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บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานประจ าปี 2560  โดยวางแนวทางการเปิดเผยข้อมูลในส่วนนโยบายบริษัท ผล
การด าเนินงานรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลข้อบังคับของบริษัทฯ และแนวทางการปฏิบัติในแต่ละหัวข้อที่ผู้มีส่วน
ได้เสียควรทราบทั้งนี้ได้จัดวางรูปแบบการน าเสนอข้อมูลในแต่ละหัวข้อตามแนวทางการจัดท ารายงานประจ าปี 
(แบบ 56-2) เพ่ือน าเสนอข้อมูลของบริษัทซึ่งประกอบด้วยหัวข้อการน าเสนอตามสารบัญข้างต้น  

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

หากมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท ารายงานฉบับนี้ สามารถติดต่อได้ที่ เลขานุการบริษัท ที่ อีเมลล์ : 
glmis@goldenlime.co.th หรือ โทร. 0 201 7461-3. 
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สารจากประธาน 
เรียนลูกค้าทุกท่าน คู่ค้าทางธุรกิจ พนักงาน และผู้ถือหุ้นทุกท่าน 
 
ปี 2560 เป็นปแีห่งการเปลี่ยนผ่าน เป็นปีท่ีบริษัทพยายามมุ่งเน้นกับการด าเนินโปรแกรม
การพัฒนาต่างๆที่เราริเริ่มขึ้นในปี 2559 ในขณะที่ทีมงานของเราทราบดีว่าความ
พยายามของบริษัทของเราในการพลิกพื้นการเติบโตให้กลับมานั้นยังไม่ส าเร็จลุล่วงดี 
ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะแจ้งให้กับทุกท่านทราบว่าในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาเราได้มีการ
พัฒนาอย่างมากในกลยุทธ์ท่ีเราให้ความส าคัญ 3 ล าดับ 
 
ปี 2560 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงทางองค์กร 
ปี 2560 เป็นปีท่ีเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญในองค์กรสุธากัญจน์,  เราได้เร่งกระบวนการ การฟื้นฟูทีมผู้น าขององค์กร 
เราได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรในหลายๆการปฏบิัติการ และเราได้ลงทุนกับการพัฒนาบุคลากรผูม้ีศักยภาพของเรา 
ในวันนี้เรามีทีมงานที่ทุ่มเท มีความสามารถ และมีพลังที่จะคว้าโอกาสในอนาคตและมีความเชื่อมั่นในการท าตามกลยุทธ์ของ
เราในการผลักดันการเติบโตของผลก าไร 
 

ในเร่ืองของความเป็นเลิศในการด าเนินการและความสามารถในการแข่งขัน 
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา พวกเราให้ความส าคัญกับการสร้างเสถียรภาพและการน าเสนอกระบวนการด้านความยั่งยืนให้กับ
การด าเนินการของเรา พวกเราได้ลงทุนอย่างมากในการพัฒนาวิธีการบริหารของเรา ความเชื่อถือได้ในโครงสร้างการผลิตของ
เรา และการเข้าแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพและบริการลูกค้าอย่างแข็งขันในล าดับขั้นงานต่างๆ ในวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเพิ่ม
ศักยภาพโอกาสทางธุรกิจของเราถึงขีดสุด 
 
และฟื้นฟูการเติบโตของยอดขาย-รายได้รวม 
โดยรวมแล้ว ปีที่ผ่านมาก็คือปีที่มุ่งเน้นการเติบโตด้านรายได้ธุรกิจ ซึ่งสามารถวัดได้จากการขยายตัวของรายได้โดยรวมที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 การขายผลิตภัณฑ์ปูนขาว (Burn Limestone) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของเราซึ่งได้เติบโตขึ้นในระดับเลขสอง
หลัก (เพิ่มขึ้นร้อยละ 12) หลังจากที่ยอดรายได้นั้นลดลงเรื่อยๆ มาตลอด 3 ปี ซึ่งการเติบโตนี้เป็นผลมาจากการพัฒนาใน
คุณภาพของเรา ในวันนี้เรากลับมาอยู่ในเส้นทางการเติบโตของธุรกิจที่เรามุ่งมั่นที่จะรักษาเอาไว้ อย่างไรก็ดีการเติบโตในปี 
2560 นั้นไม่ได้ส่งผลให้เกิดการเติบโตของก าไรโดยรวม อันเป็นผลสืบเนื่องจากราคาต้นทุนที่สูงขึ้นของเช้ือเพลิงและแรงกดดัน
ทางด้านการแข่งขันของราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี 
 
วิสัยทัศน์ในระยะยาวของเราก็คือการผลักดันสุธากัญจน์ไปสู่ความเป็นผู้น าในธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่าน
การให้ความส าคัญกับลูกค้า ความเป็นเลิศในการด าเนินการ และการด าเนินกลยุทธ์ที่เฉียบขาด 
ในปี 2561 นี้ เราจะยังคงเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของเราต่อไป และเรายังจะตั้งเป้าหมายในการเร่งผลักดันกล
ยุทธ์เพิ่มการเติบโตของผลก าไรของเรา สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะต้องเกิดขึ้นไปพร้อมกันกับที่เรายังคงทุ่มเทให้กับนโยบายความ
ปลอดภัยของพนักงานและการลดการบาดเจ็บใหเ้ป็น 0 
 
ข้าพเจ้าและทีมงาน บมจ. สุธากัญจน์ หวังว่าเราจะท าให้ปี 2561 เป็นปีที่ประสบความส าเร็จ สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและผู้มี
ส่วนได้เสียกับบริษท ไปด้วยกัน 
 
ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งท่ีให้การสนับสนุนมาโดยตลอด 
 
 

นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ 
ประธานคณะกรรมการบริษัท 
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คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 
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นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ 
ประธานคณะกรรมการ  

กรรมการบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ 
กรรมการ 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
(ลาออกจากต าแหน่ง 22 ธันวาคม 2560) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายกีซา เอมิล เพอราคี 

กรรมการผู้จัดการ 
 กรรมการบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวนิชิต้า ชาห์  
กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่  
กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวคริสเทล เวอเลเยน 
กรรมการ 
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นายศรีภพ สารสาส  
กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์ 
กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางลัดดา ฉัตรฉลวย 
กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
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วิสัยทัศน์ 
 

 
 

  

 

 

พันธกิจ 
สุธากัญจน์ มีความมุ่งมั่นในการด าเนินการ ดังนี้ 

o เป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ (Product Quality) และมีการบริหารจัดการต้นทุนในการผลิตและ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (Cost Concern) เพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขัน และสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ในทุกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ( Application & Market 
Knowledge) 

o รักษา, ปกป้องให้การลงทุนของผู้ถือหุ้นให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยมีการบริหารและจัดการ
ที่มีความโปร่งใส ชัดเจน เชื่อถือ และตรวจสอบได้ และเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจให้กับผู้ถือหุ้นและนัก
ลงทุน  

o เป็นองค์กรที่บุคคลากรภายในองค์กรสามารถด ารงอยู่ด้วยใจรัก มีความมุ่งม่ัน มีความสุขในการท างาน 
และมีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

o เป็นองค์กรที่มีรากฐานการสร้างองค์ความรู้ และเพ่ิมพูนความรู้ให้กับบุคลากรทุกระดับ โดยสร้างความ
ตื่นตัว และพัฒนาอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง ด้วยแนวคิดที่มีการปลูกฝัง “จะท าให้ดีกว่า – Doing 
Better” 

o ดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างบรรยากาศร่มรื่น ภายใต้แนวคิด “โรงงานในป่า ส านักงานในสวน” 
o เป็นองค์กรที่มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 
ค่านิยม 

1) ภูมิใจ  
2) รู้หน้าที่  
3) รับผิดชอบ  
4) มุ่งพัฒนาอย่างสร้างสรรค์  
5) เพ่ือประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน 

 

เป็นผู้ผลิตปูนขาวและแปรรูปแร่อ่ืนๆ ท่ีได้คุณภาพ 
ราคายุติธรรม เพื่อลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม มุ่งเน้น

ศึกษาโอกาสทางธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ 
ในด้านปูนขาว การแปรรูปแร่ รวมถึงเคมีพื้นฐานเพิ่มเติมเพื่อ

เพิ่มผลก าไรและความยั่งยืนของบริษัท 
และมุ่งม่ันในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีในการผลิตด้วยตนเอง 
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ข้อมูลทางการเงิน 

 

 
 

 

 

 

   

 

ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ
หน่วย : ล้านบาท 2560 2559 2558

สินทรัพย์รวม           982.48           938.52         1,012.60

หน้ีสินรวม           401.97           359.95           386.93

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม           580.51           578.57           625.67

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (ล้านหุ้น)           300.00           300.00           300.00

รายได้รวม           919.76           804.35           941.91

ก าไรสุทธิส าหรับงวด             70.79             68.00             96.73

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)               0.24               0.23               0.32

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ROA(%) 7.37% 6.97% 10.04%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ROE(%) 12.22% 11.29% 15.56%

อัตราก าไรสุทธิ(%) 7.70% 8.45% 10.27%

จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 300               300               300               

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ (บาท/หุ้น) 1                  1                  1                  

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.25              0.17              0.45              

ปี

401.97 359.95 386.93 

580.51 578.57 625.67 

982.48 938.52 1,012.60 

2560 2559 2558

สินทรัพย์รวม ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม หนี้สินรวม 
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                     2/คิดอัตราการจ่ายเงินปันผลจากเงินปันผลจ่ายหารด้วยก าไรสุทธิของปีนั้นๆ ตามที่มกีารจา่ยใน 
                     3/ในป ี2558 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการค านวณอัตราส่วนส าหรับการค านวณอัตราสว่นที่มี        
                        หน่วยเป็นวัน โดยใช้ระยะจ านวนวันต่อปีจาก 360 วัน เป็น 365 วัน  

4/หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธ ิได้แก่ หนี้สินที่ภาระดอกเบีย้หกัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หารด้วย สว่นของผู้ถือหุ้น 
5/อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ถาวร = ก าไรส าหรับงวด+ค่าเส่ือมราคา / (ทีด่ินอาคารและเครื่องจักร+สินทรัพย์ไม่มตีัวตน)สุทธ ิ
6/มีการปรับสูตรการค านวณตามหลักเกณฑ์การค านวณอัตราสว่นตามที่ระบุในภาคผนวกวิธกีารจัดท าแบบ 56-1 

2560 2559 2558
1.   อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)

1.11           1.47           1.53           
0.59           0.85           0.84           
0.18           0.94           0.70           
6.91           5.73           6.37           

53              64              57              
41.83          31.89          58.88          

9                11              6                
8.99           5.72           6.20           

41              64              59              
21              11              5                

2.   อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability ratio)
28.18% 30.16% 31.84%
9.49% 10.14% 12.72%

62.98% 328.16% 160.59%
7.70% 8.45% 10.27%

12.22% 11.29% 15.56%
3.   อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency ratio)

7.37% 6.97% 10.04%
27.68% 31.92% 40.29%

0.96           0.82           1.03           
4.   อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)

0.69           0.62           0.62           
0.44           0.19           0.29           
0.53           0.35           0.37           
1.48           0.60           0.88           
8.60           29.11          18.91          
1.66           6.97           2.62           

101.71% 167.65% 93.05%

งบตรวจสอบ
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) /6

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมนุเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน) 3/

อัตราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า)

อัตราส่วน

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

อัตราส่วนหมนุเวียนสินค้า(ส าเร็จรูป) คงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วัน)1/ 3/

อัตราก าไรข้ันต้น (%)
อัตราก าไรจากการด าเนินงาน (%) /6

อัตราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาช าระหนี้ (วัน) 3/

Cash Cycle (วัน) 3/6

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)2/

อัตราก าไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  (%) - ROE

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) - ROA

อัตราการหมนุของสินทรัพย์ (เท่า)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินท่ีมภีาระดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) /4

อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า) /6

อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน (เท่า) /6

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) - ROFA/5

อัตราส่วนหนี้สินท่ีมภีาระดอกเบ้ียส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 
อัตราส่วนหนี้สินท่ีมภีาระดอกเบ้ียสุทธิต่อ EBIDA (เท่า) 
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ข้อมูลทั่วไป 
 
ข้อมูลบริษัท 

ช่ือบริษัท  : บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 
การประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลติและจ าหน่าย

สินค้าเคมีภณัฑ์ประเภท 
  1)   ปูนขาว  
  2)   แคลเซียมคาร์บอเนต  
   3)   จ าหน่ายสินค้า/บริการอื่น 

รวมทั้งให้บริการจ าหน่าย  
  4)   ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ ์

เลขทะเบยีนบริษัท : 0107556000248 
 
ที่ต้ังที่ท าการ 
ส านักงานใหญ ่ 89 อาคารคอสโม ออฟฟิต พาร์ค ช้ัน 6 ยูนิตเอช  
 ถนนป๊อบปูล่า ต าบลบ้านใหม่  
 อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 
โทรศัพท ์ +66(0) 2017  7461 - 3 
โทรสาร +66(0) 2017  7460 
เว็บไซต ์ http://www.goldenlime.co.th 
อีเมลล์             sales@goldenlime.co.th 
                     glmis@goldenlime.co.th 
   
ที่ต้ังโรงงาน  
สาขา 1 : เลขท่ี 61 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.หน้าพระลาน  
(NPL)     อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 

สาขา 2 : เลขท่ี 7 ซ.11 สาย 3 หมู่ 12 ถ.สระบุรี-หล่มสัก 
(CS)   สายใหม่   ต.ช่องสาริกา  
   อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220 
 
สาขา  3 : เลขท่ี 111 หมู่ 11 ต.ห้วยป่าหวาย  
(HPW)    อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18270  
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โรงงานสาขาห้วยปา่หวาย : จะเริม่เดินเพื่อทดลองกระบวนการผลิตในเดือนมกราคม 2561 

 
ข้อมูลทั่วไป 
หลักทรัพย์จดทะเบียน : เมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2557  
  ช่ือย่อหลักทรัพย์ “SUTHA”  
จ านวนหุ้นท่ีออกแล้ว : หุ้นสามญั 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท รวม 300 ล้านบาท 
ทุนของบริษัท : ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
ทุนจดทะเบียน :      หุ้นสามญั 300 ล้านบาท (300 ล้านหุ้น) 
ทุนช าระแล้ว :  หุ้นสามญั 300 ล้านบาท (300 ล้านหุ้น) 

 
ข้อมูลบุคคลอ้างอิง 
นายทะเบียนหุ้นบริษัท 
ช่ือบริษัท : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ที่ตั้งส านักงาน : อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก 
  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
  โทรศัพท์ 0-2009 9385  โทรสาร 0-2009 9476  
ผู้สอบบัญช ี
ช่ือบริษัท : บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  
ผู้สอบบญัช ี : นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4496 หรือ 

        นางสาวพิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4521 หรือ 
  นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3972 หรือ 
  นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5872 

 
ที่ตั้งส านักงาน : ช้ัน 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก 
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
  โทรศัพท์  0 2264 9090   โทรสาร 02 264 0789 
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ลักษณะการประกอบธรุกิจ  
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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2546 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 
ล้านบาท และในปี 2548 กิจการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้เป็น 90 ล้านบาท และเมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2557 กิจการ
ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว จ านวน 
300 ล้านบาท  
 

1) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในรอบระยะเวลา 3 ปี ดังนี้ 
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ ประจ าปี 2560 

o จัดตั้งบริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนยีริ่ง จ ากัด บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 99.99 โดยจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ
วันท่ี 15 มีนาคม 2560 เพื่อประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมและการออกแบบรวมถึงผลติและจ าหน่ายเครือ่งจักร
อุปกรณ์ อะไหลเ่ครื่องจักรรวมถึงบริการให้ค าปรึกษาและติดตั้งเตาเผาปูนขาวประเภท EOD Lime Kiln.   

o ได้รับการรับรองในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริการส าหรับเครื่องหมายการค้า ตรา  
ประเภทเครื่องจักรเตาเผาปูนขาวที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมีทั่วไป โดยออกให้กับ บริษัท  
โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด บริษัทย่อย  ตามทะเบียนเลขท่ี 171102641  ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560  

o ได้รับการรับรองในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริการส าหรับเครื่องหมายการค้า ตรา  
ประเภทงานออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเ์พื่อควบคุมเตาเผาปูนขาวเพื่อใช้กับ 
อุตสาหกรรมเคมีทั่วไป โดยออกให้กับ บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนยีริ่ง จ ากัด บริษัทย่อย  ตามทะเบยีนเลขท่ี บ
71433  ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2560 

o คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง นายกีซา เอมิล เพอราคี ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ  
o ย้ายที่ตั้งส านักงานใหญ่ไปท่ีท าการแห่งใหม่ เลขที่ 89 อาคารคอสโม ออฟฟิต พาร์ค ช้ัน 6 ยูนิตเอช  

ถนนป๊อบปูล่า ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ซึ่งมีผลตามระบบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ในวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 

o การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ ประจ าปี 2559 
o ได้รับอนมุัติให้การส่งเสริมการลงทุนส าหรับผลติภณัฑ์แคลเซียมไฮดรอกไซด์ ตามบตัรส่งเสริมเลขท่ี 59-0430-100-

1-0 ก าลังการผลิต 116,800 ตัน 
o ได้รับใบอนญุาตในการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมประเภทปูนไลม์อุตสาหกรรม ใบอนุญาตที่ 

1240-7/319 ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2559 ภายใต้เครื่องหมายการคา้ตราแรด และตราภูเขา 

o ได้รับการรับรองในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริการส าหรับเครื่องหมายการค้า  ตามทะเบียน
เลขท่ี 161104081 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2559 

o เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2559 มีการเปลีย่นแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยบริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด เข้า
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกิจการ , การเปลีย่นแปลงโครงสร้าง
คณะกรรมการบริษัท และการเปลีย่นแปลงโครงสร้างผู้บริหาร  

o ระหว่างวันท่ี 10 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2559 บริษัท ซีอีไลม์ (ประเทศไทย) ได้ยื่นค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ังหมด
ของกิจการ โดยรายงานผลการเสนอซื้อ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งมีจ านวนหุ้นที่รับซื้อในช่วงเวลาท าค า
เสนอซื้อรวม 7.13 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ โดยบริษัท ซีอีไลม์ (ประเทศไทย) มีสัดส่วน
การถือหุ้นหลังจากการท าค าเสนอซื้อ คิดเป็นร้อยละ 52.13 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกิจการ 

o ได้รับการรับรองฮาลาล ส าหรับผลิตภัณฑ์ปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต ส าหรับผลิตภัณฑ์ตามเครื่องหมายการคา้
ตราแรด (RHINOCEROS) ตามหนังสือเลขท่ี ฮล.ลบ.70/2559 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2559 

o โครงการซึ่งบริษัทฯ มีการจ าหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นโครงการแรก ในประเทศอินโดนีเซียเริ่มเดินการผลิต
เป็นครั้งแรกในเดือน พฤศจิกายน 2559  
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ ประจ าปี 2558 
o ได้รับการรับรองในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริการส าหรับเครื่องหมายการค้า ตราภูเขา        

ตามทะเบยีนเลขท่ี ค405488  ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2558 
o บริษัทฯ มีการส่งมอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามโครงการจ าหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์นับเป็นโครงการเริ่มแรก  

โดยหลังจากการส่งมอบแล้วลูกค้าจะเป็นผู้ด าเนินการติดตั้ง เมื่อลูกค้าท าการติดตั้งแล้วเสร็จจะเริ่มท าการทดสอบ 
(Commissioning) เพื่อเดินกระบวนการผลิต  โดยบริษัทฯ จะเป็นที่ปรึกษาในการทดสอบเดินกระบวนการผลิต
จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

o บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งผลิตจากแรแ่บไรท์ ซึ่งมีช่ือเรียกทางเคมีว่า แบเรียมซัลเฟต (BaSO4) โดยมีการ
ทดลองและทดสอบกระบวนการผลิตเพื่อสามารถผลิตสินค้าจัดจ าหน่ายซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ 
โดยเริ่มมีการจัดจ าหน่ายให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมการขุดเจาะน้ ามันนับเป็นปีแรก 

o บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558  นับเป็นปีแรกตาม โครงการประเมิน
คุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2558 (Annual General Meeting : AGM) ที่ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
เป็นผู้จัด ซึ่งเป็นปีแรกที่บริษัทฯ ได้รับการส ารวจ  โดยผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ 
ประจ าปี 2558 มีผลประเมินอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” 

o บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการด าเนินการเพื่อความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย ตามแผนพัฒนาความยั่งยืน
ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส านักงานก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งมีการส ารวจเป็นปีที่สองนับจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทมีระดับ
การพัฒนาการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปช่ันในระดับที่ 3 “Established”  

o บริษัทฯ ได้รับผลส ารวจตามโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนซึ่งนับเป็นปีแรกที่บริษัทฯ ที่
ได้รับการส ารวจหลังการจดทะเบียนเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2557 และในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับผล
ประเมินโดยภาพรวมในระดับดี ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

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

o บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นด าเนินโครงการสถานประกอบการปลอดภยัเฉลมิ
พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

o บริษัทฯ  ได้รับการประกาศเกียรติคุณตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานความต้องการสถานประกอบกิจ ปี 2558 
จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงาน 
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2)  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ 

 
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทปูนขาว แคลเซียมคาร์บอเนต และจ าหน่ายสินค้า/

บริการอื่น รวมทั้งให้บริการจ าหน่าย และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตปูนขาว  โดยธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจ าหน่าย
เคมีภัณฑ์ประเภท 

 1) ปูนขาว คือ แคลเซียมออกไซด์ และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ และ  
 2) แคลเซียมคาร์บอเนต  

บริษัทฯ มีโรงงานผลิต จ านวน 3 โรงงาน  คือ โรงงานท่ี ต.ช่องสาริกา จ. ลพบุรี และที่ต าบลห้วยป่าหวาย จ.สระบุรี 
โดยมีเตาเผาปูน รวมจ านวน 7 เตา เดินเครื่องจักรตลอด 24 ช่ัวโมง รวมมีก าลังการผลิตแคลเซียมออกไซด์ ทั้งสิ้น 1050 ตัน
ต่อวัน (380,000 ตันต่อปี) ซึ่งมีการควบคุมกระบวนการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ตลอดจนมีบุคลากรคอยควบคุม
และดูแลการผลิตอย่างใกล้ชิด    

นอกจากนี้ บริษัทยังมีโรงงานที่ ต.หน้าพระลาน จ. สระบุรี ซึ่งเป็นโรงงานซึ่งมีเครื่องบดและเครื่องจักรส าหรับการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ปูนขาวและแร่  และบริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้อมาเพื่อจ าหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ และธุรกิจ
ด้านวิศวกรรมซึ่งมีการจ าหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงให้ค าปรึกษาด้านวิศวกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) ปูนขาว 

o แคลเซียมออกไซด์ (Calcium Oxide) หรือปูนขาวสุก 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาหินปูนที่มีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนต ที่อุณหภูมิประมาณ 900 

องศาเซลเซียส เพื่อให้แปรสภาพเป็นแคลเซียมออกไซด์ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตจะมีลักษณะเป็นก้อนสีขาว
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ขนาดประมาณ 1.5-4.0 นิ้ว และสามารถน ามาบดให้เป็นผงหรือเกล็ดได้ ซึ่งกิจการจะจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปของปูนก้อน 
ปูนเกล็ด และปูนบด ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม  

o แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Calcium Hydroxide) หรือปูนไฮเดรต 
เป็นผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากแคลเซียมออกไซด์โดยการน าแคลเซียมออกไซด์ (ปูนขาวสุก) ที่ได้จากกระบวนการเผามา

ผ่านเครื่องบด จากนั้นน ามาท าปฏิกิริยากับน้ าเพื่อให้เกิดแคลเซียม      ไฮดรอกไซด์ มีลักษณะเป็นผง โดยบรรจุขายในรูปของ
บรรจุภัณฑ์ และรถบัลค์ (Bulk truck) 
2) แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbonate) 

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน าหินแคลไซด์ (Calcite) มาบด จนได้เป็นผง ซึ่งจะมีลักษณะเป็นผงสีขาว โดยกิจการจะ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใน 2 รูปแบบ คือ แคลเซียมคาร์บอเนตแบบชนิดไม่เคลือบผิว (Uncoated Calcium Carbonate) 
และแคลเซียมคาร์บอเนตแบบชนิดแบบเคลือบผิว (Coated Calcium Carbonate) โดยในส่วนของแคลเซียม
คาร์บอเนตแบบชนิดเคลือบผิว จะเป็นการน าหินแคลไซด์ที่บดได้เป็นผงมาผสมกับกรดไขมัน (stearic acid) และบรรจุ
จ าหน่ายในรูปของบรรจุภัณฑ์ขนาดต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ 

3) ผลิตภัณฑ์ซื้อมาขายไป และสินค้าและบริการอื่น 
ผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้อมาเพื่อจ าหน่ายต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีทั้งผลิตภัณฑ์ประเภทปูนขาวและแคลเซียม
คาร์บอเนต เคมีภัณฑ์อื่นซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและพลาสติก และการจ าหน่ายเชื้อเพลิงถ่านหิน (ชนิดที่กิจการใช้
อยู่ในปัจจุบัน)  

4) บริการจ าหน่าย และติดต้ังเคร่ืองจักรอุปกรณ์ 
การให้บริการจ าหน่าย ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปูนขาว ได้แก่ เตาเผาปูนขาว ชุด
ล าเลียงหินปูน ชุดล าเลียงปูนขาวสุก ส่วนการเผาไหม้เชื้อเพลิง เป็นต้น รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าให้กับ
ลูกค้าในการจัดหา ติดตั้ง กระบวนการผลิต และการบ ารุงรักษาเครื่องจักรที่ในการผลิตปูนขาว 

 
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  มีรายละเอียดแสดงได้ดังต่อไปนี้ 

2.1) โครงสร้างรายได้ของบริษัท 
โครงสร้างรายได้ของบริษัทส าหรับปีสิ้นสดุเดือนธันวาคม 2560  สามารถสรุปได้ดังนี ้

หน่วย : ล้านบาท 
ส าหรับปสีิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2560 2559 2558 
โครงสร้างรายได้    
ปูนขาว (แคลเซียมออกไซด์และแคลเซียมไฮดรอก
ไซด์) 

 747.68   685.74   756.32  

จ าหน่ายในประเทศ  648.01   571.50   664.99  
จ าหน่ายในต่างประเทศ  99.67   114.24   91.33  

แคลเซียมคาร์บอเนต  41.95   50.60   52.98  
จ าหน่ายในประเทศ  41.95   50.18   51.01  
จ าหน่ายในต่างประเทศ  -     0.42   1.97  

ซ้ือมาขายไปและรายได้จากการขายและบริการอื่น  34.66   43.94   101.08  
จ าหน่ายในประเทศ  23.59   32.72   41.00  
จ าหน่ายในต่างประเทศ  11.07   11.22   60.08  

จ าหน่าย ประกอบ และติดต้ังเคร่ืองจักรอุปกรณ์  87.90   10.92   16.80  
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หน่วย : ล้านบาท 
ส าหรับปสีิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2560 2559 2558 
ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  0.44   0.57   4.74  
รายได้อื่นๆ/1  7.13   12.58   9.99  

รวม  919.76   804.35   941.91  

หมายเหตุ: 1/รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่ารับ รายไดด้อกเบี้ยรับ ก าไรจากการขายสินทรพัย์ รวมถึงรายการขายเศษ
ซากจากกระบวนการผลิต เป็นต้น 

2.2) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัทมีการผลติและจ าหน่ายผลติภัณฑ์หลัก รวมถึงผลติภณัฑ์ที่มีการซื้อมาเพื่อจ าหนา่ยทั้งภายในและต่างประเทศ 
สามารถสรปุได้ ดังนี้ 

2.2.1) ปูนขาว 

แคลเซียมออกไซด์ (Calcium Oxide, CaO) หรือปูนขาวสุก 
แคลเซียมออกไซด์ เป็นผลิตภณัฑ์ที่ได้จากการเผาหินปูน (Limestone) ซึ่งเป็นหินตะกอนประกอบด้วยแคลเซียม

คาร์บอเนต (CaCO3) เป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้หินปูนมีอุณหภูมสิูงจนถึงจุดที่คาร์บอเนตหลอมละลาย จนกระทั่งเกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งเรียกว่า กระบวนการแคลซเินช่ัน (calcination) โดยบริษัทใช้ความร้อนสูงในการเผา ที่อุณหภูมิ
ประมาณ 900 องศาเซลเซียสในระบบปิด ใช้เวลาประมาณ 18 ช่ัวโมง ซึ่งผลิตภณัฑ์ทีไ่ด้มลีักษณะเปน็ก้อนสีขาว ขนาด 1.5-4 
นิ้ว ประกอบด้วยแคลเซียมออกไซด์ประมาณร้อยละ 85 ขึ้นไป และสารทางเคมีอื่นๆ เช่น แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) และเฟ
อริกออกไซด์ (Fe2O3) และมีคุณสมบัติเป็นด่าง มีค่า pH ประมาณ 12.2 ซึ่งเมื่อท าปฏิกิริยากับน้ าแลว้จะเกิดความร้อนสูงแล้ว
ละลายจนเหลือแกนเพียงเล็กน้อย  

ผลิตภณัฑ์ที่ไดจ้ะมีคณุสมบัติแตกต่างกัน เช่น ปริมาณแคลเซียมออกไซด์ที่มี (Available CaO), ปริมาณสารเคมีอื่นท่ี
เจือปน (อาทิเช่น แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO), เฟอริกออกไซด์ (Fe2O3) ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2)), คา่ความช้ืน, ปริมาณแกน
ที่เหลือเมื่อละลายน้ า, ความสัมพนัธ์ระหว่างความร้อนและเวลาเมื่อท าปฏิกริยากับน้ า (Reactivity), ขนาดผลติภณัฑ์ เป็นต้น 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบหินปูน เชื้อเพลิงที่ใช้เผา และกระบวนการ/เทคนิคในการเผา  

บริษัทมีการจดัจ าหน่ายในรูปของปูนก้อน (ขนาดประมาณ 1.5-4 นิ้ว) ปูนเกล็ด (ขนาดประมาณ 0.1-10.0 มิลลิเมตร) 
และปูนบด (ขนาดประมาณ 100-200 เมช (mesh)1/) โดยในกรณีของปูนเกล็ดและปูนบด จะต้องน าปูนก้อนที่ผ่านกระบวนการ
เผาแล้ว ไปบดต่อในเครื่องบดเพือ่ให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ จากนัน้จะบรรจุใส่บรรจุภณัฑ ์ หรือใสร่ถเพื่อจ าหน่ายให้แก่ลูกค้า 
ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราแรด และ ตราภูเขา      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ปูนก้อน 
Quicklime - Lump 

ปูนเกล็ด 
Quicklime - Pebble เตาเผาปูน

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

แคลเซียมไฮดรอกไซด์ หรือ ปูนไฮเดรต เป็นผลติภณัฑ์ที่ได้มาจากการน าแคลเซียมออกไซด์ทีผ่่านกระบวนการเผา
และบดแล้วไปท าปฏิกิรยิากับน้ าในเครื่องผสม และท าการย่อยผลิตภณัฑ์ทีไ่ด้จนเป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในรูปผง ขนาด
ประมาณ 170-230 เมช (mesh) บรรจุในบรรจุภณัฑ์ หรือใสร่ถเบ้าท์ (Bulk truck) เพื่อจัดจ าหน่ายแก่ลูกค้า ภายใต้
เครื่องหมายการค้าตราแรด และตราภูเขา 

โดยผลิตภณัฑ์ที่ไดจ้ะมีคณุสมบัติแตกต่างกัน เช่น ปริมาณแคลเซยีมไฮดรอกไซด์ที่มี (Available Ca(OH)2), ปริมาณ
สารเคมีอื่นท่ีเจือปน (อาทิเช่น แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO), เฟอริกออกไซด์ (Fe2O3) ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2)), ค่าความช้ืน, 
ขนาดผลติภณัฑ์ เป็นต้น ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบปูนขาวสุก การท าปฏิกริยากับน้ า และกระบวนการผลติ 
 
โดยบรรจุขายในรูปของบรรจุภัณฑ์ และรถเบ้าท์ (Bulk truck) 

  

 

 

 

 

 

 
 

โดยอุตสาหกรรมต่าง ๆ น าผลิตภณัฑ์ปูนขาวไปใช้ดังนี ้

อุตสาหกรรม งานที่ใช้ผลิตภัณฑข์องบริษัท 
อุตสาหกรรมเหล็ก  - ดึงสารเจือปนต่างๆ ในกระบวนการผลิตเหล็ก 

อุตสาหกรรมเคม ี
 

-ปรับสภาพความเป็นกรดของสารจากการผลิตกรด 
- ดึงสารเจือปนในกระบวนการผลติ 
- สารที่ใช้ในระบบบ าบัดน้ าเสยี 

อุตสาหกรรมน้ าตาล 
 

-ดึงสารเจือปนต่างๆ ออกจากน้ าออ้ย 
- ใช้เป็นสารฟอกขาวในการผลติน้ าตาลทรายขาว 

อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ - การผลติสารฟอกขาว 
- ใช้ในการผลิต Precipitated Calcium Carbonate (PCC) ที่ใช้ในการเคลือบกระดาษ 
- ใช้ในระบบบ าบัดน้ าเสยี 

ปูนบด 
(Quicklime – Powder) 

โรงบด 
(Grinding Plant) 

ผลิตภัณฑ์ไฮเดรต 

ปูนบด 
จากโรงบด 

โรงผลิตไฮเดรต 
(Hydrated Plant) 
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อุตสาหกรรมเหมืองแร ่ - ดึงสารเจือปนในกระบวนการผลติ 
- สารช่วยกรองในกระบวนการผลติ 
- สารยับยั้งการลอยตัวของแร่บางชนิด (Depressant in ore floatation) 
- สารปรับสภาพความเป็นกรด 
- สารที่ใช้ในระบบบ าบัดน้ าเสยี 
- ส่วนผสมในกระบวนการสกัดแร่ (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 

2.2.2) แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbonate, CaCO3) 
แคลเซียมคาร์บอเนต เป็นผลติภณัฑ์ที่ได้จากการบดหินแคลไซด์ (Calcite) จนได้เป็นผง โดยหินแคลไซด์เป็นแร่

คาร์บอเนตทีเ่สถียรที่สุดในกลุ่มแรท่ี่มีสูตรโครงสร้างเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) มีความวาวคล้ายแก้ว โปร่งใสถึงโปร่ง
แสง โดยปกตมิีสีขาวหรือไม่มีสี  

บริษัทผลติแคลเซียมคาร์บอเนตใน 2 รูปแบบ คือ แบบไม่เคลือบผวิ (Uncoated) และแบบเคลือบผวิ (Coated) มี
ขนาดประมาณ 1.5-4.0 ไมครอน โดยแคลเซียมคาร์บอเนตแบบไม่เคลือบผิว มีกระบวนการผลติโดยการน าหินแคลไซด์มาผ่าน
กระบวนการบดให้ได้ขนาดตามทีต่้องการแล้วบรรจุขาย ในส่วนของแคลเซียมคาร์บอเนตแบบเคลือบผิว จะเป็นการน าหินแคล
ไซด์ที่ผา่นกระบวนการบดแล้วน ามาผสมกับกรดไขมัน (stearic acid) เพื่อเป็นสารเคลือบแล้วบรรจุขาย ทั้งนี้ แคลเซยีม
คาร์บอเนต สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมท่ีต่างกัน เช่น เป็นตัวเตมิเตม็ (Filler) และเป็นตัวเพิม่ปริมาณ 
(Extender) ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ สี ยาง พลาสติก ท่อพีวีซี กระดาษ หรืออาจใช้เป็นส่วนผสมในยาสีฟัน ผงซักฟอก ยา 
สายหุ้มโทรศัพท์ ฉนวนหุ้มสายไฟ ปากกา ยางลบ ถุงมือ และแว่นตา เป็นต้น โดยบริษัทจัดจ าหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า
ตราแรด และมีการจ าหน่ายทั้งภายในประเทศและตา่งประเทศ  
             
แคลเซียมคาร์บอเนต(แบบเคลือบผิว)                แคลเซียมคาร์บอเนต(ไม่เคลือบผิว) 
 Calcium Carbonate (COATED)                 Calcium Carbonate (UN COATED) 
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อุตสาหกรรม งานที่ใช้ผลิตภัณฑข์องบริษัท 
อุตสาหกรรมท่อและพีวีซี ใช้แคลเซียมคาร์บอเนตเป็นตัวเติม (filler) เพื่อปรับปรุงผิวของพลาสติกโดยท าให้

พลาสติกมีคณุสมบตัิ  
- 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 ์

2.2.3) ผลิตภัณฑ์ซื้อมาขายไป และสินค้าและบริการอื่น 
ผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้อมาเพื่อจ าหน่ายต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีทั้งผลิตภัณฑ์ประเภทปูนขาวและ

แคลเซียมคาร์บอเนต ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์อื่นซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการจ าหน่ายเช้ือเพลิงถ่านหิน (ชนิดที่บริษัทใช้
อยู่ในปัจจุบัน)  นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการบดหิน/แร่ให้กับลูกค้าด้วย รวมถึงรายการซื้อมาและจ าหน่ายเพื่อส่งออก
ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นเคมีพื้นฐาน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ  

2.2.4) บริการจ าหน่าย และติดต้ังเคร่ืองจักรอุปกรณ์ 

การให้บริการจ าหน่าย ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตปูนขาว ไดแ้ก่ เตาเผาปูนขาว ชุดล าเลียงหนิปูน ชุด
ล าเลียงปูนขาวสุก ส่วนการเผาไหม้เช้ือเพลิง เป็นต้น รวมถึงการเปน็ท่ีปรึกษา
และให้ค าแนะน าให้กับลูกค้าในการจัดหา ติดตั้ง กระบวนการผลิต และการ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรที่ในการผลิตปูนขาว ในปี 2560 บริษัทฯ มีโครงการที่
ผลิตและส่งมอบช้ินส่วนและอุปกรณ์แล้วจ านวน 1 โครงการ  
 โดยเมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ย่อยช่ือ บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 
20,000,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เพื่อประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมและบริการออกแบบผลิตและ
จ าหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์ อะไหล่เครื่องจักรรวมถึงบริการให้ค าปรึกษาและติดตั้ง โดยบริษัทย่อยดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับ
การด าเนินธุรกิจการให้บริการและจดัจ าหน่ายรวมถึงธุรกิจด้านการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ส าหรับโครงการใหม่ในอนาคต 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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ชื่อบริษัท บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั 
วันที่จดทะเบยีนจัดตัง้ วันที่ 15 มีนาคม 2560 
สถานที่ตั้ง เลขที่ 8/222 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ซอย 2, ต าบลบ้านใหม่, อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี 11120  
ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 
 

ให้ค าปรึกษาด้านวิศวกรรมและบริการออกแบบ 
ผลิตและจ าหนา่ยเครื่องจักรอุปกรณ์ อะไหล่เครื่องจักรรวมถึงบริการให้ค าปรึกษาและ
ติดต้ัง 

ทุนจดทะเบยีน 
 

20,000,000 บาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ  2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

ทุนที่เรียกช าระแล้ว 20,000,000 บาท 
โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
 

1. บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
2. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น 

99.99 % 
  0.01 % 

2.3) การตลาดและการแข่งขัน 

2.3.1)  กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

บริษัทมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทปูนขาว (แคลเซียมออกไซด์ 
และแคลเซียมไฮดรอกไซด์) และแคลเซียมคาร์บอเนต ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของ
ประเทศ ตลอดระยะเวลาของการด าเนินธุรกิจมาเป็นเวลากว่า  10 ปี บริษัทได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตและเพิ่มความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นรวมถึงความหลากหลายของลูกค้า โดยมุ่งพัฒนา
ประสิทธิภาพ สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามาโดยตลอด บริษัทจึงได้วางกลยุทธ์ในการแข่งขันโดยมุ่งกระจายฐาน
การจ าหน่ายไปยังกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม โดยวางเป้าหมาย ในการรักษาและขยายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า ดังนี้ 

o การผลิตและจ าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ 
ในช่วง 12 เดือน ที่ผ่านมา ด้วยประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการเผาปูนของบริษัทมากกว่า 10 ปี 

ร่วมกับประสบการณ์กว่าร้อยหกสิบปีของทีมงานในกลุ่มบริษัทคามุสได้มุ่งมั่นเพื่อท าการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าโดยมี
แนวโน้มคุณภาพที่ดีขึ้นเป็นอัน ด้วยการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพที่ดีที่สุดในปัจจุบัน และอนาคต ทั้งทีมงาน
ส ารวจเหมืองหินปูนซึ่งได้เข้าส ารวจและรวบรวมตัวอย่างวัตถุดิบหินปูน ทีมงานฝ่ายควบคุมคุณภาพที่ท าการทดสอบคุณภาพ
ก่อนสั่งซื้อ รวมถึงทีมงานรับประกันคุณภาพที่ท าการส ารวจและสุ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มั่นใจใน
กระบวนการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้าให้ได้คุณภาพ  

o มุ้งเน้นลูกค้า 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับลูกค้าในแต่ละกลุ่มและแต่ละราย โดยมุ่งสร้างความพึงพอใจเพื่อให้มั่นใจว่าจะ
ตอบสนองความพึงพอใจให้กับลูกค้าแต่ละรายทั้งด้านปริมาณและคุณภาพสินค้า 

o การส่งมอบสินค้าตรงต่อเวลา 

บริษัทฯ มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการให้บริการการจัดส่งสินค้าจนถึงลูกค้าอย่างปลอดภัย 
ตรงเวลา และมีประสิทธิภาพ  โดยมีกระบวนการควบคุมการขนส่งทั้งโดยรถขนส่งของบริษัทและรถขนส่งจากคู่ค้าที่เช่ือถือได้ 
โดยรถขนส่งของบริษัทมีการติดตั้งระบบ GPS เพื่อใช้ในการตรวจสอบเส้นทางและติดตามสถานะของรถขนส่งได้ตลอดเวลา  

o ความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการผลิต 

 บริษัทฯ มีเตาเผารวมทั้งสิ้น 7 เตา ซึ่งท าการผลิตตลอด 24 ช่ัวโมง โดยมีก าลังการผลิตรวม 1050 ตันต่อวัน 
เนื่องเตาเผาเป็นเตาขนาดย่อมรวมถึงมีกระบวนการท างานและควบคุบด้วยระบบอัตโนมัติซึ่งท าให้มีความยืดหยุ่ นหากเกิด
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ปัญหาการหยุดเตาก็มีกระบวนการที่สามารถตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าปัญหาต่าง ๆ จะได้รับการแก้ไขเพื่อให้กระบวนการ
ท างานของเตากลับมาพร้อมท าการผลิตเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและก าลังการผลิตสูงสุด 

o บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด กับ การพัฒนาธุรกิจจากความเชี่ยวชาญในธุรกิจปูนขาว 

  บริษัทฯ ได้มีการด าเนินการติดตั้งเตาเผาปูนขาวและท าการทดสอบการท างานของเครืองจักรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ขยายก าลังการผลิต โดยในปี 2556 ได้มีการพัฒนาธุรกิจด้านวิศวกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการแข่งขัน และ
เสริมสร้างโอกาสในธุรกิจการให้ค าปรึกษาด้านวิศกรรมการผลิตปูนขาว โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าส าหรับเตาเผา EODTM  ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าส าหรับเครื่องจักรเตาเผาปูนขาวของบริษัท โดยเตาเผา 
EOD TM จะเริ่มการทดลองเดินการผลิตในปลายปี 2560 และถือเป็นการสร้างโอกาสในการเติบโต โดยเฉพาะในแถบภูมิภาค
เอเชียซึ่งมีแนวโนม้ในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการผลิตปูนขาว 

2.3.2) การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

บริษัทมีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้ 

1) การจ าหน่ายผ่านลูกค้าโดยตรง ในสัดส่วน 90% 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการตลาดจะเป็นผู้ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง กอปรกับอาศัยความสัมพันธ์อันดีของผู้บริหารกับลูกค้า ซึ่งมี
ทั้งที่เป็นผู้ผลิตในแต่ละอุตสาหกรรม ผู้จัดจ าหน่าย ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก และลูกค้ารายย่อย รวมถึงลูกค้าใหม่ที่ติดต่อมาโดยตรง 
หรือได้รับการแนะน าจากลูกค้าเดิมของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด จะท าความเข้าใจต่อความต้องการของลูกค้า 
เพื่อให้เสนอแนะข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าได้ตรงความต้องการ 

2)  การจ าหน่ายผ่านตัวแทนจ าหน่ายในสัดส่วน 10% 

บริษัทมีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านตัวแทนจ าหน่าย โดยเฉพาะหากเป็นลูกค้าในกลุ่มรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของ
ภาครัฐ หรือลูกค้าในกลุ่มภาคเกษตรกรรม และลูกค้าบางกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในห่างไกลจากจากสถานที่ตั้งโรงงาน
เพื่อความคล่องตัวในการกระจายสินค้า และเพิ่มช่องทางในจ าหน่าย   ทั้งนี้ บริษัทมีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านลูกค้าโดยตรง
มากกว่าการขายผ่านตัวแทนจ าหน่าย โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณมากกว่าร้อยละ 90 ของรายได้จากการขายและบริการ
ทั้งหมด 

2.3.3)  ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนัส าหรับผลิตภัณฑ์ปนูขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต 

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ที่ใช้ในกระบวนการผลิตของ
หลากหลายภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถแยกเป็นอุตสาหกรรมกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

ผลิตภัณฑ ์ จ าหน่ายให้กับอุตสาหกรรม ภาวการณ์การแข่งขัน 
ปูนขาว อุตสาหกรรมเหล็ก  สูง  
 อุตสาหกรรมเคม ี สูง 
 อุตสาหกรรมน้ าตาล สูง 
 อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ปานกลาง  
 อุตสาหกรรมเหมืองแร ่ สูง 
 อุตสาหกรรมการเกษตร ปานกลาง 
 อุตสาหกรรมก่อสร้าง ปานกลาง 
 อุตสาหกรรมการผลิตประปา ปานกลาง 
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 อุตสาหกรรมที่มีการบ าบดัน้ าเสียและบ าบดัของเสีย  ปานกลาง 
 อุตสาหกรรมการผลิตหนังและฟอกหนัง ปานกลาง 
 อุตสาหกรรมขดุเจาะน้ ามัน ปานกลาง 
แคลเซียมคาร์บอเนต อุตสาหกรรมท่อและพีวีซีและสายไฟ สูง 
 อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ สูง 
 อุตสาหกรรมยาง สูง 
 อุตสาหกรรมหมึกและส ี สูง 
 อุตสาหกรรมอาหารสัตว ์ สูง 

 
2.4) ภาวการณ์แข่งขัน - อุตสาหกรรมปูนขาว 

ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกจิการผลติและจ าหนา่ยปูนขาว และแคลเซยีมคาร์บอเนตหลายราย โดยในอตุสาหกรรมการ
ผลิตปูนขาว (แคลเซียมออกไซด์และแคลเซียมไฮดรอกไซด์) มีผูผ้ลติในประเทศจ านวนมากกว่า 100 โรงงาน1/ซึ่งส่วนมากจะมี
สถานท่ีตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งเหมืองหินปูน อาทิเช่น จังหวัดสระบุรี ลพบุรี นครราชสมีา ราชบุรี และกระจายในแตล่ะภมูิภาคซึ่งมี
แหล่งหินปูน เพื่อให้มีการขนส่งหนิปูนไปยังโรงงานเผาหินปูนไดส้ะดวก โดยในจ านวนผูผ้ลติในประเทศท้ังหมด มีเพียง 9 บริษัท 
ที่มีเงินลงทุนมากกว่า 20 ล้านบาท หรือมีก าลังการผลิตมากกว่า 1,000 แรงม้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเปน็ในการเป็นผูผ้ลติปูนขาว
รายใหญ่ ดังน้ี 

ล าดับ ช่ือโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน1/ จ านวน
โรงงาน

1/ 

ท่ีตั้งโรงงาน1/ ทุนจด
ทะเบียน2/ 

รายได้จาก
การขาย2/ 

ก าไร
สุทธิ2/ 

อัตราก าไร/
รายได้หลัก 

จ านวนแรงม้า
1/ 

1 บริษัท เคมีแมน จ ากัด (มหาชน)/4 3 สระบุร,ีระยอง 1,000 1,745.99 155.33 8.90 96,376.06 HP 

2 บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 3 ลพบรุี และสระบุร ี 300 791.19  68 8.59   37,609.33 HP  

3 บริษัท ไลม์มาสเตอร์ จ ากัด 1 สระบุร ี 140 311.26  2.87 0.92  3,238.80 HP 

4 บริษัท กรุงเทพ ซีเอโอ จ ากัด 2 สระบุร ี 100 248.46 19.05 7.67  1,964.75 HP 

5 บริษัท ยูไนเต็ด ปูนขาว จ ากัด 1 นครราชสีมา 65 245.93 39.87 16.21  2,934.30 HP 

6 บริษัท สระบุรปีูนขาว จ ากัด 1 สระบุร ี 38 233.18 12.52 5.37  4,488.75 HP 

7 สยามผลิตภัณฑ์ปูนขาว 1 สระบุร ี 27.88 108.9 7.4 6.80  982.65 HP 

8 บริษัท สยาม พี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด 

1 สระบุร ี 20 107.71  4.75  4.41  12,566.11 HP 

9 บริษัท แอล.เอส.เอ็ม. (1999) จ ากัด 1 ราชบุร ี 20 84.75  0.37  0.44  83 HP 

หมายเหตุ: 1/ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2561 
2/ ข้อมูลการเงินของปี 2559  จากการส ารวจข้อมูลงบการเงินจากกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที ่9 มกราคม 2561 
3/ ข้อมูล/เวบไซต์ของบริษัท 
4/บริษัท เคมีแมน จ ากัด จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 
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2.5) การจัดการผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Supply Chain Management) 
 

 
(1) วัตถุดิบ (Raw Material) 

 1.1)  การจัดหาวัตถุดิบ เชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์/บริการ (Supply alignment & Sourcing) 
วัตถุดิบหลักในการผลิตปูนขาว คือ หินปูนและเชื้อเพลิง ส่วนวัตถุดิบหลักในการผลิตแคลเซยีมคาร์บอเนต 

ได้แก่ หินแคลไซด์ ในปัจจุบันบริษัทจัดหาหินปูนจากผู้จดัหาที่มีประทานบัตรการด าเนินการเหมืองหินปูนในบริเวณใกล้เคียง 
ได้แก่ แหล่งหินปูนในจังหวัดสระบรุี และลพบุรี ทีไ่ด้คณุภาพตรงตามที่บริษัทต้องการ  บริษัทมีการซื้อวัตถุดิบหินปูนจากผู้จัดหา
จ านวนประมาณ 10 ราย มีการจัดส่งทีมงานนักธรณีวิทยาควบคู่ไปกับฝ่ายควบคุมและประกันคณุภาพเพื่อส ารวจคณุภาพ
หินปูนและเก็บตัวอย่างมาทดสอบทั้งจากแหล่งท่ีซื้ออยู่ในปัจจุบันและแหล่งใหม่อย่างต่อเนื่อง 

o หินปูน (Limestone) 
หินปูน เป็นวัตถุดิบหลักเพื่อใช้ในการผลิตแคลเซียม

ออกไซด์ และแคลเซียมไฮดรอกไซด์  โดยหินปูนเป็นหินตะกอน ซึ่งมี
ส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) อาจเป็นในรูป
ของแคลเซียมคาร์บอเนตที่เป็นแร่แคลไซต์ และมีสารอื่นๆ ประกอบ เช่น 
แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) ซิลิกา(SiO2) เป็นต้น หินปูนเกิดจากการทับถม
ของตะกอนคาร์บอเนต สารอนินทรีย์ และสารอินทรีย์ มีเนื้อแน่นละเอียด
ทึบ มีสีออกขาว เทา ชมพู หรือสีด าก็ได้ และเป็นหินที่ละลายน้ าได้ดี 
ประเทศไทยมีหินปูนแพร่กระจายกว้างขวางในเกือบทุกภาคเว้นแต่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งที่พบมากในประเทศ เช่น แถบเทือกเขาหินปูน จ.สระบุรี, จ.นครสวรรค์, จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี จ.
เพชรบุรี จ.นครศรีธรรมราช จ.กระบี่ จ.นครราชสีมา จ.แม่ฮ่องสอน และ จ.ล าปาง เป็นต้น1/ 
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o หินแคลไซด์ (Calcite) 
หินแคลไซด์หรือแคลไซต์ เป็นแร่คาร์บอเนตที่เสถียรที่สุดใน

กลุ่มแร่ที่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) มี
ลักษณะเป็นหินผลึกที่มีคุณสมบัติไม่เป็นพิษ ปกติมีสีขาวหรือไม่มีสี มีความ
วาวคล้ายแก้ว โปร่งใสถึงโปร่งแสง มีความสว่างสูงและสามารถกระจายตัว
ได้ดี ในประเทศไทย พบทั่วไปในจังหวัดที่มีหินปูน และพบมากในจังหวัด
ลพบุรี สระบุรี จันทบุรี กาญจนบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครสวรรค์ และ
เพชรบุรี1/ 

1/ ข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรณี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ Wikipedia 

2/ ผู้ประกอบการเหมืองหิน ต้องมีการขอประทานบัตร และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตในการ
ซื้อ มีใช้ และขนย้ายวัตถุระเบิด เป็นต้น 

บริษัทใช้หินแคลไซด์ที่บดเป็นเกล็ดมาแล้วเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตทั้งแบบไม่เคลือบผิว 
(Uncoated Calcium Carbonate) และแบบเคลือบผิว (Coated Calcium Carbonate) ซึ่งเหมาะกับการน าไปใช้เป็นสาร
ตัวเติม (Filler) ในอุตสาหกรรมยาง และพลาสติก หรือเป็นสารเพิ่มความขาวส าหรับอุตสาหกรรมสี โดยบริษัทสั่งซื้อหินแคล
ไซต์มาจากผู้จัดหาภายในประเทศประมาณ 3-5 ราย ซึ่งพิจารณาคัดเลือกจากคุณภาพของหินแคลไซต์ ความขาว ราคา และ
การบริการของผู้จัดหา โดยบริษัทรับผิดชอบค่าสินค้า และค่าขนส่ง โดยผู้จัดหาเป็นผู้จัดส่งให้กับบริษัทที่โรงงาน ทั้งนี้ บริษัทมี
การส่งทีมงานธรณีวิทยาและประกันคุณภาพสุ่มตรวจสอบคุณภาพของหินแคลไซต์ที่เหมืองหินเป็นประจ า เพื่อให้มั่นใจใน
คุณภาพของหินแคลไซต์ที่สั่งซื้อ 

o เชื้อเพลิง – ถ่านหิน 
บริษัทมีการจัดซื้อเช้ือเพลิงโดยเป็นแหล่งเช้ือเพลิงที่มีคุณสมบัติด้านความร้อนที่ดีขึ้นซึ่งจะช่วยให้ได้

ประสิทธิภาพต่อการเผาไหม้ได้ดีเพื่อใช้ในการผลิต โดยมีการจัดซื้อจัดหาจากผู้ผลิตในต่างประเทศ 2 ราย เป็นประจ า รวมถึง
การจัดหาจากแหล่งอื่นๆ โดยจะมีกระบวนเพื่อท าการรวบรวมราคาที่มีการเสนอขายในแต่ละคราว 5 – 10 ใบเสนอขายก่อนที่
จะท าการเลือกผู้ขายส าหรับจัดสง่ในครั้งถัดไป นอกจากน้ีเพื่อมิให้เกิดการจัดส่งเชื้อเพลิงซึ่งน าเข้าจากต่างประเทศล่าช้า บริษัท
ได้มีการเตรียมการเพื่อส ารองเช้ือเพลิงโดยด าเนินการด้านการบริหารสินค้าคงคลังตามปริมาณความต้องการของบริษัทเป็น
ระยะเวลาประมาณไม่น้อยกว่า 3 - 8 เดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการด้านเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ซึ่งบริษัทได้มีการ
บริหารความเสี่ยงจากการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนโดยเลือกใช้เงินทุนหมุ่นเวียนที่มีต้นทุนการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ า 
รวมถึงมีการโดยการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวให้เหมาะสมและติดตามแนวโน้มของอัตรา
ดอกเบี้ยอย่างสม่ าเสมอ 

o ผลิตภัณฑ์ที่ซ้ือเพ่ือจ าหน่ายต่อ 
ส าหรับผลติภณัฑ์ที่บริษัทซื้อเพื่อจ าหน่ายต่อ อาทิเช่น แคลเซียมไฮดรอกไซด์ แคลเซียมออกไซด์ แคลเซียม

คาร์บอเนต โดโลไมท์ เป็นต้น โดยบริษัทมีการสั่งซื้อจากผู้ผลิตปูนขาวจากต่างประเทศ หรือในละแวกใกล้เคียงกับบริษัท ใน
กรณีที่บริษัทมสีินค้าไม่เพยีงพอต่อการจัดส่ง  

o เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
ส าหรับการจ าหน่ายและตดิตัง้เครื่องจักรอุปกรณ ์รวมถึงบริการด้านวิศวกรรมและการออกแบบ  บริษัทฯมีการ

จัดหาช้ินส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์จากผู้จัดหา-ผู้จัดจ าหน่ายทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อจัดส่งให้กับลูกค้าตาม
สัญญาซื้อขายที่ได้ตกลงกันไว้โดยในกระบวนการการผลิตช้ินส่วนและอุปกรณ์จะมีการจัดกส่งทีมวิศวกรเพื่อท าการตรวจเช็ค
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เพื่อให้การผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามแบบ รวมถึงเมื่อการตรวจเช็คความถูกต้องในกระบวนการติดตั้ง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีการส่งมอบเครื่องจักร และรับรู้รายได้ส าหรับโครงการแรกรวมถึงโครงการได้
มีการติดตั้งและเดินการผลิตแล้ว   คงเหลือในส่วนของงานให้ค าปรึกษาและระยะเวลาการประกันสินค้าซึ่งจะสิ้นสุดภายในปี 
2562 โดยโครงการในอนาคตส าหรับธุรกิจด้านวิศวกรรมและการจ าหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์จะด าเนินการโดยบริษัท 
โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ซึ่งเป็บบริษทย่อยซึ่งจัดตั้งขึ้น 

1.2) การด าเนินการด้านการขนส่งขาเข้า (Inbound Logistic) 
โดยในการกระบวนการน าเข้าวัตถุดิบหลักบริษัทมีการบริหารจัดการด้านการขนส่งเพื่อจัดส่งวัตถุดิบขาเข้าโดย

มีการใช้รถขนส่งของบริษัทรวมถึงใช้บริการขนส่งจากคู่ค้า ซึ่งมีกระบวนการจัดการเพื่อควบคุมระบบการขนส่งให้เป็นไปตาม
กฎหมายและไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

1.3) การจัดเก็บสต๊อกวัตถุดิบ (Raw Material Storage Management) 
ส าหรับวัตถุดิบหลัก ๆ ที่บริษัทฯ มีการบริหารจัดการเพื่อจัดเก็บสต๊อกส าหรับส ารองไว้เพื่อให้สามารถ

ด าเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ท าให้กระบวนการผลิตหรือธุรกิจของบริษัทฯ มีการหยุดชะงัก ได้แก่ การสต๊อกหินปูน 
และการสต๊อกเช้ือเพลิง  

ส าหรับหินปูนมีบริหารวัตถุดิบคงคลังโดยมีการจัดเก็บหินปูนประมาณ 1.5 - 3 เดือน เพื่อให้เพียงพอต่อความ
ต้องการรวมถึงการบริหารต้นทุนให้เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้  

ส าหรับวัตถุดิบประเภทเชื้อเพลิงจะมีการจัดเก็บตามปริมาณความต้องการของบริษัทเป็นระยะเวลาประมาณ
ไม่น้อยกว่า 3 - 8 เดือน ในระบบคลังปิด โดยการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บวัตถุดิบจะมีกระบวนการจัดการเพื่อมิให้ส่งผล
กระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

1.4) การลดการสูญเสีย (Lose Reduction) 
บริษัทฯ มีการบริหารจัดการเพื่อด าเนินการเพื่อลดการสูญเสีย ซึ่งในการผลิตปูนขาวจะมีต้นทุนสูญเสียจาก

วัตถุดิบหินปูนซึ่งมีขนาดเล็กกว่า 12.5 mm โดยมีการจัดการเพื่อน าวัตถุดิบสูญเสียกลับเข้ากระบวนการโดยการร่อน โดย
วัตถุดิบที่ขนาดเล็กกว่า 12.5 mm แต่ขนาดเกินกว่า 5 mm จะน ากลับเข้ากระบวนการผลิต ส่วนวัตถุดิบที่ขนาดเล็กกว่า 0.5 
mm (ทรายขี้เป็ด) จะน าไปถมที่หรือให้บริจาคให้กับชุมชนในการท าประโยชน์เพื่อสาธารณะ เช่นการท าถนนทางเข้าโรงงาน 
วัด หรือสถานที่เพ่ือวัตถุประสงค์ด้านสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน 

1.5) การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนและต้นทุนทางการเงิน (Working Capital and financial 
Management) 

     จากการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บสต๊อกวัตถุดิบและเช้ือเพลิงจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการด้านเงินทุน
หมุนเวียนของบริษัทเพื่อให้เพียงพอส าหรับวัตถุดิบที่จัดเก็บส ารองไว้  ซึ่งบริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงจากการบริหาร
จัดการเงินทุนหมุนเวียนโดยเลอืกใช้เงินทุนหมุ่นเวียนที่มีต้นทุนต่ า หรือมีต้นทุนทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบี้ยต่ า โดยการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคงท่ีและลอยตัวให้เหมาะสมและติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยอย่างสม่ าเสมอ 

 

(2) กระบวนการผลิต (Production Process) 
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตปูนร้อนและปูนไฮเดรตรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งเป็นผู้ผลิตปูนแคลเซียม

คาร์บอเนตรายส าคัญบริษัทฯ ยังมีบริษัทย่อยซึ่งด าเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมและการค้าเครื่องจักรและอุปกรณ์เตาเผาปูนขาว 
ปัจจุบันบริษัท มีโรงงานผลิตสินค้าหลัก รวม 3 แห่งในจังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี โดยที่ตั้งส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน
จังหวัดนนทุบรี 
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o การผลิตและก าลังการผลิต 
ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานที่มีการผลิตแล้วจ านวน  3 แห่ง คือ โรงงานที่ช่องสาริกา โรงงานที่หน้าพระลาน และ

โรงงานสร้างใหม่ที่ห้วยป่าหวาย ซึ่งในส่วนของโรงงานที่ช่องสาริกาตั้งอยู่ที่ ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี บนเนื้อที่
โรงงานประมาณ  151 ไร่ และโรงงานที่หน้าพระลานตั้งอยู่ที่ ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี บนเนื้อที่โรงงาน
ประมาณ 29 ไร่ และโรงงานที่ห้วยป่าหวาย บนเนื้อที่โดยประมาณ 96 ไร่โดยแต่ละโรงงานประกอบไปด้วยเครื่องจักรส าคัญ 
ได้แก่ เตาเผาปูนขาวและอุปกรณ์ โดยในปี 2561 จะมีเตาเผาที่เดินการผลิตรวม จ านวน 7 เตา (มีก าลังการผลิตปูนร้อน 
380,000 ตันต่อปี) เครื่องผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (มีก าลังการผลิตปูนไฮเดรตกว่า 100,000 ตันต่อปี) เครื่องผลิตแคลเซียม
คาร์บอเนต เครื่องบดปูนก้อน-ปูนเกล็ด เครื่องบดเช้ือเพลิง เป็นต้น  

ส าหรับกระบวนการผลิตหลกัได้แก่ การเดินเตาเผาปูนขาว ซึ่งจะมีการผลิตต่อเนื่องทุกวัน ตลอด24 ช่ัวโมง เนื่องจาก
เตาเผาปูนขาวเป็นระบบปิด ซึ่งต้องรักษาระดับความร้อนในการเผาให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสม ดังนั้นการหยุดเตาเผาเป็นระยะ
เวลานาน ต้องใช้เวลาจุดเตาเพื่อเดินเครื่องและให้ความร้อนเตาในการเพิ่มอุณหภูมิภายในเตาจนถึงระดับประมาณ 900 องศา
เซลเซียส ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการผลิตด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง และมีการหยุดชะงักน้อยที่สุด บริษัทจึงมีการวางแผนหยุด
เครื่องจักรเพื่อซ่อมบ ารุงเครื่องจักรอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงแผนการหยุดเครื่องจักรเพื่อปรับปรุง (overhaul) เมื่อถึงระยะเวลา
การปรับปรุง (overhaul)  โดยเตาแต่ละเตาจะมีการหยุดเป็นระยะเวลานานในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนอิฐทนไฟโดยปกติจะอยู่
ที่ระยะเวลา 5 ปีโดยประมาณ ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับสภาพของผนังอิฐ  และชนิดและคุณสมบัติของวัตถุดิบและเชื้อเพลิง 

o การผลิตและกระบวนการผลิต 
 กระบวนการผลิตแคลเซียมออกไซด์ (ปูนขาวสุก) 

 

1. หินปูนที่เก็บไว้ในอุโมงค์หิน จะถูกล าเลียงเข้าเครื่องคัดขนาดหินปูน เพื่อให้ได้ขนาดหินที่ต้องการและฉีดน้ าท า
ความสะอาดหิน เพื่อชะล้างดินออกจากหินปูน ซึ่งวัตถุดิบหินปูนท่ีจะในกระบวนผลิตจะผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยแผนก 
QA&QC เพือ่คัดเลือกหินปูนท่ีมีคุณภาพส าหรับใช้ในการผลิต 
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2. หินปูนจะถูกล าเลียงผ่านสายพาน และบรรจุใส่ถัง (bucket) ด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อล าเลียงหินปูนใส่เข้า
เตาเผาปูน (Kiln)  

3. เผาหินปูนด้วยความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 900 องศาเซลเซียสในเตาเผาปูนขาวระบบปิด โดยใช้เวลาเผา
ประมาณ 18 ช่ัวโมง เพื่อให้ได้ปูนก้อนสุก โดยควบคุมการเผาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

4. เมื่อกระบวนการเผาหินปูนเสร็จสมบูรณ์ จะท าการเป่าลมเย็น เพื่อลดอุณหภูมิปูนก้อนสุกให้เย็นลง แล้วท าการ
คัดเลือกปูนก้อนที่ลักษณะทางกายภาพไม่ตรงตามความต้องการออก ตรวจสอบความสามารถในการละลายน้ าเบื้ องต้น และ
เก็บตัวอย่างปูนขาวสุกจากสายพานให้กับแผนกควบคุมคุณภาพและรับประกันคุณภาพ (QA&QC) ซึ่งในกระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพของแผนก QA&QC จะมีกระบวนการตรวจสอบ และการสุ่มเก็บตัวอย่างจากกระบวนการผลิตเพื่อวิเคราะห์
และตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบก่อนน าสินค้าเข้าจัดเก็บในไซโลหรือโกดัง 

5. ล าเลียงปูนขาวสุกเก็บเข้าไซโล และ/หรือโกดังท่ีจัดเก็บ  

6. หากลูกค้าต้องการผลิตภัณฑ์เป็นปูนเกล็ดจะน าปูนก้อนไปผ่านเครื่องตีเพื่อผลิตเป็นปูนเกล็ด หรือหากต้องการ
สินค้าในรูปปูนบดจะส่งปูนก้อนไปยังโรงบด เพื่อบดให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ 

7. น าปูนก้อน/ปูนเกล็ด/ปูนบด บรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ หรือน าใส่รถบรรทุก/รถเบ้าท์ (bulk) เพื่อ
จัดส่งให้ลูกค้า และออกเอกสารแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ หรือ Certificate of Analysis (COA) (ถ้าลูกค้าต้องการ) 

 

กระบวนการผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) 

 
1. น าปูนขาวสุก (ปูนก้อน) ท่ีได้จากการผลิตแคลเซียมออกไซด์มาบดละเอียด 
2. น าแคลเซียมออกไซด์ที่บดแล้วมาท าปฏิกริยากับน้ าในเครื่องผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Hydrator) 
3. ผ่านเครื่องตีผลิตภัณฑ์ให้ละเอียด เพื่อให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ โดยมีการสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้แผนก

ควบคุมคุณภาพท าการตรวจสอบคุณภาพ 
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4. บรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ หรือน าจัดเก็บในไซโล ส าหรับโหลดใส่รถบรรทุก/รถเบ้าท์ (bulk) เพื่อ
จัดส่งให้ลูกค้า และออกเอกสาร แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ หรือ Certificate of Analysis (COA) (ถ้าลูกค้า
ต้องการ) 

 
กระบวนการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) 

 
1. ตรวจสอบคุณภาพหินแคลไซต์ทางกายภาพ 
2. น าหินแคลไซต์มาบดละเอียดด้วยเครื่องบด Ball Mill เพื่อให้ได้ขนาดตามต้องการ 
3. สุ่มเก็บตัวอย่างส่งให้กับแผนกควบคุมคุณภาพ (QC) 
4. หากเป็นผลิตภัณฑ์แคลเซียมคาร์บอเนตแบบไม่เคลือบผิว (Uncoated Calcium Carbonate) จะท าการ

บรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ และจัดส่งให้กับลูกค้า  
5. หากเป็นผลิตภัณฑ์แคลเซยีมคารบ์อเนตแบบเคลอืบผิว (Coated Calcium Carbonate) จะน าแคลเซียมที่บด

แล้วมาเคลือบด้วยกรดไขมันท่ีผ่านเครื่องผสม แล้วน าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเครื่องคัดขนาด บรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ
และจัดส่งให้กับลูกค้า 

(3) กระบวนการควบคุมและรับประกันคุณภาพ (Q.C&QA) 
บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจเช็คเพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้าท่ีจะผลติจนผลิตเป็นสินค้าส าเร็จรูป ซึ่งมีการ

จัดการเป็นไปตามมาตรฐานการการจัดการตามมาตรฐานสากลระบบ ISO9001 ตั้งแต่กระบวนการ ตรวจสอบวัตถดุิบก่อนการ
ใช้งาน โดยทีมงานท่ีจัดส่งไปส ารวจท่ีหน้าเหมือง กระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ขณะท าการผลิต และกระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าหลังท าการผลิต ตลอดจนกระบวนการบริหารสินค้าส าเร็จรูป และการตรวจสอบคุณภาพสินค้าท่ีรับซื้อ
จากผู้ผลิตภายนอก เป็นต้น เพื่อควบคุมในทุกกระบวนการเพื่อรับประกันในคุณภาพสินคา้ก่อนจัดส่งให้กับลูกค้า 

(4) การจัดเก็บและการบรรจ ุ
บริษัทฯ มีกระบวนการจัดเก็บรวมถึงการบรรจุ ซึ่งมีการจัดการตามมาตรฐานสากลระบบ ISO 9001 ตั้งแต่

กระบวนการรับเข้าวัตถดุิบ การตรวจสอบบรรจภุัณฑ์ การส่งข้อมูลการ Reject กรณีบรรจุภณัฑไ์มไ่ด้มาตรฐาน การสุม่ตรวจ
บรรจภุัณฑ์ที่อยู่ในสต๊อก เป็นต้น 
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(5) การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า (Outbound Logistics) 
บริษัทฯ มีการจดัการบริหารงานการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยเป็นไปตามมาตรฐานสากลระบบ ISO 9001  

โดยมีแนวทางการด าเนินการตั้งแต่การรับรายการขายสินค้าประจ าจากฝ่ายขายและการตลาด  การจัดเตรียมการขนส่งสินค้า
ซึ่งบริษัทฯ ใช้รถขนส่งของบริษัท รวมถึงรถขนส่งซึ่งบริการโดยคู่ค้าของบริษัท โดยมีการจัดประเภทรถขนส่ง ได้แก่ รถสิบล้อ , 
รถเบ๊าเดี่ยว, รถเบ๊าท์พ่วง , รถเบา๊เทลเลอร์ , รถดั๊ม-สิบล้อ , รถดัม๊ – พ่วง, รถกะบะเปลือย พ่วง และเทลเลอร์ ทั้งนี้เพื่อจัด
ประเภทรถให้เหมาะสมกับประเภทสินค้า การบรรจุ รวมถึงพื้นที่การเข้าถึงส าหรับลูกคา้แต่ละรายเพือ่สามารถให้บริการในการ
จัดส่งสินคา้ให้กับลูกค้าไดเ้หมาะสม โดยมีการควบคุมด้านน้ าหนักการชั่งให้ได้ตามมาตรฐาน การจดัส่งสินค้าไดต้รงตามเวลา
และสามารถบริหารจัดการต้นทุนการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(6) การให้บริการด้านการขายหรือการตลาด 
บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทฯ มีการจัดการด้านการขายและการตลาดเพื่อให้บริการกับลูกค้าทุกรายโดยทั่วถึงโดยมีการบริหารจัดการ

เป็นไปตามมาตรฐานสากลระบบ ISO9001  
บริษัท โกล้เด้น ไลม์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการสร้างเตาเผาปูนขาวแห่งใหม่ของโรงงานส าหรับการผลิตใหม่ในอนาคต รวมถึงการ

ขยายธุรกิจด้านวิศวกรรมและการจ าหน่ายช้ินส่วนและอุปกรณ์เตาเผาปูนขาว บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยภายใต้ช่ือ บริษัท 
โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (GLE) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่มี SUTHA เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว โดยท าธุรกิจด้านบริการ
ออกแบบ และจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์เตาเผาเพื่อจ าหน่าย รวมถึงให้ค าปรึกษาด้านวิศวกรรม ทั้งภายในและต่างประเทศ
ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้เริ่มท าการผลิตเตาเผาชนิด Easy Operation Double Shaft (EOD) ด้วยก าลัง
การผลิต 150 ตันต่อวันในปี พ.ศ.2557 ในการเป็นเจ้าของงานด้านวิศวกรรมด้วยเทคโนโลยี EOD เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่อง
ต่างๆ เช่น 

o ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่ าสุดเนื่องจากการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงน้อยในขณะที่มีความเป็นระบบอัตโนมัตคิ่อนข้าง
สูง 

o การเก็บรักษาคุณค่าค่อนข้างสูงในระยะเวลานาน และยังคงเป็นเตาที่ทันสมัยในอีก 20 ปี 
o มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมค่อนข้างน้อยซึ่งสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ได้ทั้งปัจจุบันและในอนาคต 
o ปูนขาวและ Dolime ที่ผลิตมีคุณภาพสูง มีคาร์บอนไดออกไซด์ตกค้างเล็กน้อย มีการท าปฏิกิริยาค่อนข้างสูง 
 

(7) ลูกค้าและการใช้ผลิตภัณฑข์องผู้บริโภค 
โดยภาพภาพรวมส าหรับผลิตภัณฑ์ปูนขาวซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์หลัก และเป็นผลติภณัฑ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายใน

หลายๆ อุตสาหกรรม และหลากหลายด้านการใช้งาน ทั้งอุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมน้ าตาล 
อุตสาหกรรมผลติกระดาษและเยือ่กระดาษ อุตสาหกรรมการแยกซัลเฟอร์ในเชื้อเพลิงและก๊าซ อุตสาหกรรมน้ าและการบ าบัด
น้ าเสีย การบ าบัดด้านสิ่งแวดล้อม งานก่อสร้าง อุตสาหกรรมเกษตร การผลิตแก้ว การส ารวจพลังงาน และอุปกรณ์ด้านสันทนา
การ ซึ่งเป็นตลาดหลัก ๆ ซึ่งบริษทัได้รับความไว้วางใจให้ผลิตและจดัหา โดยมีกระบวนการควบคมุการผลิตเพื่อผลิตสินค้าซึ่งได้
คุณภาพและมีกระบวนการก าจัดของเสียต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการสร้างความสมัพันธ์ของธุรกิจในระยะยาว  

โดยในหลายๆ อุตสาหกรรมได้ใช้ปูนขาวและหินปูนท่ีเอื้อในด้านประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยในการการท าให้ 
อากาศและน้ าบริสุทธ์ิ และช่วยฟื้นฟูสภาพดิน โดยปูนขาวและหินปนูมีผลต่อโลกของเราในเชิงบวก ดังนี้ 

o ด้านอากาศ ช่วยบ าบัดและก าจัดการปล่อยก๊าซไอเสยีที่เป็นอันตรายจากหม้อไอน้ า เครื่องก าเนดิไอน้ า 
กระบวนการจากเตาเผาและเตาเผาขยะ 

o ด้านน้ า ช่วยท าความบรสิุทธ์ิให้ของเหลวอันเกิดจากระบวนการในอุตสาหกรรมเวลาไหลผ่าน 
o ด้านดิน ใช้ในการบ าบัดดินท่ีปนเปือ้นจากอุตสาหกรรมทางการเกษตร 
ปูนขาวถูกใช้ในการขจัดสิ่งสกปรกอันเกิดจากแร่ของโลหะที่ไม่ใช่เหลก็ เช่น ทอง ทองแดง และอลิมิเนียม และ

ส าหรับประโยชน์ของปูนขาวในทางการเกษตรและ Agrofood ส าหรับผลิตภณัฑ์ปูนขาวและแคลเซยีมคาร์บอเนต ถูกใช้อย่าง
แพร่หลาย โดยมีคณุสมบัติที่ช่วยในการกันดินและเป็นสารเติมแต่งในอาหารสัตว์และอาหารมนุษย ์ ปูนขาวยังช่วยขจัดสิ่ง
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สกปรกและแร่ธาตุอินทรีย์ในการผลิตน้ าตาล นอกจากประโยชน์ดังกล่าวแล้ว ในเชิงพาณิชย์ปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต
ยังเป็นผลติภณัฑ์ซึ่งมสี่วนในการสนับสนุนโดยเป็นวัตถุหลักของผลติภัณฑ์อตุสาหกรรมในหลากหลายอุตสาหกรรมซึ่งถือเป็น
ส่วนสนับสนุนและพัฒนาด้านเศรษกิจ และการเติบโตในหลาย ๆ ธรุกิจ การบริการ รวมถึงชุมชนรอบ ๆ อย่างต่อเนื่อง 

 
การจัดการเพ่ือความยั่งยืนเพ่ือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทานดังท่ีกล่าว 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อผลกระทบของกระบวนการจัดการ

ตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย นอกจาก
การบริหารจัดการระบบการท างานตามมาตรฐานสากลตามระบบควบคุม
คุณภาพ ISO9001 ยังมีการบริหารจัดการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อม ISO14001 และการควบคุมกระบวนการตามระบบความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย OHSAS 18001นอกจากน้ี บริษัทยังมีมาตรการ
ควบคุมฝุ่นละอองและของเสียจากโรงงาน โดยบริษัทมีการติดตั้งระบบการ
ชะล้างฝุ่นละอองและเขม่าจากการเผาไหม้ก่อนปล่อยควันจากการเผาหินปูนออก และมีการฉีดน้ ารอบบริเวณโรงงานเป็น
ประจ าทุกวัน เพื่อช่วยลดฝุ่นละอองภายในและรอบโรงงาน นอกจากนี้ยังมีการปลูกต้นไม้บริเวณรอบโรงงาน เพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีดี และช่วยป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ในส่วนของการใช้น้ าในโรงงานท่ีใช้ในการชะล้างหิน จะมีการ
บ าบัดภายในโรงงาน และหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ท าให้โรงงานไม่มีการปล่อยน้ าเสียซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใน
แต่ละกระบวนการจะมีการควบคุมรวมถึงการด าเนินการตรวจวัดค่าคุณภาพอากาศเพื่อให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับหลักทางด้านสิ่งแวดล้อมก าหนดไว้  โดยมีระบบการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  รวมถึง
การควบคุมอากาศที่ระบายออกจากโรงงานให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม และรวมถึงการด าเนินการดังนี้ 

o การด าเนินการที่ไม่มีสิ้นสุด 
ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบ และเป็นบริษัทฯ ในเชิกรุกด้านสิ่งแวดล้อม SUTHA ได้น าแนวทางที่ดีที่สุดไปใช้ใน

กระบวนการทางอุตสาหกรรม ในรูปแบบที่ค านึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีด้านสุขภาพของมนุษย์ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

o ความรับผิดชอบ 
ความห่วงใยด้านสิ่งแวดล้อมรอบของพวกเรา สามารถพิสูจน์

และมั่นใจได้ในกระบวนการการผลิตปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต โดยมี
ความมุ่งเน้นเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของค่านิยมสูงสุดของ
เป้าหมายของพวกเรา พวกเราเช่ือว่าการกระท าที่รอบคอบ เอาใจใส่ และ
รับผิดชอบต่อสุขภาพของมนุษย์ รับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ถือเป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ ในฐานะบริษัท ท้ังในรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อๆ ไป 

o การปฎิบัติท่ีดีที่สุด 
หลังจากมุ่งมั่นและแสวงหาความเป็นเลิศต่อการอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม  SUTHA ได้มีแนวทางการปฎิบัติที่ดี

ได้แก่ : 
o ความควบคุมอันยาวนานโดยมุ่งเน้นไปท่ีประสิทธิภาพของ

พลังาน 
o ใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่มีอยู่ 
o การจัดการการปล่อยก๊าซคาร์บอน 
o ลดปริมาณการใช้น้ าโดยการหมุนเวียนน ากลับมาใช้อีกครั้ง 
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o การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการแหล่งทรัพยากรอย่างสูงสุด 
เรามีการใช้และแปลงทรัพยากรธรรมชาติ-หินปูน เช้ือเพลิง และ น้ า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถสูงสุดในการ

ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีของเสียออกมาน้อยที่สุด  กระบวนการผลิตของ SUTHA นั้นเต็มไปด้วยประสบการณ์และ
ความเช่ียวชาญในการใช้วัตถุดิบท่ีสกัดมาจากโลก การผลิตปูนขาวนั้น ต้องการอุณหภูมิที่สูงส าหรับกระบวนการ Calcinizing
โดยใช้เตาเผาปูนขาวแบบแนวตั้ง ซึ่งการจัดการด้านกระบวนการผลิตท าให้การใช้พลังงาน น้ า และหิน นั้นเป็นไปอย่าง
รอบคอบ 

o มีการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ 
ตลอดระยะเวลาการผลิต บริษัท มุ่งมั่นท่ีจะใช้เทคโนโลยีที่ทีที่สุดต่อการใช้พลังงาน การปล่อยมลพิษในอากาศ 

เช้ือเพลิงทางเลือก และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในการปฎิบัติทั้งหมดนี้ เราได้ท าการควบคุมภาพรวมการใช้
ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการปล่อยมลพิษ เพื่อส าหรับปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตต่อไปให้เกิดประสิทธิภาพ
ที่ดีที่สุดต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดของแนวทางการตรวจติดตามในกระบวนการเตาเผา คือ เรามีการตรวจวัด
เพื่อควบคุมมลพิษ เพื่อให้สามารถทราบผลและมีการควบคุมด้านมลพิษ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของอุตสาหกรรมและ
หน่วยงานราชการ เพื่อความสะอาดปลอดภัยสูงสุดแก่ชุมชนของเรา 

o การใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค 
สุดท้ายนี้ การใช้ปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนตในตลาดอุตสาหกรรมต่างๆ ตามที่ได้กล่าวไปแลว้ก่อนหน้านัน้  

เห็นได้ว่ามีผลและเป็นประโยขน์ต่อคุณภาพในชีวิตประจ าวันของเราเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็นงานบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่มี
ความจ าเป็นอ่ืนๆ  

และในขณะเดียวกัน คุณภาพชีวิตของเรายังถูกพัฒนาให้ดียิ่งข้ึน เพราะการใช้ปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต
ในอุตสาหกรรม จะช่วยให้อุตสาหกรรมเหล่านี้สามารถปฎิบัติได้ตามกฎระเบียบและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม ยังผลต่อการ
สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเราด้วยนั่นเอง   
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เป้าหมายการประกอบธุรกิจ 

บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)  มีความมุ่งมั่นเป็นผู้ผลิตปูนขาว แคลเซียมคาร์บอเนต  ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการ
แปรรูปปูนขาว หินปูน แร่แคลไซด์ แร่แบไรต์ และผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าเคมีพื้นฐานอ่ืน  ที่มีคุณภาพตรงต่อความต้องการของ
ลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมด้วยราคายุติธรรม  บริษัทฯมุ่งเน้นลูกค้า โดยมุ่งให้การบริการ ให้ค าแนะน าการใช้ผลิตภัณฑ์
ที่มีความเหมาะสมกับกระบวนการผลิตของลูกค้า   บริษัทศึกษาค้นคว้าเพื่อวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาวิศวกรรม
และเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต ขยายฐานธุรกิจด้านการเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิต
เคมีภัณฑ์พื้นฐาน โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการด าเนินการเพื่อขับเคลื่อนและเติบโตไปข้างหน้า โดยมีเป้าหมายให้บริษัทฯ เป็น
ผู้น าในการผลิตปูนขาวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

กลยุทธ์ส าหรับปี 2561 และการด าเนินธุรกิจในอนาคต 
o มุ่งเน้นลูกค้า 

การส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และสามารถปิดช่องว่างกับคู่แข่งขัน โดยการ
ด าเนินการแนวกลยุทธ์โดยรักษาและเสริมสร้างการมุ่งเน้นด้านคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยด าเนินการ
แก้ไขปัญหาด้านอุปทานของวัตถุดิบหินปูนเพื่อให้บริษัทสามารถจัดการเกี่ยวกับวัตถุดิบหินปูนได้เทียบเท่ากับคู่แข่งขัน การ
ปรับปรุงพารามิเตอร์ด้านคุณภาพที่ส าคัญ การพัฒนาทีมงานซึ่งส่งผลในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการของเสีย และ
การใช้พลังงาน เพื่อให้มั่นใจในการพัฒนาคุณภาพได้อย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่ต้องการ 
o การปฏิบัตงานที่เป็นเลิศ 

มุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ โดยให้ความส าคัญในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพให้ได้
มาตรฐานอุตสาหกรรม ความสามารถในการผลิตเพิ่มขึ้น การลดการใช้พลังงาน และการก าจัดส่งเสียอย่างได้ประสิทธิภาพ โดย
ท าการปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์การวัดที่ได้ประสิทธิภาพที่สามารถตรวจวัดค่าควบคุมได้อย่างแม่นย า เพื่อให้สามารถ
ควบคุมการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดการใช้พลังงาน การควบคุมกระบวนการในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ
ด้วยทีมนักธรณีวิทยาโดยใกล้ชิดเพื่อให้ได้แหล่งวัตถุดิบที่ได้คุณภาพ  
o การขับเคลื่อนและการเติบโต 

สามารถจัดซ้ือจัดหาหินปูนที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตสูงได้ในระยะยาว โดยมีกลยุทธ์ในด้านการจัดการกับแหล่ง
วัตถุดิบหินปูนเพ่ือให้สามารถจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบหินปูนได้ในระยะยาว 

สร้างฐานที่ตั้งธุรกิจที่มั่นคงแข็งแกร่งของภูมิภาค โดยการใช้กลยุทธด้านการควบรวมกิจการ เพื่อให้สามารถสร้าง
รากฐานที่มั่นคงขึ้นในประเทศไทย บริษัทฯ มีเป้าหมายเพื่อผลักดันเพื่อสามารถควบรวมกิจการ โดยมีการด าเนินการอย่าง
รอบคอบระมัดระวัง ให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวกในด้านการพัฒนาการเข้าถึงตลาด ก าลังการผลิตที่ดีขึ้น การลดต้นทุนการผลิต 
ช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นในด้านการบริหาร และการใช้ทรัพยากร การถ่ายโอนด้านเทคโนโลยี เป็นต้น 

ขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการส่งออกผลิตภัณฑ์ปูนขาวและสร้างเครือข่ายที่มีต้นทุนต่ า
รวมถึงโรงงานปูนขาวขนาดเล็ก 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
 
ในปัจจุบันบริษัทได้วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทโดยความเสี่ยง

ดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบในสาระส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท แต่เพื่อให้เกิดความรอบคอบระมัดระวังใน
เรื่องดังกล่าวจึงเสนอข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ นอกจากนี้ข้อมูลที่น าเสนอมีลักษณะข้อความที่ เป็นลักษณะการคาดการณ์ใน
อนาคต (Forward Looking Statement) ที่จะปรากฏในเอกสารฉบับนี้เช่นการใช้ถ้อยค าว่า “เช่ือว่า” “คาดการณ์ว่า” 
“คาดหมายว่า” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” หรือ “ประมาณ” เป็นต้นหรือการคาดการณ์เกี่ยวกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผล
ประกอบการแผนการด าเนินงานในการประกอบธุรกิจของบริษัท และอื่นๆซึ่งเป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตดังนั้น
ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากการคาดการณ์หรือคาดคะเนก็ได้ 

 

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

วัตถุดิบหลักในการผลิตปูนขาว คือ หินปูน ในปัจจุบันบริษัทจัดหาหินปูน
จากผู้จัดหาที่มีประทานบัตรการด าเนินการเหมืองหินปูนในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ 
แหล่งหินปูนในจังหวัดสระบุรี และลพบุรี ที่ได้คุณภาพตรงตามที่บริษัทต้องการ  
บริษัทมีการซื้อวัตถุดบิหินปูนจากผู้จัดหาจ านวนประมาณ 6-10 ราย และบางรายได้
มีการซื้อขายหินปูนกันมาอย่างต่อเนื่องมามากกว่า 5 - 10 ปี แม้ว่าจะมิได้มีการท า
สัญญาซื้อขายกัน 

อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถรับประกันหรือคาดการณ์ได้ว่า บริษัทจะ
สามารถซื้อหินปูนได้ในปริมาณและคุณภาพจากผู้ขายหรือแหล่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
และการเปลี่ยนแปลงผู้จัดจ าหน่ายอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทในรูปแบบที่
ไม่สามารถคาดการณ์ได้  ในทางตรงกันข้ามบริษัทยังไม่เคยประสบกับสถานการณ์ที่
ขาดแคลนแหล่งแร่หินปูน แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะมีผู้จัดหาแร่หินปูนขนาดใหญ่
อาจต้องเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับการอนุญาตด าเนินการส าหรับแหล่งหินปูน ซึ่งอาจ
ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของอุปทาน  แต่อย่างไรก็ดีบริษัทได้มีบริหารวัตถุดิบคง
คลัง โดยมีการจัดเก็บหินปูนประมาณ 1.5 - 3 เดือน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการและต้นทุนเป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้  

บริษัทมีการจัดส่งทีมงานนักธรณีวิทยาควบคู่ไปกับฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพเพื่อส ารวจคุณภาพหินปูนและ
เก็บตัวอย่างมาทดสอบทั้งจากแหล่งท่ีซื้ออยู่ในปัจจุบันและแหล่งใหม่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่สามารถรบัประกันใน
ความสม่ าเสมอของคุณภาพหินปูนให้เป็นไปตามต้องการของบริษัทได้ แต่เนื่องจากบริษัทมีการพัฒนาระบบเตาเผาหินปูนและ
มีประสบการณ์การเผาหินปูนมากกว่า 10 ปี ท าให้บริษัทสามารถน าหินปูนจากแต่ละแหล่งมาผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า 

1.2 ความเสี่ยงด้านราคาและการจัดหาเชื้อเพลิง (Risk relating to fuel price and supply) 

บริษัทมีการจัดซื้อเช้ือเพลิงถ่านหินเพื่อใช้ในการผลิตจากผู้ผลิตในต่างประเทศ 2 ราย เป็นประจ า รวมถึงการจัดหา
จากแหล่งอ่ืนๆ โดยจะมีกระบวนเพื่อท าการรวบรวมราคาที่มีการเสนอขายในแต่ละคราว 5 – 10 ใบเสนอขายก่อนท่ีจะท าการ
เลือกผู้ขายส าหรับจัดส่งในครั้งถัดไป นอกจากนี้เพื่อมิให้เกิดการจัดส่งเชื้อเพลิงซึ่งน าเข้าจากต่างประเทศล่าช้า บริษัทได้มีการ
เตรียมการเพื่อส ารองเชื้อเพลิงโดยด าเนินการด้านการบริหารสินค้าคงคลังตามปริมาณความต้องการของบริษัทเป็นระยะเวลา
ประมาณไม่น้อยกว่า 3 - 8 เดือน ซึ่งข้ึนอยู่กับการบริหารจัดการด้านเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 

1.3 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่อพนักงาน (Risk relating to environment and personnel 
safety )   

                                                                     หน้า < 33/208 >



 
 
 
 

 

เนื่องด้วยลักษณะการด าเนินการของบริษัทเกี่ยวข้องกับการเผาหินปูนการบดปนู
และมีกระบวนการผลิตจากปฏิกิริยาทางเคมีจึงอาจส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ต่อชุมชนใกล้เคียงและความปลอดภัยต่อพนักงานบริษัทประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย
ปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับทางด้าน
สิ่งแวดล้อมครอบคลุมถึงเรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว การควบคุมอากาศท่ี
ระบายออกจากโรงงานให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม การจัดท ารายงาน
ชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน เป็นต้น ซึ่งข้อก าหนดดังกล่าวอาจมี
การเปลี่ยนแปลง และมีการเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ได้  

อย่างไรก็ดี บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตลอดจนมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานท่ีได้รับ
การรับรองส าหรับด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
OHSAS18000 และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO14001 
 

2 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) 
2.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Risk relating to exchange rates) 

เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทได้มีการซื้อเช้ือเพลิงซึ่งต้องน าเข้าจากต่างประเทศ
และมีการจ าหน่ายสินค้าส่งออกโดยใช้สกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นหลัก  ดังนั้นฯ บริษัทมี
ความเสี่ยงหากเกิดความผันผวนผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเป็นระยะเวลา 30 วัน ซึ่งเป็น
ระยะเวลาตั้งแต่การบันทึกบัญชี จนถึงเมื่อสถาบันการเงินช าระหนี้ให้กับผู้จ าหน่ายในนาม
บริษัทผ่านระบบทรัสต์รีซัท อย่างไรก็ตามบริษัทมีการประเมินสถานการณ์ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และ
ติดตามความเคลื่อนไหวของสกุลเงินเหรียญสหรัฐต่อสกุลเงินบาทอย่างใกล้ชิด และศึกษาแนวทางการป้องกันความเสี่ยง
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยขอค าปรึกษาจากธนาคารคู่ค้าประกอบการตัดสินใจ  

ทั้งนี้ท่ีผ่านมาบริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีนัยส าคัญ  
 

2.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Risks relating to interest rates) 
บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ  ณ สิ้นปี 2560-2558 เท่ากับ 0.53, 0.35 เท่า 

และ 0.37 เท่า  ทั้งนี้ในส่วนของเงินกู้ระยะยาวและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินอัตราดอกเบี้ยที่คิดอ้างอิงเป็นแบบลอยตัว
ซึ่งหากสถาบันการเงินมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทท าให้มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นส่งผลให้
ก าไรของบริษัทลดลงและรวมถึงอาจท าให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นลดลงด้วย  แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราดอกเบี้ยโดยการจัดสรรเงินกู้ยืมที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวให้เหมาะสมและติดตามแนวโน้มของอัตรา
ดอกเบี้ยอย่างสม่ าเสมอ 
 

3  ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ (Management Risks) 
3.1  ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 

ณ วันที่ 29 กันยายน 2559  บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นโดยการเปลี่ยนแปลงเป็นผลจากการ
ขายหุ้นสามัญของบริษัท จ านวน 135,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสามสิบห้าล้านหุ้น) หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทโดยนายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ และนายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมของ
บริษัทขายหุ้นให้แก่บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่  เนื่องจากการซื้อขายหุ้นของบริษัท
ข้างต้นคิดเป็นร้อยละ 45 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด จึงมีหน้าที่
ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของบริษัท (Mandatory Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการท าค าเสนอซื้อเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ ซีอี ไลม์ มีสัดส่วนหลังการรับซื้อหลักทรัพย์จากการท า
ค าเสนอซื้อโดยนับรวมจ านวนหลักทรัพย์ที่ถือรวมทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 52.13 โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นตาม
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สัญญาซื้อขายหุ้นส่งผลให้มีการการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหารบางส่วน  โดยมีกรรมการที่ได้รับการเสนอจากผู้ถือหุ้น
ใหญ่รายใหม่เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการชุดใหม่แทนกรรมการเดิม รวมจ านวน 3 ท่าน และกรรมการที่ได้ รับการเสนอช่ือต่อที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มอีก 2 ท่าน รวมจ านวน
กรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือโดยบริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่ รวม 5 ท่าน และเมื่อวันที่ 
20 ธันวาคม 2560 บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ท าการซื้อหุ้นสามัญ จ านวน 65,000,000 หุ้น จาก นายเกียรติกุล 
มนต์เสรีนุสรณ์ และ นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ โดยนายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัท จึง
ท าให้กรรมการปัจจุบันของบริษัท มีจ านวน  8 ท่าน  โดยมีกรรมการจ านวน 5 ท่าน ที่ได้รับการเสนอช่ือโดยบริษัท ซีอี ไลม์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 73.79 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแล้ว 

จากการที่ บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 73.79 ของทุนจดทะเบียนที่ออก
และช าระแล้ว ดังนั้น บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด จะมีอิทธิพลต่อการเลือกบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 
โดยมีจ านวนกรรมการซึ่งมีจ านวนเสียงท่ีสามารถควบคุม ก าหนดนโยบายการบริหาร รวมถึงการแต่งตั้งผู้บริหาร และเนื่องจาก
สัดส่วนในการถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบ
ทั้งหมดและสามารถควบคุมนโยบาย รวมถึงการก าหนดแนวทางการบริหารงานในบริษัทได้ ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นอาจไม่
สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ได้รับการเสนอโดยกลุ่มกรรมการหรือผู้บริหารจากผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ซึ่งมีอ านาจควบคุมได้ 

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการด าเนินการเพื่อให้มีความโปร่งใส และได้ก าหนดนโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลการตัดสินใจ
และพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมิให้เกิดรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและ
คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบควบคุมภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีที่เป็นองค์กรอิสระเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบ
ระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของรายการทางบัญชีเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน บนพ้ืนฐานการทวนสอบและการตรวจสอบเพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตลอดจนมาตรฐานซึ่งเปน็
ที่เช่ือถือได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงานและการบริหารงานของบริษัท 
 
4.  ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซ่ึงส่งผลกระทบกับธุรกิจของบริษัท 

     (ASEAN Economic Community-AEC Impact of Business Risks) 

 บริษัทได้ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากนโยบายการเปิดเสรีทางการค้าของ AEC ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ผลกระทบในด้านการส่งออกสินค้าของบริษัทฯ เนื่องจากมีโอกาสความเป็นไปได้ หากเกิดการ
เคลื่อนย้ายแหล่งเงินลงทุน และฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง รวมไปถึงอุตสาหกรรมการผลิตปูนขาว และ
แคลเซียมคาร์บอเนตไปยังฐานการผลิตในกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ ประเทศ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศใน
กลุ่ม ASEAN ที่มีแหล่งวัตถุดิบและแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ รวมถึงมีค่าจ้างแรงงานไม่สูงนัก ดังนั้นปัจจัยเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น 
คือในเรื่องของการแข่งขันเพื่อช่วงชิงตลาดซึ่งเป็นฐานการส่งออกของบริษัทในปัจจุบัน หรือช่วงชิงยอดส่งออกสินค้าที่บริษัทฯ 
มีการจ าหน่ายในประเทศคู่ค้าเหล่านั้น เช่น อินโดนีเซีย ลาว และฟิลิปปินส์ รวมถึงประเทศที่ใกล้เคียง  ก็อาจเกิดผลกระทบ   
แต่ทั้งนี้บริษัทฯ  ได้วางแนวทางป้องกันความเสี่ยงส าหรับปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวโดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องไม่
หยุดนิ่ง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีความหลากหลายและเป็นที่ต้องการโดยสามารถรองรับต่อการใช้งานในอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานภายในประเทศมากยิ่งขึ้นซึ่งถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งซึ่งช่วยลดปัจจัยความเสี่ยงต่อการพึ่งพิง
การส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศได้อีกทางหนึ่ง  
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 
โครงสร้างการถือหุ้น บริษัทฯ ได้ปิดสมดุทะเบยีนเพื่อรวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 29 ธันวาคม 2560  โดยมีผู้ถือหุ้นรวม 
1,521 ราย  แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 0.5 % จ านวน 12 ราย และผู้ถือหุ้นต่ ากว่า 0.5% รวม 1,509 ราย โดยโครงสร้างผู้ถือ
หุ้น มีดังนี ้

 
 
โดยมผีู้ถือหุ้นหลักของบริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)  ณ วันท่ี 29 ธันวาคม 2560 มีดังนี ้

 

ชื่อ  จ านวนหุ้น  ร้อยละ 
1 บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด 221,380,460.00 73.79 
2 นายสมโภชน์ ปลื้มพรพรหม 6,873,300.00 2.29 
3 น.ส.ต้องรัก กิจวัฒนชัย 4,254,000.00 1.42 
4 บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 4,171,100.00 1.39 
7 นายขันธ์เพชร สารสาส 3,614,000.00 1.20 
5 น.ส.สารณิีย์ เนื่องจ านงค ์ 3,552,000.00 1.18 
6 นายปัน สารสาส 2,680,100.00 0.89 
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ที่มา: โครงสร้างกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด จากเอกสารค าเสนอซื้อ (แบบ 247-4) ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
                  และจากข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนเม่ือวันที่ 29 ธันวาคม 2560 

 
ผู้ถือหุ้นต่างด้าว   ณ วันท่ี 29 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นคนต่างด้าวจ านวน 3 ราย 

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

 
โครงสร้างบริษัทและบริษัทย่อย  
 

 
 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 

22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติให้ด าเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจด้านวิศวกรรมและการจ าหน่าย
เครื่องจักรอุปกรณ์   โดยบริษัทได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย ช่ือบริษัท โกล้เด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
ชื่อบริษัท บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั 
วันที่จดทะเบยีนจัดตัง้ วันที่ 15 มีนาคม 2560 
สถานที่ตั้ง เลขที่ 8/222 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ซอย 2, ต าบลบ้านใหม่, อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

11120  
ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 
 

ให้ค าปรึกษาด้านวิศวกรรมและบริการออกแบบ 
ผลิตและจ าหนา่ยเครื่องจักรอุปกรณ์ อะไหล่เครื่องจักรรวมถึงบริการให้ค าปรึกษาและติดต้ัง 

ทุนจดทะเบยีน 
 

20,000,000 บาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ  2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

ทุนที่เรียกช าระแล้ว 20,000,000 บาท 
โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
 

1. บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
2. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น 

99.99 % 
  0.01 % 

แหล่งเงินทุน เงินลงทุนหมุนเวียนของบริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

8 นายเกียรติกุล มนต์เสรีนสุรณ ์ 2,223,650.00 0.74 
9 นายกิติศักดิ์ ปิยะพัฒนา 2,001,100.00 0.67 
10 นายณัฐพันธุ์ ธนังตานุรักษ์ 2,000,000.00 0.67 
11 น.ส.กัลยา คุณานันทกลุ 1,544,000.00 0.51 
12 นายมณฑล พาสมด ี 1,522,000.00 0.51 
13 ผู้ถือหุ้นอ่ืนๆ 44,184,290.00 14.73 

รวมจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ว 300,000,000.00 100.00 
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โครงสร้างองค์กร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ แผนผังโครงสร้างองค์กร ดังน้ี 
 

กรรมการผู้จัดการ
(นายกี า เอมิล เ อราค)ี

(*ทจ.23/2551) (แบบ 35-E1, 59-1, 59-2) 

  ายบั ชีและการเงิน
ผู้จัดการ

(น.ส.อมร ันธ์ สุวรรณรัตน์)
(*ทจ23/2551) (แบบ 35-E1,59-1,59-1)

  าย  ิบัติการผลิต     
ผู้จัดการอาวุโส

(นายไ  ูรย์ สิงห์ไ ่มุก ์)
(*ทจ.23/2551) (แบบ 35-E1, 59-1, 59-2) 

  ายจัดการบริหารส านักงาน
ผู้จัดการ

(น.ส.ธิดารัตน์ สีหวัลล )
(*ทจ23/2551) (แบบ 35-E1,59-1,59-1)

  าย าย การตลาด และโลจิสติกส์
ผู้จัดการอาวุโส

(นาย   ช ทธิ   มนต์เสรีนุสรณ์)
(นายสมชาย จตุรานนท)์

(*ทจ.23/2551) (แบบ 35-E1, 59-1, 59-2) 

  ายทรั ยากรบุคคล
ผู้จัดการ

(น.ส. รสุรีย์ มยัง งษ)์
(*ทจ23/2551) (แบบ 35-E1,59-1,59-1)

คณะกรรมการบริษัท
 (กรรมการ จ านวน 9 ท่าน)
(แบบ 35-E1, 59-1, 59-2 , F24-2)

คณะกรรมการบริหาร
(กรรมการบริหาร จ านวน 5 ท่าน) 

แบบ 35-E1, 59-1, 59-2, F24-2)

คณะกรรมการตรวจสอบ (*ทจ 28/2551)
(กรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน)
(แบบ 35-E1, 59-1 , 59-2 , F24-1, F24-2) 

ผู้ตรวจสอบ าย น
(บริษัท ายนอกท่ี  ่งมีความเ  นอิสระ )

เล านุการคณะกรรมการตรวจสอบ
 (น.ส.ธิดารัตน์ ส ีหวัลล )

(แบบ 24-1)

เล านุการบริษัท (*89/15)
 (น.ส.ธิดารัตน์ สีหวัลล )

นักลงทุนสัม ันธ์
 (นาย   ช ทธิ   มนต์เสรีนุสรณ์)

(                  )

โรงงานสา าช่องสาริกา
ผู้จัดการ

โรงงานสา าหน้า ระลาน
ผู้จัดการ

  ายผลิต
ห้วย  าหวาย

  ายจัดส่งสินค้า าย น ระเท 
ผู้จัดการ

 

  ายควบคุมและ
รับ ระกันคุณ า 

ห้อง  ิบัติการ Center Lab

  าย าย
 นระเท  

  าย ายและบริหาร
จัดส่งต่าง ระเท    

  าย าย
สินค้าเกษตร 

สั ลักษณ์ท่ีตั้งหน่วยงาน ส านักงาน ห ่
 (นนทบุรีi) 

สา า00002
ช่องสาริกา

สา า00001
หน้า ระลาน

สา า00003
ห้วย  าหวาย

  ายผลิตแคลเ ียม
คาร์บอเนต 

  ายจัดการ
โรงงาน 

  าย
 ่อมบ ารุง 

  ายจัด ื้อ
 น ระเท  

  ายผลิต ูนไ เดรต
และ ูนบด

  ายผลิต
สินค้า ูน าว 

  ายผลิต
 ูนไ เดรต 

  ายผลิต
 ูนบด 

ควบคุมและ
รับ ระกันคุณ า  

  ายการเงิน
 

  ายเร่งรัดหนี้สิน
 

 

การจัดการ นองค์กร 

โครงสร้างการจดัการของบริษัทส าหรับปี 2560 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 2 
ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร 
 

คณะกรรมการบริษัท 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  บริษัทฯ มีคณะกรรมการ รวมทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย 
 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ /3/6/8 ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร 
2 นายเกียรติกุล มนต์เสรีนสุรณ์/3/4/5/7 กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
3 นายกีซา เอมลิ เพอราคี /2/3/4/5 กรรมการผู้จดัการ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
4 นางสาวนิชิต้า ชาห์ /3/5 กรรมการ และกรรมการบริหาร 
5 นายกริสนนั สูบรามาเนียน อายลู่ /3/5  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
6 นางสาวครสิเทล เวอเลเยน /6 กรรมการ 
7 นายศรีภพ สารสาส/5 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
8 นายประพัฒน์  วนาพิทักษ์ 1/5 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
9 นางลัดดา ฉัตรฉลวย/2/5 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางสาวธิดารัตน์ สีหวลัลภ ผู้จัดการฝ่ายจัดการบริหารส านักงาน ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการ
บริษัท โดยได้รับการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2556  
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หมายเหตุ :  
1. ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติแต่งตั้งนายประพัฒน์ วนาพิทักษ์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ด ารง

ต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายสุวิทย์ มาไพศาลสิน ซึ่งขอลาออกเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2560 

2. ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2560 ได้มีมติแต่งตั้ง  
- นางลัดดา ฉัตรฉลวย เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมือ่วันท่ี 5 เมษายน 2560 ด ารงต าแหน่ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายบวร วงศ์สินอุดม ซึ่งขอลาออกเมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2560 
- นายกีซา เอมลิ เพอราคี เป็นกรรมการและกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ด ารงต าแหน่งกรรมการ

แทน นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน ซึ่งขอลาออกเมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2560 
   3   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม ของบริษัทฯ มีจ านวนรวม 5 ท่าน ดังนี ้

 ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร 
2 นายเกียรติกุล มนต์เสรีนสุรณ ์ กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
3 นายกีซา เอมลิ เพอราค ี กรรมการผู้จดัการ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
4 นางสาวนิชิต้า ชาห์  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
5 นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่   กรรมการ และกรรมการบริหาร 

          โดยก าหนดอ านาจกรรมการซึ่งเป็นผูม้ีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี ้
    “กรรมการสอง นห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และ ระทับตราส าคั  องบริษัท” 

4. ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2560 มีมติแต่งตั้ง นายกีซา เอมิล เพอราคี ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ เมื่อ
วันท่ี 11 พฤษภาคม 2560 และ นายเกียรติกุล มนต์เสรีนสุรณ์ เป็นกรรมการผู้จดัการ บริษัท โกล้เด้น ไลม์ เอ็นจิ
เนียริ่ง บริษัทย่อย ซึ่งจัดตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยสัดส่วนร้อยละ 99.99  

5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อท่ี 15 ก าหนดให้บริษัทฯ มีกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบัน กรรมการบริษัทมีจ านวน 9 
ท่าน โดยกรรมการซึ่งมีถิ่นฐานพ านักอยู่ในประเทศไทย รวม 7 ท่าน ประกอบด้วย 
(1) นายเกียรติกุล มนต์เสรีนสุรณ ์
(2) นายกีซา เอมลิ เพอราค ี
(3) นางสาวนิชิต้า ชาห์ 
(4) นายกริสนัน สูบรามาเนยีน อายลู ่
(5) นายศรีภพ สารสาส 
(6) นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์ 
(7) นางลัดดา ฉัตรฉลวย 

6. กรรมการบริษัท ซึ่งมีถ่ินฐานพ านักอยู่ในต่างประเทศโดยมีถิ่นฐานพ านักอยู่ในประเทศเบลเยยีม โดยจะเดินทางมาเพื่อ
ปฏิบัติหน้าท่ีในการเข้าร่วมประชุมหรือด าเนินการที่เกีย่วข้องในฐานะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 
(1) นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรยี แวน เดน บอสซ ์
(2) นางสาวคริสเทล เวอเลเยน 

       7.  ในปี 2560 มีกรรมการที่ขอลาออกจากต าแหน่งดังนี ้
           (1)  นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, ลาออกโดยมผีลในวันที่ 1 กุมภาพันธ ์2560  
           (2)  นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน กรรมการ, ลาออกโดยมผีลในวันท่ี 24 มีนาคม 2560   
           (3)  นายบวร วงส์สินอุดม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, ลาออกโดยมีผลในวันท่ี 1 มีนาคม 2560   
           (4)  นายเกียรติกุล มนต์เสรีนสุรณ์ กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร, ลาออกโดยมีผลในวันท่ี 22 ธันวาคม 

2560   
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8.  ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติรับทราบการลาออกของ นาย
ทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ ประธานคณะกรรมการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการมีมติแต่งตั้ง นายศรีภพ 
สารสาส เข้าด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการ และ แต่งตั้ง นายโรดอฟ มารี อาร์ คอลลิเนต (บารอน) เป็น
กรรมการบริษัทแทนท่านที่ลาออก โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งตามระยะเวลาเท่ากับวาระที่เหลือของ นายทิโมธี อา
เธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2561 

 
9.  ณ วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัท มีจ านวนทั้งสิ้น 8 ท่านประกอบด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
     หมายเหตุ * คือกรรมการที่มถีิ่นพ านักอยูใ่นประเทศไทย 
 
10. ณ วันท่ี 23 กุมภาพันธ ์2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติแกไ้ขกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม ของบริษัทฯ ดงันี ้
     “นายกีซา เอมิล เพอราคี, นางสาวนิชิต้า ชาห์, นายกริสนัน สูบรามาเนยีน อายลู่ และ  

  นายโรดอฟ มารี อาร์ คอลลิเนต (บารอน) กรรมการสองในสี่คนนีล้งลายมือช่ือร่วมกัน  
  และประทับตราส าคัญของบริษทั” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อกรรมการบริษัท ต าแหน่ง 
   1* นายศรีภพ สารสาส  ประธานคณะกรรมการ  

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2* นายประพัฒน ์ วนาพิทกัษ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

3 นางสาวคริสเทล เวอเลเยน  กรรมการ  

4 นายโรดอฟ มารี อาร์ คอลลิเนต (บารอน) กรรมการ 

5* นางสาวนิชิต้า ชาห์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
6* นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู ่ กรรมการ และกรรมการบริหาร 

7* นายกีซา เอมิล เพอราค ี กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ 

8* นางลัดดา ฉัตรฉลวย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการบริษัท 
 

 
 
  

นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอส ์ 
 

 ระธานคณะกรรมการ 
กรรมการ 

 กรรมการบริหาร  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

 

 ระสบการณ์/ความเชี่ยวชา  
บริหารธุรกิจและการจัดการ 

อายุ 46   ี
 

วุฒิการ  กษา   
o Master of Business Administration (MBA), International MBA 2000-2001, 

Rotterdam School of Management (RSM), Erasmus University, Rotterdam, 
The Netherlands 

o Master in Corporate Finance, 1992-1994, Vlekho, Brussels, Belgium 
o Master in Applied Economics and Financial Science, 1988-1992, Vlekho, 

Brussels, Belgium 

สั ชาติ   : เบลเยยีม    
ถิ่น  านัก : เบลเยียม 

สัดส่วนการถือหุ้น นบริษัท (%) : - 

ความสัม ันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร :ไม่ม ี

การกระท าความผิด :ไม่มี 

วันเดือน ีที่ด ารงต าแหน่งครั้งแรก  :   
29 กันยายน 2559 
พ้นจากต าแหน่งจากการลาออกวันที ่:  
23 ก.พ. 2561 
วาระที่ด ารงต าแหน่ง  :  1  ปี 3 เดือน 

การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหาร นกิจการอื่น 
1)  บริษัทจดทะเบียน นตลาดหลักทร ัย์แห่ง ระเท ไทย: - ไม่มี - 
2)  องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอ่ืนๆ ที่ไม่ ช่บริษทัจดทะเบียน: 1 บริษัท (*) 
3)  กิจการทีแ่ ่ง ัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิ องบริษัทฯ ที่อาจท า หเ้กิดความ ดัแย้งทางผล ระโยชน์ :  
     ต าแหน่ง ผู้บริหาร บริษัท Carmeuse Middle East & Asia จ ากัด 
 
 ระสบการณ์การท างาน นระยะ 5  ี ย้อนหลัง  
15 มี.ค. 2560 – 12 มีค 2561 กรรมการ บริษัท โกล้เด้น ไลม์ เอ็นจิเนยีริ่ง จ ากัด 

29 ก.ย. 2559 – 23 กพ 2560 ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 

2558 - ปัจจุบัน ผู้บริหาร Carmeuse Middle East & Asia (*) 

2557 - 2558 ประธานกรรมการฝั่งยุโรป Advanced Vision Technology 

2555 - 2557 รองประธานกรรมการด้านกลยุทธ์และตลาด 
ในระดับโลก 

Agfa Graphics 

2554 - 2557 ประธานภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค Agfa Graphics 
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นาย รี   สารสาส   
 

กรรมการอิสระ 
 ระธานกรรมการตรวจสอบ 

โดยได้รับการแต่งตั้งเ  น ระธานคณะกรรมการคน  จจุบัน  
ตามมติท่ี ระชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 23 กุม า ันธ์ 2561 

 
 

 ระสบการณ์/ความเชี่ยวชา  
บริหารจัดการดา้นการเงินและการธนาคารและการตรวจสอบ 

อายุ 60   ี
 

วุฒิการ  กษา  
o ปริญญาตร ีสาขาเทคนิคการแพทย ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
o ปริญญาโท MBA, University of Southern California สหรัฐอเมริกา 

สั ชาติ : ไทย     ถิ่น  านัก  : ประเทศไทย 

สัดส่วนการถือหุ้น นบริษัท (%) : - 

ความสัม ันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร :ไม่ม ี

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

 

การกระท าความผิด :ไม่มี 

วันเดือน ีที่ด ารงต าแหน่งครั้งแรก  :   
2 พฤษภาคม 2554 
วาระที่ด ารงต าแหน่ง  :  5  ป ี
หลังบริษัทจดทะเบียน นตลาดหลักทร ัย์ 

การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหาร นกิจการอื่น 
1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย: 4 บริษัท (*) 
2) องค์กร/หน่วยงาน/กจิการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:  2 บริษัท (**) 
3) กิจการทีแ่ข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี- 

 ระสบการณ์การท างาน นระยะ 5  ี ย้อนหลัง  
23 กพ 2561-ปัจจุปัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
2554- ปัจจุบัน   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 

ป้จจุบัน 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (*) 

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จ ากัด (มหาชน) (*) 

ปัจจุบัน 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรร
หาและพจิารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร
ความเส่ียง/ประธานกรรมการก ากับดแูลกิจการ 

บริษัท กรุงเทพ ดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) (*) 

ปัจจุบัน 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรร
หาและพจิารณาค่าตอบแทน 

บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (*) 

2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ขันธ ์จ ากัด (**) 
2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปรุส (2008) จ ากัด (**) 
2546-1 ก.พ. 2559 กรรมการอิสระ บริษัท โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
2546–มี.ค.2557 กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
2551-2555 กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ลิฟวิ่งแลนด์ แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
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นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ 
 

กรรมการ 
  ระธานกรรมการบริหาร  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
 

 ระสบการณ์/ความเชี่ยวชา  
อุตสาหกรรมปูนขาวและแคลเซียม
คาร์บอเนตแร่และเคมี 

อายุ 63   ี
 

 
วุฒิการ  กษา   
o ปริญญาโท: MBA Marketing, Chaminade  

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

of Honolulu, USA 
 

สั ชาติ   : ไทย   
ถิ่น  านัก  : ประเทศไทย 

สัดส่วนการถือหุ้น นบริษัท (%) :  
ต้น ี                            : 18,223,650 หุ้น 
 ลาย ี                        :   2,223,650 (0.74%) 
การเ ลีย่นแ ลงระหว่าง ี : -16,000,000 (5.3%) 
ความสัม ันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร : เป็นคุณอานายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรี
นุสรณ์ 

การอบรม: 
o Director Accreditation Program (DAP) ปี 2555 

การกระท าความผิด :ไม่มี 

วันเดือน ีที่ด ารงต าแหน่งครั้งแรก  :   
2 พฤษภาคม 2554 
พ้นจากต าแหน่งจากการลาออกวันที ่: 22 ธ.ค. 2560 
วาระที่ด ารงต าแหน่ง  :  5  ป ี
หลังบริษัทจดทะเบียน นตลาดหลักทร ัย์ 

 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหาร นกิจการอื่น 
1)  บริษัทจดทะเบียน นตลาดหลักทร ัย์แห่ง ระเท ไทย: - ไม่มี - 
2)  องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอ่ืนๆ ที่ไม่ ช่บริษทัจดทะเบียน: 1 บริษัท (*) 
3)  กิจการทีแ่ ่ง ัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิ องบริษัทฯ ที่อาจท า หเ้กิดความ ดัแย้งทางผล ระโยชน์ :   
     ประธานบริษัท โอลโิอฟายน์ ออกานิก จ ากัด (ประเทศไทย) (*) 

 ระสบการณ์การท างาน นระยะ 5  ี ย้อนหลัง  
15 ม.ีค. 2560-22 ธ.ค. 2560 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โกล้เด้น ไลม์ เอ็นจิเนยีริ่ง จ ากัด 
เม.ย. 2554-22 ธ.ค. 2560 กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
2557-ปัจจุบัน   ประธาน บริษัท โอลิโอฟายน์ ออกานิก (ประเทศไทย) จ ากัด (*) 
เม.ย. 2554-พ.ค. 2559 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
2539-2556 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอลิโอฟายน์ ออกานิก (ประเทศไทย) จ ากัด 
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นายกี ่า เอมิล เ อราคี 
 

กรรมการผู้จัดการ 
 กรรมการบริหาร  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

 ระสบการณ์/ความเชี่ยวชา : 
อุตสาหกรรมปนูขาว 

อายุ 47  ี 
 

วุฒิการ  กษา   
o Master of Business Administration, CENTRAL 

EUROPEAN UNIVERSITY. 
o Master of Engineering Technical University of 

Budapest. Training 
 

สั ชาติ   : ฮังการี  
ถิ่น  านัก :  ประเทศไทย 

สัดส่วนการถือหุ้น นบริษัท (%) : - ไมม่ี- 

ความสัม ันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี - 

การกระท าความผิด : - ไม่มี - 

วันเดือน ีที่ด ารงต าแหน่งครั้งแรก  :  5 เมษายน 2560 

วาระที่ด ารงต าแหน่ง  :  9 เดือน 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหาร นกิจการอื่น 
1)  บริษัทจดทะเบียน นตลาดหลักทร ัย์แห่ง ระเท ไทย: - ไม่มี - 
2)  องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอ่ืนๆ ที่ไม่ ช่บริษทัจดทะเบียน:     1 บริษัท (*) 
3)  กิจการทีแ่ ่ง ัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิ องบริษัทฯ ที่อาจท า หเ้กิดความ ดัแย้งทางผล ระโยชน์:   1 บริษัท (*) 

 ระสบการณ์การท างาน นระยะ 5  ี ย้อนหลัง  
23 ก.พ. 2561-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
11 พ.ค. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
5 เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
ม.ค. 2559 - พ.ค. 2560 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน)  
ม.ค. 2553 - ม.ค. 2559 M&A(EU/ME/SE-Asia) Carmeuse Group (*) 
ม.ค. 2550 - ม.ค. 2553  M&A South East Europe          

(CZ/SK/HU/RO/YU ) 
Carmeuse Central Europe 

ม.ค. 2549 - ม.ค. 2550 กรรมการผู้จัดการ Carmeuse Bosnia 
ม.ค. 2544 - ม.ค. 2550 ผู้จัดการฝ่ายขายประจ าภูมภิาค 

(CZ/SK/HU/RO/YU) 
Carmeuse Group 

เม.ย. 2543 - ม.ค. 2544 ผู้จัดการทั่วไป Carmeuse Group 
ม.ค. 2540 – มี.ค. 2543 M&A South East Europe 

(SL/CR/BH/SR/BG) 
Carmeuse Group 

ก.ค. 2536 – ธ.ค. 2540 กรรมการผู้จัดการ Carmeuse Hungary 
เม.ย. 2535 - ม.ค. 2536 ผู้จัดการฝ่ายชาย Carmeuse Hungary 
ม.ค. 2532 – มี.ค. 2535 ผู้จัดการฝ่ายขาย REHAU Kft 
ก.ค. 2528  - ธ.ค. 2531 Site Engineer RENOVA GmbH  
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29 ก.ย.2559-ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการบริหาร 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 (*) 

  

 

 นางสาวนิชิต้า ชาห์ 
  
 กรรมการ 

 กรรมการบริหาร  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

 

 ระสบการณ์/ความเชี่ยวชา  
บริหารธุรกิจ 

อายุ 37   ี
 

 
วุฒิการ  กษา   

o ปริญญาตรีสาขาการจัดการธุรกิจ (การเงิน และกฎหมายธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยบอสตัน, โรงเรียนการจัดการ  

สั ชาติ   : ไทย 
ถิ่น  านัก  : ประเทศไทย 

สัดส่วนการถือหุ้น นบริษัท (%) :  
ต้น ี : -ไม่มี- 
 ลาย ี :   -ไม่มี- 
การเ ลีย่นแ ลงระหว่าง ี : -ไม่มี- 

การอบรม: 
o Director Certification Program (DCP) ปี 2550  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   
o Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   
o Anatomy of Shipping course, Seatrade  

Academy/Cambridge Academy of Transport 
 

ความสัม ันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี- 

การกระท าความผิด :ไม่มี 

วันเดือน ีที่ด ารงต าแหน่งครั้งแรก  :   
29 กันยายน 2559 

วาระที่ด ารงต าแหน่ง  :  1  ปี 3 เดือน 

 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหาร นกิจการอื่น 
1)   บริษัทจดทะเบียน นตลาดหลักทรั ย์แห่ง ระเท ไทย: ด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 บริษัท (**) 
2)   องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอ่ืนๆ ทีไ่ม่ ช่บริษัทจดทะเบียน: ด ารงต าแหน่งอีก 6 บริษัท (*) 
3)   กิจการทีแ่ ง่ ัน/เกีย่วเนื่องกับธุรกิจ องบริษัทฯ ที่อาจท า หเ้กิดความ ดัแยง้ทางผล ระโยชน์ : - ไม่มี -  

 ระสบการณ์การท างาน นระยะ 5  ี ย้อนหลัง  
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15 มี.ค.-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกล้เด้น ไลม์ เอ็นจิเนยีริ่ง จ ากัด 

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 อินดัสทรี่ 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 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 (*) 

 

 
 
  

นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ 
 

กรรมการ 
 กรรมการบริหาร  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
 

 ระสบการณ์/ความเชี่ยวชา  
บริหารธุรกิจ 

อายุ 49   ี
 

 
วุฒิการ  กษา   
o ปริญญาโท : Master of Business Administration – 

International Trade, Indian Institute of Foreign Trade, 
India 

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

สั ชาติ   : อินเดีย   
ถิ่น  านัก  : ประเทศไทย 

สัดส่วนการถือหุ้น นบริษัท (%) :  
ต้น ี : -ไม่มี- 
 ลาย ี :   -ไม่มี- 
การเ ลีย่นแ ลงระหว่าง ี : -ไม่มี- 

ความสัม ันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี- 

การอบรม: 
o “Director Accreditation Program” (DAP), Class 135/2017 ณ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย.    

การกระท าความผิด :ไม่มี 

วันเดือน ีที่ด ารงต าแหน่งครั้งแรก  :   
29 กันยายน 2559 
วาระที่ด ารงต าแหน่ง  :  1  ปี 3 เดือน 

 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหาร นกิจการอื่น 
1)  บริษัทจดทะเบียน นตลาดหลักทร ัย์แห่ง ระเท ไทย: - ไม่มี - 
2)   องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอ่ืนๆ ทีไ่ม่ ช่บริษัทจดทะเบียน: ด ารงต าแหน่งอีก 9 บริษัท (*) 
3)   กิจการทีแ่ ง่ ัน/เกีย่วเนื่องกับธุรกิจ องบริษัทฯ ที่อาจท า หเ้กิดความ ดัแยง้ทางผล ระโยชน์ :  
      กรรมการบริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด (**) 

 ระสบการณ์การท างาน นระยะ 5  ี ย้อนหลัง  
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11 พ.ย. 2559 - ปจัจุบัน กรรมการ บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 

ม.ิย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คามุส อินเวสท ์เอสพีอาร์แอล (เบลเยียม)  (*)  
ธ.ค. 2557- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คามุส อเมริกา โฮลดิ้ง เอสพีอารแ์อล (เบลเยียม) (*) 
ธ.ค. 2557 - ปัจจบุัน กรรมการ บริษัท คามุส อเมริกา เอสพีอาร์แอล (เบลเยียม) (*) 
ต.ค. 2554 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย กลุ่มบริษัทคามุส (*) 
พ.ค. 2542 – ก.ย. 2544 นิติกร  The law firm Clifford Chance in Brussels 
ก.ค. 2539 – พ.ค. 2542 นิติกร The law firm Stibbe in Brussels 

 
 

 
 
  

นางสาวคริสเทล เวอเลเยน 
 

กรรมการ 
 กรรมการบริหาร  

 
อายุ: 46   ี

 ระสบการณ์/ความเชี่ยวชา  
ที่ปรึกษากฎหมายใหก้ับบริษัทในเครือ คามุส ( ตุลาคม 2554-ปัจจบุัน) 
นิติกร Clifford Chance กรุงบรัสเซล (พฤษภาคม 2542- กันยายน 2544) 
นิติกร Stibb ในกรุงบรัสเซล (กรกฎาคม 2539-พฤษภาคม 2542) 

 
วุฒิการ  กษา   
o ปริญญาโท :Master in Law – University of Ghent, Belgium 

(2537) 
o Special degree in Economics and Finance law ( 2 5 3 9 ) - 

Université Libre de Bruxelles, Belgium 

สั ชาติ   : เบลเยยีม 
ถิ่น  านัก  : ประเทศเบลเยียม 

สัดส่วนการถือหุ้น นบริษัท (%) :  
ต้น ี : -ไม่มี- 
 ลาย ี :   -ไม่มี- 
การเ ลีย่นแ ลงระหว่าง ี : -ไม่มี- 

ความสัม ันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี- 

การอบรม: 
o “Director Accreditation Program” (DAP), Class 135/2017 ณ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย.    

การกระท าความผิด :ไม่มี 

วันเดือน ีที่ด ารงต าแหน่งครั้งแรก  :   
11 พฤศจิกายน 2559 
วาระที่ด ารงต าแหน่ง  :  1  ปี 2 เดือน  

 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหาร นกิจการอื่น 
1)  บริษัทจดทะเบียน นตลาดหลักทร ัย์แห่ง ระเท ไทย: - ไม่มี - 
2)  องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอ่ืนๆ ที่ไม่ ช่บริษทัจดทะเบียน: 4 บริษัท (*) 
3)  กิจการทีแ่ ่ง ัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิ องบริษัทฯ ที่อาจท า หเ้กิดความ ดัแย้งทางผล ระโยชน์ :  
     กรรมการและที่ปรึกษากฎหมายบรษิัทอื่นๆ ในเครือคามุส 

 ระสบการณ์การท างาน นระยะ 5  ี ย้อนหลัง  
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23 ก.พ. 2561-ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการบริหาร บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) (**) 

2546-ปัจจุบัน CEO Group Carmeuse Holding S.A. 

  
 

 

        นายโรดอฟ มารี อาร์ คอลลิเนต (บารอน) 
 กรรมการ 

กรรมการบริหาร  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

 

 ระสบการณ์/ความเชี่ยวชา  
อุตสาหกรรมการผลิตปูนขาว 

บริหารธุรกิจ 

อายุ 55   ี
 

 
วุฒิการ  กษา   
ปริญญาโท : 1994 – 1995   Master of Business 

Administration (MBA), University of 
Chicago (USA) 
1980 – 1985   Master in in Economics - 
University of Namur (Belgium) 

สั ชาติ   : เบลเยยีม 
ถิ่น  านัก  : เบลเยียม 

สัดส่วนการถือหุ้น นบริษัท (%) :  
ต้น ี : -ไม่มี- 
 ลาย ี :   -ไม่มี- 
การเ ลีย่นแ ลงระหว่าง ี : -ไม่มี- 

ความสัม ันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี- 

การกระท าความผิด :ไม่มี 

วันเดือน ีที่ด ารงต าแหน่งครั้งแรก  :   
23 กุมภาพันธ์ 2561 
วาระที่ด ารงต าแหน่ง  : - 

 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหาร นกิจการอื่น 
1)   บริษัทจดทะเบียน นตลาดหลักทรั ย์แห่ง ระเท ไทย: ด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 บริษัท (**) 
2)   องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอ่ืนๆ ทีไ่ม่ ช่บริษัทจดทะเบียน:  

- ด ารงต าแหน่งกรรมการ นกลุ่ม บริษัท Carmeuse Holding SA และบริษทัย่อยกลุ่ม Carmeuse อีกหลายบริษัท 
- DZH SPRL 
- EPM (Ecole d’Entreprises pour le Perfectionnement au Management) 
- Réseau Entreprendre Wallonie Bruxelles  

3)   กิจการทีแ่ ง่ ัน/เกีย่วเนื่องกับธุรกิจ องบริษัทฯ ที่อาจท า หเ้กิดความ ดัแยง้ทางผล ระโยชน์ :  
          กรรมการบริษัท องบริษัท  Carmeuse Middle east and Asia SA 
 
 ระสบการณ์การท างาน นระยะ 5  ี ย้อนหลัง  
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นาย ระ ัฒน์ วนา ิทักษ์  
 

กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

 
 
 

 ระสบการณ์/ความเชี่ยวชา  
การบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมโรงงาน 

อายุ 66   ี
 

วุฒิการ  กษา   
o ปริญญาโท MBA, Management,  

Eastern New Mexico University USA  
o ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ South Eastern Oklahoma State 

University USA. 

สั ชาติ : ไทย     ถิ่น  านัก  : ประเทศไทย 

สัดส่วนการถือหุ้น นบริษัท (%) : - 

ความสัม ันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร :ไม่ม ี

การอบรม 
o อบรมนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 37 
o อบรมด้านการตลาด ณ ประเทศสิงคโปร์ 
o ฝึกอบรมด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ ณ ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศ

แคนาดา 
 

การกระท าความผิด :ไม่มี 

วันเดือน ีที่ด ารงต าแหน่งครั้งแรก  :   
22 กุมภาพันธ์ 2560 
วาระที่ด ารงต าแหน่ง  :  10 เดือน 

การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหาร นกิจการอื่น 
1) บริษัทจดทะเบยีน นตลาดหลักทร ัย์แห่ง ระเท ไทย: 1 บริษัท (*) 
2)  องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอ่ืนๆ ที่ไม่ ช่บริษทัจดทะเบียน: 2 บริษัท (**) 
3)  กิจการทีแ่ ่ง ัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิ องบริษัทฯ  
    ที่อาจท า ห้เกิดความ ดัแย้งทางผล ระโยชน์ :   -ไม่มี- 
 
 ระสบการณ์การท างาน นระยะ 5  ี ย้อนหลัง  
ก.พ.2560-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
2556-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จ ากัด (มหาชน) (*) 
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท KPN Green Energy จ ากัด (**) 
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท EN TECH จ ากัด (**) 
2549-2552  ผู้ตรวจราชการ (ผู้ตรวจราการ 10) กระทรวงอุตสาหกรรม 
2552-2554 อธิบด ี กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
2554-2555 รองปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม 
2012 อธิบด ี กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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นางลัดดา ฉัตรฉลวย  
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
 

 ระสบการณ์/ความเชี่ยวชา  
ทีป่รกึษาธุรกจิ,ภาษ ีและดา้นการเงนิ 

อายุ 59  ี 
 

วุฒิการ  กษา  
o ปริญญาตร ีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญช ี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
o ปริญญาโท สาขาการบัญชี  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สั ชาติ : ไทย     ถิ่น  านัก  : ประเทศไทย 

สัดส่วนการถือหุ้น นบริษัท (%) :  
ต้น ี    :  140,000 หุ้น  (0.04%) 
 ลาย ี :  140,000 หุ้น  (0.04%) 
การเ ลีย่นแ ลงระหว่าง ี : ไม่มี 
ความสัม ันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร :ไม่ม ี

การอบรม 
o สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสูตร “Director Certification 

Program” (DCP) Class 246/2017. 
o Project Management, USA   
o Project Sponsor Training, USA 
o Continuous Improvement Training, Singapore 
o Deployment Leader Training, Singapore  

การกระท าความผิด :ไม่มี 

วันเดือน ีที่ด ารงต าแหน่งครั้งแรก  :  5 เมษายน 2560 

วาระที่ด ารงต าแหน่งหลังบริษัท  :  9  เดือน 

การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหาร นกิจการอื่น 
4) บริษัทจดทะเบียน นตลาดหลักทรั ยแ์ห่ง ระเท ไทย: -ไม่มี- 
5) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอ่ืนๆ ที่ไม่ ชบ่ริษัทจดทะเบียน:  2 แห่ง (*) 
6) กิจการที่แ ง่ ัน/เกีย่วเนื่องกับธุรกิจ องบริษัทฯ  ที่อาจท า หเ้กิดความ ัดแย้งทางผล ระโยชน์: -ไม่มี- 

 
 ระสบการณ์การท างาน นระยะ 5  ี ย้อนหลัง  
เม.ย.2560- ปัจจุบัน   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท วชิรฉัตร จ ากัด (*) 
ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จ ากัด (*) 
2556 – 2558 Enterprise Excellence AVP-Asia Pacific Ecolab Limited, a subsidiary of Ecolab Inc, USA 
2548 - 2555  กรรมการผู้จัดการ Ecolab Limited, a subsidiary of Ecolab Inc, USA 
2534 - 2558 กรรมการ Ecolab Limited, a subsidiary of Ecolab Inc, USA 
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ล าดับ ชื่อกรรมการและผู้บริหารท่ีด ารงต าแหน่ง

ระหว่าง ี 
ต าแหน่ง จ านวนหุ้นสามั ท่ีถือ (หุ้น) 

ของตนเอง คู่สมรส
หรือบุตรที่
ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

เพิ่ม (-ลด) 
ในช่วง ม.ค.-
ธ.ค. 2560 

1 นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร 
พ้นจากต าแหน่ง 23/2/2561 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

นายโรดอฟ มารี อาร์ คอลลิเนต (บารอน)/8 กรรมการและกรรมการบริหาร -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

2 นายศรีภพ สารสาส ประธานคณะกรรมการ 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

3 นายเกียรตกิุล มนต์เสรีนุสรณ์/7 กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 18,223,650 -ไม่มี- -16,000,000 

4 นายกีซา เอมิล เพอราค ี
 

นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน/3 

กรรมการผู้จัดการ กรรมการและ
กรรมการบริหาร 

กรรมการ 

-ไม่มี- 
  

-ไม่มี- 

-ไม่มี- 
 

-ไม่มี- 

-ไม่มี- 
 

-ไม่มี- 

5 นางสาวนิชิต้า ชาห์ กรรมการและกรรมการบริหาร -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

6 นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู ่ กรรมการและกรรมการบริหาร -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

7 นางสาวคริสเทล เวอเลเยน กรรมการ -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

8 นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน/4 
นายประพัฒน ์วนาพิทักษ์ 

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

-ไม่มี- 
-ไม่มี- 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

9 นายบวร วงศ์สินอุดม/5 
นางลัดดา ฉัตรฉลวย 

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

140,000.- -ไม่มี- 
-ไม่มี- 

-ไม่มี- 
-ไม่มี- 

10 นายปัญชฤทธิ์  มนต์เสรีนุสรณ์/6 
นายสมชาย จตุรานนท ์

ผู้จัดการอาวุโส ฝา่ยการขาย 
การตลาดและ โลจิสติกส ์

10 
-ไม่มี- 

-ไม่มี- 
-ไม่มี- 

-ไม่มี- 
-ไม่มี- 

11 นายไพฑูรย์ สิงห์ไขมุกข ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝา่ยปฏิบัติการผลิต -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

12 นางสาวพรสุรีย์ มยังพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายทรพัยากรบุคคล -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

13 นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 
14 นางสาวธิดารัตน์ สีหวัลลภ ผู้จัดการฝ่ายจัดการส านักงานและ

เลขานุการบริษัท 
5 -ไม่มี- -ไม่มี- 

หมายเหตุ : 1. บมจ.สุธากัญจน์ มีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท ทุนช าระแล้ว 300,000,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีหุ้นสามัญ
ทั้งสิ้น 300,000,000 หุ้น 

2. ข้อมูลการถือหลักทรัพย์อาจมีการเปลีย่นแปลงหากกรรมการรวมทั้งคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมกีารซ้ือขายหลักทรัพย์
ภายหลังจากวันที่ระบุขา้งต้น 

3. นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน พ้นจากต าแหน่งเนื่องจากการลาออก เมือ่วันที่ 24 มีนาคม 2560 
4. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน พ้นจากต าแหนง่เนื่องจากการลาออก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ ์2560 
5. นายบวร วงศ์สินอุดม พ้นจากต าแหน่งเนื่องจากการลาออก เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 
6. นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์ พ้นจากต าแหน่งเนื่องจากการลาออก ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
7. เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ตามรายงานการชี้แจงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น ของบริษัท ซ่ึงแจ้งรายการเปลี่ยนแปลง 

จากรายงานการซ้ือขายหุ้น (Big lot) โดยบริษัท สธุากญัจน ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้รับแจ้งว่า บริษัท ซีอ ีไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ท า
การซ้ือหุ้นสามัญ จ านวน 65,000,000 หุ้น จาก นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ และ นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ ซ่ึงจะท าให้โครงสร้างการถือหุ้นของ
บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงดังนี้  
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รายชื่อ 
ก่อนเ ้าท ารายการ หลังเ า้รายการ 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด 156,380,460 52.13 221,380,460 73.79 

2. นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ 49,000,000 16.33 0 0 

3. นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ 18,223,650 6.07 2,223,650 0.74 

เนื่องจาก บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทอยู่ก่อนหน้าการเข้าท าการซ้ือหุ้นตามรายละเอียดที่ชี้แจ้งไว้
ข้างต้น บริษัทฯ จึงขอเรียนชี้แจงว่า การเข้าซ้ือหุ้นดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในสาระส าคัญต่อนโยบายการบริหารจัดการ ตลอดจนการด าเนินธุ รกิจ
ของบริษัทแต่อย่างใด 

โดย  นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ ได้แจ้งขอลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการ ของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 
2560 เป็นต้นไป 

8. นายโรดอฟ มารี อาร์ คอลลิเนต (บารอน) ด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร วันที ่23 กุมภาพันธ์ 2561 

 
คณะกรรมการปัจจุบันของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมี

ความเป็นอิสระและไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวน 3 ท่านซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอสิระตามที่
ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดให้บริษทัจดทะเบียนต้องมีกรรมการอสิระมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  
โดยวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระสามารถด ารงต าแหนง่ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนับจากวันท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก  
 
วาระการด ารงต าแหน่ง 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่
จะต้องออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนั้น เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระนั้น อาจไดร้ับเลือกให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอกีก็ได้ ส าหรบัปี 2560  นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์ ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายสุวิทย์ มาไพศาลสิน ซึ่งขอลาออก โดยการแต่งตั้งเป็นไปตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการครั้ง
ที่ 1/2560 เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2560  โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่าวาระที่เหลือของกรรมการท่านท่ีลาออก ซึ่งในป ี
2560 มีกรรมการ 3 ท่านที่อยู่นานสุดและต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายเกียรติกุล มนต์
เสรีนสุรณ์, นายศรีภพ สารสาส และนายประพัฒน์ วนาพิทักษ์   ซึง่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2560 ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 
เมษายน 2560 เพื่อแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเพื่อด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง  

โดยในระหว่างปี 2560 มีกรรมการ จ านวน 4 ท่าน ซึ่งพ้นจากต าแหน่งจากการลาออก ประกอบด้วย  
1. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน  มีผลตั้งแตว่ันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2560 
2.นายบวร วงศ์สินอุดม และ  มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2560 และ 
3. นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน  มีผลตั้งแต่วันท่ี 24 มีนาคม 2560 
4. นายเกียรติกลุ มนตเ์สรีนุสรณ์ มีผลตั้งแต่วันท่ี 22 ธันวาคม 2560 

 

 

                                                                     หน้า < 52/208 >



 

 

 

 อบเ ตอ านาจหน้าที่ องคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุป มีดังนี ้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสดุรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษัท  

2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 

3. จัดให้มีการท างบดลุและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท ซึ่งผูส้อบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว และน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัต ิ

4. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจหรืออ านาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอ านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็น
การมอบอ านาจที่ท าให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้
เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดท ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหาร โดยก าหนดขอบเขตและอ านาจในการด าเนินการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่าง
ชัดเจน 

5. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ก าหนดเป้าหมาย ความเสี่ยง แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท 
ควบคุมก ากับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบรหิารให้เป็นไปตามนโยบายที่ไดร้ับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รบัมติอนุมัตจิากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นกอ่นการด าเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ต้อง
ได้รับมติอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุน้ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือ
บางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บคุคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ
หรือข้อบังคับ เป็นต้น และคณะกรรมการจะมีการทบทวนและอนุมตัิวิสัยทัศน์ และพันธ์กิจของบริษัทอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี   

นอกจากน้ี คณะกรรมการยังมขีอบเขตหน้าที่ในการก ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การท ารายการที่เกีย่วโยงกันและการซื้อหรือขายทรัพยส์ินท่ีส าคญั
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการ
ด าเนินการโดยเคร่งครัด รวมถึงมกีารเปิดเผยสารสนเทศส าคญัซึ่งเปน็ไปตามหลักเกณฑ์และระเบยีบวธิีการซึ่งตลาดหลักทรัพย์
และส านักงานกลต.ก าหนด ผ่าน Website ของตลาดหลักทรัพยฯ์ รวมถึงเว็บไซด์ของบริษัทฯ เพือ่แจ้งรายงานต่อผู้มสี่วนได้
เสียที่เกี่ยวข้องได้ทราบ 

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม 

7. ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเนื่อง 

8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้า
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไมจ่ ากัดความรับผดิในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของ
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บริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดยีวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะท า
เพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไมว่่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญาที่บริษัทท า
ขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรอืลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครอื ซึ่งในปีท่ีผ่านไม่ปรากฏมกีารท ารายการในลักษณะ
ดังกล่าว 

10. เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัตหิน้าท่ีในบริษัทได้อย่างเพียงพอ จึงก าหนดจ านวน
บริษัทจดทะเบยีนที่กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่ง ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน หากจ านวนบริษัทท่ีกรรมการไป
ด ารงต าแหน่งมมีากเกินให้มีการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบด้วย  

 

อ านาจการอนุมัติรายการ องคณะกรรมการ 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 ไดม้ีมติมอบอ านาจในการอนุมัติ
วงเงินการท าธุรกรรมต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการบรหิาร กรรมการผู้จดัการ และผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการ หรือรองกรรมการ
ผู้จัดการโดยเป็นไปวงเงินท่ีได้ระบไุว้ตามตารางอ านาจการอนุมัตซิึ่งท่ีประชุมได้อนุมัตไิว้ โดยประกอบด้วยรายการธุรกรรมต่าง 
ๆ ดังนี ้

1. การเจรจาและเข้าท าสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเกี่ยวกับการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท เช่น การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Capital Expenditure) การซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ การซื้อวัตถุดิบ 
เชื้อเพลิง การซื้อขายสินค้า เป็นตน้ 

2. การจัดซื้อจดัจ้างในการบรหิารจดัการทั่วไป ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทางดา้นการขาย การตลาด อุปกรณส์ านักงาน 
การเดินทาง การฝึกอบรม การบรจิาค ฯลฯ 

3. ธุรกรรมทางด้านการเงิน ได้แก่ การอนุมัติการกู้ยืมเงิน การท าสัญญาสินเช่ือ การท าสญัญาจ านอง และ/หรือ
จ าน า การขอให้ออกหนังสือค้ าประกันกับธนาคารและ/หรือสถาบันการเงิน การขอเปิด L/C เพื่อช าระค่าสินค้าและวตัถุดิบ 

4. การอนมุัติวงเงินเครดิตสินเช่ือให้แก่ลูกค้า 

 

การจัดการ ระชุมคณะกรรมการ 

ตาม ้อบังคับ องบริษัท ก าหนด ดังนี้ 

องค์ ระชุมคณะกรรมการ 

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะ
ครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ   

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไมส่ามารถปฏิบัตหิน้าท่ีได้ ในกรณีทีม่ีรองประธานกรรมการอยู่ ให้
รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม แต่ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมนั้นหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานท่ีประชุม 
            การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการ
ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเพื่อเป็นเสียงช้ีขาด  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ  

 ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน และก าหนดวัน
ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

                                                                     หน้า < 54/208 >



 

 

 

 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง 
(2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่
ตนเข้ามาแทน มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู่ 

 ระธานคณะกรรมการบริษัท 

ตาม ้อบังคับ องบริษัท เ  นดังนี้ 
o ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ

ก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 
 ระธานคณะกรรมการบริษัท ไดร้ับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ  โดยมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี ้
o ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไมส่ามารถปฏิบัตหิน้าท่ีได้ ในกรณีทีม่ีรองประธานกรรมการ
อยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแตไ่ม่อยู่ในทีป่ระชุมนั้นหรือไม่
สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานท่ีประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหน่ึง (1) เสียงในการ
ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมสีว่นได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มสีทิธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสยีง
เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเพื่อเป็นเสียงช้ีขาด 

o การเรยีกประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการ หรือผูซ้ึ่งไดร้ับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยงั
กรรมการไม่น้อยกวา่เจด็ (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเปน็รีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ง
การนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน และก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได ้

o คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญข่อง
บริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานท่ีอื่นใด โดยการก าหนดวนั เวลา และสถานท่ี เป็นไปตามดลุยพินิจของประธาน
กรรมการ 

o ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไมส่ามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มรีองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ใหท้ี่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว 

o ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสยีงหน่ึง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็น
พิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนน้ันไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 
การด าเนินการกรณีมีกรรมการบริษัท อลาออก 

 ้อบังคับบริษัทก าหนดไว้กรณีกรรมการบริษัท อลาออก 

o กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลา
ออกไปถึงบริษัท 

กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

                                                                     หน้า < 55/208 >



 

 

 

o ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลอืกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง 
(2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่
ตนเข้ามาแทน 

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

 

การด าเนินการ องบริษัทเมื่อมีกรรมการบริษัทลาออก 

บริษัทฯ  จะมีการด าเนินการตามแนวทางของบริษัทจดทะเบียนกรณีมีกรรมการบริษัทฯ ขอลาออก ดังนี้ 
คณะกรรมการมีการด าเนินการประการใดประการหนึ่ง ดังนี้ หาก 
o เมื่อได้รับหนังสือลาออกแล้ว บริษัทฯ ต้องด าเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันการ 

รวมทั้งแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบข้อมูลกรรมการและผู้บริหารต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันท าการ
นับจาก วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วย   

o คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดและ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่ วาระ
ของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน โดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

o หลังจากมีการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรรมที่ลาออกต้องรายงานสารสนเทศในเรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ (แบบ F24-1 (กรณีแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ) แบบ F24-2 ภายใน 3 วันท า
การนับแต่วันท่ีบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ  

o บริษัทฯ ต้องด าเนินการแจ้งผ่านระบบบัญชีรายช่ือของคณะกรรมการของบริษัทฯ   ตามระบบงานของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ภายใน 7 วัน 

o บริษัทฯ ต้องจดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ /หรือจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ กับนาย 

ทะเบียนพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ ที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการคงดังกล่าว 
หรือวันที่มีกรรมการลาออก กรณีกรรมการที่ลาออก มีรายช่ือเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท โดยอ านาจการลง
นามผูกพันได้ระบุช่ือกรรมการดังกล่าว บริษัท ต้องมีจัดให้มีการประชุมกรรมการพิจารณาและอนุมัติกา รแก้ไขอ านาจ
กรรมการลงนามผูกพันของบริษัทก่อน จึงจะด าเนินการจดทะเบียนแจ้งกรรมการออกได้ หรือคณะกรรมการสามารถสรรหา
บุคคลและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และพิจารณาอนุมัติการแก้ไข
อ านาจการลงนามผูกพันบริษัทพร้อมกันในการประชุมคณะกรรมการในคราวเดียว บริษัทก็สามารถด าเนินการด้านการจด
ทะเบียนแจ้งต่อนายทะเบียนพาณิชย์ ส าหรับกรรมการเข้า กรรมการออก และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันพร้อมกันในคราวเดียว  

 

การด าเนินการ องกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังเ ้า หม่ 

o ยื่นแบบ 59-1 กับส านักงานคณะกรรม ก.ล.ต. (กรณีการรายงานครั้งแรก ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ หรือนับแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ) 
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 อย่างไรก็ดี กรณีที่กรรมการมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ กรรมการต้องยื่นแบบ 59 -2 ต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ โดยจะต้องยื่นภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันที่มี
การซื้อขาย ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ 

o ยื่นรายงานการมีส่วนได้เสียกับเลขานุการบริษัทตามก าหนดเวลาที่บริษัทแต่ละแห่งก าหนดขึ้นเอง  
o จัดส่งประวัติกรรมการตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด (หนังสือรับรองและประวัติ

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ (F24-2) ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ผ่านระบบ Set portal 
 หากกรรมการที่แต่งตั้งใหม่เป็นกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ต้องส่งแบบ F24-1 (แบบแจ้งรายช่ือและขอบเขต

การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ) และกรรมการต้องส่งแบบ F24-2 (หนังสือรับรองประวัติกรรมการ/กรรมการ
ตรวจสอบ) ให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยต้องส่งแบบ F24-1 โดยผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส่งแบบ 
F24-2 ผ่านระบบ SET Portal ในส่วนท่ีไม่ได้เผยแพร่ 

 

การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการ องบริษัท 

 ตาม ้อบังคับ องบริษัท เ  นดังนี้ 
1. บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า(5) คน โดย

กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย 
      กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุน้ของบริษัทหรือไม่ก็ได ้
2. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้

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

กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสดุตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รบัการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถดัลงมามคีะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่พึงมี ให้
ประธานท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

3.   ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่ง
ในสาม (1/3) 

 กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ 
 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปี

หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

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

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 
(5)  ศาลมีค าสั่งให้ออก 

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาไปถึงบริษัท 
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 
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6. ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

7. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง 
(2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่
ตนเข้ามาแทน 

 มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

8. กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคน (2) คน ลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตรา
ส าคัญของบริษัท 

คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงจ านวนและช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน
บริษัทได้ 
 
องค์ ระกอบและการแต่งต้ังกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัท จะร่วมกนัพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 
โดยพิจารณาจากคุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัตมิหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย ์ ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคณุวุฒิ ประสบการณ์การท างาน และความ
เหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้น จะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป 
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีจ านวนไม่น้อย
กว่า 3 ท่าน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิม่เตมิ)   ่งมีนิยาม องความเ  นอิสระ ดังนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทท้ังนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ าหรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยล าดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานก.ล.ต. ท้ังนี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดาคู่
สมรสพี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอ านาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มี
นัยหรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี
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อ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านักงานก.ล.ต. 

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม
ค้ าประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระ
หนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่
จ านวนใดจะต่ ากว่าท้ังนี้การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว
ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอ านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท
บริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอ านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทบริษัทย่อย
บริษัทร่วมบริษัทย่อยล าดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้บริษัท 

 

องค์ ระกอบและการแต่งต้ังกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คนมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 
3 ปีโดยบริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ลงวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)  
2. เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้นและ 

(1)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทบริษัท
ย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยล าดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้บริษัทและ 

(2)  ไม่เป็นกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
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3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบทั้งนี้ต้องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ
การเงินได้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

 ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 
1 นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2 นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์/1 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3 นางลัดดา ฉัตรฉลวย/2 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางสาวธิดารัตน์ สีหวลัลภ ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดร้ับการแต่งตั้งจากท่ีประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 2/2556 เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2556 
 
หมายเหตุ : 1. นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์ ได้รับการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 22 

กุมภาพันธ์ 2560 โดยด ารงต าแหน่งแทนนายสุวิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ซึ่งได้ยื่นใบลาออกเนื่องจาก สุขภาพในปัจจุบันไม่อ านวยต่อการปฏิบัตหิน้าท่ีโดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 
กุมภาพันธ์ 2560  

2. นางลัดดา ฉัตรฉลวย ได้รบัการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 
2560 โดยด ารงต าแหน่งแทน นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดย้ืน่ใบลา
ออก โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2560 

 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ
อาจไดร้ับการแต่งตั้งให้กลับมาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึง
คราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคณุสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการ
ตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบคุคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบซึ่งได้การแต่งตั้งให้มาแทนจะ
อยู่ในต าแหน่งได้เพยีงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน 

 

 อบเ ตอ านาจหน้าที่ องคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ  
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่รับผดิชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
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4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทและเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผูส้อบบัญชีโดยไม่มีฝา่ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและ
ครบถ้วนให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพยฯ์ รวมทั้งเปิดเผยข้อมลูในการเข้าท ารายการดังกล่าวอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสดุต่อบริษัท 

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดิเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ง) ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(ฉ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ช) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ซ) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร(charter) 
(ฌ) รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดร้ับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบใน

การปฏิบัตหิน้าท่ีตามรายละเอยีดข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผดิชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและ
คณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผดิชอบในการด าเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 

ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้าท่ีและจดัท า
รายชื่อ และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มกีารเปลีย่นแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด (แบบ 
F24-1) และน าส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยวิธีการตามข้อก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ด้วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

8  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมขี้อสงสัยว่ามรีายการหรือการกระท าดังต่อไปนี้ ซึ่ง
อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคัญตอ่ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการของบริษัทเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร โดยในปีที่ผ่านไม่
ปรากฏรายการ ดังต่อไปนี ้

- รายการที่เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน ์
- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมคีวามบกพร่องที่ส าคัญในระบบควบคุมภายใน 
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ 

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไมส่ามารถแก้ไขรายการ หรอืกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที สมาชิกของ
คณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการ หรือกิจกรรมดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
องค์ ระกอบ องการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรหิารจะต้องเป็นกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารของบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัทโดยมีจ านวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่ง
เป็นประธานกรรมการบรหิาร  
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คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยบุคคลจ านวน 5 ท่าน ดังนี ้
 ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 
1 นายเกียรติกุล มนต์เสรีนสุรณ์/2 ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2 นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ /3 กรรมการบริหาร 
3 นางสาวนิชิต้า ชาห์  กรรมการบริหาร 
4 นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่  กรรมการบริหาร 
5 นายกีซา เอมลิ เพอราคี /1/3 กรรมการบริหาร 

หมายเหต ุ: 1. นายกี า เอมิล เ อราคี ได้รับการแตง่ตั้งจากที่ ระชุมคณะกรรมการ ครั้งที ่2/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560  
              2. นายเกียรติกุล มนตเ์สรนุีสรณ์  ้นจากต าแหน่งเนื่องจาก อลาออกจากการเ  นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 
              3. นายทิโมธ ี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอส ์ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ นวันที ่ 23 กุม า ันธ์ 2561 โดยที ่ระชมุ

คณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 มีมตแิต่งตั้ง นายโรดอฟ มารี อาร์ คอลลิเนต (บารอน) ด ารงต าแหน่งกรรมการ และ
กรรมการบรหิารแทน และแตง่ตั้งนายกี า เอมิล เ อราคี เ  น ระธานคณะกรรมการบรหิาร 

  

 อบเ ตอ านาจหน้าที่ องคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรหิารมีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินงานตามปกติ
ธุระและงานบริหารของบริษัท ก าหนดนโยบาย แผนธรุกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอ านาจการบริหารต่างๆ 
ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท
พิจารณาและอนุมตัิและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและตดิตามผลการด าเนินงานของบริษัทตาม
นโยบายที่ก าหนด โดยสรุปอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่ส าคญัไดด้ังนี ้

1. ก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบรหิารงานหลักในการด าเนินธุรกจิของบริษัท เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

2. ก าหนดแผนธรุกิจ งบประมาณ และอ านาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบ 

3. พิจารณาโครงการลงทุนของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ 

4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส าคญัๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปตีามที่จะไดร้ับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมมีติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว 

5. อนุมัติการจดัซื้อจัดจา้งในการบริหารจัดการในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายการ  

6. เจรจาและเข้าท าสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่างๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเกี่ยวกับการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท 

7. อนุมัติการกู้ยมืเงิน การท าสญัญาสินเช่ือ การท าสัญญาจ านองและ/หรือจ าน ากับธนาคารและ/หรือสถาบัน
การเงินในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท 

8. จัดสรรเงินบ าเหน็จ รางวัล โบนัส ซึ่งไดร้ับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลกูจ้างของ
บริษัท 

9. เป็นคณะที่ปรึกษาฝา่ยจัดการในเรือ่งเกี่ยวกับนโยบายดา้นการเงิน การตลาด การปฏิบัติการ และด้านการ
บริหารงานอ่ืนๆ  
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10. มีอ านาจอนุมัติในการเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ก าหนดช่ือผู้มีอ านาจเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของ
บริษัท รวมถึงด าเนินการต่างๆเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากดังกล่าว 

11. อนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมที่ตั้งส านักงานใหญ่และสาขาของบริษัท ทั้งนี้การแก้ไขเพิ่มเตมิที่ตั้งส านักงานใหญ่
จะต้องอยู่ภายในท้องที่จังหวัดนนทบุรีเท่าน้ัน 

12. ด าเนินการต่างๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท 

13. อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้วงเงินสินเชื่อ และ/หรือ วิธีเบิกใช้วงเงินสินเชื่อที่บริษัทมีวงเงินอยู่กับ
ธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงิน 

ทั้งนี้ อ านาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตาม
กฎเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการ
อนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
รายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณ ะการ
ด าเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทท่ีคณะกรรมการก าหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว  

เมื่อคณะกรรมการบริหารได้ด าเนินการ ดๆ แล้ว  ห้รายงานต่อที่ ระชุมคณะกรรมการด้วย 
 
ผู้บริหาร 

บริษัทมีผู้บริหารจ านวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ประกอบด้วย 
 ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1.  นายกีซา เอมลิ เพอราคี /1 กรรมการผู้จดัการ 
2.  นายปัญชฤทธ์ิ มนต์เสรีนสุรณ์ /2/4 

นายสมชาย จตุรานนท์/2/4 
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย การตลาดและโลจสิติกส์ /4 

3.  นายไพฑูรย์ สิงห์ไขมุ่กข์  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการผลิต /4 
4.  นางสาวพรสรุีย์ มยังพงษ์  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล /3 
5.  นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน /3 
6.  นางสาวธิดารตัน์ สีหวลัลภ  ผู้จัดการฝ่ายจัดการส านักงานและเลขานุการบริษัท /3 
7.  นายวัชรินทร์ พงศ์เกื้อ ผู้จัดการโรงงานสาขาช่องสาริกา 
8.  นายปัญญา ศรีสภา ผู้จัดการฝ่ายเตา 
9.  นายสุรศักดิ์ โสสฬ /5 ผู้จัดการโรงงานสาขาหน้าพระลาน 
10.  นางพรรณรัตน์ ศรสีภา /4 ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส ์

หมายเหตุ: โดยในระหว่างปี 2560 มีการแต่งตั้ง และเปลี่ยนแปลงต าแหน่งผู้บรหิาร ดังนี้ 
1. นายกีซา เอมิล เพอราค ีได้รับการแต่งตั้ง ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 

11 พฤษภาคม 2560 โดยด ารงต าแหน่งแทน นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์  ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนยีริ่ง จ ากัด บริษัทย่อย 

2. นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์ ผู้จัดการอาวุโสฝา่ยการขาย การตลาดและโลจิสต์ ได้ขอลาออก โดยมีผลในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
โดยมีนายสมชาย จตุรานนท ์ เร่ิมงานเม่ือวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ด ารงต าแหนง่ผู้จัดการอาวโุสฝ่ายการขาย การตลาดและโลจิสต์ 
โดยรับผิดชอบงานในต าแหน่งดังกล่าวควบคู่กัน 

3. มีการเปลี่ยนแปลงชื่อต าแหน่งงานตามแผนผังองค์กรเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดยต าแหน่งงานที่มีการเปลี่ยนแปลง มีดังนี้ 
ต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและความรับผิดต่อสังคมเปลี่ยนเป็น ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชแีละงบประมาณเปลี่ยนเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

                                                                     หน้า < 63/208 >



 

 

 

ต าแหน่งผู้จัดการส านกังานเปลี่ยนแปลงเป็นผู้จัดการฝ่ายจัดการส านกังาน 
4. ตามแผนผังองค์กร ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 มีการเปลีย่นแปลง

ดังนี้ นายไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุกข ์ด ารงต าแหน่ง เป็น ผู้จัดการอาวโุสฝ่ายปฏิบัตกิารผลิตแทนต าแหน่งผู้จัดการทัว่ไป และต าแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายการขายและการตลาด เปลีย่นแปลงเป็นต าแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย การตลาดและโลจิสต์ และมกีาร
เปลี่ยนแปลงต าแหน่งนางพรรณรัตน์ ศรีสภา จากหวัหนา้ฝ่ายจัดส่ง เป็นผู้จัดการฝ่ายโลจิสตกิส์ 

5. นายสุรศักดิ์ โสฬส ได้รับการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งผู้จัดการโรงงานหน้าพะลาน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 

 
 อบเ ตและอ านาจหน้าท่ี องกรรมการผู้จัดการ 

1. ควบคุม ดูแลการด าเนินกิจการ และ/หรือบรหิารงานประจ าวันของบริษัท  
2. ด าเนินการหรือปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการ

และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 
3. เป็นผู้รับมอบอ านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เปน็ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย 

ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของบริษัททุก
ประการ 

อย่างไรก็ตาม อ านาจของกรรมการผู้จัดการจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่
กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับ
บริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้อง
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการด าเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่
คณะกรรมการก าหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้วโดยคณะกรรมการ 

 

เล านุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมมีติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงท่ีได้มีการแก้ไขเพิม่เตมิ) ทั้งนี้ หน้าท่ีความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี ้

1. จัดท าและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัท 
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมสี่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร 
3. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
      นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวเลขานุการบริษัทจะท าหน้าให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและ

กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ จึงก าหนดให้เลขานุการบริษัท ควรได้รับการ
ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการบริษัท 
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บุคลากร 
 
 จ านวนผู้บริหารและพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีบุคลากรทั้งสิ้นจ านวน 218 (รวมผู้บริหาร) 
แบ่งเป็นพนักงานประจ าจ านวน 147  คน และพนักงานรายวันจ านวน 71 คน โดยแบ่งตามสายงานได้ดัง โดยแสดง
รายละเอียด 3 ปี ระหว่าง 2560 – 2558 ดังนี้ 

 
 
 ้อ ิ าทด้านแรงงาน 
ในระหว่างปี 2560 บริษัทมีคดีฟ้องร้องด้านแรงงานท่ีเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2560 จากท่ีบริษัทถูกฟ้องร้องโดยอดีตพนักงาน
ของบริษัทฯ เพื่อเรียกร้องเงินชดเชยจากการเลิกจ้าง  ซึ่งบริษัทมีการจ่ายอตัราค่าชดเชยการเลิกจา้งในอัตราที่สูงกว่าเกินที่
กฎหมายก าหนดไว้แล้ว  ในเบื้องต้นฝ่ายบรหิารพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ ไมไ่ด้ท าผิดสัญญาตามที่โจทก์กล่าวอ้าง รวมทั้ง
ค่าเสียหายทีโ่จทก์ฟ้องร้องสูงเกินความเป็นจริง ขณะนี้คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลแรงงานกลาง รวมทั้งบริษัทฯ อยู่ใน
ระหว่างการเจรจาไกล่เกลีย่กับโจทก์ 
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รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 
 
 

 
 
 
รากฐานส าคัญที่คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นเพื่อวางไว้เป็นแนวทางส าหรับทุก ๆ คนในองค์กร ซึ่งถือเป็นก าลังส าคัญที่จะด าเนินการ
พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน  หลักส าคัญที่ทุกคนควรตระหนักยึดถือและน าไปปฏิบัติเป็นพื้นฐาน ได้แก่ การด าเนินกิจการภายใต้
หลักธรรมภิบาล หรือบรรษัทภิบาล ตามนโยบายการก ากับกิจการที่ดีซึ่งคณะกรรมการวางแนวทางไว้ให้กับทุกฝ่ายยึดถือปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง โดยบริษัทฯ มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการ รวมถึงมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมสม่ าเสมอโดยจัดท า
เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้สามารถร่วมด าเนินการไปพร้อมกับการด าเนินธุรกิจภายใต้แนวทางแห่ง
บรรษัทภิบาลนี้ ด้วยค่านิยมของบริษัท ท่ีมี “ภูมิใจ รู้หน้าที่ รับผิดชอบ มุ่งพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือประโยชน์ร่วมกันอย่าง
ยั่งยืน” ซึ่ง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัท ภาคภูมิใจ และรู้หน้าที่ในสิ่งที่ต้องปฏิบัติ รับผิดชอบ และไม่ละเลยต่อหน้าที่ที่จะ
ปฏิบัติและร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายพร้อมด าเนินการเพื่อให้ธุรกิจ  ตลอดจนผู้มีส่วนรวมกับธุรกิจโดยมีองค์ประกอบทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้เกิดการพัฒนาสู่ประโยชน์สุขท่ียั่งยืนร่วมกัน 
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ปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลด้านการด าเนินการก ากับดูแลกิจการ ดังนี้ 
 
1. การประเมินตามโครงการการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจ าปี 2560  

 

 
 

2. ผลการประเมินตามโครงการการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM CHECKLIST) ประจ าปี 2560  
 
 

บริษัทฯ มุ่งมั่นปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางด าเนินการภายใต้หลักการของการก ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้ 
สิทธิของผู้ถือหุ้น 

หลักการ  (อ้างอิงจากเอกสาร หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ฉบับปี 2555)  
“ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเปน็เจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งต้ังคณะกรรมการให้ท าหน้าที่แทนตนและมีสิทธิใน

การตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญของบริษัท บริษัทจึงควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน” 

บริษัทตระหนักและใหค้วามส าคัญกับสิทธิพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย ์ การมีส่วนแบ่งใน
ก าไรของกิจการ การได้รับข่าวสารและข้อมลูบริษัทอย่างเพยีงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของบริษัทเพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบญัชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท 
เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรอืเพิ่มทุน การอนุมตัิรายการ
พิเศษ เป็นต้น   

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความส าคญัในการปกป้องรวมถึงด าเนินการเพื่อรักษาสิทธิโดยส่งเสริม
และอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ตามตามหลักเกณฑ์ข้อก าหนดอย่างเพยีงพอและเหมาะสม ประกอบด้วย 

1. การเปิดเผยข้อมูลและกฎระเบียบส าหรับการสนับสนุนทีจ่ะให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น 

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย 

สรุปผลคะแนน โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

ผลคะแนนประจ าปี 2017/2560 2016/2559 2015/2558 
จ านวนบษัทท่ีท าการประเมิน 618 601 575 
ผลการประเมินของ SUTHA 

บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 
100 100 100 

   

5TIA 5TIA 5TIA 
ผลประเมินเฉลี่ย SET50 92.75 95.62 98.63 
ผลประเมินเฉลี่ย SET100 90.10 92.90 97.59 
ผลประเมินเฉลี่ย SET รวม 92.17 92.10 92.93 
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หมวดหุ้นและผู้ถือหุ้น 
o หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละเท่าๆ กันและเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น 

หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องช าระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน       ผู้จองหุ้นหรือผู้
ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ 

 หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจองซื้อหรือถือหุ้นร่วมกันต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งใน
บุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี 

 บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ได้
ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต  

o ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือช่ือกรรมการอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือช่ือ
และประทับตราของบริษัทไว้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือช่ือแทนก็ได้ 

o การลงลายมือช่ือในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าว กรรมการหรือ
นายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือช่ือด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักร ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือประทับโดยวิธีการอื่นใดตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนดก็ได้ 

บริษัทจะต้องเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการลงรายการในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ว่านั้นไว้ ณ 
ส านักงานใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจะมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้และหากบริษัทมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เ ป็นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทแล้ว วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์ก าหนด 

o บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่
วันที่บริษัทได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีที่บริษัทจ าหน่ายหุ้นที่เหลือหรือออกจ าหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังการจด
ทะเบียนบริษัท 

o ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดช ารุด หรือลบเลือนในสาระส าคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทท าการออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นโดยคืนใบหุ้นเดิม 

 ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดสูญหายหรือถูกท าลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องน าหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าพนักงานต ารวจ หรือ
หลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท 

ในทั้งสองกรณี บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด โดยบริษัทอาจเรียก
ค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นเดิมจากผู้ถือหุ้นน้ัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้ 

 ใบหุ้นท่ีสูญหาย ลบเลือน หรือช ารุดซึ่งได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนให้แล้ว ให้ถือว่าใบหุ้นเก่านั้นเป็นอันยกเลิก 
o บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจ าน าหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้  

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ
ของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย
เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม 

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีก าไรสะสมและสภาพคล่อง
ส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน 

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 

บริษัทจะต้องจ าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่จ าหน่าย
หรือจ าหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจะด าเนินการลดทุนที่ช าระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่ วนที่จ าหน่าย
ไม่ได้ 

การซื้อหุ้นคืน การจ าหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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o การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจ านวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนช าระแล้ว ให้เป็น
อ านาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว 

หมวดการโอนหุ้น 
o หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจ ากัด และหุ้นท่ีถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจ านวน

รวมกันไม่เกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นรายใดที่จะท าให้อัตราส่วน
การถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นบริษัทรายนั้นได้ 

o การโอนหุ้นย่อมมีผลสมบูรณเ์มื่อผูโ้อนได้สลักหลงัใบหุ้นโดยระบุช่ือผู้รบัโอน และลงลายมือช่ือของผู้โอนกับผู้รับโอน 
และท าการส่งมอบใบหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน 

การโอนหุ้นจะใช้ยันบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับค าร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยันบุคคลภายนอกได้
เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไว้ในสมุดทะเบียนหุ้นแล้วเท่านั้น 

เมื่อบริษัทพิจารณาแล้วว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายในสิบสี่ 
(14) วัน นับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นค าร้องขอทราบ
ภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ 

 หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ให้การ
โอนหุ้นเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

o กรณีที่ผู้รับโอนหุ้นมีความประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ท าค าร้องขอต่อบริษัทโดยท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือของ
ผู้รับโอนหุ้น และมีพยานอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงลายมือช่ือรับรองลายมือช่ือนั้นพร้อมกับเวนคืนใบหุ้นเดิมหรือหลักฐานอ่ืนให้แก่
บริษัท ในการนี้ หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายในเจ็ด (7) 
วัน นับแต่วันได้รับค าร้องขอ และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอนั้น 

 
หากมีกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ส าหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคล มีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว มีหน้าที่ต้องเปิดเผย

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยต้อง  
1. รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกตามแบบ 59-1 ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย

หลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือวันท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท และ 
2. เมื่อใดก็ตามที่บุคคลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ก็จะต้องรายงานตาม แบบ 59 -2 ต่อส านักงาน 

ก.ล.ต. ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ยกเว้นการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ในกรณีต่อไปนี้ ไม่
ต้องรายงาน 59-2 

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

 *  ESOP  คือ การออกหุ้นใหม่ให้พนักงานในราคาถูก 
 *  EJIP  คือ  การที่บริษัทช่วยออกเงิน บางส่วน ให้พนักงาน ซื้อหุ้น ในกระดาน 
3. การเริม่/สิ้นสดุหน้าที ่

แบบ 59-1 : เริ่มมีหน้าที่รายงานเมื่อบริษัทท า IPO และสิ้นสุดหน้าที่เมื่อบริษัทสิ้นสุดหน้าทีต่าม 
               มาตรา 56 
แบบ 59-2 : เริ่มมีหน้าที่เมื่อหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และสิ้นสุดหน้าที่เมื่อไมม่ีหลักทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
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หมายเหตุ  

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยการได้มาหรือจ าหน่ายหลักทรัพย์ท่ีมีสัดส่วนที่เปลี่ยนแปลง
การถือหุ้นในจ านวนที่ถึงหรือข้าม 5% , 10% , 15% , 20%....ไปจนถึง 100% ของจ านวนสิทธอิอกเสียงของหุ้นทั้งหมดของ
กิจการ บุคคลที่มีได้มาหรือจ าหน่ายหลักทรัพย์ท่ีสัดส่วนที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีหน้าที่ต้องรายงานตามมาตรา 246 ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี ้

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

ทั้งหมดของกิจการ  

(2) การถือหลักทรัพย์แปลงสภาพที่มจี านวนหุ้นรองรับรวมกันถึงหรือขา้ม 5% …10%...15%... 20%... ไปจนถึง 
100% ของจ านวนสิทธิออกเสียงของหุ้นท้ังหมดของกิจการ 

วิธีปฏิบัติในการจัดส่งรายงาน แบบ 59-2 หรือ แบบ 246-2 ให้ส านักงาน ก.ล.ต. 
1.  ผู้บริหาร/ผู้สอบบญัชี (แบบ 59-2, แบบ 59-1) หรือผู้ที่ท าการซื้อขายหุ้นข้ามจุด (แบบ 246-2) ใหส้่งเอกสารต่อ 

ก.ล.ต. ได้ภายใน 9.00 น. ของวันท าการถัดไป โดยไม่ต้องส่งโทรสารมาก่อน  
2.  การส่งทางโทรสาร ท าได้ที่หมายเลข 0 2 695 9660 โดยต้องส่งภายใน 24.00 น. ของวันก าหนดส่ง หรือส่งผ่าน 

อีเมลล์: corgov@sec.or.th  และต้องส่งเอกสารต้นฉบับต่อ ก.ล.ต.  ภายใน 3 วันท าการนับจากวันก าหนดส่ง (ส่ง by hand หรือ
ส่งทางไปรษณยี์ก็ได้) อย่างไรก็ดี หาก ก.ล.ต.  ไม่ ไดร้ับรายงานทางโทรสารภายในเวลาดังกล่าวข้างตน้จะถือว่าบริษัทไมไ่ดส้่ง 
รายงานภายในวันครบก าหนดส่งแม้ว่าบริษัทจะสามารถส่งต้นฉบับได้ภายใน 3 วันท าการก็ตาม 

เพื่อให้มีการปฏิบตัิเป็นไปตามแนวทางข้อบังคับและให้สิทธิกับผู้ถือหุน้ในหมวดที่เกี่ยวกับหุ้นและผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้
มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยในส่วนวิธีปฏิบตัิที่
เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทจึงให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์ก าหนด  

 
หมวดเงินปันผลและเงินส ารอง 
o ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงิน

ปันผล 
 เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและก าหนดให้หุ้น

บุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร
พอที่จะท าเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ 
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย 

o บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หัก
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนและบริษัทฯ 
ได้มีการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายครบจ านวน 30 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินส ารองสะสมซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนแล้ว 

หมวดการประชุมผู้ถือหุ้น 
o คณะกรรมการต้องจัดให้มกีารประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของ

รอบปีบัญชีของบริษัท 
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การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจ านวน
ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าช่ือกันท า
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้
ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือน้ันจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว 

o ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่
น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 

 ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

o ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม  

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การ
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้
ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม 

o ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว 

o ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหน่ึง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
ในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกต้ังกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้
ถือหุน้จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2)  ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข)  การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษัท 
(ค)  การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ   การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลิกบริษัท  
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 
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o กิจการที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้ 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน 
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี และ 
(7) กิจการอื่นๆ 

 

          การให้ข้อมูลกฎเกณฑ์ กฎระเบียบพื้นฐานที่จ าเป็น ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจน
พนักงาน ด้วยเล็งเห็นความส าคัญของขอบเขตแห่งการเรียนรู้และจดจ าในกฎระเบียบและข้อบังคับพื้นฐานซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายควรทราบและจดจ าเพื่อสามารถด าเนินการภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับได้โดยอัตโนมัติจนกลายเป็นวินัย
พื้นฐานท่ีพึงปฏิบัติจนเป็นกิจวัตร 
 
2. การด าเนินการและปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท การให้สิทธิส าหรับผู้ถือหุ้น การจัดการประชุมผู้ถอืหุ้น การส่งเสริม

และอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือเข้าร่วมการประชุม  และการจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การ
เปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนน  โดยด าเนินการดังนี้ 
ระหว่างปี 2560 บริษัทฯ มีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น รวม 1 ครั้งโดยเป็นการจดัการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2560 
เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2560 โดยด าเนินการดังนี ้

1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมท้ังเอกสารประกอบการประชุมให้แกผู่้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าตามที่
กฎหมายก าหนด โดยจะระบุวัน เวลา สถานท่ีการประชุม และมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบยีบ
วาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุน้ได้ศึกษาข้อมลูอย่างครบถ้วน  

โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น จดัท าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จะประกอบด้วย  
(1) วัน  เวลา และสถานท่ีจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
(2) วาระการประชม โดยระบุว่า เป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน เช่น ใน

วาระที่เกี่ยวกับกรรมการ ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและการอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละ
วาระ 

(3) วัตถุประสงค์และเหตผุล และความเห็นของคณะกรรมการในแตล่ะวาระการประชุมที่เสนอ ซึ่งรวมถึง 
ก.   วาระอนุมัตจ่ายปันผล – นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมทั้ง เหตุผลและขอ้มูล

ประกอบ ในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายปันผล ควรใหเ้หตผุลและข้อมลูประกอบ เช่นกัน 
ข.   วาระแต่งตั้งกรรมการ – ระบุช่ือ อายุ ประวัติการศึกษาและการท างาน จ านวนบริษัท จดทะเบียนและ

บริษัทท่ัวไปที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภท ของกรรมการที่เสนอ และใน
กรณีที่เป็นการเสนอช่ือกรรมการเดิมกลับเข้ามาด ารงต าแหนง อีกครั้ง ให้ระบุข้อมูลการเข้าร่วมประชุมปี่ท่ี
ผ่านมา และวันท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ของบริษัท 

ค.   วาระอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน ของกรรมการแต่
ละต าแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทั้งที่เป็นตัวเงินและ สิทธิประโยชน์อื่นๆ 

ง. วาระแต่งตั้งผู้สอบบญัชี – ช่ือผู้สอบบัญชี บริษัทท่ีสังกัด ประสบการณ์ท างาน ความเป็น อิสระของผูส้อบ
บัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอืน่ 

(4) หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีก่ระทรวงพาณิชย์ก าหนด 
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(5) ข้อมูลประกอบการประชุมอื่น ๆ  เช่น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจ้ง ผลคะแนนเสียง สิทธิของ
หุ้นแต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอสิระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
เอกสารทีผู่้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเขา้ประชุม เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนที่ของสถานท่ีจดัประชมุ 
เป็นต้น 

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสอืมอบฉันทะที่บริษัทได้จดัส่งไปพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุม  

3. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะช้ีแจงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนนและนับคะแนนตามทีร่ะบไุว้อย่างชัดเจนใน
ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงจัดให้มีบุคคลทีเ่ป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวสิามญัผู้ถือหุ้น 
และเปดิเผยให้ท่ีประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม  

4. ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และด าเนินการประชุมอย่างโปร่งใส โดยระหว่างการ
ประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสทิธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถามอย่างท่ัวถึง ซึ่งกรรมการและผู้บรหิาร
ที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และนอกเหนือจากการให้สิทธิส าหรับผู้
ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน บริษัทฯ ได้จัดให้มี
การบันทึกเสียงในการประชุมเพื่อท าการเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วน
ตนเองมีโอกาสได้รับทราบเนื้อหาจากการประชุมผู้ถือหุ้น 

5. มีการน าเสนอวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนประจ าปีรายปี ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส
ประจ าปี โดยโบนัสประจ าปีจะเสนอเพื่อพิจารณาโดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการในแต่ละปี ส าหรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ บริษัทฯ ยัง
ไม่มีนโยบายในการในการพิจารณาค่าตอบแทนส าหรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้กับกรรมการ ท้ังนี้ค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดจะ
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

6. จัดท าบันทึกรายการการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้  

7. เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารให้แกผู่้ถือหุ้นอย่างสม่ าเสมอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ และ
ส านักงาน ก.ล.ต.  

8. บริษัทก าหนดนโยบายการอ านวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้ารว่มประชุมผู้ถือหุ้นส าหรับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม 
รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 

(1) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องก าหนดการประชุมผูถ้ือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยระเบียบวาระการ
ประชุม และสาระส าคัญของวาระการประชุม ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) 
ทันทีไม่เกินวันท าการถัดไป นับจากวันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติ 

(2) จัดให้มีกระบวนการจดัการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นท่ีโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัท 

(3) บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
และส่งค าถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า ในเวลาอันสมควร โดยแจ้งประกาศก าหนดการและระยะเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รบัทราบ
ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) รวมถึงเว็บไซด์ของบริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นได้ใช้สิทธิดังกล่าว โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้ามากกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ส าหรับปี 2560 บริษัทฯ ได้แจ้ง
เผยแพร่ก าหนดการในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 โดยมีก าหนดระยะเวลาการรับเรื่องระหว่าง วันที่ 16 ตุลาคม – วันที่ 30 ธันวาคม 
2560    

(4)  ดูแลผู้ถือหุ้น ให้ได้รับข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง เพียงพอ ในเวลาที่เหมาะสม 
(5)  จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งระบุวัน เวลา สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุมและข้อมูล

ประกอบการพิจารณาทุกวาระอย่างครบถ้วน รวมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะ และค าแนะน าขั้นตอนการมอบฉันทะ 
โดยบริษัท ท าการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าเพื่อแจ้งผู้ถือหุ้นทราบก าหนดระยะเวลาการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 30 
วัน พร้อมทั้งแจ้งผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) อีกช่องทาง
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ด้วย และการด าเนินการเพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14-21 วัน ก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้น 

(6)  ประกาศหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่า 3 วัน 

(7)   เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
เวลา โดยก าหนดระยะเวลาเปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาที่จะประชุม
อย่างเหมาะสม 

(8)   บริษัทมีการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้สามารถ
เดินทางเข้าร่วมประชุมได้ง่าย มีพนักงานต้อนรับ พนักงานลงทะเบียน รวมทั้ง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับรับลงทะเบียนและนับผลคะแนนเสียงที่มี
ประสิทธิภาพ  

(9)    เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการ
แสดงความคิดเห็นหรือซักถาม โดยได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
และจะบันทึกข้อซักถามและข้อเสนอแนะที่ส าคัญจากผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน 

(10)  เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งผลการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
โดยไม่ชักช้า ภายในวันท าการถัดไปนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น 

(11)  จัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการช้ีแจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีแสดงผลคะแนนรายงาน
ต่อที่ประชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมทั้งบันทึกประเด็น หรือข้อซักถาม ค าถาม และค าตอบ ที่มีจากการด าเนินการประชุม 
และผลคะแนนจากการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมถึงมีการบันทึกรายช่ือกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการที่ลาประชุมด้วย  
ตลอดจนผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุม และเปิดเผยในรายงานประชุมถึงการจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนน
เสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงตัวแทนผู้ถือหุ้นเพ่ือเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน 

(12)  จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแก่หน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง และได้เผยแพร่รายงานการ
ประชุมทางเว็บไซด์ของบริษัท ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุม 

(13)  บริษัทบันทึกการประชุมในลักษณะสื่อวีดีทัศน์และบันทึกการออกเสียง และได้เผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัท 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกท่ีสนใจดูการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีจัดขึ้น 

(14)  มอบหมายให้เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ติดต่อ ประสานงาน และอ านวยความสะดวก
ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุน 
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

หลักการ  (อ้างอิงจากเอกสาร หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ฉบับปี 2555) 
“ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ควรได้รับการ

ปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ถูกละเมิดสิทธิควรมีโอกาสได้รับการชดเชย” 
 

บริษัทได้ก าหนดให้มีการปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย 
ดังนี ้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม หรือเสนอช่ือกรรมการไดล้่วงหน้าก่อนการประชุม   
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาและลงคะแนนเสยีงตามวาระทีก่ าหนดโดยไมเ่ปลีย่นแปลงข้อมลูส าคัญ หรือเพิ่ม

วาระการประชุมโดยไมไ่ด้แจ้งให้ผูถ้ือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นไดม้ีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระก่อนการ
ตัดสินใจ 

3. ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้
มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้น 
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4. สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ส าคัญ เช่น การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน การท ารายการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นใช้สิทธิ
ในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบคุคล 

5. ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให้
ทุกคนในบริษัทถือปฏิบัติ และไดก้ าหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มหีน้าท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย มี
หน้าท่ีจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แกค่ณะกรรมการ  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญและเพื่อให้สิทธิที่เท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงส่งเสรมิให้ผู้ถือหุน้ รวมทั้งนักลงทุน
สถาบัน ไดม้ีส่วนเข้าร่วมประชุมผูถ้ือหุ้น จึงมีแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถอืหุ้น 
o ด าเนินการแจ้งก าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเหน็ของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ 

และเผยแพรผ่่านทาง Website บริษัท อย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น  และการด าเนินการเพื่อจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณียล์งทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14-21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

o ด าเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียง ลงมติ รวมทั้งสิทธิ
การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะประเภทของหุ้น 

o มีการจัดท าหนังสือเชิญประชุม เปน็ภาษาอังกฤษท้ังฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ือหุ้นท่ี
เป็นฉบับภาษาไทย 

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
o ก าหนดหลักเกณฑ์การใหผู้้ถือหุ้นส่วนน้อย

เสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เสนอ
ช่ือบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และส่งค าถามล่วงหน้า 
โดยมีประกาศหลักเกณฑผ์่านเว็บไซด์ของบริษัท และเว็บไซด์
ของตลาดหลักทรัพย ์

หลักเกณฑ์การใหส้ิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมี
เผยแพร่ข้อมลูดังกล่าวไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ 
www.goldenlime.co.th : ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์เลือกเมนู
ดาวน์โหลดข้อมลูและแบบฟอร์ม และมีการแจ้งข่าวเพื่อเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดังกล่าวพร้อมแนบรายละเอียดและแบบฟอร์มต่างๆ 
เพื่อประชาสมัพันธ์แจ้งข่าวผ่านเวบ็ไซด์ของตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560  โดยก าหนดระยะเวลาการรับเรื่อง 
ระหว่างวันท่ี 16 ตุลาคม – 29 ธันวาคม ก่อนการจัดการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าป ี

o  เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการได้มีก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบาย
เรื่องการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมถึงเปดิเผยในรายงานประจ าปี ซึ่ง
มีแนวทางดังนี ้

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบ้ริหารและพนักงานในการน าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
ดังนี ้

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท น าความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไป
เปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

2. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บรหิาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็นระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าท่ีที่ต้องจัดท าและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรทีย่ังไม่บรรลุ
นิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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3. บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการ ผู้บรหิาร รวมถึงผูด้ ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็น
ระดับผู้จัดการฝา่ยขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบตัิงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องระงับการซื้อ และ/หรือ การขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีบริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมลูเกี่ยวกับผลการด าเนินงานและฐานะการเงินหรือขอ้มูลข่าวสารที่เป็นสาระส าคญั 
ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว 

4. บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็น
ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดท าและน าส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งบุคคลดังกล่าว รวมถึงคู่สมรสและ
ของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถืออยู่ มายังเลขานุการบริษัท โดยให้จัดท าและน าส่งภายใน 30 วันท าการภายหลังเข้ารับต าแหน่ง 
และรายงานทุกครั้งต่อส านักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และแจ้ง
ส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันท าการ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด พร้อมท้ังจัดส่งส าเนารายงาน
นี้ให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกันกับวันท่ีส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต.  

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ทีฝ่่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมาย
แล้วแต่กรณี โดยการพิจารณาจากเจตนาของการกระท าและความรา้ยแรงของความผิดนั้นๆ 

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 
4.1 ก าหนดแนวทางการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน หรือการท าธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีความ

เกี่ยวโยงโดยมีนโยบายดังนี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติก าหนดนโยบาย และขั้นตอนการท ารายการระหว่างกัน เพื่อท าให้รายการระหว่าง

บุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสามารถสรุป
แนวทางดังนี ้

การท าธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง จะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้น เว้นแต่ธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะที่บุคคลทั่วไปจะพึงกระท ากับคู่สญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกนั 
ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทาง
การค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว  

การเข้าท ารายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นในการเข้าท ารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของ
รายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด าเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรมและมีการเปรียบเทียบกับราคา
ของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาดหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความช านาญพิเศษเช่นผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ส านักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่มี
ความเป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อน าไปใช้
ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น 
ตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าวอีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้ปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อบังคับประกาศค าสั่งหรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาด
ทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก าหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

4.2  ก าหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส าคัญงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมส าหรับวาระที่มีการ
พิจารณารายการระหว่างกันหรือรายการเกี่ยวโยงเพื่อให้คณะกรรมการสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ 
 
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

หลักการ  (อ้างอิงจากเอกสาร หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ฉบับปี 2555) 
“ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการควรพิจารณาให้มี

กระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้
เสียในการสร้างความมั่งค่ัง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ” 

                                                                     หน้า < 76/208 >



 
 
 
 
 
 

 

 

 
บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

ภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น กรรมการผู้บริหารและพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้าและผู้ให้บริการ สังคมชุมชน
สิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ และประเทศชาติ ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มี
ส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย ดังน้ี 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิ ไว้ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทางปฏบิัติส าหรับผูม้ีส่วนได้เสีย  
2. ก าหนดจรรยาบรรณการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง และแนวทางปฏบิัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจ  
3. ก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม  
4. ก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจรติ รวมถึงการสนับสนนุกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคน

ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง  
5. ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติกับพนักงานลูกค้าอยา่งเป็น

ธรรม รวมทั้งมีการพัฒนาความรู้ และศักยภาพของพนักงาน 
6. จัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจดัการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีจดัท า

รายละเอียดการแจ้งเบาะแสและช่องทางการร้องเรียน รวมถึงจัดท าช่องทางร้องเรียนผา่นเว็บไซด์ของบริษัท และเปิดเผย
ไว้ในรายงานประจ าป ี
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7. ด าเนินการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงกิจกรรมความร่วมมือ การด าเนินการตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติตา่ง 
ๆ ผ่านข้อมูลเว็บไซด์และรายงานประจ าปี รวมถึงมีการจัดท ารายงานความรับผดิชอบทางสังคม ซึ่งมีเนื้อหาการด าเนินการ
ตามนโยบายความรับผิดชอบตอ่สังคมจัดท าเปน็รายงานรวมอยู่ในรายงานประจ าทุกปี 

  
คณะกรรมการได้มีการก าหนดนโยบายต่าง ๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ให้มีการปฏิบัติ ดังนี้ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี  โดยยึดมั่นในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  
โดยก าหนดแนวทางจริยธรรมในการท างาน (Code of Conduct) เพื่อทุกฝ่ายได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน โดยทุกฝ่ายให้
ด าเนินการตามแนวทางนโยบายในการก ากับกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (เอกสารเลขที่ CS20150601 ฉบับ
ปรับปรุง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2560 ได้มีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560  ซึ่งคณะกรรมการได้ก าหนด
แนวทางพื้นฐานอันเป็นข้อพึ่งปฏิบัติส าหรับผู้มีส่วนเสียของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
1. มีแนวทางการก ากับดูแลกิจการทีด่ีเพื่อประโยชน์และสิทธิที่เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 
2. บริหารจดัการเพื่อสร้างผลตอบแทนรวมถึงสร้างมลูค่าเพิ่มของผลตอบแทนให้ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่าง เหมาะสม 
3. ท าหน้าที่ด้วยความสุจรติ โปร่งใส ดูแลและปกป้องทรัพย์สินอันเป็นสินทรัพย์โดยรวมของผู้ถือหุ้น และไม่ ก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลโยชน์ซึ่งถือเปน็การลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม หรือเสนอช่ือกรรมการไดล้่วงหน้าก่อนการประชุม   
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่ก าหนดโดยไม่เปลีย่นแปลงข้อมลูส าคัญ หรือเพิ่ม

วาระการประชุมโดยไมไ่ด้แจ้งให้ผูถ้ือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มโีอกาสศึกษาขอ้มูลประกอบ
วาระก่อนการตัดสินใจ 

6. ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้
มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ใน
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

7. สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ส าคัญ เช่น การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน การท ารายการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะเปิดโอกาสใหผู้้
ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

8. ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งแนวทาง 
 ดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทถือปฏิบตัิ และได้ก าหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครอง

หลักทรัพย์ตามกฎหมาย มีหนา้ที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ  
9. ส่งเสริมการและวางแนวทางเพื่อให้สิทธิที่เท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นทุกราย 

 

ข้อพึงปฏิบัติในการให้สิทธิที่เท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นทุกราย 
1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถอืหุ้น 

1.1 ด าเนินการแจ้งก าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเหน็ของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์  
และเผยแพรผ่่านทาง Website บริษัท อย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น  และการด าเนินการเพื่อ 
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถอืหุ้นทางไปรษณยี์ลงทะเบยีนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 - 21 วัน ก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น 

1.2 ด าเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียง ลงมติ รวมทั้งสิทธิ
การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะประเภทของหุ้น 

1.3 มีการจัดท าหนังสือเชิญประชุม เปน็ภาษาอังกฤษท้ังฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ือหุ้นท่ี
เป็นฉบับภาษาไทย 

2.  การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
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2.1  ก าหนดหลักเกณฑ์การใหผู้้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เสนอช่ือ
บุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และส่งค าถามล่วงหน้า โดยมปีระกาศหลักเกณฑ์ผา่นเว็บไซด์ของบริษัท 
และเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย ์

2.2 หลักเกณฑ์การใหส้ิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ  
2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
 คณะกรรมการได้มีก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบาย

เรื่องการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมถึงเปดิเผยใน
รายงานประจ าปี ซึ่งมีแนวทางดังนี้ 
3.1 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท น าความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไป

เปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
และไม่ว่าจะไดร้ับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่กต็าม 

3.2 ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บรหิาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าท่ีที่ต้องจัดท าและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 
59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

3.3 ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็นระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผูป้ฏิบัติงานท่ีเกีย่วข้องจะต้องระงับการซื้อ และ/หรือ การขายหลักทรัพย์
ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีบริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมลูเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานและฐานะการเงินหรือ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระส าคญั ซึง่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ จนกว่าบริษัทจะได้เปดิเผยข้อมูล
ภายในดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว 

3.4 ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดท าและน าส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งบุคคลดังกล่าว รวมถึง
คู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถืออยู่ มายังเลขานุการบริษัท โดยให้จัดท าและน าส่งภายใน 30 วัน
ท าการภายหลังเข้ารับต าแหน่ง และรายงานทุกครั้งต่อส านักงาน ก.ล.ต. โดยแจ้งข้อมูลล่วงหน้า 1 วันก่อนมี
การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือภายใน 3 วันท าการ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ก าหนด พร้อมทั้งจัดส่งส าเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อส านักงาน 
ก.ล.ต.  

 
 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ทีฝ่่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมาย

แล้วแต่กรณี โดยการพิจารณาจากเจตนาของการกระท าและความรา้ยแรงของความผิดนั้นๆ 

ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า 
1. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  
2. พนักงานจะต้องพร้อมในการให้ข้อมูล รวมถึงช้ีแจงเกี่ยวกับข้อก าหนด และเงื่อนไขของสินค้าและบริการ ของบริษัท

ให้ลูกค้าได้รับทราบรวมถึงแจ้งเง่ือนไข และข้อตกลงที่ไดต้กลงกับลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ไดแ้ก ่
2.1 ราคาสินค้า การบริการ หรือคา่ใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่ไมไ่ด้อยู่ภายใต้เงือ่นไขราคาสินค้า หรือบริการ 
2.2 ข้อมูลคุณลักษณะของสินค้า บรรจุภัณฑ์ และการจัดการจัดส่งข้อก าหนดในการจดัส่ง 
2.3 ข้อมูลอื่นๆ ทีม่ีข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า 

3. เมื่อบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดหรือ เงื่อนไขทีส่ าคัญ ที่มสีว่นเกี่ยวข้องกับลูกค้า จะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ
ล่วงหน้า  
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4. พนักงานต้องพร้อมท่ีจะตอบค าถามของลูกค้าท้ังด้านสินค้า บริการ ข้อร้องเรียน การให้ค าแนะน า และการตดิตามผล
ความคืบหน้าในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า โดยยึดมั่นการด าเนินการทุกด้านบนพ้ืนฐานมิตรและไมตรีจิตที่
ดีและพร้อมร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าหากลูกค้าพบปัญหาจากการใช้สินค้าของบริษทั 

5. หน่วยงานการขาย การตลาด และงานบริการต่าง ๆ ควรเตรียมการในเรื่องอุปกรณส์ื่อสารเพื่อพร้อมส าหรับลูกค้าได้
ติดต่อได้โดยสะดวก และรวดเร็ว 

6. รักษาความลบัและข้อมูลทางการค้าของลูกค้า 
 
บริษัทฯ ไดม้ีการก าหนดหัวข้อส าหรับจัดท าแบบส ารวจเพื่อวัดความพึงพอใจของลูกค้าในเรื่องต่าง ๆ ส าหรับกลุ่มลูกค้าท่ีมี
การจัดซื้อผลติภณัฑ์หลักซึ่งผลส ารวจสรุปไดด้ังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อพึงปฏิบัติคู่ค้าและเจ้าหนี ้
1. ปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีมตี่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับ

ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อท้ังสองฝ่าย 
2. ปฏิบัติตามสญัญา หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงร่วมกัน  
3. กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัตติามเงื่อนไขข้อใด ข้อหนึ่งต้องเร่งเจรจากับคูค่้า และ/หรือ เจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อ

ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย 
4. ให้ข้อมูลทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และตรงเวลาอย่างสม่ าเสมอ 
5. ไม่เรียก ไมร่ับ หรือไม่ใหผ้ลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่คา้ และ/หรือ เจ้าหนี้ ถ้ามีข้อมลูว่ามีการจ่ายผลประโยชน์

ใด ๆ ที่ไม่สจุริตเกิดขึ้นพึงหารือกับ และ/หรือเจ้าหนี ้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยความยุติธรรมและรวดเร็ว 

จรรยาการจัดซ้ือ จัดหา จัดจ้าง และปฏิบัติกับคู่ค้า / คู่ธุรกิจ 
บริษัทฯ ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิเกี่ยวกับการจัดซื้อจดัจ้าง เพื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ และรักษา
ภาพพจน์อันดีของบริษัทฯ  จึงก าหนดแนวทางไว้เป็นหลักเกณฑ์ซึ่งเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท ให้
ปฏิบัติดังนี ้
1. การรับของขวัญ ของก านลั การรับเลี้ยง และการให้ความชอบพอเป็นพิเศษ 

1.1   การรับของขวัญหรือของก านัล 
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บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายรับของขวัญหรือของก านัล อันส่อให้เห็นว่าเปน็การรับสินบน  เว้นแต่ การให้ของที่ระลึก
ซึ่งคู่ค้ามีการจดัท าอันเป็นประเพณี เช่น ของช ารวยของบริษัท ที่มอบให้ในเทศกาลปีใหม่ สมุดไดอารี่ หรือ
ปฏิทิน บริษัทฯ ไม่ถือว่าการรับของขวัญของที่ระลึกตามประเพณีดังกล่าวเป็นการใหส้ินบน 

1.2  การรับเลี้ยง 
       การรับเลี้ยง  บริษัทฯ ขอให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาถึงความเหมาะสม และควรหลีกเลี่ยงหากไม่จ าเป็น  การ

ร้องขอเพื่อให้คู่ค้าพาไปเลี้ยง สังสรรค์ ตามสถานท่ีตา่ง ๆ บริษัทฯ ถอืเป็นการกระท าอันผิดจรรยาบรรณ 
1.3 การให้ความสนิทชอบพอเป็นพิเศษ 

กรณีบริษัทฯ มีการเปิดโอกาสให้คูค่้าเข้าร่วมการเสนอราคา ควรละเว้นการกระท าอันแสดงให้เห็นถึงความ 
สนิทชิดชอบกับผู้ค้ารายหนึ่งรายใดอันเป็นเหตุ คูค่้ารายอื่น ๆ คิดไปว่าน่าจะเกิดความไม่ยุติธรรมขึ้น  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท าให้คู่ค้ารายอื่นเกิดความเขา้ใจผิด และไม่ต้องการร่วมมือเพื่อเสนอราคาต่อสู้ด้วย และยัง
อาจน าไปบอกกล่าวกับผู้อื่นจนท าให้เสียภาพพจน์ของบริษัทได ้

2. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง 
2.1  การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีสินคา้ที่ไม่เป็นการเฉพาะเจาะจง ควรเปดิโอกาสให ้คู่ค้าหลาย ๆ รายเสนอสินค้าและ

บริการ เพื่อให้สามารถคดัเลือกคู่คา้ที่ สามารถเสนอสินค้า และบริการ ที่ดีและ เหมาะสม และก่อประโยชน์
สูงสุด 

2.2  การเชิญผู้เข้าร่วมเสนอราคาควรต้องเลือกสรรคู่ค้าที่ดีและสนใจต่อการประมลูเสนอราคานั้น ๆ การเชิญคู่ค้า
เพียงเพ่ือให้ครบตามจ านวน ตามระเบียบโดยไม่ค านึงถึงความสามารถในการปฏิบตัิตามข้อผูกพัน จะท าให้การ
จัดหาขาดคณุภาพ และขาดความยุติธรรมทั้งต่อบริษัท และคู่ค้ารายอื่น ๆ ด้วย 

2.3  คู่ค้าทุกรายจะต้องได้รับรายละเอียด ข้อมูลและเง่ือนไขต่าง ๆ อย่างเดียวกัน ซึ่งเป็นลายลักษณ์อกัษร กรณี
อธิบายด้วยวาจา  ต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

3. ข้อปฏิบัติต่อคู่ค้า 
3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ื้อและผู้ขาย ควรจะเป็นในรูปของการสร้างความมั่นใจต่อกันด้วยความสุจรติและความ

ยุติธรรม พึงปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพชน 
3.2 ระเบียบปฏิบัติและวิธีการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ก าหนดขึ้นจะต้องแสดงให้ผู้ค้าทราบทันทีนับแตผู่้ค้าสมัครเข้ามา

เป็นผู้ค้ากับบริษัทฯ และแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลีย่นแปลง 
3.3 การตรวจรับสินค้า หรือตรวจรับงาน ตลอดจนขึ้นตอนการจ่ายเงิน ควรกระท าอย่างรวดเร็วและรัดกมุและ

ความยุติธรรมกับผู้ค้า ผู้ที่จงใจท าให้เกิดความล่าช้าเป็นการปฏิบัติทีถ่ือว่าผิดจรรยาบรรณเช่นกัน 
3.4 ละเว้นการช่วยคู่ค้าท่ีท างานกับบรษิัทฯ  ด้วยการกระท าใดๆ อันเป็นการช่วยให้ไมต่้องเสียภาษีที่พึงต้องเสีย

ให้กับภาครัฐ 

การเลือกคู่ค้า/และคู่ธุรกิจ 
คุณสมบัติของคู่ค้า/คู่ธุรกิจ 
1. เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผูจ้ าหนา่ย ผู้แทนจ าหน่าย หรือผูร้ับจ้าง รวมถึงบุคคลธรรมดา ซึ่งมสีถานประกอบการ 

หรือท่ีตั้งท่ีสามารถตรวจสอบได้ 
2. มีบุคลากร เครื่องจักรและอุปกรณ ์สินค้า บริการ คลังสินค้า สถานภาพทางการเงิน และประวัติการด าเนินกิจการ 

หรือการให้บริการ ที่น่าเชื่อถือ 
3. ให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีการปฏบิัติซึ่งบริษัทฯ ได้ก าหนดไว ้
4. เป็นผู้ที่ให้บริการ หรือส่งมอบสินคา้ รวมถึงมีบริการหลังการขาย หรอืมีเงื่อนไขอื่นๆ สอดคล้องตรงตามคุณสมบัติที่

บริษัทฯ ได้ก าหนด 
5. เป็นคู่ค้า/คู่ธรุกิจ ที่ไมม่ีผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทฯ 
6. ไม่เป็นคูค่้า/คู่ธรุกิจที่มีประวัติต้องห้ามท าการค้าอันเนื่องมาจากการกระท าทุจรติ 
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การท าธุรกิจ และการท าธุรกรรมด้านการซ้ือขายกับบริษัทฯ 
1. คู่ค้า/คู่ธุรกจิที่ไดร้ับเชิญให้ท าการเสนอราคา หรือผ่านขั้นตอนการเสนอราคา/หรือสอบราคาแล้วเมื่อมกีารแจ้งตกลง

ท าการซื้อขาย จะด าเนินการในการขั้นตอนถัดไป 
2. กรณีเป็นนติิบุคคลต้องน าส่งแบบเอกสารประจ าตัวผู้เสียภาษี (ภพ.20) และกรณเีป็นบุคคลธรรมดาต้องน าส่งส าเนา

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบตัรประจ าตัวผู้เสียภาษีเพื่อข้ึนทะเบียนเป็นผู้ขายหรือผู้บริการกับบริษัท 
3. ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อตกลงในการจัดซื้อ/จัดจา้ง ร่วมถึงเง่ือนไขการช าระค่าสินค้าเป็นไปตามระบบการ

จัดซื้อ/จดัจ้าง ของบริษัทฯ 
4. ใบสั่งซื้อหรือสญัญาตามข้อตกลงระหว่างคู่ค้า/คู่ธรุกิจ ซึ่งจัดท าเป็นลายลักษณจ์ะถือเป็นข้อผูกมัดในการท าธุรกรรม

ด้านการซื้อขาย 
5. ในการจัดซื้อ หรือท าสัญญา บริษทัฯ อาจขอให้คู่ค้า/คู่ธุรกิจ มีการวางหลักประกัน หรือวางเงินมัดจ าส าหรับการ

ปฏิบัติตามข้อตกลง ซึ่งจะบริษัทฯจะ แจ้งเป็นลายลักษณ์ ในเอกสารการสั่งซื้อหรือสัญญา และบริษัทฯ จะท าการคืน
เงินมัดจ า หรือหลักประกันให้เมื่อสิ้นสุดภาระผูกพันอันเกีย่วเนื่องกับธุรกรรมนั้น ๆ แล้ว 

6. เมื่อคู่ค้า/คู่ธุรกิจ ปฏิบตัิตามข้อตกลง สัญญา หรือใบสั่งซื้อแล้ว คู่ค้า/คู่ธุรกิจ จะต้องส่งมอบใบก ากับภาษี ใบเสร็จ 
และ/หรือเอกสารประกอบอ่ืนๆ ทีจ่ าเป็นเพื่อขอรับช าระเงิน ณ สถานท่ีและก าหนดเวลาตามที่บริษัทฯก าหนด  โดย
การช าระค่าสินค้า/บริการหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่ทางราชการก าหนด และภาระผูกพันอ่ืนๆ ตามสัญญา เช่นเงิน
ค้ าประกันผลงาน เงินมดัจ า โดยจดัท าเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายให้กับคูค่้า/คู่ธุรกิจ หรือโอนเข้าบัญช ีแล้วแตจ่ะมีการตกลง
กัน 

7. คู่ค้า/คู่ธุรกจิสามารถขอแก้ไข ข้อมูลคู่ค้า/คู่ธุรกิจในระบบ โดยตดิตอ่กับหน่วยงานที่ด าเนินการจดัซื้อ จัดหา พร้อมส่ง
เอกสารประการแก้ไขท่ีได้รับการรบัรองโดยผู้มีอ านาจของคู่ค้า/คู่ธุรกิจ 

ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
1. มีการแข่งขันทางค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี 
2. ไม่แสวงหาข้อมลูที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สจุริตผิดกฎหมาย 
3. ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระท าการใด ๆ โดยปราศจากความจริง และไมเ่ปน็ธรรม 

ข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับสนิทรัพย์ทางปัญญา และการไม่ละเมิดสนิทรัพย์ทางปัญญาและลิขสิทธิ ์
1. พนักงานต้องปฏิบัติตนให้สอดคลอ้งกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาทั้งหมดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สิน

ทางปัญญาที่ถูกต้อง รวมถึงสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ความลับทางการค้า และข้อมลูกรรมสิทธ์ิอื่นๆ  
2. พนักงานท่ีน าผลงานหรือข้อมลูอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ไดร้บัมาหรือท่ีจะน ามาใช้ภายในบริษทัจะต้อง

ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไมล่ะเมิดทรัพยส์ินทางปัญญาของบุคคลอื่น 
3. พนักงานท่ีใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทจะต้องใช้ซอฟแวร์ตามข้ออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่

บริษัทฯมีจัดใหเ้ท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปญัญา 
4. เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานจะต้องส่งมอบทรัพยส์ินทางปัญญาต่าง ๆ รวมถึงผลงานตา่ง ๆ คืนให้บริษัทไม่ว่า

จะเป็นข้อมลูที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม 
5. ผลงานท่ีเป็นทรัพยส์ินทางปัญญาอันเกิดจากโครงการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ให้ด าเนินการถือเป็นผลงานและ

ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ถึงแม้นสินทรัพย์นั้นๆ ยังไม่ขึ้นทะเบียน หรือจดทะเบียนด้านทรัพยส์ินทางปัญญา 
ห้ามพนักงานน าไปท าซ้ า หรือดัดแปลงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรอืผลประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รบัอนุญาตจาก
บริษัท 

ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคมและส่วนรวม 
1. ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และมีแนวทางปฏิบตัิบนพื้นฐานจรรยาบรรณที่ดเีพื่อผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ได้รับการปฏิบตัิที่เป็นธรรม 
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2. การต่อต้านการทุจรติ มุ่งมั่นสนับสนุนและก ากับดูแลให้พนักงาน ตัวแทน คู่ค้าคู่สัญญารับจา้งตระหนกัถึงการทุจริตที่
อาจเกิดขึ้นและการต่อต้านการทุจริต ด้วยการแสดงภาวะผู้น าของกิจการในการเป็นแบบอย่าง ในการปฏิบัติต่อ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายบนพ้ืนฐานกระท าท่ีสุจริตและไมผ่ิดจรรยาบรรณที่ตั้งไว้ 

3. เคารพสิทธิมนุษยชนมีการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในกิจการและกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตาม
หลักการสิทธิมนุษยชนอันเป็นมาตรฐานสากลซึ่งครอบคลุมไปถึงกิจการในเครือผู้ร่วมทุนและคู่ค้า   สรา้งองค์ความรู้
ด้านสิทธิมนุษยชนพร้อมทั้งปลูกจติส านึกให้บุคลากรในกิจการยึดถือและปฏิบตัิตามหลักสิทธิมนุษยชน 

4. ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมธรรมปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและสวสัดิการแรงงาน หลักจริยธรรม สร้างความ
ยุติธรรมและ เคารพในสิทธิส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดความมั่นคงสงบสขุ   และจะส่งเสรมิโอกาส ความกา้วหน้าในการ
ท างานพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ตลอดจนมีการดูแลมาตรฐานการครองชีพของพนักงาน 

5. รับผิดชอบต่อผู้บรโิภคโดยผลติสินค้า บริการที่มีคณุภาพ และมีการบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ สร้างความ
ไว้วางใจ ความสัมพันธ์กับลูกค้าท้ังก่อนและหลังการขายมีระบบจัดเก็บและการให้ข้อมลูที่ตรงความจรงิและเพียงพอ
รวมทั้งให้ความรู้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการท าการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมของ
สินค้าและบริการโดยให้ความส าคญักับกระบวนการและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม  

6. ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมีการส่งเสรมิสนับสนุนใหม้ีการจดัการสิ่งแวดล้อมท่ีไดผ้ลอย่างเป็นรูปธรรมมีการใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คุณค่าเพื่อประโยชน์สูงสดุ   รวมถึงก าหนดมาตรการป้องกันมลภาวะให้กับพนักงานและชุมชน 

7. พัฒนาชุมชนและสังคม โดยส่งเสรมิและให้ความร่วมมือท้ังกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใกล้เคยีงเพื่อร่วมพัฒนา
ชุมชนและสังคมโดยจดุมุ่งหมายเพื่อร่วมกันสร้างชุมชนสังคมน่าอยู่ โดยมีการส่งเสรมิและให้การสนับสนุนท้ังด้าน
การศึกษาศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรมในชุมชนตลอดจนการจ้างงานและพัฒนาทักษะชาวชุมชมเพื่อขจัดและ
ป้องกันภัยคุกคามที่มผีลต่อสุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สิน 

8. พัฒนานวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมโดยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เช่นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต กระบวนการผลิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงมสี่วนช่วยสร้างมลูค่าและคณุค่าเพิ่มเพื่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงในเชิงบวก เพื่อจะ
ท าให้กิจการสังคมชุมชนวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

 
การทรัพยากรบุคคล 
บริษัท ให้ความส าคัญกับคุณค่าทรัพยากรบุคคล  โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม มีพฤติกรรม
ที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ร่วมกันระหว่างบุคลากรกับบริษัทเป็นหลัก รวมทั้งเปิดโอกาสให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมภายนอก ภายใต้ขอบเขตนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
บริษัท ยึดถือปฏิบัติตามหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
และแรงงานขององค์การสหประชาชาติ  (United 
Nations) ซึ่งรวมถึงการไม่ใช้แรงงานเด็กโดยการบังคับ
ตลอดจนข้อจ ากัดของกฎหมายแรงงานในแต่ละประเทศ
ที่กลุ่มบริษัท เข้าด าเนินธุรกิจ โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อม
การท างานที่ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐานสากล 
ปลอดจากยาเสพติด และปฏิบัติต่อพนักงาน ทุกคนโดย
เสมอภาคกัน ไม่แบ่งแยกถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ เพศ อายุ สี
ผิว ศาสนา ความพิการ หรือสถานะอันใดที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม มีโอกาสก้าวหน้าอย่างเป็นธรรม และดูแลไม่ให้เกิดการ
คุกคามหรือข่มขู่ หรือถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 
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บริษัท เคารพและตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างไรก็ตาม บริษัท  สงวนสิทธ์ที่จะ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งรวมถึง คอมพิวเตอร์ อีเมล โทรศัพท์ ข้อมูลอันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท โดยจะ
ปฏิบัติภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
1.    ไม่ท าให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่มีสุขอนามัยในการท างาน หรือสถานที่ท างาน และในกรณีพบเห็น 

สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่มีสุขอนามัย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลจัดการให้
ด าเนินการแก้ไขโดยทันที 

2.  ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ของตนหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่ของตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อแสวงหา 
ต าแหน่งหรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยทุจริต  

3.  ไม่กระท าหรือชักจูงผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ใช้เวลาปฏิบัติงานเพื่อกิจกรรมอันที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์  
ของบริษัท 

4.   ต้องดูแลเอาใจใส่และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนให้ได้รับการอบรมตามเหมาะสม 
รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษตามที่ก าหนดไว้ 

5.    ให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบภายใน  โดยให้ข้อมูล เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบ รวมถึง ไม่
ปกปิด บิดเบือน ปลอมแปลงเอกสาร  หรือแทรกแซงในขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบ 

6.  รับฟังค าแนะน าของผู้บังคับบัญชา และไม่ปฏิบัติงานข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่กรณีที่จ าเป็นและเป็นค าสั่ง
ของผู้บังคับบัญชาท่ีสูงกว่า ซึ่งต้องเป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

7.    ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทจัดขึ้น ตามที่ตนเห็นสมควร 
8.    ไม่เรียกร้องเรี่ยไรต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ยกเว้นกิจกรรมเพื่อการกุศลสาธารณะโดยต้องไม่มากเกิน

จ าเป็นและขัดขวางสร้างความเดือดร้อนร าคาญให้ผู้อื่น 
9.   แต่งกายให้สุภาพเหมาะสมกับหน้าท่ีการงานและภาพลักษณ์ของบริษัท  รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณี 
10. ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท 

ความเป็นส่วนตัว การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน  และการไม่ข่มขู่คกุคาม 
1.   ไม่น าเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของบุคคลอื่น ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผย หรือ 

วิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้นั้น หรือภาพลักษณ์โดยรวมบริษัท เว้นแต่เป็นการเปิดเผย 
ตามขอบเขตที่กฎหมายก าหนด 

2.  ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน  หรือเนื่องจากความแตกต่างในเรื่อง ถิ่น
ก าเนิด เช้ือชาติ เพศ รวมถึงการตั้งครรภ์ และความโน้มเอียงทางเพศ  อายุ สีผิว ศาสนา ความคิดเห็นส่วนบุคคล 
ความพิการ หรือเรื่องอื่นใดท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

3.    ไม่แสดงพฤติกรรมที่เป็นการข่มขู่ หรือพฤติกรรมที่มีลักษณะก้าวร้าวรุนแรง หรือสร้างความอับอายขายหน้า  หรือ 
สร้างความหวาดกลัวให้แก่ผู้อื่น หรือก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท างานที่บั่นทอนก าลังใจ เป็นปฏิปักษ์ หรือ
รบกวนการปฏิบัติงาน ทั้งนี ้พฤติกรรมดังกล่าวครอบคลมุถึงการลวนลาม  อนาจาร การเกี้ยวพาราสี หรือการล่วงเกิน
ทางเพศไม่ว่าจะด้วยวาจา  หรือ ร่างกายก็ตาม รวมทั้งการกระท าอื่นใดท่ีเป็นการล่วงละเมิดผู้อื่นตามกฎหมาย 

 

ยาเสพติด สารเสพติด และแอลกอฮอล์  

                                                                     หน้า < 84/208 >



 
 
 
 
 
 

 

 

(ค าจ ากัดความให้เป็นไปตามกฎหมายในแต่ละพื้นที่ปฏิบัติงาน)  
1.    ไม่ครอบครอง ใช้ ให้หรือรับ ซื้อหรือขาย ยาเสพติด สารเสพติด และแอลกอฮอล์ขณะปฏิบัติงาน หรือในพื้นที่

ปฏิบัติงาน เว้นแต่มีความจ าเป็น ต้องมีใบรับรองแพทย์ท่ีระบุไว้อย่างชัดเจนว่าจ าเป็นต้องใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว และ
ในกรณีปฏิบัติงาน ที่มีสภาพอันตรายจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และผู้บังคับบัญชาด้วย 

2.    ให้ความร่วมมือในการสุ่มตรวจการใช้ยาเสพตดิ  สารเสพติด และแอลกอฮอล์ในขณะปฏิบตัิงาน หรือในพื้นที่
ปฏิบัติงาน 

ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
1. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผดิชอบ และพึงปฏิบัตติ่อผู้มสี่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทตามแนวทางจรรยาบรรณในการ

ประกอบธุรกิจของบริษัท 
2. ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ นโยบาย รวมถึงหมั่นศึกษาหาความรู้ เพื่อทราบใน 

เหตุผล หลักเกณฑ์ เพื่อหาแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้อง เหมาะสม ทันตอ่ยุคสมัย หรือสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ ตลอดจนนโยบาย และทราบถึงผลกระทบ หรือความเสียหายจากการไม่
ด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือนโยบาย ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่องาน รวมถึงส่งผล
กระทบต่อบริษัทฯ  

3. ปฏิบัติหน้าท่ีโดยการใช้ความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะที่เป็นประโยชน์ ในการจดัการและการบรหิารงาน
รวมถึงหมั่นศึกษาเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าท่ี และใช้ความรู้ ความสามารถและ
ทักษะที่พัฒนาไม่หยุดนิ่ง ช่วยในการด าเนินงานตลอดจนพัฒนางานเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในกิจการงานของบริษัท 

4. ไม่กระท าการใด ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ หรือเบยีดบังทรัพยส์ินซึ่งควรเป็นของบริษัทฯ หรือควรเป็นของลูกค้า
ของบริษัท รวมถึงไม่เข้าร่วมหรือรบัต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรอื่นๆ ที่จะก่อให้เกิดการขดัผลประโยชน์ของบริษัท 

5. พึงหลีกเลี่ยงการเปิดเผยหรือการใช้ประโยชน์จากข้อมลูที่เป็นความลับอย่างเดด็ขาด 
6. พึงปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์ สุจรติ ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ในการหาผลประโยชน์ หรือกระท าการที่ไมสุ่จรติ หรือส่อ

ไปในทางทุจริตคอรัปช่ัน ทั้งกับบรษิัท ผู้ถอืหุ้น ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงผูม้ีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท 
7. มีส่วนร่วม สร้าง และรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคี พึงมีส่วนร่วมในกิจกรรมสรา้งสรรค์ ไม่ใช้อคต ิหรือความ

คิดเห็นส่วนตัว ท าให้เกิดความแตกแยกต่อสังคมส่วนรวม รวมถึงกระท าการอันกระทบต่อช่ือเสียงอันดีของบริษัท 
8. มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของ

บริษัทฯ มิให้เสื่อมเสีย สญูหาย และใช้ทรัพย์สินอย่าง
มีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และไม่น า
ทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ
ผู้อื่น  

9. ตอ้งไม่แสวงหาผลประโยชน์จากต าแหน่งงาน โดย
กระท าดังนี ้
o เรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์จากลูกค้า 

คู่สัญญา นายหน้า หรือผู้ให้บริการต่าง ๆ เพื่อเป็นการตอบแทนการท างานในหน้าท่ีของตน 
o เรียก ร้อง หรือรับผลประโยชน์จากลูกค้า คู่ค้า คู่สญัญา โดยการตอบแทนด้วยการให้ลูกค้า คู่ค้า คู่สญัญาไดร้ับ

ผลประโยชน์เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเปน็การผิดเงื่อนไขที่บริษัทฯ ก าหนด 
10. ไม่น าข้อมลูภายในเกีย่วกับการลงทุนอันยังไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนไปหาผลประโยชน์ รวมถึงควรดูแลปฏิบตัิตาม

นโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครดั 
11. กรณีที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในหรือผลประกอบการบริษัท ไมท่ าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทัในระหว่าง

ระยะเวลาหา้มซื้อขาย 

กรรมการและผู้บริหารพึงปฏิบัติต่อพนักงาน 

                                                                     หน้า < 85/208 >



 
 
 
 
 
 

 

 

1. ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรบัผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน 
2. ส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มพูนความรูค้วามสามารถของพนักงานเพื่อให้ได้รับความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการก าหนดทิศทางการท างาน และแก้ไขปญัหาของบริษัท 
4. ดูแลสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิต สุขภาพอนามัย ร่างกาย และทรัพยส์ินของพนักงาน 
5. การให้รางวัล และการลงโทษพนักงานต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง และเป็นธรรม และกระท าดว้ยความสุจริต 
6. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวสัดภิาพของพนักงาน 
7. หลีกเลี่ยงการบริหารและจดัการทีไ่ม่เป็นธรรม และไม่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพการ

งานของพนักงาน 
8. ปฏิบัติต่อพนักงานบนพ้ืนฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิและหน้าทีส่ว่นบุคคล 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ   
พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า และเป็นส่วนส าคญัในการสรา้งความเจริญก้าวหน้าให้กับบริษัท ดังนั้นบริษัทฯ

จะสร้างบรรยากาศการท างานท่ีดตี่อพนักงาน ให้พนักงานท างานด้วยความรัก ความเข้าใจซึ่งกันและกัน บริษัทฯ มีความปรารถนา
ที่จะเห็นพนักงานทุกคนมีความเปน็อยู่ที่ดีและมีความเจริญกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน บริษัทฯ ก าหนดด้านทรัพยากรบคุคลไว้ดังน้ี 

o การสรรหาบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบ และมีคุณธรรมเข้าร่วมงานกับบริษัท 
o การท างานเป็นทีม จะด าเนินการเพื่อก่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียว ในการอยู่ร่วมกัน การสร้างขวัญก าลังใจท่ีดีในหมู่

พนักงานทุกระดับ 
o พัฒนาความรู้ ความสามารถ ความช านาญ ทักษะการปฏิบัติงาน และการจัดการ เพื่อให้เกิดความมัน่คง และความ

เจริญก้าวหน้าของพนักงานตามความเหมาะสม 
o ส่งเสริมและรักษาพนกังานที่ดี  ให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ให้ยาวนานท่ีสุด 
o ส่งเสริมและสนับสนนุให้พนักงานมีความมัน่คงและเจริญก้าวหนา้ในสายงานอาชีพโดยการเลื่อนขัน้ เลื่อน

ต าแหน่งงาน บริษัทฯ จะพิจารณา สรรหาบุคลากรจากภายในเข้าปฏิบัติงานแทนในต าแหน่งที่ว่างลง  
o พัฒนาจิตส านึก เคารพต่อกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ กติกาทางสังคมของพนักงาน 
o ผลตอบแทนสอดคล้องกับผลการด าเนินธุรกิจ พิจารณาปรับปรุงและตอบแทนผลประโยชน์ในด้านต่างๆ ให้กับ

พนักงานตามความเหมาะสมกับต าแหน่งงานประสบการณ์ คณุสมบัติ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับผลการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคม 

o กระบวนการบริหารงานบุคคล ในแต่ละด้านตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การ
ฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มี
หน้าที่สื่อสารท าความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อน าแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปช่ัน 
ตามแนวนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ไปปฏิบัติ 

o ด้านก าลังพล  บริษัทฯ จะใช้พนักงานจ านวนน้อยเท่าท่ีจ าเป็นโดยมุ่งเน้นท่ีจะรับคนท่ีมีคณุภาพสูงเข้ามาปฏิบัติงาน
และจัดคนเข้าท างานให้เหมาะสมกับลักษณะงานก าหนดแผนโอนยา้ยงานในแต่ละวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอเพื่อโอกาสในการพัฒนา
ความสามารถและความเจรญิก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน 

o ด้านการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน  บริษัทฯ มุ่งเน้นการสรรหาพนักงานจากภายในเป็นล าดับแรกหากไม่มหีรือไม่
เพียงพอจึงจะสรรหาจากภายนอกโดยใช้ระบบการสรรหาและคัดเลอืกที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมเพื่อให้ได้พนักงานท่ีเป็นทั้ง"
คนเก่ง"และ"คนดี"เข้ามาร่วมปฏิบตัิงาน มีการก าหนดคุณสมบตัิเบือ้งต้นในคัดเลือก หรือสรรหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน โดยให้
บุคลากรได้ประเมินตนเองโดย บริษัทฯ ต้องการบุคลากร ที่มีคุณสมบัติ เบ้ืองต้น ดังนี ้

คิดดี   หมายถึง   คิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและองค์กร 
พูดดี   หมายถึง  พูดสิ่งดี ก่อให้เกิดประโยชน์และความสามคัคีต่อส่วนรวมและองค์กร 
ท าดี  หมายถึง ท าให้เกิดสิ่งเป็นคณุประโยชน์ต่อสว่นรวมและองค์กร 

 ทัศนคติดี หมายถึง  ความรูส้ึกนึกคิดที่เป็นคณุและเป็นมิตร ไม่เบียดเบียน, ไม่อิจฉา, ไม่อคต ิ
  
 ซ่ือสัตย์ดี หมายถึง มีความซื่อสตัย์จริงใจ, ไม่อยากไดข้องที่ไม่ใช่ของตน, ไม่คิดคดโกง, มีความ 
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 พอเพียง 
 รับผิดชอบดี หมายถึง  รู้หน้าท่ี, รู้รับผิดชอบให้ดดี้วยตนเองและน าไปด าเนินปฏบิัติได้ส าเรจ็บรรลุผลต่อ 

ส่วนรวมและองค์กร 
สื่อสารดี หมายถึง  มีการพูด , คุย , แนะน า , แลกเปลี่ยนความคดิเห็น ข้อช้ีแนะที่ดีในระหว่างบุคคล 

และหน้าท่ีการงาน เพื่อให้งานขององค์กรบรรลเุป้าหมายที่ดีที่สดุ 
 

o ด้านการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน บริษัทฯ  บริหารค่าจ้างและผลตอบแทนโดยยึดหลักความเป็นธรรม ให้
เหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและสอดคล้องกับความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคลรวมทั้งสามารถแข่งขันในระดับผู้น า
ของบริษัทภายนอกที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้พนักงานควรได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการชี้แจงอย่างสม่ าเสมอ
และตรงไปตรงมาเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง  บริษัทฯตระหนักว่าค่าจ้างและผลตอบแทนเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้าง
แรงจูงใจและส่งผลต่อการรักษาพนักงานไว้กับองค์กร   จึงก าหนดนโยบายการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนโดยยึดหลักความเปน็
ธรรม ทั้งภายในซึ่งค านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคลและความเป็นธรรมภายนอกซึ่ง
ดูแลค่าจ้างของพนักงานให้เปรียบเทียบได้กับบริษัทช้ันน าในธุรกิจประเภทเดียวกันตลอดจนพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจท่ัวๆไปของ
ประเทศอัตราค่าแรงในตลาดแรงงานและระดับต าแหน่งงานต่างๆภายในบริษัทนอกจากนั้นบริษัทยังจะสมทบเงินช่วยเหลือเข้า
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพของพนักงานซึ่งท าให้พนักงานสามารถสะสมเงินไว้ใช้เมื่อเกษียณอายุอีกด้วย 

 

โดยระหว่างปี 2558-2560 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนกังาน ดังนี้ 
 

 
 

เพื่อให้เป็นแนวทางที่สอดคล้องกบันโยบายการต่อต้านการทุจรติซึ่งคณะกรรมการได้ก าหนดแนวทางไว้ โดยก าหนดความ
คุ้มครองต่อผู้บริหาร หรือพนักงานท่ีปฏิเสธการคอร์รปัช่ัน  หรือด าเนินการตามแนวทางปฏิบตัิตามแนวนโยบายการต่อตา้นการ
ทุจริต การคอรร์ัปชั่น ซึ่งอาจท าให้บริษัทฯ ไดร้ับผลกระทบหรือสญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ ซึ่งหากมีการด าเนินการ หรือปฏเิสธการ
คอร์รัปช่ัน จนเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียดังกล่าว ผูบ้ริหาร หรือพนักงานจะไดร้ับการปกป้องไม่ให้มกีารด าเนินการลงโทษ หรือลด
ต าแหน่งหน้าที่การงานจากการยึดถือตามแนวปฏิบัตติามนโยบายการต่อต้านการทุจรติโดยเคร่งครัด 

 
o ด้านการจัดสวัสดิการและการพิจารณาค่าตอบแทนให้กับพนักงาน บริษัทฯมีการพิจารณาค่าตอบแทนให้กับ

พนักงานโดยค านึงถึงความสามารถและผลประกอบการของบริษัทและพิจารณาร่วมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงานในรายแผนกและรายบุคคล และมีการจัดสวัสดิการให้เหมาะสมกับประโยชน์และความจ าเป็นของพนักงานส่วน
ใหญ่โดยค านึงถึงความสามารถของบริษัท และดูแลปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอใหส้อดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม
เศรษฐกิจและความจ าเป็นของธุรกิจโดยจะจัดสวัสดิการให้พนักงานไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดตลอดจนเหมาะสมกับประโยชน์
และความจ าเป็นของพนักงานส่วนใหญ่รวมถึงครอบครัวเช่น  กองทุนประกันสังคม , กองทุนเงินทดแทน , กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ , 
การตรวจสุขภาพประจ าปโีดยค านงึถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นหลักโดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีการ
จัด X - ray ปอด , และสวสัดิการอื่นๆ  เช่น ประกันชีวิตและอุบัตเิหตุ , เครื่องแบบในการท างาน , รถรับ-ส่ง และรถยนต์ประจ า
ต าแหน่ง (ส าหรับผู้ปฏบิัติหน้าที่ท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้รถยนต์ในการเดินทาง, บ้านพักพนักงาน , เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ , 
เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสยีชีวิต , เบีย้ขยัน , ของขวัญเยี่ยมกรณีพนักงานเจ็บป่วย, ค่าตรวจรักษาพยาบาล, โบนัสประจ าปี(ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)  ซึ่งรายละเอยีดสามารถดูได้จากคู่มือพนกังาน 

o ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา บริษัทฯมีนโยบายว่าพนักงานทุกวิชาชีพทุกระดับทุกคนจะได้รับการพัฒนาอย่าง
เพียงพอและต่อเนื่องทั้งเรื่องงานในหน้าที่ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจตลอดจนการบริหารและการจัดการตามความเหมาะสมของหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของพนักงานรวมทั้งสร้างจิตส านึกในเรื่องคุณภาพให้แก่พนักงานทุกคนจากบุคลากรภายในท่ีเพียบพร้อมด้วย

ค่าตอบแทนพนักงาน ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
จ านวนพนักงาน สรุป ณ 31 ธค (ไมร่วมต าแหน่งผู้บริหาร) 206 210 233                     
เงินเดือน 51,257,761             51,899,128           52,768,408
โบนัส 1,508,370              -                      -                      
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 379,514                 349,882               302,205               
รวมค่าตอบแทนพนักงาน 53,145,645             52,249,010           53,070,846           
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ความรู้และประสบการณ์และจากสถาบันภายนอกที่มีชื่อเสียงโดยจะมีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและเหมาะสม
อยู่เสมอท้ังนี้การฝึกอบรมและพัฒนาถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาพนักงานและฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกัน  

o ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ บริษัทฯจะดูแลความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานแต่ละบุคคลอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรมโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับระดับความรู้ทักษะความสามารถและระดับศักยภาพของพนักงานแต่ละบุคคล 

o ด้านแรงงานสัมพันธ์บรรยากาศและสภาพการท างาน บริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่ท่ีจะสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
บริษัทและพนักงานโดยจัดใหม้ีคณะกรรมการสวสัดิการโรงงานท่ีตวัแทนของพนักงานทุกฝ่ายงาน  ร่วมบริหารจัดการสวัสดิการที่
จ าเป็นรวมทั้งเพื่อร่วมหารือและแก้ไขข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น  รวมถึงเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขและสภาพการท างานของพนักงานให้
เหมาะสมโดยพนักงานไม่ต้องเรยีกร้อง และปฏิบัตติ่อพนักงานเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุก
ระดับผู้บังคับบัญชาต้องเป็นที่พ่ึงและเป็นตัวอย่างที่ดีของพนักงาน 
 

นโยบายต่อต้านทุจริต และการแจ้งเบาแสะและรับเร่ืองร้องเรียน 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมาย และก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย

ต่อต้านการทุจริต ให้มีความต่อเนื่องโดยมุ่งมั่นสนับสนุนและก ากับดูแลให้ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน  คู่ค้าคู่ สัญญา ลูกจ้าง
ตระหนักถึงการทุจริตการคอร์รัปช่ันที่อาจเกิดขึ้นและการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปช่ัน  ด้วยการแสดงภาวะผู้น าของกิจการใน
การเป็นแบบอย่างของการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปช่ัน และมีการด าเนินการในภาคปฏิบัติ (Anti-corruption in Practice) 
และในฐานะที่บริษัทฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย(PACT Network) บริษัทฯ ได้ให้นิยาม
ขอบเขตความหมายของ การทุจริตการคอรัปช่ัน ไว้ดังน้ี  

  การทุจริต การคอรัปช่ัน ได้แก่  การกระท าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถงึ การปฏิบัติหรือละ
เว้นการปฏิบตัิหน้าที่ และ/หรือ ใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย จริยธรรม ระเบยีบหรือนโยบายของบริษัทฯ เพื่อ
แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ในรปูแบบต่าง ๆ เช่น การเรียก รบั เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือสิ่งตอบแทนอ่ืนรวมถึง
ประโยชน์อ่ืนใด การใหเ้งินสดหรอืสิ่งของแทนเงินสด การให้สินบนกับเจ้าหน้าท่ีรัฐ หรือบุคคล ทีท่ าธุรกิจกับบริษัทฯ และการ
คอร์รัปช่ันระหว่างหน่วยงานเอกชน เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ และหมายรวมถึง 

การช่วยเหลือทางการเมือง ได้แก่ การช่วยเหลือทางด้านการเงิน หรอืรูปแบบอ่ืนเพื่อสนับสนุนกจิกรรมทางการเมือง เช่น 
การให้กู้เงิน การสนับสนุนบคุลากร การใหส้ิ่งของ หรือบริการ การโฆษณาเพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้า
ชมงาน เพื่อระดมทุน หรือบรจิาคเงินแก่องค์กรที่มีความสมัพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็นต้น โดยบริษัทฯ ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติ ไวด้ังนี ้

1. บริษัท สุธากัญจน์ จ ากดั (มหาชน) จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความส าคัญและมีจิตส านึกใน
การ ต่อต้านทุจรติ คอร์รัปช่ัน รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปช่ัน การใหห้รือรับสินบน ในทุกรูปแบบ 
และทุกประเทศท่ีกลุม่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุน 

2. สร้างจิตส านึก ปลูกฝังคณุธรรม และสร้างทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัตติามกฎหมาย กฎระเบยีบ ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจรติ 

3. จัดระบบการควบคมุภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้มีการตรวจสอบ และการใช้ดลุอ านาจอย่าง
เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกีย่วข้องกับการทุจริต การคอร์รปัช่ันต่าง ๆ 

4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระท าการใด ๆ อันเป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด หรือยอมรับการคอร์รัปชั่น ส าหรับตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก หรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัต ิ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในทางที่ชอบ หรืออาจท าให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม 

5. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอท่ีจะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่
บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระท าหรือละเว้นการกระท าที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบตอ่ต าแหน่งหน้าท่ีของตน หรือ
จ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ 

6. จัดให้มีการรายงานสถานะทางการเงินท่ีถูกต้องและโปร่งใส 
7. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผูม้ีส่วนเกีย่วข้องสามารถท่ีจะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจ

ได้ว่าจะไดร้ับความคุ้มครอง และตอ้งมีการแต่งตั้งเจ้าหนา้ที่ท่ีมีหน้าทีต่รวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา 
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8. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการคอร์รัปช่ัน จึงก าหนดแนวทาง
ส าหรับผู้บริหาร และพนักงาน ทุกระดับได้มีแนวทางการปฏิบัติอย่างระมัดระวังในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

8.1  การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions)   หมายถึง การช่วยเหลือทางด้านการเงิน หรือรูปแบบ
อื่นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้กู้เงิน การสนับสนุนบุคลากร การให้สิ่งของ หรือบริการ การโฆษณาเพื่อส่งเสริม
หรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงาน เพื่อระดมทุน หรือบริจาคเงินแก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรค
การเมือง เป็นต้น ท้ังนี้ ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แต่จะต้องไม่แอบอ้างควา มเป็น
พนักงาน หรือน าทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใด ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการใดๆ ในทางการเมือง  บริษัทฯ 
มีนโยบายด าเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง หรือนักการเมืองมืออาชีพท่ีสังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง  
บริษัทจะไม่สนับสนุนทางการเงิน หรือสิ่งของให้แก่ พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้รับสมัครรับเลือกทางการเมืองใด ๆ ไปเพื่อ
เป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายข้างต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ 

8.2  การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contribution, Donations and Aid Grants)  อาจท าให้เกิดความ
เสี่ยงต่อบริษัทฯ เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนท่ีมีตัวตน และอาจจะใช้เป็นข้ออ้างหรือ
เส้นทางส าหรับการคอรัปช่ัน และเพื่อไม่ให้การบริจาคเพื่อการกุศลมีวัตถุประสงค์แอบแฝง บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบายและ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล ส าหรับกระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุม ไว้ดังต่อไปนี้ 

การบริจาคเพื่อการกุศล  บริษัทฯ มีนโยบายในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา รวมถึงมีส่วน
ที่สามารถช่วยเหลือสาธารณกุศล ตามความเหมาะสมเป็นครั้งคราว โดยการร่วมบริจาคสามารถด าเนินการบริจาค ผ่านมูลนิธิ 
สมาคม สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล สถานศึกษา สภากาชาด วัดวาอาราม ซึ่งหน่วยงานรัฐบาลและกรมสรรพากรได้ขึ้น
ทะเบียนที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้ หรือตามโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ มีการจัดเป็นประจ าทุกปี รวมถึง
ร่วมท าบุญและบริจาคส าหรับวัดวา อาราม ตามกิจกรรมงานบุญประจ าปี หรือได้รับการบอกบุญเป็นครั้งคราว จากผู้มีส่วนได้เสีย
ตามความเหมาะสม ภายใต้วงเงินงบประมาณที่มีการจัดสรร เพื่อกิจกรรมการกุศล ประจ าปี หรือหากเป็นกรณีการช่วยเหลือ
ฉุกเฉิน ส าหรับกรณีเกิดเหตุสาธารณภัย หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้เสนอต่อผู้บริหารที่มีอ านาจเพื่ออนุมัติตามขั้นตอนอย่างเป็น
ระบบ โดยการบริจาคข้างต้นเป็นไปเพื่อการกุศลโดยบริษัทฯ ต้องไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหวังผลในการการค้า หรือเกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น เป็นการร่วมงานการกุศลในฐานเป็นตัวแทนของบริษัทฯ และมี
การประกาศรายช่ือของบริษัทฯ ณ สถานที่จัดงาน หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และเงินบริจาคนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่า 
เป็นการให้เงินบริจาค หรือประโยชน์อื่นใด  ซึ่งกรณีนี้ให้มีการแนบรูปถ่ายและรายละเอียดแนบประกอบรายการในการสอบทาน
เพื่อการควบคุม  

8.3 เงินสนับสนุน (Sponsorships) เป็นวิธีการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัททางหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการ
บริจาคเพื่อการกุศล โดยอาจกระท าได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือช่ือเสียงของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่เนื่องจาก
เป็นการจ่ายเงินส าหรับการบริการหรือผลประโยชน์ท่ียากต่อการวัดผลและติดตาม เงินสนับสนุนอาจถูกเช่ือมโยงไปเกี่ยวกับการติด
สินบน บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสนับสนุน กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุม ไว้
ดังต่อไปนี ้

8.3.1 เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้ขอเงินสนับได้ท ากิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริง และเป็นการ
ด าเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลส าเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม หรือเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานด้วยความรบัผิดชอบต่อสังคมตามโครงการของบริษัท (Corporate Social Responsibility : CSR) 
ซึ่งกรณีนี้ให้มีการแนบเอกสารหลักฐานใบเสร็จ หรือ รายละเอียดประกอบการช้ีแจงโครงการ หรือภาพถ่ายซึ่งแสดง ช่ือ Logo หรือ
ในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ช่ือของบริษัท ในการสอบทานเพื่อการควบคุม 

8.3.2 เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าการให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถค านวณเป็นตัว
เงิน เช่น การให้ที่พักและอาหาร เป็นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น 
การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป 

8.3.3 ในการเป็นผู้ ให้เ งินสนับสนุน จะต้องจัดท าใบบันทึกค าขอ ระบุ ช่ือผู้รับเงินสนับสนุนและ
วัตถุประสงค์ของการสนับสนุน พร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้ผู้มีอ านาจอนุมัติของบริษัทพิจารณาอนุมัติตามระดับ
อ านาจอนุมัติของบริษัท 

8.4 ของขวัญ ค่าบริการต้อนรบั และคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ 
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บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมติรทางธุรกิจเป็นสิ่งส าคัญที่จะน ามาซึ่งความส าเร็จ
อย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ พนักงานสามารถให้ หรือรับของขวัญ(Gifts) และ/หรือค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และ/หรือในรปู
ค่าใช้จ่ายอื่น (Others) แก่ / จากบุคคลใด ๆ ได้ หากเข้าเงื่อนไข ดังต่อไปนี ้

8.4.1 การด าเนินการที่เป็นไปตามนโยบายส่งเสริมการขาย หรือเงื่อนไขทางการค้า หรือบริการในด้านการ
เป็นที่ปรึกษา ในกรณมีีการเดินทางเพื่อให้ค าปรึกษา รวมถึงการเดนิทางไปเยี่ยมชมกจิการของคู่ค้า และ/หรือลูกค้า โดยไดร้ับเงิน
สนับสนุนเป็นค่าเดินทางที่พัก อาหาร หรือของขวัญตามธรรมเนียม และโอกาส จากคู่ค้า หรือให้ลูกค้า หรือค่าใช้จ่ายเพื่อการรับรอง
ต้อนรับคู่ค้า หรือลูกคา้ หรือ นักลงทุน หรือผู้ถือหุ้น ที่มาเยี่ยมชมกจิการ หรือไปเยีย่มชมกิจการ หรือเป็นของขวัญที่บริษัทฯ จัดไว้
ส าหรับการมอบให้ตามโอกาส หรอืเทศกาล ประจ าปี เป็นต้น 

8.4.2 เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
8.4.3 เป็นไปตามนามบริษัท ไม่ใช่ในนามพนักงาน 
8.4.4 ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ หรือบัตรก านลั) 
8.4.5 เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญตามเทศกาล หรือของที่ระลึกของช ารวยของบริษัทฯ 

หรือท่ีคู่ค้ามีการจัดท าให้เป็นธรรมเนียมตามเทศกาลปกต ิ
8.4.6 ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ถูกต้องตามกาลเทศะ และต้องไม่ใช่ในกรณีที่บริษัท

อยู่ระหว่างการจัดให้มีการประกวดราคา หรือจดัซื้อจัดจ้าง พนักงานจะต้องไมร่ับของขวัญ หรือค่าบรกิารต้อนรับจากบริษัทฯ ที่เข้า
ร่วมประกวดราคา หรืออยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างน้ัน ๆ   

8.4.7 เป็นการให้อย่างเปดิเผย ไม่ปกปดิ และไม่เป็นการขดัต่อจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง 
9. แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปช่ันนี้ ครอบคลมุไปถึงกระบวนการบรหิารงานบุคคล ตั้งแต่การสรร

หาหรือการคดัเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน 
โดยก าหนดให้ผู้บังคับบญัชาทุกระดับ มีหน้าทีส่ื่อสารท าความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อน าไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทาง
ธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ น้ี 

10. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดท่ีแจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต 
คอร์รัปช่ัน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงพนักงานท่ีปฏิเสธ ต่อการกระท า โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรยีน 
หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปช่ัน ตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายการรับข้อรอ้งเรียน (Whistleblower 
Policy) 

11. ผู้ที่กระท าการทุจริต คอรร์ัปชั่น ถือเป็นการกระท าผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
ส าหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยท่ีก าหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผดิ
กฎหมายด้วย 

12. บริษัทฯ จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงของ
กฎหมาย และสภาพการด าเนินธุรกิจ 

13. เพื่อเป็นแนวทางในการติดตาม การด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปช่ัน 
ผู้บริหารของบริษัท จะต้องจัดให้มกีารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายรวมถึงข้อปฏิบัติข้างต้น รวมถึงมีการประเมินตนเองเกี่ยวกบั 
มาตรการต่อตา้นการคอรร์ัปชั่นเปน็ประจ าทุกปี เพื่อเป็นแนวทางในการก ากับและควบคุมดูแลเพื่อใหม้ีการด าเนินการตามนโยบาย
ที่คณะกรรมการได้ก าหนดไว้  

14. คณะกรรมการก าหนดให้บคุลากรทุกระดับตั้งแต่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่น ามาตรการต่อต้านการ
ทุจริต การคอร์รัปช่ันไปปฏิบัติ และให้บริษัทฯ ด าเนินการเพื่อขยายวงเพื่อผลักดันให้หุ้นส่วน หรือคูค่้าทางธุรกิจ ด าเนินนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติที่จะไม่มสี่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต รวมถึงหากมีบริษัทร่วม, บริษัทฯ ย่อย  ถ้ามีขึ้นในอนาคต ให้ยึดถือแนว
ทางการปฏิบัติตามโยบายนี ้

 
ความรับผิดชอบและการติดตาม  
o คณะกรรมการบริษัทมหีน้าท่ีปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และมอบหมายให้น ามาตรการต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปช่ันไปปฏิบัต ิ
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o คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหก้รรมการผู้จดัการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ซึ่งปัจจุบันกรรมการผูจ้ัดการ มีการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการจดัการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและ 5 ส. , คณะกรรมการ
จัดการดา้นสิ่งแวดล้อม , คณะกรรมการอนรุักษ์พลังงาน และคณะกรรมการจัดการด้านคณุภาพและการปฏิบัติงาน และกรรมการ
จัดการ  โดยมอบหมายหน้าท่ีใหช่้วยกันพิจารณางานด้านต่าง ๆ  โดยกรรมการผู้จัดการมอบหมายให้ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงาน
รวมถึงกรรมการในแตล่ะคณะเป็นตัวแทนมีหน้าที่ในการตดิตามและก ากับดูแล เพื่อให้มีการด าเนินการและปฏิบัติใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายการก ากับดูแลกิจการทีด่ี  

o คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอสิระ ซึ่งท าหน้าที่ในการสอบทานระบบควบคุมภายใน และการ
ให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบตรวจสอบควบคุมภายใน รวมถึงสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

o คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในกรณผีู้
ตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งบุคคลเพื่อท าหน้าท่ีประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน
หรือมอบให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ในการประสานงานแทน 

o คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งผูท้ าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน กรณีผู้ตรวจสอบภายในเปน็หน่วยงานภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งบุคคลเพื่อท าหน้าท่ีประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน หรือมอบให้เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบท าหน้าท่ีในการประสานงานแทน 

o ผู้ประสานงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน หรือเบาะแสต่าง ๆ และแจ้งประสานงานให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในเพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบข้อร้องเรียนต่าง ๆ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อลงโทษ หรือรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อทราบต่อไป 
 

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
เพื่อให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรยีนการกระท าผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือการมีพฤติกรรมทีส่่อถึง

การทุจริตหรือการประพฤตมิิชอบ ของบุคคลในองค์กร ทั้งพนักงานและผูม้ีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกต้อง 
รวมถึงระบบควบคมุภายในท่ีบกพร่อง และมีกลไกในการคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มสี่วนได้เสยีมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

เร่ืองท่ีรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 
1. การกระท าผิดกฎหมาย ทุจริตคอรัปชั่น ผิดระเบียบบริษัทฯ หรือกระท าผดิจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงาน 
2. ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพรอ่งความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกดิขึ้น 
3. เรื่องที่มีผลต่อประโยชน์ หรือช่ือเสียงของบริษัทฯ  
4. เรื่องที่อาจสร้างความเสยีหายต่อฐานะการเงิน และทรัพย์สินของบรษิัท 
5. พบข้อสงสัย/ข้อบกพร่องในการท าหน้าท่ีของพนักงาน/หรือพบกิจกรรมทีไ่ม่โปรงใสต่อผู้ถือหุ้น 
 

ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ที่ : 
ผู้ตรวจสอบภายใน/ผู้ประสานงานผู้ตรวจสอบภายใน 
บริษัท สุธากัญจน์ จ ากดั (มหาชน) 
7 ซอย 11 สาย 3 หมู่ 12 ถนนสระบุรี-หลม่สักสายใหม ่
ต าบลช่องสาริกา อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220 
หมายเลขโทรศัพท์  :   036-436 178 
Email  Address :    ac.internal@goldenlime.co.thหรือ 
 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท สุธากัญจน์ จ ากดั (มหาชน) 
89 อาคารคอสโม ออฟฟิต พาร์ค ช้ัน 6 ยูนิตเอช  
ถนนป๊อบปูล่า ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 
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หมายเลขโทรศัพท์ 0 2017 7461-3  
Email  Address :    glmis@goldenlime.co.th 
หมายเหตุ : ที่ท าการส านักงานใหญ่ ได้เปลี่ยนแปลงเป็นที่อยู่ข้างต้นเมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 
 
หรือผ่านทางช่องทางการร้องเรียนที่หน้าเว็บไซด์ของบริษัท โดยเลือกสอบถามข้อมูลบริษัทฯ จากนั้นเลือกช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียนผ่านเว็บไซด์ของบริษัทท่ี www.goldenlime.co.th หน้าสอบถามข้อมูลบริษัท และช่องทางการร้องเรียน  
กลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
1. จัดท าฐานข้อมูลเก็บข้อมูล หรือแฟ้มข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส และรายละเอียด ก าหนดบทลงโทษส าหรับเจ้าหน้าท่ี

ผู้รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวเมื่อข้อมูลถูกเปิดเผย 
2. การเข้าระบบฐานข้อมลูดังกล่าว หรือแฟ้มข้อมูลดังกล่าวจะต้องสามารถกระท าไดโ้ดยผู้บรหิารระดับสูงเท่านั้น 
3. คณะกรรมการมีนโยบายในการปกป้องและคุ้มครองต่อผู้บรหิารหรอืพนักงานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปช่ัน  หรือด าเนินการ

ตามแนวทางปฏิบัตติามนโยบายการต่อต้านการทุจรติ การคอรร์ัปชัน่ ที่ได้ก าหนดไว้ซึ่งอาจท าให้บริษทัฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 
รวมถึงการปกป้องไม่ใหม้ีการด าเนนิการลงโทษ หรือลดต าแหน่งจากการที่ยึดถือตามแนวปฏิบัตโิดยเคร่งครัด  

4. ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานของผู้ที่ถูกร้องเรียนทุกคน ในการใช้ดุลพินิจสั่งการที่สมควร 
เพื่อคุ้มครองผูร้้องเรียน พยานและบุคคลที่ให้ข้อมลูในการสบืสวนสอบสวนมิให้ต้องรับภยันตรายและความเดือดร้อน หรือความไม่
ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล 

การสอบถาม 
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการก ากับดูแลกจิการที่ดีและการต่อต้านการทุจรติคอรร์ัปชั่น สามารถสอบถามได้ที่

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท โทร. 0 2017 7461-3 หรือ Email : glmis@goldenlime.co.th 
 

บทลงโทษ 
1. การกระท าซึ่งผ่านกระบวนการสอบสวนหากพบเป็นการกระท าท่ีเปน็ความผิดร้ายแรง จะพิจารณาโทษให้ออกจาก

งาน หากเป็นการกระท าผิดตามกฎหมายให้ด าเนินการไปตามตัวบทกฎหมาย หากเป็นความผดิไม่ร้ายแรงให้มีการก าหนดการ
ลงโทษ การตัดคะแนน การใหพ้ักงานโดยไมไ่ดร้ับค่าแรง หรือมีการพิจารณาเพื่อตัดคะแนนส าหรับการประเมินผลงาน และ
พิจารณาในการงดเว้นต่อการเลื่อนขั้น หรืองดเว้นการปรบัอัตรารายได้ เป็นต้น 

2. การกระท าอันเป็นการผิดจรรยาบรรณ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อตกัเตือน รวมถึงพิจารณาในการตดัคะแนนส าหรับ
การประเมินผลงาน และการเลื่อนขั้น หรือการปรับอัตรารายได ้

3. การกระท าอันเป็นการผิดระเบียบวินัยบริษัทฯ ให้ท าหนังสือตักเตอืนเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
และให้ลงโทษตามกฎระเบียบของบริษัท รวมถึงพิจารณาในการตัดคะแนนส าหรับการประเมินผลงาน และการเลื่อนขั้น หรือการ
ปรับอัตรารายได ้

4. หากผู้กระท าผิดเป็นผู้บริหารระดบัสูง หรือกรรมการบริษัท ให้น าเสนอข้อมูลการสอบสวนต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาบทลงโทษ โดยใหม้ีบทลงโทษเป็นไปตามขอบเขตของกฎหมายและการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการก าหนดแนวทางปฏบิัติในการป้องกันการมสี่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการคอร์รัปช่ัน ดังนี้   
1)  กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต  
2)  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับดูแลและควบคมุดูแลเพื่อป้องกันและตดิตามความ เสีย่งจากการทุจริต  
3) แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตามแนวทางปฏบิัติในการป้องกันการมสี่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปช่ัน 

โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบรษิัทเมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 
2558 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกจิของ บริษัทฯ สรุปดังนี้ 
 

กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต 
บริษัทฯ จัดให้มรีะบบการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมกับลักษณะการด าเนินธรุกิจของ บริษัทฯ เพื่อป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและคอรร์ัปช่ัน โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสีย่งสูงจากการทุจรติและคอรร์ัปชั่นท่ีอาจเกิด ขึ้นจากการด าเนิน
ธุรกิจ ประเมินระดับความเสี่ยงท้ังโอกาสเกดิและผลกระทบ ก าหนดมาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปช่ันท่ีเหมาะสมกับความ
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เสี่ยงท่ี ประเมินได้ วิธีวัดความส าเร็จ ตลอดจนทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อลดความเสี่ยง และมีการเฝา้ติดตามประเมินผลการปฏิบัตติาม
แผนการบริหารความเสี่ยงท่ีก าหนดขึ้น  
 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับดูแลและควบคุมดูแลเพ่ือป้องกนัและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต 
บริษัทฯ ก าหนดให้มีแนวปฏิบัติเกีย่วกับการก ากับดูแลและควบคุมดแูลเพื่อป้องกันและ ตดิตามความเสี่ยงจากการทุจริต

และคอรร์ัปชั่น สรุปได้ ดังนี ้
1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงท่ีครอบคลุมระบบงาน

ส าคัญต่างๆ เช่น ระบบการขายและการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท าสัญญา ระบบการจัดท าและควบคุมงบประมาณ ระบบ
การบันทึกบัญชี การจ่ายช าระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและตดิตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอรร์ัปชั่น รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขท่ีเหมาะสม 

2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระท าผดิกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจ
ของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมสี่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รปัช่ันหรือข้อ สงสยัในรายงานทางการเงิน หรือระบบ
การควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมลูหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผูใ้ห้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้ง
มีมาตรการในการตรวจสอบและก าหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษทัฯ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้
เบาะแสหรือผูร้้องเรียนได้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการด าเนินการใหร้ับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

หัวหน้าแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการตดิตามการปฏบิัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และ
รายงานให้ผู้มีอ านาจทราบตามล าดับ 

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการด าเนินกิจการธุรกิจบนพ้ืนฐานความรับผดิชอบต่อสังคมและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทั้งลูกค้าคู่ค้า

ชุมชนสิ่งแวดล้อม  มีนโยบายให้ความส าคญัต่อการด าเนินงานดา้น CSR  การแสดงความรับผิดชอบตอ่สังคม   จึงก าหนดนโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคม  เพื่อเปน็แนวทางการด าเนินงานส าหรับผูบ้ริหารและพนักงาน   ซึ่งมีองค์ประกอบส าคญัที่จะต้องยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติ 8 ประการดังนี้ 

1.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
บริษัทฯ  ประกอบกิจการและปฎิบัติต่อกิจการอื่นด้วยความเป็นธรรมมจีริยธรรม และสัมพันธภาพท่ีดีระหว่าง

กิจการที่รวมถึงบุคคลแตล่ะบุคคลกับหน่วยงานของรัฐและกิจการที่เกี่ยวข้องอื่นๆได้แก่ผู้ถือหุ้นคูค่้าคู่สญัญารบัจ้างลูกค้าคู่แข่ง และ
ส่งเสริมให้ทุกกิจการที่เกีย่วข้องมีการปฏิบัตติ่อกิจการอื่นๆอย่างเปน็ธรรมด้วยเช่นกัน 

2.  การต่อต้านการทจุริต 
บริษัทฯ ด าเนินการปฏิบัติเพือ่ป้องกันอย่างแข็งขันตลอดจนรักษาและปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการทุจริตโดย

ต่อเนื่องจะมุ่งมั่นสนับสนุนและก ากับดูแลให้พนักงาน ตัวแทน  คู่ค้าคู่สัญญารับจ้างตระหนักถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและการ
ต่อต้านการทุจริต  ด้วยการแสดงภาวะผู้น าของกิจการในการเป็นแบบอย่างของการต่อต้านการทุจริต 

3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทฯ จะส่งเสรมิให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัตติามข้อก าหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในกิจการและกระตุ้นให้มีการ

ปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนอันเป็นมาตรฐานสากลซึ่งครอบคลุมไปถึงกิจการในเครือผู้ร่วมทุนและคู่ค้า   สร้างองค์ความรูด้้าน
สิทธิมนุษยชนพร้อมทั้งปลูกจติส านึกให้บุคลากรในกิจการยึดถือและปฏิบัตติามหลักสิทธิมนุษยชน 

4.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
   บริษัทฯ  ยึดถือในการปฏบิัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมปฏิบัติตามกฎหมาย  หลักจริยธรรม  สร้างความยุติธรรมและ 

เคารพในสิทธิส่วนบคุคล เพื่อให้เกิดความมั่นคงสงบสุข   และจะส่งเสริมโอกาส ความก้าวหน้าในการท างานพร้อมทั้งพัฒนา
ศักยภาพของพนักงาน  ดูแลมาตรฐานการครองชีพของพนักงาน 

5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
     บริษัทฯ จะผลิตสินค้า บริการ  และบรหิารจดัการอย่างมปีระสิทธิภาพ  สร้างความไว้วางใจ ความสมัพันธ์กับลูกค้า

ทั้งก่อนและหลังการขายมีระบบจดัเก็บและการให้ข้อมลูที่ตรงความจริงแลเพียงพอรวมทั้งให้ความรู้เพือ่ใช้ประกอบการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินคา้และบริการท าการวจิัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการโดยให้ความส าคัญกับกระบวนการและ
กิจกรรมที่ก่อให้เกดิประโยชน์แก่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 
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6.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
        บริษัทฯ  ส่งเสรมิสนับสนุนให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมมีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อ

ประโยชนส์ูงสุด   รวมถึงก าหนดมาตรการป้องกันมลภาวะให้กับพนกังานและชุมชน 
 

นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน 
บริษัท มุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และ

ก าหนดให้มีระบบการจัดการในระบบสากล กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ความส าคัญและปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย
มาตรฐาน และข้อก าหนดทางด้านความปลอดภัย มั่นคงและอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ในการด าเนินธุรกิจโดย
เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
พนักงานทุกคน คือ หัวใจของโครงการและเป็นทรัพยากรอันมีค่ายิ่ง โดยบริษัทฯ จะท าทุกวิถีทางเพื่อให้มีความปลอดภัยใน

การท างานรวมทั้งสุขภาพอนามัยของพนักงานทุกคน  บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) จะเป็นผู้น าการโม่บด ย่อยหินและการ
ผลิตปูนขาวที่มีกระบวนการที่ปลอดภัย เป้าหมายของเราคือ การไม่มีอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงาน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบาย
เพื่อให้ทุกฝ่ายด าเนินการ ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยควบคู่ไปกับโครงการอย่างต่อเนื่องและตลอดไป ดังต่อไปนี้ 

1. บริษัทถือว่าความปลอดภัยในการท างาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับที่จะร่วมมือปฎิบัติ เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น 

2. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยตลอดจนการใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน 

3. บริษัทก าหนดนโยบายให้มี คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานในทุก
โครงการ 

4. ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ ในเรื่องความปลอดภัยในการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้
เป็นไปตามกฎระเบียบแห่งความปลอดภัยที่ก าหนดขึ้นโดยเคร่งครัด 

5. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริม การด าเนินกิจกรรมความปลอดภัยของทุกฝ่าย 
6. บริษัทจัดให้มี การติดตามละประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย  และอาชีวอนามัย เพื่อ

ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
7. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย และ ข้อบังคับต่างๆ ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 
8. มีการสื่อสารให้แก่บุคคลากรในองค์กร และ สาธารณะทราบตามความเหมาะสม 

 
นโยบายด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท เป็นผู้ผลิตปูนขาวรายใหญ่ของประเทศ มุ่งเน้นการผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึง

ความส าคัญของการจัดการด าเนินงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมต่างๆ ของบริษัททุกขั้นตอน พนักงานทุกคน ทุก
ระดับ ทุกหน่วยงานจะต้องค านึงถึงความส าคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม โดยมี
แนวทางในการด าเนินงาน ดังนี ้

1.  ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมของทางราชการอย่าง   เคร่งครัด ทั้งยังให้ความร่วมมือ
ประสานกับองค์กรต่างๆ เพื่อรักษาด้านสิ่งแวดล้อม 

2.  มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่เป็นผลจากการ
ด าเนินงานท้ังในปัจจุบันและอนาคต โดยการป้องกัน ควบคุม ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 

3.  ก าหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการด าเนินการ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม    อย่างสม่ าเสมอ เพื่อ
ปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างเป็นระบบ 

4.  มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการลดปริมาณการใช้ การหมุนเวียนใช้ซ้ า และแปร
สภาพกลับมาใช้ใหม่ 
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5.  ติดตามผลด้วยการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องตามข้อก าหนดที่
ระบุไว้ 

6.  ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการท างานที่เหมาะสมในการช่วยลดผลกระทบและส่งเสริมการจัด
กิจกรรม และสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

7.  สนับสนุนให้มีการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
8.  มีการสื่อสารให้แก่บุคลากรในองค์กร และ สาธารณะทราบตามความเหมาะสม 
 

นโยบายด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน 
บริษัทฯ มีอาคารควบคุมตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 โดยน าระบบการจัดการพลังงานมาใช้ในองค์กร ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิผลใน
การอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบาย เพื่อประกาศใช้เป็นแนวทางเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการพลังงานในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยถือเป็นหน้าที่หน่ึงในการปฏิบัติงาน   ดังนี ้  

1. บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) จะด าเนินการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยก าหนดให้การอนุรักษ์พลังงาน
เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานขององค์กร และถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับ และ
เจ้าหน้าท่ีทุกคนท่ีจะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติดังกล่าว 

2. บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) จะด าเนินการอนุรักษ์พลังงาน  อย่างเหมาะสมกับลักษณะ และปริมาณพลังงานท่ี
ใช้ของแต่ละหน่วยงาน  

3. บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัด
การพลังงาน 

4. บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) จะด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานท่ีดี 

โดยบริษัทฯ จะให้การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการท างาน การฝึกอบรม และ
การมีส่วนร่วม เพื่อสามารถด าเนินการด้านการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

หลักการ  (อ้างอิงจากเอกสาร หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดสี าหรับบริษัทจดทะเบยีน ฉบับปี 2555) 
“คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่

ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมและน่าเชื่อถือ” 

บริษัทให้ความส าคัญกับข้อมลูข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย ์ ส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง และมีนโยบายเปดิเผยขอ้มูลที่ส าคญัของบริษัทอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน และโปร่งใส ดังนี้ 

1. เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และผลประกอบการตรงต่อความเป็นจริง 
ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา โดยงบการเงินจะต้องผ่านการสอบทานหรือตรวจทานจากผูส้อบบัญชีว่าถกูต้องตามมาตรฐานการบัญชี
ซึ่งเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป และผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ก่อนการเผยแพรต่่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2. เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัท ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านกังาน ก.ล.ต. 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ทราบข้อมูลของบริษัทอย่างทั่วถึง  

3. เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งข้อมูลจ านวนครั้งท่ีกรรมการแตล่ะ
คนเข้าร่วมประชุม และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บรหิารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
และรายงานประจ าป ี
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4. มีการจัดท าค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) 
เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้นักลงทุนได้ทราบข้อมลูและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขึ้นกับฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งข้ึน 

5. เปิดเผยผลการด าเนินงานของบรษิัทที่ช้ีวัดผลการด าเนินงานท่ีไม่ใช่การเงินเช่น ความคืบหน้า พัฒนาการที่ส าคญั 
การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ ผู้บริหาร เป็นต้น 

6. เปิดเผยการเปลีย่นแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทท่ีถือ ณ ต้นปี และที่มีการซื้อขาย
ระหว่างปีไว้ในรายงานประจ าปี ในส่วนโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 

7. การเปิดเผยค่าสอบบญัชีและค่าบริการอื่นๆ ที่ผูส้อบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจ าปี และหนังสือเชิญประชุม 
8. การเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมถึงค่าตอบแทนท้ังรูปแบบหรือ

ลักษณะของค่าตอบแทนของกรรมการแตล่ะท่าน ในส่วนรายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
9. ด าเนินการเปิดเผยข้อมลูบริษัทฯ ต่าง ๆ ผ่านเว็บไซด์ของบริษัท ไดแ้ก่ 

- แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าป ีและสามารถใหด้าวน์โหลดได้ 
- วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท 
- รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร 
- งบการเงินและรายงานที่เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
- โครงสร้างการถือหุ้น 
- หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) 
- ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณหส์นธิ รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านต่าง ๆ 
- กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผดิชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย วาระการด ารงต าแหน่ง 
- นโยบายก ากับกิจการที่ดีและจรรยาบรรณการด าเนินธุรกจิและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ 
- ข้อมูลส าหรับตดิต่อหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมลูติดต่อนักลงทุนสัมพนัธ์ 

 
ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพนัธ์น้ัน 
บริษัทได้มีการมอบหมายให้นายปญัชฤทธ์ิ 
มนต์เสรีนสุรณ์ ผู้จัดการฝา่ยการตลาดท า
หน้าท่ีเป็นนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีอ านาจใน
การรายงานสารสนเทศของบริษัทฯ และท า
หน้าท่ีติดต่อและเป็นผู้ให้ข้อมลูกับผู้ถือหุ้น นัก
ลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง และมีการฝึกทักษะและพัฒนาโดย
การเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
แลกเปลีย่นประสบการณส์ าหรับงานด้าน
มวลชนสัมพันธ์โดยการเข้าร่วมฝึกอบรมตาม
โปรแกรมการพัฒนาทักษะงานด้านงาน
มวลชนสัมพันธ์ท่ีตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจัดให้มีการอบรมขึ้น  โดยนายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์ จะพ้นจากต าแหน่ง
เนื่องจากการลาออกมผีลในวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และมีนายสมชาย จตุรานนท์ ผู้จดัการอาวุโสฝ่ายขาย การตลาดและโลจสิติกส์ 
ซึ่งเริ่มงานเมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2560 จะเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบงานและท าหน้าที่นัก
ลงทุนสัมพันธ์ (IR)  

บริษัทฯ ไดร้วบรวมข้อมลูส าคัญส าหรับเป็นแหล่งข้อมูลให้กับผู้ถือหุน้ นัก
ลงทุน ตลอดจนผู้ที่สนใจและผู้เกี่ยวข้องโดยเปดิเผยไวผ้่านหนา้เว็บไซด์ของบริษัทท่ี 
www.goldenlime.co.th  ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์  
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โดยบริษัทมีการจัดให้มีการพบปะส าหรับนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ที่สนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ 
โดยกรรมการผู้จัดการ และนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบในการตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ตาม 

หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล  และมีการตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลที่มีนักลงทุนหรือผู้ที่สนใจได้สอบถามผ่าน
ช่องทาง Website ของบริษัทฯ Email หรือทางโทรศัพท์อย่างสม่ าเสมอ และมีการรับนัดหมายเพื่อร่วมประชุมกับนักวิเคราะห์ 
หรือนักลงทุนท่ีสนใจที่นัดหมายเข้าพบและให้ข้อมูลตามกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่ขอนัดหมายเป็นครั้งคราว 
 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

หลักการ  (อ้างอิงจากเอกสาร หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดสี าหรับบริษัทจดทะเบยีน ฉบับปี 2555) 
“คณะกรรมการมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลกจิการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความ

รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอสิระจากฝ่ายจัดการ” 
 
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังนี้ 
 

โครงสร้างคณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บรหิาร อื่นๆ 

 

   
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2560 ต าแหน่ง ต าแหน่ง ต าแหน่ง ต าแหน่ง     
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ถ่ินพ านัก สัญชาติ 
ประสบการณ์
ความรู้ความ
เช่ียวชาญ 

1. นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย 
แวน เดน บอสซ ์ เป็น    เป็น       เป็น   ไม่มี  เป็น

 

เบลเยียม เบลเยียม บรหิารธุรกจิ 

2. นายเกียรติกุล  มนต์เสรี
นุสรณ ์   เป็น   เป็น     เป็น   

 
 มี   

 

ไทย ไทย 

อุตสาหกรรมปูน
ขาวและแคลเซียม

คาร์บอเนต แร่
และเคม ี

3. นางสาวนิชิต้า ชาห ์   เป็น   เป็น       เป็น   ไม่มี     ไทย ไทย บรหิารธุรกจิ  

4. นายกริสนัน สูบรามา
เนียน อายลู่   เป็น   เป็น       เป็น   ไม่มี  เป็น

 

ไทย อินเดีย บรหิารธุรกจิ  

5. นายกีซา เอมิล เพอราค ี   เป็น   เป็น       เป็น เป็น ไม่มี    

 

ไทย ฮังการ ี

การจัดการธุรกจิ
อุตสาหกรรมปูน

ขาว 

6. นางสาวคริสเทล เวอ
เลเยน   เป็น               ไม่มี    

 

เบลเยียม เบลเยียม 
นิติกรและที่

ปรึกษากฎหมาย 

7. นายศรีภพ สารสาส 
    เป็น  เป็น         ไม่มี    

 

ไทย ไทย 

บรหิารจัดการด้าน
การเงินและการ
ธนาคารและการ

ตรวจสอบ 

8. นายประพัฒน์ วนาพิทกัษ์     เป็น    เป็น       ไม่มี    

 

ไทย ไทย 

บรหิารธุรกจิและ
อุตสาหกรรม

โรงงาน 

9. นางลัดดา ฉัตรฉลวย     เป็น    เป็น        มี   

 

ไทย ไทย 

ที่ปรกึษาธุรกิจ
,ภาษี และด้าน

การเงิน 

 
คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ มีการด าเนินการตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ตามรายละเอียดที่
แสดงไว้ในส่วนเนื้อหาโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ซ่ึงมีรายงานโดยสังเขป ดังนี้  
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ
บริษัท ในปี 2560 มีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2560  

2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ส าหรับปี 2560 คณะกรรมการมกีารจัดการประชุมรวม 
5 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย รวม 7 ครั้ง รวมปี 2560 จัดประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง 

3. จัดให้มีการท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว และน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีคณะกรรมการได้มีการ
พิจารณาอนุมัติงบสอบทานและงบตรวจสอบซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุมตัิไดส้อบทานหรอืตรวจสอบตามรอบระยะเวลาบัญชี โดยเป็นงบ
รายไตรมาสรวม 3 ครั้งและงบรายปีจ านวน 1 ครั้ง 

4. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลกิเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรอื
แก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจหรืออ านาจน้ัน ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 

ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอ านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการ
มอบอ านาจที่ท าให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย 
หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหาร โดยก าหนดขอบเขตและอ านาจในการด าเนินการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน 

ในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านท่ีขอลาออก โดยมีการ
แต่งตั้งกรรมการอิสระ จ านวน 2 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งท่ีขอลาออก รวม 3  

5. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ก าหนดเป้าหมาย 
ความเสี่ยง แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของ
บริษัท ควบคุมก ากับดูแลการบริหารและการจัดการของ
คณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย 
เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด าเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การ
เพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของ
บริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อ
หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น และคณะกรรมการ
จะมีการทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ และพันธ์กิจของบริษัท
อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี   

โดยการประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 5/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการได้มีมติอนมุตัิ
การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัท และรับทราบแผนกลยุทธิ์ และวิสัยทัศน์ระยะกลางซึ่งมีการน าเสนอต่อที่
ประชุม ดังน้ี 
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โดยมีกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกจิด าเนินเพื่อให้บรรลเุป้าหมาย ประกอบด้วย 

 
 
โดยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2560 ได้มีมติคู่มือการก ากับดูแลกิจการซึ่งมีการก าหนดวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) โดยมี
การก าหนดเส้นทางการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยมีขอบเขตการด าเนินการ โดยสรุปดังนี้ 

1 หยุดการลดลง ปี 2560 -  2561

1

2

2 แก้ไขปัญหาในเบ้ืองต้น ปี 2561 - 2562

3

4

5

3 เร่งการเติบโตของผลก าไร ปี 2561 เป็นต้นไป

6

7

สร้างฐานท่ีต้ังธุรกิจท่ีม่ันคงแข็งแกร่งของภูมิภาคข้ึนในประเทศไทย 
โดยการด าเนินการผ่านกลยุทธ์การควบรวมกิจการ

ขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ปูนขาวและสร้างเครือข่ายท่ีมีต้นทุนต่ าและโรงงานปูนขาว
ขนาดเล็ก

การท าให้บริษัทฯ เป็นผู้น าในการผลิตปูนขาวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการมุ่งเน้นไปท่ีลูกค้า สู่ความเป็นเลิศ
ในการด าเนินงาน เพ่ือขับเคล่ือนและเติบโตไปข้างหน้า

กลยุทธ์ระยะกลาง

ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และ
สามารถปิดช่องว่างกับคู่แข่งขันได้

ฟ้ืนฟูการท ารายได้ของสินค้าปูนขาว และการต่อสู้ในเร่ืองราคาสินค้าท่ี
ลดลง

สร้างและพัฒนาองค์กรท่ีย่ังยืนเพ่ือขับเคล่ือนการเติบโตในอนาคต

ด าเนินงานด้วยความเลิศด้านการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเนน้ด้าน
สุขอนามัยและความปลอดภัย ควบคุมคุณภาพให้สม่ าเสมอ การเพ่ิม
ผลผลิต ลดการใช้พลังานและก าจัดของเสีย

สามารถจดัซ้ือจดัหาหินปูนท่ีมีแคลเซียมคาร์บอเนตสูงได้ในระยะยาว

การขั
บเคลื่

อนแ
ละเติ

บโต

กลยุทธ์ระยะกลางของบริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ท่ีส าคัญ และ 7 กลยุทธ์ซ่ึง
แต่ละกลยุทธ์มีก าหนดระยะเวลา ซ่ึงรายละเอียดมีดังน้ี

การป
ฏัติง

านเป็
นเลิศ

มุ่งเน้
นลูก

ค้า

วิสัยทัศน์ในระยะกลาง

วิสัยทัศน ์
เป็นผู้ผลิตปูนขาวและแปรรูปแร่อืน่ๆ ท่ีได้
คุณภาพ ราคายุติธรรม เพื่อลูกค้าใน
หลากหลายอุตสาหกรรม มุ่งเน้นศกึษา
โอกาสทางธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ 
ในด้านปูนขาว การแปรรูปแร่ รวมถึงเคมี
พื้นฐานเพิ่มเติมเพื่อเพ่ิมผลก าไรและความ
ยั่งยืนของบริษัท และมุ่งมั่นในการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีในการผลติด้วยตนเอง 

พันธกิจ 
o เป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ (Product Quality) และมีการบริหารจัดการต้นทุนในการผลิต

และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (Cost Concern) เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน และ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ในทุกอตุสาหกรรมที่เกี่ยวขอ้ง ( Application 
& Market Knowledge) 

o รักษา, ปกป้องให้การลงทุนของผู้ถือหุ้นให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยมีการบริหารและ
จัดการที่มีความโปร่งใส ชัดเจน เชื่อถือ และตรวจสอบได้ และเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจให้กบั
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน  

o เป็นองค์กรที่บุคคลากรภายในองค์กรสามารถด ารงอยู่ด้วยใจรัก มีความมุ่งมั่น มีความสุขใน
การท างาน และมีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

o เป็นองค์กรที่มีรากฐานการสร้างองค์ความรู้ และเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรทุกระดับ โดย
สร้างความตื่นตัว และพัฒนาอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง ด้วยแนวคิดที่มีการปลูกฝัง “จะท าให้
ดีกว่า – Doing Better” 

o ดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างบรรยากาศร่มรื่น ภายใต้แนวคิด “โรงงานในป่า ส านักงานใน
สวน” 

o เป็นองค์กรที่มีการเติบโตอย่างมั่นคงและย่ังยืน 

 

ค่านิยม : ภูมิใจ รู้หน้าท่ี รับผิดชอบ มุ่งพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชนร์่วมกันอย่างยั่งยืน 
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นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการก ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่ส าคัญตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรอืกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการด าเนินการ
โดยเคร่งครัด รวมถึงมีการเปิดเผยสารสนเทศส าคัญซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีการซึ่งตลาดหลักทรัพย์และส านักงาน
กลต.ก าหนด ผ่าน Website ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงเว็บไซด์ของบริษัทฯ เพื่อแจ้งรายงานต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้
ทราบ 

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม  
7. ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น

หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือ
บริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อ
ประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทท าขึ้น
หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ  

10. เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ จึงก าหนดจ านวนบริษัท
จดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่ง ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และกรรมการที่ด ารงต าแหน่งในปัจจุบันไม่มี
กรรมการท่านใดด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 แห่ง 
 

คณะกรรมการได้มีการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการจัดท าจรรยาบรรณธุรกิจและจัดท าไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร  โดยนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดท าเพื่อให้สอดคล้องตามหลักการก ากับดูแลที่ดีของ
บริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้บริษัทฯ มีการด าเนินการอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ รวมถึงแนวทางที่
ตลาดหลักทรัพย์และส านักงาน ก.ล.ต. ได้วางไว้ ซึ่งนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจฉบับนี้
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งมีมติอนุมัติฉบับปรับปรุงเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558  และในปี 2560 
คณะกรรมการ ได้ให้มีการปรับปรุงการจัดท าคู่มือการก ากับดูแลกิจที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ  โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 
5/2560 ได้มีมติเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 อนุมัติ คู่มือซึ่งปรับปรุงส าหรับใช้แทนฉบับเดิม โดยน าหลักปฏิบัติตามหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017:CG Code 
2017”) ซึ่งส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้จัดท าเผยแพร่ น ามาปรับใช้เพื่อก าหนดหลักก ากับ
ดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งมีหลักปฏิบัติดังนี้ 
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หลักปฏบิต ิ1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 
 (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 
หลักปฏบิต ิ2 ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 
 (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)  
หลักปฏบิต ิ3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

 (Strengthen Board Effectiveness) 
หลักปฏบิต ิ4 สรรหา และพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

 (Ensure Effective CEO and People Management) 
หลักปฏบิต ิ5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมีความรับผิดชอบ 

 (Nature Innovation and Responsible Business) 
หลักปฏบิต ิ6 ดูแลให้มีระบบการบรหิารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

 (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 
หลักปฏบิต ิ7 รักษาความนา่เช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

 (Ensure Disclosure and Financial Integrity) 
หลักปฏบิต ิ8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

 (Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 

 

 
 
คณะกรรมการมีการติดตามผลการด าเนินงานผ่านการรายงานจากผู้บริหารในการจัดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละ

คราวและมีการให้ความเห็นส าหรับการด าเนินการหากไม่เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ 
คณะกรรมการได้ก าหนดแนวทางในการพิจารณาเร่ืองความขัดแย้งของผลประโยชน์ 
คณะกรรมการการได้ก าหนดแนวทางการท ารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังน้ี 
บริษัทอาจมีการท ารายการระหว่างกันในอนาคตตามแต่เห็นสมควร  ซึ่งเป็นไปในลักษณะการท าธุรกิจการค้าทั่วไปและ

จะมีการก าหนดนโยบายการเข้าท ารายการระหว่างกันอย่างชัดเจน  โดยเป็นราคาและเง่ือนไขการค้าตาม ปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับที่ก าหนดให้กับบุคคล และ/หรือ บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  หากมีการเข้าท ารายการระหว่างกัน บริษัทจะจัดให้
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว  ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีเกิดขึ้น  บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความช านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้
ประเมินเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว  เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี  เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าท ารายการดังกล่าวจะไม่
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เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการท ารายการที่บริษัท ได้ค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย 

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะด าเนินการเพื่อให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก าหนดโดยสภาพวิชาชีพ
บัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทรวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจ าปี โดยมีการปฏิบัติดังนี้ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทรวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจ าปีซึ่งงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยโดย
เลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลใน
การจัดท ารวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะการเงินผล
การด าเนินงานและกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้องโปร่งใสเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนท่ัวไปและได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทส านักงานอี วาย จ ากัดซึ่งให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขโดยในการตรวจสอบบริษัทได้ให้การ
สนับสนุนขอ้มูลและเอกสารต่างๆเพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายในและการ
ก ากับดูแลที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท
ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ 

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทั้งสิ้นเป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบการสอบทานนโยบายการบัญชีและรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินการสอบทานระบบการควบคุม
ภายในการตรวจสอบภายในและประเมินความเสี่ยงตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงระหว่างกันอย่างครบถ้วน
เพียงพอและเหมาะสมโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจ าปีแล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมและสามารถ
สร้างความเช่ือมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการของบริษัทส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีความเช่ือถือได้โดยถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย 
 

o รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 
1. นายศรีภพ สารสาส  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นางลัดดา ฉัตรฉลวย  กรรมการตรวจสอบ 
 

โดยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถท าหน้าท่ีกรรมการตรวจสอบ   โดยมนีายศรีภพ 
สารสาส กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และนางลัดดา ฉัตรฉลวย มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ
สามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)   

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. อย่างครบถ้วน  ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน การ
สอบทานระบบควบคุมภายและการตรวจสอบภายในและประเมินความเสี่ยง การสอบทานรายการระหว่างกัน การสอบทานการ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560 โดยในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดย
มีผู้สอบบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินและหัวหน้างาน
การเงิน รวมถึงผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และผู้เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมการประชุม เพื่อปรึกษาหารือกันถึงประเด็นส าคัญ ๆ ใน
การจัดท างบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับ
ผู้ใช้งบการเงิน รวมถึงรับทราบผลการปฏิบัติงานในการสอบ
ทานและตรวจสอบบัญชีและรับทราบรายงานข้อสังเกตจาก
ผู้ สอบบัญชีตลอดจนปัญหา และอุปสรรคระหว่างการ
ปฏิบัติงานในการสอบบัญชี โดยรายช่ือกรรมการตรวจสอบ 
รวมถึงรายงานการผลการตรวจระบบควบคุมภายใน โดยมี
รายละเอียดกรรมการตรวจสอบและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีการจัดการประชุมและเข้าร่วมประชุมตามตาราง   

 

โดยความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการตรวจสอบ มดีังนี้ 
1. สอบทานงบการเงิน  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2560 

ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้จดัการฝ่ายบัญชีและการเงิน และหัวหนา้ฝ่ายการเงิน รวมถึงรับฟังค าช้ีแจงและข้อสังเกตจากผูส้อบ
บัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ มีการจัดท าเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินอย่างเพียงพอ และทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน และผู้ใช้
งบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผูส้อบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วนตามที่
ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 

2. การสอบทานระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและประเมินความเสี่ยง  คณะกรรมการได้สอบทานความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในและรับทราบรายงานการตรวจติดตามระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงมคีวามเพียงพอ

1 2 3 4
3 3 3 3 12

2/3 2/3 2/3 2/3
1 นายศรีภพ     สารสาส 1 1 1 1 4
2 นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์ 1 1 1 3
3 นายบวร    วงศ์สินอุดม (**) 1 1

นางลัดดา  ฉัตรฉลวย 1 1 1 3
2 3 3 3 11

คิดเป็นองค์ประชุมท่ีเข้าร่วมประชุม 2/3 3/3 3/3 3/3
67% 100% 100% 100% 92%

หมายเหตุ : นายบวร วงศ์สินอุดม ลาออกเมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2560

 สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจ าปี 2560

รวมจ านวนกรรมการตรวจสอบท่ีเข้าร่วมประชุม

จ านวนกรรมการของบริษัทท้ังส้ิน

องค์ประชุมข้ันต่ าของคณะกรรมการตรวจสอบ

ชือ่กรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

การประชุมคร้ังท่ี
รวม
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และเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้จัดจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิชย ที่ปรึกษาธุรกจิ จ ากัด เพื่อท าหน้าท่ี
ตรวจสอบระบบควบคุมภายในซึ่งบริษัทท่ีปรึกษาไดเ้ข้าตรวจประเมนิระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ พร้อมท้ังจัดท ารายงาน
เสนอคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ
จัดท าความเห็นในการประเมินระบบควบคุมภายในและประเมินความเสีย่งของบริษัทฯ โดยมีความเห็นว่ามีความเพียงพอและ
เหมาะสม 

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกจิของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและก ากับให้มีการปฏบิัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพยฯ์ ข้อก าหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และกฎหมายอื่นท่ีเกีย่วข้องกับการด าเนนิธุรกิจของบริษัทฯ อย่าง
เคร่งครดั รวมถึงให้ความเห็นในเกีย่วกับแนวทางการก ากับดูแลกจิการที่ดีของบริษัทฯ เพ่ือให้มีความเพียงพอและเหมาะสม 

4. การพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบัญชีซึ่งมีความเหมาะสม
จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดยผู้สอบบญัชีตามรายชือ่ท่ีได้คัดเลือกไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/
ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูท้ี่เกี่ยวข้อง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

รายชื่อผู้สอบบัญชี     จ านวนปีที่สอบบัญชีของบริษัทฯในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 
o นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496     3 ปี : (เร่ิมปี 2557)  และ/หรือ 
o นางสาวพิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521         -   และ/หรือ  
o นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972        -    และ/หรือ 
o นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872       -  

 

โดยมรีายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 ดังนี้  

 
 

 

5. สอบทานรายงานระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์   คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบ
ทานการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามประกาศของ ก.ล.ต. 
และ ตลท. ผลสอบทานพบว่าบริษัทฯ ได้ด าเนินการตามเง่ือนไขธุรกิจปกติ มีความเป็นธรรมสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์กับ
บริษัท และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยยึดถือการ
ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

ค่าสอบบัญชี  ปี 2559 เพ่ิม(ลด) เปล่ียนแปลง
 เฉพาะกิจการ  บริษัทย่อย  รวม (+/-) % 

1.  ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี                 825,000
มีเพ่ิมงบบริษัทฯย่อย และค่าตรวจสอบงบการเงิน เฉพาะ
กิจการและงบการเงินรวม

               1,065,000           240,000 29%

  2.  ค่าสอบทานงบรายไตรมาส                 255,000
มีเพ่ิมงบบริษัทฯย่อย และค่าตรวจสอบงบการเงิน เฉพาะ
กิจการและงบการเงินรวม

                 360,000           105,000 41%

  3.  ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย (เร่ิมกิจการ)               90,000 100%
  4. ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไขของบัตรส่งเสริม        การ
ลงทุน (ส าหรับปี 2560 จ านวน 2 บัตร)

                 160,000                 100,000             60,000 60%

  5. ค่าสอบทานเอกสารประกอบงบการเงินของบริษัท                  150,000 100%
     เพ่ือน าส่งบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นใหญ่

รวมค่าสอบบัญชีประจ าปี           1,735,000           90,000         1,825,000          1,180,000        645,000 55%
 ตามท่ีจ่ายจริง  ตามท่ีจ่ายจริง

 ปี 2560  ปี 2559
          176,658  153,148 บาท

 ปี 2560

6.   ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดท่ีเกิดข้ึนจริง ระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง
 ค่าโทรสาร ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น
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o รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ รวม 5 ท่าน ดังนี ้

1 นายเกียรติกุล มนต์เสรีนสุรณ ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2 นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์  กรรมการบริหาร 
3 นางสาวนิชิต้า ชาห์  กรรมการบริหาร 
4 นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่  กรรมการบริหาร 
5 นายกีซา เอมลิ เพอราค ี กรรมการบริหาร 

 

       โดย นายเกียรติกลุ มนต์เสรนีุสรณ์ ประธานคณะกรรมการบรหิาร ได้ขอลาออกโดยมผีลในวันท่ี 22 ธันวาคม 2560
  

โดยในระหว่างปี คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีและความรับผดิชอบหลัก  ดังนี ้
1. ก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 
2. ก าหนดแผนธรุกิจ งบประมาณ และอ านาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 
3. พิจารณาโครงการลงทุนของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ 
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส าคญัๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปตีามที่จะไดร้ับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว 
5. อนุมัติการจดัซื้อจัดจา้งในการบริหารจัดการในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายการ  
6. เจรจาและเข้าท าสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่างๆ รวมทั้งการจัดซื้อจดัจ้างท่ีเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของ

บริษัท ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท 
7. อนุมัติการกู้ยมืเงิน การท าสญัญาสินเช่ือ การท าสญัญาจ านองและ/หรือจ าน ากับธนาคารและ/หรือสถาบันการเงิน

ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท 
8. จัดสรรเงินบ าเหน็จ รางวัล โบนัส ซึ่งได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจา้งของบริษัท 
9. เป็นคณะที่ปรึกษาฝา่ยจัดการในเรือ่งเกี่ยวกับนโยบายดา้นการเงิน การตลาด การปฏิบัติการ และด้านการ

บริหารงานอ่ืนๆ  
10. มีอ านาจอนุมัติในการเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ก าหนดชื่อผู้มีอ านาจเบิกถอนเงินจากบญัชีเงินฝากของ

บริษัท รวมถึงด าเนินการต่างๆเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากดังกล่าว 
11. อนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมที่ตั้งส านักงานใหญ่และสาขาของบริษัท ทั้งนี้การแก้ไขเพิ่มเติมทีต่ั้งส านักงานใหญ่ 
       จะต้องอยู่ภายในท้องที่จังหวัดนนทบุรีเท่าน้ัน 
12. ด าเนินการต่างๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท 
13. อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้วงเงินสินเชื่อ และ/หรือ วิธีเบิกใช้วงเงินสินเชื่อที่บริษัทมีวงเงินอยู่กับ

ธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงิน 

ทั้งนี้ อ านาจของคณะกรรมการบรหิารจะไมร่วมถึงการอนุมัตริายการใดที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถา้มี) ตามกฎเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการใน
ลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่
ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการด าเนินธุรกรรมการค้าปกติ
ทั่วไปของบริษัทท่ีคณะกรรมการก าหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว  เมื่อคณะกรรมการบริหารไดด้ าเนินการใดๆ แล้ว จะ
รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบ โดยมีรายละเอียดคณะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมการประชุม ตามตาราง 
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นายกีซา เอมิล เพอราคี ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการผู้จดัการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 

3/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดยมีขอบเขตหน้าท่ีดังนี ้
 
ขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการ 

1. ควบคุม ดูแลการด าเนินกิจการ และ/หรือบรหิารงานประจ าวันของบริษัท  
2. ด าเนินการหรือปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการและ/หรือ

คณะกรรมการบรหิารของบริษัท 
3. เป็นผู้รับมอบอ านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เปน็ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบยีบ 

ข้อก าหนด ค าสั่ง มติที่ประชุมผู้ถอืหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ 
อย่างไรก็ตาม อ านาจของกรรมการผูจ้ัดการจะไม่รวมถึงการอนมุัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่

กรรมการผู้จดัการ หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการผู้จัดการมสี่วนไดเ้สีย หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท 
หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลา่วจะต้องเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องก าหนด เว้นแต่เปน็การอนุมัตริายการทีเ่ป็นลักษณะการด าเนินธรุกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทท่ีคณะกรรมการ
ก าหนดกรอบการพจิารณาไว้ชัดเจนแล้ว  
 ผู้บริหาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารซึ่งดูแลรับผดิชอบงานในด้านต่าง ๆ  ประกอบด้วยผู้บริหาร จ านวน 10 ท่าน
ดังนี ้

 ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1.  นายกีซา เอมิล เพอราค ี กรรมการผู้จัดการ 
2.  นายสมชาย จตุรานนท ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย การตลาดและโลจิสติกส์  
3.  นายไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุกข์  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการผลิต  
4.  นางสาวพรสุรีย์ มยังพงษ์  ผู้จัดการฝ่ายทรพัยากรบุคคล  
5.  นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
6.  นางสาวธิดารัตน์ สีหวัลลภ  ผู้จัดการฝ่ายจัดการส านักงานและเลขานุการบริษัท  
7.  นายวัชรินทร์ พงศ์เกื้อ ผู้จัดการโรงงานสาขาชอ่งสาริกา 
8.  นายปัญญา ศรีสภา ผู้จัดการฝ่ายเตา 
9.  นายสุรศักดิ์ โสสฬ ผู้จัดการโรงงานสาขาหน้าพระลาน 
10.  นางพรรณรัตน์ ศรีสภา ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส ์

1 2 3
5 5 5

3/5 3/5 3/5
1 นายเกียรติกุล  มนต์เสรีนุสรณ์ 1 1 1 3
2 นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ 1 1 1 3
3 นางสาวนิชิต้า ชาห์ 1 1 2
4 นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ 1 1 1 3
5 นายกีซา เอมิล เพอราคี 1 1 1 3

5 4 5 14
คิดเป็นองค์ประชุมท่ีเข้าร่วมประชุม 5/5 4/5 5/5

100% 80% 100% 93%

องค์ประชุมข้ันต่ าของคณะกรรมการบริหาร

รวมจ านวนกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม

 สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

จ านวนกรรมการของบริษัทท้ังส้ิน

การประชุมคร้ังท่ีชือ่กรรมการบริหาร

รวม เฉล่ีย

การประชุมคณะกรรมการบริหาร
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เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมมีติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ หน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท มีดังน้ี 
1. จัดท าและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี ้

(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัท 
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมสี่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร 
3. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
      นอกเหนือจากหน้าท่ีความรับผิดชอบดังกล่าวเลขานุการบริษทัจะท าหน้าให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์

ต่าง ๆ รวมถึงการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ จึงก าหนดให้เลขานุการบริษัท ควรไดร้ับการฝึกอบรมและ
พัฒนาความรู้อย่างต่อเนือ่งด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบตัหิน้าท่ีเลขานุการบริษัท 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งท่ี 1/2556 เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2556 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง
นางสาวธิดารตัน์ สีหวัลลภ ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัทและปฏบิัติหน้าที่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบด้วยคณุสมบัติส าหรับปฏิบตัิหน้าที่ ดังนี ้

1. มีความรู้และประสบการณ์เข้าใจในธุรกิจของบริษัทและเรื่องงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 
2. มีความรู้ในกฎ ระเบยีบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
3. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผดิชอบ ระมัดระวัง ซื่อสตัย์สจุริต  
4. มีความสามารถในการจัดการระบบ และมีการสื่อสารที่ดี และสามารถประสานงานกับบุคคลหลายฝ่าย  
5. มีความรูด้้านการบญัชี และการเงิน 

ประวัติการท างานและการอบรมของผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการบริษัท  

ชื่อ-สกุล /ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะเพื่อท าหน้าที่
เลขานุการบริษัท 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

นางสาวธิดารัตน์  
สีหวัลลภ  
ผู้จัดการฝ่ายจัดการส านักงานและ
เลขานุการบริษัท 
เลขานุการคณะกรรมการ 
เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
 
 

46 - 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 
 

 2560- ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายจัดการส านักงานและเลขานุการบริษัท 
         เลขานุการคณะกรรมการ 
         เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
2556- ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท 
         เลขานุการคณะกรรมการ 
         เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
         บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 
2549- ปัจจุบัน ผู้จัดการส านักงาน  
         บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล /ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะเพื่อท าหน้าที่
เลขานุการบริษัท 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

หลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม  - Enhancing Good Corporate Governance based on CGR 
Scorecard 

- 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 
คณะกรรมการจัดให้มีการก าหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการ

สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยมีตารางการประชุมซึ่งได้มีการก าหนดไว้ล่วงหน้า  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ส าหรับปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการดังนี ้

การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2560 
   การประชุมคณะกรรมการ รวม 5 ครั้ง 
   การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบรวม 4 ครั้ง 
   การประชุมคณะกรรมการบริหาร ร่วมกับฝ่ายจดัการ 3 ครั้ง 
รวมการจดัการประชุมรวมทั้งปี 12 ครั้ง 

 
โดยมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามก าหนดข้อบังคับของบริษัท และมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด โดยในการประชุมแต่ละครั้งมีกรรมการมาเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุม  ส าหรับปี 2560 อัตราการ
เข้าร่วมของการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี ้

Meeing Meeing Meeing Period of Financial Report
ก ำหนดส่งหนังสือเชิญ

ก ำหนดวนัประชมุ 

(Meeting Plan in)

Meeting time at 

hours

ก ำหนดกำรส่งงบ

กำรเงินวนัสุดท้ำย

AC BOD AGM
พร้อม งบกำรเงิน ประจ ำปี 2560

Submission 

Disclosure Date

Send Hard 

copy by hand กำรเกณฑ์ SET

Due send 

Invitation Letter 

appoint to the 

meeting

Year 2017 meeting 

plan to consider 

the FS of period

Send FS of 

period to 

SET/SEC

Send Final FS 

approve by 

BOD of period 

to SEC and SET

Last date must 

be Disclosure 

Info comply with 

rules.

Final of Soft 

copy send by 

Auditor

Hard copy FS 

signed approved 

by authorized 

directors in 

every pages

1 1/2560 1/2560 งบตรวจสอบประจ ำปี 2559

Send Invitation Letter 15 Feb 17 22 Feb 17 AC:5:00 p.m. 23 Feb 17 23/2/2017 1/3/2017

Send Draft FS 2016 16 Feb 17 Wednesday BOD:6:00 p.m Thursday

1/2017 2016 Annual Audited Financial Report

2560 งบตรวจสอบประจ ำปี 2559 5 Apr 17 AGM start at 7 Apr 17

2017 2016 Annual Audited Financial Report Wednesday 2:00 p.m. Friday

2 2/2560 2/2560 งบระหวำ่งกำล ไตรมำส 1/2560 4 May 17 11 May 17 AC:5:00 p.m. 12 May 17 12/5/2017 15/5/2017

2/2017 2/2017 2017 Interiam Reviewed FS Q1/2017 Thursday BOD:6:00 p.m Friday After end of period 45 days

3 3/2560 3/2560 งบระหวำ่งกำล ไตรมำส 2/2560 3 Aug 17 10 Aug 17 AC:5:00 p.m. 11 Aug 17 11/8/2017 14/8/2017

3/2017 3/2017 2017 Interiam Reviewed FS Q2/2017 Thursday BOD:6:00 p.m Friday After end of period 45 days

4 4/2560 4/2560 งบระหวำ่งกำล ไตรมำส 3/2560 2 Nov 17 9 Nov 17 AC:5:00 p.m. 10 Nov 17 10/11/2017 14/11/2017

4/2017 4/2017 2017 Interiam Reviewed FS Q3/2017 Thursday BOD:6:00 p.m Friday After end of period 45 days

*6 Apr are holiday 

in Thailand

Due date can set 

AGM within 30/4 

in every year

Item
Planing
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โดยอัตราการประชุมของคณะกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยคิดเป็นอัตราเฉลี่ยร้อยละ 95   โดย
กรรมการแต่ละท่านจะได้รับข้อมูลที่ เพียงพอ 
ครบถ้วน และทันเวลา โดยเลขานุการบริษัท จะดูแล
ให้กรรมการแต่ละท่านได้รับวาระการประชุม และ
ข้อมูลประกอบการประชุม ล่วงหน้าก่อนการประชุม
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน  เพื่อศึกษาและพิจารณา
เรื่องที่ต้องให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน  
และมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร 
และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจาก

คณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมของกรรมการแต่
ละท่าน มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
การประเมินตนเองของคณะกรรมการและการประเมินผลงานประจ าปีของผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจ าทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบตัิงานในปีท่ีผ่านมา 
เพื่อหาแนวทางเพื่อพัฒนาและปรบัปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งข้ึน โดยคณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเอง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจ าทุกปีเพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ใน
ระหว่างปีท่ีผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการท างานของคณะกรรมการ โดยมีการประเมินผลการท างานแบบรายคณะ และการ
ประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (รายบุคคล) โดยเลขานุการบริษัทจะน าส่งแบบประเมินผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการ ส่งให้
คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีท้ังแบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังที่คณะกรรมการแตล่ะคน
ประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะน าส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมจัดท าสรุปผลรายงานต่อที่ประชุม 

โดยหลักเกณฑ์ในการประเมินตนเองของคณะกรรมการดังนี ้
“การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ” เพื่อใช้ประเมินการท างานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะ 
ใช้แนวทางการประเมินตามแนววิธีการให้คะแนนที่ได้ตามหัวข้อ 

1 2 3 4 5
9 9 9 9 9

5/9 5/9 5/9 5/9 5/9
1 นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ 1 1 1 1 1 5
2 นายเกียรติกุล  มนต์เสรีนุสรณ์ 1 1 1 1 1 5
3 นางสาวนิชิต้า ชาห์ 1 1 1 1 1 5
4 นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ 1 1 1 1 1 5
5 นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน 1 1

นายกีซา เอมิล เพอราคี 1 1 1 1 4
6 นางสาวคริสเทล เวอเลเยน 1 1 1 1 1 5
7 นายศรีภพ     สารสาส 1 1 1 1 1 5
8 นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์ 1 1 1 1 1 5
9 นายบวร       วงศ์สินอุดม (**) 1 1

นางลัดดา ฉัตรฉลวย 1 1 1 1 4
9 9 9 9 9 45 9

คิดเป็นองค์ประชุมท่ีเข้าร่วมประชุม 9/9 9/9 9/9 9/9 9/9
100% 100% 100% 100% 100% 100%

การประชุมคร้ังท่ี
รวม เฉล่ีย

จ านวนกรรมการของบริษัทท้ังส้ิน

องค์ประชุมข้ันต่ าของคณะกรรมการ

ชือ่กรรมการ

การประชุมคณะกรรมการ ประจ าปี 2560

รวมจ านวนกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม

 สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

100

92 93
95

อัตราการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประจ าปี 2560 ของกรรมการ
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โดยหัวข้อหลักที่มีการประเมินรายคณะประกอบด้วย 
1. โครงสร้างและคณุสมบัติของคณะกรรมการ 
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชุมคณะกรรมการ 
4. การท าหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
5. ความสัมพันธ์กับฝา่ยจัดการ 
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บรหิาร 

“การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล”  
เพื่อใช้ประเมินการท างานของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล 
ใช้แนวทางการประเมินตามแนววิธีการให้คะแนนที่ได้ตามหัวข้อ  
โดยหัวข้อหลักที่มีการประเมินรายบุคคลประกอบด้วย 

1.  โครงสรา้งและคณุสมบัติของคณะกรรมการ 
2.   การประชุมของคณะกรรมการ 
3.   บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้ 
0  =  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไมม่ีการด าเนินการในเรื่องนั้น 
1  =  ไม่เห็นด้วย หรือมีการด าเนนิการในเรื่องนั้นเล็กน้อย  
2  =  เห็นด้วย หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 
3  =  เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นด ี
4  =  เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 
ซึ่งแต่ละหัวข้อการประเมินในหัวข้อหลัก ๆ จะมรีายละเอียดในหวัข้อย่อยแต่ละหัวข้อซึ่งคณะกรรมการใช้เป็นแนวทาง

และเกณฑ์การประเมินการท างานในแต่ละหัวข้อตามรายละเอียดปลกีย่อย 
 

 
 
  โดยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมตมิอบหมายให้ประธาน
กรรมการบริษัท มีหน้าท่ีในการประเมินการท างานของผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทฯ โดยใช้แบบประเมินผลตามรูปแบบการ
ประเมิน CEO ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ โดยมีการประเมินผลในหมวดต่าง ๆ ดังนี ้
  หมวดที่ 1:  ความคืบหน้าของแผนงาน 
  หมวดที่ 2:  การวัดผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยการผลวัดในหมวดย่อย ดังนี ้  

- ความคืบหน้าของแผนงาน 
- การก าหนดกลยุทธ์ 
- การปฏิบัตติามกลยุทธ์ 
- การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 
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- ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 
- ความสัมพันธ์กับภายนอก 
- การบริหารงานและความสมัพันธ์กับบุคลากร 
- การสืบทอดต าแหน่ง 
- ความรู้ด้านผลติภณัฑ์และบริการ 
- คุณลักษณะส่วนตัว 

หมวดที่ 3: การพัฒนา CEO 
 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ส าหรับปี 2560 คณะกรรมการได้พิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนซึ่งได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2560 อนุมัติ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่

เหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับระดับท่ีปฏิบตัิอยู่ในอุตสาหกรรม และค านึงถึงผลการด าเนนิงานของบริษัท รวมถึงความ
เหมาะสมกับหนา้ที่และความรับผดิชอบของกรรมการ โดยกรรมการที่ไดร้ับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีกรรมการตรวจสอบ จะได้รบั
ค่าตอบแทนในการท าหน้าท่ีกรรมการตรวจสอบโดยเป็นอัตราที่แน่นอน บริษัทได้รับมอบนโยบายจาก Carmeuse Group (ผ่าน
ทางบริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด ที่ Carmeuse Group รว่มทุนกับ GP Group เข้าถือหุ้นบริษัทตั้งแต่วันท่ี 29 กันยายน 
2559) โดยกรรมการท่านใดๆ ก็ตาม ที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้แทนของ Carmeuse โดยกรรมการเหลา่นั้นถูกส่งมาเข้าร่วมโดยไม่คิด
ค่าตอบแทน 

ทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษทั ส่วนการจ่าย
ค่าตอบแทนส าหรับผู้บริหารจะไดร้ับการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ส าหรับป ี2560 ที่เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา มดีังนี ้
1) ค่าตอบแทนรายปี    คนละ 30,000 บาท  

(ยกเว้นกรรมการที่มาจากกลุ่มคามุส) 
2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 

o กรรมการ    จ านวน 10,000 บาท ต่อคร้ัง 
(ยกเว้นกรรมการที่มาจากกลุ่มคามุส) 

3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
o ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  จ านวน 12,000 บาท ต่อคร้ัง 
o กรรมการตรวจสอบ   จ านวน 10,000 บาท ต่อคร้ัง 

4) โบนัสโดยพจิารณาจากผลประกอบการในแต่ละปีเป็นเกณฑ์ 
(ยกเว้นกรรมการที่มาจากกลุ่มคามุส) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนแล้วดังนี้ 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ค่าเบ้ียประชุม 300,000.00           460,000 260,000 375,000
ค่าตอบแทนรายปี 172,931.51           213,617 210,000 210,000
โบนัส - - 750,000 1,000,000
รวม 472,931.51          673,617 1,220,000 1,585,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าเบ้ียประชุม 118,000.00           108,000 108,000 128,000
รวม 118,000.00          108,000 108,000 128,000
รวมค่าตอบแทนท้ังส้ิน 590,931.51          781,617 1,328,000 1,713,000
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โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนรายบุคคล ดังนี้  

 

ค่าตอบแทนส าหรับผู้บริหาร 
  บริษัท ก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริหารที่ได้รับมอบหมายในการบริหารงาน กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร
ระดับสูง โดยมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร ในระดับที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้บริหารในแต่ละราย รวมถึงมีการประเมินผลการท างานและการปฏิบัติ
หน้าท่ีของผู้บริหารในแต่ละรายร่วมกับผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษัท โดยมีการประเมินถึงแนวโน้มของสภาพเศรษฐกิจและ
แผนงานของบริษัทซึ่งน ามาใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาค่าตอบแทนส าหรับผู้บริหารด้วย   โดยในระหว่างปี 2560-2558 
บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับผู้บริหาร ดังนี้ 

 

โดยบริษัทฯ มีการพิจารณาสวัสดิการอื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนส าหรับผู้บริหารข้างต้น ในรู ปแบบของเงินประกันสังคม 
สวัสดิการด้านการประกันชีวิตและอุบัติเหตุ  ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงสวัสดิการอื่นๆ ซ่ึงมีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น สวัสดิการค่า
เช่าบ้าน, รถยนต์ส าหรับใช้งาน ค่าน้ ามันและบ ารุงรักษารถยนต์ ค่าโทรศัพท์ และค่าบริการด้านการสื่อสารอินเตอร์เน็ต  ท้ังนี้การพิจารณาใน
ส่วนสวัสดิการท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีจะมีการพิจารณาเป็นรายบุคคลตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยดูจากการมอบหมายงาน
หน้าท่ีและข้อตกลงในเงื่อนไขการจ้างงานท่ีบริษัทฯ ได้ท าข้อตกลงไว้กับผู้บริหารในแต่ละราย 
 
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝกึอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้เกี่ยวข้อง
ในระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ปัจจุบันกรรมการของบริษัททุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai 
Institute of Directors Association: IOD) และเพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับกรรมการแต่ละท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจและท าหน้าที่ในฐานะกรรมการ  บริษัทฯ ได้จัดท าระบบการจัดเก็บข้อมูลส าหรับกรรมการแต่ละท่านเพื่อ

√ ต าแหน่ง
ล าดับ ชือ่กรรมการ เป็นผู้

บริหาร ปี 2560 ปี 2559 ปี 2557

1 นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ (**) ประธานกรรมการ               -      37,644               - 
2 นายเกียรติกุล  มนต์เสรีนุสรณ์ √ กรรมการ      80,000      90,000     175,000
3 นางสาวนิชิต้า ชาห์ กรรมการ      80,000      27,644               - 
4 นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ กรรมการ      80,000      27,644               - 
5 นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน (**) กรรมการ               -      14,110               - 

นายกีซา เอมิล เพอราคี (**) √ กรรมการ               -               -               - 
6 นางสาวคริสเทล เวอเลเยน (**) กรรมการ               -      14,110               - 
7 นายศรีภพ     สารสาส กรรการอิสระและ      80,000     138,000     223,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ      48,000
8 นายประพัฒน์  วนาพิทักษ์ กรรการอิสระและ      75,726               -               - 

กรรมการตรวจสอบ      30,000
9 นายบวร  วงศ์สินอุดม กรรการอิสระและ      14,932     115,397               - 

กรรมการตรวจสอบ      10,000
นางลัดดา ฉัตรฉลวย กรรการอิสระและ      62,274               -               - 

กรรมการตรวจสอบ      30,000

ค่าตอบตอบแทนกรรมการ
ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
จ านวนผู้บริหาร (รวมต าแหน่ง CEO ของกลุ่มบริษัท) (ราย) 12 9 7                         
เงินเดือน 24,418,163             12,488,651           8,766,972             
โบนัส 260,198                 -                      -                      
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 178,831                 107,040               98,544                 
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ตามสัญญาจ้างงาน
รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร 24,857,192             12,595,691           8,865,516             
จ านวนผู้บริหาร (รวมต าแหน่ง CEO ชองกลุ่มบริษัท) (ราย) 2 2 1                         

ตามสัญญาจ้างงานของผู้บริหารแต่ละบุคคล
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สามารถค้นหาข้อมูล โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ท าหน้าที่ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับ
กรรมการ รวมถึงเนื้อหาหลักสูตรความรู้ต่าง ๆ ท่ีทางส านักงาน กลต. , ตลาดหลักทรัพย์ , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทยได้จัดท าการเผยแพร่ รวมถึงเอกสารซึ่งกรรมการแต่ละท่านได้เคยเข้าร่วมอบรม โดยจัดเก็บรวบรวมในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ 
หรือ E-Book เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ส าหรับกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กฎหมาย กฎเกณฑ์ รวมถึงกฎระเบียบต่าง ๆ  เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับกรรมการแต่ละท่านสามารถเข้าถึง 
ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ ส าหรับการท าหน้าที่ของกรรมการทุกท่าน ซึ่งกรรมการทุกท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือสามารถดาวน์โหลดข้อมูลความรู้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับอนุญาตให้มีการเผยแพร่  
โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ในการพิจารณาเพื่อท าแผนการฝึกอบรม
ส าหรับกรรมการและผู้บริหารในอนาคต  ส าหรับปี 2560 มีกรรมการเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังนี้ 

ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
• หลักสตูร “Director Accreditation Program” (DAP), Class 135/2017 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

 นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู ่

 นางสาวคริสเทล เวอเลเยน 

 •  หลักสตูร “Director Certification Program” (DCP) Class 246/2017 

 นางลัดดา ฉัตรฉลวย 
โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ในการพิจารณาเพื่อท าแผนการ

ฝึกอบรมส าหรับกรรมการและผู้บริหารในอนาคต   
 

บริษัทฯ ได้วางแนวทางการด าเนินการเพ่ือปฐมนิเทศกรรมการใหม่ หากมีกรรมการเข้าใหม่ไว้ ดังนี้ 
 แนวทางการด าเนินการเพื่อปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ โดยด าเนินการตามแนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ 
(Board Orientation Guideline) ที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางไว้ โดยเอกสารประกอบใช้ในการจัดการปฐมนิเทศ
ส าหรับกรรมการเข้าใหม่ ประกอบด้วย  

1. เอกสารการก ากับกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ฉบับล่าสุดของบริษัท ซึ่งเป็นเอกสารซึ่งได้
รวบรวมนโยบายการก ากับกิจการรวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่คณะกรรมการได้วางไว้ เช่น นโยบายการต่อต้านการทุจรติ 
, การควบคุมและตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง , ความรับผิดชอบต่อสังคม , การบริหารทรัพยากร
บุคคล และอื่นๆ  

2. แบบรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ล่าสุด ซึ่งได้รวบรวมเนื้อหาข้อมูลของบริษัท รวมถึงข้อมูลทางการเงินของบริษัท 
ย้อนหลัง 3 ปี เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับกรรมการเข้าใหม่รวมถึงการแนะน าโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการในด้านต่างๆ 
ของบริษัทฯ, ประวัติข้อมูลของบริษัทฯ, ลักษณะการประกอบธุรกิจ , รายละเอียดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ , ขอบเขตความรับ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ , คณะกรรมการชุดย่อย และการด าเนินการของบริษัทฯ และคณะกรรมการในปีท่ีผ่านมา 

3. หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ  
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการย้อนหลัง 1 ปี และตารางก าหนดการประชุมส าหรับปี 
5. รายการเกี่ยวโยงและรายการระหว่างกัน 

จัดให้มีการพบปะประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ ก่อนการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกทั้งนี้เพื่อแจ้งกรรมการท่าน
ใหม่ทราบนโยบายส าคัญ และแนะน าในการปฏิบัติหน้าที่จากการด าเนินการซึ่งคณะกรรมการมุ่งพัฒนาและด าเนินการเพื่อก ากับ
กิจการตามหลักการก ากับกิจการที่ดี จะเป็นรากฐานส าคัญให้บริษัทฯ สามารถสร้างความมั่นคงบนเส้นทางการด าเนินธุรกิจ ที่
สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน  ด้วยความส านึกต่อหน้าที่ และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียบนพื้นฐานของการมีจรรยาบรรณและ
จริยธรรมอันดี คณะกรรมการจะมุ่งพัฒนาเพื่อวางแนวทางการปฏิบัติ และด าเนินการก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ
แนวทางอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามโครงสร้างองค์กรและธุรกิจของบริษัท ตลอดจนให้มีความสอดคล้องเป็นไปตามหลักการก ากับ
กิจการทีด่ีของบริษัทจดทะเบียน 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 
ข้อบังคับในหมวดเงินปันผลและเงินส ารอง 
o ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่  ห้ามมิให้

จ่ายเงินปันผล 
 เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและก าหนดให้หุ้น

บุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร
พอที่จะท าเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบใน
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือท่ีประชุมคณะกรรมการลง
มติ แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็น
เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย 

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

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคลและการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกตา่ง
ไปจากนโยบายที่ก าหนดไว้ หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยจะขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ แผนการ
ลงทุนความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 
 
ส าหรับปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนมุัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และมีการจ่ายปันผลในปีท่ีผ่านมา ดังนี ้
หลักทรัพย ์ วันที่

คณะกรรมการมี
มต ิ

วันที่ขึ้น
เครื่องหมาย 

XD 

วันที่ 
Record date 

วันปิดสมุด
ทะเบียน 

วันที่จ่ายเงิน
ปันผล 

เงินปันผล 
(บาท/หุ้น) 

รวมเงิน 
ปันผลจ่าย  

 
SUTHA 10/08/2560 23/08/2560 25/08/2560 28/08/2560 08/09/2560 0.15 45  

ล้านบาท 
จัดสรรจาก : จดัสรรจากก าไรสะสมระหว่าง 1 มกราคม -30 มิถุนายน 2560 จากส่วนที่ได้รบัการส่งเสริม BOI อัตราหุ้นละ 0.05 บาท และ

ก าไรส่วนที่ไม่ได้การส่งเสริม BOI อัตราหุ้นละ 0.10 บาท 
ในปีท่ีผ่านมามีการจ่ายเงินปันผลดงันี้ 

 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2559 2558 2557
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 68.001 96.727 127.796
ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืน -1.103 1.150
การจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย -             4.554 6.390
ก ำไรสุทธิภำยหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล และกำรจัดสรร

ทุนส ำรองตำมกฎหมำย (1) 66.898 93.323 121.406

จ านวนหุ้นทีจ่่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ล้านหุ้น) 300 300 300
จ านวนหุ้นทีจ่่ายเงินปันผลประจ าปี (ล้านหุ้น) 300 300 300

รวมเงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น (บำท ต่อ หุ้น) 0.17 0.45 0.30
     เงินปันผลระหว่างกาล (บาท ต่อ หุ้น) 0.08 0.15 0.15
     เงินปันผลประจ าปี (บาท ต่อ หุ้น) 0.09 0.3 0.15

รวมเงินปันผลจ่ำยท้ังส้ิน (2) (ล้ำนบำท) 51.00           135.00           90.00            
สัดส่วนกำรจ่ำยเงินปันผล เทียบก ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงิน

ได้นิติบุคคลและกำรจัดสรรส ำรองตำมกฎหมำย (3) % 76.24% 144.66% 74.13%
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน 
บริษัท สุธากัญจน์  จ ากัด (มหาชน)  มีความมุ่งมั่นในการด าเนินกิจการบนพ้ืนฐานความรับผดิชอบต่อสังคมโดยมีแนวทาง

ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น กรรมการผู้บริหารและ
พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้าและผู้ให้บริการ สังคมชุมชนสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ และ
ประเทศชาติเพื่อก ากับดูแลและให้สิทธิแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม  คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ส าหรับผู้มีส่วนได้เสียตามที่ปรากฏเนื้อหาในเรื่องการก ากับดูแลกิจการด้านนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย 8 
หัวข้อหลัก ได้แก ่

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การต่อต้านการทุจริต 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 

การวิเคราะห์ภาพรวมในการบริหารจัดการขององค์กร การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและการก ากับดูแลกจิการทีดี่ 
เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นผลกระทบ การมีส่วนของผู้มสี่วนได้เสียและปัจจัยการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
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การวิเคราะห์ผลกระทบในกระบวนการและประเด็นด้านความยั่งยืนโดยเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสยี 

ในปี 2560 บริษัทได้เริ่มจดัท าแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบในการกระบวน การชี้บ่งประเด็นด้านความยั่งยืนและการเชื่อมโยง
กับผู้มีส่วนไดเ้สียเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาให้การจัดท าแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดความชัดเจน โดยริเ่ริ่มท าการวิเคราะห์
กระบวนการตลอดห่วงโซ่คณุค่าและการช้ีบ่งผูม้ีส่วนได้เสีย  การกรองประเด็นที่มีนัยส าคัญ การระบปุระเด็นข้อบ่งช้ีอันตรายจาก
การท างาน การระบุประเด็นด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และประเมินการใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง ทั้งนี้เพื่อ
ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิโดยภาพรวมการด าเนินการ การลดหรอืควบคุมความเสี่ยงและผลกระทบในด้านต่าง ๆ รวมถึงการ
น าเสนอผลลัพธ์ในรายงานความรบัผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน และมีการน าเสนอใหผู้บ้ริหารในแตล่ะหน่วยงานและ
ผู้เกี่ยวข้องไดม้ีส่วนทบทวนร่วมกบัคณะอนุกรรมการรบริหารจัดการงานหรือกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการจัดการ
ด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามัยและ 5 ส., คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และคณะกรรมการจัดการด้านคุณภาพและ
สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานชุมชนสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการขับเคลือ่นและมสี่วนร่วมด้านความรับผดิชอบต่อสังคมและความยั่งยืน 
เพื่อใหม้ีการสื่อสารให้ทุกฝ่ายได้เขา้ใจแนวทางด าเนินการอันจะท าให้เกิดการขับเคลื่อนในการมีส่วนรวมของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้
ข้อเสนอแนะ การวางแผน และการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงไดพ้ัฒนาปรับปรุงสูเ่ส้นทางแห่งความยั่งยืน 

การวิเคราะหก์ระบวนการและเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสีย การชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสีย และประเด็นผลกระทบ 

วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกระบวนการ 

กระ 
บวน
การ 

การขายและ
การตลาด 

การจัดหาวัตถุดิบหรือ
สินค้าเพือ่จัดจ าหน่าย 

กระบวนการผลติ  
(การจดัการโรงงาน) 

QA 
& 

QC 

จัดเกบ็
และบรรจุ 

จัดส่ง บรกิารขายและการตลาด ลูกค้า (การใชส้ินค้า) 

ผู้ม
ีส่ว

นไ
ด้เ

สีย
 

-ผู้บริหาร,พนักงาน
,ลูกจ้าง 
-ลูกค้า 
(อุตสาหกรรมต่างๆ, 
ภาครัฐ, เกษตกร, 
ตัวแทนขาย 
ตัวแทนจ าหน่าย  
-คู่แข่งทางการค้า 

-พนักงาน,ลูกจ้าง 
-คู่ค้า,  คู่สัญญา , 
ผู้รับเหมา 
-ผู้ผลิตและจ าหน่าย
วัตถุดิบหรือสินค้า 
-ผู้ให้บริการการขนส่ง 
-กรมศุลากร(วัตถุดิบ
น าเข้า) 
-ธนาคารสถาบัน
การเงิน 

-พนักงาน,ลูกจ้าง 
-คู่ค้า, ผู้รับเหมา, ขนส่ง 
-ลูกค้า, ตัวแทนขาย 
-คู่แข่งทางการค้า 
-ชุมชน,สังคม,สิ่งแวดล้อม
,ภาครัฐ 
 

-ผู้ถือหุ้น,นักลงทุน 
-สถาบันการเงิน 
-บริษัทประกันภัย 

-พนักงานลูกจ้าง 
-ลูกค้า , ตัวแทนขาย 
 ตัวแทนจ าหน่าย 
-ผู้รับเหมาขนส่ง 

  - หน่วยงานภาครัฐ 
- ชุมชน สังคม 
สิ่งแวดล้อม 
-ผู้ถือหุ้น,นักลงทุน 
 

-พนักงาน,ลูกจ้าง 
-ลูกค้า (อุตสาหกรรมต่างๆ, 
ภาครัฐ, เกษตกร, ตัวแทน
ขาย ตัวแทนจ าหน่าย  
-คู่แข่งทางการค้า 
-หน่วยงานภาครัฐ 

-ลูกค้า (อุตสาหกรรม
ต่างๆ, ภาครัฐ, เกษ
ตกร, ตัวแทนขาย 
ตัวแทนจ าหน่าย  
-คู่แข่งทางการค้า 
-หน่วยงานภาครัฐ 
-ชุมชน,สังคม,
สิ่งแวดล้อม,ประเทศ
,โลก 

วิเคราะห์ประเด็นผลกระทบที่ส าคัญที่เชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสีย 

เศ
รษ

ฐกิ
จ 

 

-การแข่งขันทาง
การค้า 
-การทุจริต
คอร์รัปช่ัน 
 
 

-การทุจริตคอร์รัปช่ัน 
-การสูญเสียใน
กระบวนจัดหาวัตถุดิบ 
-ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

-คุณภาพวัตถุดิบและ
สินค้า 
-การหยุดของเครื่องจักร 
-การใช้พลังงานและ
ทรัพยากร 
-การควบคุมกระบวนการ 
-การทุจริตคอรัปช่ัน 
 

-การบริหารจัดการ
ด้วยความโปร่งใส 
-การบริหารความ
เสี่ยงและการ
สินทรัพย์ 
-การพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

-การใช้พลังงานและ
ทรัพยากร 
-ประสิทธิภาพการ
ควบคุม 
-การบริหารสินทรัพย์ 
-การทุจริตคอร์รัปช่ัน 

- ความพึงพอใจของลูกค้า 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการ 
-การแข่งขันท่ีเป็นธรรม 
-การพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

-ประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ ์
-การสูญเสีย 

สัง
คม

 
 

-สิทธิมนุษยชน 
-จรรยาบรรณธุรกิจ 
-สุขภาพและความ
ปลอดภัย -
สภาพแวดล้อมใน
การท างาน 

-สิทธิมนุษยชน 
-จรรยาบรรณธุรกิจ 
-การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม 
-สุขภาพและความ
ปลอดภัย 
-การร่วมพัฒนาคู่ค้า, 

-สิทธิมนุษยชน   
-จรรยาบรรณธุรกิจ 
-การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม 
-สุขภาพ ความปลอดภัย 
-สภาพแวดล้อมการท างาน 
-การฝึกอบรบและการพัฒนา 

-จรรยาบรรณธุรกิจ 
-สุขภาพ ความ
ปลอดภัย 
-การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม 
-ความพึงพอใจต่อ
สินค้าและบริการ 

สิ่ง
แว

ด
ล้ด

ม  

- การบริหารกิจการด้วยความโปร่งใส, การก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ, การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะ , -การก าจัดของเสีย , การร่วมพัฒนาชุมชน สังคม ,  
การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบและการเคารพวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 

- ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ , การมีส่วนร่วม 
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ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแนวทางการพัฒนาธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนซึ่งบริษัทฯ ได้จัดท าในรูปเอกสารเส้นทางสู่
ความยั่งยืน การก ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนุมัติเอกสารดังกล่าวโดยมีเนื้อประกอบแนวทางการด าเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน หลักการก ากับดูแล
กิจการซึ่งเป็นหลักปฏิบัติฉบับใหม่ที่ส านักงานกลต.ได้จัดท าข้ึนในปี 2560 และจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งเพิ่มเติมนโยบายการปฏิบัติซึ่ง
มีส่วนส าคัญส าหรับผู้มีส่วนได้เสีย   

ส าหรับเส้นทางสู่ความยั่งยืน เป็นแนวทางที่บริษัทรับแนวนโยบายจากกลุ่มบริษัท Carmeuse ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมซึ่ง
ให้แนวนโยบายการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนผ่านทางผู้บริหารของบริษัท ซึ่งจ าแนกการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจัดหมวดหมู่ด้วยค า 3 ค า แทนความหมายเส้นทางการจัดการใน 3 ด้าน ได้แก่ ความส าเร็จ
รุ่งเรือง , ประชากร และ โลก 
 เส้นทางสู่ความยั่งยืน ได้ก าหนดปัจจัยในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นกรอบการพัฒนาธุรกิจ
ไปสู่ความอย่างยั่งยื่นของบริษัทฯ  โดยเป็นปัจจัยในการด าเนินการเพื่อรักษาหรือสนับสนุนกิจการหรือกระบวนการรวมถึงการ
พัฒนาความสามารถให้ธุรกิจได้เติบโตไปพร้อมกับการก าหนดแนวทางการจัดการบ ารุงรักษาและปฏิบัติเพื่อควบคุมผลกระทบต่อ
คุณภาพของสิ่งแวดล้อมในระยะยาว  

การด าเนินด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

o ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ 
o การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
o การบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส 
o การต่อต้านการทุจริต 
o การสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลด้วยความ

โปร่งใส 
o สภาพแวดล้อมในการท างาน 
o การบริหารความเส่ียงและการบริหารสนิทรัพย์ 

ส า
คัญ

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ

ด้เ
สีย

 

ส าคัญต่อบริษัท 

ส า
คัญ

มา
ก 

ส าคัญมาก ส าคัญ 

o การมีส่วนรวมพัฒนาชุมชน 
o การร่วมพัฒนาคู่ค้า 
o การเคารพสิทธิมนุษยชน 

o การก ากับดูแลกจิการและจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกิจ 

o การบริหารหว่งโซ่คุณค่าและบริหารคุณภาพ 
o การปรับปรุงกระบวนการผลิตและลดการหยุด

เครื่องจักร 
o  การลดผลกระทบดา้นสิ่งแวดล้อม 
o  ความปลอดภัยและอาชวีอนามัย 
o  การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร 
o  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์ 

o การใช้พลังงานและทรัพยากร 
o การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 
o การลดการสูญเสีย และการจัดการของเสีย 
o ความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการ 
o การด าเนินธุรกจิอยา่งยั่งยืน 

ส า
คัญ
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ปัจจัยส าคัญในการด าเนินการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือพัฒนาการสู่ความยั่งยืน 
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  

บริษัทฯ  ประกอบกิจการและปฎิบัติต่อกิจการอื่นด้วยความเป็นธรรมมีจริยธรรม และสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
กิจการที่รวมถึงบุคคลแต่ละบุคคลกับหน่วยงานของรัฐและกิจการที่เกี่ยวข้องอื่นๆได้แก่ผู้ถือหุ้นคู่ค้าคู่สัญญารับจ้างลูกค้าคู่แข่ง และ
ส่งเสริมให้ทุกกิจการที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติต่อกิจการอื่นๆอย่างเป็นธรรมด้วยเช่นกัน 
 

1) ประกอบกิจการการด้วยความเป็นธรรม  โดย บริษัท มีการก าหนด
แนวทางปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม ได้ก าหนดแนวทางที่พึงปฏิบัติต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ท้ังผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน และสังคมโดยรวมอย่างยุติธรรม 
มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม รวมถึง ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่ หรือรายย่อย  ทุกฝ่ายได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเสมอภาค 

2) ประกอบกิจการ เพ่ือให้มีการด าเนินการตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบก าหนดไว้อย่างถูกต้อง
บริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องเป็นไปตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบได้ก าหนดไว้ รวมถึงมีการปฏิบัติเพื่อสืบ
สานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของชาติ และต่อต้านการกระท าท่ีเป็นการทุจริต หรือผิดศีลธรรม 

เราจะร่วมกันท างาน 
บริหารงานบนพื้นฐานของ "ธรรม" 
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3) มีการบริหารจัดการเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริษัทฯ ได้จัดระบบการบริหารจัดการงานต่าง ๆ การก าหนด
นโยบายและแนวทางเป็นลายลักษณอ์ักษร  มีการบันทึกบัญชี การจัดท ารายงานทางการเงิน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เป็นไป
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมีความครบถ้วน สม่ าเสมอ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล  ท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  

4) มีแนวทางการปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และศีลธรรมอันดี ด าเนินธุรกิจเพื่อให้เป็นไป
ในทิศทางซึ่งไม่ก่อความเดือดร้อน  ไม่เบียดเบียนประชาชน สังคม หรือประเทศชาติ โดยมีความรับผิดชอบ มีแนวทางที่ผู้ปฏิบัติ
สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องทั้งประโยชน์ขององค์กร และประโยชน์ของสังคมโดยรวม โดยจัดการกระบวนการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  รวมทั้งมีส่วนในการสนับสนุนสังคม หรือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

5) ด าเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ระมัดระวัง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการกระท าอันสุจริต มีการ
ด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ระมัดระวัง มีการจัดการบริหาร  และมีแนวทางป้องกันเพื่อมิให้เกิดผลกระทบ หรือ
บริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ   มีการเตรียมการเพื่อให้มีความพร้อม เพื่อสามารถรองรับกับสถานการณ์ หรือผลกระทบ รวมถึง
โอกาสที่อาจเกิดความเสี่ยงในอนาคต มีพื้นฐานการด าเนินการที่กระท าด้วยความสุจริต และยึดมั่นในความถูกต้อง 

 

2.  การต่อต้านการทุจริต 
บริษัทฯด าเนินการปฏิบัติเพื่อป้องกันอย่างแข็งขันตลอดจนรักษาและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตโดย

ต่อเนื่องจะมุ่งมั่นสนับสนุนและก ากับดูแลให้พนักงาน ตัวแทน  คู่ค้าคู่สัญญารับจ้างตระหนักถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและการ
ต่อต้านการทุจริต  ด้วยการแสดงภาวะผู้น าของกิจการในการเป็นแบบอย่างของการต่อตา้นการทุจรติและเพื่อประกาศจุดยืนในการ

ด าเนินการตามแนวทางที่คณะกรรมการได้ก าหนดไว้  บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่าย
ต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย(PACT Network)ซึ่งเป็นองค์กรซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแนวร่วมตามภาคี

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention against 
Corruption - UNCAC)และเพื่อให้เนื้อหานโยบายครอบคลมุถึงการก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรบัเรื่องที่

มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตการคอร์รัปช่ัน คณะกรรมการจึงได้วางแนวทางการปฏิบัติส าหรับนโยบายการต่อต้านการทุจริต

การคอร์รัปช่ันให้มีความชัดเจนขึ้นซึ่งมีรายละเอียดตามที่ได้เปิดเผยไว้ในส่วนรายงานการก ากับดูแลกิจการ 
 

3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทฯ จะส่งเสรมิให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัตติามข้อก าหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในกิจการและกระตุ้นให้มีการ

ปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนอันเป็นมาตรฐานสากลซึ่งครอบคลุมไปถึงกิจการในเครือผู้ร่วมทุนและคู่ค้า   สร้างองค์ความรูด้้าน
สิทธิมนุษยชนพร้อมทั้งปลูกจติส านึกให้บุคลากรในกิจการยึดถือและปฏิบัตติามหลักสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนโดย
มีการก าหนดเป็นนโยบายเรื่องการปฏิบัติทีม่ิชอบและการไมล่่วงละเมิด
ไม่เลือกปฏิบัตโิดยไม่ค านึงถึงเพศเชื้อชาติหรือความบกพร่องทางร่างกาย
รวมถึงผู้ที่เป็นโรคภมูิคุ้มกันบกพรอ่งไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ตดิเช้ือเอชไอวี มี
มาตรการช่วยเหลือพนักงานท่ีติดเช้ืออย่างเหมาะสมส่งเสริมใหม้ีการจัด
อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อให้พนักงานได้มีทัศนะคติที่ดีในการ
ท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันซึ่งบริษัทฯไดร้ับใบรับรองมาตรฐาน 
ASO-Thailand ในการบริหารจัดการด้านเอดส์และวณัโรคในสถาน
ประกอบการของกรมสวสัดิการคุม้ครองแรงงานกระทรวงแรงงานรว่มกับ
กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข 
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บริษัทฯ ส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้บุคลากรในกิจการยึดถือและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยมีการส่งเสริมและ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อเปิดโอกาสหรือมีส่วนส่งเสริมเพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับสิทธิหรือมีโอกาสได้สิทธิอันพึงมีเช่นเดียวกับ
บุคคลอื่นๆ ที่อยู่รวมกันในสังคม  

 
4.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัท ให้ความส าคัญกับคุณค่าทรัพยากรบุคคล  โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม มี
พฤติกรรมที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ร่วมกันระหว่างบุคลากรกับบริษัทเป็นหลัก รวมทั้งเปิดโอกาสให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมภายนอก ภายใต้ขอบเขตนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
 

บริษัท ยึดถือปฏิบัติตามหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและแรงงานขององค์การสหประชาชาต (United Nations) 
ซึ่งรวมถึงการไม่ใช้แรงงานเด็กโดยการบังคับตลอดจนข้อจ ากัดของกฎหมายแรงงานในแต่ละประเทศที่กลุ่มบริษัท เข้าด าเนินธุรกิจ 
โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐานสากล ปลอดจากยาเสพติด และปฏิบัติต่อพนักงาน 
ทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่แบ่งแยกถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ หรือสถานะอันใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงจัดให้มีสภาพการจ้างงานท่ียุติธรรม มีโอกาสก้าวหน้าอย่างเป็นธรรม และดูแลไม่ให้เกิดการคุกคามหรือข่มขู่ หรือ
ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 
 

บริษัท เคารพและตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างไรก็ตาม บริษัท  สงวน
สิทธ์ที่จะตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งรวมถึง คอมพิวเตอร์ อีเมล โทรศัพท์ ข้อมูลอันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท โดยจะ
ปฏิบัติภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

การจัดสวัสดิการในการในด้านต่าง ๆ ส าหรับพนักงาน 
นอกจากการพิจารณาค่าตอบแทนให้กับพนักงานโดยค านึงถึงความสามารถและผลประกอบการของบรษิัทและ

ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานในรายแผนกและรายบุคคล บริษัทฯ ได้มีการจัดสวัสดิการให้เหมาะสมกับประโยชน์และ
ความจ าเป็นของพนักงานส่วนใหญ่โดยค านึงถึงความสามารถของบริษัท และดูแลปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอใหส้อดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจและความจ าเป็นของธุรกิจโดยจะจัดสวัสดิการให้พนักงานไม่น้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนด
ตลอดจนเหมาะสมกับประโยชน์และความจ าเป็นของพนักงานส่วนใหญ่รวมถึงครอบครัวเช่น  กองทุนประกันสังคม , กองทุนเงิน
ทดแทน , กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ , การตรวจสุขภาพประจ าปีโดยค านึงถึงสุขภาพและความปลอดภยัของพนักงานเป็นหลักโดยจัด
ให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีการจัด X - ray ปอด , และสวสัดกิารอื่นๆ  เช่น ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ , เครื่องแบบในการ
ท างาน , รถรับ-ส่ง และรถยนต์ประจ าต าแหน่ง (ส าหรับผู้ปฏิบตัิหน้าที่ท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้รถยนต์ในการเดินทาง, บ้านพัก
พนักงาน , เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ , เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต , เบี้ยขยัน , ของขวัญเยี่ยมกรณีพนักงานเจ็บป่วย, 
ค่าตรวจรักษาพยาบาล, โบนัสประจ าปี(ซึ่งขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)  ส าหรับปี 2560 สรุปได้ดังนี ้
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บริษัท พิจารณาให้การจัดการค่าตอบแทนและสวสัดิการซึ่งถือเป็นประโยชน์แก่พนักงานทั้งรูปผลประโยชน์ระยะ
สั้นเช่นเงินเดือนค่าจ้างโบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรับรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกดิรายการ 

และผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานโดยผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน บริษัท และพนักงานได้
ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและเพื่อประโยชน์ของโครงการผลประโยชน์ของพนักงานจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้นและ
จ่ายเงินเมื่อเกษียณอายุของพนักงาน . 

และในปี 2558-2560 มูลค่าผลประโยชน์ส าหรับพนักงานท่ีไดร้ับหลงัจากการเกษียรอายุตามที่บันทึกบัญชีมี
รายละเอียดดังนี ้

 
 
การตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี 
สุขภาพของบุคลากรเป็นสิ่งส าคัญ ในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล ซึ่งจากเดิมบริษัทจัดให้มีการตรวจ

สุขภาพประจ าปีตามปัจจยัเสีย่งในการท างาน  แต่ในปีน้ีบริษัทไดเ้พิ่มเติมโปรแกรมการตรวจสุขภาพส าหรับพนักงานท่ีมีอายุตั้งแต่ 
35 ปีข้ึนไป  เพราะเป็นกลุม่เสี่ยงที่อาจจะมีโรคประจ าตัวจากอายุทีม่ากขึ้น เช่น โรคเบาหวาน ,โรคไต , โรคหัวใจ หรือโรคมะเร็ง 
บางชนิด  เพื่อพนักงานท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยงน้ีได้มีการเฝา้ระวังด้านสุขภาพ    

 
 
การบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ 
บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความรักความสามัคคีในหมู่พนักงานและผู้บริหารเพื่อการท างานเป็นทีมมีความรักเอื้ออาทร

กันเหมือนบุคคลในครอบครัว  การสร้างความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีต่อกัน  โดยเฉพาะการท างานบางครั้งอาจมีความขัดแย้งไม่
เข้าใจกันระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกัน , หัวหน้ากับลูกน้อง , ผู้บริหารกับพนักงาน  ความขัดแย้งเหล่านี้จะลดน้อยลงได้  ถ้าทุกคน
ในองค์กรท างานร่วมกันด้วยความรู้สึกท่ีดีต่อกัน ห่วงใยกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะเป็นการสร้างความสุขในการท างานได้ 

บริษัทฯ จึงจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ  ที่จะเป็นสื่อกลางสรา้งความสมัพันธ์ท่ีดีต่อกัน ระหว่างพนักงานทุกระดับได้แก่ 
o กิจกรรมเพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน 
 ครอบครัวคือพ้ืนฐานความสุขท่ีส าคัญของพนักงานเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญก าลังใจในการท างานของ

พนักงาน  หากพนักงานรู้สึกถึงความมั่นคงปลอดภัยของครอบครัว จะท าให้พนักงานมีความทุ่มเทตั้งใจท างานให้ส าเรจ็ลลุ่วงด้วยดี 
- บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการด้านการดูแลครอบครัวจากกรณีพนักงานเสียชีวิต  โดยบริษัทฯ ได้ท าประกันชีวิต

กลุ่มให้พนักงานทุกคน  ในกรณีพนักงานเสียชีวิต ครอบครัวของพนักงานจะได้รับเงินสินไหมทดแทนจากบริษัท ประกันชีวิต ซึ่งเงิน
สินไหมทดแทนที่ครอบครัวได้รับนี้จะช่วยเหลือให้ครอบครัวสามารถน าไปลงทุนประกอบอาชีพมีรายได้เลี้ยงดูคนในครอบครัวได้
ต่อไป 

 - บริษัทฯ จัดให้มีทีมเยี่ยมเยียนพนักงานที่ลางานจากการเจ็บป่วย โดยหัวหน้างานและเพื่อนๆ / ทีมงาน HR 
จะน าของใช้อุปโภคบริโภคส าหรับผู้ป่วยไปเยี่ยมที่บ้านหรือที่โรงพยาบาล   เพื่อเป็นก าลังใจและคอยช่วยเหลือดูแลติดตามการ
รักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องท าให้พนักงานท่ีเจ็บป่วยรู้สึกไม่ถูกทอดทิ้งสร้างความประทับใจให้กับพนักงาน 

-  บริษัทฯ จัดให้เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต  เพื่อน าเงินช่วยเหลือร่วมจัดงาน 

หน่วย (บาท) ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

ส ารองผลประโยชน์พนักงาน

การส ารองผลประโยชน์พนักงานซ่ึงค านวนตาม
ช่วงอายุของพนักงาน และช่วงอายุการท างาน

2,182,368.00           3,373,364.42           1,668,456.00           
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o กิจกรรมสังสรรค์สานสัมพนัธ ์
บริษัทฯ เห็นว่าการที่จะท าให้เกิดสัมฤทธิผลได้ดีในด้านความเข้าใจต่างๆ เสริมสร้างทัศนคติและการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายใต้บรรยากาศที่ท างานร่วมกันเพื่อให้ได้ผลส าเร็จในทีมเดียวกัน ท าให้เกิดการยอมรับความแตกต่าง  
พัฒนาทางด้านศักยภาพ เปิดใจยอมรับซึ่งกันและกัน เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน  ควรจะเกิดจากพนักงานได้มีโอกาสท า
กิจกรรมสังสรรค์สนุกสนานร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันจึงจัดให้มีกิจกรรมสังสรรค์สานสัมพันธ์ประจ าปี  ได้แก่  งานวันขึ้น
ปีใหม่ , งานวันสงกรานต์,  จัดท่องเที่ยวนอกสถานที่ , แข่งขันกีฬาเพื่อเช่ือมความสามัคคี พนักงานที่มาร่วมกิจกรรมจะได้รับ
สนุกสนานผ่อนคลายจากการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

o กิจกรรมวันขึ้นปีใหม ่
กิจกรรมงานวันขึ้นปีใหม่นี้  เป็นอีกกิจกรรมที่จะท าให้พนักงานทุกฝ่ายทุกหน่วยงานได้มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์

และท าความรู้จักซึ่งกันและกัน พนักงานบางคนเคยติดต่องานกันทางโทรศัพท์ , หรือ Email แต่ยังไม่เคยพบหน้ากัน ในวันนี้
พนักงานก็จะได้มาพบกันท าความรู้จักซึ่งกันและกัน  ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่สร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันได้มาก ส าหรับกิจกรรมในวันนี้
ได้แก่ 

กิจกรรมในช่วงเช้า  : พิธีท าบุญตกับาตรแด่พระภิกษสุงฆ์ เพื่อความเป็นสิรมิงคล  

    
กิจกรรมในช่วงเย็น : ผู้บริหารและพนักงานร่วมรับประทานอาหารเยน็ ซึ่งในปีน้ีเปลี่ยนมาจดัในช่วงเย็นค่ า เพื่อเข้า

กับบรรยากาศอากาศหนาวเย็น ในรูปแบบงานปาร์ตีค้าวบอยไนท์ ซึ่งสร้างความสุขรอยยิม้และประทับใจให้ผู้ร่วมงานทุกคน 
 

 
 
การรับเร่ืองร้องทุกข์ การให้ค าปรึกษา และช่องทางการสื่อสาร 
บริษัทก าหนดให้มีช่องทางการสื่อสารส าหรับพนักงานที่ต้องการร้องทุกข์ , ร้องเรียน  หรือต้องการค าปรึกษาเมื่อ

พบปัญหาจากช่องทางการสื่อสารที่บริษัทฯได้ด าเนินการ  ได้แก่  ตู้รับความคิดเห็น , ส่ง Email ถึงหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
หรือผู้บริหาร , จดหมายปิดผนึกถึงกรรมการผู้จัดการ   ซึ่งปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนบริษัทจะพิจารณาให้คณะกรรมกา ร
ด าเนินการสอบสวนหาหลักฐานและข้อเท็จจริง  เพื่อแก้ไขปัญหาภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามความเร่งด่วนของปัญหา 

อีกทั้งบริษัทฯจัดให้มีการประชุมประจ าเดือน/ประจ าสัปดาห์และการประชุมประจ าปี เป็นช่องทางการสื่อสารอีก
ทางหนึ่ง เพื่อการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น อันจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ 
โดยเลือกตัวแทนจากพนักงานทุกระดับ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกลุ่มต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขป้องกันปัญหาต่างๆ ได้แก่ 

- คณะกรรมการ 5 ส , อาชีวอนามัยและความปลอดภยัในการท างาน 
- คณะกรรมการสวัสดิการโรงงาน และแรงงานสมัพันธ์ 
- คณะกรรมการบริหารจัดการระบบคุณภาพมาตรฐานISO 9001 
-  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมวลชนสมัพันธ์  
-  คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 
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ด้านพัฒนาบุคลากร 
บริษัท  สุธากัญจน์  จ ากัด (มหาชน)  มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถทั้งด้านความคิด การพัฒนา

ความรู้ และศักยภาพ ตลอดจนความสัมพันธ์ที่ดี บริษัทฯ ตระหนักดีว่าบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จ
ขององค์กร และเพื่อให้การท างานของพนักงานมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อบริษัทฯ จึงได้มีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรดังนี ้

1. ส่งเสริมและจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา และพัฒนาบุคลากร อย่างเป็นระบบ โดยทั่วถึง และต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและทักษะการท างานท่ีเหมาะสม และเอื้ออ านวยต่อการท างานของตนเองให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนในองค์กร เพิ่มพูนความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อเป็นการพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติงานให้เพิ่มขึ้น 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมีจิตอาสาร่วมพัฒนาสังคม 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนจัดท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรทั้งภายในและภายนอก 
5. ส่งเสริมจรรยาบรรณ และสร้างระบบคุณธรรม ให้กับบุคลากรในองค์กร ให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง 

บริษัทฯ ได้มีการวางแผนการฝึกอบรมประจ าปี และการดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่พนักงานตาม
ความจ าเป็นและความเหมาะสมเพื่อเสริมทักษะงานตามความรับผดิชอบของพนักงานแต่ละระดับ และเสรมิหลกัสูตรอมรมเพิ่มเติม
เพื่อเพ่ิมศักยภาพให้กับบุคลากร 

หลักสูตรจัดฝึกอบรม 
หลักสูตรการอบรม จ านวนชัว่โมง 
หลักสูตรที่จัดอบรม 2560 2559 2558 
ภาษาสือ่สาร 420 570 0 
Productivities & Efficiency 12 498 1,164 
กฎหมายต่างๆ  153 51 12 
Health Safety & Environment 1092 637 807 
บริหารงานบุคคล 0 339 30 
ซ่อมบ ารุง Maintenance 138 90 0 
ISO standard: Requirement and Risk Assessment   12 468 366 
หลักสูตรที่จัดอบรม 2560 2559 2558 
ทักษะความสามารถเฉพาะงาน,จัดซื้อ,โฟคลิฟท์ 12 324 0 
บัญชีการเงิน สิทธิประโยชน์ BOI 15 30 0 
หลักสูตรที่เกี่ยวกับแนวทางก ากับดูแลกจิการ เช่น Anti-Corruption,  
CSR , DAP , DCP ฯลฯ  

36 28.5 46 

ความรู้,ทักษะการจัดการผลิต 96     
ความรู้และทักษะการตลาดและสินค้า 20     
ความรู้และทักษะด้านซ่อมบ ารุง 6     
ความรู้และทักษะด้านโลจิสติกส ์ 18     
ความรู้และทักษะด้านเครื่องมืออุปกณ ์ 324     

อี่น ๆ 48     
รวมชั่วโมงการฝึกอบรม                   2,402  3,036  2,455 
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ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท างาน 
พนักงานทุกคน คือ หัวใจของโครงการและเป็นทรัพยากรอันมีค่ายิ่ง โดยบริษัทฯ จะท าทุกวิถีทางเพื่อให้มีความ

ปลอดภัยในการท างานรวมทั้งสุขภาพอนามัยของพนักงานทุกคน  บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) จะเป็นผู้น าการโม่บด ย่อย
หินและการผลิตปูนขาวที่มีกระบวนการที่ปลอดภัย เป้าหมายของเราคือ การไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้
ก าหนดนโยบายเพื่อให้ทุกฝ่ายด าเนินการ ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยควบคู่ไปกับโครงการอย่างต่อเนื่องและตลอดไป 
ดังต่อไปนี้ 

1. บริษัทถือว่าความปลอดภัยในการท างาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับที่จะร่วมมือปฎิบัติ เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น 

2. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยตลอดจนการ
ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน 

3. บริษัทก าหนดนโยบายให้มี คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานในทุก
โครงการ 

4. ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ ในเรื่องความปลอดภัยในการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ให้เป็นไปตามกฎระเบียบแห่งความปลอดภัยที่ก าหนดขึ้นโดยเคร่งครัด 

5. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริม การด าเนินกิจกรรมความปลอดภัยของทุกฝ่าย 
6. บริษัทจัดให้มี การติดตามละประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เพื่อ

ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
7. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย และ ข้อบังคับต่างๆ ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 
8. มีการสื่อสารให้แก่บุคคลากรในองค์กร และ สาธารณะทราบตามความเหมาะสม 

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  
บริษัทฯ บริหารจัดการระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามันตามระบบ

มาตรฐาน OHSAS 18000 โดยจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานท าหน้าที่ก ากับดูแลและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงด้าน
ความปลอดภัยในทุกพื้นที่ปฏิบัติงานโดยความร่วมมือของคณะท างานบุคลากรด้านความ
ปลอดภัยและพนักงานทุกคนภายใต้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจากฝ่ายบริหารซึ่งได้มุ่งเน้น
เรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการท างานผ่านกระบวนการค้นหาความเสี่ยงและ ก า ห น ด
มาตรการควบคุมที่เหมาะสมและส่งเสริมการปรับปรุงพฤติกรรมความปลอดภัยภายใต้ช่ือโครงการ “ตามล่าหาจุดอันตรายจากการ
ท างาน”  โดยพนักงานทุกคนจะช่วยกันค้นหาอันตรายจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ของตนเอง และประเมินความเสี่ยงพร้อมเสนอ
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มาตรการแก้ไขป้องกัน น าเสนอให้คณะกรรมการความปลอดภัยฯ พิจารณาด าเนินการแก้ไขปรับปรุง  และมีการจัดท าเป็นคู่มือ
มาตรฐานการท างานที่ปลอดภัย ตลอดจนจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  และการแก้ไขปรับปรุงเพื่อป้องกัน
อันตรายจากสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัยโดยมีเป้าหมายคือ ลดการประสบอันตรายและบาดเจ็บจากการท างานดังนั้นในกรณี
เกิดอุบัติเหตุจากการท างานจะมีการสอบสวนอุบัติเหตุโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโรงงานและน าเข้าหารือคณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ เพื่อหามาตรการในการแก้ไขป้องกันและติดตามผลไม่ให้เกิดซ้ าอีก 

การรณรงค์สร้างจิตส านึกความปลอดภัย 

 

จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุ แม้ว่าแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุจากงานจะลดลงบริษัทฯก็ยังได้รณรงค์จัดกิจกรรม
ประกวดบอร์ดความปลอดภัย“จิตสานึกความปลอดภัยปลูกฝังได้ด้วยตัวคุณ”เพื่อการลดอุบัติเหตุในโรงงานให้เป็นศูนย์ส่งเสริมให้
พนักงานมีความรู้และเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ปลอดภัยและส่งเสริมให้ตระหนักถึงด้านความปลอดภัย   รูปแบบกิจกรรมประกวด
บอร์ดความปลอดภัยจะให้แต่ละหน่วยงานจัดบอร์ดรณรงค์การสร้างจิตส านึกความปลอดภัย  ซึ่งในบอร์ดจะต้องประกอบด้วย 
ภาพรณรงค์การท างานที่ปลอดภัย , เนื้อหาความรู้ด้านความปลอดภัย และค าขวัญรณรงค์ฯ โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย 
ประเมินผลให้คะแนน  ตามหัวข้อได้แก่  สวยงามสร้างสรรค์ , สาระที่ได้ , ค าขวัญโดนใจ , เลือกวัสดุที่เหลือใช้ 

การเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน 
บริษัทฯให้ความส าคัญกับการเตรียมพร้อมในการรับเหตุฉุกเฉินและอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานโดย

ได้จัดให้มีการแต่งตั้งทีมท างานเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน  ได้แก่  ทีมระงับเหตุฉุกเฉินจากเพลิงไหม้  และทีมระงับเหตุ
ฉุกเฉินจากสารเคมีหกรั่วไหล  ในการจัดท าสถานการณ์จ าลองการเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีต่างๆเพื่อใช้ฝึกซ้อมทีมงานภายในฝึกซ้อม
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ได้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลเทศบาลโรงพยาบาล สถานีต ารวจ โดยทีมท างานจะ
ได้รับการฝึกอบรมและฝึกซ้อมเป็นประจ าทุกปี   อีกท้ังจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเหตุฉุกเฉิน ได้แก่  ถังดับเพลิง ,  ถังน้ า
ฉุกเฉิน , รถน้ าฉุกเฉิน 
- ตัวอย่างแผนผังจุดติดตั้งถังดับเพลิงฝ่ายผลติ 
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- ติดตั้งถังน้ าและอุปกรณ์ฉีดน้ าดบัเพลิง และการตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 

 

 
 

 

-  การติดตั้ง Fire Pump โดยใช้น้ าจากบ่อน้ าในโรงงาน  

 

 

 
 

-  จัดเตรียมรถน้ าดับเพลิงเพิ่มอีก 1 คัน  เพื่อการช่วยเหลือชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงกรณเีกิดเหตุฉุกเฉนิ 

 

- การฝึกซ้อมเตรียมพร้อมรับเหตฉุุกเฉินจากสารเคมหีกรั่วไหลประจ าปี 
- การฝึกซ้อมเตรียมพร้อมรับเหตฉุุกเฉินจากเหตเุพลิงไหม้ประจ าปี  
- การฝึกใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ได้แก ่ถังดับเพลิง และรถน้ าดับเพลิง 
- การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ได้แก่ การอพยพพนักงานไปยังจุดรวมพล และ การค้นหาผู้บาดเจ็บเพื่อน าส่งโรงพยาบาล 

5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
บริษัทฯ จะผลิตสินค้า บริการ  และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  สร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์กับลูกค้า

ทั้งก่อนและหลังการขายมีระบบจัดเก็บและการให้ข้อมูลที่ตรงความจริงและเพียงพอรวมทั้งให้ความรู้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าและบริการท าการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการโดยให้ความส าคัญกับกระบวนการและ
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ มีกระบวนการในการควบคุมคุณภาพสินคา้ การทดสอบและหน่วยงานเพื่อตรวจเช็คดแูลกระบวนการเพื่อ
ควบคุมคุณภาพสินคา้ตลอดรวมถงึการส่งมอบสินคา้ให้กับลูกค้าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานระบบคณุภาพ ISO 9001 รวมถึงการมีการ
จัดการดา้นสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001 และการจัดการดา้นความปลอดภัย OHSAS18000 ตลอดจนมีการจดัท าข้อมูล
รายละเอียดสินค้าเพื่อเผยแพร่ใหก้ับลูกค้าและผูส้นใจสามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากเว็บไซด์ของบริษัท 

บริษัทฯ  มีกระบวนการประเมินผลความพึงพอใจจากลูกค้า  ในดา้นต่างๆ  ได้แก่ ด้านคณุภาพสินค้า และด้าน
บริการตา่งๆ ซึ่งผลการประเมินนีจ้ะเป็นแนวทางให้บริษัทฯ น ามาพัฒนาปรับปรุงต่อไป และในปีน้ีบริษัทฯ  ไดด้ าเนินการขอการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์  และผ่านการรับรองมาตรฐานผลติภัณฑ์ จาก 2 หน่วยงาน  คือ  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) ประเภท ปูนขาวอุตสาหกรรม จากกระทรวงอุตสาหกรรม  และมาตรฐานผลติภณัฑ์ Halal  จาก ส านักงานคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
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จากการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมนี้ ท าให้บริษัทฯ ไดร้ับความไว้วางใจและสร้างความเช่ือมั่นจากกลุ่มลูกค้า
จ านวนมาก  จนท าให้บริษัทฯสามารถขยายตลาดไปยังกลุ่มต่างๆได้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าท่ีผลิตสินค้าด้านอาหารส่งออกไป
ยังกลุ่มประเทศมสุลมิ ซึ่งจะต้องใช้วัตถุดิบที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ Halal เช่นกัน 

นอกจากน้ีบริษัทฯ  ได้ให้การต้อนรับกลุ่มลูกค้าต่างๆ ที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมกิจการและกระบวนการผลิต เพื่อ
สร้างความมั่นใจในผลติภณัฑ์และแลกเปลีย่นองค์ความรู้ในกระบวนการผลิตซึ่งกันและกัน อีกทั้งได้รบัค าแนะน าต่างๆ จากลูกคา้
เพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุงผลติภณัฑ์ต่อไป 

 
บริษัทฯ ไดม้ีการก าหนดหัวข้อส าหรับจัดท าแบบส ารวจเพื่อวัดความพึงพอใจของลูกค้าในเรื่องต่าง ๆ ส าหรับกลุ่มลูกค้าท่ีมี
การจัดซื้อผลติภณัฑ์หลักซึ่งผลส ารวจสรุปไดด้ังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ  ส่งเสรมิสนับสนุนให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมมีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อ
ประโยชนส์ูงสุด   รวมถึงก าหนดมาตรการป้องกันมลภาวะให้กับพนกังานและชุมชน 

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตปูนขาวรายใหญ่ของประเทศ มุ่งเน้นการผลติสินค้าอย่างมีคุณภาพใน

ขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการด าเนินงานท่ีมผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมต่างๆของบริษัททุก
ขั้นตอน พนักงานทุกคน ทุกระดบั ทุกหน่วยงานจะต้องค านึงถึงความส าคญัต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี ้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมของทางราชการอย่าง  เคร่งครัด ทัง้ยังให้ความ
ร่วมมือประสานกับองค์กรต่างๆ เพื่อรักษาด้านสิ่งแวดล้อม 

2. มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่เป็นผลจาก
การด าเนินงานท้ังในปัจจุบันและอนาคต โดยการป้องกัน ควบคุม ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 

3. ก าหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการด าเนินการ ด้านการจดัการสิ่งแวดล้อม    อย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อปรับปรุง พัฒนา และแกไ้ขใหด้ีขึ้นอย่างเป็นระบบ 

4. มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการลดปรมิาณการใช้ การหมุนเวยีนใช้ซ้ า และแปร
สภาพกลบัมาใช้ใหม ่

5.ติดตามผลด้วยการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานดา้นการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องตาม
ข้อก าหนดที่ระบไุว ้
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6. ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการท างานท่ีเหมาะสมในการช่วยลดผลกระทบและส่งเสริมการจัด
กิจกรรม และสื่อประชาสัมพันธ์ดา้นการจัดการสิ่งแวดล้อม 

7. สนับสนุนให้มีการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
8. มีการสื่อสารให้แก่บุคลากรในองค์กร และ สาธารณะทราบตามความเหมาะสม 

การควบคุมผลกระทบจากระบวนการผลิต 
บริษัทฯ มีระบบควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO14001 และมีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบจาก
กระบวนการผลิตเพื่อวางระบบการจัดการด้านสิ่งแวดลอ้มในกระบวนการท างานปกติของบริษัทโดยปลูกฝงัให้พนักงานมีความใสใ่จ
และค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ กระบวนการ รวมถึงการติดตั้งระบบควบคุมจ ากัดฝุ่นและก๊าซ การท าความสะอาด
บริเวณโดยรอบโรงงานโดยวิธีการสเปรย์น้ าแทนการกวาดเพื่อลดผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของฝุ่น  การใช้ระบบน้ าหมุนเวียน
ภายในโรงงานโดยมีกระบวนการบ าบัดภายในและน าน้ าที่ใช้แล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ เพื่อใช้การล้างวัตถุดิบ  รวมถึงมีการ
ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพ อากาศ และมลพิษต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมตามที่กฎหมายก าหนด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการอนุรักษ์พลังงาน 
พลังงาน 
บริษัทฯ มีการใช้พลังงานหลัก ๆ อยู่ 3 ประเภท ดังนี้ 
1. ถ่านหิน ส าหรับกระบวนการผลิตสินค้าปูนขาว โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการเพื่อควบคุม

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงประเภทถ่านหินเพื่อให้สามารถใช้เชื้อเพลิงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ไฟฟ้า  จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส าหรับกระบวนการท างานของเครื่องจักรในการผลิตสินค้า และส านักงาน

ในแต่ละสถานประกอบการ 
3. น้ ามันดีเซลล์ ส าหรับกระบวนการขนส่งสินค้า และรถสนับสนุนการผลิต 

 
ส าหรับปี 2560 บริษัทฯ มีการใช้พลังงานหลักในกระบวนการผลิตหลักเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้ 
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ทรัพยากรอื่น ๆ 
บริษัทฯ มีการทรัพยากร ซึ่งมาจากแหล่งธรรมชาติ หลัก ๆ  ประกอบด้วย 
1. หินปูน ส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตปูนขาว โดยบริษัทฯ มีการบรหิารจัดการในการใช้หินปูนเพ่ือลดปริมาณ

สูญเสียในกระบวนการให้มากท่ีสุด โดยมีการบริหารจัดการคัดแยกหนิ Undersize ในขนาดที่สามารถน ากลับมาใช้ในกระบวนการ
ผลิตเพื่อผลิตสินค้า เพื่อเป็นการบริหารจดัการทรัพยากรให้เกดิประโยชน์สูงสุด  

2. หินแคลไซด์ ส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนต 
3. น้ า ส าหรับกระบวนการผลิตและสาธารณูปโภค ภายในโรงงาน โดยใช้แหล่งน้ าบาดาล และมีการบริหารจัดการ

เพื่อใช้ระบบหมุนเวียน เพื่อบริหารจัดการใช้ทรัพยากรจากแหล่งน้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
การควบคุมผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ 
บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมและลดผลกระทบ จากกระบวนการผลิตได้แก่ การติดตั้งระบบก าจัดฝุ่น ควัน และ

ก๊าซ ในกระบวนการผลิตของเตาเผาปูนขาวทุกเตาซึ่งประกอบด้วย ไซโคลน, Setting Chamber Wet Scrubber และ Bag Filter 
ซึ่งเป็นระบบก าจัดฝุ่นและก าจัดก๊าซไอเสียที่เกิดจากการใช้ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงในกระบวนการเผาไหม้  เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ไม่ให้เกิดมลภาวะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต โดยระบบควบคุมมลพิษต่าง ๆ สามารถควบคุมฝุ่นและ
ก๊าซที่เกิดจากกระบวนการท างานของเตาเผาไม่ให้เกินมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศ 
ประกอบด้วย 

1) การติดต้ังระบบห้องตกฝุ่นที่ใช้แรงหน่วงของโลก (Setting chambers) ซึ่งท าหน้าที่หลักในการเก็บแยกฝุ่น
จากกระบวนการผลิตโดยน้ าหนักฝุ่น เพื่อกรองเก็บแยกฝุ่นขนาดใหญ่  

2) เคร่ืองแยกฝุ่นด้วยแรงหนี้ศูนย์กลาง (Cyclone-Centrifugal Separators) โดยท าหน้าที่หลักในการเก็บ
แยกฝุ่นที่มขีนาดเล็กลง เพื่อกรองเก็บแยกฝุ่นซึ่งมขีนาดใหญ่มากกว่า 10 ไมครอน  

3) ระบบจัดฝุ่นด้วยหยดน้ า (Wet Scrubbers system) จะท าหน้าที่สปรย์ฉีดละอองน้ าให้ตกกระทบกับ
ละอองฝุ่นเพื่อดักจับก๊าซไอเสีย โดยวิธีการควบคุมก๊าซด้วยการดูดกลืนก๊าซด้วยของเหลว (Absorption) ประกอบกับการควบคุม
ควบคูก่ับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ปูนขาวที่ท าการผลิตซึ่งมีคุณสมบัติช่วยในการดักจับก๊าซเพื่อให้ก๊าซไอเสียตกตระกอน ก่อนปล่อย
ควันซึ่งได้จากกระบวนการผลิตล าเลียงระบายไปจาก Kiln Stack ที่ระยะความสูง 39 เมตรสู่บรรยากาศ  

4) เคร่ืองกรองฝุ่น (Bag filters) ส าหรับการจ ากัดฝุ่นในบริเวณบริเวณพื้นที่การผลิตทั่วไป  เช่น โรงผลิต
แคลเซียม    ไฮดรอกไซด์ และแคลเซียมคาร์บอเนต เป็นต้น 
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นอกจากจากนี้ในยังมีระบบควบคุมกระบวนการท างานของเครื่องจักรด้วยระบบ PLC 
และVisualization ที่สามารถก าหนดค่าพามิเตอร์ในการควบคุมกระบวนการท างาน
ของเครื่องจักรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อควบคุมกระบวนการเผาไหม้และการสันดาป 
(Combustion) ในกระบวนการเตาเผาปูนขาวโดยสามารถก าหนดค่าควบคุมปริมาณ
ออกซิเจนและอุณหภูมิให้มีปริมาณเพียงพอต่อกระบวนการเผาไหม้โดยระบบจะท าการ
ควบคุมและลดปริมาณการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หลังจากการเผาหินปูน
ด้วยอุณหภูมิสูงกว่า 900 องศาเซลเซียส (CaCO3+Heat=CaO+SO2)  

รายงายผลตรวจคุณภาพอากาศจากปล่อง (Kiln Stack) 
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การจัดการภายในโรงงานเพ่ือควบคุมผลกระทบ 
o การสร้างระบบปดิใต้ไซโล คลังสินค้า ท่ีขึ้น ลงสินค้าต่าง ๆ เพื่อควบคุมมิให้เกิดฝุ่นท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม 
o  ด าเนินการปลูกต้นไม้โตเร็ว ซึ่งปจัจุบันมีแนวต้นไม้ยืนโตซึ่งสามารถป้องกันการลอยตัวของฝุ่นจากบริเวณพื้นท่ี

การผลิตออกไปภายนอกโดยมีการปลูกแนวไม้กว่าแสนต้นเพื่อปกคลมุพื้นท่ีโดยรอบ 
o การด าเนินการเทราดคอนกรตี รวมถึงถนนโดยรอบ เพื่อให้สามารถท าความสะอาดโดยง่าย และใช้การสเปรย ์
o น้ าเพื่อท าความสะอาดแทนการท าความสะอาดโดยวิธีการปดักวาดเพื่อควบคุมไมฝุ่่นเกิดการฟุ้งกระจาย 
o การท าความสะอาดเครื่องจักร อาคาร เพื่อป้องกันการสะสมตัวของฝุ่น และมีการคอยตรวจตราซ่อมแซมส่วน

ที่มีการช ารุดของเครื่องจักรและอปุกรณ์อย่างสม่ าเสมอ 
o การป้องกันความเดือดร้อนร าคาญจากการขนส่ง ในขบวนการขนส่งผลิตภณัฑ์จะใช้ผ้าใบปดิคลมุรถบรรทุก

ขนส่งให้มิดชิดเพื่อป้องกันการร่วงหล่นและรวมถึงก าหนดน้ าหนักการขนส่งไม่ใหเ้กินมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด 
การจัดการพ้ืนที่ท างานอื่นๆ ระบบคลังจัดเก็บสนิค้าและวัตถุดิบระบบปิด และการสเปรย์น้ าเพ่ือควบคุมฝุ่น 

 

 

 

 

การปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบพื้นที่โรงงานและพื้นที่การผลติ 
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คุณภาพน้ าทิ้งจากระบบการใช้น้ าหมุนเวียนภายในโรงงาน  

ในกิจกรรมการด าเนินการของบริษัท มีการใช้น้ าส าหรับกระบวนการ
ผลิต ได้แก่ การฉีดน้ าล้างหินก่อนส่งเข้ากระบวนการเผาในเตา ซึ่งระบบการใช้น้ าจะมี
บ่อน้ าและติดตั้งระบบท่อเพื่อน าน้ าท่ีผ่านการใช้แล้วเพื่อให้การไหลเวียนกลับไปยังบ่อ
พักน้ าที่ใช้แล้ว เกิดการตกตะกอนในบ่อพัก แล้วน าน้ าหลังจากผ่านกระบวนการ
ตกตะกอนหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ส่วนกากตะกอนในบ่อน้ า ซึ่งจะมีทั้งเศษดินโคลน
จากกระบวนการล้างหินวัตถุดิบผสมกับเศษฝุ่นปูนที่ได้มาจากกระบวนการผลิต จะ
ด าเนินการขุดลอกตักออกเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ เช่น ใช้ปรับพื้นท่ีของโรงงาน บริจาคให้วัด โรงเรียน ชาวบ้าน ใช้ถมที่เป็นต้น 

ผลตรวจวัดน้ า  ( Water recycle system ) ตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 บริษัทฯ มีการตรวจวัดคุณภาพน้ าใช้แล้วดังนี้ 

 

o ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) , โดยค่ามาตรฐานอยู่ระหว่าง 5.5 – 9.0 โดยคุณสมบัติของน้ า ท่ีผ่านการใช้ในระบบ
จากการตรวจสภาพได้ค่า pH อยู่ระหว่าง 11-13  ซึ่งเป็นคุณสมบัติความเป็นด่างสูงเนื่องจากผลิตภัณฑ์ปูนขาวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
หลักในกระบวนการที่มีการใช้น้ าจะมีคุณสมบัติความเป็นด่างสูง เมื่อมีการใช้ระบบน้ าหมุนเวียนในกระบวนการผลิต คุณภาพน้ าที่
ตรวจวัดได้จึงมีค่าความเป็นด่างสูง 
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o ค่า Suspended Solids คือค่าสารแขวนลอย ซึ่งมาตรฐานก าหนดไม่มากว่า 50 มิลลิกรัมต่อลิต โดยค่าที่ตรวจ
จากข้อมูลการตรวจสอบย้อนหลัง 3 ปี มีค่าระหว่าง 17-25 

o ค่า  Total Dissolved Solids หรือผลรวมทั้งหมดของ ของแข็งที่ละลายอยู่ในน้ า ซึ่งรวมทั้งแร่ธาติต่างๆ ซึ่ง
ก าหนดไม่เกิน 3,000 มิลลิกรับมต่อลิตร หรืออาจแตกต่างจากที่ก าหนดไว้ข้ึนกับปริมาณน้ าที่ระบายไปสู่แหล่งน้ าทิ้ง หรือประเภท
อุตสาหกรรมแต่ต้องไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งคุณภาพของระบบน้ าจากกระบวนการผลิตจะมีค่าสูงเนื่องจากมีการใช้
หมุนเวียนภายในกระบวนการ 

o ค่า BODs หรือ Biochemical Oxygen Demand หรือ ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลาย
สารอินทรีย์ในน้ า โดยค่ามาตรฐานอยู่ที่ไม่มากว่า 20 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยผลตรวจวัดท่ีได้น้อยกว่า 2 

o ค่า COD หรือ Chemical Oxygen Demand หรือค่าปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในท าปฏิกริยาด้านเคมีกับ
สารอินทรีย์(Oxidation) ที่อยู่ในน้ าและเปลี่ยนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์  โดยมาตรฐานก าหนดไว้ไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ผลตรวจวัด อยู่ระหว่าง 5-33 

o ค่า Oil & Greases หรือค่าน้ ามันและไขมัน โดยมาตรฐานก าหนดไว้ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงผลตรวจวัด
น้อยกว่า 5 

 
 

o รางวัลโรงโม่ บด หรือย่อยหิน ที่มกีารจัดการสิ่งแวดล้อมดเียี่ยม ตามโครงการ “โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว” 3 ปี
ซ้อน (2551-2553) 

o ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวระดบัท่ี 3 ระบบสีเขียว (Green System)  จาก กระทรวง
อุตสาหกรรม 

การจัดควบคุมผลกระทบด้านเสยีงจากกระบวนการผลิต  
ในกระบวนการผลิต จะมีจุดที่ก่อให้เกิดเสียงได้แก่ระบบการท างานของพัดลมขนาดใหญ่ (Blower System) ซึ่ง

เป็นระบบที่ติดตั้งอยู่ในอาคารผนังคอนกรีตระบบปิด และในระบบที่ก่อให้เกิดเสียงอื่นๆ จะไม่ใช่เครื่องจักรกลหนัก กอปรกับ
อุปกรณ์การควบคุมในกระบวนการมีการติดตั้งอุปกรณ์ในการควบคุม เพื่อลดผลกระทบมลภาวะด้านเสียงเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการควบคุมมลภาวะด้านเสียง 

 

                                                                     หน้า < 133/208 >



 

 

การจัดการควบคุมผลกระทบด้านอุณหภูมิและความร้อนจากกระบวนการผลิต  
ความร้อนในกระบวนการผลิตตามวิธีการเผาจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมในส่วนท่ีเกี่ยวกับความรอ้นแต่อย่าง

ใดเนื่องจากระบบเตาเป็นระบบปดิและมีฉนวนอิฐส าหรับป้องกันความร้อนไม่ให้เกิดการรั่วไหลออกจากเตา  
 

 
 

และการควบคุมในจุดที่อาจส่งผลกระทบโดยมีการตรวจวดัค่าอุณหภูมิความร้อนในบริเวณที่อาจส่งผลกระทบ  

 

การจัดการควบคุมผลกระทบด้านสารพิษ ส าหรับกรรมวิธีการผลิตปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งเป็น
กระบวนการทีไ่ม่ปรากฏสารพิษและกระบวนการผลติทุกข้ันตอนไมม่ีการใช้ส่วนประกอบเคมีอื่น ๆ ซึง่เป็นสารพิษ 

 
การจัดการท าลายของเสียและสิง่ปฏิกูล  ในกระบวนการผลิตปูนขาว จะมีเศษซากหรือสิ่งปฏิกูล ฝุน่และเถ้าจาก

การผลิต บางส่วนท่ีสามารถคดัแยกเพื่อการจ าหน่ายก็จะท าการจ าหน่าย และบางส่วนจะท าการขนออกไปเพื่อใช้ประโยชน์ภายใน

Standard Standard Standard Standard Standard Standard

(Leq. 8 hrs. : dBA = 90) (Lmax : dBA = 140) (Leq. 8 hrs. : dBA = 90) (Lmax : dBA = 140) (Leq. 8 hrs. : dBA = 90) (Lmax : dBA = 140)

สายพานล าเลียงคัดปูน
ก้อนเตาท่ี 1

83.8 102.0 83.2 113.4 89.5 101.4

สายพานล าเลียงคัดปูน
ก้อนเตาท่ี 2

84.1 98.1

สายพานล าเลียงคัดปูน
ก้อนเตาท่ี 3

83.7 137.3 86.1 104.0

สายพานล าเลียงคัดปูน
ก้อนเตาท่ี 4สายพานล าเลียงคัดปูน
ก้อนเตาท่ี 5

85.8 101.1 86.4 102.6 82.5 96.0

สายพานล าเลียงคัดปูน
ก้อนเตาท่ี 6

84.9 98.3 81.3 97.7 89.1 101.6

บรรจุปูนโรงผลิตท่ี 1 84.2 91.7 80.7 105.1 88.5 99.1

บรรจุแป้งโรงผลิตท่ี 2 92.0 97.0 94.9 103.0 92.9 99.5

ควบคุมเป่าปูนโรงบด 
RM-3

66.7 84.3 105.4 113.1 97.1 108.2

ควบคุมเป่าปูนโรงบด 
RM-4

66.9 92.0 101.7 108.2 97.3 101.8

ห้องควบคุมโรงบด 59.8 80.3 82.9 101.8 74.6 87.7

Average 78.6 98.2 89.2 105.4 88.4 99.3

1/2558 (10-11/12/2558) 1/2559 (17-18/06/2559)

บริเวณท่ีตรวจวัด

1/2017 (24-25 May 2017)

1/2558 (10-11/12/2558) 1/2559 (17-18/06/2559) 1/2017 (24-25 May 
Area Standard (34°C) Standard (34°C) Standard (34°C)

1. สายพานล าเลียงคดัปูนกอ้นเตาท่ี  2 Conveyor K2 27.6 26.3 30.4
2. สายพานล าเลียงคดัปูนกอ้นเตาท่ี  5 Conveyor K5 27.1 28.9 31.7
3. สายพานล าเลียงคดัปูนกอ้นเตาท่ี  6 Conveyor K6 26.9
4. ซ่อมบ ารุง Maintenance Shop 27.5 30.8

Average 27.2 27.6 31.0

บริเวณที่ตรวจวดั

                                                                     หน้า < 134/208 >



 

พื้นที่โรงงานหรือตามที่ชุมชนร้องขอ เช่น ใช้ในการปรับถมพื้นท่ีตามจุดที่ชุมชนและชาวบ้านร้องขอ โดยมีการขออนุญาตการขนสิ่ง
ปฏิกูลออกนอกโรงงานจากหน่วยราชการ การขนสิ่งปฏิกลูให้กับชาวบ้านที่ร้องขอเฉพาะในจุดที่ไมส่่งผลใหเ้กิดความเดือดร้อนกับ
พื้นที่ใกล้เคียงโดยมีวิธีการฝั่งกลบอย่างถูกวิธีและน าสิ่งปฏิกลูไปถมในจุดที่ไดร้ับอนุญาตเท่าน้ัน  

 

 
 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม   
       การดูแลสังคมและชมุชน 

การที่ธุรกิจจะเติบโตไปได้อย่างยั่งยืนนั้น ชุมชนและสังคมต้องได้รับการพัฒนาและเติบโตไปพร้อมๆ กัน โดยมุ่งเน้น
ไปท่ีการพัฒนาและแก้ปัญหาของสังคม ผ่านการมีส่วนร่วมของพนักงาน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการ
ผลักดัน ขยายผล ต่อยอด จนไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต 

บริษัทฯ มี “หน่วยงานชุมชนสัมพันธ์” ด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างศักภาพให้กับคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
สามารถเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับธุรกิจและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยตลอดปี 2560 บริษัทฯ ได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

1) ด้านพระพุทธศาสนา 

บริษัทฯ ไดส้นับสนุนกจิกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อสืบสานประเพณีของชาวพุทธ และท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา พร้อมช่วยเสริมสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างโรงงาน ชุมชน และวัด ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ไดส้นับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ของวัดช่องสาริกาใน จ.ลพบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีชุมชนรอบโรงงานท่ีสาขา ช่องสาริกา ดังนี้  

o บริจาคสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมงานสอยดาว 2,000 บาท พร้อมน้ าดื่ม 30 แพ็ค เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2560   
o สนับสนุนการจัดงานทอดผ้าป่า เมือ่วันท่ี 29 เมษายน 2560 โดยบรจิาคน้ าดื่มจ านวน 70 แพ็ค ถวายทางวัดใน

การรับรองผู้มาร่วมงาน 
o สนับสนุนการจัดงานทอดกฐิน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โดยร่วมบริจาคสมทบเป็นจ านวนเงิน 30,000 
บาทและบริจาคน้ าดื่ม 30 แพ็คมอบแด่ทางวัดไว้แจกผู้มาร่วมงาน 

 

2) การศึกษา 

บริษัทฯ ได้ด าเนินการสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาแด่เด็กๆ ผู้ด้อยโอกาศ โดยในปีนี้ ได้ไปมอบอุปกรณ์การ
เรียนและสิ่งของ รวมถึงเงินบริจาคให้กับเด็กๆ ที่ดรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว รวมมูลค่าเป็นเงิน
กว่า 20,000 บาท 
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3) ช่วยเหลือชุมชนและหน่วยงานรัฐในท้องถิ่น 
บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและหน่วยงานรัฐท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
o ปลูกต้นไม้วันแรงงานลพบุรี พนักงานเข้ากิจกรรมปลูกต้นไม้ ท่ีจัดโดยกรมแรงงานจังหวัดลพบุรี พร้อมบริจาค

น้ าดื่ม 80 แพ็ค ให้กับผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ 
o เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ ชุมชนสระมโนราห์ จ.ลพบุรี  โดยมอบเงินช่วยเหลือแด่ผู้น า

ชุมชนในท้องถิ่น 5,000 บาท และน้ าดื่ม 100 แพ็ค เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 

 

o โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือแม่ 
เข้าร่วมกิจกกรรมและบริจาคน้ าดื่มจ านวน 30 แพ็ค ให้กับผู้มาร่วมกิจกรรมโครการปลูกต้นไม้ ท่ีจัดโดยเขตห้ามล่า

สัตว์ป่าเขาเอราวัณ เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2560 

 
o โครงการปลูกดอกดาวเร่ืองเพ่ือเทิดพระเกียรติและร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร.9 
จากที่ภาครัฐได้เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป ร่วมปลูกดอกดาวเรืองให้บานสะพรั่งทั่วไทยใน

สัปดาห์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทางบริษัทฯ ก็ได้รับความร่วม

                                                                     หน้า < 136/208 >



 

แรงร่วมใจจากพนักงานในการปลูกดอกดาวเรื่องเพื่อเทิดพระเกียรติแด่ในหลวง ร.9 ด้วยเช่นกัน โดยได้ท าการปลูกที่โรงงานช่อง
สาริกา จ านวน 680 ต้น ในวันที่ 30 กันยายน 2560  

 
 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความร่วมมือกับชุมชมที่จัดโดย อบต. ช่องสาริกา ปลูกดอกดาวเรืองตามถนน โดยได้
สนับสนุนต้นดอกดาวเรือง 300 ต้น และแจกน้ าดื่มให้ชาวบ้านและหน่วยงานที่มาช่วยกันในครั้งนี้อีก 360 ขวด เมื่อวันที่ 12 
ตุลาคม 2560 

 

 
 

o โครงการปั่นสองน่อง ท่องเขื่อนพ่อ ที่จัดโดยชมรมช่องสาริการักสุขภาพ โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนแจกน้ าดื่ม
ให้กับนักกีฬาปั่นจักรยาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และคนมาร่วมงาน จ านวนทั้งสิ้น 1,200 ขวด 

 

o บริจาคสิ่งของเนื่องในโอกาศวันคนพิการสากล เป็นมูลค่าจ านวน 3,000 บาท เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 
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o ให้ความร่วมมือกับเทศบาลหน้าพระลานในการก าจัดฝุ่นละออง ทาง บมจ.สุธากัญจน์ สาขาหน้าพระลาน ได้
เข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษต าบลหน้าพระลาน ซึ่งทางจังหวัดสระบุรี และเทศบาลต าบลหน้า
พระลานได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น และทางบริษัทฯ เราได้ให้ความร่วมมือในการช่วยกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่เกินมาตราฐาน 
และจัดส่งพนักงานช่วยท าความสะอาดบริเวณถนนสายหน้าพระลาน เป็นระยะเวลา 15 วัน  ทางจังหวัดสระบุรี และเทศบาล
ต าบลหน้าพระลานจึงได้มอบใบประกาศเกียรติคุณในการที่เราให้ความร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน  

 

 
 

o โครงการ : แบ่งปันของขวัญเพ่ือรอยย้ิมของผู้สูงอายุ โดยหนว่ยงานส านักงานใหญ่ จะมีการจดัเตรียม
ของขวัญ โดยประกอบด้วยชุดยาสามัญ อาทิ ยาหอม ยาดม ยาอม ยาแก้ปวดเมื่อย โดยจัดเตรียมส าหรบัผู้สูงอายุและพระภิกษุสงฆ์
เพื่อร่วมท าบุญทีส่ถานสงเคราะหค์นชรา วาสนะเวสน์ โดยของขวัญ เล็ก ๆ น้อย ๆ เหลา่นี้เพื่อมอบให้กับผู้สูงอายุท่ีมาอาศยัอยู่
ร่วมกันในสถานสงเคราะห์คนชราถือเป็นกิจกรรมการแบ่งปันด้วยหวังว่าจะสามารถสร้างร้อยยิม้แม้เพยีงเล็กน้อยให้เกิดกับผูสู้งวัย
ทุกท่านบ้างแม้นไม่มากก็น้อย 

 
 
 

 
 

ปีทีจัดกิจกรรม/
Year 

วันท่ี/Date งบประมาณ/Budgets รวม/Total 
บริษัท/Company ผู้รวมสมทบ/Other share 

(Executives/Staff) 

2560/2017 25-Jan 32,210.00 30,625.00               62,835.00 
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8.  นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 
นวัตกรรม หมายถึงการท าสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลติ 

กระบวนการ หรือองค์กร ไม่ว่าการเปลีย่นนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏวิัติ การเปลี่ยนอย่างถอนรากถอนโคน หรือการพัฒนาต่อยอด 
ทั้งนี้ มักมีการแยกแยะความแตกต่างอย่างชัดเจน ระหว่างการประดิษฐ์คิดค้น ความคิดริเริม่ และนวัตกรรม อันหมายถึงความคิด
ริเริม่ที่น ามาประยุกต์ใช้อย่างสมัฤทธ์ิผล (Mckeown, 2008) และในหลายสาขา เชื่อกันว่าการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นนวัตกรรมได้นั้น 
จะต้องมีความแปลกใหม่อย่างเห็นได้ชัด และไมเ่ป็นแค่เพียงการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคญั เป็นต้นว่า ในด้านศิลปะ เศรษฐศาสตร ์
เศรษฐกิจ และนโยบายของรัฐ ในเชิงเศรษฐศาสตร์นั้น การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเพิ่มมูลค่า มูลค่าของลูกค้า หรือมลูค่าของผูผ้ลติ 
เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อท าให้สิ่งต่างๆ เกิดเปลีย่นแปลงในทางที่ดีขึ้น นวัตกรรมก่อใหไ้ดผ้ลติผล
เพิ่มขึ้น และเป็นทีม่าส าคัญของความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (ท่ีมาจาก : จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี) 

บริษัทฯ ได้ริ่เริ่มการพัฒนานวัตกรรมการผลิต โดยแนวคิดเพื่อให้ธุรกิจสามารถด าเนินไปสู่ความยั่งยืนและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการสร้างเตาเผาปูนขาวแห่งใหม่ของโรงงานส าหรับการผลิตที่ต้องการ
ขยายก าลังการผลิตในอนาคต รวมถึงการขยายธุรกิจด้านวิศวกรรมและการจ าหน่ายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เตาเผาปูนขาว โดยบริษัท
ฯ ได้ริ่เริ่มโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมการผลิตตั้งแต่ปี 2557 และได้มีการขยายธุรกิจด้านการจ าหน่าย ช้ินส่วนและ
อุปกรณ์เครื่องจักร ไปยังต่างประเทศ จากจุดเริ่มต้นของเครื่องจักรเตาเผาปูนขาว ซึ่งเดิมต้องมีการน าเข้าช้ินส่วนจากต่างประเทศ
ซึ่งมีข้อจ ากัดในการพัฒนารวมถึงไม่สามารถปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาเพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัยในกระบวนผลิตในปัจจุบั บริษัทฯ 
ได้มีการพัฒนาระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งเป็นเครื่องจักรหลักที่ใช้ในการผลิตให้สามารถตอบโจทย์ในการพัฒนากระบวนการ
ผลิต และสามารถต่อยอดธุรกิจและสามารถส่งออกช้ินส่วนและอุปกรณ์เครื่องจักรดังกล่าวไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ  

 
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยภายใต้ช่ือ บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (GLE) 

ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่มี SUTHA เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว โดยท าธุรกิจด้านบริการออกแบบ และจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์
เตาเผาเพื่อจ าหน่าย รวมถึงให้ค าปรึกษาด้านวิศวกรรม ท้ังภายในและต่างประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้
เริ่มท าการผลิตเตาเผาชนิด Easy Operation Double Shaft (EOD) ด้วยก าลังการผลิต 150 ตันต่อวัน ในการเป็นเจ้าของงาน
ด้านวิศวกรรมด้วยเทคโนโลยี EOD เพื่อสร้างความมั่นใจว่านวัตกรรมดังกล่าวสามารถสร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย 
ทั้งกับบริษัท และลูกค้า เช่น 

o ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่ าสุดเนื่องจากการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อยในขณะที่มีความเป็นระบบอัตโนมัติค่อนข้างสูง 
o การเก็บรักษาคุณค่าค่อนข้างสูงในระยะเวลานาน และยังคงเป็นเตาที่ทันสมัยในอีก 20 ปี 
o มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมค่อนข้างน้อยซึ่งสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ได้ทั้งปัจจุบันและในอนาคต 
o ปูนขาวและ Dolime ที่ผลิตมีคุณภาพสูง มีคาร์บอนไดออกไซด์ตกค้างเล็กน้อย มีการท าปฏิกิริยาค่อนข้างสูง 

              ระยะเวลาการพัฒนานวัตกรรมการผลิตเตาเผาปูนขาว EOD ระหว่างปี 2557-2560 
         เตาเผาปูนขาว EOD โครงการลูกค้า                       เตาเผาปูนขาว EOD โครงการของ SUTHA 

          ประเทศอินโดนีเซีย                                             ที่ต าบลห้วยป่าหวายจังหวัดสระบุรี 
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
 

บริษัทฯ มีนโยบายและเป้าหมายในการที่จะบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และเป็นองค์กรที่มีการก ากับดูแล
กิจการที่ดี   มีกระบวนการตรวจสอบเพื่อควบคุมระบบภายในและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ     
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเห็นชอบเพื่อคัดเลือกผู้ตรวจสอบ
ระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง โดยให้จัดจ้าง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากัด เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบ
ระบบควบคุมภายในประจ าปี 2560 โดยมีการเข้าตรวจสอบระบบควบคุมภายในกระบวนการบริหารสินทรัพย์ถาวร (Fixed 
Assets Management)  เป็นหลัก ส าหรับแนวทางนโยบายส าหรับการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง 
ตลอดจนแนวทางการบริหารความเสี่ยงไว้ ของบริษัท มีดังนี ้

 
การตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลใหร้ะบบควบคุมภายใน การก ากบั
ดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงให้ค าแนะน าให้การดูแลการบริหารจดัการความเสีย่งซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหาร  เพื่อให้
ระบบมีความเพียงพอและเหมาะสมรวมถึงมีประสิทธิภาพ ตลอดรวมถึงการดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัตติามข้อก าหนด และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง  ดูแลมิให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์  การท ารายการเกี่ยวโยง การดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
และมีกลไกป้องกันการเกิดการทุจริตหรือประพฤตมิิชอบ  โดยจดัให้มีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุล  ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้มี
มติเห็นชอบมอบหมายให้บริษัทจดัจ้างท่ีปรึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากภายนอกโดยเป็นหน่วยงานที่มีความเป็น
อิสระ  เพื่อรับหน้าท่ีในการสอบทานกระบวนการควบคมุภายในของกระบวนการปฏิบตัิงานท่ีส าคญัของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตาม
แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) รวมถึงบริษัทฯ สามารถน าข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้มีประสบการณ์เพื่อท าการปรับปรุง
กระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงให้เพียงพอ และมปีระสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

    ส าหรับแผนงานและขั้นตอนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง ซึ่งบริษัทฯ ที่ปรึกษาได้
ด าเนินการภายในกรอบแนวทางของระบบการควบคมุภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission) และการตรวจสอบที่มีพ้ืนฐานจากความเสีย่ง (Risk-Based Approach) โดย
ใช้แนวคิดพื้นฐานว่าทรัพยากรในการตรวจสอบนั้นมีจ ากัด และการตรวจสอบควรเน้นไปท่ีกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมคีวามเสี่ยงสูง
เป็นส าคญั ซึ่งประกอบด้วยแนวทาง ดังนี ้

1) ประเมินความเสี่ยงส าหรับแต่ละกระบวนการทางธุรกิจของบริษัท 
เพื่อสนับสนุนการวางแผนการตรวจสอบภายในให้ครอบคลมุกระบวนการทางธุรกิจหลักท่ีส าคัญ และจัดล าดับ

กระบวนการที่จะด าเนินการตรวจสอบ 
โดยกระบวนการธรุกิจหลักท่ีส าคญัซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วย 
1. กระบวนการผลติ (Production) 
2. กระบวนการบริหารสินค้าคงคลังและต้นทุนการผลิต (Inventory Management and Product 

Costing) 
3. กระบวนการขายและรับช าระเงิน (Order to Cash) 
4. กระบวนการจดัซื้อและจ่ายช าระเงิน (Purchase to Pay) 
5. กระบวนการปดิบัญชีและการจดัท ารายงานทางการเงิน (Account Closing and Financial 

Reporting) 
6. กระบวนการบริหารสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Management) 
7. กระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคลและเงินเดือน (Human Resource Management and Payroll) 

2)   การวางแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในมีแนวทางดังนี ้
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2.1  สัมภาษณผ์ู้บริหารและผู้ปฏบิัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท  
2.2 การสอบทานเอกสารประกอบการปฏิบัติงานโดยผู้บริหารและผู้ปฏบิตัิงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อระบุ

จัดล าดับการควบคมุที่บริษัทได้มีการก าหนดไว้  
2.3  การประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ และจัดล าดับความเสี่ยงท่ีไดจ้ากการประเมินความเสี่ยง 
2.4  หารือร่วมกับผู้บริหารแต่ละหน่วยงานเพื่อยืนยันรายการความเสี่ยงและระดับคะแนนที่ประเมินได้ 
2.5  จัดท าร่างแผนการตรวจสอบภายใน จากผลการประเมินความเสี่ยงท่ีได้จากข้ันตอนการหารือ 
2.6 น าเสนอร่างแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี เพื่อยืนยันล าดบัและระยะเวลาการเข้าตรวจสอบการ

ปฏิบัติงาน 
2.7 ขออนุมัติแผนการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และประกาศให้

ผู้บริหารทุกหน่วยงานรับทราบ 
3)   กระบวนการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน มีแนวทางดังนี้ 

1.1 ศึกษาและท าความเข้าใจในธุรกิจและขอบเขตของงานท่ีจะตรวจสอบ 
1.2 การสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ และสอบทานเอกสารประกอบการปฏิบตัิงานเพื่อศึกษาและท าความเข้าใจ

กระบวนการปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตการตรวจสอบ 
1.3 ระบุความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและออกแบบแนวทางการตรวจสอบ (Audit 

Program) 
1.4 ทดสอบจุดควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานด้วยวิธีการทดสอบดังระบุในแนวทางการตรวจสอบ 
1.5 สรุปผลการตรวจสอบเพื่อยืนยันประเด็นเบื้องต้นกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับ

การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบรูณต์่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท 

 
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันที ่ 23 
กุมภาพันธ์ 2561  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคมุภายใน โดยการ
พิจารณาและสอบถามข้อมลูจากฝา่ยจัดการและผู้บรหิาร เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในต่างๆ จ านวน 5 หมวด ประกอบด้วย  

1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment),  
2) การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment),   
3) การควบคุมการปฏิบตัิงาน (Control Activities),  
4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล (Information & Communication),  
5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบรษิัทว่า  
1)   ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

 ภายหลังจากการประเมินแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายใน ในเรื่องการท า
ธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว และมีระบบควบคุมภายใน
ในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ส่วน ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอในการที่จะป้องกันทรัพย์สินอันเกดิจากการที่ผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบ
หรือโดยไมม่ีอ านาจ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีมีความอสิระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากน้ี
บริษัท ยังมีระบบการจดัเก็บเอกสารส าคัญที่ท าให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอ านาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบไดภ้ายใน
ระยะเวลาอันควร 

2) การด าเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท 
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 บริษัทให้ความส าคญักับระบบการควบคุมภายในท่ีดีและเพียงพอ เนื่องจากจะช่วยให้การด าเนินงานของ
บริษัทเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ โดยบริษัทได้มีการจัดท านโยบาย ระเบียบ และคู่มือการปฏิบตัิงานท่ีครอบคลุมทุกกระบวนการ
ท างานส าคัญ รวมทั้งมีการแบ่งแยกอ านาจหน้าท่ีการด าเนินงานตามหลักการการตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance)  

และบริษัทได้ด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงระบบการปฏิบตัิงานในฝ่ายตา่งๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
ภายในมาโดยตลอด 

       3) ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน 
 ส าหรับปี 2560 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด ซึ่งผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในได้เสนอ

แผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีมตเิห็นชอบและน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ืออนุมัติแผนการตรวจสอบ ส าหรับปี 2560 โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการมีมตเิห็นชอบให้ผู้ตรวจสอบ
ระบบควบคมุภายในเข้าท าการตรวจสอบระบบการบรหิารสินทรัพยถ์าวร ซึ่งมีประเด็นท่ีพบประกอบดว้ย 

1. ด้านนโยบายการบริหารสินทรัพย์และระเบียบการปฏิบัติ (Policies and Procedures) 
2. ด้านการได้มาและการจ่ายส าหรับสินทรัพย์ตามโครงการลงทุน (Acquisition and Capital Expenditures) 
3. ระบบการควบคุมด้านสินทรัพย์ (Physical Control) 
 
ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้น าสาระส าคัญช้ีแจงต่อผู้บริหารและผู้รับผิดชอบเพื่อได้ด าเนินการปรับปรุงเพื่อให้ระบบ

ควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานรวมถึงมีระบบการบริหารสินทรัพย์ที่ได้ประสิทธิภาพและรัดกุมได้ข้อเสนอแนะต่อไป 
 
 

       4)  ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัระบบควบคุมภายในของบริษัท  

               - ไม่มี -  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

      - ไม่มี – 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบติังานของบริษัท 

 บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากัด (บริษัทท่ีปรึกษาฯ)  ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
กระบวนการบริหารสินทรัพย์ถาวร ส าหรับปี 2560 โดยมีทีมงานที่ปรึกษาและการประสานงาน ประกอบด้วย 
 หัวหน้าโครงการ  คุณศภุเชษฐ คุณาลักษณ์กุล (CIA, CPA) 
 ผู้จัดการโครงการ คุณมีสิทธ์ิ แมด่ี (CPA) 
 ทีมงาน สรชัย กิตติกาญจนกุล (ผูช่้วยผู้จัดการ)  
 และผูป้ระสานงานของบริษัท คุณกัญญารตัน์ ศรีนลิ  
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รายการระหว่างกัน 
 

บริษัทมีการท ารายการระหว่างกันกับบริษัทที่ข้องหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยสามารถสรุปลักษณ์
ความสัมพันธ์ และรายการซึ่งเกดิขึ้นในปีบัญช ีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ได้ดังนี้  

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ์ และความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท ารายการ 

1. นายกิติเมธี  มนต์เสรี
นุสรณ์ 

    (KM) 

ค่าเช่าส านักงาน 
o ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท ทั้งนีไ้ด้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559 

เป็นต้นไป. 
o มีความสัมพันธ์เป็นครอบครัวของกรรมการ (เป็นบุตรนายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์)  
o เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยสัดส่วนที่ถอืหุ้น จ านวน  49,000,000 หุ้น คิดเป็น 16.33% ของทุนช าระแล้ว 
      และเมื่อวันที่ วันที ่22 ธันวาคม 2560 บริษัท ซีอี ไลม ์(ประเทศไทย) จ ากัด ได้ซื้อหุ้นทั้งหมดของนายกิเติเมธี 

มนต์เสรีนุสรณ ์ปัจจบุันจึงมีมีรายการถือหุ้นของบริษัท 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
เนื่องจากสถานที่เช่าดังกล่าวซ่ึงเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างเพื่อวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมในการใช้เป็นสถานประกอบการ
ส านักงาน และมีสิ่งอ านวยความสะดวก มีพื้นที่ตั้งในเส้นทางคมนาคมที่สะดวกใกล้กับทางขึ้น-ลง ทางด่วนเส้นถนนศรี
สมาน   ซ่ึงสะดวกตอ่การเดินทางเพื่อเชื่อมต่อเข้าไปยังยา่นธุรกจิ  หรือสะดวกหากตอ้งการเดินทางออกไปยังที่ท าการ
สาขาของบริษัทฯ ซ่ึงตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรี และลพบุรี  เมื่อบริษัทฯ ได้ท าการเปรียบเทียบอัตราค่าเช่ากับพื้นที่ที่บริษทั
ฯ ได้ท าการส ารวจ ในบริเวณใกล้เคียง ราคาดังกล่าว ถือว่ามีความเหมาะสม และใหป้ระโยชน์ใช้สอยสูงสุดกับบริษทั 
โดยการต่อสัญญาเช่าดังกล่าว ด าเนินการตามมติคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งให้ความเห็นในการเขา้
ท ารายการกับบุคคลที่มีความเกีย่วโยง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบและคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการแกไ้ข
เอกสารแนบท้ายสัญญา โดยขยายระยะเวลาเช่า เพิ่ม 36 เดือน ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการ ครั้งที ่4/2559 ลงวันที่ 
29 กันยายน 2559 
 
โดยเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีหนังสือแจ้งบอกกล่าวเพื่อขอยกเลิกสัญญาเช่ากับนายกิติเมธี มนต์เสรี
นุสรณ์ โดยบอกเลิกสัญญาเช่า มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 โดยเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาเชา่
ที่ก าหนดไว ้เรื่องการบอกยกเลิกสัญญาต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนท าการยกเลิกสัญญาเช่าจ านวน  90 วัน 

2. คามุส มาจา แอลแอลซี  
LLC(SFZ) 

 

รายการซื้อสินค้า-กับนิตุบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง 
o คามุส มาจา, ตั้งอยู่ที่ประเทศโอมานในเขต Free Zone,  เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัทคามุส และบริษัท 

จี.พี.กรุ๊ป และผูถ้ือหุ้นท้องถิ่นในประเทศโอมาน. 
o มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน โดยเป็นผู้ถอืหุ้นทางออ้มของบริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) ได้แก่ บริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง 

เอสเอ และมีกรรมการร่วมกัน 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
บริษัท ต้องการวัตถุดิบปูนขาวเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตปูนบดและปูนไฮเดรต เพื่อให้บดสินค้าที่ได้คุณภาพและ
เพียงพอจัดส่งให้กับลูกค้าในชว่งฤดูน้ าตาล  หรือชว่งที่ผลผลิตจากเตาไม่เพียงพอน าไปผลิตปูนบดและ ปูนไฮเดรต โดย
วัตถุดิบปูนขาวจากคามุส มาจานซ่ึงมีคุณภาพสูงกวา่วัตถุดิบปูนขาวจากผู้ขายภายในประเทศรายอื่นโดยบริษัทสามารถ
จัดซื้อได้ในราคาที่ใกล้เคียงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ขายภายในประเทศรายอื่นในช่วงเวลาเดียวกันซ่ึงการจัดซ้ือมีข้อ
ได้เปรียบอีกประการคือ ปูนขาวจากประเทศโอมานอยู่ในรูปแบบของถุงจัมโบ้ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
 
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2559 มีมติเมื่อวันที่ 11 พฤศจกิายน 2559 อนุมัติให้บริษัทเข้าท ารายการจัดซ้ือปูน
ขาวกอ้นจาก คามุส มาจา แอลแอลซ ี(เอสเอ็ฟแซด) โดยราคาที่จัดซื้อเป็นราคาที่ต่ ากวา่ที่มีการจัดซ้ือเทียบกับผู้ขาย
จากต่างประเทศรายอื่นโดยทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2559 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2559 ได้ให้ความเห็นโดยให้บริษัท ท าการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายภายในประเทศในช่วงเวลาเดียวกัน โดยเห็นว่า
ราคาดังกล่าวควรมีการเปรียบเทียบกับผู้ขายภายในประเทศรายอื่นๆ ในชว่งเวลาเดียวกัน ซ่ึงราคาเมื่อเทียบกับผู้ขาย
ภายในประเทศมีราคาใกล้เคียงแต่มีคุณภาพภาพที่สูงกว่าผู้ผลิตภายในประเทศ โดยวัตถุดิบดังกลา่วมีการจัดซ้ือเพื่อใช้
ในการผลิตสินค้าไฮเดรต ในช่วงฤดูน้ าตาล และการจัดซ้ือในปี  2560 บริษัทจะจัดซื้อในช่วงฤดูการน้ าตาล รวมถึงใน
เดือนที่มีการหยุดซ่อมบ ารุงเตา เนื่องจากมีผลผลิตปูนก้อนที่ได้จากเตามีไม่เพียงพอในการผลิตปูนบดและปูนไฮเดรต 
เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าที่มีสัญญาที่ต้องส่งมอบ 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ์ และความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท ารายการ 

3. คามุส คอออดิเนชั่น 
เซ็นเตอร์ (“CCC”) 

เจ้าหนี้อ่ืน ๆ-กับนิตบุุคคลที่มีความเกี่ยวโยง 
o มีผู้ถือหุ้นร่วมกนั โดยเป็นผู้ถอืหุ้นทางออ้มของบริษัท สุธากญัจน์ จ ากัด (มหาชน) ได้แก ่บริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง เอสเอ 
 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  
CCC เป็นบริษัทในเครือกลุ่มบริษัทคามสุซ่ึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตปูนขาวและด้านการตลาด กิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องที่เปี่ยมไปดว้ยประสบการณ์ของ CCC ในการจัดการของบริษัทมีเป้าหมายที่จะถ่ายทอดการผลิตปูนขาวที่
ได้สั่งสมมาของ CCC พื้นฐานของรู้ด้านการตลาดเฉพาะ ระบบการจัดการ ขั้นตอนการตัดสินใจลงบนแนวปฏิบัติด้าน
การจัดการประจ าวันของบริษัทพรอ้มเชื่อมความสัมพันธ์ระหวา่ง CCC และบริษทัเพื่อผลประโยชน์ในภายภาคหนา้ 
 
โดย CCC ได้ด าเนินการเรียกเก็บค่าเบี้ยกันชีวิตซ่ึงได้ด าเนินการท าจ่ายค่าเบี้ยสขุภาพส าหรับผู้บริหาร ซ่ึงทางกลุ่ม
บริษัทคามุสได้จัดส่งมาเพื่อช่วยในการบริหารจัดการโดยเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดกิารซ่ึงเป็นไปตามที่สัญญาว่าจา้งได้
ระบุไว้ ส าหรับการวา่จา้งผู้บริหารซ่ึงเป็นผู้บริหารในเครือของ Carmeuse ซ่ึงเป็นบริษัทฯ ที่มีความเชี่ยวชาญในการ
การผลิตปูนขาวและด้านการตลาด  โดยการเข้าท ารายการดังกล่าวเป็นรายการซ่ึงบริษัทฯ มีการด าเนินการเพื่อจา่ย
คืนค่าใช้จ่ายส าหรับปี 2559 ดังกล่าวซ่ึงเป็นไปตามที่สัญญาว่าจ้างได้ระบุไว้  

4. คามุส รเีสิรช แอนด์ 
เทคโนโลยี เอส.เอ. 
(“CRT”) 

 

เจ้าหนี้การค้า-กบันิตุบุคคลที่มีความเกีย่วโยง 
ค่าที่ปรึกษาตามสัญญาบริการ 
o คามุส รีเสิรช แอนด์ เทคโนโลยี เอส.เอ. เป็นบริษัทในเครอืของคามุส กรุ๊ป 
o เป็นผู้ถอืหุ้นสามญัทางออ้มของบริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  
เมื่อวันที่ 11 พฤศจกิายน 2559 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ได้มีมติอนุมัติให้เข้าท าสัญญาบรกิาร
ซ่ึงสัญญาบริการดังกล่าวมีก าหนดลงนามให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 พฤศจกิายน 2559 
 
สัญญาบริการฉบับนี้จะมีผลเริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2560 โดยไม่มีก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดแห่งสัญญา. อย่างไรก็ตาม
เง่ือนไขระหว่างที่สัญญามีผล คู่สัญญาอาจบอกยกเลิกสัญญาดังกล่าวได้ตลอดเวลาโดยไม่มีเง่ือนไข โดยท าหนังสือ
เป็นลายลักษณ์อกัษรแจ้งบอกกล่าวถึงคู่สัญญาทราบล่วงหนา้ 3 เดือน 
 
รายการเกีย่วโยงนี้เป็นท ารายการกับบรษิัทซึ่งมี CRT เป็นผู้ให้บริการ โดย CRT เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญซ่ึงจะ
ให้บริการและสนับสนุนในด้านเทคนิคและความรู้ซ่ึงครอบคลุมหลากหลาย เช่น ธรณีวิทยา , เหมอืงแร่ , วิศวกรรม,
การผลิต, การจัดการกระบวนการขนส่ง, ระบบควบคุมอัตโนมัต ิและอื่น ๆ ใหก้บับริษัทต่างๆ ที่อยู่ภายในเครือของ
กลุ่มบริษัท Carmeuse  ในการเขา้ท าสญัญาการให้บรกิารดังกล่าว CRT จะเป็นผู้ให้การบริการและสนับสนุนใน
กระบวนการเพื่อพัฒนาให้ธุรกจิของบรษิัทมีความคล่องตัวซ่ึงถือเป็นประโยชนก์ับบริษัท 
 
บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงในด้านกระบวนการวิศวกรรมภายใต้ข้อตกลงของการท าสัญญา และ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก็จะได้รับการฝึกฝนอบรมเพื่อสนับสนุนงานด้านเทคนิคและการปฏิบัติการให้มีการพัฒนาที่
รุดหน้าได้ดียิ่งขึ้น  และส าหรับกลุ่มบริษัทฯ ในเครือของ Carmeuse Group, CRT จะน าองค์ความรู้ที่มีมายาวนาน
กว่า 155 ปี สนับสนุนถ่ายทอดให้กับสมาชิกในกลุ่มซ่ึงเป็นผู้ผลิตปูนขาว  

5. บริษัท อีสเทิร์น เอ็น
เนอรยี่ ชารเ์ทอร์ริ่ง พีที
อี จ ากัด 

   (“EEC”) 

ค่าขนส่ง  - กบันิติบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง 
o มีกรรมการร่วมกนั 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
รายการเกีย่วโยงนี้เป็นท ารายการกับบรษิัทซึ่งมี EEC เป็นผู้ให้ค าปรึกษาและเจรจาต่อรองราคาเพื่อท าสัญญาซ้ือขาย
ถ่านหิน (ซ่ึงใช้เป็นวัตถุดิบของบริษัท) กบัผู้ขาย พร้อมจัดหาบริการเรือเดินทะเลที่มีอัตรค่าขนส่งที่เหมาะสมกับ
รายการขนส่งสินค้าประเภท Petroleum Coke ที่ได้จัดซ้ือส่งมาที่เกาะสีชัง 
 
บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ในการจัดซ้ือ Petcoke ไดโ้ดยตรงกับผู้ผลิตในราคาที่ต่ าสุด เนื่องจาก EEC เป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้เช่าเรือเดินทะเลในอัตราที่สามารถแข่งขัน และจะช่วยลดต้นทุนในการจัดซ้ือให้กับบริษัท 
โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2560 ได้อนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าว เมื่อวันที ่9 พฤศจกิายน 2560 

6.บริษัท เปรมไทย โลจิ
สติกส์ จ ากดั (“PTL”) 

ค่าขนส่ง-กับนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง 
o มีกรรมการร่วมกนั 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
รายการเกีย่วโยงนี้เป็นท ารายการกับบรษิัทซึ่งมี PTL เป็นผู้ให้บริการในการขนสง่สินค้าให้กับลูกค้าของบริษัท โดยมี
การท ารายงานเป็นไปตามเง่ือนไขตามลักษณะการด าเนินธุรกิจปกติในจัดหาผู้รบัเหมาขนส่งโดยมีการเปรียบเทียบ
ราคากับผู้ขนส่งรายอื่น ๆ  
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บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ และความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของการท ารายการ 

7. บริษัท โกลเด้น ไลม ์
เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

    (“GLE”) 

ค่าที่ปรึกษาตามสญัญาบริการ 
o เป็นบริษัทย่อย ซ่ึงบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 99.99 % 
o มีกรรมการบริษัทร่วมกัน 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท ารายการ 
เป็นข้อตกลงในการให้บริการโดย GLE เป็นการให้บริการด้าน Engineering Design จากวิศวกรซ่ึงมีความรู้ความ
ช านาญและเชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนกระบวนการและความรู้ในการเดินเครื่องจักรเตาเผาปูนขาว  แบบ EOD lime 
Kiln จนกระทั่งเครื่องจักรสามารถเดินการผลิต 
 
โดยบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการบริการด้าน Engineering Design กระบวนในเชิงเทคนิค และการสนับสนุน
การเดินเครื่องจักร EOD Lime Kiln จนกว่าจะเดินการผลิตที่โรงงานสาขาห้วยป่าหวายภายใต้ข้อตกลงของการท า
สัญญา โดยบริษัทจะได้รับการสนับสนุนด้านวิศวกรรม ด้าน Engineer Design และกระบวนการท างานของ
เครื่องจักรเตา 
 
ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2560 ได้อนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560  

 
รายการระหว่างกัน กับบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุป มีการท ารายการดังนี้ 

ล าดับ ประเภทการท ารายการ 

 รายการระหว่างกัน (หน่วย:ล้านบาท) 
 คู่สัญญา ส าหรับปี (เฉพาะกิจการ) ส าหรับปี (งบการเงินรวม) 

  ปี 2560  ปี 2559  ปี 2560  ปี 2559 
1 ค่าบริการทางวิศวกรรม GLE 3.58 - - - 

 

รายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุป มีการท ารายการดังนี้  

ล าดับ ประเภทการท ารายการ 

 คู่สัญญา รายการระหว่างกัน (หน่วย:ล้านบาท) 

 ส าหรับปี (เฉพาะกิจการ) 
ส าหรับปี (งบการเงิน

รวม) 
  ปี 2560  ปี 2559  ปี 2560  ปี 2559 

1 ค่าเช่าส านักงาน KM 0.91 0.99 0.91 - 
2 สินสินค้าส าเร็จรูป (การจัดซื้อวตัถุดิบ) SFZ 6.37 9.59 6.37 - 

3 ค่าจ้างท่ีปรึกษาตามสัญญาบริการ CRT 14.61 - 14.61 - 

4 ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง EEC 10.58 - 10.58 - 

5 ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง PTL 0.17 - 0.17 - 

รวมการท ารายการทั้งสิ้น 32.63 10.58 32.63 - 
 

ยอดคงค้างตามบัญชีกับบริษัทย่อยและบริษัทที่มีความเกี่ยวโยง สิ้นสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย 

ล าดับ ประเภทการท ารายการ 
 คู่สัญญา รายการระหว่างกัน (หน่วย:ลา้นบาท) 

 ส าหรับปี (เฉพาะกิจการ) ส าหรับปี (งบการเงินรวม) 

  ปี 2560  ปี 2559  ปี 2560  ปี 2559 

1 เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อื่นๆ-บรษิัทย่อย GLE 3.84 - -  

2 
เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อื่นๆ-กับบริษัทที่มี
ความเกี่ยวโยง 

CCC,CRT,SFZ,PTL 2.91 10.42 2.91 - 
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ส าหรับการท ารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ได้ในอนาคต มีการก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังนี้ 

แนวทางการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน หรือการท าธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวโยง 

คณะกรรมการ ได้มีมติก าหนดนโยบาย และขั้นตอนการท ารายการระหว่างกัน เพื่อท าให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสามารถสรุปแนวทางดังนี้ 

การท าธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง จะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่
ธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะที่บุคคลทั่วไปจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจ
ต่อรองทางการค้าที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว  

การเข้าท ารายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสียคณะกรรมการตรวจสอบ
จะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นในการเข้าท ารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆโดยพิจารณา
เง่ือนไขต่างๆให้เป็นไปตามลักษณะการด าเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรมและมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือ
ราคาตลาดหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึ้นบริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่
มีความรู้ความช านาญพิเศษเชน่ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ ส านักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่มีความเป็นอิสระจากบรษิทั
และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี โดย
กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไมม่ีสิทธิออกเสียงในรายการดงักล่าวอีกท้ังจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้ปฏิบัติให้ เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อบังคับประกาศค าสั่งหรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

แนวทางการท ารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

บริษัทอาจมีการท ารายการระหว่างกันในอนาคตตามแต่เห็นสมควร  ซึ่งเป็นไปในลักษณะการท าธุรกิ จการค้าทั่วไปและจะมีการ
ก าหนดนโยบายการเข้าท ารายการระหว่างกันอย่างชัดเจน  โดยเป็นราคาและเง่ือนไขการค้าตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่
ก าหนดให้กับบุคคล และ/หรือ บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  หากมีการเข้าท ารายการระหว่างกัน บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว  ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น  บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความช านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมิน
เกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว  เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี  เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าท ารายการดังกล่าวจะไม่
เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการท ารายการที่บ ริษัท ได้ค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย 

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่
ส าคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก าหนดโดยสภาพวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย 
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1. ข้อสรุปส ำคัญ 

 ด้านสุขภาพและความปลอดภัย: ไตรมาส 4 ปี 2560 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหน่ึงครั้ง ปี 2560 ความเสียหายที่เกิดจาก
อุบัติเหตภุายในลดลงจำกปีก่อน 6 เป็น 4 ครั้ง เรามุ่งม่ันเรื่องความปลอดภัยโดยมีเป้าหมายเรื่องอุบัติเหตุเป็นศนูย์ 

 รายได้: ในไตรมาส 4 ปี 2560 มีรายได้รวม จ านวน 212 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 15% เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกนัปี
ก่อน ที่มีรายได้รวม จ านวน 185 ล้านบาท ส าหรับทั้งปี 2560 มีรายได้รวม จ านวน 920 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 14% เม่ือ
เปรียบเทียบกับทั้งปี 2559 ที่มีรายได้รวม จ านวน 804 ล้านบาท 

 EBITDA: ในไตรมาส 4 ป ี2560 มี EBITDA จ านวน 37 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้น 25% เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกันของ
ปีก่อน ที่มี EBITDA จ านวน 29 ล้านบาท ส าหรับปี 2560 มี EBITDA จ านวน 172 ล้ำนบำท ลดลง 4% เม่ือ
เปรียบเทียบกับทั้งปี 2559 ที่มี EBITDA จ านวน 179 ล้านบาท  

 ก าไรสุทธ:ิ ในไตรมาส 4 ปี 2560 มีก าไรสุทธิ จ านวน 12 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นสามเท่าเม่ือเปรียบเทยีบกับงวดเดียวกัน
ของปกี่อน ที่มีก าไรสุทธิ จ านวน 4 ล้านบาท ส าหรับทั้งปี 2560 มีก าไรสุทธิ จ านวน 71 ล้ำนบำท  เพิ่มขึ้น 4% เม่ือ
เปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีก าไรสุทธิ จ านวน 68 ล้านบาท 

 ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเตา: ในไตรมาส 4 ปี 2560 มียอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเตา จ านวน 68,500 ตัน เพิ่มขึ้น 
22% เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดยีวกันปีกอ่น ที่มีมีจ านวน 56,000 ตัน ส าหรับทั้งปี 2560 มียอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์
จากเตา จ านวน 288,500 ตัน เพิ่มขึ้น 10% เมือเปรียบเทียบกับทั้งปี 2559 ที่มีจ านวนขาย 261,500 ตัน 
คุณกีซ่า เพอราคี กรรมการผู้จัดการของบริษัท สุธากญัจน์ จ ากัด (มหาชน) ได้ให้ความเห็นว่า 
“บริษัทยังคงรักษาความแข็งแกรง่จากไตรมาส 3 อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการกลับมาใช้เตาจ านวนสองเตาหลังจาก
ที่มีการปรับปรุงซ่ึงคิดเป็น 30% ของก าลงัการผลิต ได้ส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตและน าไปสูก่ารผลิตอย่างเต็มก าลัง 
พอดีกับช่วงฤดูน้ าตาลซ่ึงเป็นชว่งที่เติบโตสูงตามที่คาดการณไ์ว้ ในไตรมาส 4 เป็นช่วงที่เติบโตแข็งแกร่งกว่าการ
คาดการณ์ด้วยปริมาณการขายทีเ่ติบโตมากกว่า 30% ในเดือนธนัวาคม เม่ือเปรียบเทียบกบัธันวาคมปีก่อน และเรา
มองเห็นว่าการเติบโตนี้ยังคงต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาส 1 ป ี2561 ภาพรวมทั้งปีที่ผ่านมาบริษัทไดเ้น้นการเพิ่มขึ้นของ
รายได้เป็นหลกั ซ่ึงเป็นผลส าเร็จด้วยรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น 115 ลา้นบาท หรือ 14% นอกจากนีเ้ราได้เน้นการรกัษา
เสถียรภาพในการด าเนินงาน ในขณะเดียวกนัได้น ากระบวนการทีย่ั่งยืนมาใช้ โดยเฉพาะด้านการบ ารุงรักษา และได้
เน้นในเรื่องคุณภาพเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสสูงสุดในโอกาสทางการตลาดในปี 2561 ต่อไป” 
 
 

2. แนวโน้มสถำนกำรณ์ในอนำคต 

ภาวะเศรษฐกิจทั่วไปมีปัจจัยที่ดี: มีการคาดการณ์ว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในไตรมาสท่ี 4 ปี 2560 จะเร่ง
ตัวขึ้นถงึ 4.5%  (ในขณะที่ไตรมาส 3 เติบโต 4.3%  และกันยายน เติบโต 3.8%) และ 0.7% ส าหรับรายไตรมาส 
ส่งผลให้ GDP ป ี 2560 เติบโต 4% และด้วยความสัมพันธ์ที่ไปในทิศทางเดียวกันระหว่าง GDP และการใช้ปูนขาว 
ส่งผลทางบวกให้กบัธุรกิจ การเติบโตของ GDP ในไตรมาส 4 นั้นได้รับแรงขบัเคลื่อนจากปัจจัยจากสภาพเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่ดีขึ้น, การขยายตัวของภาคการส่งออก และภาคการท่องเที่ยวที่ดีขึ้น ในด้านตลาด มีการคาดการณ์
ว่าความต้องการใช้ภาคเอกชนจะมีการขยายตัว ด้วยการใช้จ่ายในสินค้าคงทน โดยเฉพาะยานยนต์เพื่อการพาณิชย์
และโดยสาร การผลิตที่เกี่ยวขอ้งกับการส่งออก โดยเฉพาะการผลติยานยนต์ได้ปรับตัวดีขึ้นอย่างตอ่เนื่อง ซ่ึงมุมมองที่
สอดคล้องกนัของการเตบิโตของ GDP 4% ในปี 2561 ได้ส่งผลใหมี้การปรับตัวอย่างแข็งแกรง่ในสิน้ปี 2560 
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นอกจากนี้อุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ปูนขาวยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง: จากการคาดการณ์ว่าการเก็บเกี่ยวอ้อยจะ
เพิ่มขึ้น 10-15% เม่ือเทียบกับฤดูกาลท่ีผ่านมาซ่ึงส่งผลให้ความต้องการปูนขาวในไตรมาส 4 ปี 2560 เพิ่มขึ้นและ
ส่งผลต่อเนื่องไปในไตรมาส 1 ปี 2561 ประกอบกบัอุตสาหกรรมเหล็กมีการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สามโดยมี
ผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นกว่า 10% และบริษัทคาดการณว์่าความต้องการใช้เหลก็ในไทยจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 
2561 และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ส าคัญ เช่น อุตสำหกรรมเคมี และอุตสำหกรรมก่อสร้ำง (การผลิตอิฐมวลเบา) ยังคง
มีแนวโน้มในเชิงบวก อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการท าเหมืองแร่มีผลการด าเนินงานที่ลดลงจากปทีี่ผ่านมา 
ราคาของสินค้ามีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท: บริษัทได้มีการรบัรู้ราคาที่สูงขึน้ในไตรมาส 4 เปรียบเทียบในฐาน
ลูกค้าเดียวกนั เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากด้านต้นทุนวัตถุดิบทีเ่พิ่มขึ้นซ่ึงได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในตลาด
ทั้งหมด อย่างไรก็ตามก าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นนั้น ท าให้ต้นทุนทีสู่งขึ้นส่งผลกระทบต่อส่วนแบง่ตลาดบางส่วนเท่านัน้ 
การเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิต มาจากฐานการผลิตใหม่ท่ีห้วยป่าหวาย ของบริษัท สุธากัญจน์ ด าเนินการสร้าง
เตาเผาใหม่ที่ 7 ซ่ึงได้เพิ่มก าลังผลิตขึ้น +15% นัน้จะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อรายได้ในไตรมาส 1 ปี 2561 ต่อไป 
 

3. สรุปข้อมูลทำงกำรเงิน  

สรุปข้อมลูฐำนะทำงกำรเงิน ส ำหรับงวดสำมเดือน ณ วันที ่31 ธันวำคม 2560 และ 31 ธันวำคม 2559 ดังนี้: 
 

     Q4 2560  Q4 2559  เปลี่ยนแปลง  %  
หน่วย: ล้ำนบำท         
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 209.13 181.21 27.92 15% 
ก ำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่น 0.44 0.57 -0.13 -23% 
รำยได้อื่น 2.19 3.10 -0.91 -29% 
รวมรำยได ้ 211.76 184.87 26.88 15% 
ต้นทุนขำยและบริกำร 153.62 136.23 17.39 13% 
ก ำไรขั้นต้น 55.51 44.98 10.53 23% 
%ก ำไรขั้นต้น 26% 24%     
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 42.04 44.50 -2.46 -6% 
EBIT 16.10 4.14 11.95 288% 
EBITDA 36.93 29.54 7.38 25% 
EBITDA margin 17% 16%     
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน -1.22 -0.68 -0.55 80% 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้ -2.74 0.33 -3.07 934% 
ก ำไรส ำหรับงวด 12.13 3.79 8.33 220% 
Earnings per share (บำท) 0.04 0.01 0.03 220% 
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สรุปข้อมลูฐำนะทำงกำรเงิน ส ำหรับป ีณ วันที ่31 ธันวำคม 2560 และ 31 ธันวำคม 2559 ดังนี้: 
 

     ปี 2560 ปี 2559 เปลี่ยนแปลง %  
หน่วย: ล้ำนบำท         
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 912.19 791.20 120.99 15% 
ก ำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่น 0.44 0.57 -0.13 -23% 
รำยได้อื่น 7.13 12.58 -5.45 -43% 
รวมรำยได ้ 919.76 804.35 115.42 14% 
ต้นทุนขำยและบริกำร 655.12 552.57 102.56 19% 
ก ำไรขั้นต้น 257.07 238.63 18.44 8% 
%ก ำไรขั้นต้น 28% 30%     
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 178.06 171.59 6.47 4% 
EBIT 86.58 80.19 6.39 8% 
EBITDA 172.04 179.14 -7.10 -4% 
EBITDA margin 19% 22%     
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน -3.41 -4.51 1.10 -24% 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้ -12.38 -7.68 -4.70 61% 
ก ำไรส ำหรับงวด 70.79 68.00 2.79 4% 
Earnings per share (บำท) 0.24 0.23 0.01 4% 

หมายเหตุ: ก าไรข้ันต้น = รายได้จากการขายและบริการ – ต้นทุนขายและบริการ (ไม่รวมรายได้อื่น) 
 

3.1 การวิเคราะห์ผลประกอบการ 

ส าหรับไตรมาส 4 ปี 2560 ปัจจัยส าคัญที่สง่ผลบวกต่อผลการด าเนนิงานประกอบดว้ย ราคาขายและ
ปริมาณการขายทีป่รับตัวเพิ่มข้ึน ซึ่งส่งผลให้มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น คิดเป็น 15% เมื่อเปรียบเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อน ท าให้บริษัทมีรายได้โดยรวมมากกว่าปีที่ผา่นมา 
เนื่องจากมีการลงทนุและยกระดับเพื่อปรับปรุงในการด าเนนิงานและรูปแบบการบริหารงานตลอดปี 2560 
ส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดบิหลักต่อตันปูนขาวลดลง (ลดลง 12% เทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2559) ถึงแม้ว่าราคา
เชื้อเพลิงจะเพิ่มข้ึน 33% เทียบกับไตรมาส 4 ปี 2559 แต่ต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นนัน้ยังคงเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วน
เดียวกับการเติบโตของรายได ้ บริษัทยังคงได้รับผลกระทบของเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงส่งผลต่อราคาขาย
ส่งออกเป็นเงินบาทเช่นเดียวกบัไตรมาสที่ 3  นอกจากนี้ด้วยจ านวนพนักงานที่ลดลง การประหยัดค่าใช้จ่าย
ด้านการขนส่ง และการจัดหมวดหมู่ใหม่ของค่าใช้จ่ายระหว่างค่าใช้จา่ยในการขายและบริหารและต้นทุน
ขาย ส่งผลให้ค่าใช้จา่ยในการขายและบริหารไตรมาส 4 ลดลง 6% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 
ในส่วนของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนั้น สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาทีสู่งขึ้นจากการซ่อมแซม
ปรับปรุงเตาเผาตามที่วางแผนไว้ ซึ่งเป็นการลงทุนที่ส าคัญเพื่อแลกมากับการเพิ่มก าลังการผลติ และบริษทั
มีภาษีเงินได้เพิ่มข้ึนเนื่องจากก าไรก่อนภาษีที่เพิ่มขึ้น 
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ในปี 2560 บริษัทมีเป้าหมายเน้นไปที่การสรา้งการเติบโตของรายได้ ซึง่ผลการด าเนนิงานทั้งปพีบวา่มี
ปริมาณการขายผลิตภัณฑจ์ากเตาเพิ่มข้ึน 27,000 ตัน เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยเพิ่มขึ้นมากในไตรมาส 3 
และไตรมาส 4ภายใต้การสนบัสนนุจากการปรับปรุงการด าเนินงานในช่วงปลายปี โดยมีราคาเฉลี่ยทั้งปี
ลดลง อยา่งไรก็ตามในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 มีแนวโน้มราคาทีสู่งขึ้นเนื่องจากมีการปรับราคาของลูกค้าหลัก
ในประเทศ ในส่วนค่าเงนิดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงนัน้ส่งผลกระทบต่อราคาโดยเฉลี่ย แต่เนื่องจากการส่งออก
เป็นแค่ส่วนหนึง่ของปริมาณการขายทั้งหมด จึงส่งผลกระทบต่อบริษัทไม่รุนแรงเท่าอุตสาหกรรมที่เน้นการ
ส่งออก ส าหรับปี 2560 มีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ 4% เมื่อเทียบกับปี 2559 เนื่องจากมีการ
ลงทุนในทรัพยากรบุคคลเพื่อทีจ่ะพัฒนาปรับปรุงฐานความรู ้ แต่เนื่องด้วยจ านวนบุคคลที่ลดลงนั้นท าให้
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีแนวโน้มที่ลดลง (ตามที่แสดงใน ไตรมาส 4) 
ในด้านเงนิกู้ยืมของบริษัท ขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของการกู้ยืมระยะสั้น แต่คา่ใช้จ่ายทางการเงินโดยรวมลดลง
เนื่องจากมกีารช าระคนืเงินกู้ระยะยาว ส่วนภาษีเงนิได้เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้และได้รับ
ประโยชน์จากการยกเว้นภาษีของ BOI (Board on Investment) ที่ลดลง ถึงแม้วา่ EBITDA ทั้งปจีะลดลง 
4% จากปี 2559 แต่ในไตรมาส 4 EBITDA เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน 
นอกจากนี้รายได้สุทธิเพิ่มข้ึนร้อยละ 4 เนื่องจากค่าเสื่อมราคาที่ลดลงในปีทีผ่่านมาเนื่องจากเตาเผาใหม่ยัง
ไม่เปิดใช้งาน 
 

3.2. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

สาเหตุหลักของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มข้ึน มาจากการลงทุนเพิ่มข้ึนในที่ดนิอาคารและอุปกรณ์ เนื่องจากมีการ
ปรับปรุงฐานการผลิตหลัก และมีการลงทนุอย่างต่อเนื่องในเตาเผาใหม่ที่ 7 ที่โรงงานใหม่ที่ห้วยป่าหวาย 
ประกอบกับมีงานซ่อมแซมอิฐวัสดุทนไฟ ซึ่งปรับปรุงเพื่อพฒันาคุณภาพการด าเนินงานของเตาเผาอย่าง
ยั่งยืน 
หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น จากเงนิกู้ระยะสั้นที่น ามาใช้ในการลงทุนที่เกิดขึ้นก่อนที่วางแผนไว้ เนื่องจากความ
ต้องการใช้เตาเพื่อให้เต็มก าลังการผลิต ในขณะที่การจา่ยเงินต้นของเงินกู้ระยะยาวส่งผลให้หนี้สินไม่
หมุนเวียนรวมลดลง  
ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มข้ึนจากก าไรสุทธิซึง่เพิ่มขึ้นจากค่าเสื่อมราคาทีน่้อยลง เนื่องดว้ยเตาเผาที่ 7 จะเร่ิม
ด าเนินการในปี 2561 จะส่งผลให้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มสูงขึ้นในปี 2561 และมีสินทรัพยท์ี่เพิ่มขึ้นในข้อมูลแสดง
ฐานะทางการเงิน 
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สรุปข้อมลูแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ 31 ธันวำคม 2560 เปรียบเทียบ กับ 31 ธันวำคม 2559: 

 

 หน่วย: ล้ำนบำท 
31 ธันวำคม

2560 
31 ธันวำคม 

2559 
เปลี่ยนแปลง  %  

สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 370.45 378.61 -8.16 -2.2% 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 612.03 559.91 52.12 9.3% 
สินทรัพย์รวม 982.48 938.52 43.96 4.7% 
หนี้สินหมุนเวียนรวม 332.51 257.97 74.54 28.9% 
หนี้สินไม่หมนุเวียนรวม 69.46 101.98 -32.52 -31.9% 
หนี้สินรวม   401.97 359.95 42.02 11.7% 
ส่วนของผู้ถือหุน้รวม 580.51 578.57 1.94 0.3% 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้รวม 982.48 938.52 43.96 4.7% 

 

3.3 การวิเคราะห์กระแสเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ สิ้นปี 2560 ลดลง 46 ล้านบาทเมื่อเทียบกับสิน้ปี 2559 และมีเงินสด
และรายการเทียบเทา่เงินสดสิน้ปีอยู่ที่ 50 ล้านบาท เนื่องจากปจัจัยดังต่อไปนี ้
 
กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงานลดลงเนื่องจากการจ าหน่ายสินค้าและบริการในกลุ่มเครื่องจักร
และอุปกรณ์ (Engineering) ที่รับรู้รายได้จากเงนิรับล่วงหน้าลดลง นอกจากนี้สินคา้คงเหลือที่เพิ่มขึ้น 
(ชิ้นส่วนส ารอง) รวมถึงลูกหนี้ทีเ่พิ่มข้ึน (ยอดขายที่เพิ่มขึ้น) และส่วนของเจ้าหนี ้
  
กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทุนลดลงเป็นผลมาจากการขายเงินลงทุนในปี 2559 ซึ่งมีมูลค่ามากกวา่ 
50 ล้านบาท นอกจากนี้การลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน 19 ลา้นบาท จากการลงทุนในโรงงาน
ใหม่ที่ห้วยป่าหวาย (เตาเผาที่ 7) ประกอบกับการขายอุปกรณ์ลดลงส่งผลกระทบให้เงินสดสทุธจิากกิจกรรม
ลงทุนลดลง 
 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มข้ึนอย่างมีนยัส าคัญ เนื่องจากมีการใช้เงินทุนระยะสัน้ในการลงทุน 
Capex (+ 143 ล้านบาท) ในปี 2017 ในทางกลับกันการจ่ายคืนเงินต้นของเงินกู้ระยะยาวลดลงเมื่อเทียบ
กับปี 2559 (-27 ลา้นบาท) ในขณะที่การจา่ยดอกเบี้ยลดลง และการจ่ายเงนิปนัผลลดลง สง่ผลให้เงินสด
สุทธิลดลง 
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สรุปข้อมลูกระแสเงินสด ณ 31 ธันวำคม 2560 และ 31 ธันวำคม 2559: 
 

 
หน่วย: ล้ำนบำท Q4 YTD 2560 Q4 YTD 2559 เปลี่ยนแปลง % 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วันต้นงวด 96.78 46.30 50.48 109.01% 
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 54.53 263.15 -208.62 -79.28% 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน -121.17 -60.24 -60.93 -101.14% 
เงินสดสุทธ ิ(ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน 20.19 -152.43 172.63 113.25% 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ -46.44 50.48 -96.92 -192.01% 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วันปลำยงวด 50.34 96.78 -46.44 -47.99% 

 
 
4. อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ 

 

  Q4 2560 Q4 2559 Q1 to Q4 2560 Q1 to Q4 2559 

อัตรำผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) 8.37% 2.52% 12.22% 11.29% 
อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 5.05% 1.56% 7.37% 6.97% 
อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถำวร (ROFA) 23.35% 22.33% 27.68% 31.92% 
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 0.69 0.62 0.69 0.62 
Net Debt/Equity Ratio 0.44 0.19 0.44 0.19 
Leverage (Net Debt/EBITDA) 1.72 0.91 1.48 0.60 

 

Note:  1) Net Debt = Interest bearing liabilities – cash and cash equivalents  
2) Leverage Q4 uses annualized EBITDA 
3) ROFA = (Net profit + Depreciation)/ Average (Q4 2017 and Q4 2016) of property, plant and equipment  
 

 

 

 

 

Mr. Geza Perlaki  Mr. Krishnan Subramanian Aylur 

Authorized Director  Authorized Director 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน 
 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทรวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏ
ในรายงานประจ าปีซึ่งงบการเงินรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปใน
ประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณ
การที่สมเหตุสมผลในการจัดท ารวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้สามารถ
สะท้อนฐานะการเงินผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้องโปร่งใสเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทส านักงานอี วาย จ ากัดซึ่งให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขโดยใน
การตรวจสอบบริษัทได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆเพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นไดต้าม
มาตรฐานการสอบบัญช ี
 
 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายในและ
การก ากับดูแลที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของ
บริษัทตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ 
 

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทั้งสิ้นเป็นผู้ ดูแล
รับผิดชอบการสอบทานนโยบายการบัญชีและรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินการสอบทานระบบการ
ควบคุมภายในการตรวจสอบภายในและประเมินความเสี่ยงตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงระหว่างกัน
อย่างครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 

 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมและ

สามารถสร้างความเช่ือมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการรวมของบริษัทส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  มีความเชื่อถือได้
โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

 
 

     นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์                นายกีซา เอมิล เพอราคี 
                   ประธานกรรมการ                      กรรมการผู้จัดการ 
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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
รายงาน และงบการเงนิรวม  
ณ 31 ธันวาคม 2560 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท)         
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการด าเนินงานและ
กระแส  เงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะ
ของ    บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ
จากกลุ่มบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆตามที่ระบุใน
ข้อก าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ  

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ  
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหาก
ส าหรับเรื่องเหล่านี้ 
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ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ  
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า
ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบ
ส าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้ 

การรับรู้รายได้จากการขาย 

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

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขายของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง 

o ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้  

o สุ่มตัวอย่างเอกสารประกอบรายการขายเพ่ือตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขายว่าสอดคล้องกับนโยบาย
การบัญชีของบริษัทฯ 

o สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 

o วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายแบบแยกย่อย 

ข้อมูลอ่ืน  

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้า
ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้
ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี
ความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือ
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่  
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เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลทราบ
เพ่ือให้มีการด าเนินการแก้ไขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถ
จัดท า งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด 
ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงาน
ต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เก่ียวกับการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว  และการใช้เกณฑ์การบัญชี
ส าหรับกิจการที่ด าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่
สามารถด าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า
รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้
งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย 

o ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน  
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต
อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การ
แสดงข้อมูลที่ไมต่รงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

o ท าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท 

o ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารจัดท า 

o สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการที่ด าเนินงานต่อเนื่องของ
ผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่ม
บริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ 
ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องใน
งบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลง
ไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุด
การด าเนินงานต่อเนื่องได้ 

o ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

o รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบ
ต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็น
ผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้อง
กับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอ่ืน
ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการ
ที่ข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

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

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับนี้ 
 
 

 
กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496 

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2561 
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บริษทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2560 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 50,339,602              38,117,059              96,780,614

เงินลงทนุชัว่คราว 8 2,989,705                2,989,705                2,954,320

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 143,594,057           143,594,057           120,309,649

สินคา้คงเหลือ 10 169,645,609           169,645,609           150,332,384

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 3,883,282                3,770,140                8,232,959

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 370,452,255           358,116,570           378,609,926           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 11 -                                -                                12,000,000

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 12 -                                20,000,000              -                                

เงินลงทนุทัว่ไป 13 3,296,954                3,296,954                3,544,018

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 14 8,084,001                8,084,001                8,084,001

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 585,944,121           588,299,141           523,983,284

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 16 10,148,381              9,440,202                9,000,000

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 1,729,718                1,729,718                1,675,142

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 2,827,177                2,677,177                1,622,006

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 612,030,352           633,527,193           559,908,451           

รวมสินทรัพย์ 982,482,607           991,643,763           938,518,377           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

                                                                     หน้า < 161/208 >



 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2560 2560 2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 214,612,234 214,612,234 80,000,000

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 18 74,907,111              78,619,087              70,800,237

เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 4,669,961                4,669,961                67,319,085

เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 30,960,000              30,960,000              30,960,000

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 622,660                   622,660                   2,941,466

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,635,898                3,635,898                2,236,272

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 3,102,036                2,779,583                3,708,466

รวมหนี้สินหมุนเวียน 332,509,900           335,899,423           257,965,526           

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี 19 57,331,400              57,331,400              88,291,400

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง

   ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 1,549,448                1,549,448                1,707,140

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 21 10,580,177              10,563,791              11,982,183

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 69,461,025              69,444,639              101,980,723           

รวมหนี้สิน 401,970,925           405,344,062           359,946,249           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

                                                                     หน้า < 162/208 >



 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

2560 2560 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

   ทนุจดทะเบียน 

     หุ้นสามญั 300,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 300,000,000           300,000,000           300,000,000           

   ทนุท่ีออกและช าระแลว้

     หุ้นสามญั 300,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 300,000,000           300,000,000           300,000,000

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 194,175,000           194,175,000           194,175,000

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 22 30,000,000              30,000,000              30,000,000

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 56,212,671              62,000,690              54,301,425

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 124,011                   124,011                   95,703

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 580,511,682           586,299,701           578,572,128           

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 982,482,607           991,643,763           938,518,377           
-                                -                                -                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

                                                                     หน้า < 163/208 >



 

 

บริษทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2560 2560 2559
ก าไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 912,190,412         912,190,412         791,197,646         
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 436,780                 436,780                 566,908                 
รายไดอ่ื้น 7,134,826              7,102,081              12,580,601            
รวมรายได้ 919,762,018         919,729,273         804,345,155         
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขายและบริการ 655,122,890         655,122,890         552,566,155         
ค่าใชจ่้ายในการขาย 113,690,865         113,690,865         85,507,943            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 64,370,892            58,550,128            86,080,160            
รวมค่าใช้จ่าย 833,184,647         827,363,883         724,154,258         
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 86,577,371            92,365,390            80,190,897            
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (3,405,766)            (3,405,766)            (4,509,588)            
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 83,171,605            88,959,624            75,681,309            
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 (12,377,774)          (12,377,774)          (7,679,700)            
ก าไรส าหรับปี 70,793,831            76,581,850            68,001,609            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 35,385 35,385 (1,379,509)            
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 24 (7,077)                    (7,077)                    275,901                 
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 28,308                   28,308                   (1,103,608)            

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 21 3,526,727              3,526,727              -                              
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 24 (409,312)                (409,312)                -                              
รายการท่ีจะไมถู่กบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 3,117,415              3,117,415              -                              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 3,145,723              3,145,723              (1,103,608)            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 73,939,554            79,727,573            66,898,001            

ก าไรต่อหุ้น 26
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.24                        0.26                        0.23                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

                                                                     หน้า < 164/208 >



 

 

                                                                     หน้า < 165/208 >



 

 

                                                                     หน้า < 166/208 >



 

 

 

 

 

บริษทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม

2560 2560 2559
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 83,171,605            88,959,624            75,681,309            
รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 85,460,730            85,293,366            98,949,129            
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 226,702                 226,702                 (3,297)                    
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทนุ (โอนกลบั) 247,064                 247,064                 (202,280)                
   ก  าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ (364,484)                (364,484)                (3,023,989)            
   ก  าไรจากการขายเงินลงทนุชัว่คราว -                              -                              (1,621,349)            
   ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง 94,863                   94,863                   (135,125)                
   การเปล่ียนแปลงในส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,198,754              2,182,368              3,373,364              
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 3,405,766              3,405,766              4,509,588              
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 174,441,000         180,045,269         177,527,350         
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (23,612,593)          (23,612,593)          35,612,729            
   สินคา้คงเหลือ (19,313,225)          (19,313,225)          40,664,053            
   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 4,349,677              4,462,819              12,046,423            
   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 511,719                 661,719                 1,373,579              
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (7,065,608)            (7,189,582)            (43,268,642)          
   เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ (62,649,124)          (62,649,124)          48,427,627            
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (606,430)                (928,883)                394,686                 
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน (74,033)                  (74,033)                  -                              
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 65,981,383            71,402,367            272,777,805         
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (11,449,113)          (11,449,113)          (9,629,964)            
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 54,532,270            59,953,254            263,147,841         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

                                                                     หน้า < 167/208 >



 

 

 

 

บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

บริษทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม

2560 2560 2559
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง 12,000,000            12,000,000            -                              
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุชัว่คราว -                              -                              50,000,000            
เงินสดจ่ายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                              (20,000,000)          -                              
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (130,532,884)        (128,997,624)        (111,205,552)        
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (1,280,938)            (459,725)                (9,000,000)            
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ 364,486                 364,486                 4,193,958              
เงินมดัจ าซ้ือเคร่ืองจกัรลดลง (เพ่ิมข้ึน) (1,716,890)            (1,716,890)            5,772,894              
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (121,166,226)        (138,809,753)        (60,238,700)          
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 134,612,234         134,612,234         (8,106,187)            
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว -                              -                              48,000,000            
ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (30,960,000)          (30,960,000)          (58,220,000)          
ช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (3,267,905)            (3,267,905)            (10,649,213)          
เงินปันผลจ่าย
 (72,007,268)          (72,007,268)          (114,000,467)        
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (8,184,117)            (8,184,117)            (9,457,594)            
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 20,192,944            20,192,944            (152,433,461)        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (46,441,012)          (58,663,555)          50,475,680            
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 96,780,614            96,780,614            46,304,934            
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันปลายปี 50,339,602            38,117,059            96,780,614            

-                              -                              -                              
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ

รายการท่ีมิใช่เงินสด
   ซ้ือยานพาหนะตามสญัญาเช่าการเงิน 649,000                 649,000                 2,644,860              
   เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์ 11,094,266            14,930,216            (8,432,748)            
   เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 34,775                   34,775                   -                              
   ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 3,526,727              3,526,727              -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

                                                                     หน้า < 168/208 >



 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  

1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล าเนาใน                
ประเทศไทยโดยมีบริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ ไทย
เป็นบริษัทใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม 
และจ าหน่าย ประกอบและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ บริษัทฯ มีส านักงานสาขา 3 แห่ง ในจังหวัดสระบุรี 
2 แห่งและจังหวัดลพบุรี 1 แห่ง 
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 บริษัทฯได้จดทะเบียนย้ายที่อยู่บริษัทฯกับกระทรวงพาณิชย์จากเลขที่ 
8/222 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ซอย 2 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นเลขที่ 89 
อาคารคอสโม ออฟฟิต พาร์ค ชั้น 6 ยูนิตเอช ถนนป๊อบปูล่า ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด มีสัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
อยู่ร้อยละ 52.13 ต่อมาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ท าการซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัทฯจ านวน 65 ล้านหุ้นจากกลุ่มครอบครัวมนต์เสรีนุสรณ์ ท าให้  ณ วันที่                  
31 ธันวาคม 2560 บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด มีสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเป็นร้อยละ 73.79 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
2.1 งบการเงินนี้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่                        
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

 งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการบัญชี 
2.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 บริษัทฯได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ซ่ึงเป็น
บริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย ด าเนินธุรกิจให้ค าปรึกษาด้านวิศวกรรมและบริการออกแบบ จ าหน่าย 
ประกอบและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ บริการให้ค าปรึกษาและติดตั้งโดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 20 
ล้านบาท และบริษัทฯถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 99.99 จึงท าให้บริษัทฯต้องจัดท า            
งบการเงินรวมโดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
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ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่า “บริษัทฯ”) และงบการเงินของบริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่า “บริษัทย่อย”) 

ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือ
มีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ านาจในการสั่งการกิจกรรม
ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้  

ค)  บริษัทฯน างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอ านาจ
ในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 

จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส าคัญได้ถูกตัดออกจาก
งบการเงินรวมนี้แล้ว  

ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของ
บริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษัทฯจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้
ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศัพท์ การตีความ
และการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
มาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเปน็สาระส าคัญต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย 
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้
ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินเมื่อน ามาถือปฏิบัติ 

4. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

ขายสินค้า 

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส าคัญของความเป็น
เจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากับสินค้าโดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว 

รายได้ค่าบริการ 

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน  

ดอกเบี้ยรับ 

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ ากัด
ในการเบิกใช้ 

4.3 ลูกหนี้การค้า 

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้  
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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) 

ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อยท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 

 มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน 

บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการค านวณต้นทุนของเงินลงทุน 

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการท ารายการ 
หลังจากนั้น บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่า
เผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนรวมอยู่ในการค านวณผล
การด าเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็นที่ดิน 

บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจ าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนออกจากบัญชี 
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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
สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดมีดังนี้ 

  คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์  5  ปี 
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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 

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะท าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจ
ด้อยค่า บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ ากว่า
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ
ขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า  
บริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  
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4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 
บริษัทฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  
โครงการสมทบเงิน 
บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม
และเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ ายในปีที่เกิด
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  

4.16 ภาษีเงินได้ 
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
ค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรั พย์
และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้
อัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  
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บริษัทฯรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี ในจ านวนเท่าที่มีความเป็นไป
ได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่
ใช้หักภาษีนั้น 

บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มีก าไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ 

บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพ่ือโอน
หนี้สินให้ผู้อ่ืนโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย              (ผู้
ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก าหนดให้ต้องวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะ
เดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯจะประมาณมูลค่า
ยุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่
สามารถสังเกตได้ที่เก่ียวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด  

 ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินใน        งบ
การเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

 ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง 

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางอ้อม 

 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น  

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่า
ยุติธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 
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5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 

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

สัญญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงินฝ่ายบริหาร
ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษัทฯได้โอนหรือรับ
โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่ 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของ
หนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น 

 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

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

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณ
อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน และต้อง
ทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน 

 

 

 

                                                                     หน้า < 177/208 >



 

 

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 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเมื่ อมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชั่วคราวนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จ านวนสินทรัพย์           ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตใน
แต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

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

คดีฟ้องร้อง 

บริษัทฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณ
การหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
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6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการ
ธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2560 2560 2559 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธรุกิจกับบริษัทย่อย 
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)     
ค่าที่ปรึกษา - 3.6 - อัตราตามที่ระบุในสัญญา 
รายการธรุกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
ซื้อสินค้า 6.4 6.4 9.5 ราคาตามที่ตกลง 
ค่าที่ปรึกษา 14.6 14.6 - อัตราตามที่ระบุในสัญญา 
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 10.7 10.7 - อัตราตามที่ระบุในสัญญา 
รายการธรุกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 
ค่าเช่าจ่าย 0.9 0.9 1.0 อัตราตามที่ระบุในสัญญา 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มี
รายละเอียดดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2560 2559 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)   
บริษัทย่อย - 3,836 - 
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน(1) 2,908 2,908 10,419 

รวม 2,908 6,744 10,419 

ลักษณะความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน 
(1) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 

 

 

 

                                                                     หน้า < 179/208 >



 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 25,269 25,269 13,320 
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง 758 758 1,996 
รวม 26,027 26,027 15,316 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2560 2559 
เงินสด 319 295 291 
เงินฝากออมทรัพย์ 49,558 37,359 91,438 
เงินฝากกระแสรายวัน 463 463 5,052 
รวม 50,340 38,117 96,781 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.37 ต่อปี 
(2559: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.37 ต่อปี) 

8. เงินลงทุนชั่วคราว 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
และงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

งบการเงิน                 
เฉพาะกิจการ 

 2560 2559 
หลักทรัพย์เผื่อขาย   
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - ราคาทุน 2,835 2,835 
บวก: การปรับมูลค่าตามราคายุติธรรม 155 119 

รวมเงินลงทุนในกองทุนเปิด 2,990 2,954 
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9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน  
   (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2560 2559 
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน    
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก าหนดช าระ    
   ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 101,732  101,732  92,252 
   ค้างช าระ    
    1 - 90 วัน   39,149  39,149  27,683 
    91 - 180 วัน 2,155  2,155 244 
    181 - 365 วัน   498  498  - 
    มากกว่า 365 วัน 1,371 1,371 1,374 
รวม 144,905 144,905 121,553 
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,602) (1,602) (1,375) 
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 143,303 143,303 120,178 
ลูกหนี้อื่น    
เงินทดรองจ่าย - กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน 291 291 132 
รวมลูกหนี้อื่น 291 291 132 
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 143,594 143,594 120,310 

10. สินค้าคงเหลือ 

    (หน่วย: พันบาท) 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 
 งบการเงิน

รวมและ     
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 
 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

งบการเงิน
รวมและ     

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 
 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

งบการเงิน
รวมและ     

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 
 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
สินค้าส าเร็จรูป 11,360 19,968 - - 11,360 19,968 
งานระหว่างท า 2,954 18,757 - - 2,954 18,757 

วัตถุดิบ 74,074 57,687 (1,524) (1,524) 72,550 56,163 

วัสดุสิ้นเปลือง 82,782 53,039 - - 82,782 53,039 

สินค้าระหว่างทาง - 2,405 - - - 2,405 

รวม 171,170 151,856 (1,524) (1,524) 169,646 150,332 
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11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีเงินฝากประจ าซึ่งบริษัทฯได้น าไปค้ าประกันวงเงินสินเชื่อจาก
สถาบันการเงินจ านวน 12 ล้านบาท (2560: ไม่มี) 

12.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   (หน่วย: พันบาท) 

บริษัท ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนยีริ่ง จ ากัด 20,000 - 99.99 - 20,000 - 
รวม     20,000 - 

13. เงินลงทุนทั่วไป 

  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

และงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

งบการเงิน                 
เฉพาะกิจการ 

 2560 2559 
PT. KRAKATAU GOLDEN LIME  5,418 5,418 
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (2,121) (1,874) 
รวมเงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ 3,297 3,544 

 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯได้ท าสัญญาเพ่ือร่วมลงทุนใน PT. KRAKATAU GOLDEN LIME 
ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพ่ือท าธุรกิจผลิตปูนขาวในประเทศอินโดนีเซียในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 
10 ของทุนจดทะเบียน (หุ้นสามัญ 708,100 หุ้น หุ้นละ 10,000 รูเปียอินโดนีเซีย) หรือคิดเป็นจ านวน
เงิน 7.1 พันล้านรูเปียอินโดนีเซีย โดยบริษัทฯบันทึกเงินลงทุนบางส่วนที่เรียกช าระแล้วตามสัญญา 

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวมีมติระงับการด าเนินกิจการของ PT. KRAKATAU GOLDEN LIME 
มีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 และปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาจัดท าแผน         ธุรกิจใหม่ 
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14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้น ซึ่งมี
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม                                              

และงบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 
 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 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม                                              

และงบการเงิน  

เฉพาะกิจการ 

 

งบการเงิน        

เฉพาะกิจการ 
 2560 2559 
ที่ดิน 17,936 17,936 
ที่ดินและอาคารโกดังให้เช่า 13,372 13,372 
รวม 31,308 31,308 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและฝ่ายบริหารของ
บริษัทฯ ดังนี้ 

มูลค่ายุติธรรมของที่ดินเปล่าประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด 

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

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจ านวนเงิน 8.1 ล้านบาท 
(2559: 8.1 ล้านบาท) ไปจดจ านองเพ่ือค้ าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวและวงเงินสินเชื่อต่างๆ ที่ได้รับจาก
ธนาคารตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30.5 
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บริษัทฯและบริษัทย่อยมีที่ดินมูลค่าตามบัญชี 2 ล้านบาท (2559: 2 ล้านบาท) โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ
และบริษัทย่อยยังไม่มีแผนที่จะด าเนินการกับท่ีดินแปลงดังกล่าว 

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
   

  (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 

ที่ดิน 

อาคารและ              
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
เครื่องจักร

และอุปกรณ์ 
เครื่องใช้
ส านักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่างติดต้ัง
และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 84,907 135,518 781,837 9,063 167,299 171,091 1,349,715 
ซ้ือเพิ่ม - 271 18,557 2,094 1,069 120,285 142,276 
จ าหน่าย - - - - (3,892) - (3,892) 
โอนเข้า (ออก) - 3,500 23,640 - - (27,140) - 
ดอกเบี้ยจา่ยที่ถอืเป็นต้นทุน - - - - - 4,978 4,978 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 84,907 139,289 824,034 11,157 164,476 269,214 1,493,077 
ค่าเสื่อมราคาสะสม        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 - 93,691 576,146 7,423 148,472 - 825,732 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับป ี - 12,927 60,406 867 11,093 - 85,293 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนที่

จ าหน่าย - - - - (3,892) - (3,892) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 106,618 636,552 8,290 155,673 - 907,133 
มูลค่าสุทธิตามบัญช ี        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 84,907 41,827 205,691 1,640 18,827 171,091 523,983 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 84,907 32,671 187,482 2,867 8,803 269,214 585,944 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับงวด      
 2560 (73.7 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร) 85,293 
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  (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ที่ดิน 

อาคารและ              
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
เครื่องจักร

และอุปกรณ์ 
เครื่องใช้
ส านักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่างติดต้ัง
และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 84,907 119,786 726,785 8,318 171,367 140,240 1,251,403 
ซ้ือเพิ่ม - 1,944 15,209 745 7,462 80,056 105,416 
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 
ซ้ือเพิ่ม - 271 18,524 1,717 1,069 122,996 144,577 
จ าหน่าย - - - - (3,892) - (3,892) 
โอนเข้า (ออก) - 3,500 23,640 - - (27,140) - 
ดอกเบี้ยจา่ยที่ถอืเป็นต้นทุน - - - - - 4,978 4,978 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 84,907 139,289 824,001 10,780 164,476 271,925 1,495,378 
ค่าเสื่อมราคาสะสม        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 - 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 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับป ี - 12,927 60,402 817 11,093 - 85,239 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนที่

จ าหน่าย - - - - (3,892) - (3,892) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 106,618 636,548 8,240 155,673 - 907,079 
มูลค่าสุทธิตามบัญช ี        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 84,907 41,827 205,691 1,640 18,827 171,091 523,983 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 84,907 32,671 187,453 2,540 8,803 271,925 588,299 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี      
 2559 (81.3 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร) 98,949 

 2560 (73.7 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร) 85,239 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนของเครื่องจักร
จ านวน 5.0 ล้านบาท (2559: 5.5 ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงินโดย
มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ านวนเงิน 2.6 ล้านบาท (2559: 8.1 ล้านบาท) 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยัง
ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 601.7 
ล้านบาท (2559: 482.7 ล้านบาท) 

 บริษัทฯได้จดจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนบนที่ดินนั้นและเครื่องจักรซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี
จ านวนเงิน 183.9 ล้านบาท (2559: 229.0 ล้านบาท) ไว้กับธนาคารเพ่ือเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมและ
วงเงินสินเชื่อต่าง ๆ ที่ได้รับจากธนาคารตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30.5 

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2560 

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ - ราคาทุน 10,315 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (167) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 10,148 

 
 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ - ราคาทุน 9,494 9,000 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (54) - 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 9,440 9,000 
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การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส าหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2560 

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 9,000 
ซื้อเพ่ิมระหว่างปี - ราคาทุน 1,315 
ตัดจ าหน่าย (167) 
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 10,148 

 
    (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 9,000 - 
ซื้อเพ่ิมระหว่างปี - ราคาทุน 494 9,000 
ตัดจ าหน่าย (54) - 
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 9,440 9,000 

17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พันบาท) 

 อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) 

งบการเงินรวมและ   
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
งบการเงิน               

เฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เงินเบิกเกินบัญช ี MOR, MOR - 2.25 - 12,133 - 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน 2.40 - 2.50 2.00 150,000 80,000 
เจ้าหนี้ทรสัต์รซีีท 2.00 - 52,479 - 
รวม   214,612 80,000 

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินบางส่วนค้ าประกันโดยการจดจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
บางส่วน และเครื่องจักรของบริษัทฯตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล               
ข้อ 30.5 

 

 

 

                                                                     หน้า < 187/208 >



 

 

18.  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2560 2559 

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 9,589 
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน 21,757 21,757 30,818 
เจ้าหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,564 1,564 830 
เจ้าหนี้อ่ืน - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 17,617 17,617 14,610 
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,344 5,180 - 
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 13,886 13,886 4,136 
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 35 35 - 
เงินทดรอง 202 202 196 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 132 132 75 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 18,370 18,246 10,546 
รวม 74,907 78,619 70,800 

19. เงินกู้ยืมระยะยาว 

(หน่วย: พันบาท) 

 
 

อัตราดอกเบีย้ 

 งบการเงินรวม 
และงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

งบการเงิน               
เฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี) การช าระคืน 2560 2559 
4.75 ช าระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ยเปน็งวดทุกเดือน สิ้นสดุ

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 88,291 119,251 
หัก: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  (30,960) (30,960) 
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงป ี 57,331 88,291 
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การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มี
รายละเอียดดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและ          
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 119,251 
หัก: ช าระคืนเงินกู้ (30,960) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 88,291 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารค้ าประกันโดยการจดจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนและ
เครื่องจักรของบริษัทฯตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 30.5 

20. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม

และงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 2560 2559 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 2,359 4,937 
หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจ าหน่าย (187) (289) 
รวม 2,172 4,648 
หัก : ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (623) (2,941) 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระ

ภายในหนึ่งปี 1,549 1,707 

บริษัทฯได้ท าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพ่ือเช่ายานพาหนะใช้ในการด าเนินงานของกิจการโดยมี
ก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ย  4 ปี ภายใต้เงื่อนไขของ
สัญญาดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯมีสิทธิในการเลือกที่จะซื้อทรัพย์สินตามสัญญาเช่า และบริษัทฯจะต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจ ากัดต่างๆที่ก าหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว 
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บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้  
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ป ี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจา่ยทัง้สิ้นตามสัญญาเช่า 714 1,645 2,359 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (91) (96) (187) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 623 1,549 2,172 
 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ป ี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจา่ยทัง้สิ้นตามสัญญาเช่า 3,084 1,853 4,937 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (143) (146) (289) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 2,941 1,707 4,648 

21. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน        ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2560 2559 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 11,982 11,982 8,609 

ส่วนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน :    

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  1,886 1,870 3,124 

ต้นทุนดอกเบี้ย 313 313 249 

จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (74) (74) - 

ส่วนที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :    

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย  

 

 

 

 

 

   สว่นที่เกิดจากการเปลีย่นแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ (1,004) (1,004) - 

   ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน (1,595) (1,595) - 

   ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (928) (928) - 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 10,580 10,564 11,982 
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็น
จ านวนประมาณ 3.2 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ านวน 3.2 ล้านบาท) (2559: งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: จ านวน 0.4 ล้านบาท)  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณ 8 - 22 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 8 ปี) (2559:                   
งบการเงินเฉพาะกิจการ: 11 ปี) 

 สมมติฐานที่ส าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2560 2559 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อัตราคิดลด 1.97 - 3.17 1.97 2.90 
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 2.50 2.50 5.00 
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน 0 - 32 0 - 32 0 - 30 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้ 

  (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อัตราคิดลด (723) 837 (720) 833 
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 764 (673) 760 (670) 
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน (780) 554 (776) 550 
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 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อัตราคิดลด (931) 1,080 
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 1,109 (971) 
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน (1,006) 393 

22. 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 

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2560 2559 
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส าเร็จรูปและงาน

ระหว่างท า 24,412 24,412 (18,958) 
ซื้อสินค้าส าเร็จรูป 14,575 14,575 29,131 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 319,060 319,060 286,448 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของ

พนักงาน 82,200 77,566 65,275 
ค่าเสื่อมราคา  85,293 85,239 98,949 
ค่าขนส่ง  75,217 75,217 59,516 
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24. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินได้ส าหรับปีของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุน (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25) คูณด้วยอัตราภาษี 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2560 2559 
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั:    
ภาษีเงินได้นติิบุคคลส าหรับป ี 12,849 12,849 7,925 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีจากการเกิดผล

แตกต่างช่ัวคราวและการกลับรายการ        
ผลแตกต่างช่ัวคราว (471) (471) (245) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 12,378 12,378 7,680 

จ านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2560 2559 
ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีท่ีเกี่ยวขอ้งกับขาดทุน 

(ก าไร) จากการวดัมลูค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผื่อขาย (7) (7) 276 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับก าไร
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย (409) (409) 

 
- 

รวม (416) (416) 276 
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รายการกระทบยอดระหว่างก าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้ 

  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2560 2559 

ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิตบิุคคล 83,172 88,960 75,681 
    
อัตราภาษเีงินได้นติิบุคคล 20% 20% 20% 
ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิตบิุคคล                      

คูณอัตราภาษ ี 16,634 17,792 15,136 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:    
   การส่งเสรมิการลงทุน (หมายเหตุ 25) (5,515) (5,515) (7,274) 
   ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 67 67 32 
   ค่าใช้จ่ายที่ไม่รับรูส้ินทรัพยภ์าษเีงินได้                      

รอตัดบญัช ี 1,187 29 (40) 
   ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิม่ขึ้น (12) (12) (269) 
   อื่น ๆ 17 17 95 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 12,378 12,378 7,680 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ 

    (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
 2560 2559 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี   
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 230 185 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 305 305 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1,226 1,209 
ขาดทุน (ก าไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า   
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (31) (24) 
รวม 1,730 1,675 
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25. 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 าหนดเงื่อนไขบางประการ
และก าหนดสิทธิพิเศษที่ส าคัญ ได้แก่ การได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักรที่
น าเข้ามาใช้ในการผลิต การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นที่ต้องน าเข้ามาจาก
ต่างประเทศเพ่ือใช้ในการผลิตเพ่ือการส่งออก และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้
จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี (ยกเว้นบัตรเลขที่ 2288(2)/2557 และ 
59-0430-1-00-1-0 ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 3 ปี) นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบ
กิจการนั้น  

รายได้ของบริษัทฯจ าแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริม           การ
ลงทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 กิจการที่ไดร้ับการส่งเสริม กิจการที่ไมไ่ดร้ับการ

ส่งเสริม 
 

รวม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รายได้จากการขายและบริการ       

รายได้จากการขายในประเทศ 317,613 323,046 396,590 331,353 714,203 654,399 
รายได้จากการส่งออก 65,200 68,754 132,787 68,045 197,987 136,799 

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - - 437 567 437 567 
รายได้อื่น 1,075 2,615 6,027 9,965 7,102 12,580 

รวมรายได้ 383,888 394,415 535,841 409,930 919,729 804,345 

26. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปี (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีออกในระหว่างปี  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2560 2559 
ก าไรส าหรับปี (พันบาท) 70,794 76,582 68,002 
จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุ้น) 300,000 300,000 300,000 
ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.24 0.26 0.23 
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27. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุด
ด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ าเสมอเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร
ให้กับส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ดังนี้  

 ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม เป็นส่วนงานที่ท าการผลิตและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์แคลเซียมออกไซด์ แคลเซียมไฮดรอกไซด์ และผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ 

 ส่วนงานจ าหน่าย ประกอบและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ เป็นส่วนงานที่จ าหน่ายชิ้นส่วนโครงสร้าง 
และเครื่องจักรอุปกรณ์ส าหรับเตาเผาปูนขาว รวมถึงการควบคุมให้ค าปรึกษา เพ่ือให้การติดตั้ง
เครื่องจักรส าเร็จ 

ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพ่ือวัตถุประสงค์
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัด
มูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบ
การเงิน 
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ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ 

รายได้จากลูกค้าภายนอกก าหนดขึ้นตามสถานท่ีตั้งของลูกค้า 

(หน่วย: พันบาท) 

 2560 2559 
รายได้จากลูกค้าภายนอก   
ประเทศไทย 714,203 654,399 
ประเทศลาว 87,911 108,989 
ประเทศอินโดนีเซีย 98,330 22,148 
ประเทศอ่ืนๆ 11,746 5,662 
รวม 912,190 791,198 

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 

ในปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ านวนหนึ่งรายเป็นจ านวนเงินรวม 86.6 
ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรม (ปี 2559 มีรายได้
จากลูกค้ารายใหญ่จ านวนหนึ่งราย เป็นจ านวนเงิน 108.5 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม) 

28. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อย
ละ 2 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กรุงไทย มาสเตอร์ พูล 
ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วย
กองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ านวน 0.3ล้าน
บาท (2559: 0.5 ล้านบาท) 

 

 

 

 

 

 

                                                                     หน้า < 199/208 >



 

29. เงินปันผล 
เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย จ านวนหุ้น เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 

  (ล้านบาท) (ล้านหุ้น) (บาท) 
เงินปันผลจากก าไรส าหรับปี 

2558 (ภายหลังหักเงินปันผล
ระหว่างกาล) 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น   เมื่อวันที่ 8 

เมษายน 2559 

90.0 
 
 
 

300 0.30 

เงินปันผลระหว่างกาลประกาศจ่าย
จาก           ก าไรสะสม 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 

3/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 

2559 

24.0 
 
 

300 0.08 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2559 114.0   
เงินปันผลจากก าไรส าหรับปี 

2559 (ภายหลังหักเงินปันผล
ระหว่างกาล) 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น   เมื่อวันที่ 5 
เมษายน 2560 

27.0 
 
 
 

300 0.09 

เงินปันผลระหว่างกาล ประกาศจ่าย
จากผลการด าเนินงานต้ังแต่วันที่ 

1 มกราคม ถึงวันที่ 30 
มิถุนายน  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 

4/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 

2560 

45.0 
 

               

300 0.15 

 2560 และก าไรสะสม     
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2560 72.0   

30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

30.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารโรงงาน
และซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์จ านวนเงิน 5.4 ล้านบาท (2559: 15.1 ล้านบาท) 

30.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าท าสัญญาเช่าด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน อาคารส านักงานและ
ห้องพักอาศัยและสัญญาบริการ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 
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บริษัทฯและบริษัทย่อย มีจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานและ
สัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้ 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2560 2559 
จ่ายช าระ    

ภายใน 1 ปี 2.7 2.0 1.4 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 2.8 2.6 0.3 

30.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว 
 ก)   บริษัทฯได้เข้าท าสัญญาบริการกับบริษัทย่อย เพ่ือรับบริการเกี่ยวกับการให้ความรู้และสนับสนุนใน

ด้านเทคนิค โดยภายใต้เงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาบริการบริษัทฯต้องจ่ายค่าบริการรายเดือนเริ่มมี
ผลตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ซึ่งในระหว่างปีบริษัทฯ มีค่าบริการที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย ภายใต้
สัญญาดังกล่าวเป็นจ านวนเงินประมาณ 3.6 ล้านบาท 

 ข)   บริษัทฯได้เข้าท าสัญญาบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งในต่างประเทศซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ร่วมกัน เพ่ือรับบริการเกี่ยวกับการให้ความรู้และสนับสนุนในด้านเทคนิค โดยภายใต้เงื่อนไขตาม
สัญญาบริการบริษัทฯต้องจ่ายค่าบริการรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา และสัญญาเริ่มมีผล
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ซึ่งในระหว่างปีบริษัทฯ มีค่าบริการที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย ภายใต้สัญญา
ดังกล่าวเป็นจ านวนเงินประมาณ 14.6 ล้านบาท 

 ค)   บริษัทฯได้เข้าท าสัญญาบริการกับบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศ เพ่ือรับบริการเก่ียวกับการขอประทาน
บัตรเพ่ือสิทธิทางกฎหมายให้ท าการส ารวจพ้ืนที่และประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่          โดย
ภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาบริการบริษัทฯต้องจ่ายค่าบริการตามอัตราที่ระบุในสัญญา และสัญญามี
อายุ 3 ปี เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ซึ่งในระหว่างปีบริษัทฯ มีค่าบริการที่รับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.2 ล้านบาท 

30.4 การค้ าประกัน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีหนังสือค้ าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็น
จ านวนเงิน 11.3 ล้านบาท (2559: 11.9 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย หนังสือค้ าประกันเพ่ือค้ าประกันตามสัญญาซื้อขายสินค้า
จ านวน 2.0 ล้านบาท (2559: 2.6 ล้านบาท) และหนังสือค้ าประกันเพ่ือค้ าประกันการใช้ไฟฟ้าจ านวน 
9.3 ล้านบาท (2559: 9.3 ล้านบาท) โดยมีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนและเครื่องจักรของบริษัทฯ
เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน 
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30.5 วงเงินสินเชื่อ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯได้รับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินหลายแห่งและมีหลักประกัน
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ก) วงเงินกู้ยืมระยะยาวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 และวงเงินเลตเตอร์   

ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท สินเชื่อเพ่ือการช าระค่าสินค้า วงเงินหนังสือค้ าประกันและเงินกู้ยืมระยะ
สั้นจ านวน 590 ล้านบาท (2559: 783 ล้านบาท) และมีส่วนที่ยังไม่เบิกใช้คงเหลือจ านวน 212 
ล้านบาท (2559: 390 ล้านบาท) วงเงินสินเชื่อดังกล่าวนี้ค้ าประกันโดยการจดจ านองที่ดินพร้อม
สิ่งปลูกสร้างบางส่วนและเครื่องจักรของบริษัทฯ 

ข) วงเงินเบิกเกินบัญชีจ านวน 50 ล้านบาท (2559: 62 ล้านบาท) ค้ าประกันโดยการจดจ านองที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนและเครื่องจักรของบริษัทฯ 

ค) วงเงินสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศจ านวน 260 ล้านบาท (2559: 260 ล้านบาท) ค้ าประกันโดย
การจดจ านองท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนและเครื่องจักรของบริษัทฯ 

ง) วงเงินเช่าซื้อ/ลีสซิ่งจ านวน 72 ล้านบาท (2559: 72 ล้านบาท)  
31. คดีฟ้องร้อง 

 ในเดือนสิงหาคม 2560 บริษัทฯถูกฟ้องโดยอดีตพนักงานของบริษัทฯเพ่ือเรียกเงินชดเชยจากการ     
เลิกจ้าง ในเบื้องต้นฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯไม่ได้ท าผิดสัญญาตามที่โจทก์กล่าวอ้าง
รวมทั้งค่าเสียหายที่โจทก์ฟ้องร้องสูงเกินความเป็นจริง ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
แรงงานกลาง อย่างไรก็ตาม จากความเห็นของที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารของบริษัท
ฯเชื่อว่าจะไม่เกิดผลเสียหายที่เป็นสาระส าคัญ ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในงบ
การเงิน 

32. ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผย
มูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 
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(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย     

หน่วยลงทุน - 2,990 - 2,990 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  - 17,936 13,372 31,308 

 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 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 

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

33. เครื่องมือทางการเงิน 

33.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

เครื่องมือทางการเงินที่ส าคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ลูกหนี้การค้า เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 
บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ดังนี้ 
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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 2560 และ 2559 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส าคัญสามารถจัดตามประเภท
อัตราดอกเบี้ย และส าหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่
ครบก าหนด หรือ วันที่มีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึง
ก่อน) ได้ดังนี้       

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย   อัตรา 

 ภายใน 1 ป ี
มากกว่า 1                 
ถึง 5 ป ี

ปรับขึ้นลง              
ตามราคาตลาด 

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม 

ดอกเบี้ย                 
ที่แท้จริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 49 1 50 0.05 - 0.37 
เงินลงทุนชั่วคราว - - - 3 3 - 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ื่น - - - 144 144 - 

 - - 49 148 197  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย   อัตรา 

 ภายใน 1 ป ี
มากกว่า 1                 
ถึง 5 ป ี

ปรับขึ้นลง              
ตามราคาตลาด 

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม 

ดอกเบี้ย                 
ที่แท้จริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
หนี้สินทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน 
203 - 12 - 215 2.00 - 2.50, 

MOR,              
MOR - 2.25 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 75 75 - 
เงินกู้ยืมระยะยาว 31 57 - - 88 4.75 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 1 1 - - 2 4.36 - 5.57 

 235 58 12 75 380  
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย   อัตรา 

 ภายใน 1 ป ี
มากกว่า 1                 
ถึง 5 ป ี

ปรับขึ้นลง              
ตามราคาตลาด 

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม 

ดอกเบี้ย                 
ที่แท้จริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 37 1 38 0.05 - 0.37 
เงินลงทุนชั่วคราว - - - 3 3 - 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ื่น - - - 144 144 - 

 - - 37 148 185  
หนี้สินทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน 
203 - 12 - 215 2.00 - 2.50, 

MOR,              
MOR - 2.25 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 79 79 - 
เงินกู้ยืมระยะยาว 31 57 - - 88 4.75 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 1 1 - - 2 4.36 - 5.57 

 235 58 12 79 384  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 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  

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส าคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อขายสินค้าเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้  

สกุลเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลีย่ 

 

งบการเงินรวม
และงบการเงิน
เฉพาะกจิการ 

งบการเงิน
เฉพาะกจิการ 

งบการเงินรวม
และงบการเงิน
เฉพาะกจิการ 

งบการเงิน
เฉพาะกจิการ   

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหนว่ยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.7 2.0 0.1 0.3 32.6809 35.8306 

ยูโร - - 0.1 - 39.0273 37.7577 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯไม่มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ 
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33.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียง
กับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

34. การบริหารจัดการทุน  

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส าคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนเท่ากับ 0.7:1 และเฉพาะ  บริษัทฯมี
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนเท่ากับ 0.7:1 (2559: 0.6:1) 

35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้น าเสนอต่อ                
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา             
หุ้นละ 0.25 บาท ส าหรับหุ้นจ านวน 300 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 75 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯได้จ่าย                
เงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 คงเหลือที่ต้องจ่ายเพ่ิมในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน                  
30 ล้านบาท ก าหนดจ่ายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 

36. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 
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