนงานของบริษัทซึ่งน ามาใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาค่าตอบแทนส าหรับ
ผู้บริหารด้วย   โดยในระหว่างปี 2559-2557 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับผู้บริหาร ดังนี้ 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร  ปี 2559   ปี 2558   ปี2557  

จ านวนผู้บริหาร (ราย) 9 7 7 
เงินเดือน 12,488,651 8,766,972          7,926,972  
โบนัส - -              915,873  
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 107,040 98,544  98,544  

รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร 12,595,691 8,865,516 8,941,389 

โดยบริษัทฯ มีการพิจารณาสวัสดิการอื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนส าหรับผู้บริหารข้างต้น ในรูปแบบของเงิน
ประกันสังคม สวัสดิการด้านการประกันชีวิตและอุบัติเหตุ  ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงสวัสดิการอื่นๆ ซึ่งมีความจ าเป็นต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ เช่น สวัสดิการค่าเช่าบ้าน, รถยนต์ส าหรับใช้งาน ค่าน้ ามันและบ ารุงรักษารถยนต์ ค่าโทรศัพท์ และ
ค่าบริการด้านการสื่อสารอินเตอร์เน็ต  ทั้งนี้การพิจารณาในส่วนสวัสดิการที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่จะมีการพิจารณา
เป็นรายบุคคลตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยดูจากการมอบหมายงานหน้าที่และข้อตกลงในเงื่อนไขการจ้างงานที่
บริษัทฯ ได้ท าข้อตกลงไว้กับผู้บริหารในแต่ละราย 

 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  
 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ 
ผู้เกี่ยวข้องในระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันกรรมการของบริษัททุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) และเพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับ
กรรมการแต่ละท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจและท าหน้าที่ในฐานะกรรมการ  บริษัทฯ ได้จัดท า
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รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

ระบบการจัดเก็บข้อมูลส าหรับกรรมการแต่ละท่านเพื่อสามารถค้นหาข้อมูล โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ท าหน้าที่
ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับกรรมการ รวมถึงเนื้อหาหลักสูตรความรู้ต่าง ๆ ที่ทางส านักงาน 
กลต. , ตลาดหลักทรัพย์ , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยได้จัดท าการเผยแพร่ รวมถึงเอกสารซึ่งกรรมการแต่
ละท่านได้เคยเข้าร่วมอบรม โดยจัดเก็บรวบรวมในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ หรือ E-Book เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้
ส าหรับกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กฎหมาย กฎเกณฑ์ 
รวมถึงกฎระเบียบต่าง ๆ  เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับกรรมการแต่ละท่านสามารถเข้าถึง ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ 
ส าหรับการท าหน้าที่ของกรรมการทุกท่าน ซึ่งกรรมการทุกท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือ
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลความรู้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับอนุญาตให้มีการเผยแพร่  

โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ในการพิจารณาเพื่อท า
แผนการฝึกอบรมส าหรับกรรมการและผู้บริหารในอนาคต   
โดยบริษัทฯ ได้วางแนวทางการด าเนินการเพ่ือปฐมนิเทศกรรมการใหม่ หากมีกรรมการเข้าใหม่ไว้ ดังนี้ 
การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ 
 แนวทางการด าเนินการเพื่อปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ โดยด าเนินการตามแนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้า
ใหม่ (Board Orientation Guideline) ที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางไว้ โดยเอกสารประกอบใช้ในการ
จัดการปฐมนิเทศส าหรับกรรมการเข้าใหม่ ประกอบด้วย  

1. เอกสารการก ากับกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการประกอบธรุกิจ ฉบับล่าสุดของบริษัท ซึ่งเป็นเอกสารซึ่ง
ได้รวบรวมนโยบายการก ากับกจิการรวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่คณะกรรมการได้วางไว้ เช่น นโยบายการต่อต้าน
การทุจริต , การควบคุมและตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง , ความรับผิอชอบต่อสังคม , การ
บริหารทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ  

2. แบบรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ล่าสุด ซึง่ได้รวบรวมเนื้อหาข้อมูลของบริษัท รวมถึงข้อมูลทางการเงินของ
บริษัทฯ ย้อนหลัง 3 ปี เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงการแนะน าโครงสร้างการถือหุ้น และโครงสร้างการ
จัดการในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ, ประวัติข้อมูลของบริษัทฯ, ลกัษณะการประกอบธุรกิจ , รายละเอียดค่าตอบแทน
ส าหรับกรรมการ , ขอบเขตความรับความรับผิดชอบของคณะกรรมการ , คณะกรรมการชุดย่อย และการด าเนนิการของ
บริษัทฯ และคณะกรรมการในปทีี่ผ่านมา 

3. หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคบัของบริษัทฯ  
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการย้อนหลัง 1 ปี และตารางก าหนดการประชุมส าหรับปี 
5. รายการเก่ียวโยงและรายการระหว่างกัน 
6. จัดให้มีการพบปะประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ ก่อนการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกทั้งนี้

เพื่อแจ้งกรรมการท่านใหม่ทราบนโยบายส าคัญ และแนะน าในการปฏิบัติหน้าที่ จากการด าเนินการซึ่งคณะกรรมการมุ่ง
พัฒนาและด าเนินการเพื่อก ากับกิจการตามหลักการก ากับกิจการที่ดี จะเป็นรากฐานส าคัญให้บริษัทฯ สามารถสร้างความ
มั่นคงบนเส้นทางการด าเนินธุรกิจ ที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน  ด้วยความส านึกต่อหน้าที่ และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
เสียบนพื้นฐานของการมีจรรยาบรรณและจริยธรรมอันดี คณะกรรมการจะมุ่งพัฒนาเพื่อวางแนวทางการปฏิบัติ และ
ด าเนินการก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และแนวทางอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามโครงสร้างองค์กรและธุรกิจของ
บริษัท ตลอดจนให้มีความสอดคล้องเป็นไปตามหลักการก ากับกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน  
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

ข้อบังคับในหมวดเงินปันผลและเงินส ารอง 
 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม

อยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 
 เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและ

ก าหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว้ โดยการ
จ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมี
ผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุม
คณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการ
จ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย 

 บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไร
สุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ 
(10) ของทุนจดทะเบียน 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิภายหลังการหัก
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาการ
จ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่ก าหนดไว้ หรืองดจ่ายเงินปันผล  โดยจะขึ้นอยู่กับผลการ
ด าเนินงาน ฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ แผนการลงทุนความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ  ตามที่
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 
 
       ส าหรับปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้ 

หลักทรัพย ์ วันท่ี
คณะกรรมการ

มีมต ิ

วันท่ีขึ้น
เครื่องหมาย 

XD 

วันท่ี 
Record 
date 

วันปิดสมดุ
ทะเบียน 

วันท่ีจ่ายเงิน
ปันผล 

เงินปันผล 
(บาท/หุ้น) 

รวมเงิน 
ปันผลจ่าย  

 

SUTHA 11/08/2559 26/08/2559 30/08/2559 31/08/2559 09/09/2559 0.08 
24  

ล้านบาท 
จัดสรรจาก : จัดสรรจากก าไรสะสมส่วนที่ได้รับการส่งเสริม BOI ระหว่าง 1 มกราคม -30 มิถุนายน 2559 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีประวัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้ 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ประจ าป ี 2558 2557 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี   96.727 127.796 

ก าไรเบ็ดเสร็จอื่น   1.150   

การจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย   4.554 6.390 

ก าไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรร
ทุนส ารองตามกฎหมาย (1) 

  93.323 121.406 

จ านวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ล้านหุ้น) 300 300 

จ านวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผลประจ าปี (ล้านหุ้น) 300 300 

        

รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท ต่อ หุ้น) 0.45 0.30 

     เงินปันผลระหว่างกาล (บาท ต่อ หุ้น) 0.15 0.15 

     เงินปันผลประจ าป ี (บาท ต่อ หุ้น) 0.3 0.15 

รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิน้ (2) (ล้านบาท) 
                

135.00  
                 

90.00  

สัดส่วนการจ่ายเงินปนัผล เทียบก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลและการจัดสรรส ารองตามกฎหมาย (3) 

% 144.66% 74.13% 
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

บริษัท สุธากัญจน์  จ ากัด (มหาชน)   มี
ความมุ่งมั่นในการด าเนินกิจการบนพ้ืนฐาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีแนวทาง
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ มที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้
เสียภายใน ได้แก่  ผู้ ถือหุ้ น  กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้าและผู้ให้บริการ 
สังคมชุมชนสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ 
และประเทศชาติเพ่ือก ากับดูแลและให้สิทธิ
แ ก่ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย อ ย่ า ง เ ท่ า เ ที ย ม  
คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายไว้เป็น
แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้มีส่วนได้เสียตามที่
ปรากฏเนื้อหาในเรื่องการก ากับดูแลกิจการ
ส าหรับการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม มีดังนี้ 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
บริษัทฯ  ประกอบกิจการและปฏิบัติต่อกิจการอ่ืนด้วยความเป็นธรรมมีจริยธรรม และสัมพันธภาพที่ดี

ระหว่างกิจการที่รวมถึงบุคคลแต่ละบุคคลกับหน่วยงานของรัฐและกิจการที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆได้แก่ผู้ถือหุ้นคู่ค้า
คู่สัญญารับจ้างลูกค้าคู่แข่ง และส่งเสริมให้ทุกกิจการที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติต่อกิจการอ่ืนๆอย่างเป็นธรรมด้วย
เช่นกัน 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแนวทางการก ากับกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 
เพ่ือให้บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) ได้มีแนวทางก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้มีส่วน
ได้เสียที่เก่ียวข้อง และก าหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ ไว้ดังนี้ 

 บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานที่ยึดมั่นการท างานตามแนวทางแห่งคติธรรม  อันได้แก่ ธรรมทั้ง 7 
ประการ และจะด าเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสเพื่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีความเชื่อมั่น  โดยมีหลักปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางธุรกิจ ดังนี้ 
 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
1. ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  โดยมีการก าหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่าง

ยุติธรรมบริษัทได้ก าหนดแนวทางท่ีพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ 
พนักงาน และสังคมโดยรวมอย่างยุติธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม รวมถึง ลูกค้า 
คู่ค้า เจ้าหนี้ ไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่ หรือรายย่อย  ทุกฝ่ายได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค 
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

2. ประกอบกิจการ เพื่อให้มีการด าเนินการตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบก าหนดไว้อย่าง
ถูกต้องบริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องเป็นไปตามท่ีกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบได้
ก าหนดไว้ รวมถึงมีการปฏิบัติเพ่ือสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของชาติ และต่อต้านการกระท า
ที่เป็นการทุจริต หรือผิดศีลธรรม 

3. มีการบริหารจัดการเป็นไปด้วยความโปร่งใสบริษัทฯ ได้จัดระบบการบริหารจัดการงานต่าง ๆ การ
ก าหนดนโยบายและแนวทางเป็นลายลักษณ์อักษร  มีการบันทึกบัญชี การจัดท ารายงานทางการเงิน 
รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมีความครบถ้วน 
สม่ าเสมอ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล  ทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  

4. มีแนวทางการปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และศีลธรรมอันดีด าเนินธุรกิจเพ่ือให้
เป็นไปในทิศทางซึ่งไม่ก่อความเดือดร้อน ไม่เบียดเบียนประชาชน สังคม หรือประเทศชาติ โดยมีความ
รับผิดชอบ มีแนวทางที่ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องทั้งประโยชน์ขององค์กร และประโยชน์
ของสังคมโดยรวม โดยจัดการกระบวนการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งมีส่วนในการสนับสนุน
สังคม หรือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

5. ด าเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ระมัดระวัง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการกระท าอันสุจริต 
มีการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ระมัดระวัง มีการจัดการบริหาร  และมีแนวทางป้องกัน
เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบ หรือบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ   มีการเตรียมการเพ่ือให้มีความพร้อม เพื่อ
สามารถรองรับกับสถานการณ์ หรือผลกระทบ รวมถึงโอกาสที่อาจเกิดความเสี่ยงในอนาคต มีพ้ืนฐานการ
ด าเนินการที่กระท าด้วยความสุจริต และยึดมั่นในความถูกต้อง 

  

 เพ่ือให้มีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม คณะกรรมการจึงก าหนดแนวทางปฏิบัติ หรือ
จริยธรรมในการท างาน(Code of Conduct)ไว้ส าหรับผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กร และภายนอกได้ทราบเป็น
แนวทางในการปฏิบัติต่อกัน ซึ่งรายละเอียดได้เปิดเผยในเนื้อหารายงานการก ากับดูแลกิจการแล้ว 

 

2.  การต่อต้านการทุจริต 

บริษัทฯด าเนินการปฏิบัติเพ่ือป้องกันอย่าง
แข็งขันตลอดจนรักษาและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตโดยต่อเนื่องจะมุ่งมั่นสนับสนุนและก ากับดูแลให้
พนักงาน ตัวแทน  คู่ค้าคู่สัญญารับจ้างตระหนักถึงการ
ทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและการต่อต้านการทุจริต  ด้วยการแสดงภาวะผู้น าของกิจการในการเป็นแบบอย่างของการ
ต่อต้านการทุจริตและเพ่ือประกาศจุดยืนในการด าเนินการตามแนวทางที่คณะกรรมการได้ก าหนดไว้ ในปี 2558 
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่ายต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย(PACT Network)ซึ่งเป็นองค์กรซึ่งจัดตั้งขึ้น
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

เพ่ือเป็นแนวร่วมตามภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United 
Nations Convention against Corruption - UNCAC)และเพ่ือให้เนื้อหานโยบาย
ครอบคลุมถึงการก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับเรื่องที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการ

ทุจริตการคอร์รัปชั่น คณะกรรมการจึงได้วางแนวทางการปฏิบัติส าหรับนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชั่นให้มีความชัดเจนขึ้นซึ่งมีรายละเอียดตามที่ได้เปิดเผยไว้ในส่วนรายงานการก ากับ
ดูแลกิจการ 

 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทฯ จะส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในกิจการและ

กระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนอันเป็นมาตรฐานสากลซึ่งครอบคลุมไปถึงกิจการในเครือผู้ร่วมทุน
และคู่ค้า   สร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนพร้อมทั้งปลูกจิตส านึกให้บุคลากรในกิจการยึดถือและปฏิบัติตาม
หลักสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯมีนโยบายที่จะเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนโดยมีการก าหนดเป็นนโยบายเรื่องการปฏิบัติที่มิ
ชอบและการไม่ล่วงละเมิดไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่ค านึงถึงเพศเชื้อชาติหรือความบกพร่องทางร่างกายรวมถึงผู้ที่เป็น
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี มีมาตรการช่วยเหลือพนักงานที่ติดเชื้ออย่างเหมาะสม
ส่งเสริมให้มีการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเพ่ือให้พนักงานได้มีทัศนะคติที่ดีในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเท่า
เทียมกันซึ่งบริษัทฯได้รับใบรับรองมาตรฐาน ASO-Thailand ในการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถาน
ประกอบการของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานร่วมกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข 

บริษัทฯ มีการส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้บุคลากรในกิจการยึดถือและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนโดย
มีการส่งเสริมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือเปิดโอกาสหรือมีส่วนส่งเสริมเพ่ือให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับสิทธิหรือมี
โอกาสได้สิทธิอันพึงมีเช่นเดียวกับบุคคลอ่ืนๆ ที่อยู่
รวมกันในสังคม โดยกิจกรรมท่ีร่วมส่งเสริมได้แก่ 

 
- การเปิดโอกาสส าหรับผู้พิการได้มีโอกาสร่วมงาน
กับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ผ่านการรับรองสถาน
ประกอบการที่ มี ก ารด า เนิ น งาน เป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550  อย่างต่อเนื่องทุกปี จากผู้ว่า
ราชการจังหวัดลพบุรี 
 
- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถหลากหลายกิจกรรม เช่น  การจัดกิจกรรม
วันเด็ก เพื่อให้เด็กๆ ได้เห็นถึงความส าคัญในคุณค่าของตนเอง โดยผ่านการแสดงออกในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ 
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- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กและเยาวชนที่พิการตาบอดซ้ าซ้อน เพ่ือให้เด็กเหล่านี้ได้รับความรักความ
อบอุ่นจากสังคม อันจะท าให้เด็กๆ เห็นคุณค่าในตัวเอง และไม่รู้สึกถึงความแตกต่างในการที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน 
 
โครงการ    มอบความรักแด่น้องผู้พิการ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างความรักความเข้าใจให้น้องๆ ผู้พิการ ได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
2. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสาได้มีส่วนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
รายละเอียด       พนักงานบริษัทฯ ร่วมกันบริจาคสิ่ งของอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น , เลี้ยงอาหารกลางวันและป้อนอาหารแก่เด็ก
พิการซ้ าซ้อนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  โดยมีเด็กพิการที่มีความสามารถมาแสดงการเล่นดนตรีและร้องเพลงให้ฟัง สร้างความ
สนุกสนานเป็นกันเอง  
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- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชราซึ่งได้รับการส่งเสริมดูแลจากภาครัฐคือ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับภาคเอกชนต่างๆที่ให้การสนับสนุน  
ในปีนี้ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุท่ีลูกหลานไม่มีเวลาดูแล  รวมถึงผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานดูแล จึงได้เข้ามาพัก
อยู่รวมกันท่ีบ้านพักผู้สูงอายุ  ซึ่งในปีน้ีบริษัทฯ ได้ด าเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ได้แก่ 
 
โครงการ : อิ่มอุ่นรักจากลูกหลาน 
 

วัตถุประสงค ์: 
1. เพื่อร่วมสร้างความสุขและความอบอุ่น ให้กับผู้สูงอายุในบ้านพักคนชราลพบุรี 
2. สร้างรอยยิม้ด้วยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ร่วมกจิกรรมสังสรรคก์ับคนชราให้อ่ิมอย่างมีความสุข 
3.  ร่วมบริจาคส่งมอบ สิ่งของเครือ่งใช้ที่จ าเป็น เพื่อน าไปใช้ประโยชน์กับบ้านพักคนชรา 
4. ส่งเสรมิให้พนักงานมีจิตอาสาท ากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม 

 

รายละเอียด :        พนักงานบริษัทฯ ที่มีจิตอาสาและเป็นตัวแทนของบริษัทฯ  น าสิ่งของบริจาคที่จ าเป็นต่อการอุปโภคบริโภค
ของผู้สูงอายุและยังขาดแคลน ไดแ้ก่  ตู้เย็น  ,  ผ้าอ้อม  ,น้ ายาท าความสะอาด และข้าวสาร  จ านวนหนึ่ง  มอบให้กับบ้านพัก
คนชราเพื่อใช้ประโยชน์   พร้อมกนันี้จัดกิจกรรมสังสรรค์ร่วมร้องเพลงและร าวงกับผู้สูงอายุ เพื่อใหผู้้สงูอายุได้สนุกสนานร่วมกัน  
อีกทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยพนักงานร่วมรับประทานอาหาร  และพูดคยุเสมือนลูกหลาน เพื่อเปน็ก าลังใจ ให้ผู้สูงอายไุม่รูส้ึก
ถูกทอดทิ้ง 

ภาพบรรยากาศ 

 

 
 
 
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทมีความเชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของมนุษย์ทุกคนเพราะตระหนักดีว่าความส าเร็จของ
องค์กรนั้นเกิดจากความสามารถและการร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกระดับจึงให้ความส าคัญกับการดูแลรักษา
บุคคลากรให้มีความเป็นอยู่ขั้นพ้ืนฐานที่ดีและเหมาะสมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรงส่งเสริมให้มีการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองจัดสภาพแวดล้อมของการอยู่ร่วมกันในองค์กรให้มีการแบ่งปันองค์ความรู้เพ่ือบ่มเพาะ
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ปัญญาด้วยทัศนคติเชิงบวกมีความเป็นมิตรเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพ่ือให้พนักงานท างานในองค์กรอย่างมีความสุข
และมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้เกิดผลงานที่ดีต่อไป 

บริษัทจึงมีนโยบายในการจ้างงานโดยยึดหลักจริยธรรมและ
ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกันทั้งแรงงานคน
ไทย และคนต่างชาติ ไม่เอาเปรียบพนักงานจัดสวัสดิการให้
ตามกฎหมายและสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานที่ถูก
สุขลักษณะมีความปลอดภัยในการท างาน มีแผนการพัฒนา
บุคลากรทุกระดับโดยจัดเป็นแผนอบรมประจ าปี รวมทั้งได้มี
การจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันและช่วย

ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและองค์กร 
 
ด้านพัฒนาบุคลากร 

บริษัท  สุธากัญจน์  จ ากัด (มหาชน)  มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถทั้งด้านความคิด การ
พัฒนาความรู้ และศักยภาพ ตลอดจนความสัมพันธ์ที่ดี บริษัทฯ ตระหนักดีว่าบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัย
ส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร และเพ่ือให้การท างานของพนักงานมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อบริษัทฯ จึงได้มี
นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรดังนี้ 

1. ส่งเสริมและจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา และพัฒนาบุคลากร อย่างเป็นระบบ โดยทั่วถึง และต่อเนื่อง 
เ พ่ือเ พ่ิมศักยภาพและทักษะการท างานที่ เหมาะสม และเ อ้ืออ านวยต่อการท างานของตนเองให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนในองค์กร เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของตนเอง เพ่ือเป็นการ
พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานให้เพ่ิมข้ึน 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมีจิตอาสาร่วมพัฒนาสังคม 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนจัดท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรทั้งภายในและ

ภายนอก 
5. ส่งเสริมจรรยาบรรณ และสร้างระบบคุณธรรม ให้กับบุคลากรในองค์กร ให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง 

บริษัทฯ ได้มีการวางแผนการฝึกอบรมประจ าปี และการดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่
พนักงานตามความจ าเป็นและความเหมาะสมเพ่ือเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ 
และเสริมหลักสูตรอมรมเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับบุคลากร 

หลักสูตรจัดฝึกอบรม 
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        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 
ชม.การอบรมแตล่ะหลักสูตร 

ชั่วโมงการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร ปี 2559 ปี 2558 

ภาษาสือ่สาร 570 - 

Productivities 498 1,164 

กฎหมายต่างๆ 51 12 

Safety & Environment 637 807 

บริหารงานบุคคล 339 30 
ซ่อมบ ารุง Preventive 

Maintenance 
90 - 

ระบบงาน ISO 
9001,14000.OHSAS18001 

468 366 

ทักษะความสามารถเฉพาะงาน 324 - 

บัญชีการเงิน 30 - 
หลักสูตรการก ากับดูแล เช่น Anti-
corruption, Disclosure, IR, ฯลฯ 

29 46 

อื่นๆ 
 

30 

รวมชั่วโมงอบรม 3,036 2,455 

 

 

 

 

 

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 
พนักงานทุกคน คือ หัวใจขององค์กรและเป็นทรัพยากรอันมีค่ายิ่ง โดยบริษัทฯ จะท าทุกวิถีทางเพ่ือให้

มีความปลอดภัยในการท างานรวมทั้งสุขภาพอนามัยของพนักงานทุกคน  บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) จะ
เป็นผู้น าการโม่บด ย่อยหินและการผลิตปูนขาวที่มีกระบวนการที่ปลอดภัย เป้าหมายของเราคือ การไม่มีอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงาน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายเพ่ือให้ทุกฝ่ายด าเนินการ ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนา
มัยควบคู่ไปกับโครงการอย่างต่อเนื่องและตลอดไป ดังต่อไปนี้ 

1. บริษัทถือว่าความปลอดภัยในการท างาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับที่จะร่วมมือ
ปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อ่ืน 

ปี 2559 ปี 2558 เปลี่ยนแปลง 

จ านวนหลักสูตร 34 23 11

จ านวนผู้เข้าอบรม 297 292 5

จ านวน ชั่วโมง 3,036 2,455 580

เฉลี่ยมีการอบรม (ชม./
คน) 

10 8 2

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

การอบรมให้กับบุคลากรส าหรับ ปี2559 
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2. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน 

3.  บริษัทก าหนดนโยบายให้มี คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างานในทุกโครงการ 

4. ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ ในเรื่องความปลอดภัยในการท างานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  ให้เป็นไปตามกฎระเบียบแห่งความปลอดภัยที่ก าหนดขึ้นโดยเคร่งครัด 

5. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริม การด าเนินกิจกรรมความปลอดภัยของทุกฝ่าย 
6.บริษัทจัดให้มี การติดตามละประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนา

มัยเพ่ือควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
7. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย และ ข้อบังคับต่างๆ ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อย่างเคร่งครัด 
8. มีการสื่อสารให้แก่บุคลากรในองค์กร และ สาธารณะทราบตามความเหมาะสม 

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  

จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานท าหน้าที่ก ากับ
ดูแลและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงด้านความปลอดภัยในทุกพ้ืนที่ปฏิบัติงานโดยความร่วมมือของคณะท างาน
บุคลากรด้านความปลอดภัยและพนักงานทุกคนภายใต้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจากฝ่ายบริหารซึ่งได้มุ่งเน้นเรื่อง
การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการท างานผ่านกระบวนการค้นหาความเสี่ยงและก าหนดมาตรการควบคุมที่
เหมาะสมและส่งเสริมการปรับปรุงพฤติกรรมความปลอดภัยภายใต้ชื่อโครงการ “ตามล่าหาจุดอันตรายจากการ
ท างาน”  โดยพนักงานทุกคนจะช่วยกันค้นหาอันตรายจากการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ของตนเอง และประเมินความ
เสี่ยงพร้อมเสนอมาตรการแก้ไขป้องกัน น าเสนอให้คณะกรรมการความปลอดภัยฯ พิจารณาด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุง  และมีการจัดท าเป็นคู่มือมาตรฐานการท างานที่ปลอดภัย ตลอดจนจัดเตรียมอุปกรณ์เพ่ือป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล  และการแก้ไขปรับปรุงเพื่อป้องกันอันตรายจากสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัยโดยมีเป้าหมาย
คือ ลดการประสบอันตรายและบาดเจ็บจากการท างานดังนั้นในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการท างานจะมีการสอบสวน
อุบัติเหตุโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโรงงานและน าเข้าหารือคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เพ่ือหามาตรการใน
การแก้ไขป้องกันและติดตามผลไม่ให้เกิดซ้ าอีก 

การรณรงค์สร้างจิตส านึกความปลอดภัย 

จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุ แม้ว่าแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุ
จากงานจะลดลงบริษัทฯก็ยังได้รณรงค์จัดกิจกรรมประกวดบอร์ดความ
ปลอดภัย“จิตสานึกความปลอดภัยปลูกฝังได้ด้วยตัวคุณ”เพ่ือการลด
อุบัติเหตุในโรงงานให้เป็นศูนย์ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และเข้าใจใน
การปฏิบัติงานให้ปลอดภัยและส่งเสริมให้ตระหนักถึงด้านความปลอดภัย   รูปแบบกิจกรรมประกวดบอร์ดความ
ปลอดภัยจะให้แต่ละหน่วยงานจัดบอร์ดรณรงค์การสร้างจิตส านึกความปลอดภัย  ซึ่งในบอร์ดจะต้องประกอบด้วย 
ภาพรณรงค์การท างานที่ปลอดภัย , เนื้อหาความรู้ด้านความปลอดภัย และค าขวัญรณรงค์ฯ โดยมีคณะกรรมการ
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ความปลอดภัย ประเมินผลให้คะแนน  ตามหัวข้อได้แก่  สวยงาม
สร้างสรรค์ , สาระท่ีได้ , ค าขวัญโดนใจ , เลือกวัสดุที่เหลือใช้ 

การเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน 
บริษัทฯให้ความส าคัญกับการเตรียมพร้อมในการรับเหตุ

ฉุกเฉินและอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานโดยได้จัดให้มีการ
แต่งตั้งทีมท างานเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน  ได้แก่  ทีมระงับเหตุ
ฉุกเฉินจากเพลิงไหม้  และทีมระงับเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีหกรั่วไหล  ใน
การจัดท าสถานการณ์จ าลองการเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีต่างๆเพ่ือใช้ฝึกซ้อม
ทีมงานภายในฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่ได้แก่
องค์การบริหารส่วนต าบลเทศบาลโรงพยาบาล สถานีต ารวจ โดยทีมท างาน
จะได้รับการฝึกอบรมและฝึกซ้อมเป็นประจ าทุกปี   อีกทั้งจัดให้มีอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายจากเหตุฉุกเฉิน ได้แก่  ถังดับเพลิง ,  ถังน้ าฉุกเฉิน , รถน้ าฉุกเฉิน 
 

- ตัวอย่างแผนผังจุดติดตั้งถังดับเพลิงฝ่ายผลิต 
 

 

 

 

 

 

- ติดตั้งถังน้ าและอุปกรณ์ฉีดน้ าดับเพลิง และการตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 
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-  ส าหรับในปีนี้  ได้มีการติดตั้ง Fire Pump โดยใช้น้ าจากบ่อน้ าในโรงงาน  

 

 

 

 

 

 

-  จัดเตรียมรถน้ าดับเพลิงเพ่ิมอีก 1 คัน  เพ่ือการช่วยเหลือชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 

- การฝึกซ้อมเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีหกรั่วไหล ประจ าปี 2559 

 

 

การฝึกซ้อมเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินจากเหตุเพลิงไหมป้ระจ าปี 2559 

- การฝึกใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ได้แก่ ถังดับเพลิง และรถน้ าดับเพลิง 
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- การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ได้แก่ การอพยพพนักงานไปยังจุดรวมพล และ การค้นหาผู้บาดเจ็บเพ่ือน าส่ง
โรงพยาบาล 

 

 

โครงการโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด 

บริษัทฯ  เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหายาเสพติดที่เริ่มแพร่ระบาดมากขึ้นในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของผู้ใช้แรงงาน  ปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนต้องช่วยกันรณรงค์ ซึ่งในส่วนของบริษัทฯ จัดให้
มีแผนการด าเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในโรงงาน โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้
คณะท างานและพนักงานอาสาเพ่ือนช่วยเพ่ือน  ช่วยกันสอดส่อง
พฤติกรรมของพนักงาน หากพบพฤติกรรมสงสัยจะมีการสุ่มตรวจ
ปัสสาวะและซักถามพูดคุยท าความเข้าใจก่อนส่งตัวเข้ารับการรักษา
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ในสถานพยาบาล เพ่ือให้โอกาสพนักงานได้กลับเข้าท างานอีกครั้ง   
โดยบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาวของจังหวัด  และได้รับ
ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบกิจการ 

ภาพการด าเนินกิจกรรมโครงการโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด ปี 
2559 

- เจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ แก่พนักงาน
บริษัท 

-  พนักงานให้ความร่วมมือในการตรวจหาสารเสพติด 

 

 

 

 

 

- บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติในสถานประกอบกิจการ 

 
 

นโยบายการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ
กิจการ 

ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายในการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพ่ือผู้ใช้แรงงานของประเทศมี
สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีครอบคลุมถึงครอบครัวผู้ใช้แรงงานทั้งประเทศ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ ซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)  มี
เจตนารมณ์ในการด าเนินการโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามแนวทางโรงงาน
สีขาว   โดยมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาและป้องกันยาเสพติดดังนี้      

1. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี ให้ค าปรึกษาแนะน าช่วยเหลือพนักงานที่มี
ปัญหา ท าการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูพนักงานให้มีแนวทางการด าเนินชีวิตที่เหมาะสม สุขภาพอนามัยที่ดี 

 2. พนักงานทุกคนมีบทบาท     และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของบริษัท 
ฯ   สอดส่องบริเวณภายใน และบริเวณภายนอกบริษัทฯว่ามีสิ่งผิดกฎหมาย  หรือมีบุคคลที่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัย  
แจ้งหรือส่งข่าวให้เจ้าหน้าที่พนักงาน พนักงานฝ่ายปกครอง   หรือต ารวจทราบทันที  
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3. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในกรณีที่บริษัทฯ จะท าการสุ่มตรวจหาสารเสพติดและหาก
ตรวจสอบพบจะด าเนินการตักเตือนและส่งไปบ าบัดรักษาต่อไป      

 4. บริษัทฯ    ยินดีให้ความร่วมมือต่อทางราชการในการแจ้งข้อมูล ข่าวสาร และพฤติกรรมของบุคคลที่
เกี่ยวข้อง กับยาเสพติด       

การตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี 

 

 

 

 

 

การบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความรักความสามัคคีในหมู่พนักงานและผู้บริหารเพ่ือการท างานเป็นทีมมี
ความรักเอ้ืออาทรกันเหมือนบุคคลในครอบครัว  การสร้างความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีต่อกัน  โดยเฉพาะการ
ท างานบางครั้งอาจมีความขัดแย้งไม่เข้าใจกันระหว่างเพ่ือนร่วมงานด้วยกัน , หัวหน้ากับลูกน้อง , ผู้บริหารกับ
พนักงาน  ความขัดแย้งเหล่านี้จะลดน้อยลงได้  ถ้าทุกคนในองค์กรท างานร่วมกันด้วยความรู้สึกที่ดีต่อกัน ห่วงใย
กัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะเป็นการสร้างความสุขในการท างานได้ 
บริษัทฯ จึงจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ  ที่จะเป็นสื่อกลางสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ระหว่างพนักงานทุกระดับได้แก่ 
 

กิจกรรมเพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน 

 ครอบครัวคือพ้ืนฐานความสุขที่ส าคัญของพนักงานเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน
ของพนักงาน  หากพนักงานรู้สึกถึงความมั่นคงปลอดภัยของครอบครัว จะท าให้พนักงานมีความทุ่มเทตั้งใจท างาน
ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

- บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการด้านการดูแลครอบครัวจากกรณีพนักงานเสียชีวิต  โดยบริษัทฯ ได้ท าประกันชีวิตกลุ่มให้
พนักงานทุกคน  ในกรณีพนักงานเสียชีวิต ครอบครัวของพนักงานจะได้รับเงินสินไหมทดแทนจากบริษัท ประกัน
ชีวิต ซึ่งเงินสินไหมทดแทนที่ครอบครัวได้รับนี้จะช่วยเหลือให้ครอบครัวสามารถน าไปลงทุนประกอบอาชีพมีรายได้
เลี้ยงดูคนในครอบครัวได้ต่อไป 

 - บริษัทฯ จัดให้มีทีมเยี่ยมเยียนพนักงานทีล่างานจากการเจ็บป่วย โดยหัวหน้างานและเพ่ือนๆ / ทีมงาน HR จะ
น าของใช้อุปโภคบริโภคส าหรับผู้ป่วยไปเยี่ยมที่บ้านหรือที่โรงพยาบาล   เพ่ือเป็นก าลังใจและคอยช่วยเหลือดูแล
ติดตามการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องท าให้พนักงานที่เจ็บป่วยรู้สึกไม่ถูกทอดทิ้งสร้างความประทับใจให้กับ
พนักงาน 
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-  บริษัทฯ จัดให้เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต  เพ่ือน าเงินช่วยเหลือร่วมจัดงาน 

กิจกรรมสังสรรค์สานสัมพันธ์ 

บริษัทฯ เห็นว่าการที่จะท าให้เกิดสัมฤทธิผลได้ดีในด้านความเข้าใจต่างๆ เสริมสร้างทัศนคติและการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายใต้บรรยากาศที่ท างานร่วมกันเพ่ือให้ได้ผลส าเร็จในทีมเดียวกัน ท าให้เกิดการยอมรับ
ความแตกต่าง พัฒนาทางด้านศักยภาพ เปิดใจยอมรับซึ่งกันและกัน เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน  ควรจะ
เกิดจากพนักงานได้มีโอกาสท ากิจกรรมสังสรรค์สนุกสนานร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจึงจัดให้มีกิจกรรม
สังสรรค์สานสัมพันธ์ประจ าปี  ได้แก่  งานวันขึ้นปีใหม่ , งานวันสงกรานต์,  จัดท่องเที่ยวนอกสถานที่ , แข่งขันกีฬา
เพ่ือเชื่อมความสามัคคี พนักงานที่มาร่วมกิจกรรมจะได้รับสนุกสนานผ่อนคลายจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
กิจกรรมช่วงเช้า  :  ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันท าบุญตักบาตรอาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 
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กิจกรรมช่วงบ่าย:เล่นเกมส์สันทนาการ  , รับประทานอาหารร่วมกัน  และมอบของขวัญให้แก่กัน 

 
 

 
กิจกรรมกีฬาสามัคคีประสาพี่น้อง 
 

 
 
การรับเรื่องร้องทุกข์และให้ค าปรึกษา 

บริษัทก าหนดให้มีช่องทางการสื่อสารส าหรับพนักงานที่ต้องการร้องทุกข์ , ร้องเรียน  หรือต้องการ
ค าปรึกษาเมื่อพบปัญหาจากช่องทางการสื่อสารทีบ่ริษัทฯได้ด าเนินการ  ได้แก่  ตู้รับความคิดเห็น , ส่ง Email ถึง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้บริหาร , จดหมายปิดผนกึถึงกรรมการผู้จัดการ   ซึ่งปัญหาที่ได้รับการร้องเรียน
บริษัทจะพิจารณาให้คณะกรรมการด าเนินการสอบสวนหาหลักฐานและข้อเท็จจริง  เพ่ือแก้ไขปัญหาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดตามความเร่งด่วนของปัญหา 

อีกท้ังบริษัทฯจัดให้มีการประชุมประจ าเดือน/ประจ าสัปดาห์และการประชุมประจ าปี เป็นช่อง
ทางการสื่อสารอีกทางหนึ่ง เพ่ือการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น อันจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
องค์กร ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ โดยเลือกตัวแทนจากพนักงานทุกระดับ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกลุ่ม
ต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขป้องกันปัญหาต่างๆ ได้แก่ 

- คณะกรรมการ 5 ส , อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 
- คณะกรรมการสวัสดิการโรงงาน และแรงงานสัมพันธ์ 
- คณะกรรมการบริหารจัดการระบบคุณภาพมาตรฐานISO 9001 
-  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์  
-  คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทฯ จะผลิตสินค้า บริการ  และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  สร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์
กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขายมีระบบจัดเก็บและการให้ข้อมูลที่ตรงความจริงและเพียงพอรวมทั้งให้ความรู้เพ่ือ
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ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการท าการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการ
โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ มีกระบวนการในการควบคุมคุณภาพสินค้า การทดสอบและหน่วยงานเพื่อตรวจเช็คดูแล
กระบวนการเพ่ือควบคุมคุณภาพสินค้าตลอดรวมถึงการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานระบบ
คุณภาพ ISO 9001:2008   ปี 2016 – 2019  จาก United Registrar of Systems (URS) ตลอดจนมีการจัดท า
ข้อมูลรายละเอียดสินค้าเพ่ือเผยแพร่ให้กับลูกค้าและผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์ของบริษัท 

บริษัทฯ  มีกระบวนการประเมินผลความพึงพอใจจากลูกค้า  ในด้านต่างๆ  ได้แก่ ด้านคุณภาพสินค้า 
และด้านบริการต่างๆ ซึ่งผลการประเมินนี้จะเป็นแนวทางให้บริษัทฯ น ามาพัฒนาปรับปรุงต่อไป และในปีนี้บริษัท
ฯ  ได้ด าเนินการขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์  และผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จาก 2 หน่วยงาน  
คือ  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ประเภท ปูนขาวอุตสาหกรรม จากกระทรวงอุตสาหกรรม  และ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ Halal  จาก ส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 

จากการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมนี้ ท าให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจและสร้างความเชื่อมั่น
จากกลุ่มลูกค้าจ านวนมาก  จนท าให้บริษัทฯสามารถขยายตลาดไปยังกลุ่มต่างๆได้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าท่ี
ผลิตสินค้าด้านอาหารส่งออกไปยังกลุ่มประเทศมุสลิม ซึ่งจะต้องใช้วัตถุดิบที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
Halal เช่นกัน 
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นอกจากนี้บริษัทฯ  ได้ให้การต้อนรับกลุ่มลูกค้าต่างๆ ที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมกิจการและ
กระบวนการผลิต เพ่ือสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในกระบวนการผลิตซึ่งกันและกัน 
อีกท้ังได้รับค าแนะน าต่างๆ จากลูกค้าเพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่อไป 

 

 

 
 
 

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมมีการใช้ทรัพยากร

อย่างรู้คุณค่าเพ่ือประโยชน์สูงสุด   รวมถึงก าหนดมาตรการป้องกันมลภาวะให้กับพนักงานและชุมชน 
 
นโยบายด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตปูนขาวรายใหญ่ของประเทศ มุ่งเน้นการผลิตสินค้า
อย่างมีคุณภาพในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการด าเนินงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยกิจกรรมต่างๆของบริษัททุกขั้นตอน พนักงานทุกคน ทุกระดับ ทุกหน่วยงานจะต้องค านึงถึงความส าคัญต่อการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมของทางราชการอย่าง  เคร่งครัด ทั้ง
ยังให้ความร่วมมือประสานกับองค์กรต่างๆ เพ่ือรักษาด้านสิ่งแวดล้อม 

2. มุ่งม่ันในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพเพ่ือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
ที่เป็นผลจากการด าเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการป้องกัน ควบคุม ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 

3. ก าหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการด าเนินการ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม    อย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างเป็นระบบ 

4. มุ่งม่ันในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการลดปริมาณการใช้ การหมุนเวียน
ใช้ซ้ า และแปรสภาพกลับมาใช้ใหม่ 
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5.ติดตามผลด้วยการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
ถูกต้องตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการท างานที่เหมาะสมในการช่วยลดผลกระทบและ

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม และสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
7. สนับสนุนให้มีการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
8. มีการสื่อสารให้แก่บุคลากรในองค์กร และ สาธารณะทราบตามความเหมาะสม 

เพ่ือให้มีการด าเนินการเพ่ือควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐานสากล บริษัทฯ มีการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในแต่ละกระบวนการท างานปกติของบริษัทฯ โดยปลูกฝังให้พนักงานมีความใส่ใจและ
ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ กระบวนการ ทั้งในกระบวนการผลิตซึ่งมีการติดตั้งระบบควบคุมจ ากัด
ฝุ่นและก๊าซ การท าความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงงานโดยวิธีการสเปรย์น้ าแทนการกวาดซึ่งอาจส่งผลด้านการฟุ้ง
กระจายของฝุ่น  การหมุนเวียนใช้น้ าภายในโรงงานโดยมีกระบวนการบ าบัดภายในและน าน้ าที่ใช้แล้วหมุนเวียน
กลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการล้างวัตถุดิบ  รวมถึงมีการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพ อากาศ และมลพิษต่าง ๆ 
เพ่ือให้ครอบคลุมตามที่กฎหมายก าหนด  

บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมเพ่ือมิให้กระบวนการผลิตส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมซึ่งบริษัทได้รับ
การรับรองมาตรฐาน ISO14001รวมถึงด้านการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น 

 รางวัลโรงโม่ บด หรือย่อยหิน ที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม ตามโครงการ “โรงโม่ เหมืองหิน 
ติดดาว” 3 ปีซ้อน (2551-2553) 

 ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)  
ปี 2556 - 2559 จาก กระทรวงอุตสาหกรรม 
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Standard 2016 2015

ฝุ่ นละออง 320 268.00 225.48

คารบ์อนมอนอกไซด ์ 690 289.26 403.89

ออกไซดข์องไนโตรเจน 400 126.25 147.93

ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ 700 209.36 12.58

ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประจ าปี 
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมดังนี้ 

 ติดตั้งกระบวนควบคุมการติดตั้งระบบก าจัดฝุ่น 
ควัน และก๊าซ ในกระบวนการผลิต โดยมีการติดตั้งระบบก าจัด
ฝุ่นและก๊าซจากกระบวนการผลิตของเตาเผาปูนขาวทุกเตาซึ่ง
ประกอบด้วย ไซโคลน, Wet Scrubber ซึ่งเป็นระบบก าจัดฝุ่น
และก๊าซที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้โดยบริษัทมีการใช้ถ่านหิน
เป็นเชื้อเพลิง เพ่ือให้เกิดความม่ันใจไม่ให้เกิดมลภาวะซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถควบคุมฝุ่นและ
ก๊าซที่เกิดจากกระบวนการท างานของเตาเผาไม่ให้เกินมาตรฐาน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศ  

 การสร้างระบบปิดใต้ไซโล คลังสินค้า ที่ข้ึน ลงสินค้าต่าง ๆ เพ่ือควบคุมมิให้เกิดฝุ่นที่อาจส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 ด าเนินการปลูกต้นไม้โตเร็ว ซึ่งปัจจุบันมีแนวต้นไม้ยืนโตซึ่งสามารถป้องกันการลอยตัวของฝุ่น
จากบริเวณพ้ืนที่การผลิตออกไปภายนอกโดยมีการปลูกแนวไม้กว่าแสนต้นเพ่ือปกคลุมพ้ืนที่โดยรอบ 

 
 การด าเนินการเทราดคอนกรีต รวมถึงถนนโดยรอบ เพ่ือให้สามารถท าความสะอาดโดยง่าย และ

ใช้การสเปรย์น้ าเพ่ือท าความสะอาดแทนการท าความสะอาดโดยวิธีการปัดกวาดเพ่ือควบคุมไม่ฝุ่นเกิดการฟุ้ง
กระจาย 

 การท าความสะอาดเครื่องจักร อาคาร เพ่ือป้องกันการสะสมตัวของฝุ่น และมีการคอยตรวจตรา
ซ่อมแซมส่วนที่มีการช ารุดของเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ 

 การป้องกันความเดือดร้อนร าคาญจากการขนส่ง ในขบวนการขนส่งผลิตภัณฑ์จะใช้ผ้าใบปิดคลุม
รถบรรทุกขนส่งให้มิดชิดเพ่ือป้องกันการร่วงหล่นและรวมถึงก าหนดน้ าหนักการขนส่งไม่ให้เกินมาตรฐานที่
กฎหมายก าหนด 
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 การใช้ระบบน้ าหมุนเวียนภายในโรงงาน ใน
กิจกรรมการด าเนินการของบริษัท มีการใช้น้ าส าหรับกระบวนการ
ผลิต ได้แก่ การฉีดน้ าล้างหินก่อนส่งเข้ากระบวนการเผาในเตา ซึ่ง
ระบบการใช้น้ าจะมีบ่อน้ าและติดตั้งระบบท่อที่ผ่านการใช้แล้วเพ่ือให้
การไหลเวียนกลับไปยังบ่อพักน้ าที่ใช้แล้วตกตะกอนในบ่อพัก เพ่ือน า
น้ าหลังจากกระบวนการตกตะกอนหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ส่วนกาก
ตะกอนในบ่อน้ าซึ่งจะมีทั้งเศษดินโคลนจากกระบวนการล้างหิน
วัตถุดิบผสมกับเศษฝุ่นปูนที่ได้มาจากกระบวนการผลิต จะด าเนินการขุด
ลอกตักออกเพ่ือน าไปใช้ปรับพ้ืนที่ของโรงงานต่อไป 

 ระบบป้องกันเสียง เนื่องจากจุดที่ท าให้เกิดเสียงติดตั้งอยู่ในอาคารผนังคอนกรีตระบบปิดรวมถึง
ระบบที่ก่อให้เกิดเสียงไม่ใช่เครื่องจักรกลหนัก กอปรกับอุปกรณ์การควบคุมในกระบวนการมีการติดตั้งอุปกรณ์ใน
การควบคุม ดังนั้นจึงไม่มีมลภาวะด้านเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบล ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมมลภาวะด้าน
เสียง 

 ความร้อน ในกระบวนการผลิตตามวิธีการเผาจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวกับ
ความร้อนแต่อย่างใดเนื่องจากระบบเตาเป็นระบบปิดและมีฉนวนอิฐส าหรับป้องกันความร้อนไม่ให้เกิดการรั่วไหล
ออกจากเตา 

 สารพิษ ส าหรับกรรมวิธีการผลิตปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่
ปรากฏสารพิษและกระบวนการผลิตทุกข้ันตอนไม่มีการใช้ส่วนประกอบเคมีอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นสารพิษ 

 การท าลายของเสียและสิ่งปฏิกูล ได้แก่ ฝุ่นและเถ้าจากการผลิต บางส่วนที่สามารถจ าหน่ายก็จะ
ท าการจ าหน่าย และบางส่วนจะท าการขนออกไปเพ่ือใช้ประโยชน์ เช่น ปรับถมพ้ืนที่ตามจุดที่ชุมชนและชาวบ้าน
ร้องขอ โดยมีการขออนุญาตการขนสิ่งปฏิกูลออกนอกโรงงานจากหน่วยราชการ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในปี 
2557 จากการที่บริษัทฯ ได้มีการขนส่งปฏิกูลเพ่ือท าการถมที่ให้กับชาวบ้านตามที่ได้มีการร้องขอ แต่เนื่องจากการ
ด าเนินการไม่ได้ท าการฝังกลบอย่างถูกวิธีจึงเกิดมีฝุ่นมลภาวะส่งผลกระทบกับพ้ืนที่ใกล้เคียงในจุดที่ชาวบ้านได้ร้อง
ขอ  บริษัทฯ จึงได้เร่งแก้ไขและจัดการปัญหาดังกล่าวเมื่อได้รับทราบโดยเร่งด่วน และได้มีการน าปัญหากลับมา
ประเมินเพ่ือก าหนดแนวทางเพ่ือมิให้เกิดผลกระทบในอนาคต โดยได้จ ากัดการขนสิ่งปฏิกูลให้กับชาวบ้านที่ร้องขอ
เฉพาะในจุดที่ไม่ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนกับพ้ืนที่ใกล้เคียงและท าการขออนุญาต โดยน าสิ่งปฏิกูลไปถมในจุดที่
ได้รับอนุญาตเท่านั้น  

 ตลอดจนโครงการปลูกป่าและ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวซึ่งบริษัทฯ มีการส่งเสริมให้มีการ
ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในสถาน
ประกอบการและบริเวณพ้ืนที่โดยรอบรวมถึง
ชุมชนให้มีพ้ืนที่สีเขียว  ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง
ที่ด าเนินการมาตลอดทุกๆ ปี   
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โครงการจิตอาสาปลูกป่า สุธากัญจน์ปี 2559  
 

 
 

เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2559   พนักงานและผู้บริหารได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ จ านวน 500 ต้น ได้แก่ต้นประดู่ป่า , สาละลังกา , พะยูง 
,กาสะลอง ,มะฮอกกานี ,สีเสียดแก่น ,มะพลับ ,มะกล่ า , กล้วย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์ไม้ต่างๆ จาก ศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้ 
จ.สระบุรีและลพบุรี  โดยบริษัทฯ ยังคงด าเนินการโครงการปลูกป่าต่อเนื่องจากปีที่แล้ว บนพื้นที่ 14 ไร่   ด้านหลังโรงงาน หมู่12 
ต าบลช่องสาริกา ลพบุรี    
 

บริษัทฯ  ปลูกต้นไม้ในที่ดินที่ของบริษัทฯ ตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่
ต้องการให้ทุกคนช่วยกันปลูกป่าคืนสู่ธรรมชาติ  

 
 
             นอกจากการปลูกป่าในพื้นที่ของบริษัทเองแล้ว  เรายังค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชนภายนอก  จึงได้เข้าร่วมกับชุมชน  
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
 

โครงการ คืนป่าให้สัตว์ป่าเขาถ้ าเอราวัณ  
เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2559  ได้ร่วมกับชาวบ้าน ,หน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่  ช่วยกันปลูกต้นไมเ้พื่อคืนป่า
และแหล่งน้ าให้กับสัตว์ป่าเหล่านี้ ซึ่งเป็นโครงการปลูกต้นไม้ และท าบ่อน้ าให้ลิงกัง เพราะบรเิวณเขาถ้ าเอราวัณ เกิดภาวะแห้งแล้ง
ท าให้ขาดแคลนแหล่งน้ าส าหรับสตัว์   บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมกับเจา้หน้าท่ีอุทยานเขาถ้ าเอราวณั ด าเนินกิจกรรมนี ้ เพื่อให้ชาวบ้าน 
และหน่วยงานตา่งๆ ในชุมชนได้มสี่วนร่วมในการอนรุักษ์ป่าและสตัว์โดยเฉพาะลิงกัง จะอาศัยอยู่ที่นีจ่ านวนมาก   
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม   
                  บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรมในชุมชนสร้างการจ้างงานและพัฒนาทักษะ
ขจัดและป้องกันภัยคุกคามท่ีมีผลต่อสุขภาพรวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพที่ดี 
บริษัทฯ จึงร่วมกับชุมชนด าเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อช่วยกันพัฒนาชุมชนและสังคมให้เป็นสังคมน่า
อยู่และชุมชนมีความสุข 
 

โครงการ ชุมชนน่าอยู่   
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559   พนักงานจิตอาสาร่วมกับชาวบ้านชุมชน หมู่ 12  ช่วยกันท าความสะอาดวัดช่อง
สาริกาใน  วัดประจ าชุมชน จากการกิจกรรมครั้งนี้ท าให้ชาวบ้านและพนักงานได้ตระหนักร่วมกันในการช่วยกัน
ดูแลสถานที่ส าคัญของชุมชนโดยเฉพาะวัด ซึ่งเป็นสถานที่ที่ทุกคนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในงานพิธีส าคัญ
ทางศาสนา  จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในชุมชนต้องร่วมกันดูแลรักษาให้เป็นชุมชนน่าอยู่ตลอดไป 
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการส่งน้องไปโรงเรียน 
เนื่องจากช่วงเดือนกรกฎาคม เป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูฝน  ท าให้เกิดปัญหาการเดินทางไปโรงเรียนของเด็กๆในชุมชน 
ได้แก่ รร.วัดหนองโพธิ์  และ โรงเรียนวัดช่องสาริกาใน  เนื่องจากถนนเข้าโรงเรียนเป็นดินลูกรัง เมื่อมีฝนตกท าให้
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อสร้างความล าบากในการเดินทาง  ทางบริษัทฯ จึงเข้าไปด าเนินการปรับปรุงถนนโดยใช้เศษ
ดินและหินเทปรับพ้ืนที่ถนนทางเข้าโรงเรียนและบริเวณพ้ืนที่โดยรอบท่ีมีเป็นหลุมมีน้ าขังเฉอะแฉะ เพ่ือเดิน
ทางเข้าออกได้สะดวกขึ้น 
 

ถนนทางเข้า-ออก โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ก่อนปรับปรุง 

 
 

ขณะท าการปรับปรุงถนน น าเศษหินเศษดินเทปรับพ้ืนที่มีน้องๆ มาให้ก าลังใจ 
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 
 

 

หลังปรับปรุงพื้นที่ถนนเสร็จแล้ว 

 

 
 
โครงการน้ าใสจากน้ าใจ 
           เมื่อวันที่  11  ตุลาคม 2559  บริษัทฯ ได้มอบน้ าดื่มให้แกห่น่วยงานมณฑลทหารบกท่ี 13 (มทบ.13) 
จังหวัดลพบุรี 
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 
บริษัทฯ จะด าเนินกิจการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  อันมีทั้งมูลค่าและคุณค่าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็น

ผลกระทบในเชิงบวก  เพ่ือจะท าให้กิจการ
สังคมชุมชนวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเกิด
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเป็น
นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดผลิตภาพหรือ
มูลค่าเพ่ิมข้ึนสร้างความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการ
ขยายธุรกิจด้านการจ าหน่าย ชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์เครื่องจักร ไปยังต่างประเทศ จาก
จุดเริ่มต้นของเครื่องจักรเตาเผาปูนขาว ซึ่ง
เดิมต้องมีการน าเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศซึ่งมีข้อจ ากัดในการพัฒนารวมถึงไม่สามารถปรับปรุงหรือแก้ไข
ปัญหาเพ่ือให้สอดคล้องกับปัจจัยในกระบวนผลิตในปัจจุบัน ดังนั้นเพ่ือให้เกิดแนวทางการพัฒนาธุรกิจซึ่ง
สามารถมีแนวทางการเติบโตที่ยั่งยืน บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งเป็นเครื่องจักร
หลักที่ใช้ในการผลิต เพ่ือให้สามารถตอบโจทย์ในการพัฒนากระบวนการผลิต และสามารถต่อยอดธุรกิจ  เพ่ือ
ส่งออกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องจักรดังกล่าวไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ  

 

โดยในปี 2559 โครงการที่บริษัทฯ ได้เริ่มพัฒนาและส่งเครื่องจักร
ไปจ าหน่ายสามารถเดินกระบวนการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพและ
มาตรฐานส าหรับผลิตภัณฑ์ปูนขาวได้ส าเร็จ โดยเป็นเตาเผาปูน
ขาวเตาในชื่อ EOD Lime Kiln (Easy Operating Double 
Shaft Kiln) 
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 
เตา 7 ซึ่งก่อสร้างที่โรงงานสาขาห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 

ซึ่งเป็นอีกเตาจากเทคโนโลยี EOD Lime Kiln  
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง…..        
 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 บริษัทฯ มีนโยบายและเป้าหมายในการที่จะบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และเป็นองค์กรที่มี
การก ากับดูแลกิจการที่ดี  มีกระบวนการตรวจสอบเพ่ือควบคุมระบบภายในและการบริหารจัดการเพ่ือลดความ
เสี่ยงในด้านต่างๆ     คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติ
เห็นชอบเพ่ือคัดเลือกผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง โดยให้จัดจ้าง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช
โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จ ากัด(บริษัทที่ปรึกษา) เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความ
เสี่ยงของบริษัท โดยบริษัทได้วางแนวทางนโยบายส าหรับการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความ
เสี่ยง ตลอดจนแนวทางการบริหารความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 

 
การตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลให้ระบบ
ควบคุมภายใน การก ากับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงให้ค าแนะน าให้การดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งอยู่
ในความรับผิดชอบของผู้บริหาร  เพ่ือให้ระบบมีความเพียงพอและเหมาะสมรวมถึงมีประสิทธิภาพ ตลอดรวมถึง
การดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อก าหนด และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
การท ารายการเก่ียวโยง การดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และมีกลไกป้องกันการเกิดการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ  โดยจัดให้มีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุล  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเห็นชอบมอบหมายให้
บริษัทจัดจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากภายนอกโดยเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ  
เพ่ือรับหน้าที่ในการสอบทานกระบวนการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานที่ส าคัญของบริษัท เพ่ือให้
เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) รวมถึงบริษัทฯ สามารถน าข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้มี
ประสบการณ์เพ่ือท าการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้น 

    ส าหรับแผนงานและข้ันตอนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง ซึ่งบริษัท
ฯ ที่ปรึกษาได้ด าเนินการภายในกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และการตรวจสอบที่มีพ้ืนฐาน
จากความเสี่ยง (Risk-Based Approach) โดยใช้แนวคิดพ้ืนฐานว่าทรัพยากรในการตรวจสอบนั้นมีจ ากัด และการ
ตรวจสอบควรเน้นไปที่กระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูงเป็นส าคัญ ซึ่งประกอบด้วยแนวทาง ดังนี้ 

1) ประเมินความเสี่ยงส าหรับแต่ละกระบวนการทางธุรกิจของบริษัท 
เพ่ือสนับสนุนการวางแผนการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจหลักที่ส าคัญ 

และจัดล าดับกระบวนการที่จะด าเนินการตรวจสอบ 
โดยกระบวนการธุรกิจหลักที่ส าคัญซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วย 
1. กระบวนการผลิต (Production) 
2. กระบวนการบริหารสินค้าคงคลังและต้นทุนการผลิต (Inventory Management and 

Product Costing) 
3. กระบวนการขายและรับช าระเงิน (Order to Cash) 
4. กระบวนการจัดซื้อและจ่ายช าระเงิน (Purchase to Pay) 
5. กระบวนการปิดบัญชีและการจัดท ารายงานทางการเงิน (Account Closing and 

Financial Reporting) 
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6. กระบวนการบริหารสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Management) 
7. กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลและเงินเดือน (Human Resource Management 

and Payroll) 

2)   การวางแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในมีแนวทางดังนี้ 

2.1  สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท  
2.2 การสอบทานเอกสารประกอบการปฏิบัติงานโดยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ต่าง ๆ เพื่อระบุจัดล าดับการควบคุมท่ีบริษัทได้มีการก าหนดไว้  
2.3  การประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ และจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินความเสี่ยง 
2.4  หารือร่วมกับผู้บริหารแต่ละหน่วยงานเพื่อยืนยันรายการความเสี่ยงและระดับคะแนนที่

ประเมินได้ 
2.5  จัดท าร่างแผนการตรวจสอบภายใน จากผลการประเมินความเสี่ยงที่ได้จากขั้นตอนการ

หารือ 
2.6 น าเสนอร่างแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี เพ่ือยืนยันล าดับและระยะเวลาการเข้า

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
2.7 ขออนุมัติแผนการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และ

ประกาศให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานรับทราบ 
3)   กระบวนการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน มีแนวทางดังนี้ 

1.1 ศึกษาและท าความเข้าใจในธุรกิจและขอบเขตของงานที่จะตรวจสอบ 
1.2 การสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ และสอบทานเอกสารประกอบการปฏิบัติงานเพ่ือศึกษาและท า

ความเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตการตรวจสอบ 
1.3 ระบุความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบันและออกแบบแนวทางการตรวจสอบ 

(Audit Program) 
1.4 ทดสอบจุดควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานด้วยวิธีการทดสอบดังระบุในแนว

ทางการตรวจสอบ 
1.5 สรุปผลการตรวจสอบเพื่อยืนยันประเด็นเบื้องต้นกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็น

ข้อมูลส าหรับการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบฉบับ
สมบูรณ์ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท 
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบ
ควบคุมภายใน โดยการพิจารณาและสอบถามข้อมูลจากฝ่ายจัดการและผู้บริหาร เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
ต่างๆ จ านวน 5 หมวด ประกอบด้วย  

1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment),  
2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment),   
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3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities),  
4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication),  
5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัทว่า  
1)   ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

 ภายหลังจากการประเมินแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายใน ใน
เรื่องการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว 
และมีระบบควบคุมภายในในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ส่วน ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอในการที่จะป้องกันทรัพย์สินอัน
เกิดจากการที่ผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความอิสระใน
การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัท ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารส าคัญที่ท าให้
กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอ านาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร 

2) การด าเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท 
 บริษัทให้ความส าคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอ เนื่องจากจะช่วยให้การ

ด าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้มีการจัดท านโยบาย ระเบียบ และคู่มือการ
ปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกกระบวนการท างานส าคัญ รวมทั้งมีการแบ่งแยกอ านาจหน้าที่การด าเนินงานตาม
หลักการการตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance)  

และบริษัทได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้
ตรวจสอบภายในมาโดยตลอด 

       3) ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน 
 ส าหรับปี 2559 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จ ากัด (บริษัทที่ปรึกษาฯ) ซ่ึง

ผู้ตรวจสอบได้เสนอแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเห็นชอบ
และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติแผนการตรวจสอบ ส าหรับปี 2559 โดยได้มีการด าเนินการ
ตรวจสอบระบบควบคุมภายในเพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายในที่ก าหนดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้มั่นใจว่า ข้อมูลและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง มีความเชื่อถือได้ โดยได้รับการบันทึกและ
สอบทานความถูกต้องอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

 ประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน ส าหรับกระบวนการที่
ตรวจสอบ 

 เพ่ือให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และสินทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม
และเชื่อถือได้ 

 เพ่ือให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

โดยสรุปผลการสอบทานการควบคุมภายในที่ตรวจพบโดยจะระบุระดับความส าคัญของข้อสังเกตตามเกณฑ์ ดังนี้ 
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ระดับ
ความส าคญั 

เกณฑ์ในการพิจารณา 

ความเสี่ยงสูง 

ส าหรับรายการที่มีระดับความส าคญัสงูจะเป็นรายการที่ไม่มรีะบบการควบคุมภายใน หรือการปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ซึ่งอาจมีผลท าให้ องค์กรมีความเสี่ยงสูงต่อความเสียหายทางด้าน
การเงิน ด้านการปฏิบัติงาน และ/หรือ ภาพลักษณ์ขององค์กร ในสถานการณ์เช่นนี้  ฝ่ายบริหารควร
ก าหนดแผนงานปฏิบัติ (Action Plan) ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อควบคุมความเสี่ยงหรือจุดอ่อนดังกล่าว 
ตลอดจนก ากับดูแลให้เป็นไปตามแผนงานโดยให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน 

ความเสี่ยงปาน
กลาง 

ส าหรับรายการที่มีความส าคญัปานกลาง ควรก าหนดใหม้ีการปรับปรุงระดับการควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน ทั้งทางด้านระบบปฏิบัติการ ความเชื่อถือได้ของรายงานทางบัญช ีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขการปฏบิัตงิาน ในสถานการณ์เช่นนี้  ฝ่ายบรหิาร
ควรด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน 

ความเสี่ยงต่ า 
ส าหรับรายการที่มีความส าคญัต่ าจะเป็นรายการที่การควบคุม ภายในโดยรวมมีประสิทธิผล ถึงแม้จะพบว่า 
มีข้อบกพร่องอยู่บ้าง ซึ่งการปรับปรุงรายการดังกล่าวจะพิจารณาในเชิงประสิทธิภาพ โดยควรก าหนดให้
แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน 

จากการด าเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงตามแผนการตรวจสอบระบบควบคุม
ภายในที่คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติ โดยรับทราบรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากผู้
ตรวจสอบระบบควบคุมภายในที่เป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอกไม่มีข้อสังเกตท่ีตรวจพบที่ไม่ได้รับการแก้ไขจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

       4)  ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท  

               - ไม่มี -  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

      - ไม่มี – 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จ ากัด (บริษัทที่ปรึกษาฯ)  ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง ส าหรับปี 2559 โดยมีทีมงานที่ปรึกษาและการประสานงาน ประกอบด้วย 
 หัวหน้าโครงการ  คุณวีระพงษ์ กฤษดาวัฒน์ (CISA, CISM, GRCP) 
 ผู้จัดการโครงการ คุณคมกฤต จงประกิจพงศ์   
 ผู้ควบคุมคุณภาพ คุณน้องนุช เหล่ามณีรัตนาภรณ์ (CISA, CPA, CRISC) 
 ทีมงาน คุณณัฐชานันท์ พึ่งทัศน์ (ท่ีปรึกษาอาวุโส)  
         คุณพงศ์พศิน มหารักขกะ (ที่ปรึกษา)   
 และผู้ประสานงานของบริษัท คุณกัญญารัตน์ ศรีนิล  
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บริษัทมีการท ารายการระหว่างกันกับบริษัทที่ข้องหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยสามารถ
สรุปลักษณ์ความสัมพันธ์ และรายการเกิดขึ้นในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  และงวดสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2558ได้ดังนี้  

ค่าเช่าส านักงาน 

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขดัแย้ง ลักษณะความสัมพันธ ์
นายกิติเมธี  มนต์เสรีนุสรณ ์  ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ 

มีผลตั้งแต่วันท่ี 29 กันยายน 2559 เป็นต้นไป 
 เป็นบุตรนายเกียรติกุล และนางมธุรส มนตเ์สรีนุสรณ ์
 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 จ านวน จ านวน 

49,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.33 ของทุนช าระแล้วของบริษัท 
บุคคล/นติิบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะการท า

รายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ค าจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของ 

รายการ ปี 2559 ปี 2558 
นายกิติเมธี  มนต์เสรีนุสรณ ์ สัญญาเช่าส านักงาน 

ดหูมายเหตุ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.99 
 

เนื่องจากสถานที่เช่าดังกล่าว  ซ่ึงเป็นสิ่งปลูกสร้างที่
ก่อสร้างเพื่อวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมในการใช้เป็น
สถานประกอบการส านักงาน และมีสิ่งอ านวยความ
สะดวก มพีื้นที่ตั้งในเส้นทางคมนาคมที่สะดวกใกล้
กับทางขึ้น-ลง ทางด่วนเส้นถนนศรีสมาน   ซ่ึง
สะดวกต่อการเดินทางเพื่อเช่ือมต่อเข้าไปยังย่าน
ธุรกิจ  หรือสะดวกหากต้องการเดินทางออกไปยังที่
ท าการสาขาของบริษัทฯ ซ่ึงตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรี 
และลพบุรี  เมื่อบริษัทฯ ได้ท าการเปรียบเทียบอัตรา
ค่าเช่ากับพื้นที่ที่บริษัทฯ ได้ท าการส ารวจ ในบริเวณ
ใกล้เคียง ราคาดังกล่าว ถือวา่มีความเหมาะสม และ
ให้ประโยชน์ใช้สอยสูงสุดกับบริษัท โดยการต่อ
สัญญาเช่าดังกล่าว ด าเนินการตามมติคณะกรรมการ 
และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งให้ความเห็นในการ
เข้าท ารายการกบับุคคลที่มีความเกี่ยวโยง ซ่ึง
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบและ
คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการเข้าท ารายการใน
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 
25 กุมภาพันธ์ 2558 

หมายเหตุ : สัญญาเช่าส านักงาน 
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2559 มีมติเมื่อวันที่ 
29 กันยายน 2559 อนุมัติให้แก้ไขหนังสือแนบท้าย
สัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นสถานที่ตั้ง
ส านักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอย 552 ตรม. 
รวมพื้นท่ีจอดรถ 12 ตรม. โดยสามารถต่ออายุสัญญา
เช่าดังกล่าว ได้โดยการต่ออายุครั้งแรก ระหว่าง 1 
ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2561 รวม 18 เดือน 
และครั้งที่  2 ระหว่าง 1 เมษายน 2561 ถึง 31 
ธันวาคม 2564 รวม 36 เดือน ที่อัตราค่าเช่าต่อเดือน
คงเดิมที่ 82,800 บาท/เดือน ไม่เปลี่ยนแปลง 

 
ค่าเช่าส านักงาน 
 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน 
ค่าเช่าส านักงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีการพิจารณาประกอบกับข้อมูล
อัตราค่าเช่าอาคารส านักงานท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับอาคารส านักงานของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่าการเข้าท ารายการดังกล่าว
ข้างต้นมีความเหมาะสม  เป็นประโยชน์ต่อบริษัท  โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับราคาตลาด ที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 จึงเห็นสมควรเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
อนุมัติให้บริษัทเข้าท ารายการโดยท าการต่อสัญญาเช่าในอัตราค่าเช่า  
โดยที่ประชุมคณะกรรมกรรม ครั้งที่ 4/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 มีมติอนุมัติให้มีการเข้าท ารายการโดยมีการ
แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารแนบท้ายสัญญาโดยระบเุงื่อนไขการต่ออายสุญัญาเช่าให้สามารถต่ออายุสญัญาเชา่ ครั้งท่ี 1 ระหว่าง วันท่ี 1 
ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2561 (18 เดือน) และครั้งที่ 2 ระหวา่งวันท่ี 1 เมษายน 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2564 (36 เดือน) 
โดยอัตราค่าเช่าคงเดิมที่ 82,800 บาทต่อเดือน ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ 
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รายการระหว่างกัน 
 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

เจ้าหนี้การค้า-กับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง 

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขดัแย้ง ลักษณะความสัมพันธ ์
คามุส มาจา แอลแอลซี (เอสเอ็ฟแซด) 
(Carmeuse Majan LLC(SFZ)) 

 คามุส มาจา, ตั้งอยู่ที่ประเทศโอมานในเขต Free Zone,  เป็นบริษทัร่วมทุน
ระหว่างกลุม่บริษัทคามสุ บริษัท จ.ีพี.กรุ๊ป และผู้ถือหุ้นท้องถิ่นในประเทศโอมาน. 

 มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน โดยเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมของบริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 
ได้แก่ บริษัท คารม์ิวส์ โฮลดิ้ง เอสเอ และมีกรรมการร่วมกัน 

บุคคล/นติิบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ลักษณะการท า
รายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ค าจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของ 
รายการ ปี 2559 ปี 2558 

คามุส มาจา แอลแอลซี  
(เอสเอ็ฟแซด)  
(Carmeuse Majan LLC(SFZ)) 

ซื้อวัตถุดิบปูน
ขาวก้อน :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.59 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

บริษัทฯ ความต้องการวัตถุดิบปูนขาวที่มี
คุณภาพส าหรับส าหรับส่งมอบให้กับลูกค้า
ในช่วงฤดูน้ าตาล และวัตถุดิบปูนขาวจากคา
มุส มาจานซึ่งมีคุณภาพสูงกว่าวัตถุดิบปูน
ขาวจากผู้ขายภายในประเทศรายอื่นโดย
บริษัทสามารถจัดซื้อได้ในราคาที่ใกล้เคียง
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ขายภายในประเทศราย
อื่นในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งการจัดซื้อมีข้อ
ได้เปรียบอีกประการคือ ปูนขาวจากประเทศ
โอมานอยู่ในรูปแบบของถุงจัมโบ้ซึ่งสามารถ
น ากลับมาใช้ใหม่ได้ 

หมายเหตุ : การจดัซื้อวัตถุดิบปูนขาวก้อน 
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2559 มีมติเมื่อวันที่ 
11 พฤศจิกายน 2559 อนุมัติให้บริษัทเข้าท ารายการ
จัดซื้อปูนขาวก้อนจาก คามุส มาจา แอลแอลซี (เอส
เอ็ฟแซด) โดยราคาที่จัดซื้อเป็นราคาที่ต่ ากว่าที่มีการ
จัดซื้อเทียบกับผู้ขายจากต่างประเทศรายอื่นโดยที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2559 ซึ่ง
ประชุมเมื่ อวันที่  11 พฤศจิกายน 2559 ได้ ให้
ความเห็นโดยให้บริษัท ท าการเปรียบเทียบราคากับ
ผู้ขายภายในประเทศในช่วงเวลาเดียวกัน โดยเห็นว่า
ราคาดั งกล่ าวควรมีการ เปรียบเทียบกับผู้ ขาย
ภายในประเทศรายอื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งราคา
เมื่อเทียบกับผู้ขายภายในประเทศมีราคาใกล้เคยีงแตม่ี
คุณภาพภาพที่สูงกว่าผู้ผลิตภายในประเทศ โดย
วัตถุดิบดังกล่าวมีการจัดซื้อเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าไฮ
เดรต ในช่วงฤดูน้ าตาลในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ถึง
มกราคม 2560 ซึ่งปริมาณวัตถุดิบที่ผลิตได้เองไม่
เพียงพอในการน าไปผลิตไฮเดรตส่งมอบให้กับลูกค้า  

 
เจ้าหนี้การค้า-กับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง 
 
 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน 
การจัดซ้ือวัตถุดิบปูนขาวก้อน 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ได้พิจารณาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีการพิจารณาประกอบกับราคาการจัดซื้อวัตถุดิบปูนขาวก้อนจากผู้จ าหน่ายรายอื่น
ในช่วงเวลาก่อนหน้า และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นโดยให้บริษัท ท าการเปรียบเทียบราคาที่มีการจัดซื้อเทียบกับ
ผู้ขายในประเทศรายอื่นในช่วงเวลาเดียวกัน โดยเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่บริษัทสามารถจัดซื้อได้ในราคาที่ใกล้เคียงกับผู้ขาย
รายอื่นๆ ภายในประเทศในช่วงเวลาเดียวกันแต่ได้คุณภาพที่สูงกว่าโดยเป็นการท ารายการที่ถือว่าเป็นประโยชน์กับบริษัท 
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รายการระหว่างกัน 
 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

เจ้าหนี้อ่ืน ๆ-กับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง 

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขดัแย้ง ลักษณะความสัมพันธ ์
คามุส คอออดิเนช่ัน เซ็นเตอร ์
 (“CCC” ) 
(Carmeuse Coordination Center) 

 มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน โดยเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมของบริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 
ได้แก่ บริษัท คารม์ิวส์ โฮลดิ้ง เอสเอ 

บุคคล/นติิบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ลักษณะการท า
รายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ค าจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของ 
รายการ ปี 2559 ปี 2558 

คามุส คอออดิเนชั่น เซ็นเตอร์ 
 (“CCC” ) 
(Carmeuse Coordination Center) 

ค่าประกันภยั
จ่ายล่วงหน้า :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.83 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

CCC เป็นบริษัทในเครือกลุ่มบริษัทคามุสซึ่ง
เป็นผู้เช่ียวชาญในการผลิตปูนขาวและด้าน
การตลาด กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องที่เปี่ยมไป
ด้วยประสบการณ์ของ CCC ในการจัดการ
ของบริษัทมีเป้าหมายที่จะถ่ายทอดการผลิต
ปูนขาวที่ได้สั่งสมมาของ CCC พื้นฐานของรู้
ด้านการตลาดเฉพาะ ระบบการจัดการ 
ขั้นตอนการตัดสินใจลงบนแนวปฏิบัติด้าน
การจัดการประจ าวันของบริษัทพร้อมเช่ือม
ความสัมพันธ์ระหว่าง CCC และบริษัทเพื่อ
ผลประโยชน์ในภายภาคหน้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลที่
มีอยู่เกี่ยวกับการด าเนินการที่เกี่ยวข้องและมี
ข้อสรุปว่าการด าเนินการดังกล่าวเหมาะสม
และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท. 

หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประกันชีวิตจ่ายล่วงหน้า  
โดย CCC ได้ด าเนินการเรียกเก็บค่าเบี้ยกันชีวิตซึ่งได้
ด าเนินการท าจ่ายค่าเบี้ยสุขภาพส าหรับผู้บริหาร ซึ่ง
ทางกลุ่มบริษัทคามุสได้จัดส่งมาเพื่อช่วยในการบริหาร
จัดการโดยเป็นส่วนหน่ึงของสวัสดิการซึ่งเป็นไปตามที่
สัญญาว่าจ้างได้ระบุไว้ ส าหรับการว่าจ้างผู้บริหารซึ่ง
เป็นผู้บริหารในเครือของ Carmeuse ซึ่งเป็นบริษัทฯ 
ที่มีความเช่ียวชาญในการการผลิตปูนขาวและด้าน
การตลาด  โดยการเข้าท ารายการดังกล่าวเป็น
รายการซึ่งบริษัทฯ มีการด าเนินการเพื่อจ่ายคืน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามที่สัญญาว่าจ้างได้ระบุ
ไว้  
 
เจ้าหนี้อ่ืนๆ – รายการเกี่ยวโยง  
(ล้านบาท) 

 
 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน 
ค่าเบ้ียประกันชีวิตจ่ายล่วงหน้า 

CCC เป็นบริษัทในเครือกลุ่มบริษัทคามุสซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญในการผลิตปูนขาวและด้านการตลาด กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องที่เปี่ยมไป
ด้วยประสบการณ์ของ CCC ในการจัดการของบริษัทมีเป้าหมายที่จะถ่ายทอดการผลิตปูนขาวที่ได้สั่งสมมาของ CCC พื้นฐานของรู้
ด้านการตลาดเฉพาะ ระบบการจัดการ ขั้นตอนการตัดสินใจลงบนแนวปฏิบัติด้านการจัดการประจ าวันของบริษัทพร้อมเช่ือม
ความสัมพันธ์ระหว่าง CCC และบริษัทเพ่ือผลประโยชน์ในภายภาคหน้า  

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2017 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับการ
ด าเนินการที่เกี่ยวข้องและมีข้อสรุปว่าการด าเนินการดงักล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสมโดยถือเป็นการปฏิบัตติามสญัญาว่าจ้างผู้บริหาร
ของบริษัท  

ส าหรับการท ารายการระหว่างกันที่อาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต มีการก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังนี้ 
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รายการระหว่างกัน 
 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

แนวทางการท ารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

บริษัทอาจมีการท ารายการระหว่างกันในอนาคตตามแต่เห็นสมควร  ซึ่งเป็นไปในลักษณ์การท าธุรกิจ
การค้าทั่วไปและจะมีการก าหนดนโยบายการเข้าท ารายการระหว่างกันอย่างชัดเจน  โดยเป็นราคาและเงื่อนไข
การค้าตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับท่ีก าหนดให้กับบุคคล และ/หรือ บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  หากมีการเข้าท า
รายการระหว่างกัน บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการ
ดังกล่าว  ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น  บริษัท
จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความช านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว  
เพ่ือน าไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี  เพ่ือให้มีความมั่นใจว่าการเข้าท ารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย 
หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการท ารายการที่บริษัท ได้ค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย 

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่
เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตาม
มาตรฐานบัญชีที่ก าหนดโดยสภาพวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย                                                                                                            
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        บริษัท สุธำกัญจน์ จ ำกัด (มหำชน)   รำยงำนประจ ำปี 2559 

สิ้นสุด ณ 31 ธันวำคม 2559 

1. ภำพผลประกอบกำรรวม 
รายงานผลประกอบการส าหรับงวดสามเดือนและงวดปี  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เมื่อเปรียบเทียบ

กับงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นดังนี้ 
ส าหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 184.87 ล้านบาท โดยมีก าไร
สุทธิส าหรับงวดจ านวน 3.80 ล้านบาท ก าไรสุทธิลดลงจ านวน 8.66 ล้านบาท หรือคิดเป็น 69.5 % เมื่อเทียบกับ
งวดเดียวกันของปีก่อน   

ส าหรับงวดปี  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 804.34 ล้านบาท โดยมีก าไร
สุทธิส าหรับงวดจ านวน 68.00 ล้านบาท ก าไรสุทธิลดลงจ านวน 28.73 ล้านบาท หรือคิดเป็น 29.7% เมื่อเทียบ
กับงวดเดียวกันของปีก่อน 
(1.1)  สรุปภำพรวมกำรด ำเนินงำนและปัจจัยส ำคัญท่ีท ำให้มีกำรเปลี่ยนแปลง 
 

หน่วย:ล้านบาท 4Q/2559 4Q/2558 YoY Dif. +/- YoY 
% +/- 

ปี 2559 ปี2558 YoY Dif. 
 +/- 

YoY 
% +/- 

รายได้จากการขายและบรกิาร 181.21 233.28 (52.07) -22.3% 791.20 927.18 (135.98) -14.7% 
ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 0.57 (0.21) 0.78 -368.6% 0.57 4.74 (4.17) -88.0% 
รายได้อื่น 3.09 2.51 0.59 23.4% 12.57 9.99 2.58 25.8% 
รวมรายได้ 184.87 235.58 (50.71) -21.5% 804.34 941.91 (137.56) -14.6% 
ต้นทนุขายและบริการ 136.23 177.11 (40.88) -23.1% 552.57 632.00 (79.44) -12.6% 
ก าไรขัน้ต้น 44.98 56.18 (11.20) -19.9% 238.63 295.17 (56.54) -19.2% 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 44.50 43.66 0.84 1.9% 171.58 191.94 (20.36) -10.6% 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 20.43 21.61 (1.18) -5.4% 85.51 97.96 (12.46) -12.7% 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 24.07 22.06 2.01 9.1% 86.07 93.98 (7.91) -8.4% 
EBITDA 29.55 37.98 (8.43) -22.2% 179.14 207.99 (28.85) -13.9% 
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 0.68 1.51 (0.83) -55.0% 4.51 8.41 (3.90) -46.4% 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ (0.33) 0.84 (1.17) -139.1% 7.68 12.83 (5.15) -40.1% 
ก าไรส าหรับงวด 3.80 12.46 (8.66) -69.5% 68.00 96.73 (28.73) -29.7% 

 

ปัจจัยประการแรก     ที่ส่งผลให้ก าไรส าหรับงวดลดลง เนื่องจากราคาขายสุทธิปรับลดลงจากสภาพแวดล้อมทาง
การตลาดซึ่งมีการแข่งขันสูงขึ้น สง่ผลให้ราคาขายสินค้าต่อหน่วยในตลาดลดลง เมื่อเปรียบเทียบกบัผลประกอบการงวดเดยีวกัน
ของปีก่อน 

ประการทีส่อง ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยการผลิตจากผลติภัณฑ์ปูนขาวซึ่งมปีรมิาณผลผลิตจากเตาเผาปูน
ขาวมีผลผลติลดลง และบริษัทต้องมีการจัดซื้อวัตถดุิบปูนก้อนที่ใช้ในการผลิตปูนไฮเดรตและปูนบดจากภายนอกเพื่อใช้ในการผลิต
ส าหรับส่งมอบให้กับลูกคา้ทีม่ีสญัญาการจดัส่ง     จึงส่งผลกระทบท าให้ต้นทุนการผลิตสินค้าในผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบจากภายนอก
มีต้นทุนการผลติต่อหน่วยสูงขึ้น จึงส่งผลต่อก าไรส าหรับงวด 

ประการที่สาม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงซึ่งไม่ได้อยู่ในแผนและท าให้เกิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากการหยุดเตาเผาในช่วงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 โดยการหยุดการผลิตจากจ านวน 3 เตา ใน 6 เตา โดยหยุดซ่อม
บ ารุงเนื่องจากสภาพผนังอิฐทนไฟที่ช ารุดเสื่อมสภาพซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้จนกว่าจะหยุดเดินเตาเพื่อตรวจสอบสภาพ โดย
พบว่าผนังอิฐมีการช ารุดจนส่งผลให้ต้องหยุดเดินการผลิตและซ่อมบ ารุงเป็นระยะเวลา 2 ถึง 3 เดือน จึงส่งผลให้ก าลังการผลิต
ในช่วงที่เตาเผาหยุดการผลิตมีผลผลิตโดยรวมจ านวนไม่มาก ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมบ ารุงเพิ่มขึ้นและส่งผลต่อต้นทุนการผลิต
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ต่อหน่วยที่สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการหยุดเพื่อบ ารุงรักษาดังกล่าวก็เป็นสิ่งส าคัญ  ทั้งนี้เพื่อให้เตาสามารถกลับมาพร้อมที่จะท า
การผลิตและเพิ่มผลผลิตส าหรับปีถัดไป 

 (1.2)  ภำวะของเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมที่มีผลต่อกำรด ำเนินงำน 
จากข้อมูลของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมซึ่งได้มีการสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 2559 จากข้อมูลในช่วง 

10 เดือนแรก โดยประเมินภาพรวมซึ่งได้สรุปแต่ละอุตสาหกรรมซึ่งมีความเช่ือมโยงกับธุรกิจของบริษัท มีดังนี ้
 อุตสำหกรรมกรรมเหล็กและเหล็กกล้ำโดยภาพโดยสรุปส าหรับปี 2559 อุตสาหกรรมเหล็กโดยเฉพาะเหล็กทรงยาวและ 
เหล็กทรงแบน มีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้น ส าหรับการจ าหน่ายในประเทศและมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นแต่มูลค่าการน าเข้าลดลง 
 อุตสำหกรรมเคมี โดยภาพรวมมีการปรับตัวลดลงของการส่งออกและการน าเข้า เมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่องจาก
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ยังคงฟื้นตัวในอัตราขยายตัวต่ า ทั้งในตลาดญี่ปุ่น สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ประกอบกับนโยบาย
เศรษฐกิจของจีนท่ีเน้นการพึ่งพาสินค้าในประเทศและลดการน าเข้าลง  
 อุตสำหกรรมปิโตรเคมี จากภาวะความผันผวนของระดับราคาน้ ามันดิบที่อยู่ในช่วงขาลง รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
โลกท่ียังคงมีความเปราะบาง โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่เป็นตลาดส่งออกของไทย ได้แก่ ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา 
กลุ่มสหภาพยุโรป และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งส่งผลโดยภาพรวมให้อัตราการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีลดลง 
 อุตสำหกรรมเยื่อกระดำษ กระดำษ และสิ่งพิมพ์ โดยภาพรวมของอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ และกระดาษปี 
2559 มีการขยายตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นผลรวมมาจากความต้องการบรรจุภัณฑ์ส าหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
เครื่องส าอาง ปูนซีเมนต์ ที่เพ่ิมขึ้นตามการบริโภคภายในที่ขยายตัวจากมาตรการการกระตุน้เศรษฐกิจและการเร่งลงทุนจากภาครัฐ  
 อุตสำหกรรมปูนซีเมนต์ ซึ่งเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมการก่อสร้างซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยภาพรวม
ของภาวะเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ส าหรับปี 2559 มีภาพรวมการขยายตัวจากปีก่อน จากมาตรการการกระตุ้น
เศรษฐกิจต่าง ๆ และโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของใหญ่ของภาครัฐ 
 อุตสำหกรรมอำหำร ซึ่งเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมการผลิตน้ าตาลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยภาพรวม
ของอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะน้ าตาล มีภาวการณ์ชะลอตัวอันเนื่องจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ และมีการส่งออก
ลดลงจากปีก่อนจากค าสั่งซื้อของประเทศผู้น าลดลง 

จากภาพรวมโดยสรุปของแต่ละอุตสาหกรรมซึ่งส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้มีการประเมินไว้เมื่อเทียบกับผล
ประกอบการในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในแต่ละอุตสาหกรรมซึ่งสามารถสรุปโดยภาพรวม จากการขายสินค้าและ
บริการให้แต่ละอุตสาหกรรม มีภาพรวมโดยสรุป เป็นดังนี้  
 

ภาพรวมของรายได้จากการขายและบริการในแต่ละอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมเหล็กปรับลดลงร้อยละ 8.3 , 
อุตสาหกรรมกรรมเคมีปรับลดลงร้อยละ 12.4, อุตสาหกรรมน้ าตาลปรับลดลงร้อยละ 21.6 , อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อ
กระดาษปรับลดลงร้อยละ 21.6 , อุตสาหกรรมก่อสร้าง ปรับลดลงร้อยละ 25 เป็นต้น ซึ่ งโดยภาพรวมจากผลประกอบการของ
บริษัทมีความเช่ือมโยงและสอดคล้องกับภาวะโดยภาพรวมของแต่ละอุตสาหกรรม   และจากการปรับลดของก าลังการผลิตอัน
เนื่องจากการหยุดเดินการผลิตเพื่อซ่อมบ ารุงเตาเผา จ านวน 3 เตา ของบริษัทฯ ในปี 2559 และส่งผลให้ต้องหยุดการผลิตหลาย
ครั้ง จากก าลังการผลิตซึ่งปรับลดลง จากการหยุดเดินเตาเพื่อเปลี่ยนอิฐกระทบต่อปริมาณผลผลิตท าให้ผลผลิตลดลง และถือเป็น
ปัจจัยหลักซึ่งกระทบต่อผลประกอบการด้านขายของบริษัท 

 

(1.3) ผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนซึ่งคลำดเคลื่อนจำกที่ได้มีกำรคำดกำรณ์ 
 

จากปัจจัยและผลกระทบซึ่งได้ชี้แจ้งไว้ข้างต้น ส่งผลใหร้ายรับและผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯมีความ
คลาดเคลื่อนจากท่ีได้คาดการณ์ไว ้โดยผลประกอบการก าไรสุทธิของบริษัทลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  

 
(1.4) ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงรำยรับของบริษัท 
 บริษัทฯ มีโครงสร้างรายรับประกอบด้วย 
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         ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

 
 

        บริษัท สุธำกัญจน์ จ ำกัด (มหำชน)   รำยงำนประจ ำปี 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย: ล้ำนบำท 
  
  

ส ำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 
 ปี 2559  ปี 2558 เปลี่ยนแปลง 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 791.20 98.4% 927.18 98.4% (135.98) -14.7% 
ก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 0.57 0.1% 4.74 0.5% (4.17) -88.0% 
รำยได้อื่น  12.57 1.6% 9.99 1.1% 2.58 25.8% 
รำยได้รวม (ล้ำนบำท) 804.34 100.0% 941.91 100.0% (137.56) -14.6% 

 

2. กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน 
(2.2.1)  รำยได้ 
รำยได้รวมของบริษัทฯ  
ส ำหรับงวดสำมเดือน และงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มีดังนี ้
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2% 

ปี 2558 

Q4/2559 Q4/2558 เปลี่ยนแปลง % ปี 2559 ปี 2558 เปลี่ยนแปลง %

รายได้จากการขายและบริการ 181.21 233.28 (52.07) -22.3% 791.20 927.18 (135.98) -14.7%

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 0.57 (0.21) 0.78 -368.6% 0.57 4.74 (4.17) -88.0%

รายได้อื่น  3.09 2.51 0.59 23.4% 12.57 9.99 2.58 25.8%

รายได้รวม (ล้านบาท) 184.87 235.58 (50.71) -21.5% 804.34 941.91 (137.56) -14.6%
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         ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

 
 

        บริษัท สุธำกัญจน์ จ ำกัด (มหำชน)   รำยงำนประจ ำปี 2559 

Year2016, 
158.71 

Year2016, 
135.06 

Year2016, 
122.57 

Year2016, 
136.23 

Year2015, 
177.94 

Year2015, 
152.08 

Year2015, 
124.87 

Year2015, 
177.11 

Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4

ผลประกอบการส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้า
และบริการลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบการในปีที่ผ่านมา  

ปัจจัยประการแรก     จากการลดลงของรายได้จากการขายสินค้าและบริการ เนื่องจากราคาขายสุทธิ
ปรับลดลงจากสภาพแวดล้อมทางการตลาดซึ่งมีการแข่งขันสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาขายสินค้าต่อหน่วยในตลาดลดลง 
เมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบการงวดเดียวกันของปีก่อน และปัจจัยอ่ืน ๆ ได้แก่ ยอดขายและปริมาณการขายที่
ลดลงจากยอดขายสินค้าในกลุ่มปูนก้อน และผลิตภัณฑ์ปูนขาวซึ่งลดลงจากผลกระทบในการหยุดซ่อมบ ารุงที่
กระทบต่อปริมาณก าลังการผลิตซึ่งเป็นช่วงฤดูการหีบอ้อยส าหรับปี 2559/2560 ถึงแม้ฤดูการหีบอ้อยในปี 
2559/2560 จะล่าช้าออกไปถึง 3 สัปดาห์เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยก าลังผลิตที่ลดลงยังคงกระทบต่อกลุ่มลูกค้าหลัก
ซึ่งมีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2559 

ส าหรับกลุ่มลูกค้าหลัก ๆ เช่น อุตสาหกรรมเคมี , กระดาษและเยื่อกระดาษ, ก่อสร้าง, น้ าประปา รวมถึง
กลุ่มลูกค้าที่ซื้อเพ่ือการขายและกลุ่มลูกค้าเกษตร  ลดปริมาณความต้องการจากผลผลิตที่มีการปรับลดลง และ
ปัจจัยอ่ืนๆ ที่ส่งผลกระทบกับรายได้จากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์และบริการด้านวิศวกรรมซึ่งลดลง
เนื่องจากโครงการของลูกค้าได้ขอเลื่อนระยะเวลาการส่งมอบสินค้าจากเดิมก าหนดส่งมอบในไตรมาส 4/2559 
เลื่อนไปเป็นไตรมาส 1/2560  
 

(2.2) ต้นทุนขำยและบริกำรและค่ำใช้จ่ำย 
(2.2.1) ต้นทุนขำยและบริกำร และอัตรำก ำไรขั้นต้น 
 

ต้นทุนขำยรวมของบริษัทฯ 
ต้นทุนขายและบริการหลักประกอบด้วยต้นทุนการผลิตปูนขาว 
แคลเซียมคาร์บอเนต สินค้าซื้อมาขายไป ถ่านหิน (Petcoke) 
และเครื่องจักรและอุปกรณ์(ส าหรับโครงการของลูกค้า)  โดย
ต้นทุนขายและบริการโดยภาพรวมปรับลดลงจากปริมาณการ
ขายที่ลดลง ขณะที่ต้นทุนต่อหน่วยการผลิตเพ่ิมขึ้นจากต้นทุน
การจัดซื้อปูนก้อนจากภายนอกเพ่ือใช้ในการผลิตไฮเดรตและ
ปูนบด ซึ่งการจัดซื้อวัตถุดิบจากภายนอกส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุนต่อหน่วยการผลิตดังที่กล่าวให้เพ่ิมข้ึน 
 

อัตรำก ำไรขั้นต้นของบริษัท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Q1 Q2 Q3 Q4

อัตรำก ำไรขั้นต้น 
ปี 2559 ปี 2558 

Q1 Q2 Q3 Q4

ก ำไรขั้นต้น  (ล้ำนบำท) 
ปี 2559 ปี 2558 
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        บริษัท สุธำกัญจน์ จ ำกัด (มหำชน)   รำยงำนประจ ำปี 2559 

 

ส าหรับปี 2559  บริษัทมีก าไรขั้นต้นจ านวน 238.63 ล้านบาท ประกอบด้วยก าไรขั้นตอนจากไตรมาส 1 จ านวน 
76.89 ล้านบาท, ไตรมาส 2 จ านวน 58.12 ล้านบาท, ไตรมาส 3 จ านวน 58.64 ล้านบาท และไตรมาส 4 จ านวน 
44.98 ล้านบาท ตามล าดับ โดยรวมก าไรขั้นต้นลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน 
 

(2.2.2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 
 

 
 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร และ ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 
โดยภาพรวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่ผ่าน

มา โดยค่าใช้จ่ายหลักที่ลดลงจากค่าใช้จ่ายในการขายในประเทศและต่างประเทศลดลงจากปริมาณการขายที่
ลดลง และค่าใช้จ่ายในการบริหารโดยทั่วไปในรายไตรมาส 1 ถึงไตรมาส 3 ปรับลดลง ส าหรับไตรมาส 4 มี
ค่าใช้จ่ายส าหรับค่าท่ีปรึกษาทางการเงินรวมถึงค่าตอบแทนผู้บริหารเพ่ิมข้ึน 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยค่าใช้จ่ายทางการเงินลด
จากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ต่ า และเงินต้นที่ลดลง ส่วนภาษีเงินได้ลดลงจากก าไรสุทธิลดลง 

3. กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิน 
ฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปลี่ยนแปลงจากงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 มีดังนี้   

สรุปฐำนะกำรเงิน 

(3.1) สินทรัพย์ 

Q1-2559 Q2-2559 Q3-2559 Q4-2559 Q1-2558 Q2-2558 Q3-2558 Q4-2558

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3.15 2.50 2.36 (0.33) 4.53 4.42 3.04 0.84

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 1.62 1.39 0.82 0.68 2.88 1.97 2.05 1.51

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 20.36 21.67 19.97 24.07 24.99 22.86 24.07 22.06

ค่าใช้จ่ายในการขาย 25.16 20.75 19.17 20.43 26.82 28.83 20.71 21.61

(10.00)

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

<153/202>



 

 
 

 
 

         ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

 
 

        บริษัท สุธำกัญจน์ จ ำกัด (มหำชน)   รำยงำนประจ ำปี 2559 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 938.52 ล้านบาท ลดลงจาก 31 ธันวาคม 2558 
จ านวน 74.08 ล้านบาท คิดเป็น 7 % จาก ณ สิ้นปี 2558  โดยรายการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
 

 สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจ านวน 87.43 ล้านบาท หรือคิดเป็น 19 % 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มข้ึนจ านวน 13.35 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2 % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รำยกำรที่เปลี่ยนแปลงประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สินทรัพย์
หมุนเวียน 

รวม
สินทรัพย์

ไม่
หมุนเวียน 

รวม
สินทรัพย์ 

หนี้สินและ
ส่วนของผู้

ถือหุ้น 

รวมหนี้สิน
หมุนเวียน 

รวมหนี้สิน
ไม่

หมุนเวียน 
รวมหนี้สิน 

รวมส่วน
ของผู้ถือ

หุ้น 

รวมหนี้สิน
และส่วน
ของผู้ถือ

หุ้น 

31 ธันวาคม 2559 378.61 559.91 938.52 257.96 101.98 359.94 578.58 938.52

31 ธันวาคม 2558 466.04 546.56 1,012.60 303.89 83.04 386.93 625.67 1,012.60

หน่วย: ล้ำนบำท 

สรุปฐำนะกำรเงิน ณ 31 ธันวำคม 2559 เทียบกับ 31 ธันวำคม 2558 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 
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เงินฝาก
ที่มี

ภาระค้ า
ประกัน 

เงิน
ลงทุน
ทั่วไป 

อสังหาริ
มทรัพย์
เพื่อการ
ลงทุน 

สินทรัพ
ย์ไม่มี
ตัวตน 

ที่ดิน 
อาคาร 
และ

อุปกรณ์ 

สินทรัพ
ย์ภาษี
เงินได้
รอตัด
บัญชี 

สินทรัพ
ย์ไม่

หมุนเวี
ยนอื่น 

รวม
สินทรัพ

ย์ไม่
หมุนเวี

ยน 

รวม
สินทรัพ

ย์ 

31  ธ.ค. 2559 96.78 2.96 120.31 150.33 8.23 378.61 12.00 3.55 8.08 9.00 523.98 1.68 1.62 559.91 938.52

31  ธ.ค. 2558 46.30 52.71 155.75 191.00 20.28 466.04 12.00 3.34 8.08 513.21 1.16 8.77 546.56 1,012.

31  ธ.ค. 2559 31  ธ.ค. 2558 
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(3.2) หนี้สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 359.94 ล้านบาท ลดลง 26.99 ล้านบาท หรือคิดเป็น 7 %  
มีรายการที่เปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

 หนี้สินหมุนเวียน ลดลงจ านวน 45.93 ล้านบาท หรือคิดเป็น 15 % 
 หนี้สินไม่หมุนเวียน เพ่ิมขึ้นจ านวน 18.94 ล้านบาท หรือคิดเป็น 23 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3.3) ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จ านวน 578.58 ล้านบาท ลดลงจ านวน 47.10 ล้านบาท 
หรือคิดเป็น 8 %  โดยเปลี่ยนแปลงลดลงหลัก ๆ จากการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 

รายการหลักท่ีเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนี้สิน
และส่วน
ของผู้ถือ

หุ้น 

เงินกู้ยืม
ระยะสั้น

จาก
สถาบัน
การเงิน 

เจ้าหนี้
การค้า
และ

เจ้าหนี้อื่น 

เงินรับ
ล่วงหน้า
จากลูกค้า 

เงินกู้ยืม
ระยาวที่

ถึง
ก าหนด
ช าระ
ภายใน
หนึ่งปี 

หนี้สิน
ตาม

สัญญา
เช่า

การเงินที่
ถึง

ก าหนด
ช าระ… 

ภาษีเงิน
ได้ค้าง
จ่าย 

หนี้สิน
หมุนเวีย

นอื่น 

รวม
หนี้สิน

หมุนเวีย
น 

เงินกู้ยืม
ระยะ

ยาว-สุทธิ 
จากส่วน

ที่ถึง
ก าหนด
ช าระใน
หนึ่งปี 

หนี้สิน
ตาม

สัญญา
เช่า

การเงิน-
สุทธิ จาก
ส่วนที่ถึง
ก าหนด… 

ส ารอง
ผลประโย
ชน์ระยะ
ยาวของ
พนักงาน 

รวม
หนี้สินไม่
หมุนเวีย

น 

รวม
หนี้สิน 

31  ธ.ค. 2559 80.00 70.80 67.32 30.96 2.94 2.24 3.70 257.96 88.29 1.71 11.98 101.98 359.94

31  ธ.ค. 2558 88.11 122.40 18.89 57.50 9.74 3.94 3.31 303.89 71.97 2.46 8.61 83.04 386.93

31  ธ.ค. 2559 31  ธ.ค. 2558 

ทุนจดทะเบียนหุ้น
สามัญ 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 
ก าไรสะสม-จัดสรร
แล้ว ส ารองตาม

กฎหมาย 

              -ยังไม่ได้
จัดสรร 

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 
รวมหนี้สินและส่วน

ของผู้ถือหุ้น 

31  ธ.ค. 2559 300.00 194.18 30.00 54.30 0.10 578.58 938.52

31  ธ.ค. 2558 300.00 194.18 30.00 100.30 1.19 625.67 1,012.60

31  ธ.ค. 2559 31  ธ.ค. 2558 
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4. กำรวิเครำะห์กระแสเงินสด 
 

 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เพิ่มขึ้น 50.48 ล้ำนบำทประกอบด้วย 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดจ านวน 46.30 ล้านบาท 
 เงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงานเพ่ิมขึ้น 263.15 ล้านบาท 
 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 60.24 ล้านบาท 
 เงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 152.43 ล้านบาท  
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวดจ านวน 96.78 ล้านบาท 

 

5. กำรวิเครำะห์อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระแสเงินสด
จากกิจกรรม
ด าเนินงาน 

เงินสดสุทธิ
ได้มา(ใช้ไป)
จากกิจกรรม
ด าเนินงาน 

กระแสเงินสด
จากกิจกรรม

ลงทุน 

เงินสดสุทธิ
ได้มา(ใช้ไป)
จากกิจกรรม

ลงทุน 

กระแสเงินสด
จากกิจกรรม
จัดหาเงิน 

เงินสดสุทธิ
ได้มา(ใช้ไป)
จากกิจกรรม
จัดหาเงิน 

เงินสดและ
รายการ

เทียบเท่าเงิน
สดเพิ่มข้ึน
(ลดลง)สุทธิ 

เงินสดและ
รายการ

เทียบเท่าเงิน
สด ณ วันต้น

งวด 

เงินสดและ
รายการ

เทียบเท่าเงิน
สด ณ วันสิ้น

งวด 

31 ธันวาคม 2559 263.15 (60.24) (152.43) 50.48 46.30 96.78

31 ธันวาคม 2558 189.45 (143.23) (55.78) (9.57) 55.88 46.30

เปลี่ยนแปลง 73.70 83.00 (96.65) 60.05 (9.57) 50.48

-200.00

-150.00

-100.00

-50.00

 -

 50.00

 100.00

 150.00

 200.00

 250.00

 300.00
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 เปลี่ยนแปลง 

อัตราก าไรข้ันต้น/
รายได้จากการ
ขายและบริการ 

(%) 

อัตราก าไรสุทธิ/
รายได้รวม (%) 

อัตราผลตอบแทน
ต่อผู้ถือหุ้น (ROE) 

% 

อัตราผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย์ 
(ROA) % 

อัตราผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย์ถาวร 

(ROFA) % 

โครงสร้างทางการ
เงิน 

อัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนผู้ถือหุ้น 

(เท่า) 

อัตราส่วนหนี้สินที่
มีภาระดอกเบี้ยต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

(เท่า) 

Q4/2559 24.82% 2.05% 2.52% 1.56% 77.37% 0.62 0.35

Q4/2558 24.08% 5.29% 8.02% 5.18% 30.22% 0.62 0.37

2559 30.16% 8.45% 15.06% 9.29% 41.91% 0.62 0.35

2558 31.84% 10.27% 15.56% 10.04% 39.60% 0.62 0.37

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 
Q4/2559 Q4/2558 2559 2558 
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โดยสรุปของผลประกอบการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมามีผล
ประกอบการก าไรสุทธิส าหรับงวดสามเดือนของบริษัทลดลงจ านวน 3.80 ล้านบาท ตัวแปรหลักจากปริมาณ
ผลผลิตที่ลดลงจากการหยุดเตาเผาปูนขาวจ านวน 3 เตา เพ่ือเปลี่ยนอิฐ และต้นทุนการผลิตที่เพิ่มจากผลผลิตหลัก
ลดลง และการจัดซื้อวัตถุดิบหลักจากภายนอกทดแทนผลผลิตที่ลดลง และผลประกอบการส าหรับปี ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 มีผลประกอบการก าไรสุทธิของบริษัทลดลงจ านวน 28.73 ล้านบาทเมื่อเทียบกับผลประกอบการ
ของงวดเดียวกันในปีที่ผ่านมาผลจากยอดขายสินค้าและบริการที่ลดลงจากปริมาณการขายและราคาขายสินค้าที่
ลดลง 
 
6. แนวโน้มที่คาดการณ์ 
 จากแนวโน้มที่คาดการณ์โดยภาพรวมในระยะสั้นและระยะกลางในด้านการจัดการบริหารจากแผนการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจจากผลกระทบที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและจาก
ปัจจัยภายนอก ทั้งสภาพแวดล้อมทางการตลาดซึ่งภาวการณ์แข่งขั้นทวีความรุนแรงและส่งผลต่อราคาขายสินค้า
ซึ่งยากทีจ่ะมีการปรับเพ่ิมราคา ซึ่งสวนทางกับต้นทุนการผลิตที่มีแนวโน้มการปรับตัวเพ่ิมขึ้น จึงถือเป็นแรงกดดัน
ทั้งกับบริษัทและผู้ผลิตรายอื่นในตลาด ประกอบกับแนวโน้มจากการทีก่ าลังการผลิตซึ่งปรับลดลง  (จากผลกระทบ
เนื่องจากการหยุดซ่อมบ ารุงซึ่งไม่ได้คาดการณ์ไว้) ถือเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบกับผลประกอบการในปี 2559 
และจากที่ได้มีการหยุดซ่อมบ ารุงดังกล่าว ผลผลิตจะกลับมาพ้ืนตัวและค่อยปรับเพ่ิมปริมาณการผลิตมากขึ้นในปี
ถัดไป ด้านการจัดซื้อวัตถุดิบปูนก้อนจากภายนอกในช่วงที่ตลาดมีแนวโน้มความต้องการสูงในปลายของไตรมาส 
4/2559 รวมถึงการปรับปรุงเพื่อเพ่ิมผลผลิตเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และการลดต้นทุนการผลิต
ต่อหน่วยเพื่อผลก าไรสูงสุด 
 หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัทในเดือนกันยายน 2559 โดยบริษัทได้เริ่มมีปรับปรุงและ
พัฒนาผลผลิตในช่วงไตรมาสที่ 4/2559  (ทั้งด้านเทคโนโลยี, ต้นทุนการผลิต การขายและการตลาด) ซึ่งคาดว่า
บริษัทจะสามารถท าผลประกอบการก าไรได้ดีขึ้นในช่วงปี 2560 และ 2561 จากปัจจัยเบื้องต้นดังที่กล่าวควบคู่ไป
กับการปรับปรุงด้านคุณภาพและประสิทธิภาพในการท างานให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ต่อรายงานทางการเงิน 
 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทรวมถึงข้อมูลสารสนเทศทาง
การเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปีซึ่งงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2559 จัดท าขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง
สม่ าเสมอใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท ารวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล
ส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือให้สามารถสะท้อนฐานะการเงินผลการด าเนินงานและ
กระแสเงินสดได้อย่างถูกต้องโปร่งใสเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปและได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทส านักงานอี วาย จ ากัดซึ่งให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขโดยในการตรวจสอบ
บริษัทได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆเพ่ือให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
 
 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงระบบการควบคุมภายในการ
ตรวจสอบภายในและการก ากับดูแลที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียง
พอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทตลอดจนเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติอย่าง
มีสาระส าคัญ 
 

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ
ทั้งสิ้นเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการสอบทานนโยบายการบัญชีและรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการ
เงินการสอบทานระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายในและประเมินความเสี่ยงตลอดจนพิจารณาการ
เปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงระหว่างกันอย่างครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมโดยความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 

 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอและ

เหมาะสมและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการของบริษัทส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2559  มีความเชื่อถือได้โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 
 
 

 
 

     นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์            นายเกียรติกุล  มนต์เสรีนุสรณ์ 
                        ประธานกรรมการ            ประธานคณะกรรมการบริหารและ 

                 กรรมการผู้จัดการ 
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบ
กระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี
ที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วน     ของ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็น   อิสระจาก
บริษัทฯตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี            ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนด     ด้านจรรยาบรรณ
อ่ืนๆตามที่ระบุในข้อก าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือ
ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ  

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ     งบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเรื่อง
เหล่านี้  
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ
ตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงาน
ของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบ
ส าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้ 

การรับรู้รายได้จากการขาย 

เนื่องจากรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเป็นรายการที่มีสาระส าคัญ รวมถึงบริษัทฯ
มีลูกค้าจ านวนมากรายและมีเงื่อนไขในการจ าหน่ายสินค้า ข้าพเจ้าจึงพิจารณาเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ
ในเรื่องมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้จากการขาย โดยนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้จากการ
ขายสินค้าได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขายของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง 

 ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้  

 สุ่มตัวอย่างเอกสารประกอบรายการขายเพ่ือตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขายว่าสอดคล้องกับนโยบาย
การบัญชีของบริษัทฯ 

 สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 

 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายแบบแยกย่อย 

ข้อมูลอ่ืน  

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลัง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้
ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น 
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนนั้นมี
ความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือ
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่  

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลทราบเพ่ือให้มีการ
ด าเนินการแก้ไขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถ
จัดท า งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการด าเนินงานต่อเนื่อง 
การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับ
กิจการที่ด าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได ้

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัท
ฯ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า
รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้
งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน  
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต
อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การ
แสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารจัดท า 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการที่ด าเนินงานต่อเนื่องของ
ผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของบริษัทฯ
ในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้ าพเจ้า
จะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบ
การเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป 
ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดการ
ด าเนินงานต่อเนื่องได้ 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควร
หรือไม่  

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุม
ภายในซึ่งข้าพเจ้าไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

<162/202>



 
 

 
 
 

รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 
ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอ่ืน
ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการ
ที่ข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้
ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ที่ยากท่ีจะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการ
กระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วน
ได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว 

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ 
 
 

 
กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496 

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ์ 2560 
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2559 2558

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 96,780,614 46,304,934     
เงินลงทุนช่ัวคราว 8 2,954,320 52,712,481     
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 9 120,309,649 155,749,325   
สินค้าคงเหลือ 10 150,332,384 190,996,437   
สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 8,232,959 20,279,382     
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 378,609,926   466,042,559   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน 11 12,000,000 12,000,000     
เงินลงทุนทั่วไป 12 3,544,018 3,341,738       
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 13 8,084,001 8,084,001       
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 523,983,284 513,207,994   
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15 9,000,000 -                  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 23 1,675,142 1,154,366       
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,622,006 8,768,479       
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 559,908,451   546,556,578   
รวมสินทรัพย์ 938,518,377   1,012,599,137 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2559 2558

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 16 80,000,000 88,106,187
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 6, 17 70,800,237 122,397,105   
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 67,319,085 18,891,458     
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 30,960,000 57,500,000     
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 2,941,466 9,736,831       
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 2,236,272 3,941,662       
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 3,708,466 3,313,780       
รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 257,965,526   303,887,023   
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 18 88,291,400 71,971,400     
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึง
   ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 1,707,140 2,457,768       
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 20 11,982,183 8,608,819       
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 101,980,723   83,037,987     
รวมหน้ีสิน 359,946,249   386,925,010   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2559 2558

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน 
     หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 300,000,000   300,000,000   
   ทุนที่ออกและช าระแล้ว
     หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 300,000,000 300,000,000   
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 194,175,000 194,175,000   
ก าไรสะสม
   จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 21 30,000,000 30,000,000     
   ยังไม่ได้จัดสรร 54,301,425 100,299,816   
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 95,703 1,199,311       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 578,572,128   625,674,127   
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 938,518,377   1,012,599,137 

-              -                  
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 

บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558

ก าไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการขายและบริการ 791,197,646    927,177,521    

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 566,908          4,741,365       

รายได้อ่ืน 12,580,601      9,987,799       

รวมรายได้ 804,345,155    941,906,685    

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและบริการ 552,566,155    631,994,067    

ค่าใช้จ่ายในการขาย 85,507,943      97,960,780     

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 86,080,160      93,981,964     

รวมค่าใช้จ่าย 724,154,258    823,936,811    

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 80,190,897      117,969,874    

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (4,509,588)      (8,407,320)      

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 75,681,309      109,562,554    

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 23 (7,679,700)      (12,835,522)    

ก าไรส าหรับปี 68,001,609      96,727,032      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมลูค่าเงินลงทุนในหลักทรัพยเ์ผ่ือขาย (1,379,509)      294,426          

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 23 275,901          (58,885)          

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,103,608)      235,541          

รายการที่จะไมถู่กบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 20 -                    1,294,495       

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 23 -                    (144,984)        

รายการที่จะไมถู่กบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                    1,149,511       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (1,103,608)      1,385,052       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 66,898,001      98,112,084     

ก าไรต่อหุ้น 25

ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 0.23               0.32               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(หน่วย: บาท)
องค์ประกอบอ่ืนของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ก าไรขาดทุน

ส่วนเกินทุนจากการ
ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกินมูลค่า จัดสรรแล้ว วดัมูลค่าเงินลงทุน รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแล้ว หุ้นสามัญ ส ารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ในหลักทรัพย์เผ่ือขาย ผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 300,000,000     194,175,000     25,445,439      96,977,834      963,770              617,562,043      
ก าไรส าหรับปี -                   -                   -                   96,727,032      -                       96,727,032       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                   -                   -                   1,149,511        235,541              1,385,052         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                   -                   -                   97,876,543      235,541              98,112,084       
เงินปันผลจ่าย 28 -                   -                   -                   (90,000,000)     -                       (90,000,000)      
โอนก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น
   ส ารองตามกฎหมาย 21 -                   -                   4,554,561        (4,554,561)       -                       -                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 300,000,000     194,175,000     30,000,000      100,299,816     1,199,311            625,674,127      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 300,000,000     194,175,000     30,000,000      100,299,816     1,199,311            625,674,127      
ก าไรส าหรับปี -                   -                   -                   68,001,609      -                       68,001,609       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                   -                   -                   -                   (1,103,608)           (1,103,608)        
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                   -                   -                   68,001,609      (1,103,608)           66,898,001       
เงินปันผลจ่าย 28 -                   -                   -                   (114,000,000)    -                       (114,000,000)     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 300,000,000     194,175,000     30,000,000      54,301,425      95,703               578,572,128      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

ก าไรสะสม 
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 

 

 
 

 

 

บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

(หน่วย: บาท)
2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 75,681,309      109,562,554    
รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเสื่อมราคา 98,949,129      90,017,092      
   โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมลูค่าสุทธิที่จะได้รับ -                    (262,885)        
   โอนกลับค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (3,297)            -                    
   ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ) (202,280)         2,076,643       
   ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ (3,023,989)      -                    
   ก าไรจากการขายเงินลงทุนช่ัวคราว (1,621,349)      (1,213,343)      
   ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงัไมเ่กิดข้ึนจริง (135,125)         (24,023)          
   การเปลี่ยนแปลงในส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 3,373,364        1,668,456       
   ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 4,509,588       8,407,320       
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 177,527,350    210,231,814    
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 35,612,729      (20,004,318)    

   สินค้าคงเหลือ 40,664,053      (12,299,213)    
   สินทรัพยห์มนุเวยีนอ่ืน 12,046,423      (14,679,005)    
   สินทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอ่ืน 1,373,579        76,816           
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน (43,268,642)     36,165,252      
   เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 48,427,627      6,091,010       
   หน้ีสินหมนุเวยีนอ่ืน 394,686          273,756          
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 272,777,805    205,856,112    
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (9,629,964)      (16,409,144)    
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 263,147,841    189,446,968    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 

 

 

 

บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

(หน่วย: บาท)

2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที่มภีาระค้ าประกันเพ่ิมข้ึน -                    (12,000,000)    

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนช่ัวคราว 50,000,000      50,000,000      

เงินสดจ่ายซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (111,205,552)   (181,002,085)  

เงินสดจ่ายซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ (9,000,000)      -                    

เงินมดัจ าซ้ือเครื่องจักร (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 5,772,894       (232,009)         

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ 4,193,958       -                    

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (60,238,700)     (143,234,094)   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมืระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (8,106,187)      650,274          

เงินสดรับจากเงินกู้ยมืระยะยาว 48,000,000      101,971,400    

ช าระคืนเงินกู้ยมืระยะยาว (58,220,000)     (40,000,000)    

ช าระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (10,649,213)     (17,266,553)    

เงินปันผลจ่าย (114,000,467)   (90,000,000)    

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (9,457,594)      (11,138,495)    

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (152,433,461)   (55,783,374)    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 50,475,680      (9,570,500)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 46,304,934      55,875,434     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 96,780,614      46,304,934      

-                    -                    

ข้อมลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รายการที่มใิช่เงินสด

   เจ้าหน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์ (8,432,748)      4,405,724       

   ซ้ือยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน 2,644,860       -                    

   ผลก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย -                    1,294,495       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 

บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  

1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล าเนาใน                
ประเทศไทย บริษัทฯด าเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่ใช้ ในอุตสาหกรรม 
และจ าหน่าย ประกอบและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯซึ่งเป็นส านักงาน
ใหญ่อยู่ที่ 8/222 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ซอย 2 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี บริษัทฯ
มีส านักงานสาขา 3 แห่ง ในจังหวัดสระบุรี 2 แห่งและจังหวัดลพบุรี 1 แห่ง 

เดิมบริษัทฯมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือกลุ่มครอบครัวมนต์เสรีนุสรณ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 กลุ่ม
ครอบครัวมนต์เสรีนุสรณ์ขายหุ้นสามัญของบริษัทฯจ านวน 135,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 45 
ของหุ้นที่ออกและช าระแล้วให้กับบริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ประเทศไทย และในระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 บริษัท ซีอี ไลม์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ท าค าเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดจากประชาชนทั่วไป และมีผู้ขายหุ้นสามัญให้
จ านวน 21,380,460 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 7.13 ของหุ้นที่ออกและช าระแล้ว ท าให้โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯเปลี่ยนแปลงโดยมีบริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นบริษัทใหญ่ถือหุ้นสามัญของ
บริษัทฯรวม 156,380,460 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 52.13 ของหุ้นที่ออกและช าระแล้ว 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

งบการเงินนี้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่                        
28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

 งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการบัญชี 
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
 ในระหว่างปี บริษัทฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่

รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้
มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ 

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

 ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่
จ านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่มในหรือหลังวันที่               
1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้มี
เนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถ้อยค าและค าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน  

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุง และแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อ           
งบการเงินเมื่อน ามาถือปฏิบัติ 

4. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

ขายสินค้า 

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส าคัญของความเป็น
เจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากับสินค้าโดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว 

รายได้ค่าบริการ 

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน  

ดอกเบี้ยรับ 

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง 
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ ากัด
ในการเบิกใช้ 

4.3 ลูกหนี้การค้า 

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ ซึ่ งโดยทั่วไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้  

4.4 สินค้าคงเหลือ 

 สินค้าส าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก) หรือมูลค่า
สุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่า
โสหุ้ยในการผลิต 

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ า
กว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้ 

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
เมื่อได้จ าหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป 

ข) เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนที่เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วย
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า (ถ้ามี) 

 มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน 

บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการค านวณต้นทุนของเงินลงทุน 

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการท ารายการ 
หลังจากนั้น บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่า
เผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนรวมอยู่ในการค านวณผล
การด าเนินงาน 

 

 

<173/202>



 
 

 
 
 

รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็นที่ดิน 

บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจ าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนออกจากบัญชี 

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่า
เผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)  

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดังนี้ 

  อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  5 - 20  ปี 
  เครื่องจักรและอุปกรณ ์  5 - 10  ปี 
  เครื่องใช้ส านักงาน  5  ปี 
  ยานพาหนะ  5  ปี 

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง 

บริษัทฯตัดรายการอาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจ าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก าไรหรือขาดทุนจาก
การจ าหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจาก
บัญชี 

4.8 ต้นทุนการกู้ยืม 

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานใน
การแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่
ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์  ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ 
ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอ่ืนที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น 

4.9  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 บริษัทฯตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้
ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ าหน่ายและวิธีการตัดจ าหน่ายของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

 

 

<174/202>



 
 

 
 
 

รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดมีดังนี้ 

  คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 10 ปี 

 

4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุมบริษัทฯ หรือ
ถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออก
เสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส าคัญ 
กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษัทฯ 

4.11 สัญญาเช่าระยะยาว 

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ า
กว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่าย
จะบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงิน
จะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า  

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า 

4.12 เงินตราต่างประเทศ 

บริษัทฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของบริษัทฯ 

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน  ณ วันที่เกิดรายการ 
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ก าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค านวณผลการ
ด าเนินงาน 
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4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะท าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจ
ด้อยค่า บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ ากว่า
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ
ขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า  
บริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 
บริษัทฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  
โครงการสมทบเงิน 
บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม
และเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิด
รายการ 
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  
บริษัทฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน           
ซึ่งบริษัทฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส าหรับพนักงาน  
บริษัทฯค านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท าการประเมิน
ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  
ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

4.15 ประมาณการหนี้สิน 
บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลด
เปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ  
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        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 
4.16 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
ค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์
และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้ น โดยใช้
อัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

บริษัทฯรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี ในจ านวนเท่าที่มีความเป็นไป
ได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่
ใช้หักภาษีนั้น 

บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มีก าไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ 

บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพ่ือโอน
หนี้สินให้ผู้ อ่ืนโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย               
(ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก าหนดให้ต้องวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะ
เดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯจะประมาณมูลค่า
ยุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่
สามารถสังเกตได้ที่เก่ียวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด  

 ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินใน        งบ
การเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 
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        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 

 ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง 

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางอ้อม 

 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น  

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่า
ยุติธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 

ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนที่ประมาณการไว้  การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส าคัญมี
ดังนี้ 

สัญญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน          
ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษัทฯได้
โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่ 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของ
หนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น 
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        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 

 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขาย
ในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่
ใช้ในแบบจ าลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต 
(ทั้งของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของ
เครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการ
ค านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล าดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรม 

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

บริษัทฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส าคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อย
ค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส าคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้น
จ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณ
อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  และต้อง
ทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนในแต่ละ
ช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา 

ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเมื่อมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชั่วคราวนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จ านวนสินทรัพย์            
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดใน
อนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน เป็นต้น 

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
กันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
   2559 2558 นโยบายการก าหนดราคา 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั 
ซ้ือสินค้า   9.5 - ราคาตามท่ีตกลง 
รายการธุรกิจกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน 
ค่าเช่าจ่าย   1.0 1.0 อัตราตามท่ีระบุในสัญญา 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มี
รายละเอียดดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 2559 2558 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 17)  
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(1) 10,419 - 
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 10,419 - 

ลักษณะความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน 
(1) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่
กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 2559 2558 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 13,320 10,135 
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง 1,996 326 
รวม 15,316 10,461 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พันบาท) 
 2559 2558 
เงินสด 291 299 
เงินฝากออมทรัพย์ 91,438 42,970 
เงินฝากกระแสรายวัน 5,052 3,036 
รวม 96,781 46,305 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.37 ต่อปี 
(2558: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.37 ต่อปี) 

8. เงินลงทุนชั่วคราว 
 (หน่วย: พันบาท) 

 2559 2558 
หลักทรัพย์เผื่อขาย   
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - ราคาทุน 2,835 51,213 
บวก: การปรับมูลค่าตามราคายุติธรรม 119 1,499 

รวมเงินลงทุนในกองทุนเปิด 2,954 52,712 
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน  

  (หน่วย: พันบาท) 
 2559 2558 
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน   
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก าหนดช าระ   
   ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 92,252 124,484 
   ค้างช าระ   
    1 - 90 วัน   27,683 29,326 
    91 - 180 วัน 244 1,819 
    181 - 365 วัน   - - 
    มากกว่า 365 วัน 1,374 1,378 
รวม 121,553 157,007 
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,375) (1,378) 
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 120,178 155,629 
ลูกหนี้อื่น   
เงินทดรองจ่าย 132 120 
รวมลูกหนี้อื่น 132 120 
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 120,310 155,749 

10. สินค้าคงเหลือ 

    (หน่วย: พันบาท) 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
สินค้าส าเร็จรูป 19,968 14,690 - - 19,968 14,690 
งานระหว่างท า 18,757 5,077 - - 18,757 5,077 

วัตถุดิบ 57,687 71,670 (1,524) (1,524) 56,163 70,146 

วัสดุสิ้นเปลือง 53,039 32,450 - - 53,039 32,450 

สินค้าระหว่างทาง 2,405 68,633 - - 2,405 68,633 

รวม 151,856 192,520 (1,524) (1,524) 150,332 190,996 

11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน 

 ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจ าซึ่งบริษัทฯได้น าไปค้ าประกันวงเงินสินเชื่อตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 29.5 
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 

12. เงินลงทุนทั่วไป 

  (หน่วย: พันบาท) 
 2559 2558 
PT. KRAKATAU GOLDEN LIME  5,418 5,418 
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (1,874) (2,076) 
รวมเงินลงทุนทั่วไป - สุทธ ิ 3,544 3,342 

 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯได้ท าสัญญาเพ่ือร่วมลงทุนใน PT. KRAKATAU GOLDEN 
LIME ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพ่ือท าธุรกิจผลิตปูนขาวในประเทศอินโดนีเซียในสัดส่วนการลงทุน
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน (หุ้นสามัญ 708,100 หุ้น หุ้นละ 10,000 รูเปียอินโดนีเซีย) หรือคิดเป็น
จ านวนเงิน 7.1 พันล้านรูเปียอินโดนีเซีย โดยบริษัทฯบันทึกเงินลงทุนบางส่วนที่เรียกช าระแล้วตาม
สัญญา 

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวมีมติระงับการด าเนินกิจการของ PT. KRAKATAU GOLDEN LIME 
มีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 และปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาจัดท าแผน         ธุรกิจใหม่ 

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนของบริษัทฯได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้น ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 2559 2558 
 ที่ดิน อาคาร รวม ที่ดิน อาคาร รวม 
ราคาทุน 8,084 1,000 9,084 8,084 1,000 9,084 
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม - (1,000) (1,000) - (1,000) (1,000) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 8,084 - 8,084 8,084 - 8,084 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 2559 2558 
ที่ดิน 17,936 17,936 
ที่ดินและอาคารโกดังให้เช่า 13,372 13,372 
รวม 31,308 31,308 
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและฝ่ายบริหารของ
บริษัทฯ ดังนี้ 

มูลค่ายุติธรรมของที่ดินเปล่าประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด 

มูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารโกดังให้เช่าประเมินโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยใช้เกณฑ์วิธี
พิจารณาจากรายได้ ( Income Approach) ข้อสมมติฐานหลักที่ ใช้ในการประเมินราคาดังกล่าว
ประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพ้ืนที่ว่างระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาว
ของค่าเช่า  

บริษัทฯได้น าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจ านวนเงิน 8.1 ล้านบาท (2558: 8.1  
ล้านบาท) ไปจดจ านองเพ่ือค้ าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวและวงเงินสินเชื่อต่างๆ ที่ได้รับจากธนาคาร
ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29.5 

บริษัทฯมีท่ีดินมูลค่าตามบัญชี 2 ล้านบาท (2558: 2 ล้านบาท) โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯยังไม่มีแผนที่จะ
ด าเนินการกับที่ดินแปลงดังกล่าว 

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
      (หน่วย: พันบาท) 

 

ที่ดิน 

อาคารและ              
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
เครื่องจักร

และอุปกรณ์ 
เครื่องใช้
ส านักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่างติดต้ัง
และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 72,715 100,253 674,503 7,949 170,682 35,912 1,062,014 
ซ้ือเพิ่ม 12,192 2,281 9,625 369 685 160,256 185,408 
โอนเข้า (ออก) - 17,252 38,676 - - (55,928) - 
ดอกเบี้ยจา่ยที่ถอืเป็นต้นทุน - - 3,981 - - - 3,981 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 84,907 119,786 726,785 8,318 171,367 140,240 1,251,403 
ซ้ือเพิ่ม - 1,944 9,732 745 7,462 85,533 105,416 
จ าหน่าย - - - - (11,530) (1,051) (12,581) 
โอนเข้า (ออก) - 13,788 39,843 - - (53,631) - 
ดอกเบี้ยจา่ยที่ถอืเป็นต้นทุน - - 5,477 - - - 5,477 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 84,907 135,518 781,837 9,063 167,299 171,091 1,349,715 
ค่าเสื่อมราคาสะสม        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - 64,502 455,350 5,712 122,614 - 648,178 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับป ี - 13,737 55,978 871 19,431 - 90,017 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 78,239 511,328 6,583 142,045 - 738,195 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับป ี - 15,452 64,818 840 17,839 - 98,949 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนที่

จ าหน่าย - - - - (11,412) - (11,412) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 93,691 576,146 7,423 148,472 - 825,732 
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

      (หน่วย: พันบาท) 
 

ที่ดิน 

อาคารและ              
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
เครื่องจักร

และอุปกรณ์ 
เครื่องใช้
ส านักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่างติดต้ัง
และก่อสร้าง รวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 84,907 41,547 215,457 1,735 29,322 140,240 513,208 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 84,907 41,827 205,691 1,640 18,827 171,091 523,983 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี      
 2558 (71.6 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร) 90,017 

 2559 (81.3 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร) 98,949 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนของเครื่องจักร
จ านวน 5.5 ล้านบาท (2558: 4.0 ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงินโดย
มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ านวนเงิน 8.1 ล้านบาท (2558: 18.6 ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยัง
ใช้งานอยู ่มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 482.7 
ล้านบาท (2558: 427.1 ล้านบาท)  

 บริษัทฯได้จดจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนบนที่ดินนั้นและเครื่องจักรซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี
จ านวนเงิน 229.0 ล้านบาท (2558: 193.8 ล้านบาท) ไว้กับธนาคารเพ่ือเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมและ
วงเงินสินเชื่อต่าง ๆ ที่ได้รับจากธนาคารตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29.5 

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 2559 2558 

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง - ราคาทุน 9,000 - 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 9,000 - 
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส าหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้ 

  (หน่วย: พันบาท) 
 2559 2558 

มูลค่าตามบัญชีต้นปี - - 
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 9,000 - 
มูลค่าตามบัญชีปลายปี 9,000 - 

16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
(หน่วย: พันบาท) 

 อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)  
 2559 2558 2559 2558 
เงินเบิกเกินบัญชี - MOR-2.25, 

3.15 
- 8,540 

ตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน 2.00 2.40 80,000 79,566 
รวม 80,000 88,106 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินบางส่วนค้ าประกันโดยการจดจ านองที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วน เครื่องจักรและเงินฝากประจ าของบริษัทฯตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 29.5 

17.  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
(หน่วย: พันบาท) 

 2559 2558 
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  9,589 - 
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน 30,818 82,713 
เจ้าหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  830 - 
เจ้าหนี้อ่ืน - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 14,610 12,208 
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ 4,136 12,569 
เงินทดรอง 196 591 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 75 4 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 10,546 14,312 
รวม 70,800 122,397 
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 

18. เงินกู้ยืมระยะยาว 
(หน่วย: พันบาท) 

  อัตราดอกเบี้ย    
เงินกู้   (ร้อยละต่อปี) การช าระคืน 2559 2558 

1  MLR หรือ MLR     
   ปรับลดด้วยอัตรา 
   ตามท่ีระบุในสัญญา 

ช าระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ยเป็นงวดทุกเดือน    
สิ้นสุดภายในเดือนมีนาคม 2560 

- 13,750 

2  MLR หรือ MLR     
   ปรับลดด้วยอัตรา 
   ตามท่ีระบุในสัญญา 

ช าระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ยเป็นงวดทุกเดือน      
สิ้นสุดภายในเดือนมีนาคม 2560 

- 13,750 

3  4.75 ช าระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ยเป็นงวดทุก 3 เดือน 
สิ้นสุดภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

119,251 
 

101,971 
 

รวม 119,251 129,471 
หัก: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (30,960) (57,500) 
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 88,291 71,971 

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้ช าระคืนเงินกู้ยืมคงเหลือตามวงเงินที่ 1 และ 2 ทั้งหมดก่อนครบก าหนด 

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559  129,471 
บวก: กู้เพ่ิม  48,000 
หัก: ช าระคืนเงินกู้  (58,220) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  119,251 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารค้ าประกันโดยการจดจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนและ 
เครื่องจักรของบริษัทฯตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29.5 

19. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

 (หน่วย: พันบาท) 
 2559 2558 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 4,937 12,670 
หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจ าหน่าย (289) (475) 
รวม 4,648 12,195 
หัก : ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (2,941) (9,737) 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระ

ภายในหนึ่งปี 1,707 2,458 
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 

บริษัทฯได้ท าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพ่ือเช่ายานพาหนะใช้ในการด าเนินงานของกิจการโดยมี
ก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ย  4 ปี ภายใต้เงื่อนไขของ
สัญญาดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯมีสิทธิในการเลือกที่จะซื้อทรัพย์สินตามสัญญาเช่า และบริษัทฯจะต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจ ากัดต่างๆที่ก าหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว 

บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้  
 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินข้ันต่ าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 3,084 1,853 4,937 
ดอกเบี้ยตามสญัญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบญัชี                                                                                                                                                                                                               (143) (146) (289) 
มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินข้ันต่ าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตาม

สัญญาเช่า 2,941 1,707 4,648 
 

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินข้ันต่ าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 10,167 2,503 12,670 
ดอกเบี้ยตามสญัญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบญัชี                                                                                                                                                                                                               (430) (45) (475) 
มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินข้ันต่ าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตาม

สัญญาเช่า 9,737 2,458 12,195 

20. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน         
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 2559 2558 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 8,609 8,235 
ส่วนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน :   

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  3,124 1,394 
ต้นทุนดอกเบี้ย 249 274 

ส่วนที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :   
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย   
   ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ - (873) 
   ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน - 889 
   ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - (1,310) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 11,982 8,609 
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

 บริษัทฯคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ านวน
ประมาณ 0.4 ล้านบาท (2558: จ านวน 0.1 ล้านบาท)  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานของบริษัทฯประมาณ 11 ปี (2558: 11 ปี) 

 สมมติฐานที่ส าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้ 

 2559 2558 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อัตราคิดลด 2.90 2.90 
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 5.0 5.0 
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน 0 - 30 0 - 30 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อัตราคิดลด (931) 1,080 
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 1,109 (971) 
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน (1,006) 393 

21. ส ารองตามกฎหมาย 

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้อง
จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ส ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรรส ารองตาม
กฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว 
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 2559 2558 
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท า (18,958) (11,152) 
ซื้อสินค้าส าเร็จรูป 29,131 62,139 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 286,448 312,634 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 65,275 63,703 
ค่าเสื่อมราคา  98,949 90,017 
ค่าขนส่ง  59,516 68,708 

23. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินได้ส าหรับปีของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุน (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24) คูณด้วยอัตราภาษี 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 2559 2558 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับปี 7,925 13,051 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว

และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (245) (215) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 7,680 12,836 
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 

จ านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 2559 2558 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เก่ียวข้องกับก าไรจากการวัด                                             

มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 276 (59) 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เก่ียวข้องกับก าไรจากการประมาณ

การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 

- 
 

(145) 
รวม 276 (204) 

รายการกระทบยอดระหว่างก าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 2559 2558 

ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 75,681 109,563 

   

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20% 
ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 15,136 21,913 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:   
   การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 24) (7,274) (9,096) 
   ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 32 22 
   ค่าใช้จ่ายที่ไม่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (40) 415 
   ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพ่ิมข้ึน (269) (338) 
   อ่ืน ๆ 95 (80) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 7,680 12,836 
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ 
   (หน่วย: พันบาท) 
 2559 2558 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 185 185 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 305 305 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1,209 964 
ขาดทุน (ก าไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า   
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (24) (300) 
รวม 1,675 1,154 

24. การส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทฯได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับการผลิตแคลเซียมออกไซด์
ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 2236(2)/2550 และเลขที่ 2288(2)/2557 ส าหรับการผลิตแคลเซียม ไฮดรอก
ไซด์ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 59-0430-1-00-1-0 และส าหรับการผลิตแคลเซียมออกไซด์และแคลเซียมไฮ
ดรอกไซด์ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1426(2)/2554 ทั้งนี้บัตรส่งเสริมดังกล่าวได้ก าหนดเงื่อนไขบาง
ประการและก าหนดสิทธิพิเศษที่ส าคัญ ได้แก่ การได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าส าหรับ
เครื่องจักรที่น าเข้ามาใช้ในการผลิต การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวัสดุ จ าเป็นที่ต้อง
น าเข้ามาจากต่างประเทศเพ่ือใช้ในการผลิตเพ่ือการส่งออก และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับ
ก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี (ยกเว้นบัตรเลขที่ 
2288(2)/2557 และ 59-0430-1-00-1-0 ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 3 ปี) นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้
จากการประกอบกิจการนั้น  

รายได้ของบริษัทฯจ าแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริม           การ
ลงทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 กิจการที่ไดร้ับการส่งเสริม กิจการที่ไมไ่ดร้ับการ

ส่งเสริม 
 

รวม 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
รายได้จากการขายและบริการ       

รายได้จากการขายในประเทศ 323,046 355,405 331,353 385,603 654,399 741,008 
รายได้จากการส่งออก 68,754 51,087 68,045 135,083 136,799 186,170 

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - 2,080 567 2,661 567 4,741 
รายได้อื่น 2,615 2,856 9,965 7,132 12,580 9,988 

รวมรายได้ 394,415 411,428 409,930 530,479 804,345 941,907 
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 

25. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปี (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีออกในระหว่างปี  

 2559 2558 
ก าไรส าหรับปี (พันบาท) 68,002 96,727 
จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุ้น) 300,000 300,000 
ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.23 0.32 

26. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯท่ีผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุด
ด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ าเสมอเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร
ให้กับส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ดังนี้  

 ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม เป็นส่วนงานที่ท าการผลิตและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์แคลเซียมออกไซด์ แคลเซียมไฮดรอกไซด์ และผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ 

 ส่วนงานจ าหน่าย ประกอบและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ เป็นส่วนงานที่จ าหน่ายชิ้นส่วน
โครงสร้าง และเครื่องจักรอุปกรณ์ส าหรับเตาเผาปูนขาว รวมถึงการควบคุมให้ค าปรึกษา เพ่ือให้
การติดตั้งเครื่องจักรส าเร็จ 

ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพ่ือวัตถุประสงค์
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัด
มูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบ
การเงิน 
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 

ข้อมูลรายได้ ก าไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
และ 2558 มีดังต่อไปนี้ 

     (หน่วย: พันบาท) 
 ส าหรับปสีิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 ส่วนงานผลติและ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
เคมีภณัฑ์ที่ใช้ใน
อุตสาหกรรม 

 
ส่วนงานจ าหน่าย 

ประกอบและติดตั้ง
เครื่องจักรอุปกรณ ์

 
 
 

รวม 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
รายได้       
รายได้จากการขายและบริการ 780,277 907,816 10,921 19,362 791,198 927,178 
ผลการด าเนินงาน       
ก าไรขั้นต้นของส่วนงาน 235,032 292,857 3,599 2,327 238,631 295,184 
รายได้อื่น     13,147 14,729 
ค่าใช้จ่ายในการขาย     (85,508) (97,961) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     (86,079) (93,982) 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน     (4,509) (8,407) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     75,682 109,563 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้     (7,680) (12,836) 

ก าไรส าหรับปี     68,002 96,727 

 สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้ 

     (หน่วย: พันบาท) 
 ส่วนงานผลติและ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
เคมีภณัฑ์ที่ใช้ใน
อุตสาหกรรม 

 
ส่วนงานจ าหน่าย 

ประกอบและติดตั้ง
เครื่องจักรอุปกรณ ์

 
 
 

รวม 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 917,631 999,187 20,887 13,412 938,518 1,012,599 
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ 

รายได้จากลูกค้าภายนอกก าหนดขึ้นตามสถานท่ีตั้งของลูกค้า 

(หน่วย: พันบาท) 

 2559 2558 
รายได้จากลูกค้าภายนอก   
ประเทศไทย 654,399 741,008 
ประเทศลาว 108,989 90,111 
ประเทศอินโดนีเซีย 22,148 74,792 
ประเทศอ่ืนๆ 5,662 21,267 
รวม 791,198 927,178 

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 

ในปี 2559 บริษัทฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ านวนหนึ่งรายเป็นจ านวนเงินรวม 108.5 ล้านบาท ซึ่ง
มาจากส่วนงานผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม (2558: บริษัทฯไม่มีรายได้จาก
ลูกค้ารายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ) 

27. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อย
ละ 2 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กรุงไทย มาสเตอร์ พูล 
ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วย
กองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ านวน 0.5 ล้าน
บาท (2558: 0.4 ล้านบาท) 

28. เงินปันผล 
เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย จ านวนหุ้น เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 

  (ล้านบาท) (ล้านหุ้น) (บาท) 
เงินปันผลจากก าไรส าหรับปี 

2557 (ภายหลังหักเงิน
ปันผลระหว่างกาล) 

ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                
เมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2558 

45.0 
 

300 0.15 

เงินปันผลระหว่างกาล 
ประกาศจ่ายจาก              
ก าไรสะสม 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งท่ี 3/2558           เมื่อ
วันท่ี 13 สิงหาคม 2558 

45.0 
 
 

300 0.15 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2558 90.0   
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 
 

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย จ านวนหุ้น เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 
  (ล้านบาท) (ล้านหุ้น) (บาท) 

เงินปันผลจากก าไรส าหรับปี 
2558 (ภายหลังหักเงิน
ปันผลระหว่างกาล) 

ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น           
เมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2559 

90.0 
 
 
 

300 0.30 

เงินปันผลระหว่างกาล 
ประกาศจ่ายจาก              
ก าไรสะสม 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งท่ี 3/2559              
เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2559 

24.0 
 
 

300 0.08 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2559 114.0   

29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

29.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร
โรงงานและซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์จ านวนเงิน 15.1 ล้านบาท (2558: 20.2 ล้านบาท) 

 ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุนส่วนที่ยังไม่เรียกช าระใน           
PT. KRAKATAU GOLDEN LIME จ านวน 5.3 พันล้านรูเปียอินโดนีเซีย (2558: 5.3 พันล้านรูเปีย
อินโดนีเซีย) 

29.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการ 

บริษัทฯได้เข้าท าสัญญาเช่าด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน อาคารส านักงานและห้องพักอาศัย 
และสัญญาบริการที่เก่ียวข้องกับการจ้างที่ปรึกษา อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี  

บริษัทฯ มีจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการที่
บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2559 2558 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 1.4 2.3 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 0.3 1.2 
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 

29.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว 

 บริษัทฯได้ท าสัญญาบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งในต่างประเทศซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน  
เพ่ือรับบริการเกี่ยวกับการให้ความรู้และสนับสนุนในด้านเทคนิค โดยภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาบริการ
บริษัทฯต้องจ่ายค่าบริการรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา และสัญญาเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2560 

29.4 การค้ าประกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีหนังสือค้ าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็น
จ านวนเงิน 11.9 ล้านบาท (2558: 14.0 ล้านบาท และ 2.3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
ภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย หนังสือค้ าประกันเพ่ือ
ค้ าประกันตามสัญญาซื้อขายสินค้าจ านวน 2.6 ล้านบาท (2558: 5.5 ล้านบาท) หนังสือค้ าประกันเพ่ือ
ค้ าประกันการใช้ไฟฟ้าจ านวน 9.3 ล้านบาท (2558: 8.5 ล้านบาท) และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
บริษัทฯมีหนังสือค้ าประกันเพ่ือค้ าประกันการออกสินค้าจ านวน 2.3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา                 
(2559: ไม่มี) โดยมีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วน และเครื่องจักรของบริษัทฯเป็นหลักทรัพย์ค้ า
ประกัน 

29.5 วงเงินสินเชื่อ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯได้รับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินหลายแห่งและมีหลักประกัน
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ก) วงเงินกู้ยืมระยะยาวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 และวงเงินเลตเตอร์   
ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท สินเชื่อเพ่ือการช าระค่าสินค้า วงเงินหนังสือค้ าประกันและเงินกู้ยืมระยะ
สั้นจ านวน 783 ล้านบาท (2558: 783 ล้านบาท) และมีส่วนที่ยังไม่เบิกใช้คงเหลือจ านวน 390 
ล้านบาท (2558: 435 ล้านบาท) วงเงินสินเชื่อดังกล่าวนี้ค้ าประกันโดยการจดจ านองที่ดินพร้อม
สิ่งปลูกสร้างบางส่วน เครื่องจักร และเงินฝากประจ าของบริษัทฯ 

ข) วงเงินเบิกเกินบัญชีจ านวน 62 ล้านบาท (2558: 62 ล้านบาท) ค้ าประกันโดยการจดจ านองที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วน เครื่องจักร และเงินฝากประจ าของบริษัทฯ 

ค) วงเงินสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศจ านวน 260 ล้านบาท (2558: 260 ล้านบาท) ค้ าประกันโดย
การจดจ านองท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนและเครื่องจักรของบริษัทฯ 

ง) วงเงินเช่าซื้อ/ลีสซิ่งจ านวน 72 ล้านบาท (2558: 72 ล้านบาท)  
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 

30. ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผย
มูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย     

หน่วยลงทุน - 2,954 - 2,954 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  - 17,936 13,372 31,308 

 
(หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย     

หน่วยลงทุน - 52,712 - 52,712 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  - 17,936 13,372 31,308 

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

31. เครื่องมือทางการเงิน 

31.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

เครื่องมือทางการเงินที่ส าคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ลูกหนี้การค้า เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 
บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ดังนี้ 
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุม
ความเสี่ยงนี้โดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่
คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส าคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้  การให้สินเชื่อของบริษัทฯ
ไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จ านวนมากราย จ านวนเงิน
สูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืนที่
แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี 
เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียง
กับอัตราตลาดในปัจจุบัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส าคัญสามารถจัดตามประเภท
อัตราดอกเบี้ย และส าหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่
ครบก าหนด หรือ วันที่มีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก าหนดอัตราดอกเบี้ ยใหม่ถึง
ก่อน) ได้ดังนี้       
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย   อัตรา 

 ภายใน 1 ป ี
มากกว่า 1                 
ถึง 5 ป ี

ปรับขึ้นลง              
ตามราคาตลาด 

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม 

ดอกเบี้ย                 
ที่แท้จริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 92 5 97 0.05 - 0.37 
เงินลงทุนชั่วคราว - - - 3 3 - 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ื่น - - - 120 120 - 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน 12 - - - 12 0.5 
 12 - 92 128 232  
หนี้สินทางการเงิน       
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 80 - - - 80 2.0 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 71 71 - 
เงินกู้ยืมระยะยาว 31 88 - - 119 4.75 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 3 2 - - 5 4.65 - 5.86 
 114 90 - 71 275  
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รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย   อัตรา 

 ภายใน 1 ป ี
มากกว่า 1                 
ถึง 5 ป ี

ปรับขึ้นลง              
ตามราคาตลาด 

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม 

ดอกเบี้ย                 
ที่แท้จริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 43 3 46 0.05 - 0.37 
เงินลงทุนชั่วคราว - - - 53 53 - 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ื่น - - - 156 156 - 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน 12 - - - 12 1.15 
 12 - 43 212 267  
หนี้สินทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

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

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 122 122 - 
เงินกู้ยืมระยะยาว 30 72 27 - 129 4.75, 5.52 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 10 2 - - 12 5.31 - 8.16 
 120 74 35 122 351  

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส าคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อขายสินค้าเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  และ 2558 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้  

สกุลเงิน 
สินทรัพย์ทางการเงิน  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

หนี้สินทางการเงิน        
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลีย่                            
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
 (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.0 1.5 0.3 1.9 35.8306 36.0886 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯไม่มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ 

31.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียง
กับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

 

 

<200/202>



 
 

 
 
 

รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 

 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 

32. การบริหารจัดการทุน  

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส าคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น  โดย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.6:1 (2558: 0.6:1)  

33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

33.1 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 บริษัทฯได้เข้าท าสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพ่ือใช้ในการผลิต
กับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งตามปริมาณและราคาที่ระบุในสัญญา โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯให้สัตยาบันในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 

33.2 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติดังนี้ 

1) อนุมัติเห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท ส าหรับหุ้นจ านวน 300 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 
51 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ซึ่งได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 คงเหลือที่ต้องจ่ายเพ่ิมใน
อัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงิน 27 ล้านบาท ก าหนดจ่ายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 

2) อนุมัติให้จัดตั้ง บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ซึ่งจะจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย 
ด าเนินธุรกิจจ าหน่าย ประกอบและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 20 ล้าน
บาท บริษัทฯจะถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 100 

34. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 
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